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Özet: Doğal polifenolik yapılı flavonoid bir antioksidan olan silimarinin serbest radikallere ve reaktif oksijen türlerine
karşı etkili olduğu bildirilmiştir. İndometazin, nonsteroidal anti-inflammatuar bir ilaç olup mide ülseri yapıcı etkileri bulunmaktadır. Bu çalışmada indometazin ile indüklenmiş mide ülseri modelinde silimarinin koruyucu etkinliği araştırıldı.
Çalışma kapsamında 42 adet erkek Wistar albino rat kullanıldı ve ratlar kontrol, indometazin, lansoprazol+indometazin,
silimarin (25, 50 ve 100 mg/kg)+indometazin olacak şekilde altı gruba ayrıldı (n=7). Farklı dozlarda silimarin ağızdan
gavajla uygulandı ve 5 dk sonra 25 mg/kg indometazin ile gastik ülser indüklendi. Koruyucu etkinlik lansoprazol (30 mg/
kg) ile karşılaştırıldı. Ratlar indometazin uygulamasından 6 saat sonra ötenazi edildi. Mide dokusu superoksid dismutaz
(SOD), katalaz (CAT) ve miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesi ile malondialdehid (MDA) ve glutatyon (GSH) seviyesi analiz edildi. Mide dokusu aynı zamanda makroskobik olarak ülseratif alanlar yönünden de değerlendirildi. Çalışma sonucunda 100 mg/kg dozda silimarinin anti-ülseratif etkisinin olduğu; bu dozda verilen silimarinin mide dokusu MDA seviyesi ve MPO aktivitesini anlamlı olarak azalttığı, SOD aktivitesi ve GSH seviyesini arttırdığı belirlendi. Sonuç olarak
indometazin ile indüklenen mide ülseri ve oksidatif streste silimarinin koruyucu etkilerinin olabileceği kanaatine varıldı.
Anahtar kelimler: İndometazin, mide ülseri, rat, silimarin
Protective Effect of Silymarin on Indomethacin-Induced Gastric Ulcer in Rats
Summary: Silymarin is a natural antioxidant polyphenolic flavonoid structure, it has been reported to be effective against free radicals and reactive oxygen species. Indomethacin is a nonsteroidal anti-inflammatory drug and can promote
ulcer in gastric tissue. The purpose of this study was to investigate the protective effects of silymarin on indomethacininduced gastric ulcer model. Forty two male Wistar albino rats were divided into 6 groups (n=7); control, indomethacin,
lansoprazole+indomethacin, silymarin (25, 50 and 100 mg/kg)+indomethacin group. Different doses of silymarin were
administered by oral gavage and then gastric ulcers were induced by oral administration of indomethacin (25 mg/kg).
Ulcer protective activity of silymarin was compared with lansoprazole (30 mg/kg). The rats were euthanized 6 h after
indomethacin exposure. Activities of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and myeloperoxidase (MPO) as well
as malondialdehyde (MDA) and glutathione (GSH) levels were determined in stomach tissue. Gastric tissue was also
assessed in terms of macroscopic as ulcerative areas. As a result, 100 mg/kg silymarin was showed antiulceratif effects. The same dose of silymarin significantly decreased MDA level and MPO activity, and increased SOD activity and
GSH level in stomach tissue. Silymarin might have a protective effect against indomethacin-induced gastric ulcer as
well as oxidative stress in rat.
Key words: Gastric ulcer, indomethacin, rat, silymarin

