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 مقاله پژوهشی 

  در موش رت یقیو تزر یکن از راه خورایاز آسپر یبر زخم معده ناش یکخورا Eن یتامیاثر و
  

  2ين نوروزیحس ،1٭یکاظم یعل
 

  15/06/1394تاریخ پذیرش  11/04/1394تاریخ دریافت 
 
 دهیچک

 يها درصد زخم ۱۵-۲۵جاد ي) مسئول اNSAIDs( يديراستروئيغ ضدالتهاب يو داروها باشد يم ايدنوع باال در يشبا  يماريک بيزخم پپت :هدف و نهیزم شیپ
  انجام شد. در موش رت يقيو تزر يکن از راه خوراياز آسپر يبر زخم معده ناش يکخورا Eن يتاميسه اثر ويمقا منظور بهن مطالعه ي. اباشد يممعده 

گروه  ۵به  يتصادف صورت به د کهيگردانجام  ۲۰۰±۲۰با وزن  )رت(نر  ييسر موش صحرا ۳۰ ي) رويشگاهيآزما( يا مداخله صورت به: مطالعه ها روشمواد و 
 Eن يتاميو کننده افتيدر، گروه يقين تزريآسپر mg/kg ۲۰۰ کننده افتيدر، گروه يکن خورايآسپر mg/kg ۲۰۰ کننده افتيدر گروه ،نترلکگروه م شدند شامل يتقس

بودند.  يقيتزر نيآسپر افتيم ساعت قبل از درين mg/kg ۱۰۰ با دوز Eن يتاميو کننده افتيدر و گروه يکن خورايآسپر افتيم ساعت قبل از درين mg/kg ۱۰۰ با دوز
 P < 0.05صـورت گرفـت و    ANOVAو  استودنت tبا استفاده از آزمون  ها دادهن يب سهيو مقاگزارش شد  S.E.M  ±J. Score صورت بهحاصله  J. Scoreعدد 
  گرفته شد. در نظر دار يمعن

 يهـا  زخم J. Score ي، در رتبه بعد)۸۳/۱۸±۵/۰بود ( و باالتردتر يشد يقيتزر نيريز آسپيتجوحاصل از  يها زخم J. Score، ييزان زخم زاي: ازلحاظ مها افتهی
ن يريآسـپ  + E نيتـام يگـروه و  J. Scoreو  )۶/۸±۳/۰بـا (  يقـ ين تزريريآسـپ  + E نيتـام يو J. Score ازآن پس)، ۱/۱۶±۶/۰( ين خوراکيريز آسپيحاصل از تجو

  زان بود.ين ميکمتر )۳/۷±۴/۰با ( يخوراک
 شده داده ها موشبه  يخوراک صورت به Eن يتامين، ويريق آسپيکه قبل تزر ييها گروهن در يريآسپ ييدر کاهش زخم زا يدار يمعن: کاهش يریگ جهینتبحث و 

 .)P < 0.05(بود، مشاهده شد 

 E نيتامين، ويري: زخم معده، آسپيدیکل يها واژه
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  مقدمه
ا يهستند که در مخاط معده  يعاتيک ضايپپت هاي زخم

ن معده يپپس و دياس يدوازدهه قرار داشته و توسط عمل هضم
-۱۵ در جامعه کيپپت هاي زخموع ي. شباشند يم پذير آسيب

ک در دهه ششم يپپت هاي زخموع ياوج ش که باشد يم درصد۱۰
در مردان اتفاق  يمعد هاي زخماز  يمين يباًتقر و است يزندگ

 .)۱( افتد يم
استرس،  ازجملهک در اثر عوامل مختلف يپپت هاي زخم

و  )NSAIDsغيراستروئيدي ( ضدالتهاببات يگار، مصرف ترکيس
اغلب با  يمعد يمخخوش  هاي زخم جاد شود.يا تواند يماتانول 

