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Вплив Еупатіліну (DA-9601) на відновлення слизової 
оболонки шлунка при пошкодженні, викликаному 

алкоголем і напроксеном 

TaeYoung Oh, Gook JunAhn, SeulMinChoi, Byoung Ok Ahn, WonBaeKim 
 Вплив Еупатіліну (DA-9601) на відновлення слизової оболонки шлунка при 
пошкодженні, викликаному алкоголем і напроксеном. 

 
 Загальна характеристика 

Мета роботи: Вивчити ефективність еупатиліну, як нового гастропротекторного засобу, 
при лікуванні травм шлунка щурів, викликаних етанолом і напроксеном. 

МЕТОДИ: Самцям лабораторних щурів попередньо вводили по 1 мл 50% етанолу двічі на 
день протягом 5 днів, а потім вводили напроксен (50 мг/кг).   Еупатілін вводили за 1 годину 
до напроксену.  Через 4 години після введення напроксену щури були вбиті. Далі була 

вивчена  область  ураження слизової оболонки шлунка (мм2), гістологічні змінислизової 
оболонки і визначений рівень овіальдегіду Малона (МДА), простагландину Е2 (PGE2), 
глутатіону і мієлопероксидази (МПО).   

РЕЗУЛЬТАТИ: Попереднє введення етанолу і напроксену викликає ураження шлунка, а 
також підвищення рівня МДА і МПО. Також введенняе етанолу призводить до зниження 
вмісту простагландину Е2 і глутатіону в слизовій оболонці шлунка. Введення напроксену 
посилює тяжкість ураження. 

Еупатілін значно зменшив напроксен і етанол-індуковане ураження шлунка. Еупатілін 
підвищив вміст простагландину Е2 і глутатіону в слизових оболонках щурів і знизив рівень 
МДА і МПО. 

ВИСНОВОК: Ці результати свідчать про те, що вживання алкоголю робить слизову 
оболонку шлунка більш сприйнятливою до дії НПЗЗ С, характеризується зниженням 
ендогенних цитопротекторів, включаючи простагландин Е2 і глутатіон, збільшенням 
активації МПО і МДА. Еупатілін, новий гастропротектор, знижує рівень ураження шлунка, 
викликаного застосуванням НПЗЗ і етанолу, через багатокомпонентний механізм, в якому 
задіяні простагландин Е2 і глутатіон. 
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ВВЕДЕННЯ 

В останні роки спостерігається зростання поширеності захворювань шлунково-
кишкового тракту (ШКТ), як у людей у віці 65 років і старше, так і в молодому віці.  Найбільш 
важливими і поширеними розладами шлунково-кишкового тракту є гастроезофагеальна 
рефлюксна хвороба (GERB) і виразкова хвороба шлунка. Поширеність виразкової хвороби 
досягає 4-5%. 

На початку двадцятого століття вважалося, що основними причинними факторами є 
їжа або стрес. Останнім часом доведена роль генетичних і екологічних факторів, тому 
складна кореляція цих факторів грає велику роль у виникненні ураження слизової 
оболонки шлунка в даний час. Збільшується кількість хворих з ураженням слизової 
оболонки шлунка в результаті підвищеної соціальної та цивілізаційної активності. 
Основними етіологічними факторами ураження слизової є Хелікобактер пілорі (Н.  pylori), 
надмірне використання  таких медикаментів, як нетероїдні протизапальні препарати 
(НПЗП) і антиагреганти, неправильнехарчування, продукти, що містять ненасичені жирні 
кислоти, наприклад, такі як лінолева кислота, вживання алкоголю, психологічний і 
фізіологічний стрес.  Регулярне  лікування НПЗЗ часто призводить до диспепсії, виразок, 
кровотеч і перфорації верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. Застосування НПЗЗ 
призводить до пригнічення вироблення простагландинів (PGE2), збільшення 
прозапальних медіаторів, таких як фактор некрозу пухлини альфа (TNF-α) і лейкотрієни 
(ЛТ). 

