
 سی اثر عسل در پیشگیری از زخم معده ربر           

مرکز تحقیقات اعصاب محیطیی دانشیگاه بوسیتون     بوستون  تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکیمتخصص مهدی اخبارده دکتر 

                                                                                                                        دانشگاه علوم بزشکی تهران ایاالت متحده

یند چند عاملی اسی  کیه   : زخم معده یک فرآ مقدمه و هدف                                                                           

گیوار  دخیی     در پیدایش آن تغییرات در عروق ، ترشح موکوس ، ترشح اسید معده و بیشیمی مخاط لولیه 

علی رغم اثرات درمیانی بیییر    ( NSAID )اس  . آسپرین به عنوان یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی  

زیادی که دارد می تواند باعث ایجاد آسیب های مخاطی در معده شود. این آسییب ناشیی از وفقیه در سینتز     

اسی  .   PGE 2و  pGL 2تاگالندینهای موکوس معده ، افزایش تشکی  رادیکال های آزاد و مهار سنتز پرو سی 

 عی  در طب سنتی دارای کاربردهای درمانی بییار زیادی از جمله در بیماریهای عفونی و گوارشی اس  .

عدد میو  حیحرایی ، زخیم معیده      03ساع  گرسنگی در  84مواد و رو  ها : در این پژوهش پس از ایجاد 

پانییون آسپرین و طبق شرایط استاندارد ایجاد شد . یک ساع  قبی  از تجیویز آسیپرین مقیادیر     توسط س

مختلف از عی  تهیه شده از کوهیتانهای اطراف شهرستان خوانیار به حورت خیوراکی بیه وییوان تجیویز     

زخیم   J.Scoreکردید . پس از آن معده ویوانات بیرون آورده شده و از انحنای یزرگ باز گردید و طبق معییار  

بیه   SPSSو نرم افیزار   t-studentها از نظر اندکس زخم ارزیابی شد . سپس یررسی های آماری توسط آزمون 

 عم  آمد .

گرم به ازاء هر کیلو گرم از وزن ویوان بیشترین  0:یافته ها بیانگر این وقیق  بود که عی  به مقدار  یافته ها

( و بعنوان یک نتیجه گیری کلیی عیی      P<%5ی از آسپرین دارد ) اثر را بر روی پیشگیری از زخم معده ناش

 می تواند در پیشگیری از زخم معده بکار رود .

: در زمینه مکانییم اثر عی  بر زخم معده می توان اثر مهاری روی سنتز پروستاگالندین هیا ، مهیار    استنتاج

ا نیام بیرد . بیا ایین ویال مکانیییم هیای        معده ، تحریک ترشح بی کربنیات و .... ر  PHترشح اسید ، تغییر 

فارماکواوژیک این ماده طبیعی و ماده موثر عی  در پیشگیری از زخم معیده نییاز بیه مطالعیات بیشیتر دارد      

 قیمتی از آن توسط همین محققان در وال بررسی اس  . 

 : آسپرین ، زخم معده ، مو  ححرایی      واژگان کلیدی


