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Вивчення ефективності еупатиліну при лікуванні пошкоджень 

слизової оболонки шлунка різної етіології.  
Про Те Йон, Рю Пен Гвон, Пак Чон Бе, Лі Санг Дук, Кім Вон Бе, Янг Чон Ей, Лі Юн Панг* 

Тонгян Фармасі, Науково-дослідний інститут, Науково-дослідний інститут природничих наук при 

Сеульському університеті * 

Те Янг О, Бьон Квеонг Рю, Чон Бе Парк, Санг Дюк Лі, Вон Бе Кім, Цзюнік Ян і Юн Банг Лі;   

Дослідження противиразкового впливу DA-9601 екстракту трави артемізії проти експериментальних виразок 

шлунка та його механізму;   

1. Вступ 

Полин - багаторічна трав'яниста рослина (Artemisia asiatica / Artemisia Argyi), яке 

відноситься до сімейства складноцвітих. Полин має прямий і волосистий стебло, сухе 

листя. Висота стебла варіюється в межах 60-90 см. Листя розділені на сектори, верхні 

листки ланцетні, краї гострі. Зубчиків немає, на зворотному боці є трубчасті відростки. 

Колір  блідо-жовтий. Цвіте полин в серпні-жовтні. Плід полину - сім'ядоля без чубчика. 

Полин є дикорослим рослиною і росте в різних регіонах країни. Молоді листя полину 

використовують в їжу. У східній медицині полин відомий як кровоспинна і травна 

рослина. Її використовують як компонент в гінекологічних препаратах, в препаратах для 

лікування захворювань шлунково-кишкового тракту, в препаратах від діареї. Полин 

застосовується для вазодилатації, має антибактеріальну дію, сечогінну дію і 

гастропротекторну дію. . Лі Юн Панг, переробник Науково-дослідного інституту 

природничих наук Сеульського університету, виявив, що  екстракт artemisia 

asiatica/Artemisia argyi  в фракції е-танолу має сильний противиразковий ефект.  

Професор підтвердив, що еупатілін є c єдиним класом флавоноїдів з 

противиразковимефектом (Lee, 1995). Це дослідження порівнює ефективність 

еупатиліну та інших противиразкових препаратів при лікуванні експериментальних 

виразкових уражень шлунка, вивчає  механізм дії   еупатилін, його вплив на шлункову 

секрецію і  виділення слизу.  

 

2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

2.1  Реагенти 

Шляхом видобутку спирту з Artemisia asiatica / Artemisia Argyi  полину , флавоноїд 
еупатилін був отриманий на фармацевтичному  заводі Донг-А  Республіки Корея.   Цей 
компонент пройшов перевірку стандартів і відповідає стандартам рослинних екстрактів.  
Виробничий номер Л-01.  

Rebamipide был куплен у компании Корея Очак, ranitidine был куплен у компани Сигма, 

cetraxate был куплен у компании Джеиль Фармаси.  Ацетилсаліцітова кислота, оцтова 



кислота (льодовикова), бичачий сироватковий альбумін (BSA), карбахол, 

діоктилсульфосукцинат (DSS), 10% формалін, гістамін, пентагастрин, фенол червоний, 

PAF (тромбоцити) активуючий фактор- Фактор активации тромбоцитов), ацетат натрію, 

гідроксид натрію, сахароза, трихлороцтова, кислота (ТСА), тирозин, алціанський синій, 

періодичний набір системи фарбування acid-Schiff (PAS)  ( lot No 034H4253) – все данные 

препараты были приобретены в компани Сигма.  Urethane был куплен в компании 

Алдрих. Absolute ethanol, ether, соляная кислота – приобретались в компании Доксан 

Фармаси. Стрес-клітка (265X95X200 мм) и поліетиленова трубка (sp45, I.D. 0.58mm, O.D. 

0.96 mm) покупались в японской компании Натсуме, microliter syringe покупался в 

американской компани Хамильтон. Cпектрофотометр (DMS 100S) приобретался в 

американской компании Вариан, центрифуга (05PR-22) приобретался в японской 

компании Хитачи, инфузионный насос (KD 300) приобретался в американской 

компании KD scientific.  