Факторами ризику, що викликають загострення хронічного гастриту на тлі прийому 
НПЗЗ, є: вік, стать, диспепсія, гастроезофагеальний рефлюкс, а також тривале вживання 
алкоголю, куріння і інфекція H. pylori. Значно підвищується ризик кровотечі у верхніх 
відділах шлунково-кишкового тракту при спільному вживанні НПЗЗ і вживанні алкоголю. 
Алкогольний гастрит згодом призводить до порушення цілісності бар'єру слизової 
оболонки шлунка. 

Ураження шлунка, викликані алкоголем, схожі з ураженнями, викликаними 
прийомом різних НПЗЗ і проявляються набряками, гіперемією, крововиливами, ерозіями 
і крововиливами слизової оболонки. 

Дане дослідження проводилося з метою вивчення впливу НПЗЗ на стан слизової 
оболонки шлунка, сенсибілізованої попереднім введенням алкоголю, і 
гастропротекторної ефективності еупатиліну (Стилену®) при розвитку даного ураження, а 
також для виявлення основних механізмів дії еупатиліну. 

Стілол® є густим екстрактом з листя азіатського полину (Artemisia asiatica / Artemisia 
Argyi) і є природним цитопротектором. Цілющу дію Стілієн® забезпечує компонент 
азіатського полину Еупатилін, який пригнічує  утворення реактивних видів кисню і 
виділення медіаторів запалення в слизовій оболонці шлунка, і також активізуєвироблення 
простагландинів і слизу.  
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Основні ефекти Стілієну® були відкриті на початку 90-х років минулого століття, після чого 
були проведені доклінічні та клінічні дослідження (28 досліджень різного рівня), які 
підтвердили його клінічну ефективність проти ерозивно-виразкових уражень шлунково-
кишкового тракту і безпеку прийому людині. У 2002 році препарат був випущений на 
ринок Південної Кореї і відразу ж отримав визнання на азіатському ринку, де 
застосовується для лікування і профілактики не тільки НПЗП-гастропатії,  але також гострий 
і хронічний гастрит, включаючи H. pylori-асоційований. 
 
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

Тестові матеріали та піддослідні тварини. 

Шляхом екстракції спирту з полину Artemisia asiatica / Artemisia Argyi  був отриманий 
флавоноїд еупатилін, який був досліджений в ході аналізу HPLC (високоефективна рідка 

хроматогрофія) в Фармацевтичному  інституті Донг-А, Корея (З)-6-Марк-α-етил-β-

нафталіноцтова кислота (Напроксен), 10% нейтральний формалін, одноосновний фосфат 
натрію, двухосновний фосфат натрію, хлорид заліза (FeCl3), тіобарбітурова кислота (ТБК), 
трихлороцтова кислота (ТСА), малондіальдегід (МДА), сульфосаліцилова кислота, реактив 
Еллмана (ДТНБ), β- З компанії Sigma (США) були отримані нікотинамід-аденін-
динуклеотид-фосфат відновлений (β-НАДФ), глутатіонредуктаза, 
гексадецилтриметиламоній бромід (HTAB), О-діанізидину дигідрохлорид, бичачий 
сироватковий альбумін (BS   3). 

Для визначення  рівня PGE2 використовували глутатіон, MPO і MDA, nabor 
длярадіоімунного аналізу (NEN), отриманого з Du Pont (США), і p-нітротіофенолу, 
отриманогоз TCI (Японія). 

Абсолютний етанол, ефір і соляна кислота закуповувалися у компанії Duxan (Корея). 

У дослідженні  використовувалися 7-тижневі здорові   самці лабораторних щурів, з річки 
Чарльз (Канагава, Японія),   акліматизованихпротягом 1 тижняі в стандартних 
лабораторних умовах [температура: 23 +-2 °C, вологість: 40-70%, вентиляція: 15-20/год, 
інтенсивність освітлення: 150-300 люкс, 12-год туз циклу світла/ темряви (освітлення: з 
7:00 до 19:00)]. Щурам давали стерилізовану водопровідну воду в повній мірі (в повній 
мірі) З УФ-потоком і регулярно спостерігали. 

 

Вивчення   ефективності еупатиліну при  гострих експериментальних ураженнях шлунка, 
викликаних етанолом. 