Giriş
Sindirim sistemi sorunları dikkate alındığında ülser en
sık rastlanan hastalıklardan biridir. Ülser, etiyolojisinde birçok faktörün rol oynadığı bir hastalık olup, mide
ve duodenumda mukus, bikarbonat, prostaglandin
(PG) sentezi gibi mukozal koruma mekanizmaları ile
mukozaya zarar verebilen asit-pepsin arasındaki dengenin bozulması sonucu ortaya çıkar. Asit sekresyoGeliş Tarihi/Submission Date : 20.02.2018
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nu ve koruyucu mukoza bariyerindeki bozukluklara
ilave olarak genetik yatkınlık, stres, travma, sepsis,
hemorajik şok, yanıklar (Curling ülseri), pulmoner ve
karaciğer hastalıkları, rezerpin, epinefrin, steroidler,
Helicobacter pylori (H. pylori) ve Herpes simplex virüs
(Tip I/HSV-1) ülseri tetikleyen faktörler arasında yer
alır (12).
Ülserin etiyolojisinde H. pylori’den sonra ikinci neden
steroid yapıda olmayan anti-inflamatuvar ilaç (NSAİ)
kullanımıdır. Bu ilaçların ağrı kesici, yangı önleyici ve
ateş düşürücü etkileri vardır. Ayrıca romatoid artrit
tedavisinde de kullanılmaktadırlar. Ancak bu ilaçların
kullanımına bağlı peptik ülserasyonlar oluşabilir.
İndometazin ise metilli bir indol asetik asit türevi
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NSAİ’tır. Aspirinden yaklaşık 10 kat daha güçlü bir
etkiye sahiptir. PG sentezini güçlü bir şekilde engeller. İndometazin sindirim sistemi üzerinde bulantı,
kusma karın ağrısı, sürgün, ülser ve mide kanaması
gibi istenmeyen etkilere neden olabilmektedir (18).
Yapılan çalışmalarda indometazin ile indüklenmiş
mide ülserinin patogenezisinde reaktif oksijen türleri
(ROT) ve lipid peroksidasyon oluşumu ile glutatyon
(GSH) azalmasının önemli rol onadığı ve bu değişikliklerin mide mukozası hücrelerinde oksidatif hasardan sorumlu olduğu bildirilmiştir (25).
Silybum marianum L. (Deve dikeni), Asteraceae familyasına ait bir bitki olup, karaciğer ve safra kanalları
hastalıkları ile karaciğer toksikasyonlarında kullanılmaktadır (13). Doğal ve güçlü bir polifenolik flavonoid
antioksidan olan silimarinin mide üzerinde koruyu
etkisini PGE sentezini arttırması (4), mast hücrelerinde histidin dekarboksilaz inhibisyonuyla histamin salınımını azaltması (9) ve hücrede oluşan serbest radikalleri ortadan kaldırmasıyla gösterir (11).
Silimarinin soğuk stresi (3), etanol (17) ve pilorus
ligasyonu (16) ile indüklenmiş ülser modellerinde
etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmada ise indometazin
ile gastrik ülser oluşturulmuş ratlarda silimarinin koruyucu etkinliği araştırıldı. Bu amaçla silimarinin mide
dokusu süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve
miyeloperoksidaz (MPO) aktiviteleri ile GSH ve malondialdehid (MDA) seviyelerine olan etkileri araştırıldı ve dokular makroskobik olarak değerlendirilerek
anti-ülseratif etki belirlendi.
Gereç ve Yöntem
Hayvan materyali
Çalışmada hayvan materyali olarak ağırlıkları 255410 gr arasında değişen dört aylık toplam 42 adet
erkek Wistar albino rat kullanıldı. Ratlar kontrol grubu, 25 mg/kg indometazin grubu, 30 mg/kg lansoprazol+25 mg/kg indometazin grubu, 25 mg/kg silimarin+25 mg/kg indometazin grubu, 50 mg/kg silimarin+25 mg/kg indometazin grubu ve 100 mg/kg silimarin+25 mg/kg indometazin grubu olacak şekilde 6
gruba ayrıldı. Deneysel çalışma Adnan Menderes
Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun
onayı ile gerçekleştirildi (2013/065). Ratlar Adnan
Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Üretim ve Deneysel Araştırma Laboratuvarından