 

2.2 . Лабораторні тварини 

Дослідження   проводилося на  7-тижневих щурахах.  Використовувався  самець Спраг 

Доулі. Їх придбали  у японської компанії Charles River Japan. Ніяких відхилень у тварин 

виявлено не було. Протягом тижня тварини перебували на карантині.   Тварин, які були 

візуально здорові (220-280 г), дозволялося тестувати. Температура під час періоду 

підготовки і дослідження  становила 23±20С, рівень вологості - 40-70%, час освітлення - 

12 годин (7:00-19:00). Їжу і рідину тварини вживали у вільному режимі. За годину до 

тестування подача води тваринам припинилася.  Всі процедури, що проводяться на 

тваринах, відповідали вимогам Корейських рекомендацій по догляду за 

лабораторними тваринами, відповідно до міжнародних принципів догляду та 

використання піддослідних тварин. 

 

2.3 Порядок лікування піддослідних тварин 

Етанол-індукований гастрит 

Через 24 години після того, як тварин перестали годувати, їм через  зонд  вводили 

розведений препарат per os.  Через  1 годину щурам перорально вводили розчин 60% 

етанолу 1,5 мл. Потім, через годину, тваринам евтаназували під впливом ефіру. Далі я 

витягавlsзі шлунка шлунка тварини. В шлунок вводили 13 мл 1% формаліну. Резекція шлунка 

проводилася під стереомікроскопом (Олімп, Х10)",  - вимірювали область ураження 

шлунка (шлункове ураження, мм2).  в контрольній групі використовується сольовий 

розчин.  

 

Наступна формула визначає ефективність лікування -  зменшення площі впливу  шлунка.  

Відсоток  поліпшення (%) =  



Область ураження шлунка контрольної групи (мм2) - область шлункових уражень в групі, 

де застосовувався досліджуваний препарат  (мм2) 

Область шлункових уражень в контрольній групі  

Х 100  

 

Виразка, викликана стресом 

Через 24 години після того, як тварин перестали годувати, їм через зонд вводили 

розведений препарат per os.  Через 30 хвилин їх помістили в стресову камеру.    

Температура води 21±10С, тварин залишають у воді на 8 годин. Тварин евтаназували під 

впливом ефіру. Далі я витягнувшлунок тварини. Я ввів вшлунок 13 мл 1% формаліну. 

Провів резекцію шлунка, під стереомікроскопом (Олімп, Х10),  виміряли область 

ураження шлунка (мм2). У контрольній групі застосовувався сольовий  розчин.  Як і в групі 

етанол-індукованого гастриту, був розрахований  Показник ефективності лікування - 

Відсоток поліпшення. 

 

Аспірин-індукована виразка  

Через 24 години після того, як тварин перестали годувати, їм через зонд вводили 

розведений препарат per os.   Через  1 годину щурам перорально вводили  аспірин - 200 

мг / кг. Потім, через годину, тварин евтаназували під впливом ефіру. Далі я витягувавк.с. 

зі шлунка тварини. В шлунок вводили 13 мл 1% формаліну.  Резекцію шлунка проводили 

під стереомікроскопом (Олімп, Х10), вимірювали  область ураження шлунка (ураження 

шлунка, мм2). Сольовий розчин використовувався в контрольній групі.   Як і в групі 

етанол-індукованого гастриту, був розрахований  Показник ефективності лікування - 

Відсоток поліпшення. 

 

Індометацин-індукована виразка 

Через 24 години після того, як тварин перестали годувати, їм через зонд вводили 

розведений препарат per os.   Через 1 годину щурам всередину вводять  індометацин  -  

40 мг / кг.  Через 6 годин тварин евтаназували під впливом ефіру. Далі я витягла шлунок 

тварини  . В шлунок вводили 13 мл 1% формаліну. У контрольній  групі проводилася резекція 

шлунка під стереомікроскопом (Олімп, Х10), вимірювалася   область ураження шлунка 

(ураження шлунка, мм2) . У контрольній групі, сольовий розчин.  Як і в групі етанол-

індукованого гастриту, був розрахований  Показник ефективності лікування - Відсоток 

поліпшення. 