Щурам, які голодували протягом 24 годин, давали 50% медичного етанолу перорально 
двічі на день (8:00 годин і 16:00 годин) протягом 5 днів. Еупатілін і напроксен (НП) вводили  
тваринам  перорально після останнього введення етанолу. Щурів розділили  на  шість 
експериментальних груп: 
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Група I: Контрольна група, 

ГРуппа II: введення спирту,  

GRupp  III: NAP 50 мг / кг без введення алкоголю,  

Группа IV.: алкоголь + NAP,  

GRuppa V:  еупатілін 60 мг/кг + NAP без алкоголю,  

Gruppa VI.: Введення алкоголю + еупатилін 60 мг /кг + NAP.  

Через чотири години після введення НАП рись знеболили ефіром і провели повну 
екстирпацію шлунка. 

Тринадцять мілілітрів фізіологічного розчину  вводили в просвіт ізольованого шлунка і 
зберігали протягом 30 хв. Площа поверхні (мм2) ураження шлунка вимірювали за 
допомогою оптичного мікроскопа (Olympus × 10) після гастротомії.  Невелика частина 
тканини фіксувалася в 10% розчині формаліну.  Злізистной рідиною, яку збирають  на 
слизовій поверхні шлунка і зберігаютьабо охолоджують при температурі -74 °С. 

 

Гомогенізація слизової оболонки шлунка. 

Заморожену рідину слизової розморожували при кімнатній температурі ірозбавляли 
розчином, що містить 1 мкл буфера Tris-HCl (рН 7,4) на 100 мг і гомогенізували при 3000 
об / хв протягом 10 хв.  

 

Вимірювання рівня малондіальдегіду в рідині слизової оболонки  шлунка  . 

Метод TBA використовувався для виконання тавимірювання MDA.  До розчину двох 
мілімолів FeCl3 на літр води додавали 100 мл супернатанту, ретельно перемішували і 
інкубували на водяній бані при 37 ° С протягом 30 хв. Потім додавали 30% ТСА, 0,75% ТБА 
і 5 моль / л HCl і кип'ятили для реакції на водяній бані протягом 15 хв. Реакційну суміш 
охолоджували до кімнатної температури і центрифугували при 3 000 об / хв протягом 10 
хв. Далі вимірювали оптичну щільність відстояння. при 550 нм і визначається  кількість МДА 
(нмоль / л / мг білка). 

 

Вимірювання простагландину (PG) E2 у рідині слизової оболонки  шлунка. 

Кількість PGE2 вимірювали за допомогою набору RIA. Після того як проба і індикатор були 
додані в буфер для аналізу, їх змішували з антисерумом і інкубували при t 2-8 ° С  протягом 
24 ч. Осаджувальний реагент додавав в суміш мул, хорозо струшував нулі і потім 
інкубіровальний протягом 30 хв при t 2 -8 ° С.  Кількість PGE2 (pg/mg білка) вимірювали за 
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допомогою гамма-лічильника з використанням осаду, отриманого шляхом 
центрифугування при 3 000 об/хв протягом 30 хв. 

Вимірювання кількості глутатіону в рідині слизової оболонки шлунка. 

Зразок, доданий до 4% розчину сульфосаліцилової кислоти, центрифугували зі швидкістю 

3 000 об/хв для усунення білка і, з кімнатною швидкістю, реагували з 0,1 моль/л буферного 

розчину фосфату натрію (рН 7,5), що містить 6 ммоль/л реагенту Еллмана, 0,3 ммоль/л  

нікотинаміду аденінудинуклеотидфосфату (NADP) та 50 одиниць глутатіонредуктази. 

Кількість глутатіону (нмоль/мг білка) розраховували з абсорбції р-нітрофенолу, 

виміряного при 412 нм із використанням супернатанта від центрифугування при 3000 

об/хв протягом 10 хв. 
 

Вимірювання кількості мієлопероксидази в рідині слизової оболонки  шлунка. 

Кількість мієлопероксидази (білка МО/мг) вимірювали на слизовій оболонці шлунка, 
повторюючи методи попередніх звітів.  Після гомогенізації слизової оболонки шлунка в 
0,5% розчині HTAB, що містить 50 ммоль/л фосфату калію (рН 6,5), гомогенізовані зразки 
заморожували і тричі розморожувати. Супернатант додавали в реакційний буфер, що 
містить О-діанізидину дигідрохлорид і перекис водню, а кількість міелопероксидази 
обчислювали з абсорбції при 460 нм за 1 хв. 

