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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Не дивлячись на успіхи сучасної фармакології в 

лікуванні виразкової хвороби, захворюваність на виразку шлунка та 

дванадцятипалої кишки не зменшується а навіть збільшується. Серед 

основних етіологічних чинників розвитку виразкової хвороби шлунка 

виділяють психологічний стрес, прийом нестероїдних протизапальних 

препаратів (НПЗП), тощо. Стрес став невід’ємною частиною життя сучасного 

суспільства. Крім того, постійно зростає кількість пацієнтів з хронічними 

запальними захворюваннями, що є показанням до тривалого прийому НПЗП. 

Це обумовлює актуальність дослідження механізмів патогенезу виразкової 

хвороби та розробки нових механізмів її лікування.  

 Egr-1 (Early growth response-1) – редокс-чутливий транскрипційний фактор 

(також відомий як Krox-24, NGFI-A, zif268) - білок «ранньої відповіді», так 

як стимули різного походження, включаючи гіпоксію, фактори росту, 

інтерлейкіни, гормони та нейромедіатори, сильно та швидко спричиняють 

експресію його гену. Ген Egr-1 був відкритий як фактор що стимулює ріст 

фібробластів у відповідь на компоненти сироватки крові; він локалізований 

на хромосомі 5q23-q31 і складається з двох екзонів [1]. Аналіз 

функціональних елементів геному людини (проект ENCODE) [2] виявив Egr-

1 зв’язуючи сайти в промоторних регіонах факторів росту (EGF, PDGF-A, -B; 

VEGF) та рецепторів до них (PDGFR-A, -B) [3], які є критичними в 

механізмах розвитку й гоєння виразок шлунка не лише шляхом регуляції 

ангіогенезу, а також через попередження клітинної смерті різного типу [4]. В 

дослідженнях на мезенхімальних стовбурових клітинах показано, що Egr-1 

відіграє роль транскрипційного фактору, який конвергує багаточисельні 

сигнальні шляхи, обумовлюючи регенеративний потенціал даного типу 

клітин [3]. 

В попередніх дослідженнях було встановлено, що Egr-1 є ключовим 

транскрипційним фактором в патогенезі експериментальної виразки 
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дванадцятипалої кишки [5]. Дані щодо ролі Egr-1 в патогенезі виразкової 

хвороби шлунку обмежені. Показано, що зниження рН [6] чи інкубування з 

патогенним штамом H. pylori (cag+) [7] викликає підвищення Egr-1 мРНК та 

протеїну і його зв’язування з ДНК в культурі епітеліальних клітин шлунку. В 

порівняльних дослідженнях на молодих та літніх щурах, встановлено, що 

гіпоксичні зміни в слизовій оболонці шлунка (СОШ) літніх щурів 

супроводжувались підвищенням експресії та регуляторної активності Egr-1, 

це асоціювалось з більшою вразливістю до розвитку етанол-викликаної 

виразки шлунка [8]. Роль Egr-1 в механізмах НПЗП- та стрес-зумовлених 

виразок шлунка не досліджувалась. Також, залишається відкритим питання 

чи є Egr-1 універсальним транскрипційним фактором патогенезу виразкової 

хвороби та які механізми його активації за даної патології.   

Наведений вище стан проблеми став основою для формулювання мети та 

завдань наших досліджень. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної роботи 

Навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка "Механізми реалізації адаптаційно-

компенсаторних реакцій організму за умов розвитку різних патологій" (№ д/р 

0111U004648, 2011-2015 рр.).  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було дослідити механізми 

активації та роль редокс-чутливого транскрипційного фактору Egr-1 в 

патогенезі виразкової хвороби шлунка різного генезу. 

Відповідно до мети було поставлено наступні завдання: 

1. Дослідити динаміку змін експресії редокс-чутливих 

транскрипційних факторів Egr-1 та Sp-1 в залежності від етіологічного 

чинника та стадії розвитку експериментальної виразки шлунка. 

2. Дослідити динаміку змін рівня про-ангіогенних факторів VEGF 

та bFGF в залежності від етіологічного чинника та стадії розвитку 

експериментальної виразки шлунка. 
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3. Визначити роль гормону стресу та гіпоксії в механізмах активації 

Egr-1 при стрес-викликаній виразці шлунка. 

4. З’ясувати участь Erk-1/2 та p-38 MAP-кіназ в механізмах 

розвитку експериментальної виразки шлунка та їх роль в активації Egr-1 при 

стрес-викликаній виразці шлунка. 

5. Дослідити вплив новосинтезованих син- та анти-ізомерів 

похідної 2-гідроксиімінооцтової кислоти на процеси гоєння виразок шлунка 

та з’ясувати залучення Egr-1 до механізму їх дії. 

Об’єкт дослідження: Механізми біохімічних порушень в клітинах СОШ 

за умов експериментальної виразки шлунка. 

Предмет дослідження: Білки слизової оболонки шлунка щурів. 

Методи дослідження. У роботі використовували біохімічні, 

спектрофотометричні, молекулярні, гістологічні, імуногістохімічні, 

фармакологічні методи та методи варіаційної статистики. 

Наукова новизна роботи. Отримані результати суттєво розширюють 

сучасні уявлення щодо біохімічних механізмів патогенезу виразкової 

хвороби шлунка та дозволяють доповнити їх новою концепцією залучення 

редокс-чутливого транскрипційного фактору до запуску гастропротективних 

механізмів. Встановлено ключову роль редокс-чутливого транскрипційного 

фактору Egr-1 у патогенезі стрес- та НПЗП-індукованих уражень шлунка. 

Показано, що редокс-чутливий транскрипційний фактор Egr-1 не бере участі 

в патогенезі етанол-викликаних уражень шлунка щурів.  

Згідно запропонованої концепції, Egr-1 активується гіпоксією та 

підвищенням рівня гормонів стресу, зокрема кортизолу, що запускають 

Erk1/2- MAP-кіназний шлях. Блокада Erk1/2- MAP-кіназного шляху 

пригнічує експресію Egr-1 і, таким чином, попереджає запуск Egr-1-залежних 

гастропротекторних механізмів. 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати 

поглиблюють розуміння біохімічних механізмів патогенезу виразкової 

хвороби шлунка та підкреслюють необхідність індивідуального підходу до 
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лікування даної патології в залежності від етіологічного чинника, що її 

викликає.  

Крім того, в роботі досліджена ангіогенотропна активність 

новосинтезованих син- та анти-ізомерів похідної 2-гідроксиімінооцтової 

кислоти. Встановлена їх здатність знижувати рівень про-ангіогенних 

факторів VEGF, bFGF, що свідчить про перспективність їх використання для 

пригнічення надмірного ангіогенезу, який спостерігається при злоякісному 

рості чи хронічних запальних захворюваннях. 

Особистий внесок здобувача. Інформаційний пошук, проведення 

експерименту та аналіз результатів дослідження виконані дисертантом 

особисто. Формування ідеї роботи, планування та розробка методичних 

підходів до виконання комплексу лабораторних досліджень, узагальнення 

отриманих результатів проведено за участю наукового керівника. Допомогу в 

проведені досліджень змін рівня протеїнів Egr-1, VEGF, bFGF надавала 

м.н.с., к.б.н. Червінська Т.М. Допомогу в проведені досліджень експресії 

мРНК Egr-1 надавала н.с., к.б.н. Драніцина О.С. Допомогу в проведенні 

досліджень щодо процесів ліпопероксидації в СОШ щурів надавала д.б.н., 

с.н.с. Дворщенко К.О.  

Особлива подяка професору Каліфорнійського університету м. Ірвайн 

(США) Ш. Сабо за ідею досліджень та допомогу з реактивами. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи доповідалися та обговорювалися на: V міжнародній конференції 

студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 2009), Х 

Українському біохімічному з’їзді (Одеса, 2010), XV міжнародному 

медичному конгресі студентів та молодих вчених (Тернопіль, 2011), 6-му 

Міжнародному симпозіумі «Cell/Tissue Injury and 

Cytoprotection/Organoprotection» (Санкт-Петербург, Росія, 2011), 19
th
 United 

European Gastroenterology Week (Стокгольм, Швеція, 2011), 4-й міжнародній 

науковій конференції “Advances in Pharmacology and Pathology of the 

Digestive Tract” (Київ, 2012), на підсумковій науково-практичній конференції 
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Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю 

«Біологічні науки» (Запоріжжя, 2013), Experimental Biology-2013 (Бостон, 

США, 2013), XI Українському біохімічному конгресі (Київ, 2014), II 

Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі студентів і молодих 

вчених (Чернівці, 2015). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових робіт, 

що відображають основний зміст дисертаційної роботи: 6 статей у фахових 

періодичних наукових виданнях, з яких 2 публікації, включені до 

міжнародних наукометричних баз, 10 тез у матеріалах міжнародних та 

всеукраїнських конгресів, конференцій, з’їздів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, результатів 

роботи та їх обговорення, заключення, висновків, списку літератури, що 

включає 190 джерел. Дисертація викладена на 148 стор., містить 39 рисунків 

та 1 таблицю. 
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РОЗДІЛ 1 

Egr-1 - ПРОТЕЇН РАННЬОЇ ВІДПОВІДІ 

 

 

1.1. Egr-1 - структура та локалізація 

 

Транскрипційний фактор росту ранньої відповіді (Egr-1) - протеїн 

“ранньої відповіді” [1], який відомий також і під іншими назвами: Zenk, 

Tiss8, Zif268 [9], NGFI-A [10] та Krox24 [11]. Він був відкритий незалежно 

різними лабароторіями, які вивчають гени, що відповідають за ріст, 

проліферацію або диференціацію. egr-1 ген належить до групи генів ранньої 

відповіді, так як стимуляція багатьма зовнішніми сигналами, включаючи 

гіпоксію, ангіогенні фактори росту, а також фактор росту нервів, гормони та 

нейромедіатори сильно та швидко спричиняють експресію гена egr-1 [12]. 

