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Абстракт 

 
 

 
Мета 
Еупатілін є антиоксидантом флавоном і фітофармацевтиком,  отриманим з азіатської полину. Як 

повідомлялося, він має протипухлинну активність при деяких видах раку, включаючи рак шлунка. Еупатілін 
може модулювати шлях ангіогенезу, що є частиною протизапального ефекту,  продемонстрованого на 

моделях пошкодження слизової  оболонки.  Шлунок. Тут ми дослідили протипухлинний вплив  еупатиліну 

на ракові клітини шлунка і з'ясували потенційний основний механізм, за допомогою якого еупатилін 
пригнічує ангіогенез і ріст пухлини. 

Матеріали і методи 
Вплив еупатиліну на експресію білків шляху ангіогенезу був оцінений західним блоттингом на  клітинах 

MKN45.  Використовуючи аналіз імунопреципітації хроматину,  ми перевірили,  чи вплив еупатиліну на  набір 

перетворювача сигналу  та активатора транскрипції. 
3 (STAT3), ядерний транслокатор рецептора арил вуглеводів  (ARNT) і фактор-індукований гіпоксією-1 α (HIF-

1 α) на промоторі  VEGF людини  . Для вивчення впливу еупатиліну на васкулогенез були проведені тести 

на формування труб з використанням ендотеліальних клітин  пупкової вени людини (  HUVEC). Оцінено 

вплив еупатиліну на пригнічення пухлин у мишачих ксенотрансплантатів. 

Результати 
Еупатілін значно знижував експресію  VEGF,  ARNT і  STAT3 в  умовах гіпоксії.   Набір α STAT3, ARNT та HIF-1 до 
промотора VEGF  був інгібований лікуванням еупатіліном.  HUVECs виробляли сильно вкорочені і сильно 
розбиті трубки з лікуванням еупатиліном. Крім того, еупатілін ефективно знижував ріст пухлини в моделі 
мишачого ксенотрансплантата. 

Висновки 
Наші результати показують, що еупатілін пригнічує   ангіогенез в  ракових клітинах шлунка, блокуючи 

експресію STAT3 і VEGF, припускаючи   його терапевтичний потенціал при лікуванні  раку шлунка. 
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Добре продемонстровано, що для  успішного росту пухлини і метастазування необхідна 
неоваскуляризація або ангіогенез. 1) Крім того, відомо, що фактор росту ендотелію судин 
(VEGF) є одним з найважливіших і добре вивчених індукторів ангіогенезу. 2 -4 ) 

 

Експресія   VEGF  та ангіогенез можуть бути індуковані як наслідок змін у мікросередовищі, 
особливо гіпоксії (4) або генетичних аберацій,(5 ,6), включаючи активацію онкогенних кіназ.  
(7 ,8 ) 

 

Фактор, індукований гіпоксією (HIF) є фактором транскрипції, який стабілізується при 
зниженому тиску кисню і відіграє ключову роль у клітинній відповіді на  гіпоксію.  HIF - 
гетеродимер, що складається з двох субодиниць,  чутливих до кисню HIF-α і конститутивно 
виражених HIF-β [також відомий як ядерний транслокатор рецептора арил вуглеводів 
(ARNT), гетеродимерного партнера рецептора   арил-вуглеводів  ( AHR)] (9) При гіпоксії HIF-
1 α гетеродимеризується з конститутивно вираженою субодиницею  HIF-1 β, і разом вони 
зв'язуються  з  ДНК для збільшення транскрипції генів-мішеней, включаючи VEGF , 
еритропоетин, трансферин, ендотелін 1, індукована синтаза оксиду азоту та 
інсуліноподібний фактор  росту  II.  (10 -12 ) 

 