 

Зтатистичним аналізом 

Дані були виражені як середні (± стандартне відхилення), а всі статистичні аналізи 
проводилися за допомогою  SigmaStat ® Windows 2.0 (корпорація Jandel, США).  
Статистична значимість оцінювалася за допомогою одностороннього аналізу дисперсії, за 
яким слідував тест Бонферроні або тест множинного порівняння Даннетта. П <0.05 
вважалися значущими. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ 

Вивчення   ефективності еупатиліну при  гострих експериментальних ураженнях шлунка, 
викликаних етанолом. 

II групаа (алкоголь) -  площа грубих уражень становила (мм2) 16,0 ± 1,8 (табл. 1, рис. 1). III 
група (НПВС) площа грубого ураження залишала 30,0 ± 6,0 мм2, також мала петехіальнуоо 
орацію слизової оболонки шлунка.   

Загальна площа ураження  IV  групи (алкоголь + NPVS)  становила 65,3 ± 6,7 мм2, що було значно 
більше,  ніж у  II і III  групах. Так якlysidae  шлунка був зі значним геморагічним ураженням і 
кровотечею.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82
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Gruppa V  (еупатилін + НПЗП) загальна площа ураження становила 5,0 ± 1,2мм2.  Евпатиліні  
пригнічує ураження шлунка в порівнянні з III групою (P <0,05).   

VI група (алкоголь) і пошкодження слизової оболонки   шлунка  становили 20,0 ± 2,1, що значно 
менше,  ніж в групі  е IV. 

 

Таблиця 1. Динаміка показників МДА, МПО, простагландину Е2 і глутатіону в моделі 
експериментальних уражень слизової оболонки шлунка щурів, викликаних впливом 
напроксену, алкоголю і еупатіліну. 

 G. 
Контрольна 
група I групи   

Группа II 
Алкоголь 

Группа  III 
Сонце 

GRuppa IV. 
алкоголь + 
NAP 

Группа V 
эупатилин + 
NAP 

Г. Руппа VI. 
Эупатилин+алког
оль + NAP 

Уражена 
область – мм2 

0 16,0+1,8 30,0+6,0 65,3+6,7 5,0+1,2 20,0+2,1 

МДА – 
нмоль/л/мг 

3,43+0,44 3,66+0,58 4,61+0,83 5,30+0,89 3,16+0,18 3,92+0,84 

PG E2 – пг/мг 194,5+21,5 159,5+30,2 62,0+13,8 47,1+11,9 307,2+27,3 180,3+18,3 

Глутатіон – 
нмоль/мг 

2,01+0,14 1,18+0,17 1,01+0,21 0,55+0,1 2,68+0,22 2,16+0,28 

ISA – МО/мг 0,78+0,11 1,19+0,27 0,92+0,27 0,92+0,27 0,58+0,04 1,08+0,10 
 

 

 

Рисунок 1 Вплив еупатіліну на  область ураження шлунка, викликаного алкоголем і 
Напроксеном (NAP).   Дані виражаються у вигляді середнього ± SD.a - P <0,05 в порівнянні 
з нормальним контролем, c -P <0,05 protiv alcohol group, e-P <0,05 в порівнянні з NAP, g-P 
<0,05 по відношенню до алкоголю + NAP.  

 Рисунок 2 Вплив еупатиліну на рівні  малондегіду (МДА) в рідині слизової оболонки   шлунка .  
Зтатистичними цінностями серед усіх груп немає. 
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Рівень малондіальдегіду (МДА) в рідині слизової оболонки  шлунка 

Рівень МДА (табл. 1, рис. 2) в контрольних групах I і II (алкоголь), що вказує на перекисне 
окислення ліпідів, становив 3,43 ± 0,44 (нмоль / л / мг білка) і 3,66 ± 0,58 без істотних 
відмінностей між ними. У III групі (NAP) і IV (алкоголь + NAP) було виявлено 4,61 ± 0,83 і 
5,30 ± 0,89 відповідно. Помітна тенденція до підвищення рівня МДА груп III і IV без 
статистичних Група V (еупатилін+NAP) має рівень MDA 3,16 ± 0,18, що на 31,5% нижче 
порівняно з III групою (NAP), але це не є суттєвою відмінністю між ними. У випадку з групою 
VI (Алкоголь + Еупатілін + NAP) рівень MDA становив 3,92 ± 0,84 (білок нмоль/л/мг), це 
менше  на 15,0%, але порівнянний з IV групою, статистично відмінностей немає. 