Також було проведено гістологічне дослідження для спостереження за ефектом регенерації 

слизової оболонки. За допомогою татистичного методу був відібраний зразок шлункової 

тканини і оцінений рівень вилікування виразки. Для оцінки проводиться алкіанове 

фарбування Моурі. Спостереження проводиться під оптичним мікроскопом.  

 



Хронічна виразка шлунка, викликана впливом оцтової кислоти   

Була проведена операція на рисях  - ввестиефір, відкрившиляз черевцем, доступ до   

шлунка у. Далі з використанням міліграмового шприца у верхню область шлунка  в 

субсерозні шари пілоричного відділу вводили 10% оцтової кислоти. Починаючи з другої 

доби після операції і протягом 10 днів о 10:00 ранку (1 раз на добу) щурамвводили   

препарат перорально. Потім, через 24 години після останнього введення препарату, 

тваринам піддавали евтаназії під впливом ефіру.  Далі я витяглашлунок тварини. В 

шлунок вводили 13 мл 1% формаліну.  Резекція шлунка проводилася під 

стереомікроскопом (Олімп, Х10), вимірювалася область ураження шлунка (ураження 

шлунка, мм2). У контрольній групі застосовували фізіологічний розчин  .  Як і в групі 

етанол-індукованого гастриту, був розрахований  Показник ефективності лікування - 

Відсоток поліпшення. 

 

Єзльодом длярозрідження слизу шлункака 

Через 24 години після того, як тварин більше не годували, щурам перорально вводили 

досліджувані препарати через зонд Kitagawa (1986).  Через  1 годину тварина евтаназію 

під впливом ефіру. Шлунок тварини виводиться,в шлунок вводиться 10 мл розчину 

цикрози, промивається, потім вводиться 13 мл розчину 0,1% алкіанового синього. 

Протягом 24 годин проводиться фарбування і проводиться резекція шлунка. Далі 

промивається     30% розчин СППР (Діоктил натрію).  сульфосукцинат) протягом 2 годин 

при температурі 300С.   Витягнуту рідину можна центрифугувати протягом 10 хвилин, 

щоб відокремити верхній шар.   Об'єм секреції рас-слизу відзчитуваннястановить обсяг 

глікопротеїну з використанням алкіанського синього, який єкатіонним барвником.  

 

Дослідження рівнябазальноїсекреції шлункового соку 

Через 24 години після того, як тварини перестали годуватися,щурам  легують 

пілоричний відділ шлунка і  вводять препарат в дванадцятипалу кишку.  Протягом 5 

годин тварині не дають воду і їжу. Далі тваринам проводять евтаназію - вводять ефір, 

витягують шлунок. Приймається шлунковий сік, який центрифугують протягом 10 

хвилин.  Вимірюєтьсяверхній шар, вимірюється кількість шлункового соку (мл), рН, 

рівень соляної кислоти і пепсину. Червоний фенол використовують як індикатор тора. 

Рівень соляної кислоти визначається титруваннямі гідроксидом натрію (NaOH).  Для 

визначення рівня секреції пепсину додають 5х 5 мл 4% ТСА (трихлороцтової кислоти) і 

центрифугеризатишку. Після цього визначається рівень пепсину в різних групах. 

 

Дослідження  рівня стимульованої  секреції шлункового соку 

Через 24 години після того, як тварин перестануть годувати,щури піддаються евтаназії 

ефіром.  Після розтину живота через стравохід вводять поліетиленову трубку, легують 

кардію шлунка. Через дванадцятипалу кишку в пілоричний відділ шлунка вводять 



поліетиленову трубку, легують пілоричний відділ шлунка. За допомогою інфузійного 

насоса через поліетиленову трубку з боку стравоходу вводять сольовий розчин з 

температурою 37 0. С. Швидкість введення розчину становить 1,5 мл / 5 хв. Перфузат 

проходить через поліетиленову трубку з дванадцятипалої кишки з інтервалом 15 

хвилин. Вимірюється рівень рН і кількість шлунково-кишкового соку.  В якості індикатора 

тора використовують червоний фенол  і виконують титрування гідроксидом натрію 

(NaOH).  Кількість споживаного NaOH (мл)  використовується для оцінки рівня соляної 

кислоти.  Далі препарат вводиться в дванадцятипалу кишку. Через 30 хвилин 

внутрішньом'язово  вводиться подразнююча речовина (гістарин 2 мг / кг, пентагастрин 500 мг / кг,  

карбахол 30 мг / кг).   Далі  вимірюється  кількість шлункового соку, рН, за кількістю  NaOH - 

рівень секреції соляної кислоти (мл). 