Конститутивна активація протеїнкіназ широко поширена в широкому діапазоні видів раку, і 
їх роль у індукції та ангіогенезі  VEGF добре задокументована (7,8) Хоча різні кінази 
передають сигнали кількома шляхами, перетворювачами сигналів та активаторами 
транскрипції 3 (STAT 3) є точкою збіжності багатьох сигнальних шляхів (13,14  ) і передають 
сигнали  в ядро, де зв'язується зі специфічними послідовностями  промоторів ДНК і таким 
чином регулює експресію генів. 15 ) Білки STAT беруть участь в онкогенезі через активацію 
генів, що кодують інгібітори апоптозу (мієлоїдний клітинний лейкоз послідовність  1 (MCL1), 
BCL2-подібний  1 (BCL2L1)) і регуляторів клітинного циклу ( циклін D1 / D2, MYC). (16) STAT3 
також бере участь у прогресуванні пухлини через індукцію ангіогенних факторів, таких як 
VEGF.  (17) Аберрантна активація STAT3 зазвичай спостерігається при пухлинах і тісно 
пов'язана з розвитком   і прогресуванням пухлини. 

 

У пошуках антиангіогенного засобу, який би пригнічував  активність  ХІФ-1, ми виявили нову 
фармакологічну активність еупатиліну. Еупатілін, фітофармацевтичний засіб, отриманий з 
Artemisia asiatica, має антиоксидантну і цитопротекторну функції в різних моделях 
пошкодження слизової оболонки шлунка. 18 -20 ) 

 

Ми виявили, що  еупатилін інгібував активність  HIF-1  in vitro.  Еупатилін повністю блокує 
експресію  HIF-1α на пост-транскрипційному рівні і тому пригнічує  активність  фактора 
транскрипції  HIF-1 в ракових    клітинах, культивованих в умовах Гіпоксії. 

 

У цьому дослідженні ми продемонстрували, що еупатилін пригнічує активацію  STAT3  в 
ракових клітинах,  стимульованих гіпоксією.  Крім того, активація транскрипції промотора  
VEGF  опосередковується активним STAT3. Крім того, активний STAT3 взаємодіяв з HIF-1 і 
збільшував накопичення HIF-1 в гіпоксичних клітинах. 

 

 Матерыали і методи 
 

1.  Культура клітин  і  гіпоксія 
 

Клітинна лінія  клітин раку  шлунка  людини  MKN45 підтримувалася в середовищі 
модифікованої  голки Dulbecco (DMEM) з додаванням 10% термоінактивованої сироватки 
фетальної телятини (FBS) і 1% антибіотиків. Були отримані ендотеліальні клітини пупкової 
вени  людини  (HUVEC)  від Ангіолаб Корп.  (Деджон, Корея)



і вирощується в середовищі M199  (GIBCO BRL, Гейтерсбург, Меріленд, США) з додаванням 
10% FBS, 50 мкг  /мл ендотеліальної добавки для  росту клітин (Sigma, Сент-Луїс, Міссурі, 
США), гепарину та антибіотиків.  HUVEC використовувався між проходами 5 і 8.  Клітини 

MKN45 і HUVEC  культивувалися  при температурі 37 °C у  зволоженій атмосфері, що містить 

5% CO2  .  При гіпоксії клітини інкубували на рівні 5% CO2  з 1%  O2, збалансованим N2.  у 
гіпоксичного ГасПака (BD bioscience, Сан-Хосе, Каліфорнія, США;  260683). 
 

2.  Хімічна обробка 
 

Еупатілін був щедро наданий компанією Dong-A Pharmaceutical Co.  Тов.  (Йонггін, Корея), 
розчинений в диметисульфоксиді (DMSO) у вигляді  вихідного розчину 10 мМ,  зберігається 
при -20 °C, а потім розбавляють збалансованим фізіологічним розчином Хенкса (HBSS;  
ГІБКО, Rockville,   MD,   USA) для використання   в   експериментах різні концентрації 
еупатиліну (0 ~ 150 мМ) або носія DMSO.    В іншому випадку клітини попередньо інкубували   
100 мМ еупатиліну або в умовах гіпоксії протягом 5-6 годин 
.   

 
3. Аналіз коїмунопреципації. 

