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Функції 

•  Еупатілін (Eup) пригнічував запальну відповідь і  відновлював внутрішньоклітинний 

окислювально-відновний статус в ЛПС-активованих макрофагах. 

 
• Eup сприяє експресії білкових щільних контактів в епітеліальних клітинах товстої кишки, 

пошкоджених TNF-α. 

 
• Eup способствует активации AMPK in vitro и in vivo . 

 
•  Активація AMPK  відіграє ключову роль у захисті Eup від гострого коліту,  викликаного DSS, у 

мишей. 
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Абстракт 

Вступ 

Незважаючи на  високу частоту виразкового коліту (НВК), доступні методи лікування  залишаються 

незадовільними в останні роки. Відомо, що природний флавон-еупатілін  (Eup) знижує скоротливість 

кишечника. 

Мета 

Захисна роль  Еупатиліна (далі Eup) при запаленні кишечника залишається неясною.  У цьому 

дослідженні стояло завдання визначити біологічну активність Eup при лікуванні коліту і з'ясувати 

механізм дії. 

Дизайн кабінету 

Досліджено вплив Eup in vitro на активацію  ліпополісахарид-індукованого макрофагом людини  та 

пошкодження фактора   некрозу пухлинно-α (ФНП-α) епітелію кишечника (NCM460). Виявлено 

потенційні захисні механізми Eup. Терапевтична ефективність Eup був встановлений при мишачому 

коліті, індукованому сульфатом декстрану натрію (СППР). 

Методи 

У цьому дослідженні використана патологоанатомічна діагностика, імуногістохімічне фарбування та  

ПЛР-аналіз зі зворотною транскриптазою,  а також західний блоттинг. 

Результатів 

Евп явно пригнічував запальні реакції в ЛПС-стимульованих макрофагах.   Евп також чітко стабілізував 

епітелій товстої кишки, пригнічуючи надмірну експресію щільно розташованих контактних білків і 

НАДФН-оксидази  4 (NOX4),  а також сприяючи  активації амп-активованої протеїнкінази (AMPK)  в  

клітинах NNF-α,стимульованих  NCM 460. Крім того,   дослідження  in vivo  продемонструвало, що  

лікування Eup значно покращило симптоми та патологічні зміни у мишей з колітом.  Було виявлено, 

що  терапевтичний ефект ЕУП знижується, коли мишам вводили сполуку С (фармакологічний  

інгібітор AMPK). 

Висновок 

Дослідження   успішно продемонструвало, що Eup знижує DSS-індукований  коліт у мишей, 

пригнічуючи запалення і підтримуючи цілісність епітеліального бар'єру кишечника за  допомогою 

активації  AMPK.  Отримані результати дають  цінні вказівки щодо використання Еупа  при лікуванні 

НВК. 
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Зменшити: 

LPS - Липополисахарид;  UC, язвенный колит;  CD, болезнь Крона;  AMPK, amp-активированная протеиновая киназа;  TNF-

α, фактор некроза опухоли-α;  NOX, NADPH оксидады;  ROS, реактивные виды кислорода; НФ-КБ,ядерный фактор каппа Б; 

АТФ , аденозинтрифосфат; ДМСО, диметилсуфсид;  DSS, декстран сульфат натрия;  PMA, Phorbol ацетат миристата; МПО, 

миелопероксидаза;  ЗО-1, Зонула окклюде нас-1;  iNOS, индуцированная синтаза оксида азота;  ECL, химилюминесцентные;  
RPMI, Мемориальный институт Розуэлл Парк;  DMEM, модифицированная среда орла Дульбекко; ДАИШ, индекс 

активности заболеваний;  ХЗЕ, гематоксилин-эозин;   PBS, фосфат буферный солевой раствор;  DCFDA, дихлорфлюорецин 

диацетат;  ДАПИ, 4',6-диамидино-2-фенилиндол;  ELISA, фермент связанных иммуносорбента анализ;  MAPK, митоген-

активирует протеиновые киназы;  NLRP3, NOD-как-рецепторы;   SASP, сульфасалазин. 



ВВЕДЕННЯ 

Виразковий коліт (НВК) - одне із запальних захворювань кишечника (ИББ), яке має хронічний перебіг 

і рецидивуючі напади. Його захворюваність зростає у всьому світі (Молодецькі  та ін., 2011).  У 

клінічних умовах для лікування  НВК зазвичай використовуються  5-аміносаліцилова кислота (5-АСК), 

кортикостероїди, сульфасалазин та біологічні засоби (адалімумаб) через їх протизапальну та 

імуносупресивну дію; однак необхідні більш ефективні препарати з меншою кількістю побічних 

ефектів (Yu та ін. ., 2017). З'являються нові тенденції у використанні різних натуральних продуктів, 

благополучно пригнічують прозапальні сигнали і контролюють ИББ (Zhu et al., 2017).   Фактор  

транскрипції NF-qB  є одним з ключових регуляторів патогенезу  ИББ, а активність NF-CB сильно 

індукована як в макрофагах, так і в  ІЕК, виділених із  запалених зразків кишечника пацієнтів з  ИББ  ( 

Atreya et al., 2008). Клінічні препарати, що використовуються для  лікування ИББ, включаючи 

сульфасалазин, метотрексат і  некроз-α протипухлинний фактор (ФНП-α), як відомо, забезпечують 

свою протизапальну  дію частково шляхом інгібування активності NF-qB (Yu  і тощо, 2017). 