В подальшому було встановлено, що він швидко індукується у відповідь 

на фактори росту, ушкодження нервів, дозрівання В-клітин, синаптичну 

активацію, диференціацію нервів та кісткової тканини. Також гіпоксія може 

викликати експресію Egr-1. Egr-1 сам, або через взаємодію з іншими 

транскрипційними факторами бере участь в регуляції експресії про-

ангіогенних факторів, таких як bFGF, PDGF-A, VEGF, VEGF рецептор-1/Flt1, 

що є критичним в механізмах розвитку й гоєння виразок не лише шляхом 

регуляції ангіогенезу, а також через попередження апоптозу клітин різного 

типу [13].  

Egr-1 належить до групи редокс-чутливих транскрипційних факторів, 

активність яких залежитья від внутрішньоклітинного балансу між про-

оксидантами та антиоксидантами. ДНК-зв’язувальний домен Egr-1 містить 

цистеїнові залишки, оксидація яких по тіоловим групам призводить до 

порушення формування інтер-/інтрамолекулярних дисульфідних зв’яків, 

конформації молекули протеїну і, як наслідок, змін в його транскрипційній 

активності [13]. 
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Ген egr-1 локалізований в 5-й хромосомі, в регіоні, який часто 

втрачається у пацієнтів з гострою мієлоїдною лейкемією. Egr-1 належить до 

родини Egr, цинк-зв’язаних транскрипційних факторів, що включає Egr-2 

(Krox-20), Egr-3, NGFI-B та супрессор пухлинного Wilms’ генного продукту. 

По цілому ряду властивостей протеїни родини EGR схожі з класичним 

транскрипційним фактором Sp-l. ДНК-зв’язувальний домен EGR-1 

складається з трьох послідовно розміщених мотивів, котрі нагадують 

структури "цинкових пальців" фактора TFIIIA з овоцитів шпорцевої ропухи 

Xenopus laevis [14]. Цей фактор необхідний для правильної ініціації 

транскрипції генів 5S РНК за участю РНК полімерази III. 

Протеїн Egr-1 складається із 533 амінокислот та має молекулярну масу 

80-82 кДа. Продукт гена еgr-1 - це ядерний протеїн Еgr-1, що містить три 

’цинкові’ пальці які локалізовані між амінокислотами в положенні 332 та 416 

та зв’язуються з GC- багатими  послідовностями ДНК 

TGCG(T/g)(G/A)GG(C/a/t)G(G/T) (де малі літери вказують на основи низької 

зв’язуючої аффіності) або до (TCC)n мотиву та має транс-активаційну 

активність [15]. Консенсус сайта зв’язування Egr-1 представлений в вигляді 

S’-GCGGGGGCG-S’ [11, 16]. 

С-кінцева частина молекули Egr-1 містить транс- активаційні домени, 

котрі відносяться до розряду пролін-насичених. Там же розміщена ділянка, 

що складається з мотивів, котрі повторюються: (Thr/Ser)-(Thr/Ser)-(Phe/Tyr)-

Pro-Ser-Pro, подібний С-кінцевому домену РНК-полімерази II та необхідний 

для її взаємодії з іншими транскрипційними факторами [11]. Можливо, що 

Egr-1 аналогічним чином може здійснювати взаємодію з іншими 

регуляторними протеїнами. 

 

1.2. Роль Egr-1 в регуляції процесів життєдіяльності організму 

 

Egr-1 активуєтья мітогенними факторами та бере участь в таких 

процесах, як клітинний ріст, диференціація та апоптоз [17]. 
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Встановлено, що Egr-1 є важливим фактором в процесах апоптозу 

нервових клітин [18]. Клітини центральної нервової системи виходять з 

клітинного циклу раніше інших клітин. Пізніше в процесі дозрівання частина 

нейронів гине в наслідок апоптозу, а саме через втрату міжклітинних 

контактів, відсутність факторів росту та нейротропних факторів. Але 

порушення процесу апоптозу може виникнути в будь який період клітинного 

циклу. Початкові стадії виникнення апоптозу не досить вивчені, але вони 

пов’язані з суттєвою активацією у нейронах генів c-jun та с-fos. Також 

нещодавно було показано, що експресія Egr-1 пов’язана із загибеллю клітин 

мозочку [19]. 

Є повідомлення, що експресія Egr-1 регулюється тиреоїдним гормоном, 

рецептори якого відіграють важливу роль у диференціації нервових клітин, 

створенні міжклітинних контактів та апоптозі [20]. 

Показано суттєве збільшення апоптозу в N2A клітинах нейробластоми 

при введенні вектору експресії Egr-1 і зменшення його в клітинах при 

введенні антисенсу до Egr-1. Дослідження на N2A клітинах мишей показали, 

що Egr-1-індукований апоптоз не вимагає активації p53, хоча він відіграє 

головну роль в про-апоптозі. В цьому випадку ця функція розподіляється між 

іншими членами родини, зокрема p73 протеїну, який в своїй промоторній 

ділянці має Egr-1 зв’язувальний сайт. Важливо зазначити, що супресія p53 та 

експресія p73 пов’язані з посиленням росту нейронів і експресією факторів 

диференціації нейронів [21]. Автори зробили висновок, що рівень Egr-1 може 

відігравати визначну роль у виживанні нейронів впродовж формування 

нервової системи.  

В інших клітинах, зокрема людської меланоми, p53 необхідний для Egr-

1 стимульованого апоптозу, спричиненого тапсигаргіном; в промоторі гену 

p53 виявлено дві зв’язуючі ділянки. Одну з них виділяли зв’язаною з Egr-1; 

що свідчить про регуляцію транскрипції p53 Egr-1. Було встановлено процес 

регуляції Egr-1 індукованого апоптозу через p53 при дії радіації. Ці данні 
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були підтверджені і в дослідах на клітинах раку простати, у яких відсутній 

протеїн p53 [12].  

Egr-1 є антипроліферативним сигналом для деяких клітин пухлин і 

відповідальний за апоптоз, стимулом до якого є зміни внутрішньоклітинного 

рівня Ca
++

. Є дані, що Egr-1 трансактивує промотер гену p53 і регулює його 

експресію на рівні РНК та протеїну. Інгібування p53 скасовує Egr-1-залежний 

апоптозу[22]. 

 Egr-1 приписують різноманітну біологічну роль, а саме: контроль 

синаптичної пластичності, росту аксонів нервових клітин, загоєння ран, 

репродуктивної здатності жінок та росту. Ось чому відкриття гену egr-1, як 

гену ранньої відповіді, зумовило вивчення функцій Egr-1 в процесах росту та 

диференціації. Фактично, індукція транскрипції гену egr-1 спостерігається в 

багатьох типах клітин у відповідь на мітогенні стимули. Запропонована 

пряма роль Egr-1 в контролі проліферації Т-клітин, астроцитів, клітин гліоми, 

клубочкових клітин нирки, кератиноцитів. Біологічна роль Egr-1 також 

пов’язана з розвитком злоякісних пухлин людини, зокрема, збільшення його 

експресії було помічено при раку простати людини [23, 24].  

Вважається, що Egr-1 є частиною програми відповіді клітин на стрес. 

Встановлено взаємозв’язок між Egr-1 та інтерлікіном-1 (IL-1), котрий є 

„затримувачем” сигналу росту для різних ліній клітин пухлин. Показано, що 

дія цього цитокіну в клітинах меланоми пов’язана з індукцією Egr-1. Зупинка 

росту та індукція, що зумовлена Egr-1, опосередковується через перший тип 

рецепторів IL-1. Для визначення ролі Egr-1 в дії IL-1 використовували лінії 

клітин меланоми, в яких було заблоковано зв’язування Egr-1 з промотерними 

ділянками ДНК. Ці клітини були суперчутливими до IL-1 та показали 

прискорення G0/G1 фази та уповільнення росту, порівняно з батьківською 

лінією. Цей ефект був аналогічний до такого, що викликався додаванням Egr-

1 антисенсового олігомеру: олігомер пригнічував експресію Egr-1 та 

посилював відповідь клітини до інгібувальної дії IL-1 на ріст. Ці дані 
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означають, що Egr-1 діє як затримуючий фактор в IL-1 опосередкованій 

зупинці росту пухлин [25].  

Egr-1 запускає експресію генів багатьох факторів з ангіогенною 

активністю (bFGF, PDGF-A, PDGF-B, VEGF, VEGFR-1, ангіопоентин-1, 

протеази), а також про-запальних медіаторів (ІСАМ-1, VCAM-1, TNF-α, ІЛ-

1β, ІЛ-2, хемотаксичний протеїн моноцитів-1, тканинний фактор, GM-CSF) 

шляхом безпосередньої взаємодії з cis-регуляторними елементами 

проксимальної промоторної ділянки гена чи шляхом міжпротеїнової 

взаємодії з іншими транскрипційними факторами [26–29].  

В дослідженнях на ізольованих ендотеліальних клітинах аорти свині 

апоптоз клітин, зумовлений ліпопролісахаридами стінки бактерій, був 

пов’язаний зі значним підвищенням рівня Egr-1 та VEGF [30]. 

В дослідженнях атеросклеротичних змін, спричинених фруктозною 

дієтою, у мишей з дефіцитом рецепторів ліпопротеїнів з низькою щільністю, 

та неоінтімальних уражень (потовщення шару гладком’язової тканини) аорти 

щурів продемостровано ко-локалізацію про-запального цитокіну фактора 

некрозу пухлин-α (TNF-α), фосфорильованих ERK1/2 та Egr-1 [31]. В цій же 

роботі встановлено, що інкубація культури гладком’язових клітин аорти 

щура з TNF-α супроводжувалось швидким, але короткочасним зростанням 

експресії Egr-1 з максимальною відповіддю через 1 год після початку 

інкубації .  

Ряд робіт присвячено вивченню патобіологічної ролі Egr-1 в серцевому 

м’язі [32, 33]. Він ініціює запальний процес при ішемії/реперфузії [34]. 

Показано, що використання антисенс-олігонуклеотидa або ДНКзиму 

(DNAzyme), які блокують Egr-1, зменшує запалення в міокарді і захищає 

функціонування серця від ішемії-реперфузії [33, 35–37]. 

Тобто Egr-1 є ключовим регуляторним протеїном в запуску про-

запальної відповіді на пошкоджуючі стимули при патології серцево-судинної 

системи. 
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1.3. Роль мітоген-активованих протеїнкіназ (MAP-кіназ) в запуску 

транскрипції Egr-1, VEGF, bFGF 

 

Активація експресії гену egr-1 опосередковується MAP-кіназним 

каскадом. Активування якого сприяє фосфорилювання комплексу 

транскрипційних факторів TCF (ternary complex factors) та SRF (serum 

response factor) та запуску транскрипції egr-1 гену через зв’язування з 

ділянкою промотора, що має назву SRE (serum response elements) [9, 38]. 