 

После обработки эупатилином клетки промывали PBS и получали лизаты клеток, добавляя 
1 мл буфера, модифицированного RIPA (50 мМ Трис-Cl, pH 7,5, 150 мМ NaCl, 1% Nonidet P-
40 , 1 мМ EDTA, 1 мМ PMSF) с добавлением інгибиторов протеаз (Roche Molecular 
Biochemicals, Mannheim, Германия).  Гранулы агарозы, предварительноочищенные 
протеином A /  G (Santa Cruz Biotechnology, Санта-Крус, Калифорния, США), затем 
витримують  з лізатами при 4 °C  протягом 1 години і розбавляють моноклональним 1:200 
антител против HIF-1 α (BD Biosciences, San Хосе, Калифорния, США).  После инкубации 
при 4° С  . протягом 2 годин гранули промивали  один раз буфером РІПА  і двічі  ПБС, а 
імунні комплекси вивільняли з гранул шляхом кип'ятіння в буфері проби протягом 5 хвилин.  
Після електрофорезу в 10% SDS-поліакриламідних   гелях. 
 

 

4. Імунопреципітація хроматину. 
 

Клітини протягом  зазначеного часу  обробляли еупатиліном  з подальшою обробкою 
степлінг-реагентом формальдегідом (кінцева концентрація 1%)  протягом 10 хвилин при 
температурі 37 ° С.  Потім їх двічі промивали холодним ПБС і набухали на льоду в буфері  
лізису SDS (1% SDS, 10 мМ EDTA, 50 мМ   Tris-HCl,  pH 8,1) протягом  10 хв.  Ядра були 
зібрані і ультразвукові на   льоду.  Супернатанти центрифугували  протягом 10 хв і 
розбавляли 10-кратним буфером розведення для імунопреципітації хроматину (ЧІП) (0,01% 
SDS, 1,1% Тритон X-100, 1,2 мМ ЕДТА, 16,7 мМ Тріс- HCl, рН 8,1, 167 мМ NaCl). Потім  суміш 
(фрагментований хроматин) інкубували  2 мл  анти-HIF-1α, анти-STAT3 або анти-ARNT 
антитіл на   ротаторі при 4°C  протягом 4 годин.  Додавали  білок A/G  плюс   гранули агарози 
(20 мл) з  подальшою інкубацією  протягом 1 години при температурі 4° С.  з обертанням для 
збору  антитіл/хроматинових комплексів.  Зшиті, осаджені хроматинові    комплекси були 
відновлені, а перехресні зв'язки  були зворотні відповідно до протоколу Upstate  (Upstate, 
Chicago, IL, USA).  Остаточні відкладення ДНК були зібрані та проаналізовані  методом ПЛР  
за допомогою  пари праймерів, які покривають  область промотора VEGF (235 с.с.).  В якості 
праймерів використовувалися прямий 5'-AGACTCCACAGTGCATACGTGTG-3' і зворотний 5'-
AGTGTGTCTGACAATG-3'. 

 

5. Аналіз утворення трубок ендотеліальних клітин. 
 

Матрігель зі зниженим вмістом фактора росту   (BD Biosciences, Сан-Хосе) помістили в 
колодязь попередньо охолодженої  24-лункової клітинної культуральної пластини  і 
інкубували при 37°   С протягом  1 години для полімеризації.  HUVEC в концентраціях 4 × 10 

4 на лунку  висівали в лунки,  покриті  матригелем зі зниженим вмістом фактора росту   і 

інкубовані при 37 ° С в 5% СО2  в  Кондиціоновані 



навколишнє середовище.  Після 16-годинної інкубації таблетки  сфотографували.  
Формування трубок кількісно оцінювалося шляхом підрахунку кількості з'єднаних осередків  
в п'яти випадково обраних полях при збільшенні × 200.   Всі досліди проводилися в трьох 
примірниках.  Статистична значимість визначалася за допомогою     двостороннього t-
критерію  Ст'юдента     для  незалежної вибірки на рівні  значущості 5%  за допомогою SPSS 
для Windows   (версія 12.0, SPSS Inc., Чикаго, Іллінойс, США). 

 

6. Модель опухоли in vivo. 
 

     Експерименти  на тваринах проводилися відповідно до політики  Комітету з  досліджень  
тварин  Медичного коледжу університету Йонсея.   Моделі пухлини були створені  шляхом 
прямої підшкірної ін'єкції 1 × 10 - 6 клітин   MKN45 8-тижневим  самкам голих мишей. Коли 
розмір пухлини становив приблизно 50 мм3  (7   тварини були  випадковим чином  розділені  
на  дві групи (по п'ять мишей на групу) для лікування  (тільки носій) та лікування  еупатіліном 
(EPT)  відповідно. ЕПТ (10 мг/кг)  200 мкл HBSS або лише 200 мкл HBSS вводили  тричі на   
тиждень  протягом 2 тижнів шляхом інтраперитонеальної ін'єкції.  Загальна кількість  ЕПТ, 
що вводиться мишам в лікувальній групі, становила 60 мг/кг на кожну мишу. 

