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Абстракт 

Запальне   захворювання  кишечника  (180)  -  багатофакторне  захворювання  з невідомою    

етіологією  і  патогенезом.   Стилен,   7-карбоксиметилокси-3     ',  4',   5-триметоксифлавон,  є  

синтетичним    фавоноїдом з   протизапальною  активністю.   Це  дослідження  було  проведено  для  

оцінки  перорального  терапевтичного  ефекту   Стилаїна  на  трьох  експериментальних  моделях  

тварин  з  180:  двох  180  ·   хімічно    індуковані  моделі щурів      і  трансгенні  моделі щурів  з    

лейкоцитарним  антигеном  людини  (HLA) - 827,  які,   як відомо,   розвивають спонтанний       коліт   

без  використання   екзогенні  засоби.   Гострий  хімічний  коліт  був викликаний  закапуванням  в  

товсту кишку    1,2  мл   4%  розчину  оцтової  кислоти.   Преднізолон  (1  мг / кг),  сульфасалазин  

(100  мг/ кг) і  Стилен      (0,3–3  мг / кг)  вводили  цим  щурам перорально  двічі на   день  протягом  

6  днів.     Крім  того,  хронічний  хімічний  коліт  був викликаний  введенням   в   товсту кишку    30  

мг  тринітробензолсульфонової  кислоти  (TN8S)      в   50%  етанолі,  а  кошти  вводилися  

перорально.   протягом    6  або  20  днів.   У    хімічно   індукованих   моделях  IBD  всі  ці  засоби  

знижували   тяжкість   коліту,  і  особливо DA-6034    (3  мг / кг)  показав    сильніший    ефект. ніж    

інші  препарати,    за  шкалою макроскопічних уражень .     Трансгенним  щурам  з HLA-827  Stilen  (3  

мг/ кг)  і  преднізолоном  (0,5  мг/ кг)  вводили  перорально  двічі на    день  протягом  6  тижнів.   

Тільки  легкий  коліт    був виявлений    у трансгенних    щурів  HLA-B27 в порівнянні з   моделями    

хімічно  індукованого  коліту.   Стілін    поліпшив рідкий стілець і зменшив мікроскопічні        

пошкодження,  що є важливим  показником  даної  моделі.     На  закінчення, пероральна   терапія    

Стілонг      послабила  макроскопічне  та  гістологічне  пошкодження  товстої кишки    у  всіх  трьох   

експериментальних моделях  180, що   свідчить про те,   що    Stilen  може бути  багатообіцяючим.  

препарат  для   лікування ИББ.      

Ключові шари: запальні  захворювання кишечника, Стілол, TNBS, оцтова кислота, трансгенна щур 

HLA-827.  

ВСТУП 

 Було виявлено, що флавоноїди є  потенційно корисними протизапальними засобами через їх 

інгібуючу дію на ряд клітин імунної системи,  таких як макрофаги, нейтрофіли,  тучні клітини та 

ферменти,  що беруть участь у  викликання або посилення запальної реакції (Havsteen, 1983;  

Міддлтон і Кандасвамі, 1993;  Ти км, 1999).  Стилен (eupatylin), похідний флавоноїдів, є  основним 

компонентом  екстракту виду Artemisiae,  корейської традиційної медицини,  що використовується 

для лікування хронічної діареї (Wu, 1985;   Ahn et al., 1997).  Стилен, 7- 



карбоксиметилокси-3', 4', 5-триметоксифлавон, є синтетичним похідним  еупатиліну.   Хоча 

протизапальний механізм 

Як відомо, ректальне введення «Стилаїну» ефективно  при колітах,  викликаних 

тринітробензолсульфоновою кислотою (фНБС) (Chang  et al., 1998).  Це дослідження було 

проведено для оцінки перорального терапевтичного ефекту  Стілена на трьох експериментальних 

моделях запальних захворювань кишечника (ИББ): гострий коліт у  щурів, індукований оцтовою 

кислотою.  кислотний, хронічний  щурячий коліт,  індукований  TNBS, і людський лейкоцитарний 

антиген (HLA)-827 трансгенних щурів. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

Тварин 

  Трансгенні щури HLA-B27, що експресують   гени HLA-827 і   2-мікроглобулінів у  людей і щурів F 

isher 344, були придбані  у  Taconic (Германтаун, штат Нью-Йорк, США) у  віці  10 років- 11 тижнів.  