Підвищення активності MAP-кіназ проходить під дією РКС [39], котрі 

знаходяться “downstream” від c-Raf (онкобілок Raf діє безпосередньо 

“downstream” від Ras та приймає участь в передачі сигналу на ген c-fos) [9, 

38, 40]. 

Оскільки MAP-кіназа при цьому фосфорилюється одночасно по 

тирозину та серину, що не може здійснюватися PKC, між PKC та MAP-

кіназою існують проміжні ланки – кінази MAP-кінази (MAPKK) з подвійною 

специфічністю (до тирозину та серину) та кінази кінази MAP-кінази 

(MAPKKK), що її активують [9]. 

MAPK може сама входити в ядро і там фосфорилювати фактори 

транскрипції. MAPK може фосфорилювати фактор транскрипції в 

цитоплазмі. Після цього фактор проникає в ядро і там активує транскрипцію 

певних генів. 

 MAPK може фосфорилювати інгібітор фактора транскрипції з котрим 

цей фактор зв’язаний. Коли фактор зв’язаний - він не активний. При 

фосфорилюванні інгібітора фактор звільняється і таким чином активується. 

Каскад трьох протеїнкіназ універсально використовується в різних ланцюгах 

передачі сигналу [41]. 

На даний момент каскад реакцій MAP-кіназ регулюється двома 

механізмами, зокрема в першому контролюється протеїнкіназним каскадом, 

що передає мітогенні сигнали (ERK), а в другому - зв’язаний з 
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протеїнкіназним каскадом, що активується стресом (SAPK), під контролем 

якого знаходиться інгібування клітинного росту та запальні процеси. Роль 

MAPKKK відіграє добре відомий протеїн RAF [41–43]. 

Індуцибільна експресія гену egr-1 опосередковується різними 

підгрупами MAP-кіназ, а саме зовнішньоклітинними сигнал-регулюючими 

кіназами (ERK1/2), SAPK та p38 [44–47]. Активація цих сигнальних шляхів 

призводить до взаємодії між факторами TCF (Ternary complex factors) та SRF 

(Serum response factor). Ці фактори зв’язуються з ділянкою SRЕ (Serum 

response element) промотора Еgr-1 гена та запускають його транскрипцію [28, 

32]. Також, Egr-1 належить до групи редокс-чутливих транскрипційних 

факторів, активність яких залежить від внутрішньоклітинного балансу між 

про-оксидантами та антиоксидантами [48, 49]. Оксидація по тіоловим (SH) - 

групам цистеїнових залишків ДНК-зв’язуючого домена Egr-1 призводить до 

порушення формування інтер-/інтрамолекулярних дисульфідних зв’язків, 

конформації молекули протеїну і, як наслідок, змін в його регуляторній 

активності [10, 50]. 

Також активація Erk-1/2 та p38 МАР-кіназних шляхів опосередковують 

ефекти VEGF і bFGF на проліферацію та міграцію ендотеліальних клітин 

[51]. 

Дослідження з використанням різних патологічних моделей вказують на 

залучення Erk-1/2 MAP-кіназного шляху в регуляцію Egr-1. В легенях при 

ішемії-реперфузії Egr-1 потребує активації Erk-1/2 для прояву його 

прозапальних ефектів [52]. На моделі хронічної гіпоксії при уражені 

гладенько-м’язових клітин легеневої артерії показано, що Erk-1/2 регулює 

активність Egr-1[53].  

 

1.4. Egr-1 у стрес реакціях організму 

 

Стрес – це неспецифічна відповідь організму на будь-яку висунуту йому 

вимогу. З точки зору стресової реакції не має значення приємна чи 
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неприємна ситуація, з якою зіткнувся організм. Має значення тільки 

інтенсивність потреби у перебудові або адаптації. 

На початку 30-х років ендокринолог Ганс Сельє вперше описав групу 

специфічних анатомічних змін, які проявлялись у щурів після експозиції 

різних стресорів. Він прийшов до висновку, що це були спроби організму 

адаптуватися до стимулів (стресорів). Він виділив тріаду анатомічних змін: 

1. Збільшення наднирників; 

2. Атрофія вилочкової залози; 

3. Виразки шлунка, які виникають під дією стресу. 

Сельє встановив першорядну роль гіпоталамо–гіпофізарно–адреналової 

вісі (НРА) у розвитку цих відповідей [54]. Стрес стимулює виділення 

кортикотропін-релізінг гормону, який, впливаючи на кортикотрофи гіпофіза, 

спричиняє секрецію адренокортикотропного гормону, що веде до виділення 

глюкокортикоїдів корою наднирників. Тривалий час зв’язок між 

глюкокортикоїдами і виразкоутворенням у шлунку не викликав сумніву. 

Доведено, що глюкокортикоїди блокують два важливих гастропротективних 

фермента – простагландин синтетазу і пероксидазу [55]. 

Почуття страху, що виникало у щурів за умов 5-ти хвного пред’явлення 

кота, супроводжувалось підвищенням експресії мРНК Egr-1 в 

паравентрикулярних ядрах гіпоталамуса, які належать до інтегративних 

структур мозку відповіді на стрес [56].  

В серії робіт Філаретової та співав. [57–63] встановлено, що підвищення 

ендогенного рівня глюкокортикоїдів запускає захисні механізми за умов 

стрес-зумовлених виразок шлунка та сприяє їх загоєнню. Ревест та співав. 

[64] показали, що глюкокортикоїди, через взаємодію з глюкокортикоїдними 

рецепторами нейронів гіпокампу, можуть підвищувати експресію Egr-1 при 

стресових впливах, залучаючи два незалежних механізми: 1) швидкий, в 

межах 30 хв, не залежить від активації Erk1/2-кіназного шляху. Запускається 

на фоні підвищеного рівня глюкокортикоїдів та пригнічується його 

зниженням; 2) повільний, в межах 2 год, Erk1/2-залежний. Запускається на 
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фоні підвищеного рівня глюкокортикоїдів, не змінюється за умов його 

зниження, але пригнічується інгібіторами фосфорилювання Erk. Іншими 

дослідниками [65], за допомогою методу in situ гібридизації, встановлено 

підвищення експресії Egr-1 в зоні зубчастої звивини гіпокампу через 24 год 

після введення адренокортикостероїдного гормону, кортикостерону.  

Повторювана або хронічна експозиція стресора супроводжується 

підвищенням біосинтезу норадреналіну в нейронах блакитної плями та 

клітинах мозкової речовини наднирників і, як результат, активацією експресії 

тирозин гідроксилази, який є ключовим ензимом у синтезі катехоламінів 

(норадреналін, дофамін). Cis-регуляторний елемент Egr-1, що частково 

перекривається з Sp1, був знайдений в промоторі гена тирозин гідроксилази. 

Імобілізаційний стрес зумовлював зв’язування Egr-1 з промотором гена 

тирозингідроксилази клітин кори наднирників щура, за рахунок витіснення 

Sp1 [66]. Водночас, Хебер та співав. [67] встановили, що за умов одноразової 

або повторюваної експозиції іммобілізаційного стресу, експресія Egr-1 не 

змінювалась в тирозингідроксилаза-імунореактиних  нейронах блакитної 

плями. Хоча його рівень зростав в трійчастому мезенцефальному ядрі, 

прилеглому до блакитної плями.  

В дослідженнях Вонг та співав. [29] було показано, що Egr-1 також бере 

участь в регуляції експресії адреналін-синтезуючого ензиму 

фенілетаноламін-N-метилтрансферази (PNMT) мозковою речовиною 

наднирників за дії імобілізаційоного стресу. Підвищення експресії мРНК та 

протеїнів Egr-1 і Sp1, а також формування їх міжпротеїнового комплексу 

передувало у часі збільшенню експресії мРНК та протеїну PNMT. Автори 

встановили, що гіпоксія, з наступним підвищенням вмісту гіпоксія-

індуцибільного фактора HIF-1α, лежить в основі запуску транскрипції PNMT, 

залучаючи транскрипційні фактори Egr-1 та Sp1.  

Xiong та співав. [68] було показано, що при збільшені концентрації 

вільних форм кисню в ембріональних вентрикулярних клітинах серця 

збільшувалася репресія гена PKCε, котрий приймає участь в розвитку ішемії. 
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Було встановлено, що норадреналін-залежне збільшення ROS призводило до 

збільшення метилювання Egr-1 та Sp-1 зв’язуючих сайтів гену PKCε. 

Отже, наведені дані свідчать, що стресові впливи зумовлюють зміни в 

транскрипційній активності клітин, а Egr-1 є одним із провідних 

транскрипційних факторів у механізмах її регуляції.  

 

1.5. Роль Egr-1 в механізмах виразкоутворення шлунка та 

дванадцятипалої кишки 

 

Виразкова хвороба – це хронічне захворювання з рецидивуючим 

протіканням і розвитком ускладнень, що не мають чітко окресленої етіології, 

та яке протікає з чергуванням періодів загострення та ремісії, основною 

ознакою якого служить утворення виразки в стінці шлунка чи 

дванадцятипалої кишки [69, 70].  

За даними ВОЗ, на виразкову хворобу шлунка страждає до 10% 

працездатного населення, що робить це захворювання соціально значимим.   

Останнє десятиріччя характеризується різким зниженням частоти планових 

операцій з приводу гастродуоденальних виразок (більше, ніж у 2 рази), але 

число екстрених операцій, що виконуються з приводу ускладнень – 

перфорацій та кровотеч – збільшилось в 2-5 разів відповідно за статистикою 

різних регіонів Російської Федерації. Така ж ситуація спостерігається і в 

Україні. За даними літератури ускладнення виразкової хвороби у вигляді 

кровотечі, перфорації та обструкції спостерігається у 20-25% пацієнтів. 

