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 والدور الوقائي يثانول عالية من اإلةذان المعاملة بجرعمعدة الجرفي التغيرات المرضية 
   للمستخلص الكحولي لعرق السوس

  
  سناريا حنا متيمھى داؤد ناصر و
  

  العراق ،الموصل ،جامعة الموصل ،كلية الطب البيطري ،مراض الدواجنمراض وأفرع األ
  
  

  الخالصة
  

ًفضال  يوما ٦٠لمدة ى اآلفات المرضية الناجمة عن إعطاء جرعة عالية من اإليثانول في معدة الجرذان ھدفت الدراسة إلى التعرف عل
شملت ھذه الدراسة أربع مجاميع، . عن التعرف على الدور الوقائي للمستخلص الكحولي لنبات عرق السوس للحد من تأثيرات اإليثانول

كغم /ملغم ٣٠٠٠وبجرعة % ٤٠عة الثانية فقد تناولت تأثير اإليثانول لوحده بتركيز كانت المجموعة األولى مجموعة سيطرة، أما المجمو
كغم وبعد /ملغم ٢٠٠مستخلص كحولي لعرق السوس بجرعة (من وزن الجسم عن طريق الفم والمجموعة الثالثة كانت مجموعة وقائية 

لكحولي للنبات لوحده وتم قياس بيروكسدة الدھون في مصل والمجموعة الرابعة فقد استخدم فيھا المستخلص ا) ساعتين أعطيت اإليثانول
في مستوى ًا  معنويًاارتفاعالفحوصات المصلية  نتائجأظھرت . كذلك دراسة التغيرات العيانية والنسجية في المعدة ولكافة المجاميعو الدم 

في المجموعة  غيرات المرضية العيانية التتمثلت .لمعاملةفي كافة المجاميع ا في مستوى الكلوتاثايون ًا معنويًاانخفاضالمالوندايالديھايد و
اضافة الى ضمور البعض  الوھدات والغدد المعدية  فينخر  فقد لوحظ وجودًنسجياالظھارة المعدية، أما في وجود تآكل المعاملة بااليثانول 

 وجود نخر في الخاليا المبطنة للغدد المعدية و ٦٠ اليوم  فقد أظھرت عندالمجموعة الوقائية أما ، والنزفمع ارتشاح الخاليا االلتھابيةمنھا 
أما بالنسبة للمجموعة المعاملة بالمستخلص الكحولي لوحده فقد كانت  ،انفصالھا عن الغشاء القاعدي و نخر وتنكس الوھدات المعدية

 ي لعرق السوس في الحد من التأثيرات الجانبيةالكحولاسة الحالية عدم كفاءة المستخلص ج من الدرت نستن.التغيرات المرضية النسجية طفيفة
  .رعة العالية من اإليثانول على المعدةجلالتي أظھرتھا ا

  
Pathological changes on stomach of rats treated with a high dose of ethanol and the 
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Abstract 
 

This study aimed to identify the lesions resulting from administration high dose of ethanol in stomach of rats for 60 days, 
also to identify the protective role of the alcoholic extract of licorice to reduce effects of ethanol. This study included four 
groups, group one considered as control, while the second dealed with the effect of ethanol alone at a concentration 40% and a 
dose of 3000 mg/kg body weight orally, the third group was a protective (alcoholic licorice extract at a dose 200 mg/kg body 
weight orally before two hours of ethanol administration), while the fourth group using of alcoholic licorice extract alone. 
Results revealed significant elevation in MDA level as well as significant decrease in the GSH in all treated group. Gross 
pathological changes in ethanol treated group showed the presence of erosion in gastric epithelium. Histologically, it has been 
showed the presence of necrosis in gastric pits and glands with atrophy of some of them and infiltration of inflammatory cells 
and hemorrhage, while the protective group showed presence of necrosis in epithelial cells linning the gastric glands and 
desquemation from basement membrane at 60 day, while the histopathological changes was mild in the group given licorice 
ethanolic extract alone. In conclusion, inefficiency of licorice ethanolic extract in reducing the effects of high dose of ethanol 
on the stomach. 
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  قدمةالم
  