 

Мишей  зважували і вимірювали  пухлини  за трьома координатами за допомогою  цифрових 
супортів два-три  рази на тиждень.   Вимірювання  пухлини  були перетворені в  об'єм 
пухлини за формулою L × S 2 /2 (де L = діаметр  проковтування, S = короткий діаметр).  Миші 
були вбиті,  коли найдовший діаметр з усіх пухлин перевищував 15 мм в контрольній групі.  
Під час  вбивства мишей зважували, вирізали  пухлини  , а вага пухлини вимірювали ex vivo.  
Статистична значимість визначалася  за допомогою t-критерію Стьюдента  . 

 

 Результати  
 

1. Еупатілін пригнічує експресію рівнів активного білка STAT3 і VEGF в  ракових 

клітинах шлунка в умовах гіпоксії.  
 

Для вивчення  впливу еупатиліну на експресію  STAT3 і VEGF при гіпоксії ми досліджували 
HIF-1α, ARNT, STAT3, p-STAT3 і  VEGF за допомогою   західного блоттинга.  Еупатілін сильно 
пригнічував експресію HIF-1α, яка стимулюється гіпоксією  .  1). Ми виявили, що загальна 
експресія  STAT3 зростала в умовах гіпоксії.   Цікаво,  що  активний СТАТ3, фосфорильована 
форма, був більш значно знижений в  лікуванні еупатіліном   при гіпоксії, ніж при нормоксії.  
Як показано на  рис.  1, еупатілін координував  експресію  HIF-1α, фосфорильованого STAT3 
та VEGF на рівні  100 мкМ у клітинах  MKN45,  культивованих при гіпоксії.   Ці дані показують, 
що еупатилін здатний знижувати  експресію білків в шляхах ангіогенезу в ракових клітинах 
шлунка  в умовах гіпоксії. 

 

 
 

Рис.  1 



 Еупатілін пригнічує експресію продуктів гена ангіогенезу,  HIF-1α, ARNT, STAT3 і VEGF.   

Клітини MKN45  обробляли  вказаною концентрацією  еупатиліну перед посівом  протягом 6  

годин у нормоксичному (20% O 2 vol.  / Об.  ) або гіпоксичний (1% О 2 об.  / Об.  ) Умови.   

Рівні експресії HIF-1α, ARNT, STAT3, фосфо-STAT3 були проаналізовані за допомогою 

імуноблотингу.    β-актин використовувався для  контролю навантаження.  Білки 

візуалізувалися за допомогою посиленої хемілюмінесценції.  HIF-1α = фактор, індукований 

гіпоксією-1α;   АРНТ = ядерний транслокатор  рецептора арил вуглеводів;  STAT3 = 

перетворювач сигналу і активатор транскрипції 3;   VEGF = фактор росту ендотелію судин. 
 

2.   STAT3 взаємодіє з HIF-1α, а  еупатілін перешкоджає  набору STAT3 до 

промоутера VEGF. 
 

Наші дані показали, що   експресія білка stat3 була вищою при гіпоксії  порівняно з  
нормоксією, що   свідчить про  важливу роль  STAT3 у регулюванні експресії VEGF   при  
гіпоксії (  рис.  1).  Таким чином, ми висунули гіпотезу про те, що експресія VEGF спільно 
регулюється HIF-1α і ARNT,  а також STAT3.  Щоб перевірити цю гіпотезу, ми вперше 
дослідили можливу взаємодію між HIF-1α, STAT3, ARNT та VEGF  за допомогою тестів 
коймунопреципітації.   Клітини MKN45, вирощені в нормальних або гіпоксичних умовах  , 
були лізовані та імунопреципітовані анти-HIF-1α антитілом  з подальшим західним 
блоттингом з  антитілами до STAT3, АРНТ або ВЕГФ.  Ми виявили, що  STAT3 і VEGF  були 
спільно депоновані  з HIF-1α в нормоксичних або гіпоксичних клітинах.  2А). ). Цікаво, що з 
причин,     які   ще належить пояснити, ARNT відкладається спільно з HIF-1α тільки в  умовах 
гіпоксії.  