 

Сукупності  

Всі дані були виражені у вигляді середнього +SD (стандартне відхилення). Статистичний 

аналіз проводився за допомогою тесту Student для  перевірки ефективності препарату і 

препарату.  Відмінностіміж групами вважалися статистично значущими на рівні P‹0,05.  

 

3 РЕЗУЛЬТАТИ 

3.1 Вплив на етанол-індукований гастрит  

 При  60% розчині етанолу (1,5 мл) спостерігається ерозивное  ураження слизової шлунка 

і незначне кровотеча  слизової оболонки шлунка.  Еупатилін, в залежності від дозування, 

пригнічує ураження слизової оболонки шлунка (табл. 1).  Еупатілін  показує кращий 

ефект гальмування ураження  шлунка  в порівнянні з  контрольною групою у всіх дозах. 

У групі, де вводилося 6 мг / кг препарату, він показує  9-5% поліпшення.  Ребаміпід у дозі 

10 0мг/кг продемонстрував 89% відсоткове поліпшення.  Згідно зі  звітом ранітидину,  

модель виразок, викликаних 60% етиловим спиртом  , незалежно від дозування, не 

показалаефективності.  Це тестування показало, що ефект інгібування етанол-

індукованої виразки шлунка при впливі Еупатиліну  (екстракту полину)  в 2 разивище в 

порівнянні з використанням  Ребаміпідуа.  

Таблиця 1.  Вплив еупатіліну, ребаміпіду та  ранітидину на етанол-індукований гастрит 

у щурів. 
Підготовка Доза 

(мг/кг) 
Кількість тварин Уражена область (мм2) % поліпшення 

Контрольний гр. - 9 73,2+8,3 - 

Еупатілін 30 6 8,8+1,7* 88 

60 6 3,7+0,4* 95 

Контрольний гр. - 6 73,2+8,3 - 

Ребаміпід 50 5 25+3,3* 76 

100 6 8,1+2,3* 89 

Контрольний гр. - 6 73,2+8,3 - 

Ранітидин 50 6 56+12,1* 23 

150 6 48+8,8* 45 

Примітка: * - істотні відмінності з  контрольною групою (Р < 0,05);    



 

Вплив на стресові виразки  

Таблиця 2 містить дані про ефективність еупатиліну (екстракту полину),, ребаміпіду, 

ранітидину  при стресових виразках. При зануренні   тварин у воду температурою 21±10С 

протягом 8 годин (стресові ефекти)  на зовнішній стороні слизової оболонки шлунка 

утворюється виразка. Еупатілін (екстракт полину), ребаміпід,  ранітидин має 

противиразкову дію у відповідних їх  дозах. Площа контрольної групи (мм2) становила 

30,5±2,7. Препарат еупатилін  , при застосуванні в різних  дозах, мав  помітний прогноз 

виразкового характеру Ефект  в порівнянні з контрольною групою. У групі, де  було введено 

6мг / кг препарату, було показано  83% поліпшення.  Ребаміпід в дозуванні 100 мг / кг 

показав 80% відсотків поліпшення. Ранитидин в дозі 150 мг / кг - 79%.  

 

Таблиця 2.  Вплив еупатиліну, ребаміпіду та ранітидину на викликані стресом виразки у 

щурів. 
Підготовка Доза 

(мг/кг) 
Кількість тварин Уражена область (мм2) % поліпшення 

Контрольний гр. - 10 30,5+2,7 - 

Еупатілін 30 7 7,6+1,7* 75 

60 7 5,3+1,7* 83 

Ребаміпід 50 7 7,8+1,2* 76 

100 7 6,1+1,8* 80 

Ранітидин 50 7 9,0+1,8* 71 

150 7 6,4+1,8* 79 

Примітка: * - істотні відмінності з  контрольною групою (Р < 0,05);    

 

Вплив на аспірин-індуковані виразки  

При експериментальному індукованому аспірином ураженні шлунка тварин  

утворюється циркулярна виразка не тільки на слизовій оболонці шлунка,  але і на дні 

шлунка.  Еупатилін, ранітидин проявляли противиразковий ефект в залежності від 

дозування (табл. 4).  Еупатілін  показав 80% поліпшення при прийомі препарату в дозі 

60 мг / кг.  Ранітидин  показав 76% поліпшення при прийомі препарату в дозі 150 мг / кг.  