Самці щурів Спраге-Доулі (250-300 г, вік 7-8 тижнів) були придбані в Гарлес Японії (Канагава, 

Японія).   Тварин утримували в індивідуальних клітках  з 12-годинним світловим/темним циклом   та 

забезпечували вільний  доступ до питної води та їжі гризунів. 

Матеріали і реагенти 

Стилен (7-карбоксиметилокси-3 ', 4', 5-триметоксифлавон) Nas, синтезированный в Research 

Laboratories, Dong-A Phai naceutical Co.   (Кёнги-до, Корея).  Уксусная кислота-ледяная, 2, 4, 6- 

тринитробензолсульфоновая кислота, сульфалазин и преднизолон были закуплены у Sigma (Сент-

Луис, США). 

Коліт , викликаний  оцтовою кислотою 

Гострий коліт у щурів був викликаний модифікацією  раніше опублікованого методу (MacPherson 

and Pieiffer, 1976, 1978).  Щурів знеболювали ефіром і вводили всередину через гумову канюлю 

довжиною 8 см 1,2 мл 4% розчину оцтової кислоти (рН 2,3).  Після  1-денного   періоду відновлення 

Стілол вводили перорально в трьох дозах (0,3, 1 і 3 мг/кг) двічі  на день протягом 6 днів (n = 10).  

Сульфасалазин (100 мг/кг) і преднізолон (1 мг/кг) вводили перорально  як референтні препарати  

для кожної групи  щурів (n = 10).   Контрольна група оцтової кислоти і контрольна група 

фізіологічного розчину також були включені для довідки. 

Коліт , викликаний TNBS 

Хронічний коліт був індукований введенням 30 мг  TNBS в  товсту кишку в 0,5 мл 50% етанолу, як 

було описано  раніше  (Morris et al., 1989).  Стілонг вводили перорально у двох дозах (1 та 3 мг/кг), 1 

раз на добу  протягом 6 днів (гостра фаза) або 20 днів (хронічна фаза) з 1 дня після  травми (n = 10).  

Дозу сульфасалазину 100 мг/кг або преднізолону 1 мг/кг вводили перорально  як компаратори для 

кожної групи  щурів (n = 10).    Для довідки  також були включені  контрольна група TN8S і  

контрольна група сольового розчину.  

Трансгенні щури з мікроглобуліном HLA-827 і j32 

Трансгенні щури, що експресують гени   HLA-827 і людського 2-мікроглобуліну  , були отримані від 

щурів Фішера 344  за  допомогою технології рекомбінантної ДНК.   У них  спонтанно розвиваються 

поліорганні захворювання, що проявляються колітом, артритом, орхітом і псоріазоподібними 

змінами шкіри і нігтів, які схожі  з спондилоартропатіями людини,  пов'язаними з генами.   HLA-827 і 

2  мікроглобуліни (Hammer et al., 1990).  Коліт починається в проміжку від 6 до 20 тижнів,  

захворювання носить хронічний  і прогресуючий характер.  Ми отримали 18 трансгенних щурів  у 

віці 10-11 тижнів і розділили їх  на  3 групи.  ДА-6034 (3 



  мг/кг) та преднізолон (0,5 мг/кг) як досліджуваний матеріал.  Препарат вводили всередину  двічі  

на добу протягом 6 тижнів. Для   порівняння була  включена трансгенна контрольна  група і 

нормальна Фішер 344 особини,  а щури з кожної групи отримували   сольовий  розчин   протягом  

одного і того ж періоду.   

Загальне спостереження 

 Втрата  ваги  та діарея (рідкий стілець  та/або діарея) є одними з  важливих клінічних ознак  коліту.  

У щурів з колітом,  викликаним оцтовою кислотою і TNBS, щодня вимірювали масу тіла і частоту 

діареї.  У трансгенних щурів  Fisher HLA-827 консистенція стільця  оцінювалася за   шкалою,  

наведеною в таблиці I. 