همراه  يمعد ومه آنتريدر ناح )التهاب مخاط معده(ت يگاستر
 .باشند يم توأممخاط با درجات مختلف  يشتر با آتروفيبوده و ب

ت ين، گاستريآسپر مثل يياز داروها يشنا يمعد هاي زخم در
 ۲۵در حدود  يزيخونر ).۲(ممکن است وجود نداشته باشد 

وع سوراخ شدن ي. شافتد يماتفاق ک يپپت هاي زخمموارد  درصد
نيز معده  يانسداد راه خروج و باشد يم يزيمعده کمتر از خونر

آنتروم  ييانتها يا نواحيک يلوريدر کانال پ ها زخمکه  زماني
ن عوارض مربوط به يالبته ا .)۳( يدنماممکن است بروز شده  واقع

ممکن  NSAIDs کنندگان مصرف، در يزيخونر خصوص بهزخم 
 .ديتظاهر نما ياست در مدت طوالن
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 ازجملهدر موارد گوناگون  يديراستروئيغ ضدالتهاببات يترک
توجه  با .شوند يمد، التهاب و درد استفاده يت روماتوئينقرس، آرتر
 آناز  يناش و عوارض NSAIDsبات يترک توجه قابلبه مصرف 

کربنات،  يها، مهار ترشح موکوس و ب نيپروستاگالند مانند کاهش
که از  رهيآزاد و غ يها کاليرادش ي، افزايان خون مخاطيکاهش جر

 يباتيترک )، استفاده از۵باشند ( يمزخم معده  جاديا ل دريعلل دخ
ن يمطالعه ا. باشد يم يک ضروريپپت يها زخماز  يريشگيجهت پ

کمک به فهم بهتر  اول ،باشد يمت يجنبه حائز اهم ۲از  ها زخم
ل يماران به دلياز ب يا عدهنکه يو ا اعم طور بهزخم  يوپاتولوژيزيف

استفاده  ين داروها به مدت طوالنيمختلف، از ا يها کسالتابتال به 
دو بات از هر ين ترکيتوسط ا يتجرب يها زخملذا مطالعه . دينما يم

بهبود  در E نيتامي. اثر ود واقع گردديمف تواند يمفوق  نظر
 با توجهاما  شده شناخته مؤثرن يندومتاسياز ا يناش يها زخم

 يها و تفاوت NSAIDs يداروها ييگوناگون زخم زا يپوتزهايه
ق وجود دارد. ين تحقي، ضرورت انجام انيريو آسپن يندومتاسيا
محلول  يها نيتاميوو جزء  ياکسيدان آنتيب يک ترکي Eن يتاميو

 شيوب کمبدن  يها اندام، در همه در انسانکه باشد  يم يدر چرب
 ها اندامن ينسبت به وزن ا ضهيو بوجود دارد اما مقدار آن در رحم 

 ).۶است (شتر يب
در دستگاه  ييآزاد در زخم زا يها کاليرادبه اثر  با توجه

 منظور بهن مطالعه ي، اEن يتاميو ياکسيدان آنتي و اثرگوارش 
ن از راه ياز آسپر يبر زخم معده ناش يکخورا Eن يتاميسه اثر ويمقا

  انجام گرفت. در موش رت يقيو تزر يکخورا
  

 ها روشمواد و 
 )رت(نر  ييسر موش صحرا ۳۰ يماه رو ۸ ين مطالعه در طيا

انجام شد.  يراز يساز سرماز موسسه  شده هيته ۲۰۰±۲۰با وزن 
تقال به نا از  پسوانات يبود که ح يشگاهيآزما صورت بهمطالعه 