يعد التركيز العالي لإليثانول مادة سامة ذات تأثير مباشر على 
ً اإليثانول عامال رئيسا في ضأجھزة الجسم المختلفة ويعد أي ً

 Acetaldehydeإحداث األذى من خالل توليد اآلسيت الديھايد 
ًالذي يعد ناتجا ثانويا ساما فعاال جدا ويحدث تكوين جزيئات  ً ً ًً

 Reactive Oxygenمؤذية تعرف بأصناف األوكسجين الفعالة 
Species (ROS)) الكحول أحد العوامل المھمة  يعد كما و ،)١،٢

في حدوث القرحة المعدية إذ يخترق الكحول المأخوذ عن طريق 
ً المعوية بشكل سريع مسببا أذى الغشاء –ية الفم المخاطية المعد

  ). ٣(المخاطي وبالتالي حدوث القرحة 
يعد عرق السوس من النباتات المعمرة البقولية ومن أكثر 
األعشاب الطبية الشعبية المستخدمة في الشرق األوسط المتالكه 
العديد من التأثيرات العالجية التي تشمل تأثيرات مضادة لاللتھاب 

وتعزى خصائصه  ،م و الفايروسات و القرحة والسرطانوالجراثي
 والكليسيريزين Flavonoidsالطبية إلى وجود الفالفونويدات 

Glycyrrhizin) وعلى ضوء ما ذكر إرتأينا في دراستنا )٤ ،
الحالية التعرف على اآلفات المرضية الناجمة عن إعطاء جرعة 

الجرذان عالية من اإليثانول ولمدة زمنية طويلة في معدة 
والتعرف على الدور الوقائي للمستخلص الكحولي لنبات عرق 

      .السوس للحد من تأثيرات اإليثانول
                

  المواد وطرائق العمل 
  

نقعت  حيث )٥(تم تحضير المستخلص الكحولي بطريقة 
 ساعة و كانت ٢٤ لمدة المادة األولية في الكحول األثيلي المطلق

أجريت عملية ترشيح ، ثم ٥:١لكحول نسبة المادة الصلبة إلى ا
أجريت باستخدام ورق ترشيح وأھمل الراسب، ثم للمادة المنقوعة 

عملية تركيز للراشح باستخدام جھاز حمام مائي بدرجة حرارة 
لحصول على من الحجم األصلي للراشح، إذ تم ا% ٢٥ْ م إلى ٨٠

ي أجريت بعد ذلك عملية التحليل المائمادة زيتية بنية اللون، 
Hydrolysis2  باستخدام حامض الھايدروكلوريكN)( ) الذي

 ٥٠مليلتر من حامض الھايدروكلوريك في  ٨,٥ّحضر بإذابة 
وذلك بإضافة الحامض إلى المادة الزيتية ) مليلتر من الماء المقطر

بعد  . لمدة ساعة ونصفReflexبعد ذلك تم إجراء عملية تصعيد 
العضوية باستخدام ثنائي أثيل ذلك تم تبريد المحلول وفصل المواد 

 مليلتر ثم فصلت الطبقة )١٠٠ × ٣ (Diethyl Etherإيثر 
 Separatory باستخدام قمع الفصل ةالعضوية عن الطبقة المائي

Funnel. تم تـجفيف المحلول عن طــريق إمــراره في فــرن  ثم
  .ْ م٤٠ – ٣٥ بدرجة Hot Air Ovenھواء حـار 

ً ذكرا من ذكور الجرذان من ٤٠أستخدم في ھذه الدراسة  
 ٢٠٠ – ١٥٠ بأوزان تراوحت بين Albino Male Ratsنوع 

ًغرام، قسمت عشوائيا إلى أربع مجاميع تحتوي كل مجموعة على 
عشرة حيوانات وتمت تربية الحيوانات في بيت الحيوان التابع 