Макроскопічне дослідження та вимірювання ваги товстої кишки  

  Через 24 години після останньої медикаментозної обробки щурів вбили під ефірним наркозом і 

провели лапаротомію.   Частина  товстої кишки (10 см), що демонструє більше пошкоджень,  була 

ізольована, зважена,  а потім розкрита поздовжнім розрізом.  При коліті, викликаному оцтовою 

кислотою, макроскопічну   оцінку пошкодження проводили шляхом вимірювання  площі виразки 

товстої кишки.    Пошкодження    товстої кишки  у щурів з TNBS-індукованим колітом і трансгенних 

щурів  з  HLA-827 оцінювалося за  критеріями (таблиця II) двома  спостерігачами, які цього не 

робили  знав про лікування. 

Гіс тологічний до оцінки а 
 

Оцінка консистенції  стільця 

Таблиця I. Оцінка консистенції стільця 

0 Нормальний стілець: добре сформовані гранули , тверді , як зазвичай 

 Рідкий стілець: сформовані  гранули з вологою, м'який стілець, який зберігає форму стільця. 

2  Рідкий стілець: стілець неправильної форми  з більшою вологістю  ,  м'якший стілець втрачає 

форму 

3 гордість  за лідерство 

Таблиця II. Критерії макроскопічної оцінки  уражень  товстої кишки  Оцінка зовнішнього вигляду  

Нормальный 

Локалізована гіперемія, відсутність виразок.  

2   Лінійні виразки без гіперемії або потовщення стінки  кишечника 

3  Лінійні виразки із запаленням на одній ділянці 

4 Два або більше ділянок виразки і запалення 

5 Дві або більше ділянок виразки і запалення або одна велика площа  пошкодження, що тягнеться 

більше   1 см по довжині товстої кишки  

610 Коли  область виразки і запалення розширилася більш ніж  на  2 см по  довжині товстої кишки,  

бал збільшувався  на  1 для кожного додаткового см. 

Таблиця III. Гістологічна оцінка уражень   товстої кишки 
 

Оцінки Параметри Критерії 

Виразки Відсутність виразок, 
епітелізація 

0 



 

 Невеликі виразки <3 
мм Великі виразки> 3 
мм 

2 

Запалення Ні 0 

 Незначний 
помірний 

2 

 Молоти 3 

глибина поразки Ні 0 
 Підслизова основа Власна 

м'язова тканина 
2 

 серозна тканина 3 

фіброгенез Ні 0 
  Мінорний 

важкий 
2 

 

Зразки запаленої  тканини товстої кишки (4 мм на 1 см) були отримані від щурів з HLA-B27, 

зафіксованим в нейтральному буферному формаліні і  обробленим стандартними методами перед  

заливкою парафіну.  Товсті зрізи (4 мкм) розміщувалися на гірках  і фарбувалися  гематоксиліном і 

еозином.  Зрізи  досліджував  під світловим мікроскопом (BH-2, Olympus) ветеринарний 

патологоанатом, який  не знав про  лікування.  Оцінка  збитку була  присвоєна   відповідно до 

критеріїв,  наведених у таблиці III. 

Статистичний аналіз 

Всі дані були виражені у вигляді середньої ±  стандартної похибки.  Порівняння непараметричних 

інетрадиційних,  таких як  оцінки збитків, проводилися за допомогою    критерію рангової суми 

Манна-Уїтні.  Статистична  значимість параметричних даних  була встановлена на рівні  p <0.05. 

 РЕЗУЛЬТАТІВ 

Коліт , викликаний  оцтовою кислотою 

Щури з     оцтовокисло-індукованим колітом  перші три   дні демонстрували     втрату ваги  і діарею, 

а потім повільно відновлювалися протягом решти періодів  експерименту.  Поразка  товстої кишки  

оцтовою кислотою проявилося дифузно  некротичними змінами слизової оболонки.  При розтині  

були очевидні дифузне потовщення  стінки кишечника  і гіперемічні зміни серозної поверхні;  однак 

перфорації не виявлено  .  І преднізолон, і сульфасалазин значно зменшували ураження товстої 

кишки, р <0,05).  Стилен покращив пошкодження  товстої кишки дозозалежним способом, а 

ефективність Стилаїну досягла статистичної значущості при дозах > 1 мг / кг (рис.  1).   Крім того, 

Стілол в дозі 3 мг / кг значно збільшував ступінь  набору ваги (таблиця 

IV) і знизили  частоту діареї (дані не показані).  Стилен, як і  інші  препарати порівняння, знижував  

масу товстої кишки (табл. IV). 