Серед усіх ускладнень найбільш частими є кровотечі в проксимальному 

відділі травного тракту [71, 72] 

Якщо для виникнення виразки дванадцятипалої кишки вирішальне 

значення мають спадкові фактори, то для розвитку виразок шлунка – фактори 

зовнішнього середовища: психоемоційні, психосоціальні, інфекційні, 

аліментарні, тощо [73–75]. Як відомо, тривалі психоемоційні 

перевантаження, повторні психічні травми, складні життєві ситуації 
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(хронічний психоемоційний стрес) приводять до розвитку невротичних 

станів і вегетоневрозів, що в результаті сприяє порушенню механізмів 

регуляції діяльності шлунка, розвитку функціональних і морфологічних змін 

в слизовій оболонці, що робить його більш вразливим до різних агресивних 

факторів зовнішнього середовища [76, 77]. 

Не дивлячись на велику кількість досліджень, присвячених проблемі 

виникнення виразкової хвороби, до нашого часу строго специфічні причини 

не виявлені. Можна назвати велику кількість екзогенних і ендогенних 

факторів, які сприяють розвитку цієї хвороби. Етіологічно виразкова хвороба 

є мультифакторним захворюванням, а патогенетично – гетерогенним [78]. 

Одним із безпосередніх факторів ульцерогенезу і хронізації виразкового 

процесу є інфікування бактерією H. Pylori [79–82]. 

В дослідах на ізольованих епітеліальних клітинах шлунка лінії AGS 

встановлено підвищення вмісту Egr-1 протеїну та його транслокацію в ядро 

за умов зменшення рН з 7,4 до 6,4. Цей ефект асоціювався зі збільшенням 

активації ERK1/2-кіназ. Більш того, зниження рН призводило до збільшення 

експресії потужного про-ангіогенного фактора росту ендотеліальних клітин 

судин (VEGF), яке знімалось при дії Egr-1 антисенс-олігонуклеотида [6]. 

Інша група дослідників [83] встановила, що інфікування епітеліальних клітин 

шлунка лінії AGS чи MKN-28 патогенним штамом H. pylori (cag+) викликало 

підвищення Egr-1 мРНК та протеїну і його зв’язування з ДНК, тоді як штам 

H. pylori (cag-) був неефективним. Застосування інгібіторів мітоген-

активованих протеїнкіназ ERK1/2 (PD98059), p38 (SB203580) та JNK 

(SP600125) виявило провідну роль ERK1/2 в регуляції H. рylori-зумовленої 

активації Egr-1. Аналогічні дані були отримані Абдел-Латіф та співав. [26]. 

Автори показали підвищений вміст Egr-1 протеїну в біоптатах слизової 

оболонки антрального відділу шлунка хворих інфікованих на H. рylori, у 

порівнянні з біоптатами, отриманими  від неінфікованих пацієнтів з 

нормальною слизовою чи помірним хронічним гастритом. Крім того, 

інкубація AGS клітин з про-запальними цитокінами (TNF-α, інтерлейкін-1) 
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супроводжувалась зростанням експресії Egr-1. Встановлено, що Egr-1 

опопсередковує H. рylori-зумовлене підвищення експресії CD44 та ICAM-1.  

В дослідженнях на ізольованих ендотеліальних клітинах людини 

(HMEC) показано, що не стероїдні протизапальні препарати індометацин та 

селективний СОХ-2 інгібітор NS-398 вірогідно пригнічували VEGF–

стимульовану експресію Egr-1 мРНК та протеїну [84]. Відомо, що cis-

регуляторні елементи до Egr-1 знайдені в промоторних ділянках генів про-

ангіогенних факторів, які, в свою чергу, здатні стимулювати експресію Egr-1 

[27, 28, 34]. Зважаючи на це, побічна виразкоутворювальна дія НПЗП 

(наприклад ібупрофену) та затримка ними гоєння виразок 

гастродуоденальної зони обумовлена пригніченням ангіогенезу [85], 

можливо за рахунок зменшення експресії Egr-1.  

На моделі експериментальної цистеамінової виразки дванадцятипалої 

кишки у щурів Khomenko і співавт. [86] показали, що ендотелін-1 викликав 

швидку експресію ранніх генів, таких як еgr-1 та c-fos, в той час як еgr-1 

мРНК та протеїн призводили до зростання синтезу bFGF, PDGF і, можливо, 

VEGF в слизовій оболонці дванадцятипалої кишки. Таким чином, ендотелін-

1, очевидно, є одним з хімічних медіаторів між клітинним ураженням і 

експресією Egr-1, що в результаті веде до збільшеної продукції факторів 

росту. Дослідники припустили, що egr-1 є ключовим геном в 

мультифакторних механізмах розвитку дуоденальної виразки і її гоєння, так 

як його протеїн транскрипційний фактор Egr-1 регулює експресію про-

ангіогенних факторів росту. Для перевірки даної гіпотези Szabo і співавт. [4] 

провели дослідження, в яких показали, що цистеамін викликає 

фосфорилювання позаклітинної сигнал-регулюємої кінази (Erk 1/2), яка 

належить до родини МАР кіназ, що веде до збільшення транскрипційної 

функції Egr-1 і активації генів-мішеней. В результаті збільшується синтез 

факторів росту в передвиразковому стані в дванадцятипалій кишці. 

Що стосується виразкоутворення в СОШ, викликаних стресом, дані про 

роль Egr-1 в даному процесі обмежені. Встановлення ролі Egr-1 у механізмі 



  25 

 

 

уражень в CОШ, викликаних стресом, дозволить створити цільну картину 

про роль Egr-1 у проліферації та смерті клітин та розробити нові підходи до 

лікування виразкової хвороби.  

Мікроваскулярний ендотеліальний бар’єр є важливим компонентом 

підтримання інтегральної та функціональної цілісності слизової оболонки 

шлунково-кишкового тракту, так як: 1) є основою капілярного кровотоку, а 

отже регулює адекватне постачання поживних речовин, оксигенацію та 

видалення токсичних метаболітів; 2) перешкоджає пенетрацї циркулюючих 

лейкоцитів, інших клітин запалення та протеїнів; 3) відіграє важливу роль в 

імунній відповіді організму шляхом синтезу про-запальних цитокінів [8, 20]. 

З огляду на це, ендотеліальні клітини є мішенню для органопротекції, так як 

їх захист попереджає розвиток гіпоксії та оксидативного стресу. Крім того, 

вони відіграють важливу роль в ангіогенезі (утворення нових кровоносних 

судин), який є ключовим компонентом для утворення грануляційної тканини, 

що формує основу для проліферації та міграції епітеліальних клітин і, 

відповідно, загоєння виразок. З іншого боку, надмірний/патологічний 

ангіогенез сприяє хронізації процесу запалення за рахунок підвищення 

адгезії ендотеліальних клітин до лейкоцитів та тромбоцитів і збільшеної 

проникності новосформованих судин. Ураження ендотелію мікросудин, що 

спостерігається в патогенезі виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої 

кишки, призводить до зміни в системі регуляції транскрипції клітин, і, як 

результат, запуску експресії генів, асоційованих з розвитком судинної 

патології [49].  

Всебічне дослідження можливої участі Egr-1 в ангіогенезі було 

проведено Фахімі та співав. [87]. Автори показали, що зменшення вмісту Egr-

1, за допомогою  DNAzymes (ДНК ензими), які знижують експресію протеїну 

Egr-1 за рахунок зв’язування зі специфічним мотивом 5’-нетрасльованої 

ділянки мРНК Egr-1, супроводжувалось пригніченням міграції 

ендотеліальних клітин мікросудин людини та формування мікротубул на 

базальній мембрані матрикса. DNAzymes блокували ангіогенез у підшкірно 



  26 

 

 

введеній мишам пластині матрігелю. Аналогічні дані були отримані на 

мишах з дефіцитом Egr-1. Зниження вмісту Egr-1 супроводжувалось 

зменшенням розміру злоякісних пухлин за рахунок блокади ангіогенезу та 

пригніченням VEGF-викликаної неоваскуляризації роговиці щура.  

В дослідженнях на моделі цистеамін-зумовленої виразки 

дванадцятипалої кишки було продемонстровано зниження парціального 

тиску кисню та підвищення редокс-потенціалу і вмісту потужного 

вазоконстриктора ендотеліну-1 в слизовій оболонці ДПК за умов розвитку 

хвороби. Ці зміни асоціювались з підвищенням експресії Egr-1, його 

транслокацією в ядро та зв’язування з ДНК [31]. Крім того, розвиток 

уражень, зумовлених цистеаміном, супроводжувався посиленням 

фосфорилювання Erk1/2-кіназ, які беруть учать в активації регуляторної 

активності Egr-1 та підвищенням вмісту про-ангіогенних факторів bFGF, 

PDGF, VEGF в слизовій оболонці ДПК. Введення щурам антисенса-

олігонуклеотида Egr-1 призводило до розвитку більш агресивних 

експериментальних виразок ДПК. Механізм даного ефекту був пов’язаний з 

пригніченням рівня про-ангіогенних факторів bFGF, PDGF, VEGF та 

зменшенням фосфорилювання Erk1/2 [86]. Дослідники припустили, що Еgr-1 

є ключовим геном в мультифакторних механізмах розвитку дуоденальної 

виразки і її гоєння, так як Egr-1 протеїн регулює експресію про-ангіогенних 

факторів росту. Проте роль про-ангіогенних факторів на різних етапах 

виразкоутворення в шлунка вивчена недостатньо. Група проф. А. 

Тарнавського [8] розширила дані щодо ролі Egr-1 в механізмах 

виразкоутворення гастродуоденальної зони. Вони провели порівняльні 

дослідження стану слизової оболонки шлунка молодих та літніх щурів і 

виявили зниження току крові на 60% та виражену гіпоксію у літніх щурів 

відносно молодих. Гіпоксичні зміни в слизовій оболонці шлунка літніх щурів 

супроводжувались підвищенням експресії Egr-1 мРНК та протеїну і 

збільшенням його регуляторної активності. Більш того, літні щури були 

більш вразливим до розвитку експериментальних виразок шлунка.  
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Етанол – одноатомний спирт, котрий входить до складу алкогольних 

напоїв. Тривале вживання етанолу може призвести до таких захворювань, як:  

цироз печінки [88], гастрит [89], виразкова хвороба шлунка[90], рак 

шлунка[91] та стравоходу[92], серцево-судинним захворюванням . 