جامعة الموصل في غرفة خاصة تتوفر / لكلية الطب البيطري 

غذية و درجة حرارة صحية لتربية الحيوانات من تفيھا الشروط ال
 . يومآ متتالية٦٠وإضاءة وتھوية وتم وزنھا وتجريعھا لمدة 

ً مقطرا وعلفا طيلة مدة التجربة ًا أعطيت ماء،المجموعة األولى ً
ًالمجموعة الثانية أعطيت كحوال أثيليا  ووعدت مجموعة سيطرة ً

 الجسم جرعةكغم من وزن /  ملغم٣٠٠٠وبجرعة % ٤٠بتركيز 
المجموعة الثالثة أعطيت المستخلص و) ٦ (عن طريق الفم

ن كغم من وز/ ملغم٢٠٠ الكحولي لجذور عرق السوس بجرعة
  فقدالمجموعة الرابعةاما ) ٧(الجسم جرعة يومية عن طريق الفم 

ًكغم من وزن الجسم مستخلصا كحوليا لجذور / ملغم٢٠٠أعطيت  ً
ًال أثيلياعرق السوس وبعد ساعتين أعطيت كحو  طريق الفم  عنً

جرعة االيثانول مع االشارة الى أن حجم  ،وعدت مجموعة وقائية
حجم جرعة في حين كان  ،كغم من وزن الجسم/ مليلتر٧,٥كان

كغم /مليلتر ٥تخلص الكحولي لعرق السوس الماء المقطر والمس
  .من وزن الجسم

و  ٣٠تم إجراء الصفة التشريحية على الجرذان المقتولة بعد 
ً يوما من بدء التجربة ومالحظة التغيرات العيانية للمعدة وتم ٦٠

ل الفورمالين تصويرھا، وبعد ذلك وضعت العينات في محلو
تم تقطيعھا إلى قطع صغيرة وأجريت و% ١٠الدارئ المتعادل 

عليھا عمليات التمرير بالكحوالت التصاعدية والزايلول وصبھا 
ثم صبغت  المشراح بالشمع على شكل قوالب ووضعت بجھاز
سحب كما تم . )٨ (بالصبغة الروتينية الھيماتوكسيلين وااليوسين

 أنابيب فيت  ووضع شعرية أنابيب من وريد العين بواسطةلدما
للحصول   جھاز الطرد المركزيزجاجية ومن ثم تم وضعھا في
 قياس مستوى كلوتاثايون و على مصل الدم إلجراء

  . مالوندايالديھايد مصل الدم
 Two تحليل التباين الثنائي الجانب للت النتائج باستخدامح

Way ANOVA لغرض تحديد وجود دنكن اختبار وباستخدام 
 عند مستوى معنوية الفروقات المعنوية بين المجاميع المختلفة

P<0.05) ٩( .  
  

  النتائـج
  

وجود  أظھرت نتائج قياس مستوى كلوتاثايون مصل الدم
ً يوما مقارنة مع ٣٠لمعاملة لمدة انخفاض في جميع المجاميع ا ً

مجموعة السيطرة وكان أشدھا انخفاضا ًفي المجموعة المعاملة 
لتر عند مقارنتھا مع /مايكرومول) ٢,٢٧٠(باإليثانول إذ بلغ 

لتر وأستمر ھذا /مايكرومول) ٣,٣٠٩(مجموعة السيطرة 
ً يوما إذ بلغ في ٦٠االنخفاض في المجاميع المعاملة لمدة 

ًمقارنة لتر /مايكرومول) ٠,٦٣٨(االيثانول المعاملة بالمجموعة 
   ).١(الجدول  لتر/مايكرومول) ٣,٧٧٩(مع مجموعة السيطرة 
مستوى وجود ارتفاع ٍ معنوي في ) ٢(أظھر الجدول 