 

 
 

Рис.  2. 
  STAT3 взаємодіє з HIF-1α, а  еупатілін перешкоджає  набору STAT3 до промоутера VEGF.  

(A) Клітини MKN45 інкубували в нормальних або гіпоксичних умовах   , а клітинні лізати 

були імунопреципітовані анти-HIF-1α антитілом   з  подальшим західним блоттингом з анти-

анти-антитілами  ARNT, STAT3 і VEGF.  STAT3, ARNT і VEGF випадають в осад разом з 

HIF-1α в гіпоксичних клітинах.  (B) HIF-1α, STAT3 та ARNT беруть участь  у промоутері 

VEGF.  Зшитий, розрізаний хроматин був отриманий з  клітин  MKN45, вирощених  при 

відсутності або  наявності еупатиліну протягом ночі.   Потім зразки  хроматину були  

імунопреципітовані з антитілами, зазначеними праворуч.   Осади піддавалися  ПЛР-аналізу   

за допомогою пар праймерів, що покривають  людський промотор VEGF.  Контрольним був 

препарат  ПЛР хроматину, отриманий  перед імунопреципітацією.  Набір HIF-1α, STAT3 і 

ARNT був  вищим в умовах гіпоксії.   Лікування еупатіліном  значно гальмувало набір 

STAT3, ARNT і HIF-1α в область промотора VEGF.  ІП = імунопреципітація;  ХІФ-1α =  

фактор  , індукований гіпоксією-1α;  АРНТ = ядерний транслокатор  рецептора арил 

вуглеводів;  STAT3 = перетворювач сигналу і активатор транскрипції 3;   VEGF = фактор 

росту ендотелію  судин. 



Щоб з'ясувати,  чи  можуть  STAT3, HIF-1α і ARNT  брати участь в промоторі VEGF і чи  може 
еупатілін  пригнічувати взаємодію між ангіогенними білками і промотором VEGF,  ми провели  
ЧІП-аналіз  на зразках хроматину з нормоксичних та гіпоксичних клітин з лікуванням 
еупатиліном.  Як  і очікувалося, незначне збільшення взаємодії HIF-1α з промотором VEGF 
спостерігалося при гіпоксії.   2Б ). 

 
3. Еупатилін безпосередньо зменшує  утворення капілярних трубок HUVEC. 

 

У світлі ролі еупатиліну в пригніченні ангіогенного шляху,  як було запропоновано вище, ми 
потім досліджували  вплив еупатиліну на ендотеліальні клітини судин   в  умовах гіпоксії.    
Тести на ангіогенез in  vitro проводилися  за допомогою HUVEC.    Під час  ангіогенезу 
ендотеліальні клітини повинні руйнуватися і проходити через  базальну мембрану з 
утворенням  нових кровоносних судин.  Гіпоксія може стимулювати інвазію   ендотеліальних 
клітин і  утворення трубок.  Еупатілін вводили в ГЮВЕК, висівали на  грядках з матригелем 
(10 мг/мл) і інкубували  протягом 16 годин в умовах гіпоксії.   Еупатілін сильно пригнічував  
утворення  капілярної мережі, стимульованої гіпоксією.  При збільшенні   доз  еупатиліну 
васкулогенез  значно придушувався,  про що свідчить утворення  значно укорочених і сильно 
розірваних трубок (рис. 3). 

 

 
 

Рис.  3. 
Еупатілін пригнічує  утворення HUVEC в капілярних трубках in vitro.  HUVEC висівали в 24-

лункові пластини,   покриті матригелем  щільністю  4 × 10 4 на лунку, і культивували в 
кондиційному середовищі, не обробленому або  обробленому еупатиліном (50  або 100 мкМ).  
Після 16-ї години  інкубації  була зроблена фотографія.  (А) 



Були  показані  репрезентативні фотографії  (початкове збільшення  × 40).  (Б) Короткий зміст 
аналізу  васкулогенезу in vitro   показує, що еупатілін зменшує утворення судин, викликане 
гіпоксією, дозозалежним способом.   Кожна величина представляє  середнє ±   стандартне 
відхилення 3  незалежних експериментів  ( * P<0 001). Всі досліди проводилися в трьох 
примірниках.  HUVEcs = ендотеліальні клітини пупкової вени  людини.  