Таблиця IV.  Вплив стилана на   набір  ваги і  масу товстої кишки у щурів з оцтовокисло-індукованим  

колітом 

ИББ з оцтовим індукуванням    (1 тиждень) 
 

Група Доза мг/кг Кількість тварин  Збільшення  ваги Вага  товстої 

кишки   (г / 10 см) 

Контроль  9 2.1±0.6 1.10±0.05 



 

Преднізолон  10 0,7±0,4 1.05±0.05 

Сульфасалазин 100 9 3.4±0.6 0.94±0.06* 

Стильний 0.3 10 2.7±0.6 0.92±0.09* 

Стильний 1 10 3.1±0.5 0.99±0.05 

Стильний 3 10 4.5±0.5* 0.93±0.04* 

Дані виражаються  у вигляді середньої ±  стандартної похибки.  *  представляє p <0,05 порівняно з  

контролем. 
 

 

Рис.  1. Лікувальна дія стілолу, сульфасалазину і преднізолону на слизову оболонку, індекс 

ураження у щурів  колітом,  викликаним оцтовою кислотою.  Кожна смуга представляє  середнє  ± 

стандартне відхилення.  10 щурів.  *  представляє p <0,05 порівняно з  контролем. 

Коліт , викликаний TNBS 

 Введення ТНБС (30 мг), розчиненого в 50% етанолі, в  колонію викликало у щурів важкий  коліт.  

Щури з колітом, викликаним TNBS, демонстрували    втрату ваги  і діарею протягом  перших трьох 

днів, а потім повільно відновлювалися протягом решти періодів  експерименту.    Ураження товстої 

кишки, викликані колітом TNBS, показали дифузний геморагічний некроз, набряк і глибоку виразку.  

Загальна оцінка травматизму    у контрольних щурів  становила 9,0 на 1 тижні (гостра стадія) і 6,2 на 

3 тижні (хронічна стадія).  Пероральне застосування «Стилаїну» в  дозі 3 мг / г послабило втрату 

ваги  і помітно поліпшило  стан уражень товстої кишки  в порівнянні  з  контролем.  Ефекти були 

більш   сприятливими з преднізолоном і сульфасалазином (рис.  2).  Крім того, лікування стілолом в  

дозі  3 мг / г знижує  масу товстої кишки (табл. V) і знижує частоту діареї (дані  не показані). 

Таблиця V.  Вплив стилану на   збільшення  ваги та масу товстої кишки  у щурів з колітом  , 

викликаним TNBS 

1 тиждень 3 тижні 
 

Група Доза 
мг/кг 

Кількість 
тварин 

 
Збільшення  
ваги  
(г/добу) 

Вага 
товстої 
кишки   (г 
/ 10 см) 

 
Збільшення  
ваги  
(г/добу) 

Вага 
товстої 
кишки   (г 
/ 10 см) 



 

Контроль  10 1.6±1.5 2.14±0.26 5.9±0.5 1.46±0.20 

Преднізолон  10 2.2±1.4 1.93±0.38 5.4±0.4 1.40±0.20 

Сульфасалазин 100 10 2.4±2.0 1.82±0.27 6.6±0.8 1.52±0.40 

Стильний 1 10 1.92±0.47 6.3±0.6 1.48±0.24  
Стильний 3 10 6.0±0.8* 1.72±0.45 6.4±0.7 1.11±0.14 

Дані виражаються  у вигляді середньої ±  стандартної похибки.  *  представляє p <0,05 порівняно з  

контролем. 
 

 
 

Рис.  2. Терапевтичний вплив  стілолу, сульфасалазину та преднізолону на  індекс оцінки 

пошкоджень у щурів з TNBS-індукованим колітом.   Кожна смуга представляє  середнє  ± стандартне 

відхилення.  10 щурів.  * являє собою p <0,05 в порівнянні  з  контролем. 