 

 

Рисунок 3 Вплив еупатіліну  на рівень PGE2 в слизовій рідині шлунка. Дані виражаються 
як середній ± SD. a - P <0,05 в порівнянні з нормальним контролем, c - P <0,05 по 
відношенню до алкогольної групи, e - P <0,05 в порівнянні з NAP, g - P <0,05 по відношенню 
до алкоголю + NAP. 

Рисунок 5 Вплив еупатиліну  на рівні ВГВ у слизовій рідині шлунка. Дані виражаються у 
вигляді середнього ± SD. a-P <0,05 порівняно з нормальним контролем, c -P <0,05 
порівняно з групою NAP. 

 

Рівень простагландину (ПГ) Е2 в рідині слизової оболонки шлунка. 

Рівень PGE2 в контрольній групі I  склав 194, 5 ± 21, 5 (мкг / мг білка) (табл. 1, рис. 3).  Рівні 
простагландинів оцінювалися як маркер цитопротекції. Рівень Grupp II (алкоголь)  PGE2   
становив 159,5 ± 30,2, що нижче  на 18,0% порівняно з I групою (контрольна група), але це 
відхилення не є значним. Рівень PGE2 групи III (NAP)   був  62,0 ± 13,8, що свідчить про значне 
зниження    на 68,1% (P <0,05). Рівень PGE2 в IV групі (алкоголь + NAP) склав -  47,1 ± 11,9, 
що  нижче  на  70,5% в порівнянні з  II групою (алкоголь) і на 24,0% нижче в порівнянні з III 
групою (NAP). Рівень групи V PGE2 (еупатілін +  NAP) 307,2 ± 27,3, і це було на 57,9% вище 
норми в групі 1 (P <0,05), і на 395,5% вище, ніж III група (NAP) (P <0,05). Група VI (алкоголь 
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+ еупатілін + NAP) показала рівень PGE2 180,3 ± 18,3, який аналогічний контрольній групі I, 
але вище  на  282,8% (P <0,05) в порівнянні з IV групою (алкоголь + NPVS).  

 

Рисунок 4 Вплив еупатиліну на рівень глутатіону в слизовій рідині   шлунка . Дані 
виражаються у вигляді середнього ± SD. a-P <0,05 порівняно з нормальним контролем, c 
-P <0,05 щодо алкогольної групи, e-P <0,05 порівняно з NAP, g -P <0,05 щодо алкоголю + 
NAP. 

Рисунок 6 Гістопатологічні зміни, викликані алкоголем, НАП і алкоголем + NAP і їх 
пригнічення еупатіліном.  

Відповідь: Мінімальні запальні зміни слизової оболонки шлунка в II групі (алкоголь);            

В: Вогнищева епітеліальна ерозія і інфільтрація запальних клітин в слизову  оболонку і 
підслизові шари слизової оболонки шлунка, що вистилає  III групуе (НАП);  

С: мультифокальна і дифузна епітеліальна ерозія, важкі запальні зміни 
слизовоїоболонки і підслизового шару   шлунка в  IV групахе (алкоголь + НПВС);  

D: Еупатилін знижує патологічні зміни слизової оболонки і підслизового шару оболонки 
шлунка  , індуковані НАП і  алкоголем  VI групи (алкоголь + еупатілін + NAP). 

 

Рівень глутатіону. 