Запальні захворювання часто характеризуються надмірним виробленням реактивних видів кисню 

(АФК) (Myant et al., 2013). Останні дослідження були зосереджені на АФК як етіологічних факторах 

при ИББ (Jena et al., 2012), де надмірна АФК  викликає запалення, контролюючи вироблення 

прозапальних цитокінів (Naik and Dixit, 2011). Сімейство окислення  NADPH  (Nox) є основними 

джерелами  АФК в епітеліальних клітинах кишечника (Babu et al., 2015).  Nox 1 сильно експресується 

в епітеліальних клітинах товстої кишки людини (Kikuchi  et al., 2000) і в ураженнях IBD (Szanto  et al., 

2005).  Nox4 виробляє відносно невелику кількість АФК і підтримує стан клітинного окислювально-

відновного (Brandes et al., 2014);  однак визначення ефекту Nox4 в товстій кишці епітеліальних клітин 

і вогнищі ураження моделей  ИББ  поки не ясно. 

 Під час запалення епітелій кишечника може бути пошкоджений. Взаємодія між мікробіотою, 

епітеліальними клітинами кишечника і макрофагами необхідні для підтримки нормального 

гомеостазу кишечника (Maloy  et al., 2011).  Тепер зрозуміло, що ИББ може бути викликана 

порушенням епітеліальної  цілісності бар'єру через дисфункції, які контролюють гомеостаз, 

оновлення і регенерацію епітеліальних клітин кишечника (Marchiando et al., 2011). Епітелій 

кишечника побудований з  одношарового епітелію.   колонно-епітеліальні клітини щільно з'єднані 

щільними суглобами (ТДж) (Іванов та ін., 2012).  AMPK, ключовий датчик метаболічного стресу, 

стабілізує міжклітинні зв'язки і підтримує епітеліальну цілісність. Було продемонстровано, що 

активація AMPK з метформіном захищає епітеліальний бар'єр від стресу, сприяючи збірці щільного 

з'єднувального білка (Koh et al., 2014), і що агоніст метформіну AMPK   проявив протизапальну дію 

при викопаних петлях кишечника миші (Deng et al., 2018).  Активація АМРК видається перспективною 

метою лікування пацієнтів з ИББ (Li et al., 2014). 

Флавоноїди добре відомі як перспективні хемореневі засоби проти коліту.  Еупатілін (  Eup, 5,7-

дигідрокси-3,4,6-триметоксифлавон, PubChem CID 5273755) є одним з  основних флавонових сполук, 

що містяться в  листі artemisia argyi H.  Лев.  і Vaniote (Kim et al. 2016) і є основним компонентом 

екстракту етанолу А.  asiatica (Памп.)  Накай екс Кітам (Чанг та ін., 2015;  Цой та ін.  2008 рік).   

Повідомляється, що  Eup має антиоксидантну (Yoon  et al., 2011), протизапальну (Choi  et al., 2011), 

протипухлинну (Li et  al., 2016) та антиапоптотичну дію (Mine  et al. , 2006) та антиоксидантну 

активність проти факторів, що пошкоджують епітеліальні клітини  шлунка  (Choi et al., 2008).  

Дослідження механізму показало, що Евп пригнічує ядерний фактор каппа В (NF-kB) – 

опосередковуючу запальну реакцію (Chang  et al., 2015). Попередні дослідження показали, що Eup 



  є модулятором шлунково-кишкового тракту або спазмолітиком, який впливає на  скорочення 

товстої кишки (Dong  et al., 2010). Однак, чи є  Eup  цитопротекторним і протизапальним засобом при 

лікуванні ИББ, ще не з'ясовано. 

Це дослідження повідомляє про  інгібування еупаталіном активації NF-qB    в обох клітинах 

епітелію кишечника (NCM460) і макрофагах THP-1, а також в експериментальних моделях гострого 

dSS-індукованого мурального коліту.   Ми виявили, що Eup значно пригнічував   активацію NF-qB   і 

вироблення АФК в активованих макрофагах, а також конденсував зв'язок між клітинами (TJs) за 

допомогою AMPK-залежного механізму. .  Подальші експерименти in vivo показали, що активація 

AMPK,  ініційована Eup, може діяти як центральний регулятор через   запальні реакції NF-kB та 

порушення бар'єру при  коліті, індукованому  СППР, що забезпечує новий терапевтичний підхід в 

лікуванні ИББ. 

Матеріали і методи 

Хімічні речовини  і реагенти 

Еупатілін (Eup, чистота понад 99%) був підготовлений компанією Chengdu Biopuriti Phytochemicals Ltd 

(провінція Сичуань, Китай).   Інгібітор сполуки AMRK  C (S7306) був наданий компанією Selleck 

Chemicals  (Х'юстон, Техас, США).  Ці дві сполуки були розчинені в диметилсуфсиді (DMSO) для  

експериментів з пробірками;  кінцева концентрація  DMSO склала менше 0,1%.  Декстран сульфат 

натрію (DSS, 36000-50000 Так, Cat No: 160 110) був придбаний у компанії MP Biomedical (Ірвін, 

Каліфорнія, США).  Ліпополісахарид (LPS) з Escherichia coli 026: B6 був наданий компанією Sigma-Aldri 

ch (Сент-Луїс, штат Міссурі, США).  Ацетат Пхорбол миристат (PMA) і аденозинтрифосфорфосфат (АТФ) 

були надані компанією Wanleibio Co., Ltd.  (Ляонич, Китай). Були  доступні  й інші хімічні продукти,  

що використовуються аналітичним  класом. 

Комплект анализа деятельности myeloperoxidase (MPO) (A044) был приобретен в Нанціком институте 

биоинженери (Нанкин, Китай).  Реактивный набор анализа  кислоро видов (ROS) (S0033) был 

приобретен у Института биотехнологии Beyotime (Шанхай, Китай).  Первичные антитела против p38 

(No 8690), фосфо-р38 (No 4511), ЕРК (No 4695), фосфо-ЭРК (No 4370), JNK (No 9258) и фосфо-JNK (No 

9255) были приобретены у Cell Signaling Technology, Inc (Бостон, Массачусетс, США).    Первичные 

антитела против АМППЗ1/2 (No WL02254), ЗО-1 (No WL00046) и окклюдина (No WL01996) были 

приобретены у Wanleibio Co., Ltd.  (Ляонич, Китай), Первичные антитела против  β-actin (BS6007M) 

были приобретены у  Bioworld Technology Inc.  (Миннесота, США).  Первичные антитела против NOX4 

(No ab133303) были приобретены у abcam Co., Ltd.  (Кембридж, Англия).  Первичные антитела против 

p-AMPK (No13131) были приобретены у компании Signalway Antibody Co., Ltd.  (Перлэнд, Техас, США).  