Трансгенные крысы HLA-827 

 Трансгенні контрольні  щури, які отримували фізіологічний розчин  спонтанно, розвивали рідкий 

стілець та/або діарею (рідкий стілець більше 1,0 точок стільця) у віці  12–13 тижнів,  а  також оцінку 

калу.  постійно збільшується в інші періоди експерименту.  Однак ніяких  клінічних ознак  у  

риболова 344 нетрансгенних щурів не  спостерігалося.   Лікування стілонгом (3 мг/кг) показало  

тенденцію до поліпшення консистенції калу  протягом  експериментальних періодів і значно 

знижувало оцінку калу  через 6 тижнів  порівняно з  контрольна група.  Препарат для порівняння, 

преднізолон, також покращив   оцінку стільця  після 4 тижнів  лікування.  3). 
 

 



Рис.  3. Вплив стілієну на консистенцію стільця у трансгенних щурів  HLA-B27.  Кожна точка  даних 

представляє  середнє ± стандартним відхиленням  в 6 щурів.  *  являє собою p <0,05 в порівнянні  з 

контролем. 

Макроскопічні дослідження товстої кишки  трансгенних щурів показали збільшення товстої кишки  і 

потовщення стінки кишечника  з набряками.  Також спостерігалося набухання  лімфатичних  вузлів.  

Однак таких уражень, як ерозія або виразки,  не спостерігалося  у жодних трансгенних або 

нетрансгенних щурів Фішера 344.  Показники макроскопічних уражень  товстої кишки  не 

відрізнялися між групами трансгенних щурів.      Гістологічне дослідження товстих  ci shki у  

трансгенних контрольних щурів  виявило  дифузну хронічну  інфільтрацію запальних клітин  

(переважно лімфоцитів), які поширилися   на підслизовий шар.  Мультифокальна ерозія з фіброзом  

також спостерігалася в деяких важких випадках  (ФПГ.  4В), тоді як рибалок 344  нетрансгенні щури 

демонстрували нормальний вигляд  слизової  оболонки (рис.  4А).   У трансгенних щурів,  яких 

лікували преднізолоном або стіленом,  спостерігалися ураження  запальної інфільтрації клітин або 

ерозії, але ступінь ураження була значно менше,  ніж у трансгенних щурів.  боротьба з щурами  

(рис.  4С і 40).  Загальна гістологічна  швидкість ураження трансгенних контрольних щурів  HLA-827 

була значно збільшена.  Навпаки, лікування стілолом і преднізолоном значно знижувало загальну 

гістологічну оцінку уражень.  Ефективність «Стилаїну» була вище, ніж у преднізолону, при 

хронічному прогресуючому коліті трансгенних щурів  HLA-827 (рис.   5 і таблиця VI). 

Таблиця VI.  Терапевтичний вплив трансгенних щурів  

Група  експресії  (0-2) Запалення (0-3) Глибина  ураження  (0-3) Фіброз (0-2) Всього(0-10) 
 

Норма 0.0±0.0 0.4±0.2 0.3±0.2 0.0±0.0 0.6±0.3 

Контроль 1.3±0.2 # 2.5±0.2 # 2.3±0.5 # 1.7±0.2 # 7.8±0.9 # 

Преднізолон 0.5±0.2 1.5±0.4 1.0±0.0 0.8±0.3 3.7±0.7* 

Стильний 0,3±0,2* 1.2±0.2* 1.0±0.0 0.2±0.2* 2.7±0.5* 

Дані виражаються  у вигляді середньої ±  стандартної похибки. 

# представляє P <0,05  в порівнянні з нормальним  .  *  являє собою p <0,05 в порівнянні  з  

трансгенним контролем. 

are представлена нормальна групапа Fisher 344 

bre редставляет трансгенную группу Fisher 344. 