 ٣٠مالوندايالديھايد مصل الدم في المجاميع كافة المعاملة لمدة 
ًيوما مقارنة مع مجموعة السيطرة وكان اشدھا إرتفا ًعا في ً

المجموعة المعاملة باإليثانول والمعاملة بالمستخلص الكحولي مع 
لتر على /مايكرومول) ٠,٣٠٧(و ) ٠,٣٤٣(اإليثانول إذ بلغ 
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لتر / مايكرومول) ٠,١١٨(ًالتوالي مقارنة مع مجموعة السيطرة 
ً يوما ٦٠وإستمر ھذا االرتفاع في كافة المجاميع المعاملة لمدة 

وعة السيطرة إذ بلغ مستوى المالوندالديھايد عند مقارنتھا مع مجم
 وفي لتر/ مايكرومول)٠,٤٨٧(في المجموعة المعاملة بااليثانول 

 )٠,٤٦٢(المجموعة المعاملة بالمستخلص الكحولي مع االيثانول 
  .لتر/مايكرومول

  

لوحظت التغيرات العيانية في المجموعة المعاملة باإليثانول 
ص الكحولي لنبات عرق المستخل(والمجموعة الوقائية 

فقط بينما لم تظھر باقي المجاميع تغيرات ) االيثانول+السوس
 إذ شملت التغيرات وجود تقرح و تآكل ،عيانية تذكر في المعدة

الظھارة المعدية في المجموعة المعاملة بااليثانول لوحده عند 
  ).١( من المعاملة الشكل ٦٠اليوم الـ 

  ً. يوما٦٠ و ٣٠ لمدة  في مجاميع الجرذان المعاملةلتر/مايكرومولايون مصل الدم مستوى كلوتاث): ١ ( رقمالجدول
  

  الخطأ القياسي± المعدل 
   يوم٣٠ GSHمستوى   المجاميع

(µmol/L) 
   يوم٦٠ GSHمستوى 

(µmol/L)  
  ٠,٢٥٧ ± ٣,٣٠٩  السيطرة

Aa 
١,١٣٧ ± ٣,٧٧٩  

Aa 
  ٠,٠٥٣±  ٢,٢٧٠  باإليثانول المجموعة المعاملة

Bb 
٠,٠٨٤±  ٠,٦٣٨  

Ab 
المجموعة المعاملة بالمستخلص الكحولي 

  لعرق السوس والمعاملة باإليثانول
٠,٠٦٩ ± ٢,٧٢٠  

Bc 
٠,٠٨٩±  ٠,٨٢٢  

Ab 
المجموعة المعاملة بالمستخلص الكحولي 

  لعرق السوس
٠,٢٤٩±  ٢,٩٤١  

Bd 
٠,١٥٩±  ١,٥٤٤  

Ac 
ًاألحرف الكبيرة المختلفة أفقيا تعني وجود فرق ، P>٠,٠٥ ستوى معنويةًاألحرف الصغيرة المختلفة عموديا تعني وجود فرق معنوي عند م

 .تحتوي كل مجموعة على خمسة حيوانات، P>٠,٠٥ عند مستوى معنويةمعنوي 
  

  ً. يوما٦٠ و ٣٠  في مجاميع الجرذان المعاملة لمدةلتر/مايكرومولمستوى مالوندايالديھايد مصل الدم ): ٢ ( رقمالجدول
  

  الخطأ القياسي ± المعدل
   يوم٣٠ MDAمستوى   المجاميع

(µmol/L) 
   يوم٦٠ MDAمستوى 

(µmol/L)  
  ٠,٠٢٥ ± ٠,١١٨  السيطرة

Aa 
٠,٠٤٠±  ٠,١٤٤  

Aa 
  ٠,٠٣٧±  ٠,٣٤٣  باإليثانول المجموعة المعاملة

Ad 
٠,٠٣٢±  ٠,٤٨٧  

Bc 
المجموعة المعاملة بالمستخلص الكحولي 

  لعرق السوس والمعاملة باإليثانول
٠,٠٢٨±  ٠,٣٠٧  

Ac 
٠,٠٧٤±  ٠,٤٦٢  

Bc 
المجموعة المعاملة بالمستخلص الكحولي 

  لعرق السوس
٠,٠١٦±  ٠,١٧٥  

Ab 
٠,٠٤١±  ٠,٢٧٦  

Bb 
ًاألحرف الكبيرة المختلفة أفقيا تعني وجود فرق ، P>٠,٠٥ ًاألحرف الصغيرة المختلفة عموديا تعني وجود فرق معنوي عند مستوى معنوية