HRP и diaminobenzidine были приобретены в Нанкин Цзяньчэн Биоинженерия института (Нанкин, 

Китай).  Улучшенный наборов  chemiluminescent (ECL) plu (P0018) был приобретен у Института 

биотехнологии Beyotime (Шан, Китай).  Реагент TRIzol был приобретен у компании Invitrogen Life 

Technologies (Thermo Fisher Scientific, Inc., Массачусетс, США). 

Тварин 

Самки  C57BL/6 мишей  (6-8 тижнів, 18-22 г) були  придбані в Центрі порівняльної медицини при  

Янцжоуському університеті (Янчжоу, Китай).   Мишей адаптували   протягом 7 днів з урахуванням 

добової потреби  в  достатньому харчуванні і воді, а через сім днів мишей рандомізували до 10 

тварин на групу. для тестування.  Всі експерименти проводилися  відповідно до   керівництва 

Національного інституту охорони здоров'я по 



догляд та використання лабораторних тварин і схвалені Комітетом з етики  тварин Фармацевтичного 

університету Китаю (NO 201701177). 

Культура клітин 

 Клітини THP-1  людини   були придбані в  Шанхайському банку клітин (Інститут   біохімії та клітинної 

біології, Шанхай, Китай) і підтримувалися в RPMI-1640 в зануреному в 10% термічному інактивована   

бичача  сироватка (Гібко, Гранд-Айленд,  Нью-Йорк,  США) і пеніцилін-стрептоміцин при температурі 

37 градусів за Цельсієм в зволоженому 5% -ному інкубаторі СО2.  

    Клітини  THP-1 стимулювалися PMA (100 нг/мл) протягом  36 годин для диференціації в  макрофаги 

(THP-Ms).      THP-M клітини стимулювали ЛПС (100 нг/мл) і АТФ (5 мкМ) і  лікували Еупатіліном (5 або  

10 МКМ) протягом  24 годин. 

   Епітеліальні клітини товстої кишки людини NCM460 були придбані в компанії Nanjing Musai Bio- 

Tech Co., Ltd (Нанкін, Китай) і  культивовані в середовищі модифікованої голки Дульбекко (DMEM) з 

додавання 100 МО/мл пеніциліну, 100 мкг/мл стрептоміцину та 10% ФБС.  Клітини потім його 

інкубували в атмосфері до 5% CO2 при 37 °C і субкультурно кожні 2 дні.  Клітини з 80% злиття 

використовувалося для експериментів in  vitro.  Вивчити  зміни експресія спорідненого білка західним 

блоттингом, NCM460  попередньо  обробляли  Eup (5 або 10 мкМ відповідно) або метформіном (2 

мМ) протягом  24 годин, а потім піддавали вплив 10 нг / мл ФНП- протягом 24 годин. 

 Аналіз життєздатності клітини  

 Життєздатність клітин  після лікування ЕУП (1-20 мкМ) досліджувалася за допомогою  МТТ-аналізу.  

Клітини (1,0 × 104/лунка) висівали в 96-лункові пластинки в 0,1 мл  середовища ДМЕМ. Додавався і 

інкубувався  МТТ матковий розчин (10  мкл, 5 мг/мл в  ПБС)  і інкубували   при температурі 37 °C  

протягом 4 годин.  У кристалах формазану в кожній лунці вони розчинялися в 0,15 мл дмсо і 

зчитувалися при 490 нм в зчитувач мікроквантових пластин. 

 Режим коліту миші, викликаного СППР  

Коліт був  викликаний впливом  4% декстрану сульфату натрію (СППР) у  питній воді для мишей   

протягом  7 днів.  Мишам   одночасно вводили або  транспортний засіб (0,5% CMC-Na), або Eup (10 

або 20 мг/кг/добу) протягом 7 днів.  Десять мишей у  кожній групі були випадковим чином віднесені   

до 5 груп (тобто контрольні, Eup 20 мг/кг, DSS, DSS плюс Eup 20 мг/кг, і DSS плюс Eup 10 мг/кг  групи).   

Мишам давали звичайну питну  воду (контрольну)  або питну воду СППР (модель) протягом 7 днів, а 

потім забезпечували звичайною питною водою  на 1 добу.   Eup вводили через шлунковий зонд   

протягом 7 днів.  З'єднання С (фармакологічний інгібітор, 3 мг/кг) вводили з першого по третій день. 

Мишей  щодня  оцінювали на предмет поведінки, споживання води/корму,  маси тіла, стільця, 

консистенції та наявності великої кількості  крові в калі або задньому проході.   Індекс активності 

захворювання (DAI) був розрахований на основі наступних параметрів, описаних раніше  (Choi et al., 

2011): а) втрата   ваги  (0 - відсутність втрат;  1 - втрата 1-5%;  2 - втрата 6-10%;  3 - втрата 10-20%;  або 

4, втрата більше 20%);  б)  діарея (0 - норма;  2 - рідкий стілець;  або 4 - водянистий пронос);  в)  

гематохезія (0 - відсутність  кровотечі;  2 - легка кровотеча;  4 - сильна кровотеча).  Миші були вбиті 

на 6-й день після введення 4% СППР.  Тяжкість коліту оцінювалася на  основі  DAI, зміни  маси тіла, 

довжини  товстої кишки  та гістопатологічної оцінки. 