Рис.  4. Гістологія товстої кишки нормальних  щурів Фішера 344  і трансгенних щурів HLA-B27.  (А) 

Нормальні щури Фішера 344 показали нормальні слизові оболонки (х100).  (Б)   Трансгенні 

контрольні  щури HLA-B27 продемонстрували  сильну інфільтрацію запальних клітин  із  слизового 

шару в  підслизову основу та виразки з потовщенням  стінки кишечника (×  100).  (В)  Трансгенні 

щури  HLA-B27, які отримували преднізолон (0,5 мг/   кг), показали  мультифокальну інфільтрацію 

запальних клітин  слизової оболонки та власної пластинки (x100).   (D) Трансгенні   щури HLA-B27, 

які отримували стілол (3 мг/кг), не показали помітних аномальних пошкоджень (× 100). 



 

 
 

Рис.  5. Терапевтичний вплив Стилану  і преднізолону на оцінку мікроскопічних пошкоджень у 

трансгенних щурів  HLA-B27.  Кожна смуга представляє середнє  ± стандартне відхилення.  з 6 щурів.  

* представляє p <0.  05  порівняно з  трансгенним контролем. 
 

 
 

ОБГОВОРЕННЯ 

Захворюваність на ИББ, особливо  на хворобу Крона, зросла за  останні кілька десятиліть (Calkins 

and Mendeloff, 1995).  Однак  , був незначний    прогрес у розробці  нових лікарських засобів для  

лікування  ИББ.         Традиційні методи лікування, включаючи сульфасалазин, преднізолон та 

імуномодулятори,  такі як азатіоприн та метотрексат, як правило, допомагають покращити 

симптоми та зберегти  ремісію захворювання.  Однак ці препарати  мають  побічні ефекти,  такі як  

токсичність ліків та імуносупресія  тощо.  Г.  Адекватна модель        тваринного потрібна для  оцінки 

терапевтичної дії нових  препаратів,  а також для розуміння  етіології і патогенезу захворювання.  

Однак в  даний час існує ідеальна експериментальна модель   IBD  (Elson et al., 1995).   Особливістю 

даної моделі є безліч компонентів, які сприяють IBD;  гени,  навколишнє середовище, специфічний 

імунітет, вроджений імунітет, неспецифічне запалення і процес загоєння ран (Alson et al., 1995).  

Модель 



Хімічний коліт: Найчастіше  використовується  , оскільки вони  недорогі, відтворювані та 

легкодоступні. Модель   коліту, викликаного оцтовою кислотою,  корисна для вивчення 

неспецифічного запалення та загоєння   ран (Elson et al., 1995).  Він має багато загальних 

гістологічних ознак виразкового коліту, включаючи слизову оболонку, набряк, нейтрофільну 

інфільтрацію слизової оболонки та виразки.  Однак існують великі відмінності між моделлю 

оцтовокисло-індукованого    коліту  і виразкового коліту.   Коліт, викликаний оцтовою кислотою, 

швидко  розсмоктується  і має тільки гістологічні ознаки гострого запалення, тоді як  виразковий 

коліт  розвивається і проходить  повільніше з гістологічними ознаками.   гостре і  хронічне 

запалення (Федорак та ін., 1990;  Шерон та ін., 1985).     Втрата ваги  і збільшення  маси товстої 

кишки  є важливими ознаками   гострого ИББ у піддослідних тварин (Son et al., 1998;  «Уоллес і 

Кінан», 1990).  У нашому експерименті Стілен значно полегшив ці симптоми.  Більш того, Стилен, як  

і  преднізолон і сульфасалазин, показали значно поліпшення  уражень  товстої кишки, ймовірно, 

через  модуляцію неспецифічного запалення.  

 Колітова модель,  індукована TNBS/  етанолом  , є  більш відповідною експериментальною 18D-

моделлю  , ніж коліт, індукований   оцтовою кислотою.  Запалення слизової оболонки, 

пошкодження,  викликане бар'єрним етанолом, швидко проходить  (Wallace et al., 1985), але 

супроводжується  більш хронічною фазою    запалення через  відстрочену  реакцію гіперчутливості 

тип на TNBS, що діє як гаптен (Hoshino et al., 1992;  Морріс та ін., 1989).  Ця модель поділяє багато 

загальних гістологічних особливостей хвороби Крона;  трансмуральний некроз, вогнищева виразка, 

вогнищевий базальний криптит і фіброз.  Тому дана модель  більше підходить при хворобі Крона,  

ніж при виразковому коліті.  Оскільки TNBS-індукована модель  коліту зберігається протягом 

відносно тривалих   періодів (Morris  et al., 1989), ми оцінили терапевтичний ефект у два етапи: 

гострий (1 тиждень) і хронічна (3 тижні) стадія.  Лікування препаратом Стілонг (3 мг / кг) значно 

поліпшило  стан уражень  товстої кишки  (lp <0,05)  як в гострій, так   і  в  хронічній стадії.  У цих двох 

моделях хімічно індукованого  коліту Стілен  в  дозі 3 мг/кг показав сильну терапевтичну 

ефективність. 