 

4. Вплив еупатиліну на ріст пухлини в моделі  ксенотрансплантата  in vivo. 
 

На основі спостережуваного in vitro впливу еупатиліну на ангіогенез ми  дослідили,  чи може 
еупатілін пригнічувати ріст пухлини in vivo.   Моделі пухлин  давалися шляхом прямої 
підшкірної ін'єкції від 1 × 10 до 6 клітин MKN45, ресуспендованих у 200 мкл умовного 
середовища самкам  голих мишей у віці 8 тижнів.  Після того, як пухлина була встановлена, 
мишей     випадковим чином  розділили на дві групи  (по п'ять мишей на групу) для відсутності 
лікування (тільки носій) і лікування  еупатіліном (ЕПТ) відповідно.   EPT (10 мг/кг) у 200 мл 
HBSS або лише 200 мкл HBSS вводили  тричі  на  тиждень шляхом внутрішньоочеревинної 
ін'єкції. 

 

Пухлини у мишей, які отримували еупатилін,  були значно менше, ніж у мишей, які 
отримували лікування у носія (ФПГ.  4А ).  Зміни в розмірах пухлини  вимірювалися і  
графікувалися як середній розмір пухлини  як функція часу (дані не показані).   Коли вага 
пухлини ex vivo вимірювалася після вбивства, існувала значна  різниця в масі пухлини  між 
контрольною (тільки носієм) і групами ЕПТ (FIG.   4Б ).  Ці результати показали, що  еупатілін 
ефективно пригнічував ріст пухлини на моделі пухлини ксенотрансплантата. 



 

 
 
 
 

Рис.  4.
  

Вплив еупатиліну на зростання ксенотрансплантата раку шлунка людини.  Ксенотрансплантати MKN45 з  
боків мишей протягом  2 тижнів лікують  тільки носієм (Т) або еупатіліном (ЕПТ).    EPT (10 мг/кг)  200 мкл HBSS 

або лише 200 мкл HBSS вводили  тричі  на  тиждень шляхом внутрішньоочеревинної ін'єкції.  (A) 

Репрезентативна фотографія  мишей, оброблених лише носієм (T) або EPT.  Стрілки вказують на пухлини  
MKN45  з боків  миші. (Б)  Ex vivo   пухлинна маса пухлин 4А. Кожне   значення представляє  середнє значення 

± стандартного  відхилення ( * P <0, 05).   

 
Обговорення 

 
Ангіогенез має важливе значення для росту і метастазування твердих пухлин, а інгібування 
ангіогенезу стає перспективною стратегією  лікування раку.21) VEGF   є однією з  
найважливіших і добре вивчених   індуктори ангіогенезу.  (2 -4 )

https://jgc-online.org/ViewImage.php?Type=F&amp;aid=552525&amp;id=F4&amp;afn=1100_JGC_11_1_16&amp;fn=_1100JGC
https://jgc-online.org/ViewImage.php?Type=F&amp;aid=552525&amp;id=F4&amp;afn=1100_JGC_11_1_16&amp;fn=_1100JGC
https://jgc-online.org/ViewImage.php?Type=F&amp;aid=552525&amp;id=F4&amp;afn=1100_JGC_11_1_16&amp;fn=_1100JGC


HIF-1α  стабілізується при гіпоксії і є  транскрипційним регулятором синтезу VEGF.   (22) 
Попередні дослідження показали, що STAT3 є  прямим активатором  транскрипції  гена VEGF  
і утворює транскрипційний комплекс з HIF-1α.  (23) Багато досліджень були зосереджені  на 
STAT3 як потенційній мішені для лікування раку і виявили, що  інгібування STAT3 ефективно 
блокує  вироблення  VEGF та ангіогенез пухлин.  (24) У цьому дослідженні ми спостерігали,  
що еупатілін пригнічує рівні   білків HIF-1α і STAT3, які підвищуються гіпоксією в клітинах MKN 
45.   Слід зазначити  , що з причин,  які  ще належить визначити, експресія фосфорильованих 
STAT3 і ARNT була значно знижена еупатіліном тільки в умовах  гіпоксії ( рис.  1). 

