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ABSTRACT 
        Bismuth compounds have been used in medicine for more than 200 years to treat 
gastrointestinal tract disorders . Therefore,   the present study was designed to investigate 
the gastroprotective effects of Tripotassium Dicitro Bismuthate (TDB) against HCl- ethanol 
induced ulcer in mice. The drug was administered to mice at 50 and 100 mg\kg doses orally 
before one hour of receiving 0.2ml of HCl- ethanol mixture to induce gastric ulcer. 
Sucralfate (100 mg/kg, orally )was used as standard drug . The severity of gastromucosal 
damage induced by HCl-ethanol was analyzed in term of ulcer index value. Pretreatment 
with  TDB (50, 100 mg/kg) produced a significant decrease in ulcer index value and 
increased protection against gastric ulcer  when compared to saline treated group. Sucralfate 
(100 mg/kg, orally) also produced a significant decrease in ulcer index when compared with 
the saline treated  group. There was no significant difference between TDB and Sucralfate 
in degree of protection against ulcer.  Thus it was concluded that TDB has antiulcer activity 
in mice.   
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 دراسة التأثير الوقائي لعقار تراي بوتاسيوم داي ستروبزموثيت ضد

  القرحة في الفئران  
 

 الملخص

لذا تم في هذه الدراسة تقييم ’ تستخدم مركبات البزموث منذ زمن بعيد في عالج اضطرابات الجهاز الهضمي 

 –اي بوتاسيوم داي ستروبزموثيت ضد اإلصابة بقرحة المعدة المحدثة بمزيج االيثانول  الوقائي للترالفعل

وقد أظهرت النتائج ان اعطاء التراي بوتاسيوم داي ستروبزموثيت . حامض الهايدروكلوريد في الفئران

ريد  أدى  حامض الهايدروكلو–مزيج االيثانول  قبل ساعة من اعطاء ) بالفم , كغم/  ملغم 100 , 50(بجرعة

مقارنة بمجموعة السيطرة المعاملة بمحلول ) ulcer index (منسب القرحةإلى إحداث انخفاضا معنويا في 

في المجموعة ) بالفم , كغم/  ملغم 100(  بجرعة Sucralfateكما وأدى إعطاء دواء ال. الملح الفسيولوجي 

 مقارنة منسب القرحةنخفاضا معنويا في  حامض الهايدروكلوريد إلى إحداث ا–المعاملة بمزيج االيثانول 

  و مجموعة آل TDBبمجموعة السيطرة في حين لم يكن هناك فرقا معنويا بين المجاميع المعاملة بال 
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Sucralfate . التراي بوتاسيوم داي ستروبزموثيت يمتلك تأثيرا وقائيا رنستنتج من هذه الدراسة  بأن عقا  

 حامض الهايدروكلوريد لذا فمن الممكن استخدامه للوقاية من اإلصابة –ل ضد القرحة المحدثة بمزيج االيثانو

  . بقرحة المعدة 
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