گروه  ۵به  يتصادف صورت بهش ياز انجام آزما و قبلشگاه يآزما
 کننده افتيدر :۲گروه بود، نترل کگروه  :۱ گروه م شدند.يتقس

mg/kg ۲۰۰ با ) رانيا ،دارو پارسشرکت ( يکن خورايآسپرFeeding 

needle  ،کننده افتيدر :۳گروه بود mg/kg ۲۰۰ يقين تزريآسپر 
Intra Peritoneal) I.P (  ،افت يم ساعت قبل از درين :۴گروه بود

mg/kg ۲۰۰ قياز طر يکن خورايآسپر feeding needle ،
 mg/kg ۱۰۰ ) با دوززيتبر ،يزهراو يشرکت داروساز( Eن يتاميو

 mg/kg ۲۰۰ افتيم ساعت قبل از درين :۵گروه  کردند وافت يدر
افت يدر يخوراک mg/kg ۱۰۰با دوز  Eن يتاميو، يقين تزريآسپر

  .کردند
مخصوص  ساخته شيپ يوانات با غذايش حيآزما از شروعقبل 

Rat ييمواد غذا ريتأثل يدل به ه گشتند.يتغذ يکاف يدنيآشام و آب 
ساعت قبل از  ۴۸وانات يجاد زخم، حيموجود در معده بر روند ا

ه شد که يتعب يقفس طور نيهمچن ش از غذا محروم شدند.يآزما
 شان مقدور نبود.يبرا واناتيادرار حبه مدفوع و  يامکان دسترس

 بود. يکيساعت تار ۱۲و  ييساعت روشنا ۱۲ صورت بهنور  زانيم
  بود. گراد يدرجه سانت ۲۲-۲۵اتاق  يش هم، دمايمورد آزما يدما

  :جاد زخمياروش 
 صورت به mg/kg ۲۰۰ن با دوز يريآسپ يمطالعه دارو نيدر ا

جاد زخم يساعت ا ۶استفاده شد که بعد از  )I.P( يقيو تزر يخوراک
نرمال  يس يسک ي) درmg ۱۰۰ن (يريآسپ يها قرصکرد. ابتدا 

سوسپانسون درآمد، سپس با گرفتن  صورت بهل ين استريسال
بعد از ق شد. يتزر )يس يس ۴/۰(وانات با حوله با دوز مذکور يح

نمودن  هوش يب، با Eن يتاميق داروها و ويش تزريند آزماياتمام فرآ
، معده يجاد شکاف طوليبا ا ساعت، ۶و گذشت  توسط اتر واناتيح

د و يت گرديوانات رعايبا ح در ارتباط يخارج شد. تمام اصول اخالق
 معده مطالعه مواجهه بودند. يوانات با حداقل زجر در طيح
م آب يار ماليو با فشار بس باز شداز قسمت انحنا بزرگ  واناتيح

 .J يپکروسکبا روش ما يمخاط يها بيآس شد.شستشو داده 

Score گرفت.قرار  يموردبررس يپکروسکيو روش م  
  :يروش ماکروسکوپ

 J. Score=a+2b+3c:روش 
A : شمارش و در  متر يليم کياز  تر کوچک يها زخمتعداد

  .شوند يمضرب  کيعدد 
B شمارش و در عدد  متر يليمتا دو  کين يب يها زخم: تعداد

 .شوند يمدو ضرب 
 C شمارش و در عدد  متر يليم ۳از  تر بزرگ يها زخم: تعداد

  .شوند يمسه ضرب 
  :يکروسکوپيروش م

در  ها آن، ها گروهدر تمام  ها معده يماکروسکوپ يابيپس از ارز
و  يريگ منظور مقطع بهت شود. سپس ين گذاشته شد تا تثبيفرمال

با دستگاه  تيدرنهان گذاشته شد. يدر پاراف يکروسکوپيالم م هيته
 يکروسکوپي) برش زده شد وجهت مشاهده ميکروتوم (برش بافتيم

  شد. يزيآم رنگ
  :يمالحظات اخالق

وانات يت تالش در جهت حداقل آزار حيمطالعه نها نيدر ا
ز از اتر استفاده شد. پنبه يوانات نيکشتن ح منظور به صورت گرفت.