Ще з давна відомо, що етанол – одна з причин розвитку виразкової 

хвороби шлунка. Показано, що введеня етанолу щурам, викликає погіршення 

циркуляції крові в слизовій оболонці шлунка, що в подальшому призводило 

до утворення ерозій та виразок в слизовій оболонці шлунка [93]. 

Tarnawski та співав. показали, що у літніх щурів ураження слизової 

оболонки викликанні етанолом були на 60% важчі ніж у молодих. Також 

спостерігалося зниження припливу крові, тканинної гіпоксії та активації Egr-

1 [8]. 

За данними літератури [94] показано, що EGR-1 сприяє підвищенню 

експресії TNF-альфа викликаної ліпополісахаридами після хронічного 

вживання етанолу щурами та, що відсутність EGR-1 запобігає хронічній 

етанол-індукованій жировій дистрофії печінки, а також підвищеної 

чутливістю до ліпополісахаридів. 

Kishore та співав. [95] на ізольованих клітинах Купфера показали, що 

хронічне вживання етанолу щурами, призводило до збільшення 

ліпополісахаридно-стимульваної активації ERK-1/2. Активація ERK-1/2 була 

необхідна для максимального збільшення мРНК  TNF-ɑ та IL-1β. Це було 

пов’язано з підвищенним зв’язуванням Egr-1 з промотером TNF-ɑ. В той 

самий час, вживання етанолу щурами, повністю скасовувало ДНК-зв’язуючу 

активність ядерного фактора-κB за допомогою ліпополісахаридів та не мало 

впливу на зв’язування AP-1. У сукупності ці дані дозволяють припустити, що 

посилення активації ERK1/2 та EGR-1 сприяє підвищенню вироблення TNF-ɑ 

після хронічного годування етанолу. 

*** 

Узагальнюючи наведені літературні джерела, можна припустити 

універсальну роль редокс-чутливого транскрпційного фактору EGR-1 в 
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патогенезі виразкової хвороби гатродуоденальної зони. Для підтвердження 

даного припущення необхідно експериментально обгрунтувати наступні 

питання: 1) чи залучений Egr-1 до механізмів розвитку виразкової хвороби 

шлунку, викликаної різними етіологічними чинниками; 2) які механізми 

активації Egr-1 на ранніх етапах виразковутворення в шлунку; 3) через Egr-1 

опосередковється запуск про- чи анти-запальних механізмів.  

Відповідям на поставлені питання була присвячена дана дисертаційна 

робота. 



  29 

 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

 Дослідження проведені на 258 білих нелінійних щурах-самцях з 

початковою масою 180-200 г, яких утримували в акредитованому віварію 

Навчально-наукового центру “Інститут біології” Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка згідно зі “Стандартними правилами по 

упорядкуванню, устаткуванню та утриманню експериментальних біологічних 

клінік (віваріїв)”. Всі експерименти проведені відповідно до Закону України 

№ 3447-IV “Про захист тварин від жорстокого поводження”. За 24 годи до 

початку експерименту щури були позбавлені їжі, проте мали вільний доступ 

до води. 

 

2.1. Реактиви та матеріали 

 

У роботі були використані: трис-HCl («Sigma-Aldrich», США), ЕДТА 

(«Sigma-Aldrich», США), реактив Laemly («Sigma-Aldrich», США), інгібітори 

протеаз (Sigma), PMSDF (Sigma), інгібітори фосфатаз (ортованадат натрія 

(«Sigma-Aldrich», США), стандарт протеїну, фарба “Bio Rad”, Dako 

відновлюючий розчин (BD PharMingen, США), акриламід, бісакриламід, 

ТРІС, гліцин, гліцерол, ß-меркаптоетанол, бромфеноловий синій, ДСН, 

TEMED, персульфат амонію, етиловий спирт, фенол, метанол, агароза, Taq 

ДНК полімераза, MgCl2, dNTP, рибонуклеазний інгібітор (RiboLock), дНТФ, 

молекулярний маркер із протеїнами в діапазоні маси 40-150кДа, буфер для 

електропереносу метанол, NaCl, Tween-20, знежирене сухе молоко, БСА, 

первинні антитіла фірми "Santa Cruz Biotechnology inc., США": Egr-1, Sp-1, 

bFGF, p38, p-p38, VEGF, Erk1, Erk2, pERK, β-actin та вторинні кон’юговані з 

пероксидазою хрону анти-мишаче антитіло sc-2005 і анти-кролине антитіло 
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sc-2030. Праймери до Egr-1 (for. gagatgatgctgctgagcaacggg, rev. 

gtataggtgatgggaggcaaccgg) до β-actin (for. tgggacgatatggagaagat, rev. 

attgccgatagtgatgacct). (Fermentas, Літва). Інші реактиви кваліфікації х.ч. або 

ч.д.а (“Хімлабореактив”, Україна) 

 

 2.2. Моделювання стрес-викликаних уражень шлунка методом 

імобілізації в модифікації Гройсмана та Каревіної («соціальний стрес») 

 

Дана серія досліджень проведена на 75 щурах, які були розділені на 5 

груп. Кожний експеримент включав 15 щурів і був повторений 5 разів. 

Перша група слугувала контролем. Тварини 2-5 груп були піддані дії 

“соціального стресу” різної тривалості [96]. 

З метою отримання нейродистрофічних уражень шлунка, викликаних 

методом “соціального стресу”, щурів імобілізували в металевих 

перфорованих патронах з скляним вікном в донній частині, де розміщується 

голова щура. Ці патрони з щурами розміщували в колонії вільноживучих 

щурів. Тривалість дії стресу складала 6 год (2 група щурів), 12 год (3 група 

щурів) та 24 год (4 та 5 групи щурів). Після закінчення експерименту щурів 

2, 3 та 4 груп виймали з патронів та умертвляли. Щурів 5 групи після дії 24-х 

годиного стресу розміщували в колонії вільноживучих тварин; умертвляли їх 

через 3 доби після закінчення експерименту. Після умертвіння тварин 

розрізали черевну порожнину та діставали шлунок. Його розрізали по малій 

кривизні, вивертали слизовою назовні, ретельно промивали фізіологічним 

розчином, реєстрували макроскопічні ураження слизової оболонки шлунка та 

оцінювали їх за шкалою від 0 до 5 балів. Зішкрябували слизову оболонку 

шлунка з м’язовим шаром, отриманий біоматеріал зважували, а потім 

заморожували в рідкому азоті для подальших біохімічних та молекулярно-

біохімічних досліджень. 
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2.3. Моделювання стрес-викликаних уражень шлунка методом водно-

імобілізаційного стресу 

 

Дослідження в даній серій експериментів проведені на 60 щурах, які 

були розділені на 4 групи. Перша група слугувала контролем. Щури II- ІV 

груп були піддані дії водно-імобілізаційного стресу різної тривалості (20 хв, 

1 та 3 год.) [97]. Щурів розміщали в металевих перфорованих патронах з 

скляним вікном в донній частині, де розміщувалася голова щура. Ці патрони 

з щурами поміщали в резервуари з водою (t=22°). Щурів II, III та IV груп 

умертвляли відповідно через 20 хв, 1 та 3 год. дії стресу. Далі розрізали 

черевну порожнину та діставали шлунок. Шлунок розрізали по малій 

кривизні, вивертали слизовою назовні, ретельно промивали фізіологічним 

розчином, реєстрували макроскопічні ураження слизової оболонки шлунка та 

оцінювали їх за шкалою від 0 до 5 балів. Зішкрябану слизову оболонку з 

м’язовим шаром зважували, а потім заморожували в рідкому азоті для 

подальших біохімічних та молекулярно-біохімічних досліджень. 

 

2.4. Моделювання уражень шлунка методом інтрагастрального введення 

етанолу 

 

Дослідження проведені на 15 щурах. Щури були поділені на 3 групи по 

5 щурів в кожній групі. Перша група слугувала контролем. Ураження 

слизової оболонки шлунка ІІ та ІІІ груп щурів викликали інтрагастральним 

введенням 96% етанолу (1 мл/200г) [98]. Після введення етанолу через 20 хв 

та 1 год. відповідно тварини були піддані евтаназії шляхом цервікальної 

дислокації. Далі розрізали черевну порожнину та діставали шлунок. Шлунок 

розрізали по малій кривизні, вивертали слизовою назовні, ретельно 

промивали фізіологічним розчином, реєстрували макроскопічні ураження 

слизової оболонки шлунка та оцінювали їх за шкалою від 0 до 5 балів. 

Зішкрябану слизову оболонку з м’язовим шаром зважували, а потім 
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заморожували в рідкому азоті для подальших біохімічних та молекулярно-

біохімічних досліджень. 

 

2.5. Моделювання уражень шлунка методом інтрагастрального введення 

аспірину 

 

Дослідження проведені на 45 щурах. Щури були розділені на 5 груп. 

Дослідним групам вводили аспірин розчинений у 0,2 н гідрохлоридній 

кислоті, тому контрольними групами слугували щури, яким інтрагастрально 

вводили 0,5 мл фізіологічного розчину (І група –контроль) чи 0,5 мл 0,2 н 

гідрохлоридної кислоти (ІІ група – контроль). Щурам ІІІ, ІV та V груп 

інтрагастрально вводили аспірин в дозі 100 мг/кг, розчинений в 0,2 н 

гідрохлоридній кислоті [99]. Щурів умертвляли, шляхом цервікальної 

дислокації, через 20 хв, 1 год та 3 год після введення аспірину чи 

контрольного розчину. Видалений шлунок розрізали по малій кривизні, 

вивертали слизовою назовні, ретельно промивали фізіологічним розчином. 

Зішкрябану слизову оболонку з м’язовим шаром зважували, а потім 

заморожували в рідкому азоті для подальших біохімічних та молекулярних 

досліджень. 