Гістологічна оцінка 

 Тканину товстої кишки  в 10%    нейтральному  буферному розчині формаліну лікували   за 

допомогою стандартних методів  гістопатології,  вбудованих в  парафінові блоки, і   



забарвлений гематоксилін-еозином.  Тяжкість запалення коліту, викликаного СППР,  була описана 

патологоанатомом  наступним чином (Dou et al., 2013): 0, рідкісні запальні клітини в пластині;  1, 

збільшення кількості гранулоцитів в пластинці;  2, злиття запальних клітин  , що поширюються в 

підслизові;   або 3,  трансмуральне поширення запального інфільтрату.  Пошкодження  тканин  

набрані: 0, крипти неушкоджені;  1 - втрата базальної третини;  2, втрата базальних  двох третин;  або 

3, повна втрата крипти. 

Анализ активности Мієлопероксидаза (MPO) 

Активність IGO як індикатора проникнення нейтрофілів  була проаналізована відповідно до  

інструкцій виробника (Інститут  біоінженерії Нанкіна Цзяньчена, Нанкін, Китай). 

Імуногістохімічне фарбування 

 Тканину товстої кишки  фіксують  в 10% формаліні, заливають парафіном, а потім розрізають на  4 

мкм.  товсті зрізи.  Ділянки  тканин  були деваксафінізовані в ксилолі і пофарбовані поліклональними 

антитілами антіокклудину кролика (розведення 1:200;  Wanleibio Co., Ltd., Ляонін, Китай). 

Вимірювання внутрішньоклітинної продукції  АФК 

 Внутрішньоклітинне покоління  АФК  оцінювалося за допомогою  DCFDA (Beyotime Biotechnology, 

Шанхай, Китай).  Коротко клітини   THP-1 були засіяні (500 000 / добре) в 6 пластинах і стимульовані 

PMA (100 нг / мл) протягом 36 годин для диференціації в макрофаги (THP-Ms).  Потім клітини 

обробляли Eup  (5-10 мкМ) та/або АТФ/ЛПС протягом 24 годин.   

Після кожної обробки клітини  інкубували  DCFH-DA при  температурі 37 °C   протягом 20 хвилин, а  

потім тричі промивали середовище без сироватки крові, а  потім  визначали  інтенсивність 

флуоресценції  DCFH-DA  з застосування флуоресцентної мікроскопії. 

Аналіз  зворотної транскриптази-ПЛР   

Загальна РНК була вилучена  за протоколами  виробника реагенту  TRIzol  (Invitrogen Life Technologies, 

Каліфорнія, США).  Загальна РНК була витягнута з  тканини і перша нитка cDNA була синтезована за 

допомогою  набору від Toyobo Corp (Тойобо, Осака, Японія).  Кількісний   ПЛР у реальному часі  

проводився  на ПЛР у реальному часі StepOne™ (Life Technologies, Каліфорнія, США), причому кожен 

зразок повторювався  тричі.  Програма була наступною: 1 цикл по 95     градусів   за Цельсієм  за 2  

хвилини, 40 циклів по 95 градусів  за Цельсієм  за 10 секунд, 60 градусів  за Цельсієм  за 30 секунд  і 

72  градуси за Цельсієм на 30 секунд. Рівень  експресії генів був нормалізований β антиактином.    

Рівні  кожного гена мРНК-мішені  розраховувалися  по відношенню до  контролю   за допомогою 

методу 2 і QCt

posledovat elnosti (5'  do 3  )́ 

Аналіз вестерн-блотів   

для праймерів    відображені в    таблиці 1. 

 

Аналіз вестерн-блоту проводився  так, як було описано раніше.  Коротко білки з клітин або тканин 

товстої кишки  були лізовані   буфером  для лізису і кількісно оцінені за допомогою аналізу BCA 

(Wanleibio Co., Ltd.   Ляонін, Китай).  Зразки  білка  відокремлювали  за допомогою  гелів SDS-PAGE і 

поміщали на PVDF-мембрани.     Мембрани  були заблоковані  3% BSA протягом 1 години при 

кімнатній температурі, а потім  інкубовані  зазначеним  первинним антитілом протягом ночі при   4 

градусах цельсія.   Потім  було  додано вторинне антитіло, до якого приєднався HRP.   Сліди білка  

були  виявлені  за допомогою вестерн-блотного  аналізу системи виявлення. 



Статистичний аналіз 

Дані  виражаються у вигляді середнього ±  стандартного відхилення.  Значимість серед груп була 

проаналізована  шляхом   одностороннього аналізу дисперсії  (ANOVA)  з подальшим багаторазовим 

тестом порівняння Тукі  (GraphPad Prism Software 5.0).  P-значення<0.05 були прийняті  як істотна 

відмінність.  Кожен експеримент повторювався не менше трьох разів. 

Результати 

Вплив ЕУП на вироблення NF-kB і ROS в активованих макрофагах.  

Як показано на рис.  1А, на ріст клітин не вплинуло  лікування Eup в концентрації 1-10 МКМ.   Після 

суглобової стимуляції АТФ ЛПС значно індукував  активацію НФ-кБ і перевиробництво  АФК (рис.          

1B-D),  в той час як Eup (5 або 10 мкМ) ефективно інгібується активацією NF-qB  і виробленням АФК в  

активованих макрофагах, що свідчить про те, що  NF-QB опосередкований шлях  бере участь у 

протизапальній та антиоксидантній дії Еупатиліну. 

Влияние Eup на TNF-α-индуцированной   кишечной эпителиальной дисфуцики барьера in vitro 

Збільшення прозапальних факторів  призводить до порушення епітеліального гомеостазу кишечника 

і  здатності до регенерації.       Клітини епітелію кишечника, стимульовані TNF-α   , додатково  

використовувалися для підтвердження основного механізму Eup при модулюванні гомеостазу 

епітеліальних  клітин  кишечника при коліті.  NCM460 (рис.  2А).    У порівнянні  з контрольною групою 

ФНП-α значно придушував  експресію оклюдину і ЗО-1, в той час як  Eup (10 мкМ) значно збільшував 

зміни (рис.  2 B і C), припускаючи, що Eup може полегшити збірку з'єднання. 