У групі ребаміпідів значного противиразковогоефекту не спостерігалося. 

Таблиця 4.  Вплив еупатиліну, ребаміпіду і ранітидину на аспірин-індуковані виразки у 

щурів. 
Підготовка Доза 

(мг/кг) 
Кількість тварин Уражена область (мм2) % поліпшення 

Контрольний гр. - 6 24,2+7,6 - 

Еупатілін 30 6 6,3+2,7* 74 

60 5 5,0+5,4* 80 

Контрольний гр. - 6 24,2+7,6 - 

Ребаміпід 50 6 16,5+6,4* 32 

100 6 9,70+3,0* 40 

Контрольний гр. - 6 24,2+7,6 - 

Ранітидин 50 6 14,5+1,88* 51 

150 6 5,7+1,8* 76 



Примітка: * - істотні відмінності з  контрольною групою (Р < 0,05);    

 

Вплив на індометацин-індукований виразковий гастрит 

 Порівняння ефективності препаратів при  індометацин-індукованій виразці шлунка 

представлено  в таблиці 5.  Всі групи продемонстрували противиразкову ефективність 

препарату.  Більш виражена ефективність відзначається на тлі еупатиліну і ребаміпіду. 

Таблиця 5.  Вплив еупатиліну, ребаміпіду та ранітидину на індометацин-індукований 

виразковий гастрит у щурів. 
Підготовка Доза 

(мг/кг) 
Кількість тварин Уражена область (мм2) % поліпшення 

Контрольний гр. - 6 44,0+3,1 - 

Еупатілін 30 6 14,0+2,2* 68 

60 6 6,0+1,0* 86 

Контрольний гр. - 6 44,0+3,1 - 

Ребаміпід 50 6 19,0+3,6* 57 

100 6 6,5+2,6* 85 

Контрольний гр. - 6 44,0+3,1 - 

Ранітидин 50 6 23,5+2,7 47 

150 6 9,5+2,9* 78 

Примітка: * - істотні відмінності з  контрольною групою (Р < 0,05);    

При гістологічному дослідженні індометацин-індукованого виразкового пошкодження 

На поверхні виразки спостерігається виражена  запальна інфільтрація і геморагічне 

просочення клітин ураженої ділянки (рис. 1).  При гістологічному дослідженні слизової 

оболонки шлунка у тварин, які отримали еупатилін, спостерігається відновлення структури 

всіх шарів пошкодженої поверхні і незначна запальна інфільтрація.  Рівень фарбування 

алціанового синього підвищений, що свідчить про регенерацію слизового шару. 

Малюнок 1. Гістологічна картина індометацин-індукованого виразкового гастриту у 

щурів.   (Алкіан блакитний.   Збільшення 200)  На поверхні виразки спостерігається запальна 

інфільтрація і геморагічнепригнічення клітин ураженої ділянки.  

 
 

Рисунок 2. Гістологічна картина індометацин-індукованого виразкового гастриту у щурів 

в групі прийому Еупатіліну.   (Алкіан блакитний.   Збільшення 200)  Відновлення структури всіх 

шарів пошкодженої поверхні.  Регенерація слизу. 



 
 

Вплив на хронічну виразку шлунка, викликану оцтовою кислотою  

Вплив кожного з препаратів на хронічну виразку шлунка, викликану оцтовою кислотою, 

наведено в таблиці 6. Еупатілін має більш вираженупротивиразкову дію, ніж інші 

досліджувані препарати.  