کامل  يهوشيب و تاکاتور گذاشته شد يآغشته به اتر در داخل دس
  صورت نگرفت. ها آن يرو يجراح و مرگوانات يح

  :يز آماريآنال
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گزارش  S.E.M ± J. Score صورت بهحاصله  J. Scoreعدد 
و  استودنت tبا استفاده از آزمون  ها دادهن يب سهيو مقاشد 

ANOVA  صورت گرفت وP < 0.05 گرفته شد. در نظر دار يمعن  
  

  ها افتهی
ز يتجوحاصل از  يها زخم J. Score، ييزان زخم زايم ازلحاظ

، در رتبه )۸۳/۱۸±۵/۰بود ( و باالتردتر يشد يقيتزر نيريآسپ
 ين خوراکيريز آسپيحاصل از تجو يها زخم J. Score يبعد

 يقين تزريريآسپ + Eن يتاميو J. Score  ازآن پس)، ۶/۰±۱/۱۶(
با  ين خوراکيريآسپ + Eن يتاميگروه و J. Scoreو  )۶/۸±۳/۰با (

  زان بود.ين ميکمتر )۴/۰±۳/۷(
در کاهش  يدار يمعنکاهش  شود يمکه مشاهده  طور همان

در  يچه با روش خوراک يقين چه با روش تزريريآسپ ييزخم زا

 يخوراک صورت به Eن يتامين، ويريق آسپيکه قبل تزر ييها گروه
با  Eن يتامي. و)P < 0.05(داده شده بود، مشاهده شد  ها موشبه 

در  يدار يمعنخود منجر کاهش  ياکسيدان آنتياستفاده از اثر 
  ن شد.يرياز آسپ يناش يها زخم

تا  بعضاً يکروسکوپين در مقاطع ميرياز آسپ يناش يها زخم
ار خطرناک است. ين امر بسيز رفته است که اير مخاط نيمحل ز

از مخاط بوده و به عمل هضم  يهستند که عار يمناطق ها هيالن يا
 ها زخمدر محل  يآماس يها سلولحضور  .دهند يمت نشان يحساس

 Eن يتامين، ويريز آسپيقبل از تجو که يهنگاممشهود است. اما  زين
 ها زخم و عمقمعنادار در تعداد  کاهش وانات داده شد،يبه ح

ر يبه محل ز يکمتر يآماس يها سلولن يمشاهده شد، همچن
  مهاجرت کرده بودند.مخاط 

  
  مختلف يها گروهدر  آمده دست به J. Scoreج حاصل از اعداد ينتا): 1جدول (

  S.E.M ± J. Score  P  گروه
  ۰  ۰  کنترل

mg/kg ۲۰۰ ۱/۱۶±۶/۰  يکن خورايآسپر  P < 0.05  
mg/kg ۲۰۰ ۸۳/۱۸±۵/۰  يقين تزريآسپر  P < 0.05  

  P < 0.05  ۳/۷±۴/۰  يکن خورايآسپر + Eن يتاميو
  P < 0.05  ۶/۸±۳/۰  يقين تزريآسپر + Eن يتاميو

  

  باشد. يفاقد هرگونه زخم م سالم و زخم در گروه کنترل معده کامالً عدم وجود ):1شکل (
  

  هاي حاصل از آسپيرين تزريقي در موش رت زخم ):2شکل (
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   رت آسپيرين تزريقي در موش خوراکي قبل از تجويز  Eها با تجويز ويتامين  کاهش زخم):3شکل (
  

 نمايش مقطع ميکروسکوپي از بافت معده در گروه آسپيرين تزريقي ):4شکل (
  

  سالم   + آسپيرين خوراکي بافت معده Eنمايش مقطع ميکروسکوپي از بافت معده در گروه ويتامين  ):5شکل (
  