АМРК як ключовий датчик метаболічного стресу стабілізує міжклітинні контакти  і підтримує 

епітеліальну цілісність (Deng et al., 2018).  Експресія NOX4 та активація AMPK відіграють  життєво 

важливу роль у  процесі  відновлення епітеліальних клітин.  Як показано на  ФПГ.  Експресія 2D,  NOX4  

була підвищена в TNF-стимульованих β епітеліальних клітинах кишечника  (P <0,01  порівняно з 

контрольною групою), але лікування Eup нейтралізувало це збільшення (P  <0.001).     Тим часом  

активація AMPK в  клітинах, стимульованих TNF-α  , значно знижена в порівнянні  з  групою, в той час 

як  Eup  врівноважує цей ефект (P < 0,01,   рис.  2 (е). 

 Раніше було показано, що   активація АМРК з метформіном захищає від  аномальної експресії ЗО-1 

та оклюдину в  клітинах  caso-2,  стимульованих DSS (Deng et al., 2018. ) та  подібними результати 

також  були підтверджені в  цьому дослідженні (рис.  2).  Рівні Оклюдину та  ЗО-1,  а також експресія 

NOX4 були значно змінені після контакту з TNF-α, і вони були скасовані лікуванням метформіном.  2Ф 

- І).  Крім того, Е-ап терапія (10 МКМ) показала  ті ж результати, що  і  метформін (2 мМ) in  vitro.  

Роль  активації АМРК  в лікуванні  Eup на епітеліальному бар'єрі кишечника 

Для перевірки кореляції між ефективністю активації Eup та AMPK  для полегшення пошкодження  

епітелію кишечника  захисні властивості  Eup також досліджувалися шляхом  спільного лікування   

інгібітором АМРК, сполукою  С. , in vitro.  Як показано на рис.  3А, зміни в  р-опосередкованій експресії  

АМПК після стимуляції ФНП-α  оцінювалися  за наявності або відсутності сполуки С.  Ефект Eup, 

очевидно, був   зворотний  втручанням сполуки С, а   сполука Eup плюс  C мала  поступово знижений  

рівень активації AMPK  і щільну експресію білка сполук (наприклад,     ЗО-1),  а також підвищений 

РІВЕНЬ NOX4 порівняно з одним лише Eup (рис.   3С-Д).   Таким чином,   



ми підтвердили, що Eup може активувати AMPK для захисту від  епітеліальної дисфункції кишечника 

та руйнування захисного бар'єру. 

 Вплив Eup на тяжкість DSS-індукованого коліту у мишей 

У цьому дослідженні модель DSS-індукованого коліту була відтворена у мишей C57BL/6 для вивчення 

захисного  впливу  Eup на запалену кишку.  Як показано на рисунку 4, ми  не спостерігали жодної  

смертності серед експериментальних груп.   У порівнянні з  контрольною групою у мишей групи СППР 

спостерігалися типові симптоми  коліту, включаючи діарею і ректальні кровотечі,  а також хворобу.   

Індекс активності  (DAI) збільшився з четвертого дня впливу  СППР  до 7 днів (рисунок 4).  На  7 день   

маса мишей  ,  оброблених  СППР, зменшувалася в середньому на   14% від їх початкової маси тіла 

(на 1  день), в той час як  лікування Eup сповільнило СППР, викликану СППР.  втрата ваги  (рис.  4А).  

Аналогічним чином Eup -терапія  полегшувала тяжкість симптомів  коліту, викликаних  СППР.  Як 

показано на  рис.  4B, оцінка DAI групи   DSS значно зросла до 3,3  порівняно з  контрольною групою 

на 7 день протягом усього  експерименту.  Для порівняння, оцінки мишей,  оброблених Eup, були 

нижчими  (P < 0,001).    Крім того,  довжина товстої кишки  була явно зменшена після лікування  СППР  

порівняно з  контрольною групою (6,53 ±  0,56 проти 8,45 ±  0,34 см.  <  0.01, рис.  4С і  Д).  Дві дози  

Eup -терапії  значно подовжили  довжину товстої кишки на 16,3% і 15,9% відповідно (P < 0,01 проти 

групи СППР).  

 Активність мієлопероксидази (МПО) є маркером інфільтрації нейтрофілів.  Як показано на рис.  4Е, 

терапія Eup значно пригнічувала підвищену активність ГСЗЗ (1,78 ± 0,79 проти 3,65± 0,86, Р < 0,01 

проти групи СППР, рис.   4Ф).  Гістологічні ділянки товстої кишки  після фарбування Н&Е показані в 

рисі.  4Ф.  Товстий кишечник з групи  СППР показав явне спотворення  епітелію крипти і проникнення 

запальних клітин в слизові тканини, що відповідає підвищеним гістологічним показникам в 

порівнянні з контрольна група (3,25 ± 1,19 проти 1,2 ± 0,83, Р < 0,01, рис.  4Ф).  На    відміну від цього, 

дві групи Eup-лікування  показали добре збережені  структури тканин зі зниженням гістологічних  

показників на 33,4% і 45,3% відповідно (всі P < 0,01    проти  СППР). 

 Крім того,  група  Eup  (20 мг/кг) продемонструвала аналогічний захисний  ефект, як  і група 

метформіну (100 мг/кг)  за рахунок зменшення DAI,  а також запобігання зменшенню  довжини 

товстої кишки  в  DSS-індуковані миші (рис.  5).   Таким чином, терапія Eup може запобігти запальній 

інфільтрації та покращити коліт, викликаний  DSS. 