Таблиця 6.  Вплив еупатіліну, ребаміпіду і ранітидину на хронічну виразку шлунка, 

викликану впливом оцтової кислоти у щурів. 
Підготовка Доза 

(мг/кг) 
Кількість тварин Уражена область (мм2) % поліпшення 

Контрольний гр. - 9 17,7+1,2 - 

Еупатілін 30 8 7,1+1,3* 60 

60 8 4,2+0,9* 76 

Ребаміпід 50 7 8,3+1,1* 53 

100 8 6,5+1,9* 63 

Ранітидин 50 8 8,7+1,5* 51 

150 8 7,4+1,9* 58 

Примітка: * - істотні відмінності з  контрольною групою (Р < 0,05);    

 Вплив на кількість шлункового слизу  

Кількість виділяється слизу вимірюється шляхом вимірювання   кількості А. Алціанський 

блакитний з'єднується з глікопротеїном слизової оболонки шлунка і дозволяє визначити 

кількість слизу.  Еупатілін і ребаміпід збільшують кількість виділення слизу незалежно 

від дозування (таблиціа 7). При застосуванні Еупатиліну в дозуванні 60 мг / кг в 

досліджуваній  групі спостерігається значне збільшення обсягу виділення слизу на 56%..  

При використанні ребаміпід в дозуванні 100 мг / кг про спостерігається збільшення 

секреції слизу на 36%.  Rromenenie ranitidine в дозуванні  50 мг / кг знижує  рівень 

секреції слизу в порівнянні з контрольною групою.  У максимальному дозуванні 

застосування еупатіліну збільшує секрецію слизу на 20% в порівнянні з ребаміпідом і на 

49% в порівнянні з ранітидином. 

Таблиця 7.  Вплив еупатиліну, ребаміпіду та ранітидину на  секрецію слизу, індукованого 

етанолом, у щурів. 
Підготовка Доза 

(мг/кг) 
Кількість тварин Уражена область (мм2) % поліпшення 

Контрольний гр. - 9 263,3±22,86 грн. - 

Еупатілін 30 6 341,00+25,42* +30 

60 6 409,47+35,65* +56 

Ребаміпід 50 6 286,93+26,19 +9 



100 6 356,78+14,43* +36 

Ранітидин 50 6 188,32+21,85* -29 

150 6 281,30+23,82 +7 

Примітка: * - істотні відмінності з  контрольною групою (Р < 0,05);    

 

Вплив на базальну секрецію шлункового соку 

Шлунковий сік збирали з піддослідних тварин протягом 5 годин.  

Результати секреції базальної кислоти при введенні кожного з препаратів вказані в 

таблиці 8.  Еупатілін і рабеміпід  не впливали на кількість шлункового соку, рН, секрецію 

соляної кислоти, секрецію пепсину. Ці препарати показали незначну тенденцію до 

зменшення обсягу  базальної секреції кислоти в порівнянні з контрольною групою.  

Ранітидин  , в залежності від дозування, значно пригнічує кількість шлункового соку, рН, 

секрецію соляної кислоти і пепсину. Такожтропін пригнічує кількість шлункового соку, 

рН, секрецію соляної кислоти, секрецію пепсину.  Еупатілін  не впливає на базальну 

секрецію шлункового соку.  

Таблиця 8.  Вплив еупатиліну, ребаміпіду, ранітидину та атропіну на базальну секрецію 

у щурів. 
Підготовка Доза 

(мг/кг) 
Кількість 
тварин 

Об'єм (мл) Рн секреція кислоти 
(Мг/5 час) 

секреція пепсину 
(Мг/5 час) 

Контрольний 
гр. 

- 9 8,56±0,92 1,10±0,03 12,62±0,76 грн. 4,64±0,49 

Еупатілін 30 5 7,18+0,85 1,12±0,04 9,97±1,71 3,38±0,48 

60 6 6,87+1,19 1,11±0,06 10,84±2,94 3,43±0,41 

Ребаміпід 50 6 6,43+0,69 1,13±0,05 9,08±2,05 3,44±0,41 

100 6 6,88+1,05 1,13±0,05 10,38±2,71 3,69±0,71 

Ранітидин 50 6 5,50+0,65* 1,22±0,05* 8,24±1,98 3,00±0,37* 

150 6 4,98+0,60* 1,67±0,21* 3,66±1,02* 2,77±0,35* 

Атропін 10 6 6,28+0,95 1,58±0,19* 1,85±0,60* 1,27±0,35* 

Примітка: * - істотні відмінності з  контрольною групою (Р < 0,05);    