temin edildi. Deneysel amaçla kullanılan ratlar 2224ºC oda sıcaklığında 12 saat aydınlık 12 saat karanlıkta kalacak şekilde kafeslerde (Tip-4 kafes) tutuldu.
Ratlara çalışma süresince standart rat yemi ve çeşme suyu ad libitum verildi. Çalışmaya başlamadan iki
hafta önce ratların ortama adaptasyonu sağlandı ve
ilaç uygulama öncesi ilgili maddelerin ne kadar verileceğinin hesaplanabilmesi için ratlar tartıldı.
İndometazin ile gastrik ülser oluşturulması
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Gastrik ülser modeli Guidobono ve ark. (14) ile Odabaşoğlu ve ark. (23)’nın bildirdikleri yönteme göre
oluşturuldu ve çalışma kapsamında kullanılan farmakolojik ajanların dozları da bu literatürlere göre seçildi. Bu kapsamda silimarin mısır yağı içerisinde süspanse edilerek, indometazin ve lansoprazol ise %
5’lik NaOH içerisinde çözdürülerek 100 g canlı ağırlığa 1 ml olacak şekilde oral gavaj ile uygulandı. Kontrol grubuna aynı yol ve hacimde distile su verildi.
Kontrol grubu hariç diğer tüm deneysel gruplar ilaç
uygulamasından 24 saat önce aç bırakıldı. Silimarin
(Sigma, S0292) 25 mg/kg, 50 mg/kg ve 100 mg/kg
dozda olmak üzere üç ayrı gruba verildi. Lansoprazol
(Lansor 30 mg, Sanovel) 30 mg/kg dozda sadece
lansoprazol grubuna verildi. İndometazin (Endol 25
mg, Deva) ise 25 mg/kg dozda deneysel çalışma
gruplarının beşine, yani hem indometazin grubuna
hem de lansoprazol, silimarin 25,50 ve 100 mg/kg
gruplarına uygulanarak deneysel ülser indüklendi.
Belirtilen dozlarda silimarin (25,50 ve 100 mg/kg) ve
lansoprazol (30 mg/kg) uygulamasından 5 dk sonra,
bu gruplara yine aynı yolla indometazin (25 mg/kg)
oral gavaj ile verildi. Ratlara indometazin uygulamasından 6 saat sonra 50 mg/kg ketamin ve 5 mg/kg
ksilazin uygulandı. Uyutulan ratlar doku örneklerinin
alınmasından sonra servikal dislokasyon ile ötenazi
edildi.
Dokuların makroskobik değerlendirmesi
Mide dokusu makroskobik değerlendirme için disseke
edildi. Ülser alanları milimetrik kağıt ve büyüteç yardımıyla ölçüldü. Her bir rata ait ülser alanı (mm 2) belirlendi ve anti-ülseratif etki formüle göre hesap edildi
(22).
Mide dokusu oksidan/antioksidan parametre analizi
Ötenazi işleminden sonra oksidan ve antioksidan
parametrelerin belirlenmesi amacıyla mide dokusu
örnekleri %0.9 NaCl ile yıkandıktan sonra soğuk ortamda %10’luk 150 mM fosfat buffer (pH 7.4) ile 2000
devir ve 1 dk süreyle edildi. Homojenizatlar +4°C’de
12000 rpm’de 10 dakika santrifüj edildi ve süpernatantlar analiz edilinceye kadar -80°C’de bekletildi.
Süpernatantların SOD aktivitesi Sun ve ark. (29)’na
göre, CAT aktivitesi Aebi (2)’ye göre, GSH düzeyi
Tietze (32)’ye göre, MDA düzeyi Ohkawa ve ark.
(24)’na göre ve MPO düzeyi Bradley ve ark. (8)’na
belirlenerek, UV-spektrofotometrede (ShimadzuUV1601, Kyoto, Japan) okundu.
İstatistiksel analiz
Elde edilen verilerin istatistiksel analizi amacıyla
SPSS 22.00 paket programı kullanıldı. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk testi kullanılarak yapıldı. Normal dağılım göstermeyen gruplar arası farklılık Kruskall Wallis varyans analizi ile değerlen-
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dirildi. Normal dağılım gösteren gruplar arası farklılık
tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile, farkların önem
kontrolü ise post hoc Duncan testi ile yapıldı.Farkın
hangi grup veya gruplardan kaynaklandığını belirlemek için Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney U testi
yapıldı. Yapılan istatistiksel analizlerden elde edilen
sonuçlardan P<0.05 olanlar önemli kabul edildi ve