 

2.6. Вплив блокатора Erk-1/2 MAP-кіназ на ураження слизової оболонки 

шлунка, викликані водно-імобілізаційним стресом 

 

Дослідження були проведені на 33 щурах, які були розділені на 5 груп 

по 9 тварин в І та ІІ групах і по 5 тварин в ІІІ, IV та V групах. І група щурів 

слугувала контролем. Щури II-V груп були піддані дії водно-імобілізаційного 

стресу тривалістю 3 год. Щурам ІІ групи за 20 хв до початку стресу вводили 

внутрішньоочеревинно розчинник (DMSO, 1 мл/кг). Щурам ІІІ, IV та V груп 

за 20 хв до початку стресу вводили внутрішньоочеревинно блокатор Erk-1/2 

MAP-кіназ (PD98059) в дозах 150 мкг/кг, 1 мг/кг та 10 мг/кг, відповідно. 
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Після дії стресу тварин умертвляли, розрізали черевну порожнину та 

діставали шлунок. Шлунок розрізали по малій кривизні, вивертали слизовою 

назовні, ретельно промивали фізіологічним розчином, реєстрували 

макроскопічні ураження слизової оболонки шлунка та оцінювали їх за 

шкалою від 0 до 5 балів, а також фіксували зміни за допомогою фотографій. 

Зішкрябану слизову оболонку з м’язовим шаром зважували, а потім 

заморожували в рідкому азоті для подальших біохімічних та молекулярно-

біохімічних досліджень. 

 

2.7. Дослідження впливу Син та Анти ізомерів похідних 2-(2-

амінотіазол-4-ил)-2-метоксиіміноацетат Na на швидкість гоєння стрес 

індукованих виразок шлунка щурів 

 

Дослідження були проведені на 30 щурах, які були розділені на 3 групи 

по 10 щурів в кожній. Всі групи щурів були піддані дії водно-

імобілізаційного стресу тривалістю 3 год. Після закінчення стресу щурів 

діставали з патронів та переміщали в клітки з вільним доступом до їжі та 

води. Упродовж 3-х днів щурам всіх груп проводили введення субстанцій. 

Перша група щурів слугувала контролем. Щурам першої групи внутрішньо-

м’язево вводили розчиник (3,5 мл/кг фізіологічного розчину). Другій групі 

щурів вводили похідну 2-(2-амінотіазол-4-ил)-2-метоксиіміноацетату Na 

(Син) в дозі 25 мг/кг. Третій групі щурів вводили похідну 2-(2-амінотіазол-4-

ил)-2-метоксиіміноацетату Na (Анти) в дозі 25 мг/кг. Син та Анти є 

ізомерами 2-(2-амінотіазол-4-ил)-2-метоксиіміноацетату Na [100]. Щурів всіх 

груп умертвляли на 4-й день після початку експерименту. Після умертвіння 

щурів розрізали черевну порожнину та діставали шлунок. Шлунок розрізали 

по малій кривизні, вивертали слизовою назовні, ретельно промивали 

фізіологічним розчином, реєстрували макроскопічні ураження слизової 

оболонки шлунка та оцінювали їх за шкалою від 0 до 5 балів та 

фотографували. Зішкрябану слизову оболонку з м’язовим шаром зважували, 
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а потім заморожували в рідкому азоті для подальших біохімічних та 

молекулярно-біохімічних досліджень. 

 

2.8. Гістологічні дослідження 

 

Для морфологічних досліджень шлунок видаляли відразу після 

декапітації щура і фіксували у 10% розчині нейтрального формаліну 

протягом 5-7 діб. Далі орган піддавали зневодненню у розчинах етилового 

спирту зростаючих концентрацій (70%, 80%, 90%, 96% – по 1 добі у кожному 

розчині), просвітленню у діоксані (0,5-2 год.) та бензолі (1 год.), 

просочуванню сумішшю парафіну з бензолом у співвіднношенні 1:1 (до 2 

год. при температурі +37
о
С) та чистим парафіном (2 год. при температурі 

+56
о
С). Після цього шлунок переносили у чистий розплавлений парафін. 

Серійні парафінові зрізи шлунка завтовшки 3-5 мкм виготовляли на санному 

мікротомі. 

Зрізи депарафінували протягом 10 хв у двох змінах бензолу, проводили 

по спиртах зі зменшенням концентрацій (96%, 90%, 80%, 70% - по 5 хв у 

кожному), протягом 5 хв промивали у дистильованій воді, забарвлювали 

гематоксиліном Бьомера (протягом 2-3 хв), промивали у проточній холодній 

воді (протягом 5-7 хв). Зрізи дофарбовували 0,5% водним розчином еозину, 

після чого промивали у дистильованій воді. Далі зрізи зневоднювали у 

розчинах етилового спирту зростаючих концентрацій (80%, 90%, 96% – по 1-

5 хв у кожному), просвітлювали у діоксані та бензолі (по 5 хв. у кожному) та 

заключали під покривне скельце у канадський бальзам. Гістологічні 

препарати аналізували якісно та кількісно на світлооптичному рівні при 

збільшенні мікроскопа Для морфологічних досліджень товсту кишку 

видаляли відразу після декапітації щура і фіксували у 10% розчині 

нейтрального формаліну протягом 5-7 діб. Далі органи піддавали 

зневодненню у розчинах етилового спирту зростаючих концентрацій (70%, 

80%, 90%, 96% – по 1 добі у кожному розчині), просвітленню у діоксані (0,5-
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2 год.) та бензолі (1 год.), просочуванню сумішшю парафіну з бензолом у 

співвіднношенні 1:1 (до 2 год. при температурі +37°С) та чистим парафіном 

(2 год. при температурі +56°С), після чого заливали у чистий розплавлений 

парафін. Серійні парафінові зрізи товстої кишки завтовшки до 5 мкм 

виготовляли на санному мікротомі. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином (за Бьомером) Зрізи піддавали 

депарафінуванню протягом 10 хв у двох змінах бензолу, проведенню по 

спиртах зі зменшенням концентрацій (96%, 90%, 80%, 70% - по 5 хв. у 

кожному), промивали у дистильованій воді (протягом 5 хв.), забарвлювали 

гематоксиліном Бьомера (протягом 2-3 хв), промивали у проточній холодній 

воді (протягом 5-7 хв). Зрізи дофарбовували 0,5%-им водним розчином 

еозину, після чого промивали у дистильованій воді. Далі зрізи зневоднювали 

у розчинах етилового спирту зростаючих концентрацій (80%, 90%, 96% – по 

1-5 хв у кожному), просвітлювали у діоксані та бензолі (по 5 хв у кожному) 

та заключали під покривне скельце у канадський бальзам. Гістологічні 

препарати аналізували якісно та кількісно на світлооптичному рівні за 

допомогою системного мікроскопу Оlympus СХ-4І (Оlympus Europe GmbH, 

Японія) при збільшеннях мікроскопу х10; х40; х80. 

Кольорові мікрофотографії отримували за допомогою цифрової 

фотокамери Оlympus С-5060 Zoom (Оlympus Europe GmbH, Японія) при 

тих же збільшеннях. 

 

2.9. Імуногістохімічна детекція рівня гіпоксії в слизовій оболонці 

шлунка 

 

Для визначення гіпоксії в слизовій оболонці шлунка щурів ми 

застосовували Hypoxyprobe
TM

-1 набір (Natural Pharmacia International, Inc, 

США). Цей метод побудований на утилізації низько-молекулярного маркера 

пімонідазолу, який після внутрішньовенного ведення формує комплекс з 

тіол-вмісними білками лише в тих клітинах, що мають знижений парціальний 
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тиск кисню. Дослідження були проведені на 9 щурах, які були розділені на 3 

групи по 3 щура в кожній. I група слугувала контролем. Щури II та ІІІ груп 

були піддані дії водно-імобілізаційного стресу різної тривалості (20 хв та 1 

год). За 90 хв до умертвіння щурам в хвостову вену вводили пімонідазол HCl 

(60 мг/кг). Після дії стресу у щурів розрізали черевну порожнину та діставали 

шлунок, який розрізали по малій кривизні, вивертали слизовою назовні, 

ретельно промивали фізіологічним розчином. Видалений шлунок фіксували у 

10% буферному формаліні. Зафіксований сегмент шлунка обробляли за 

традиційними гістологічними методами для виготовлення парафінових зрізів. 

Іммуногістохімічне забарвлення виконували на парафінових зрізах шлунка 

товщиною до 5 мкм. Зрізи депарафінізували, обезводнювали та блокували 

ендогенні пероксидази 3% H2O2. Відновлення епітопів здійснювали шляхом 

підігрівання, використовуючи Dako відновлюючий розчин pH=10.00 (BD 

PharMingen, США). Охолодженні зрізи інкубували 12 год при температурі 

4C з мишиним моноклональним антитілом проти MAb1, що зв’язується з 

комплексом «пімонідазол - тіол-вмісні білки» клітин у стані гіпоксії. В якості 

вторинного антитіла використовували біотинильоване антитіло, з наступною 

інкубацією в стрептавідин-біотином міченій пероксидазі. Для детекції 

використовували ABC (авідин–біотин–пероксидаза комплекс) метод. Для 

визначення специфічності первинного антитіла, виконували 

іммуноабсорбцію антитіла як контроль. Імуногістохімічнозабарвлені ділянки 

шлунка аналізували застосовуючи гісторахунок. Для цього в трьох когортах 

по 100 клітин в різних полях зору (х 80) визначали i - інтенсивність 

забарвлення, виражене в балах від 0 до 4 та Р(i) - відсоток клітин, 

забарвлених з різною інтенсивністю. Після чого за формулою (HS) = ∑ P(i)×i 

(гісторахунок), визначали гістохімічні бали.  
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2.10. Виділення слизової оболонки шлунка щура та приготування 

тотального екстракту 

 

Тупим скальпелем обережно зішкрябували слизову оболонку шлунка, 

стараючись не зачепити більш глибоко розташовані шари шлунка та 

переносили слизову оболонку у пластикову пробірку. До ізольованої 

клітинної маси додавали розчин А у співвідношені 1:3. Отриману суміш 

гомогенізували за допомогою DOUNCE гомогенізатора фірми (Sigma) для 

руйнування клітин і гомогенізації екстракту та додавали інгібітори протеаз, 

фосфатаз та лізуючий буфери (0,1% SDS, 1% Triton x100, 1:166 Cocktail 

Inhibitor, 1:100 PMSF (2µM), ортованадат натрію (1µM)). Нерозчинні рештки 

осаджували центрифугуванням при 16000 g при температурі +4° впродовж 15 

хв. у центрифузі з охолодженням. Піпеткою обережно видаляли тонку 

ліпідну фракцію, яка утворює верхній шар і відбирали супернатант, який 

переносили до іншої пластикової пробірки. Отриманий екстракт змішували з 

розчином Laemmli, ретельно перемішували та витримували у водяній бані 

впродовж 5 хв (t=95°). Після охолодження тотальний екстракт занурювали в 

рідкий азот. 