Вплив на стимульоване виділення шлункового соку 

Віндосліджував вплив активності  еупатиліну, ребаміпіду і  ранітидину на стимуляцію 

секреції шлункового соку.   В якості стимуляторів секреції використовували  гістамін (рис. 3), 

пентагастрин (рис. 4), карбахол (рис. 5). Через 15 хвилин після введення стимулюючого 

препарату секреція кислоти збільшується, через 30-60 хвилин після введення 

стимулюючого препарату рівень секреції кислоти досягає свого піку, через 60 хвилин 

після введення препарату обсяг секреції кислоти починає зменшуватися.  Еупатілін і  

ребаміпід при впливі таких стимулюючих препаратів,  як гістамін, пентагастрин, 

карбахол показали ефект, аналогічний контрольній групі, тобто пригнічення секреції 

кислоти не виявлено.  Ранітидин показав помітне пригнічення секреції кислоти при 

впливі гістаміну, пентагастрину, карбахолу.  

Малюнок 3. 
Вплив еупатіліну, ребаміпіду та 
ранітидину на гістамін-

Малюнок 4. 
Вплив еупатиліну, ребаміпіду, 
ранітидину на стимуляцію шлунка, 

Малюнок 5. 
Вплив еупатиліну, ребаміпіду, 
ранітидину на стимуляцію 



стимульовану шлункову 
секрецію у щурів 

стимульовану пентагастрином, у 
щурів 

шлунка, стимульовану 
карбахолом, у щурів 

   

4 ВИСНОВКИ 

  

Однією з теорій виникнення  ураження слизової оболонки шлунка, розвитку 

пептичних виразок  є  «Теорія рівноваги» Шей і Сун.  Розвиток ураження  відбувається 

при порушенні балансу між атакуючими факторами і факторами  захисту  слизової (Shay and 

Sun, 1963). Більшість пацієнтів, які страждають виразкою шлунка, на відміну від хворих 

на виразку дванадцятипалої кишки, мають відносно низький рівень секреції шлункової 

кислоти. Відомо чимало випадків, коли таке захворювання викликано зниженою 

кислотністю або ацидозом (Champman, 1978).  Причиною виразки шлунка є зниження 

захисних факторів при збільшенні атакуючих факторів (Корман, 1981). Н2-антпгоністи, 

що застосовуються як інгібітор секреції  соляної  кислоти  , показали хороший 

противиразковий ефект в клінічних випробуваннях (Feldman and Burton, 1990).  Однак після 

закінчення  прийому препарату велика ймовірність рецидиву (Берарді, 1987; 

«Бардхем», 1984). Причина рецидиву в тому, що тканини слизової оболонки, відновлені 

під впливом інгібіторів атакуючих факторів, дуже слабкі в порівнянні з нормальними 

тканинами слизової. Після відміни  препарату слизова оболонка знову легко піддається 

впливу атакуючих факторів (Freston, 1989). При посиленні захисних факторів негативний 

вплив атакуючих факторів нівелюється і відновлена слизова оболонка за формою 

відповідає нормальній (Shiraki, 1988).  

 Згідно з результатами цього тестування, еупатілін надаєефект   при  лікуванні 

виразкових пошкоджень, викликаних оцтовою кислотою, стресом, аспірином, 

індометацином і  етанол-індукованим гастритом е.  Гострийдзвінок, викликаний 

оцтовою кислотою, переходить в хронічну форму.  Навіть післялікування  виразкових 

уражень  все ще  велика ймовірність рецидиву на 120-140-й день. Тамавський (1990) 

вказує на те, що після лікування виразки, викликаної оцтовою кислотою, спостерігається 



аномальне будова тканин. Аномальне будова тканин може спровокувати рецидив 

виразки.  

У процесі лікування гастриту або виразки важливим моментом є збільшення 

вироблення слизу і. Для того щоб визначити рівень слизу в даному дослідженні  , 

застосовувався алціан блакитний. Крім того, алціанський синій в відновленій слизовій 

використовується як показник зрілості відновленої слизової. У групі евпатілейна  

відновленій слизовій виявився більш ефективним впорівнянні  з відновленої   слизової   З 

контрольною групою. Висока активність регенерації слизової оболонки та значна 

противиразковадія продемонстрували еупатилін  у всіх дозах. 