Влияние эупатилина на NF-qB /MAPKs сигнализации путей in vivo 

Як показано на  рис.    6А-В, Eup-терапія  до DSS-індукованого коліту у мишей  значно знижувала 

рівень мРНК прозапальних цитокінів (ФНП-α та ІЛ-1β) в  гомогенатних колоніях, які    піддаються 

кількісній оцінці в   ПЛР-аналізі в   режимі реального часу.  Попередні дослідження показали, що 

інгібування або блокування   активації NF-qB   може зменшити пошкодження товстої кишки  та 

запалення при коліті,  викликаному DSS (Neurath et al., 2017).  Eup-терапія  значно гальмує 

фосфорилювання  р65,   при цьому  це регулюється експресією IκBα  при DSS-індукованому коліті 

(рис.  6С-Д).  Аналіз Вестерн-блот   показав, що   в групі  СППР також були значно  підвищені рівні 

фосфорилювання MAPK (ERK, JNK і p-38)   в порівнянні  з  контрольною групою,  і вона була придушена 

лікуванням Eup  (рис.  6Е-Г).   Крім того, метафорамін також продемонстрував  подібний вплив на 

регулювання шляху NF-KB/MAPKs (рис.  6Н-Л).  Eup може регулювати сигнальні шляхи NF-qB/MAPK і 

пригнічувати вироблення прозапальних цитокінів.  



Вплив еупатиліну на стресово-окислювальні реакції і цілісність товстого кишечника  

in vivo 

 Раніше було продемонстровано, що АМРК відіграє  роль потужного контррегулятора запальних 

сигнальних шляхів у макрофагах з використанням  метформіну (активатор AMRK) (Deng   et al., 2018).  

Дія метформіну пригнічує AMPK-залежний DSS-індукований коліт у мишей і пригнічує експресію  

щільного міжклітинного білка Z O-1 і оклюдину (Deng  et al., 2018).  Ми      виявили, що   експресія p-

AMPK була значно знижена у мишей з DSS-індукованим колітом  в 1,8 рази в порівнянні з 

контрольною групою, в той час як     лікування Eup (10 або 20 мг/кг) значно підвищило активацію  

АМПКА в  1,3 рази  порівняно з  групою СППР (рис. 7А).   Крім того, відповідно до  наших висновків  

(рис.  2), Евп-терапія  також значно знизила NOX4 до нормального значення (P< 0,001 проти групи  

СППР, рис.  7Б).   Крім того,  вимірювали експресію оклюдину і Z О-1 для оцінки цілісності  щільних 

контактів епітелію товстої  кишки.  Як показано на рис.  7    експресія C-G, оклюдину і Z O-1, і його рівні  

мРНК були знижені в групі СППР в порівнянні  з  контрольною групою, і  вони  були скасовані евп-

терапією. 

Роль активації AMPK  в  захисній ефективності Eup при DSS-індукованому коліті 

У цьому дослідженні значення активації AMPK eup  також було  виявлено у мишей з DSS-індукованим 

колітом.   Як  і очікувалося, у мишей,  які отримували препарат Eup plus compound C,  спостерігалося 

поступове зниження маси тіла з  3-го дня, збільшення показника DAI  та скорочена довжина товстої 

кишки.   порівняно з  групою   терапії еупатіліном (рис.   8).  Ці результати підкреслюють, що  Eup може  

захистити від   DSS-індукованої дисфункції кишкового бар'єру через AMPK-залежні  сигнальні шляхи. 

ОБГОВОРЕННЯ 

Коліт - хронічне запальне захворювання кишечника, яке характеризується надмірним  виробленням 

прозапальних цитокінів, дисфункцією кишкового бар'єру,  надмірною активацією NF-qB. Eup  

активний   основним компонентом є Artemisia asiatica Nakai ex Kitam. 

Минулі дослідження показали, що  етанол А.  asiatica мала протизапальну, антиоксидантну та 

цитопротекторну дію з точки зору   пошкодження шлунково-кишкового тракту  (Choi et al., 2008).  Eup 

інгібує сигнальний  шлях NF-qB і пригнічує   вироблення прозапальних цитокінів у LPS-активованих  

макрофагах RAW264.7 (Choi  et al., 2011) і продемонстрував антиапоптотичні властивості через  ROS - 

це опосередкований картами шлях  (Zhong et al., 2016).   Активація NF-qB є драйвером синтезу різних 

цитокінів при  запаленні товстої кишки і виробництві  АФК (Erstad et al., 2013).  

Макрофаги є  основним джерелом прозапальних цитокінів, які  активують імунні  відповіді  в міру  

прогресування  запалення, пов'язаного з ИББ (Biasi et al., 2013).  АФК   часто генеруються при  

запальних станах (Yang et  al., 2012).  У цьому дослідженні ми виявили,  що Eup значно інгібував lpS-

індуковане фосфорилювання p65 і виробництво АФК.  1),  експресія сигнального шляху NF-to 

B/MAPKs знижується і пригнічує DSS-індуковану продукцію прозапальних цитокінів (TNF-α та IL-1β) на  

рівні мРНК і   білка ( рис.  3А і Б).  Секреція прозапальних цитокінів регулюється не тільки сигналізацією 

NF-qB  , але і  білковими структурами, що містять  нуклеотид-зв'язуючий  домен і мотив з  високим 

вмістом лейцину ( NLR), наприклад  NLRP3 inflammasome (Liu et al., 2013).  Крім того,  однією із 

запропонованих  загальних особливостей активаторів NLRP3 є  індукція АФК.  Ми також виявили, що  

еупатілін чітко знижує експресію NLRP3, яка з'являється при запаленні активованих  макрофагів. 



(Додаткові дані, рис.  З1).  Виходячи  з  цих результатів, видається ймовірним,  що  активація NF-

qB/MAPK бере участь у протизапальному ефекті  Eup при коліті, але точні спеціальні механізми 

потребують подальшого Дослідження. 