 

2.11. Визначення загальної концентрації протеїнів в тотальному 

екстракті клітин слизової оболонки шлунка щурів за методом Бредфорда 

 

 Для визначення загальної концентрації білків використовували Bio-Rad 

protein assay (BioTek, Synergy HT) згідно наданого протоколу, 

використовуючи протеїни в розведені 1:2500. В якості стандарту брали BSA 

(Sigma) в концентраціях 1,42 мкг/мл; 2,84 мкг/мл; 4,26 мкг/мл; 5,68 мкг/мл; 

7,1 мкг/мл; 9,94 мкг/мл; 14,2 мкг/мл. Концентрацію білків в стандартах та 

зразках вимірювали на спектрофотометрі "BioTek, Synergy HT" при довжині 

хвилі 595 нм. 
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2.12. Визначення вмісту тіолових груп 

 

Для визначення вмісту загальних тіолових груп у пробірки послідовно 

вносили: 2 мл 30 мМ трис-HCl буфера з 1 мМ ЕДТА (рН = 8,0); 0,3 мл 

гомогенату тканини; 0,2 мл 1,25% ДСН. Проби залишали на 15 хв при 

кімнатній температурі, після чого додавали 0,1 мл реактиву Елмана.Через 30 

хв виміряли екстинкцію проб на спектрофотометрі при λ = 412 нм проти 

проби, що містила: 2,3 мл 30 мМ трис-HCl буферу з 1 мМ ЕДТА (рН = 8,0); 

0,2 мл 1,25% ДСН; 0,1 мл реактиву Елмана. 

Для визначення вмісту небілкових SH-груп у пробірки послідовно 

вносили 0,3 мл гомогенату тканини та 0,1 мл 10,5% ТХО. Перемішували і 

залишали на 10 хв при кімнатній температурі, після чого центрифугували 15 

хв при 1500 об/хв. Супернатант перенесили в інші пробірки та 

нейтралізували 1М NaOH до рН 7,0 (значення рН контролювали за 

допомогою універсального індикатора). До нейтралізованих проб додавали: 

2,1 мл 30 мМ трис-HCl буферу з 1 мМ ЕДТА (рН = 8,0); 0,1 мл реактиву 

Елмана. Через 30 хв вимірювали екстинкцію проб на спектрофотометрі при λ 

= 412 нм проти проби, що містила: 2,5 мл 30 мМ трис-HCl буферу з 1 мМ 

ЕДТА (рН = 8,0) і 0,1 мл реактиву Елмана. 

Для визначення вмісту білкових тіолових груп проводили розрахунок за 

формулою. Від загальних SH-груп віднімали небілкові SH-групи. 

С (білкові) = С (загальні) – С (не білкові) 

Вміст SH-груп розраховували за формулою: 

, де 

Е – екстинкція проби 

14,15 М
-1

см
-1

 – коефіцієнт молярної екстинкції ТНФА 

а – кількість білку, мг 
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2.13. Визначення вмісту дієнових кон’югатів та шиффових основ 

 

У щільно притертий скляний гомогенізатор Поттера поміщали аліквоту, 

що містила 0,1 мг білка досліджуваного зразка, додавали 5 мл суміші 

гептан/ізопропіловий спирт у співвідношенні 1:1 та гомогенізували 10 хв. 

Проби центрифугували (1000 g, 15 хв) у пробірках з притертою пробкою. 

Надосадову фракцію відбирали та додавали 0,5 мл дистильованої води для 

розшарування фаз гептану та ізопропілового спирту. 

Верхню гептанову фазу відбирали для визначення вмісту шиффових 

основ на флуориметрі RF-510, Shimadzu (Японія) за умов збуд=360 нм і 

еміс=420 нм. Вміст шиффових основ виражали в умовних одиницях на 1 мг 

білка [101]. 

Для визначення дієнових кон’югатів у хімічні пробірки відбирали по 

0,3 мл гептанової фази, додавали 1,5 мл 96% етилового спирту, проби 

перемішували, вимірювали поглинання при =233 нм на спектрофотометрі. 

Вміст дієнових кон’югатів у пробі розраховували, виходячи з величини 

молярного коефіцієнту екстинкції при 233 нм для спряжених дієнів 

поліненасичених вищих жирних кислот, що дорівнює 2,2 × 10
5
 см

-1
× М

-1
 та 

виражали у нмолях на мг білка [102]. 

 

2.14. Визначення вмісту ТБК-активних сполук 

 

В пробу вносили аліквоту досліджуваного зразка, який містив 0,5 мг 

білка у трис-буфері (25 мМ трис-HCl, 175 мМ KCl, рН = 7,4) та додавали 

0,2 мл 20% трихлороцтової кислоти. 

Проби центрифугували при 1000 g 15 хв. До супернатанта (0,5 мл) 

додавали 0,25 мл 0,8% тіобарбітурової кислоти та інкубували на киплячий 

водяній бані 10 хв для розвитку забарвлення. 
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Визначення інтенсивності забарвлення проводили на спектрофотометрі 

при  = 532 нм. 

Вміст ТБК-активних сполук виражали у нмолях на 1 мг білка та 

розраховували на основі значення молярного коефіцієнта екстинкції 

комплекса малонового діальдегіда з 2-тіобарбітуровою кислотою: 

ε = 1,56 × 10
5
 см

-1
× М

-1
 [103]. 

 

2.15. Визначення рівня кортизолу хемілюмінесцентним методом 

 

Для визначення кортизолу кров відбирали методом кардіопунктури, 

після чого інкубували на водяній бані протягом 30 хв (Т = +37°С) та 

центрифугували при 3000 g. В сироватці крові визначали рівень кортизолу 

хемілюмінесцентним методом, з використанням комерційних наборів 

(SySmax, DPC, США) згідно до стандартного протоколу. 

 

2.16. Дослідження змін вмісту протеїнів методом Вестерн-блот аналізу  

 

Перед початком роботи складали касети і готували камеру для 

електрофорезу, важливо пересвідчитись у герметичності касет. Готували 

джерело живлення та платинові електроди.  

У пробірках змішували компоненти для приготування верхнього та 

нижнього гелів, склад яких наведено в таблиці 2.1. Каталізатор полімеризації 

TEMED додавади тільки безпосередньо перед заливкою у касети. 
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Таблиця 2.1. 

Склад СДС-ПААГ гелю      

Компоненти Композиція 

нижнього гелю 

(10%) 

Композиція 

верхнього гелю 

(4%) 

розчин АА 3,3 мл 0,83 мл 

10% розчин ДСН 0,1 мл 50 мкл 

1,5% Тріс, pH 8,8 2,5 мл - 

0,5% Тріс, pH 6,8 - 1,3 мл 

TEMED 4 мкл 5 мкл 

10% розчин персульфату амонію 0,1 мл 0,05 мл 

H2O 5,875 мл 2,9 мл 

 

 Спочатку у касети заливали суміш для нижнього гелю, для цього після 

додавання TEMED розчин набирали у шприц, стараючись уникнути 

бульбашок повітря і акуратно заповнювали касету, залишаючи відстань у 5 

мм до дна лунок, зверху майбутній гель акуратно покривали шаром 

етилового спирту завтовшки 2-3 мм та залишали для полімеризації на 20-30 

хв. Після завершення полімеризації нижнього гелю, в чому пересвідчувалися 

злегка нахиляючи касету, видаляли етиловий спирт та ретельно промивали 

гель водою, після чого осушували фільтрувальним папером. Компоненти 

верхнього гелю заливали до краю касети і відразу ж вкладали пластикову 

гребінку (додат. А). Полімеризація верхнього гелю тривала 10-15 хв. Дуже 

обережно, стараючись не пошкодити лунки виймали гребінку та промивали 

лунки ТРІС-гліциновим буфером, касету закріпляли у електрофоретичній 

камері та заповнювали систему електродним буфером. Досліджувані зразки 

завантажували у лунки мікрошприцом із розрахунку 50 мкг загального 

протеїну, у одну із лунок завантажували суміш білків-маркерів молекулярної 

маси (додат. Б). 
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Електрофоретичне розділення протеїнів за молекулярною масою 

здійснювали при силі струму 150V. Електрофоретичне розділення звичайно 

тривало 50-90 хв Процес контролювали спостерігаючи за рухом у гелі 

фронту барвника бромфенолового блакитного, який рухається попереду усіх 

білків. Момент виходу фронту бромфенолового блакитного з геля в 

електродний буфер вважався завершенням електрофорезу. Після закінчення 

касети відчиняли і відділяли нижній гель. 

Гель із розділеними за масою протеїнами можна було використати для 

блотінгу або проводити безпосередній аналіз спектру досліджуваних білків 

забарвивши їх спеціальними барвниками. 

Далі протеїни переносили на нітроцелюлозну мембрану, після 

промивання в буфері для електропереносу закладали касети для блотінгу. 

При закладанні в касети формували сендвіч електропереносу в такій 

послідовності: губка, 3 листи електрофоретичного ватману, нітроцелюлозна 

мембрана, гель, 3 листи електрофоретичного ватману, губка (додат. В). 

Протеїни переносили з гелю на нітроцелюлозні мембрани при напрузі 100V, 

впродовж 80 хв при використанні додаткового охолодження касетами з 

льодом і перемішуванням. Після закінчення електропереносу фіксовані на 

нітроцелюлозній мембрані протеїни можна було забарвити 0,025% розчином 

барвника Амідо чорного. 