  
  بحث

 ه عوامل مهاجم دريعل ياثر حفاظت يها دارا نيپروستاگالند
ان خون ين هستند. به دنبال کاهش جريد و پپسيمعده همچون اس

ن امر يکه ا ابدي يآزاد در معده بروز م يها کاليرادش يمعده افزا
آزاد  يها کاليراد. دهد يمش ينه و استعداد زخم معده را افزايزم

عامل بروز زخم معده در  نيتر مهمل يدروکسيکال هيبخصوص راد

وپاتوژنز يآزاد در ات يها کاليراد. )۷( باشد يمک يوانات کلستاتيح
ن مشخص کرده است که يندومتاسياز ا يناش يب معديآس

از  يب ناشيدر بافت معده در آس ياکسيدان آنتي يپارامترها
را از  يمعد يجد يها بيآس نيريآسپ افتند.ين کاهش يندومتاسيا

د يآلده ي) و مالون دMPOداز (يلوپراکسيش ميافزاق يطر
)MDA(  ش يافزا ز،يبعد از تجو دو ساعت که يطور به کند يمعمل
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د يژن در مخاط معده پديآزاد اکس يها کاليرادد يدر تول يناگهان
د ياس ديو تولک وجود دارد يتيفاگوس يها سلولدر  MPO .ديآ يم
اد يار زيبس ديتول .کند يمز يدروژن کاتاليد هيپوکلرو را از پراکسيه

MPO د يو را تشديداتيب اکسيفعال آس يها کاليرادگر يو د
با کاهش  نيريز آسپيتجودر اثر  MDAو  MPO شيافزا .کند يم

  .)۸( در معده همراه است ياکسيدان آنتي باتيو ترک ها ميآنزت يفعال
 ليپتانس اختالف ين سبب کاهش فوريندومتاسين وايريآسپ

 NSAIDsبات يف ترکيضع يدهاياس لذا .شوند يممخاط  يکيالکتر
ن ي. همچنشوند يمخارج  از سلول يآهستگ و بهبه دام افتاده 

NSAIDs ه يال و ضخامترا مهار  کربنات يب ترشح موکوس معده و
 يضرور يها ميمهار آنزسبب  نيهمچن .کنند يمموکوس را کم 

م يآنز مهار با NSAIDs .گردند يمسنتز موکوس  يبرا
عمل  )ها نيم الزم جهت ساخت پروستاگالنديآنز(ژناز يکلواکسيس
و  COX 1ن را در ينه سريدآميمانده اسيباق نيريآسپ .کنند يم

COX 2 م يدر آنز يرات ساختارييبه تغ و منجر کند يمله ياست
 ونيالسياست .دهد يمر ييزه تغيمتابول يآن را برا ييکه توانا شود يم

 COX 2 .گردد يم PGH2ن منجر به بالک کامل يريآسپ لهيوس به
 .کند يمل ين تبديپوکسيل R-15دونات را به يشده آراش لهياست

 ها، و ليشتر از ارتشاح نوتروفيمنجر به ممانعت ب نيپوکسيل
 ها عالوه بر ني. پروستاگالندگردد يم NOممانعت ساخت  جهيدرنت

موکوس  و کربنات يبش ترشح يبه افزا منجر د،يکاهش ترشح اس
، نيريآسپ ن،يندومتاسيم توسط ايآنز مالحظه قابل. مهار شوند يم
همراه است  يمعد فراوان يها بيآس نداک بايسول کلوفناک ويد
از  يريت االستاز در جلوگيد ممانعت از گرانولوسيمف اثرات ).۸(

 شده است. يز بررسين NSAIDsتوسط  القاشده يمعد يها بيآس

ONO-5046 ت االستاز است که يکننده گرانولوسک ممانعت ي
ن را کاهش دهد. ممانعت از يندومتاسياز ا يناش يها زخم تواند يم