Виразка шлунка, викликана етанолом, провокує набряки в підслизовому і 

м'язовому шарах, а також етанол безпосередньо впливає на слизову шлунка, що може 

привести до транзиторної ішемії (Oates and Hakkinen, 1988), до появи некротичних 

клітин (Роберт, 1979). Тривалий вплив вражаючого фактора може викликати хронічні 

виразки (Kurebatashi, 1988).  

При стресовій виразці виразка утворюється через порушення кровопостачання, 

стимуляції шлунка, гіперсекреції шлункового соку внаслідок збудження блукаючого 

нерва (Suwa, 1984).  

Виразка шлунка, викликана аспірином, утворюється внаслідок підвищеної 

активності секреції соляної кислоти і придушення активності біосинтезу 

простагландинів (Kauffman, 1989) (Shay, 1945). Індометацин-індукована виразка 

утворюється внаслідок придушення активності біосинтезу простагландинів (Whittle, 

1977). Загальновідомим фактом є те, що ендогенний простагландин дуже важливий при 

лікуванні виразок (Guslandi , 1985). Простагландин має виражену трофічну дію на 

слизову шлунка (Halter, 1984: Reinhart, 1983). Прийом пацієнтом аспірину (Окабе, 1976), 

індометацину (Контурек, 1987) та інших НПЗЗ затримує лікування виразок, викликаних 

впливом оцтової кислоти.  

Результати дослідження показали, що еупатілін в будь-якому дозуванні стимулює 

виділення слизу. Еупатілін має більш виражену дію, ніж ребаміпід. Ранітидин не 

впливає на рівень секреції слизу.  До складу шлункового слизу (муцину) входять prote 

ina, полісахариди, елементи крові і плазми, електроліти (Hollander, 1954).  Основне його 

призначення - захист.  Слиз цієї структури захищає слизову шлунка від негативного 

впливу соляної кислоти, від механічного і хімічного руйнівного впливу.  Еупатилін і 

ребаміпід підсилюють вироблення слизу, але не роблять ніякого впливу на секрецію 

базальної і стимульованої соляної кислоти. Ранитидин і атропін, що застосовуються як 

контрольний препарат, пригнічують секрецію базальної соляної кислоти.  

З метою зниження рівня секреції соляної кислоти сьогодні використовуються такі 

препарати - інгібітори протонної помпи (ІПП), розроблені недавно і Н2-антагоністи 

гістамінових рецепторів. Негативною стороною застосування Н2-антагоністів є синдром 



рикошету після відміни препарату і ахлоргідрій (Фуллартон, 1989). Відомо, що така 

ситуація послаблює захисний механізм слизової оболонки (Konturek, 1983).  

Відповідно до результатів дослідження, еупатілін є ефективним 

противиразковимпрепаратом ом, що володіє захисною дією на слизову оболонку. 

Ефективність еупатіліну вище, ніж ребаміпіду. Така ефективність Еупатіліну 

забезпечується підвищенням вироблення простагландину Е2, слизу, посиленням 

регенеративних процесів в уражених клітинах слизової оболонки, придушенням 

утворення і вивільнення медіаторів запалення ( IL-2, лейкотрієн D-4, реактивні види 

кисню,  фактор NF-KB), зменшення інфільтрації слизової нейтрофілами, стимуляція 

синтезу білка в уражених клітинах слизової оболонки, поліпшення місцевого кровообігу. 

Таким чином, забезпечується захист і регенерація слизової оболонки шлунка.  

Відновлюється баланс між факторами агресії і факторами захисту слизової оболонки 

шлунка.  Особливо цеприскорення загоєння ушкоджень, розвиток  стійкості слизової 

при постійному впливі від цього факторів агри, а також відновлення функції шлункового 

епітелію.  Досягти ідеальної якості загоєння виразки можна тільки при зміцненні і 

системі захисту слизової оболонки шлунка. 

 

5 ПОСИЛАННЯ 

 

 

 



 

 

 
    

  

 