 .تحتوي كل مجموعة على خمسة حيوانات، P>٠,٠٥ عند مستوى معنويةمعنوي 
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صورة عيانية لمعدة جرذ من المجموعة المعاملة ) ١(الشكل 
ً يوما يوضح فيه وجود تقرح و تآكل الظھارة ٦٠باإليثانول لمدة 

  .المعدية
  

ً يوما وجود ٣٠أظھرت المجموعة المعاملة باإليثانول لمدة 
غدد المعدية الموجودة في االحتقان في االوعية الدموية و نخر ال

 Gastric Pitsالوھدات المعدية مع نخر الظھارة و طبقة المخاطيةال
وارتشاح طفيف للخاليا االلتھابية وحيدة النواة في الطــبقة 

   ).٢(المــخاطية الشــكل 
  

  
 
مقطع نسجي لمعدة جرذ من المجموعة المعاملة ) ٢ (الشكل
ً يوما يوضح فيه نخر في بعض الغدد المعدية ٣٠ لمدة نولباإليثا

 الوھداتو الظھارة  نخر و) a(الموجودة في الطبقة المخاطية 
مع ارتشاح طفيف للخاليا االلتھابية وحيدة النواة في ) b(المعدية 

  ).90X( . صبغة الھيماتوكسيلين وااليوسين.)c(الطبقة المخاطية 
  

ة فقد لوحظ وجود النزف واحتقان  من المعامل٦٠أما في اليوم 
ونخر و تأكل الوھدات والغدد المعدية الموجودة  االوعية الدموية

في الطبقة المخاطية و ارتشاح الخاليا االلتھابية اللمفية وحيدة 
 ضمور ًالنواة في الطبقة المخاطية وتحت المخاطية فضال عن

  ).٣،٤(لشكلين  الغدد المعدية اعدد من
  

  
  
مقطع نسجي لمعدة جرذ من المجموعة المعاملة ) ٣ (الشكل

ً يوما يوضح فيه نخر الغدد المعدية الموجودة ٦٠ لمدة باإليثانول
) b( المعدية الظھارة و توسفمع نخر ) a(في الطبقة المخاطية 

 صبغة الھيماتوكسيلين ).c(عند مقارنتھا بالمنطقة العليا السليمة 
  170X).. (وااليوسين

  

  
 

مقطع نسجي لمعدة جرذ من المجموعة المعاملة ) ٤(الشكل 
ً يوما يوضح فيه وجود الضمور في الغدد ٦٠باإليثانول لمدة 

 .)c(ونخر الغدد المعدية ) b( مع وضوح النزف )a(المعدية 
  ).X 370(. صبغة الھيماتوكسيلين وااليوسين
المعاملة بالمستخلص الكحولي (أظھرت المجموعة الوقائية 

ً يوما وجود تغيرات مرضية طفيفة ٣٠ لمدة )للنبات واإليثانول
مماثلة للمجموعة المعاملة بالمستخلص الكحولي للنبات لوحده و 

a

b

c

b

c

a

c

b

a
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١٠٩ 
 

فقد أظھرت وجود  من المعاملة ٦٠ أما عند اليوم ،بنفس الفترة
نفصالھا عن الغشاء عدية والخاليا المبطنة للغدد المنخر في ا

 القاعدي مع نخر الوھدات المعدية وتنكس القسم االخر منھا الشكل
)٥.( 

 

 
 