Активація шляху AMPK знижує внутрішньоклітинний рівень АФК, щоб запобігти пошкодженню  

клітинного окисного стресу.     НАДФНоксидаза (NOX) є  переважним фактором  вироблення  АФК при 

різних захворюваннях (Bedard et  al., 2007).  Як ми дізналися в попередніх статтях, зменшення 

експресії NOX1 корисно для усунення коліту,  викликаного СППР.  Однак недавнє дослідження 

показало,  що регулювання NOX1 не є необхідним для лікування коліту (Regmi et al., 2014).   Крім того, 

попередні дослідження повідомляли,  що NOX4-похідні  АФК є провідними сигналами, 

відповідальними за  TNF-α-індукований  оксидативний    стрес і апоптоз (Basuroy et al.,  2011 р.).  

Однак захисні ефекти зниження експресії NOX4  в пошкоджених епітеліальних клітинах кишечника 

неясні.  У цьому дослідженні, як показано на рис.  2, ми виявили,  що   експресія NOX4 швидко 

зростала після стимуляції TNF-α (10ng/мл) протягом 24 годин, і лікування Eup (5, 10 МКМ), очевидно,  

зміни рівня  NOX4 в  TNF-α-стимульованих  NCM460 клітинах (P < 0.01, рис.  2). 

 Активація AMPK  відіграє ключову роль у регулюванні епітеліальних функцій, включаючи спрощення  

збірки міжклітинного простору (Muanprasat  et al., 2015).  Метформін може зменшити прояви DSS-

індукованого коліту у мишей та пригнічення білків  ТДЖ  через сигнальний шлях,  опосередкований 

AMPK  (Koh  et al., 2014).  Білки TJ  відіграють ключову роль у  функції епітеліального бар'єру 

кишечника (McCall et al., 2009).  TJ   складається з  трансмембранного білкового бар'єру (такого як 

оклюдини і клаудини) і цитоплазматичних білків  (таких як сімейство Z O).   У цьому дослідженні для 

оцінки захисного впливу Eup на епітеліальну бар'єрну функцію,  експресія та Z O-1 були досліджені в  

епітелії  кишечника, пошкодженому   TNF-α   Клітини.  Eup (5 або 10 MCM) і метформін (позитивний 

контрольний препарат, 2 мМ) чітко відновили аномальну експресію оклюдину і Z O-1, індукованих 

TNF-α ( рис.  2).  Крім того, кореляція між   захисним ефектом Eu ṕ та  активацією AMPK була додатково 

підтверджена тестом  in vitro  , який попередньо оброблений  сполукою С (інгібітор)  Активація АМРК) 

протидіяла ефективності Eup (рис.  3).  З літератури   (Deng  et al., 2018) та  нашого дослідження in  

vitro,  ми вважаємо,  що Eup пригнічує захист від  дисфункції кишкового бар'єру в основному АМПК- 

опосередковано. 

Індукція СППР - це усталена модель, яка  імітує клінічні симптоми  коліту.  Високі показники DAI і 

вкорочення товстого кишечника  представляють патологічний  стан і ступінь  запалення товстої кишки 

відповідно.  Наше попереднє дослідження показало, що  Eup (20 мг/кг) має порівнянну захисну  дію 

на салазозульфадимідин (SASP),  препарат з широким застосуванням у  клінічній практиці (Додаткові 

дані, рис. .  S2).   Мишачі дози  Eup 10 і 20 мг/кг в даному дослідженні  приблизно в  5 і 10 разів   

менше дози людини  , якщо їх перетворити на  основі  клінічної дози рослинного матеріалу.  Ми 

виявили, що  Eup-терапія  (10 або 20 мг/кг) полегшує DSS-індуковані зміни ваги, довжини товстої 

кишки, оцінки DAI та гістологічних змін у товстій кишці,  а також    Діяльність МПО (рис.4).  Активація 

сигнальних шляхів NF-KBi  MAPK, викликана DSS,  також була значно знижена регулюванням  EUP  або 

метформіном (позитивний  контроль за наркотиками) у групах.   Крім того, Eup-терапія  не тільки 

пригнічувала ці запальні сигнали, але  і сприяла  активації  АМПФ при СППР ураженнях великого 

клеетки.  5 і 6). 

У цьому випадку ми визначили,  чи мав Eup захисну дію,  активувавши AMPK при DSS-індукованому  

коліті у мишей.   Таким чином, кореляція між ефектом евп-антиколіту  і активацією AMPK була 

додатково підтверджена.  Додавання з'єднання  С в  терапію 



протидіє захисному впливу Eup на коліт, викликаний СППР (рис.  8).  Це дослідження підтверджує, 

що  захисні ефекти Eup проти коліту принаймні частково опосередковані   через  AMPK-залежний 

шлях.  Однак в  майбутньому необхідні  подальші  дослідження, наприклад, чи є регулювання  

активації макрофагів Eup залежною відповіддю від AMPK. 

Висновки 

 Таким чином, наше сьогоднішнє дослідження показує, що Eup не тільки покращує експресію білка  

TJ,  але і покращує індукцію коліту і знижує надмірну експресію NOX4 при  виразковому коліті. 

викликані СППР.  Ці висновки підкреслюють, що Eup захищає від   дисфункції кишкового бар'єру, що 

свідчить про фармакологічну активацію  AMPK за допомогою Eup-терапії  , може відновити 

пошкоджені DSS  міжклітинні епітелії. контакти для лікування експериментального коліту. 
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Таблиця 1.  Праймери, що використовуються для  ПЛР в режимі реального часу. 