tüm veriler ortalama ve ± standart hata olarak verildi.
Bulgular
Mide dokusuna ait makroskobik bulgular
Mide örneklerinin milimetrik kâğıtla ölçülmesi sonucunda deneysel gruplara ait mide ülser alanları ve

Tablo 1. Araştırma gruplarındaki ratlara verilen maddelerin yol açtıkları ülser alanları ve anti-ülseratif etki (n=7)

Gruplar

Doz

Ülser alanı (mm2)

Anti-ülseratif etki (%)

Kontrol
İndometazin
Lansoprazol+İndometazin

distile su
25 mg/kg
30 mg/kg+25 mg/kg

33.42 ± 2.53 a
-

0.0
100

Silimarin+İndometazin

25 mg/kg+25 mg/kg

18.71 ± 1.24 b

44.01

Silimarin+İndometazin
Silimarin+İndometazin

50 mg/kg+25 mg/kg
100 mg/kg+25 mg/kg

14.00 ± 0.78 c
3.71 ± 1.01 d

58.11
88.88

P Değeri
a, b, c, d

0.0002

Aynı sütundaki farklı harfler istatistiksel olarak anlamlı farklılığı göstermektedir

Tablo 2. Araştırma gruplarındaki ratların mide dokusu antioksidan ve oksidan parametre düzeyleri (n=7)

Grup

SOD
(U/mg protein)

Kontrol
İndometazin
Lansoprazol
Silimarin-25
Silimarin-50
Silimarin-100
P Değeri

7.46 ± 0.66 b
2.90 ± 0.36 c
7.82 ± 0.55 b
7.75 ± 0.66 b
9.29 ± 0.82 a,b
10.54 ± 1.48 a
0.001

CAT
(k/mg protein)
1.92 ± 0.29
2.60 ± 0.18
1.57 ± 0.35
2.47 ± 0.37
2.34 ± 0.43
2.33 ± 0.15
0.364

Parametre
GSH
(mg/g protein)
41.76 ± 6.23 a
14.90 ± 2.99 c
38.18 ± 3.52 a,b
11.37 ± 3.35 c
24.02 ± 4.98 b,c
49.23 ± 7.68 a
0.001

MDA
(nmol/mg protein)
41.99 ± 6.93 c
92.55 ± 13.67 a
37.36 ± 4.08 c
69.21 ± 7.17 a,b
50.04 ± 6.83 b,c
33.43 ± 2.69 c
0.002

MPO
(mmol/dk/mg
protein)
15.06 ± 2.85 b
91.75 ± 35.00 a
26.51 ± 7.97 b
64.93 ± 2.09 a
57.68 ± 4.30 a
32.59 ± 14.27 b
0.004

Gruplar; kontrol, indometazin (25 mg/kg), lansoprazol (30 mg/kg)+indometazin (25 mg/kg), silimarin (25, 50 ve 100 mg/kg)
+indometazin (25 mg/kg)
SOD: Süperoksit dismutaz, CAT: Katalaz, GSH: Glutatyon, MDA: Malondialdehid, MPO: Miyeloperoksidaz
a, b, c
Aynı sütundaki farklı harfler istatistiksel olarak anlamlı farklılığı göstermektedir

anti-ülseratif etkileri Tablo 1’de gösterilmiştir. Diğer
gruplarla karşılaştırıldığında indometazin uygulanan
grubun ülser alanı (33.42±2.53 mm 2) anlamlı olarak
yüksek, 100 mg/kg silimarin verilen grubun ülser alanı (3.71±1.01 mm2) anlamlı olarak düşük bulundu
(P<0.001).

Şekil 1. Araştırma gruplarında bulunan ratların mide dokularına ait makroskobik görünüm. A. Kontrol grubu. B. 25 mg/
kg indometazin grubu C. 30 mg/kg lansoprazol+25 mg/kg
indometazin grubu D. 25 mg/kg silimarin+25 mg/kg indometazin grubu. E. 50 mg/kg silimarin+25 mg/kg indometazin
grubu. F. 100 mg/kg silimarin+25 mg/kg indometazin grubu.
Oklar, fokal veya çizgisel kanama alanlarını göstermektedir