مقطع نسجي لمعدة جرذ من المجموعة الوقائية ) ٥(الشكل 
ً يوما يوضح فيه وجود نخر في الخاليا المبطنة ٦٠المعاملة لمدة 

مع نخر ) a( عن الغشاء القاعدي  انفصالھاللغدد المعدية و
 صبغة .)b (تنكس القسم اآلخر منھا ًفضال عن المعدية الوھدات

  .)X 145 (.الھيماتوكسيلين وااليوسين
  

  
 

مقطع نسجي لمعدة جرذ من المجموعة المعاملة ) ٦(الشكل 
ح ً يوما يوض٦٠بالمستخلص الكحولي لعرق السوس لوحده لمدة 

 تحت و الخاليا االلتھابية في الطبقة المخاطية فيه ارتشاح
  ).X 450(. صبغة الھيماتوكسيلين وااليوسين).a(المخاطية 

 
أما المجموعة المعاملة بالمستخلص الكحولي لعرق السوس 

ً يوما فقد تمثلت التغيرات المرضية النسجية بوجود ٣٠لوحده لمدة 

 تحت المخاطية وقة المخاطية  الخاليا االلتھابية في الطبارتشاح
ً من المعاملة اشتدت ھذه التغيرات فضال عن ٦٠ وفي اليوم ،فقط

  ).٦(وجود احتقان االوعية الدموية الشكل 
  

  المناقشة
  
كلوتاثايون يعود الى الن االنخفاض الحاصل في مستوى إ

التأثيرات الضارة والمباشرة لألسيت الديھايد والجذور الحرة 
 اإليثانول التي تقلل من الحامض األميني الناتجة من أيض

) ١٠،١١ (السستائين الذي يدخل في عملية تصنيع الكلوتاثايون
حيث وجدوا بان ) ١٢،١٣ ( الباحثينواتفقت ھذه النتائج مع

 مستوى كلوتاثايون بيوت الطاقة لفترات طويلة يخفضاإليثانول 
 إعاقة طة مستوى المالوندايالديھايد بواسيزيدللخاليا الكبدية و

 ٦٠ و٣٠أدى اإليثانول لوحده لمدة  .بيوت الطاقة ألخذ الثايول
الذي يسبب ًيوما إلى ارتفاع مستوى مالوندايالديھايد مصل الدم 

اإلجھاد التأكسدي المحدث بواسطة أيض اإليثانول الذي ينتج عنه 
توليد الجذور الحرة التي تحفز عملية بيروكسدة الدھون ومن ثم 

ما ھذه مع اتفقت و) ١٢،١٤ (المالوندايالديھايدارتفاع مستوى 
 من خالل دراسة أجروھا على ذكور )١٥ ( الباحثينوصفه
كغم من وزن /غرام١٥يثانول بجرعة  أعطيت كحول األجرذان

   . يومآ٥٠الجسم عن طريق الفم لمدة 
انخفاض مستوى الكلوتاثايون في الدراسة الحالية لوحظ 

ھايد في المجموعة الوقائية المعاملة وارتفاع مستوى المالوندايالدي
بالمستخلص الكحولي لعرق السوس قبل ساعتين من إعطاء 

 طفيفً يوما بينما أظھرت وجود تحسن ٦٠ و٣٠اإليثانول لمدة 
في مستوى الكلوتاثايون وانخفاض مستوى المالوندايالديھايد عند 

 أن مما يدل علىمقارنتھا مع المجموعة المعاملة باإليثانول لوحده 
جرعة المستخدمة كانت غير كافية للحد من التأثيرات الضارة ال

 فضآل عن الجرعة والتركيز العالي التي احدثھا اإليثانول
 ،اسة وتجريعه اليومي عن طريق الفملاليثانول المستخدم في الدر

التسمم الكبدي  بعد احداثه )١٦ ( مع ما ذكره الباحثتتفقاو
دامه المستخلص الكحولي لعرق واستخ باستخدام الدايكلوفيناك

