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Воспаленијата во оралната празнина може да бидат предизвикани од најразлични општи или локални етиолошки
фактори. Стоматитите како чести и болни инфламаторни заболувања на оралната лигавица се карактеризираат со
многубројни симптоми како што се: везикули, афти, ерозии и улцерации. Кога станува збор за нивниот третман, многу
истражувања посочуваат дека хербалната медицина со препаратите применети за елиминирање на причините
делуваат ефикасно и во ублажување на симптомите [1]. Затоа, хербалните препарати се’ повеќе наоѓаат широка
примена при локалниот третманот во оралната патологија. Овие препарати поседуваат анти-инфламаторни,
антибактериски, антифунгални и аналгетски ефекти [2].

Да се направи преглед на хумани клинички студии кои ја
потврдуваат безбедноста и ефикасноста на медицински
растенија и хербални препарати кои се употребуваат кај
воспаленија на оралната лигавица.
Беше извршена евалуација на неколку хумани клинички студии, публикувани во
последните пет години, во базата на податоци PubMed®. Истражувањата беа
поврзани со употребата на медицински растенија и нивни препарати во третман
на орални воспаленија.
Табела 1. Медицински растенија кои најчесто се користат во
третман на орални инфламации, нивни фармацевтски дозирани
форми и дозирање [2].
Латинско име на
ФДФ / Формулација
Дозирање
растението
Matricaria chamomilla
Вода за испирање на уста
3x на ден по 10 gtt
Ageratina pichinchensis
Паста за орална употреба
Топикално, 3x на
ден
Aloe vera
Орален мукоадхезивен гел
Топикално, 4x на
ден
Commiphora myrrha
Орален мукоадхезивен гел
Топикално, 4x на
ден
Rosa damascena
Вода за испирање на уста
4x на ден по 5 mL
Zingiber officinale
Орален мукоадхезивен гел
Топикално, 4x на
ден
Curcuma longa
Куркумин во форма на
Топикално, 2x на
прашок
ден
Satureja khuzestanica
Вода за испирање на уста
4x на ден по 5 gtt
Zataria multiflora
Вода за испирање на уста
5x на ден по 10 gtt
Anthemis nobilis
Вода за испирање на уста
5x на ден по 10 gtt

Резултати од клинички студии за ефикасноста на
хербалните препарати во третман на стоматитис
Кај 65% од пациентите третирани со
Propolis-водичка за испирање на уста,
била целосно подобрена клиничката
слика кај оралното воспаление, во седумдневен третман [3]

Кај 76,6% од пациентите третирани со Aloe vera гел дошло до целосно
исчезнување на улцерациите на оралната мукозна лигавица, а кај
76,7% од пациентите третирани со гел од Commiphora myrrha,
целосно исчезнала болката, после шестиот ден од третманот [4].
Куркумата, користена како течност за
испирање на уста, во едно истражување кај
80% од пациентите имало комплетно
повлекување на промените после двенеделен третман [5].
Употребата на водичка за испирање на уста со екстракт од Zataria
multiflora (ZME), двојно ја намалила инциденцата на оралниот
мукозитис, во однос на плацебо–групата. Интензитетот на болката и
појавата на орален мукозитис биле за 3,152 пати поретки кај групата
која користела ZME [6].
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Хербалните препарати брзо и ефикасно можат да
доведат до елиминација на симптомите и ублажување
на болката. Затоа, нивната употреба кај вакви
заболувања рапидно расте.