Çalışmada en belirgin ülser odakları indometazin
grubunda bulunan hayvanların midelerinde görüldü.
Bu grupta mide mukozası genellikle hiperemik olup,
birçok alanda değişen büyüklüklerde koyu kırmızısiyah renkte fokal ya da çizgisel alanlar şeklinde kanamalar gözlendi. Kanamaların görülmediği alanlarda
ise mide mukozası şişkin ve ödemliydi. Kontrol grubunda ve lansoprazol gruplarında ise dikkati çeken
herhangi bir makroskobik bulgu veya ülserasyon alanına rastlanmadı. Silimarin verilen gruplarda ise doza
bağımlı olarak artan bir anti-ülseratif etki gözlemlendi.
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İndometazin ile indüklenmiş ratlarda mide dokularına
ait makroskobik görünüm ve kanama odakları Şekil
1’de verilmiştir.
Mide dokusu oksidan ve antioksidan parametrelerine ait bulgular
İndometazin ile indüklenmiş rat mide dokusu oksidan
ve antioksidan parametre düzeyleri Tablo 2.’de verilmiştir. İndometazin grubu ile karşılaştırıldığında diğer
tüm deneysel gruplarda SOD aktivitesi istatistiksel
olarak önemli bulundu (P<0.001). En yüksek CAT
aktivitesi indometazin grubunda elde edilmesine rağmen, gruplar arasında istatistiksel bir fark bulunamadı. GSH düzeyinin 25 mg/kg silimarin ve indometazin
gruplarıyla karşılaştırıldığında sırasıyla 100 mg/kg
silimarin, kontrol ve lansoprazol gruplarında anlamlı
olarak yüksek olduğu belirlendi (P<0.001). Kontrol,
lansoprazol, 50 ve 100 mg/kg silimarin gruplarına ait
MDA seviyesinin diğer gruplarla karşılaştırıldığında
istatistiksel olarak düşük olduğu belirlendi (P<0.01).
Mide dokusu MPO aktivitesi ise lansoprazol, kontrol
ve silimarin 100 gruplarıyla karşılaştırıldığında diğer
deneysel gruplarda yüksek bulundu (P<0.01).
Tartışma ve Sonuç
Midenin iç yüzeyinin özellikle mide suyunun etkisiyle
aşınması sonucu meydana gelen mide ülseri, hidroklorik asit, H. pylori ve serbest radikaller ile gastrik
mukozal bariyer ve antioksidan savunma mekanizması arasındaki dengesizlik sonucu şekillenmektedir
(1). Mide ülserinde mide mukozasında oluşan hasarın hücre düzeyinde elimine edilmesi ve oksidan/
antioksidan dengenin antioksidan lehine değiştirilmesi önem arz eder. Ayrıca, indometazin gibi NSAİİ’lar
da gastro-duodenal bikarbonat sekresyonunu baskılayarak mide ülserine neden olmakta ve oluşan ROT
mide ülserinin oluşumunda önemli rol oynamaktadırlar (28).
Silimarinin olası antioksidan mekanizmaları arasında
ROT’nin üretiminden sorumlu enzimleri inhibe etmesi
ve böylece serbest radikal oluşumunu önlemesi veya
mitokondri bütünlüğünü koruması, ayrıca enzimatik
ve enzimatik olmayan antioksidanları aktive ederek
hücre içinde optimal bir redoks dengesi sağladığı
bildirilmiştir (30).
Yüksek dozda silimarin uygulanan grup, kontrol grubu ve lansoprazol grubu ile karşılaştırıldığında, ülser
alanları yönünden aralarında istatistiksel bir fark bulunamadı (P>0.05). Lansoprazol kullanılan grupta antiülseratif etkiler % 100 iken, 100 mg/kg silimarin verilen grupta bu etki % 88.88’dir ki (Tablo 1) bu durum
silimarinin söz konusu dozda koruyucu etkileri olduğunu göstermektedir. Deneysel gruplara ait ratların
mide örneklerinin makroskobik olarak incelendiği bu
çalışmada, en yaygın ve şiddetli bulgular yalnızca
indometazin uygulanan grupta saptandı. Bu bulgular
indometazin ile oluşturulan mide ülseri modelinin
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incelendiği çalışmalarla uyumluluk göstermektedir
(19,33).
SOD, aerobik organizmalarda hücre içi süperoksit
radikal miktarını azaltan önemli bir antioksidandır.