Рівні глутатіону в слизовій оболонці шлунка (табл. 1, рис. 4) були наступними: 

в I групі (контрольна група) - 2, 01 ± 0, 14 (нмоль / мг).  У II групи (алкоголь) - 1, 18 ± 0, 17, 
що на 41% нижче.  У III групі (НАП) - 1,01 ± 0,21, що  на 49,8% нижче. Різниця між ними 

значна (Р <0,05). Рівень глутатіону в IV групі  е (Алкоголь + НАП) становив 0,55 ± 0,10, що 
становило різницю в 53,4% і 45,5% від II групи (алкоголь) і III групи (НП) відповідно.  Група 
V (еупатілін + NAP) показала 2,68 ± 0,22, що на 165% вище в порівнянні з III групою, і це 
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було навіть вище, ніж i група (контрольна група). Рівні глутатіону в групахe VI становили 
2,16 ± 0,28, що в 4 рази  вище, ніж в IV групі (P <0,05). 

 

Рівень мієлопероксидази (IGO). 

Рівень ІСА в I групі (контрольна група) склав 0,78 ± 0,11 (табл. 1, рис. 5). Тоді як II група 
(алкоголь) показує значне зростання ІСА - 1,19 ± 0,27 в порівнянні з контрольним  (Р 
<0,05).  Найбільша МГО в III групі (НПСК) становить 0,92 ± 0,27, а в  IV групі - 0,92 ± 0,27 
(алкоголь + НАП), що на 20% нижче в порівнянні з контрольною групою V (еупатілін)  + 
NAP) показав 0,58 ± 0,04, що нижче на 25,6% в порівнянні з I групою (контрольна група) і 
було значно менше в порівнянні з II групою (алкоголь) і III групою (NAP) (P <0,05). Рівень 
МГО в VI групі (алкоголь + еупатилін + НАП) склав 1, 08 ± 0, 10, що фактично схоже з II 
групою (алкоголь) і III групою (NAP). 

 

Гістопатологічні дослідження 

Логічні зміни Гісто показані на рис.6 

У gruppa II (алкоголь) спостерігалося мінімальне запалення  ізапалення слизової оболонки 
шлунка. G ruppa III (NAP) мав вогнищеву епітеліальну ерозію і клітинну інфільтрацію в 
слизовий і підслизовий шари шлунка.  При IV групі (алкоголь + НАП) загострюються 
ураження шлунка - мультифокальна і дифузна епітеліальна ерозія, важкі запальні зміни 
слизової оболонки і підслизового шару шлунка. Застосування еупатилінуа зменшує 
патологічні зміни  слизової і підслизовогошару шлункових оболонок, 
індукованихшлунковими оболонками.  НАП і алкоголь (VI група). 

 

ОБГОВОРЕННЯ 

У цьому дослідженні було продемонстровано, що введення алкоголю або 
nапроксену викликає пошкодження слизової оболонки шлунка, а спільне іх вживання 
значно збільшує пошкодження слизової оболонки шлунка. Лікування еупатиліном  
активізує захисні фактори слизової оболонки шлунка, підвищує регенерацію 
епітеліального шару  і ефективно зменшує площу пошкодження, викликаного алкоголем і 
nапроксеном.  

Етіологічними факторами, що викликають ураження слизової оболонки шлунка, є - 
стреси, зловживання алкоголем, куріння, прийом лікарських препаратів, переїдання, 
негативні фактори навколишнього середовища. Імовірність виникнення виразкової 
хвороби внаслідок поєднання цих причинних факторів різко зростає. З медикаментів 
найбільш етіологічне значення має надмірне застосування НПЗЗ, пероральних 
антикоагулянтів (варфарину, а також ценумаролу, анізіндіону, феніндіону,  дифенадіон і 
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т.д.) і кортикостероїдні гормони (триамцинолон, дексаметазон, кортизон, гідрокортизон, 
преднізолон, преднізолон). Прийом алкоголю призводить до порушень мікроциркуляції в 
слизовій оболонці шлунка, викликає крововиливи в слизовій оболонці шлунка і набряк в 
підслизовому м'язовому шарі. Також він надає пряму подразнюючу дію на слизову 
шлунка, що призводить до розвитку гострого гастриту, пов'язаного з мікроциркулярним 
застоєм.  При пошкодженні слизової шлунка виникає ішемія і знижується рівень АТФ в 
слизовій шлунка, відбувається порушення мікроциркуляції. Пошкодження шлунково-
кишкового тракту внаслідок хронічного вживання  алкоголю низьких концентрацій, як 
правило, нез'являється при грубому дослідженні.   Однак якщо слизова шлунка піддається 
зовнішньому впливу додаткового подразника, то ураження шлунка стає більш серйозним і 
великим.  