 يومآ عن ٣٠كغم من وزن الجسم لمدة /  غرام١السوس بجرعة 
كلوتاثايون الحظ ارتفاع في مستوى إذ  كجرعة وقائية طريق الفم

  .توى مالوندايالديھايد نسيج الكبدو انخفاض في مس
 و ٣٠عرق السوس لوحده لمدة بأظھرت المجموعة المعاملة 

مستوى الكلوتاثايون و ارتفاعا في مستوى ً يوما انخفاضا في ٦٠
 إذ )١٦ (المالوندايالديھايد و ھذا ال يتفق مع ما توصل إليه الباحث

لم يالحظ أي تغيير في مستوى كلوتاثايون ومالوندايالديھايد نسيج 
الكبد في المجموعة المعاملة بالمستخلص الكحولي لعرق السوس 

ختالف في طريقة لك يعود الى اال ذ ويبدو السبب فيلوحده
استخدم الباحث كحول االيثانول  إذ تحضير المستخلص الكحولي

عن فضال ،بدال عن كحول االيثانول المطلق% ٧٠بتركيز 
استخدامنا المواد الكيميائية األخرى كحامض الھايدروكلوريك 

إن التغيرات المالحظة في  .وثنائي أثيل ايثر في االستخالص

a

b

a a
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١١٠ 
 

لت بوجود تآكل و نخر في الطبقة المعدة نتيجة اإليثانول تمث
المخاطية و ضمور الغدد المعدية مع ارتشاح الخاليا االلتھابية 

 ھو والسبب ٦٠ من المعاملة و اشتدت في اليوم ٣٠عند اليوم 
تصنيع  بيروكسدة الدھون نتيجة اإليثانول و انخفاض

الذي  ٢-ر إنزيم السايكلو أوكسي جينيزظھوو E2البروستاكالندين 
 ظھوره بشكل متزايد خالل عملية االلتھاب و األذى النسجيينتظم 

دور أصناف األوكسجين الفعالة و زيادة الى  اضافة) ١٩-١٧(
حامضية المعدة في إمراضية األذى المعدي المحدث بواسطة 

ًالمتالكه تأثيرا انقباضيا على الشرايين واألوعية الدموية اإليثانول  ً
ًا حدوث االحتقان و االلتھاب و الموجودة في مخاطية المعدة مسبب

أذى نسجي يعتمد على حجم اآلفات المتولدة من جرعة اإليثانول 
كما إن انخفاض إفراز المخاط المعدي يجعل المخاطية عرضة 

إن زيادة إفراز الحامض  ).٢٠ ( التأكسديجھادبشكل أكبر لإل
معوي –عنه مضاعفات خطيرة منھا نزف معديالمعدي ينتج 

لتھاب االثني عشر و اللدم في القناة الھضمية  فقدان ايسبب
التقرحات المعدية و يتولد عن فقدان الدم المزمن فقر دم و تنكس 

المعوية و تؤدي التآكالت إلى التھاب المعدة –اآلفات المعدية
   ).٢١(النزفي الحاد المؤدي إلى الموت في حالة عدم العالج 

ً يوما ٦٠ و ٣٠المعاملة لمدة  أظھرت المجموعة الوقائية
تغيرات نسجية طفيفة في المعدة وجاءت متفقة مع نتائج الباحثين 

ًإذ احدث عرق السوس انخفاضا في مؤشر القرحة ) ٢٢(
موضحين سبب ذلك وجود الكليسيريزين الذي يعمل على رفع 
تركيز البروستاكالندينات في الجھاز الھضمي وتعزيز إفراز مادة 

ة عمر الخاليا السطحية للمعدة، ًالمخاط فضال عن دوره في إطال
إذ أدى ذلك إلى ) ٢٣(كذلك كانت متفقة مع نتائج الباحثين 

ًانخفاض في نسبة حدوث اآلفات المعدية بشكل ملحوظ نظرا 
  . لتأثيراته المضادة لاللتھاب
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