Şöyle ki, güçlü bir reaktif radikal olan süperoksit anyonunu (O2-) daha zayıf bir reaktif olan H2O2’e dönüştürür. Farklı çalışmalarda selenyum ve kuersetin ilavesinin mide dokusu SOD aktivitesini artırdığı belirtilmiştir (10,20). Bu çalışmada da, indometazin grubuyla karşılaştırıldığında, SOD aktivitesi (P<0.001) ve
GSH seviyeleri (P<0.001) kontrol, lansoprazol ve 100
mg/kg silimarin grubunda anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Mide dokusu SOD aktivitesindeki bu anlamlı artış, indometazin kaynaklı oksidatif strese bağlı
ortaya çıkan O2-‘nun aşırı üretimi ile ilişkili olabilir.
Ksenobiyotiklerin en önemli detoksifikasyon yollarından biri GSH ile olan konjugasyonlarıdır. Hücreyi
korumak amaçlı artmış olan GSH aktivitesi, aşırı O2üretimi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. GSHredüktaz okside glutatyonu GSH’a dönüştürür. Nikotinamid adenin dinukleotid fosfat hidrojen (NADPH) bu
reaksiyonda elektron verici olarak rol alır. Bu çalışmada indometazinin NADPH’ı baskıladığı düşünülebilir.
Literatürler mide dokusu GSH seviyesinin ülsere bağlı olarak düştüğünü, antioksidanların ve bitki ekstraktlarının mide dokusu GSH seviyesinde önemli rol oynadığını bildirmektedir (5,21). Mide dokusu GSH seviyesinin azalmasının nedeni indometazin kaynaklı
oksidatif hasara bağlı olabilir.
Hücre peroksizomlarında yer alan CAT enzimi H 2O2’i
moleküler su ve oksijene dönüştürür. Mide dokusunda indometazinin neden olduğu CAT aktivitesindeki
artış 100 mg/kg silimarin ve lansozprazol ile önlenmiş
olmasına rağmen, gruplar arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunamadı. Çalışmamızdan farklı
olarak, yapılan çalışmalarda indometazinin mide dokusu CAT aktivitesini artırdığı bildirilmiştir (23,27).
MDA lipit peroksidasyonunun önemli belirteçlerinden
olup hücre yüzey bileşenlerinin agregasyonuna, zar
özelliklerinin değişmesine neden olmakta ve oksidatif
hasar sonucunda yükselmektedir. MDA açısından
değerlendirildiğinde 25 mg/kg dozda silimarin uygulanan grup ile indometazin grubunda istatistiksel fark
olmadığı görülmektedir (Tablo 2). Aynı şekilde 50 mg/
kg dozda silimarin uygulanan grupta da koruyucu
etkiler yeterli düzeyde değildir. Beklenilen koruyucu
etkinliğin uygulanan dozla doğru orantılı bir biçimde
arttığı ve en iyi etkinin 100 mg/kg dozda silimarin
uygulanan grupta olduğu görülmektedir (P<0.01). Bu
veriler silimarinin lipit peroksidasyonu ve hücresel
hasarı önlemede doza bağlı etkisi olduğunu göstermektedir. İndometazin ile oluşturulmuş ülser modelinde, kurkuminin ve Lobaria pulmonaria bitkisel ekstraktının lipid peroksidasyonunu azalttığı bildirilmiştir
(7,31).
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MPO dokuların oksidan konumunu etkileyen nötrofil
infiltrasyon indeksi olarak bilinen bir enzimdir (8).
Çünkü aktive edilmiş nötrofiller mide endotel hücrelerinde oksidatif strese neden olan MPO, sitokinler,
ROT ve reaktif azot türleri üretirler (6). Bu çalışmada
100 mg/kg silimarinin, lansoprazol ve kontrol grupları
arasında istatistiksel fark bulunamamıştır (P<0.05).
Aynı modelin uygulandığı diğer çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir (15,26).
Sonuç olarak bu çalışmada, silimarinin indometazinle
indüklenmiş ülser modelinde koruyucu etkinliğe sahip
olduğu ancak bu etkinin doza bağlı olarak oluştuğu;
100 mg/kg dozda silimarinin iyileşme sürecini hızlandırıcı etkilerinin olduğu; silimarin, indometazin veya
diğer NSAİ ilaçların neden olduğu mide hasarının
önlenmesinde yararlı etkileri olabileceği belirlenmiştir.
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