Таблиця 1 Вимоги до ресурсів за компонентами 
 

 
     Плр-праймери     в режимі реального часу 

 

 

Ні. Вперед зворотний Довжина 

b-Актин КТГАГАГГАААТКГТГТТ CCACAGGATTCCATACCCAAGA 208 

ТНФ-а TCCCCAAAGGGATGAAGTT GAGGAGTTTTTTKTKTKTGG 298 

Іл-1Б GGGCCTCAAAGGAAAGAATCT GAGGGKGATGTAGKAGTGG 195 

НД-1 CTCGGCTACCAAACCACAGC CTACTTCCGGAGGCTTAAGCT 178 

оклюдин TGCGGAAAGAGTTGACAGTCC GTTACCATTGCTGCTGTACCGA 176 

 
 
 
 

 

Рис. 1 Eup пригнічував сигнальний шлях NF-qB та виробництво ROS у макрофагах THP-M, що 

стимулюються LPS. (A) Цитотоксичних клітин THP-M, оброблених Eup (1-20 μM), була досліджена 

аналізом МТТ. (B - C) Вираз P-p65/p65 та IкB було досліджено Вестерн-блотингом і значення 

інтенсивності протеїну було нормалізовано до відповідності β-актин значення. (D) виробництво ROS 

визначалося імунофлуоресциценів. Усі дані виражені як середнє ± (n No 5). П<0,05, П<0,01, <0,001. 
 

 



Рис. 2 Eup пригнічував дисфункцію кишкових епітеліальних клітин, індукованих TNF-α. (A) 
Життєздатність клітин після лікування Eup (1 - 20 μM) була досліджена аналізом MTT. (Б - Е) Рівні 
оклюдин, З О-1, NOX4 і p-AMPK/AMPK білка, отриманого зцілених лізолей клітин, оброблених Eup (5 
або 10 МКМ) булиан пролізовані Втернес-блотингом. (F-I) Рівні експресії оклюдина, З О-1, NOX4 та 
білка p-AMPK/AMPK, отриманого з лізолей цілих клітин, оброблених метформіном (Met, 2 mM) або 
Eup (10 МКМ), визначалися Вестерн-блотингом втратами різкості. Значення інтенсивності 
нормалізувалися до відповідного β-актинового значення. Результати виражаються як середня ± (n No 
5). Р.<0,05; Р.<0,01; П-П 
< 0,001, ns: Між групами немає значення. 

 
 
 

 
 

 
Рис.  3 Активація  Eup AMRK в  TNF-α  оброблених епітеліальних клітинах кишечника   NCM460.  

(А)  Життєздатність клітин після обробки сполукою С  досліджували  за допомогою МТТ-аналізу.  (від 

B до D) Визначено рівні експресії  p-AMPK/AMPK, NOX4 та Z O-1  , оброблених юпсом (10 МКМ) та/або  

сполукою C (CC) у   клітинах  TNF-α   за  допомогою західного промокання.  Значення інтенсивності  

нормалізувалося до відповідного значення β-актину.   Результати виражаються у вигляді середнього 

±  (п  No 5).  Р<0,05;  Р<0,01;  П < 0,001;  ns: Між  групами немає  значення. 



 

 
 

 
 

Рис. 4 ЄВП зменшує симптоми гострого коліту, викликаного СППР у мишей. (А) Відносна маса тіла. 

(B) оцінки DAI. (С – Г) Макроскопічний вид тривалості товстої кишки. (E) Діяльність мієлопероксидази 

(MPO) від кожної групи мишей та (F) гістологічних розділів щодо фарбування NZE (200×) та кількісної 

оцінки гістологічних оцінок. Еуп (10 або 20 мг/кг). Усі дані виражаються у вигляді середнього ± (п No 

9). R<0,05, R<0,01; ns: Між групами немає значення. 
 

 



Рис. 5 Eup показує подібну дію метформіну у зменшенні симптомів гострого коліту, індукованого 

СППР у мишей. (А) Відносна маса тіла. (B) оцінки DAI. (С – Г) Макроскопічний вигляд товстої кишки 

та її длина. (E - F) Гістологічні розділи з фарбування NZE (200×) та кількісної оцінки гістологічних 

оцінок. Еуп (20 мг/кг). Метформін (Мет, 100 мг/кг). Усі дані виражаються у вигляді середнього ± (п 

No 10). R<0,05, R<0,01; ns: Між групами немає значення. 
 

 
Рис. 6 Eup ефективно пригнічує запальні реакції при коліті, викликаному DSS. (А 

- Б) Рівні генів TNF-α та IL-1β-в колонічних гоматогенах, оброблених Eup (10 або 20 мг/кг), були 

виявлені кількісним анзом ПЛР в режимі реального часу. (C - G) Білковий вираз NF-к B (p-p65/p65 та 

IкB) та MAPKs (p-ERK/ERK, p-pJNK/pJNK та p-P38/p38) у двокрапках, оброблених Eup (10 або 20 мг/кг) 

було досліджено Вестерн-блотингом. (H-L) Рівні активації/вирази NF-кB та MAPKs у двокрапках після 

обробки Eup (20 мг/кг) або метформіном (Met, позитивний препарат контролю, 1000 мг/кг) були 

визначені Вестерн-блотингом. Усі дані виражені як середнє ± (n No 5). Р<0,05, Р<0,01, <0,001. 



 

 
 

Рис. 7 Євп пригнічував окислювальний стрес і покращував слизову оболонку товстої кишки in vivo. 

Експресія білка p-AMPK/AMPK(A) та NOX4(B) у тканинах товстої кишки визначалася західним 

блоттингом. (C-F) рівні експресії оклюдину та Z O-1 та їх рівні мРНК у кишкових зрізах були виявлені 

західною Блотінговою ПЛР у режимі реальної години. (G) Визначення оклюдину за допомогою 

імуногістохімічного аналізу. Усі дані виражаються у вигляді середнього ± (п No 5). P-<0.05, <0.01, 

P<0.001, n: немає значення між групами. 



 

 
 

 Інгібітор 8 АМРК знижував захисну ефективність Eup у мишей, індукованих колитом. (A) Показано 

відносну масу тіла, (B) оцінку DAI та (C - D) гістологічні розділи та оцінки. 

(Е) Макроскопічний вид довжини товстої кишки. (F) Кількісне вимірювання тривалості товстої кишки. 

Дані відображаються у вигляді середнього ± SD (n #9). P-< 0,05, P < 0,01, ns: значення між групами 

немає. 
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