Ефекти Stilain  , знайдені у трансгенних щурів HLA-8 27, були цікавими   , оскільки ця  модель 

заснована на експресії генів людини  , які, як відомо,  пов'язані з кількома запальними 

захворюваннями.  - Елсон та ін., 1995  Хаммер та ін., 1990). Ця модель   IBD має три основні 

переваги перед хімічно індукованими моделями   коліту з використанням TNBS або оцтової 

кислоти.  По-перше, екзогенні засоби  не діють необхідно для  індукції коліту.  По-друге,   не 

потрібно трудомісткий і виснажливий характер  виживання.  По-третє, запалення є хронічним  і 

прогресуючим без спонтанного вирішення  запалення,   що дозволяє проводити тривалі 

спостереження.   Але ця модель має серйозні недоліки, такі як відсутність рецидивів або ремісій і 

відсутність гострого нейтрофільного компонента  18D людини.  Відмінностей в загальній   оцінці 

коліту між групами трансгенних щурів  виявлено не було.  Це може бути пов'язано з  легкою 

формою   коліту.  Однак мікроскопічні дослідження  коліту у цих щурів виявили істотні  відмінності 

між групами.  Лікування Стиліном (3 мг/кг)  протягом 6 тижнів помітно покращило коліт на цій 

моделі, а ефективність Стиліну дещо вища, ніж преднізолону.  Тривале застосування преднізолону 

для лікування ИББ  досить обмежена через його серйозних побічних ефектів.  У зв'язку  з цим  наші 

висновки полягають у тому  , що тривале лікування Стилаїном показало хорошу терапевтичну 

ефективність без  побічних ефектів. 

Деякі флавоноїди, такі як кверцетин і рутин, були вивчені в різних експериментальних моделях IBD 

(Galvez, 1996;  Санчес та ін., 1996).    Повідомляється, що  флавоноїди мають ряд біохімічних та 

фармакологічних активностей, які впливають на  функцію ферментних систем, критично залучених 

до  імунної відповіді (Middleton et al., 1993) та генерації.  Запальні 



процеси, а саме  тиканіфоль і  серин-треонін-протеїнкінази  , фосфоліпаза.  А, фосфоліпаза С, 

ліпоксигеназа, циклооксигеназа  та ін.  Г.  (Феріола та ін., 1989;  Сміхтон та ін., 1991;  Лі та ін., 1982;  

Welton et al, 1986).   Флавоноїди були визнані  антиоксидантами та вільнорадикальними засобами 

для сміття   (Bors et al, 1990;  «Накаяма» та ін., 1993).  Але відомо, що деякі флавоноїди також мають 

мутагенність і цитотоксичність (Das et al., 1994).  У    корейській народній медицині недавно  було 

висловлено припущення, що  артемізія ефективна при хронічній  діареї, а також  як можливий еко-

інгредієнт  еупатиліну, похідного  флавоноїду   (Wu, 1985;  Ahn et al., 1997).  Стілол є  похідним 

еупатиліну.  У цьому дослідженні   Стілен був  визнаний ефективним при   лікуванні  коліту на трьох  

експериментальних моделях IBD на тваринах.   Терапевтична ефективність стилаїну була 

порівнянна   або перевершувала преднізолон і сульфасалазин. 

Для препаратів зі  значними побічними ефектами  Стілол виявився безпечним похідним 

флавоноїдів (Cohen, 1996;   Das et al., 1973;  Світ та ін., 1996).  Виходячи  з  цих висновків, Стілен 

представляється відмінним кандидатом на терапію IBD. 
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