مرتبط با باز شدن  مطالعات يبرخ در NSAIDsاز  يناش ييزخم زا
 يد وگليازوکسايلذا د دانند يم ATPوابسته به  يميپتاس يها کانال

 ).۹داده است ( ن را بهبوديندومتاسياز ا يناش يها زخمد يبن کالم
بر زخم معده  يکخورا Eن يتاميسه اثر ويمقا يابين مطالعه ارزيدر ا
انجام گرفت  در موش رت يقيو تزر يکن از راه خوراياز آسپر يناش

ن چه با روش يريآسپ ييدر کاهش زخم زا يدار يمعنکه کاهش 
ن، يريق آسپيکه قبل تزر ييها گروهدر  يچه با روش خوراک يقيتزر

داده شده بود، مشاهده  ها موشبه  يخوراک صورت به Eن يتاميو
  .)P < 0.05(شد 

ز يتجوحاصل از  يها زخم J. Score، ييزان زخم زايازلحاظ م
، در رتبه )۸۳/۱۸±۵/۰بود ( و باالتردتر يشد يقيتزر نيريآسپ
 ين خوراکيريز آسپيحاصل از تجو يها زخم J. Score يبعد

با  يقين تزريريآسپ + Eن يتاميو J. Score ازآن پس)، ۶/۰±۱/۱۶(

با  ين خوراکيريآسپ + Eن يتاميگروه و J. Scoreو  )۳/۰±۶/۸(
 يکخورا Eن يتاميو ن مطالعهيزان بود. در اين ميکمتر )۴/۰±۳/۷(

 داد کهن نشان يرياز آسپ يناش يها زخمدر کاهش  ييبسزا ريتأث
همکاران  داشت. در مطالعه اوداباشوقلو و يفوق هماهنگ بامطالعه

ر روغن آفتابگردان و ينظ ياهيگ يها روغن ريتأثبر  يمبن
از  يناش يها زخمدر کاهش  Eن يتاميسه با ويدر مقا تونيز روغن

ر روغن آفتابگردان ينظ ياهيگ يها روغنن، عنوان کرد يندومتاسيا
از  يناش ييدر کاهش زخم زا ييبسزا ريتأث تونيز روغنو 

  .)۱۰ن دارد (يندومتاسيا
اثر حفاظت  ۲۰۱۱در سال  و همکارانونگ  مطالعهدر 

و  نياز آسپر يناش يها زخماز  يريشگيل را در پيزنجب يکنندگ
و تر ي). در مطالعه ر۱۱(دانست  مؤثرار يبس يمنيستم ايس شيافزا

در  يمؤثر يضدالتهابآلفا توکوفرول اثرات  ۲۰۰۷در سال  همکاران
است  مؤثرز ين يمعد يها زخماز  يريشگيکه در پ کند يمبدن القاء 

گزارش کرد  ۲۰۰۲در سال  و همکارانمطالعه زامورا  در .)۱۲(
ن را يرياز آسپ يناش ييزخم زا يدار يمعن طور بهآلفاتوکوفرول 

به  با توجه. )۱۳(داشت  يخوان همما  بامطالعهکه  دهد يمکاهش 
 ياثر ممانعت کنندگ صرفاًن مطالعه مشخص شد يج اينتا

بلکه  شود ينم يين منجر به زخم زايرين توسط آسپيپروستاگالند
است که کاربرد  مؤثر ييجاد زخم زايز در ايآزاد ن يها کاليرادد يتول
 mg/kg ن مطالعه با دوزيدر ا )اکسيدان آنتي عنوان به( Eن يتاميو

ن يرياز آسپ يناش يها زخم يدار يمعن طور بهتوانست  ۱۰۰
 منظور به يمتعدد باتيترک را کاهش دهد. يقيو تزر يخوراک

 NSAIDs ياز مصرف داروها يناش ييکاهش اثر زخم زا
 مخدر، ين گرفته تا انواع داروهاياز مالتون قرارگرفته مورداستفاده