 Було продемонстровано,  що  еупатилін  в дозі 60 мг / кг надавав  виражену 
профілактичну і лікувальну діюна уражену слизову шлунка. Також було підтверджено, що ці 
ефекти відповідали збільшенню синтезу. простагландіна  на тлі  еупатиліну. 

Аспірин вперше був синтезований в 1899 році. В даний час багато  НПЗЗ 

використовуються в медичній практиці. РинокНПЗП становить понад 60 мільярдів на рік. З 
кожним роком ринок НПЗЗ збільшується.  Однак прийом НПЗЗ викликаєпошкодження 
слизової оболонки шлунка. ММеханізм її розвитку обумовлений тим, що НПЗЗ інгібують 
циклооксигеназу (ЦОГ), тим самим блокуючи синтез простагландинуа Е2. НПЗЗС 
викликають ураження шлунково-кишкового тракту не тільки зниженням  рівня  
простагландинуа , але також шляхом прямої індукції нейтрофільної інфільтрації в 
шлункових капілярах, розвитку окисного стресу і утворення активних радикалів. 

Існує кілька методів зниження побічного впливу НПЗЗ. В першу чергу аспірин 
вводять у вигляді таблетки, вкритої кишковорозчинною оболонкою, і запобігають пряме 
подразнення слизової оболонки шлунка. Нарешті, розроблені НПЗП з високою 
селективністю  до ЦОГ II. Незважаючи на ці зусилля, 62,2% пацієнтів, які тривалий час 
приймають НПЗЗ, скаржаться на клінічні ускладнення у верхніх відділах шлунково-
кишкового тракту,  з них найбільш поширеними були гастрит (38,5%), виразка шлунка 
(15,5%), дванадцятипалої кишки (1,9%). Високий рівень розвитку ускладнень на тлі 
прийому НПЗЗ має мультиетіологічну природу - прийом медикаментів на тлі 
неправильного харчування (алкоголь, переїдання) і стресів.  

Було встановлено, що Еупатілін  підвищує вироблення простагландину Е2 і 
глутатіону, як  і в нормальному стані, а також при шлункових ураженнях, викликаних 
алкоголем або аміаком. Більш того, еупатілін підвищував рівень  глутатіонного захисту 
слизової оболонки шлунка, не впливаючи на ефективність НПЗЗ при введенні еупатиліну. 
разом з НПЗЗ у щурів, уражених артритом. Перекисне окислення кисню і перекисне 
окислення ліпідів розглядаються як найважливіші етіологічні фактори, що призводять до 
ураження слизової оболонки шлунка в результаті окисного стресу.  Кисневірадикали 
запускають і підтримують ішемічний стан в слизовій оболонці шлунка, а гідроксильний 
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радикал і супероксид-аніон викликаютьураження шлунка зниженням швидкості 
кровотоку. 

У цьому дослідженні виміряли рівень МДА і МПО, які сприяють ураженню слизової 
оболонки шлунка і рівень простагландину Е2 і глутатіону, які є захисними факторами. 
Рівень МДА і МПО в групі еупатіліну  знизився до рівня контрольної групи, в той час як в 
групі, що отримує еупатілін, були підвищені рівні простагландину Е2 і глутатіону. Це 
доводить ефективність застосування еупатиліну. Це доводить ефективність застосування 
еупатіліну.  при лікуванні і профілактиці НПЗЗ індукуються ураження слизової оболонки 
шлунка, яка більш схильна до НПЗЗ на тлі введення щурам алкоголю. 

Так, гастропротекторний ефект «Еупатіліну» здійснюється за рахунок нормалізації 
вироблення простагландинів, додаткового поліпшення функції слизової оболонки шлунка 
за рахунок збільшення вмісту глутатіону, зменшення запалення за рахунок зниження рівня 
МДА і МПО.  З огляду на все це, слід зробити висновок, що лікуванняпрепаратом «Еупатілін 

ом  » надає захисну дію на слизову шлунка у пацієнтів, які регулярно вживають алкоголь і / 
або НПЗЗ. 

 