 
  Зростаюча    кількість доказів      вказує на те, що    активація  STAT3  необхідна  для  
злоякісного    фенотипу  багатьох  пухлин.25  )  Деякі  попередні дослідження    підкреслювали 
, що  STAT3 є   критичною  вимогою  для     Експресія HIF-1α   і  експресія    HIF-1α  блокується 
інгібіторами  STAT3.   (24 )  У  цьому  дослідженні  ми  виявили,   що  еупатілін  пригнічував  
експресію  STAT3  і  помітно  придушував  активацію  STAT3.   Крім  того,  ми  виявили  
взаємодію  між  HIF-1α  та  STAT3  в домені      промотора  veGF  за допомогою  
коймунопреципітації  та  аналізу  CHIP , припускаючи,  що  як  HIF-1α,   обидва    STAT3  
служать       факторами   транскрипції , що зв'язуються з   промотором  VEGF.     Дійсно,  як    
і очікувалося,  підвищена  взаємодія  HIF-1α  з  промотором  VEGF  спостерігалася при    
гіпоксії  .     2Б).).   Однак        , з причин , які   ще не    визначені,  зв'язування  ARNT  і  STAT3 
з   регіоном промотора  не    було  значно  посилено  в умовах   гіпоксії в порівнянні з    
нормаксія.   Однак    ,  еупатілін    зміг  перешкодити   набору  STAT3 в   регіон  промотора    
VEGF в   дозозалежний  спосіб.   Цікаво,   що   ступінь  інгібування  між  гіпоксичним  і  
нормоксичним станами   була  порівнянна,  що вказує на те,         що  еупатилін  може  
пригнічувати  ядерну  транслокацію  білків.    ангіогенний  шлях  незалежно   від   концентрації 
кисню .   Крім того ,  це  також  означає,   що  еупатилін  може  виконувати  подвійні  функції    
для придушення  шляху  ангіогенезу ,  безпосередньо  інгібуючи  експресію  білка  та  
заважаючи    ядерна  локалізація  цих  білків.   Щоб  правильно  реагувати   на   гіпоксію,    
тим самим  викликаючи експресію  VEGF,23  )  У  зв'язку з  цим  наші  дані  свідчать про те,   
що  STAT3  слід  розглядати  як  новий  регулятор  експресії      VEGF   , що бере участь  у   
блок транскрипції    з  HIF-1α  і  ARNT  в   ракових  клітинах шлунка .   Важливо ,   що   цей  
співрегуляційний    ефект  був придушений еупатіліном.            

 
У світлі результатів,  представлених у цьому дослідженні, інгібування STAT3 та подальше 
зниження експресії VEGF  можуть представляти потенційний механізм еупатілін-
опосередкованого придушення шляху ангіогенезу.   Крім того,  лікування еупатиліном також 
пригнічувало  ріст  пухлини  ксенотрансплантата  у мишей.  Разом узяті, загальні результати 
нашого дослідження свідчать про те, що шлях експресії VEGF STAT3 / HIF-1, ймовірно,  є 
основною метою дії еупатиліну.      Тому  інгібуючий вплив еупатиліну на експресію STAT3-
опосередкованих генів VEGF в пухлинах, ймовірно, пригнічує виживання клітин в умовах  
гіпоксії і може сприяти   загибелі клітин.  в гіпоксичних областях шляхом блокування 
ангіогенезу. 

 
На закінчення можна сказати, що антиоксидант флавон еупатилін значно знижує рівень і 
активність білка STAT3 в умовах гіпоксії, що  в кінцевому підсумку   призводить до 
пригнічення ангіогенезу і придушення пухлини  в клітини  раку шлунка  .  Терапевтичний 
потенціал  фітофармацевтичного препарату еупатилін повинен послужити основою для 
майбутніх доклінічних і клінічних досліджень для реалізації обіцянки протиракового ефекту  
через профілактику ангіогенез пухлини. 
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