متعدد  يپوتزهايبه ه با توجهکه  يماه و روغنابت يضد د يداروها
  ).۱۴،۱۵است (بوده  مؤثر NSAIDs يداروها ييدر زخم زا

  :NSAIDsاز  يناش يها زخمر يتفس د دريجد يپوتزهايه
و  ۲α يناپسيش سيپ ين رسپتورهايمطالعات ارتباط ب يکسري

و استرس را  اتانول ،نيريآسپ ن،يندومتاسيا يياز زخم زا ممانعت
د و يمنجر به ممانعت از ترشح اس ۲αک ي. تحردانند يممحتمل 

در عصب واگ و  ۲α کيق تحرين عمل از طريحرکات آن است. ا
ن يندومتاسي. ارديگ يمن صورت يل کولياست يآزادسازممانعت از 

. لذا عنوان شده است دهد يمانجام  ۲αرا با بالک  يمعد يها بيآس
را  NSAIDsاز  يناش يها زخم تواند يم ۲αست يآگون يداروها

  .)۱۶،۱۷دهد (کاهش 
  

  يریگ جهینت
 و کاهش Eن يتاميو کرد مصرف خاطرنشاند يان بايدر پا

 اکسيدان آنتين ين، استفاده از ايرياز آسپ يناش ييزخم زا دار يمعن
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 يها زخم يماران دارايدر ب المقدور يحتارزان را  نسبتاً ارزشمند و
 زين حد تعادل البته .شود يمه يتوص ييزخم زا و مستعد يگوارش

اد يز و مصرفبوده  ين دارو محلول در چربيت شد چون ايد رعايبا
ت گردد اما مصرف روزانه تا يباعث مسموم تواند يمز يآن ناز حد 

  شناخته شده است. ضرر يبن يتامين ويا يالملل نيبواحد  ۲۰۰
  

  یقدردان تشکر و
شگاه دانشگاه آزاد ياز همکاران محترم در آزما لهيوس نيبد 
ن مقاله حاصل طرح ي. اگردد يم يو قدردان واحد تشکر ياسالم

دانشگاه آزاد  در ۵۱۴۳۱۹۲۱۲۰۶۰۰۴کد  مصوب با يپژوهش
  .باشد يمشوا يپ - ن يورام واحد ياسالم
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Abstract 
Background &Aims: Gastric ulcers are common worldwide that occur due to different agents such as 
stress, cigarettes, non-steroid anti inflammatory drugs (NSAIDs) administration, and ethanol. NSAIDs 
are responsible for 15- 25 % all gastric ulcers. This study was done to evaluate the effects of oral 
vitamin E on oral and intra peritoneal (I.P) aspirin induced-gastric ulcers in rats.  
Materials & Methods: This experimental (interventional) study was done on 30 rats weighing 200±20 
gr which randomly were divided into 5 groups including the control group, group receiving 200 mg/kg 
oral aspirin, group receiving 200 mg/kg aspirin as I.P, group receiving 100 mg/kg vitamin E pre oral 
aspirin administration, and group receiving 100 mg/kg vitamin E pre I.P administration of aspirin 
groups. Ulcers were evaluated by J. Score method (reported as J.Score±S.E.M.t student), and ANOVA 
was used for data analysis. 
Results: J. Score  of  IP administration of aspirin was 18.83±0.5 and then J. Score of oral 
administration of aspirin was 16.1±0.6 , J. score of  vitamin E ± I.P administration of aspirin was 8.6 ± 
0.3 and finally J. score of  vitamin E±oral administration of aspirin was 7.3±0.4. Significant decrease 
was considered in ulcers in groups in which oral vitamin E administrated pre aspirin administration 
(P< 0.05). 
Conclusion: Vitamin E decreased aspirin induced gastric ulcers via antioxidant effects. 
Keywords: Gastric ulcer, Aspirin, Vitamin E  
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