Після електропереносу білків мембрану промивали буфером ТБТ та 

блокували активні ділянки мембрани 3% розчином БСА в ТБТ на качалці 

впродовж 1 год. Готували розчин первинних антитіл в буфері ТБТ у 

розведенні відповідно рекомендацій виробника; Egr-1 (sc-110, 1:300), Erk1 

(sc-94, 1:1000), Erk2 (sc-154, 1:1000), pERK (sc7383, 1:5000), βactin (1:1000), 

VEGF (1:1000), p38 (1:1000), p-p38 (1:1000), bFGF (1:500). Нітроцелюлозну 

мембрану інкубували у розчині первинних антитіл при кімнатній температурі 

біля 1 год. Після інкубації з первинними антитілами, мембрани тричі по 5 хв 

промивали в буфері ТБТ і інкубували впродовж 1 годи у розчині вторинних 

антитіл, кон’югованих з пероксидазою хрону і розведених у співвідношенні 
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1:20000 (анти-кролине антитіло), 1:10000 (анти-мишине антитіло) у 1%-ному 

розчині знежиреного сухого молока в буфері ТБТ. Після чого мембрани 

промивали 5 разів по 5 хв у буфері ТБТ та обробляли за допомогою 

хемілюмінесцентного набору для візуалізації ПААГ-імуноблотів, керуючись 

інструкціями фірми-виробника. 

Свічення, яке виникало внаслідок хемілюмінесцентної реакції 

пероксидази хрону з субстратом, фіксували на фотопластинках фірми «Агфа» 

із використанням ряду експозицій та проявляли фотопластинки. Одержані на 

фотопластинках зображення сканували з переведенням у формат цифрових 

зображень «TIFF». Оптико – денситометричний аналіз проводили з 

використанням спеціалізованого програмного забезпечення. 

 

2.17. ПЛР зі зворотньою транскрипцією 

 

Для визначення мРНК використовували ПЛР зі зворотною 

транскрипцією, з використанням реагентів «Thermo Scientific» (Литва). 

Екстракцію РНК проводили фенольним методом. кДНК синтезували в 20 мкл 

реакційної суміші, яка містила: 2 мкг РНК; 1мМ дНТФ, 200 од. зворотної 

транскриптази; буфер для ПЛР; 20 од. рибонуклеазного інгібітору 

(RiboLock); 20 пкмолей зворотнього праймеру. Синтез проводився за таких 

умов: 65 °С – 5 хв, 45 °С – 1 год та 72 °С – 5 хв. Полімеразну ланцюгову 

реакцію проводили в 30 мкл реакційної суміші, що містила 3 мкл кДНК, 

буфер для ПЛР, 200 мкМ dNTP, по 30 пмоль кожного праймера, 2,5 мМ 

MgCl2, 1,5 од. Taq ДНК полімерази («Taq DNA Polymerase (recombinant)», 

«Thermo Scientific»). 

Ампліфікацію фрагментів ДНК здійснювали за таких температурних 

умов: ініціююча денатурація 92 ºС – 2 хв, далі для Egr-1 - 30 циклів: 

денатурація ДНК 92 ºС – 30 с, гібридизація праймерів 65 ºС – 30 с, добудова 

ланцюга 72ºС – 40 с, для Actb - β-актину (ген «домашнього господарства») - 

28 циклів: денатурація ДНК 95 °С – 1 хв; гібридизація праймерів 49 °С – 40 с; 
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добудова ланцюга 72 °С –1 хв. Після цього проводили добудову ампліфікатів 

при 72 ºС – 10 хв. У реакціях  використали послідовності праймерів: для Egr-

1 – прямий - gagatgatgctgctgagcaacggg та зворотній – 

gtataggtgatgggaggcaaccgg; для β-актина – прямий – tgggacgatatggagaagat, та 

зворотній -attgccgatagtgatgacct. Розділення продуктів полімерізної ланцюгової 

реакції (по 20 мкл) проводили електрофоретично в 2,5 % агарозному гелі, у 

0,5хТВЕ буфері, при напрузі 5-10 В/см. Оптико-денситометричний аналіз 

проводили за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення 

«Phoretix 1D». 

 

2.18. Статистична обробка даних 

 

Статистичну обробку результатів досліджень проводили за допомогою 

комп'ютерної програми Statistica 6.0 для Windows. Для оцінки кількісних 

показників визначали середнє значення (M) та стандартне відхилення (SD). 

Для всіх наявних вибірок даних була перевірена гіпотеза нормальності 

розподілу (за критерієм Колмогорова-Смирнова). У випадках, коли гіпотеза 

нормальності відкидалася, показник вірогідності р розраховували на основі 

рангових непараметричних критеріїв Вілкоксона й Манна-Уітні. В інших 

випадках розрахунок проводили за допомогою критерію Стьюдента й 

парного Т-критерію. Критичний рівень вірогідності нульової статистичної 

гіпотези Р приймався рівним 0,05. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАЛУЧЕННЯ ТРАНСКРИПЦІЙНОГО ФАКТОРУ EGR-1 В 

ПАТОГЕНЕЗ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКА ЩУРІВ 

 

 

3.1. Роль Egr-1 в патогенезі стрес-індукованої виразки шлунка щурів 

 

3.1.1. Макроскопічні зміни в слизовій оболонці шлунка щурів після дії  

водно-імобілізаційного стресу різної тривалості 

 

Двадцяти-хвилинна дія водно-імобілізаційного стресу зумовлює 

розвиток поодиноких крапкових крововиливів та гіперемію слизової 

оболонки шлунка у 35% досліджуваних щурів (рис.3.1Б). Збільшення 

тривалості дії стресу призводило до погіршення клінічної картини. У 100% 

тварин в слизовій оболонці шлунка розвивалися ерозії та виразки (рис. 3.1Б).  

 

Рис. 3.1. Макроскопічні зміни слизової оболонки шлунку щурів після дії 

водно-імобілізаційного стресу різної тривалості. (А) – кількісні показники 

площі уражень шлунку, M±SD; (Б) репрезентативні знімки шлунків щурів. * - 

p<0,05 відносно показників в контролі. 

А Б 
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Середня площа виразок на 1 шлунок через 1 год дії водно-

імобілізаційного стресу становила 0,75±0,95 мм² (р<0,05), а через 3 год – 

10±5,2 мм² (р<0,05) (рис.3.1А). 

 

3.1.2. Рівень Egr-1 в слизовій оболонці шлунка щурів підданих дії 

імобілізаційного водно-імерсійного стресу 

 

Основним механізмом стрес-викликаних виразок шлунка є розвиток 

гіпоксії в слизовій оболонці шлунка [104]. Найбільш чутливими до 

гіпоксичних змін є ендотеліальні клітини, де відбуваються зміни у 

транскрипційній активності, за рахунок активації гіпоксія-чутливих 

транскрипційних факторів. Транскрипційний фактор Egr-1 відіграє ключову 

роль в опосередкуванні гіпоксія-викликаних змін в ендотеліальних клітинах 

[8, 84].  

Ми припустили, що Egr-1 бере участь в розвитку стрес-викликаних 

уражень шлунка.  

В результаті проведених експериментів встановлено, що водно-

імобілізаційний стрес тривалістю 20 хв викликає різке підвищення експресії 

протеїну Egr-1 в 1,7 разів (р<0,05) в слизовій оболонці шлунка щурів, яке 

залишається на тому ж рівні через 1 год дії водно-імобілізаційного стресу. 

Збільшення тривалості дії водно-імобілізаційногостресу до 3 год, коли у 

100% досліджуваних щурів розвиваються деструктивно-ерозивні ураження 

слизової оболонки шлунка, рівень протеїну Egr-1 повертається до вихідного 

рівня (рис. 3.2).  

 

 

 

 



  47 

 

 

 

Рис. 3.2. Рівень транскрипційного фактора Еgr-1 в слизовій оболонці 

шлунка щурів в контролі та через 20 хв, 1 год і 3 год дії водно-

імобілізаційного стресу. Вестерн блот, М±SD. * - p<0,05 у порівнянні з 

контролем. 

 

Також для підтвердження змін рівня Egr-1 в слизовій оболонці шлунка 

щурів, які зазнали дії стресу ми дослідили рівень мРНК Egr-1 за допомогою 

ПЛР зі зворотньою транскрипцією. Нами було підтверджено, що водно-

імобілізаційний стрес викликав експресію Egr-1. Рівень мРНК Egr-1 був 

вищим за контрольні показники в 22,6, 21,4 та 19,2 разів (p<0.05) відповідно 

через 20 хв, 1 та 3 год дії водно-імобілізаційного стресу (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Рівень мРНК Egr-1 в слизовій оболонці шлунка щурів у нормі та 

через 20 хв, 1 год і 3 год дії водно-імобілізаційного стресу, M±SD, де * - p<0,05 

у порівнянні з контролем.  

 

Отже, зміна рівня експресії Egr-1 в слизовій оболонці шлунка щурів, які 

зазнали дії стресу, може свідчити про залучення Egr-1 в молекулярні 

механізми адаптації слизової оболонки шлунка до стресових навантажень. Так 

як численні роботи свідчать про те, що експресія Egr-1 змінюється у відповідь 

на дію стресу різного генезу в інших тканинах [105–109], ми можемо 

заключити, що Egr-1 відіграє роль системного адаптера у відповідь на стрес. 

 

3.1.3. Рівень Egr-1 в слизовій оболонці шлунка щурів підданих дії 

«соціального» стресу 

 

Для підтвердження універсальної ролі Еgr-1 в патогенезі стрес-

викликаних уражень шлунка ми визначили рівень Еgr-1 на іншій моделі 

стресових виразок, а саме моделі імобілізаційного стресу в модифікації 

Гройсмана та Каревіної, так званого «соціального» стресу [96]. На відміну від 

водно-імобілізаційного стресу, модель «соціального» стресу 
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характеризується більш повільним розвитком уражень шлунка, з появою 

перших геморагій через 6 год та розвитком виразок лише через 24 год.  

В результаті проведених нами досліджень встановлено, що індекс 

імунореактивності Egr-1 в слизовій оболонці шлунка щурів, які були піддані 

6-ти годиній дії стрессу, в 2,1 (p<0,05) рази більший за показники в 

контрольній групі тварин. Через 24 години дії стресу, коли в шлунку 

розвивались виразки, рівень Egr-1 зменшувався і був на рівні показників 

контрольної групи тварин (рис. 3.4).  

 

 

  

Рис. 3.4. Рівень транскрипційного фактора Еgr-1 в слизовій оболонці 

шлунка щурів у нормі та через 6 год та 24 год дії соціального стресу. Вестерн 

блот, М±SD. * - p<0,05 відносно контролю. 

 

Таким чином, найбільший рівень експресії Egr-1 в слизовій оболонці 

шлунка спостерігався у передвиразковому стані (через 6 год дії стресу), 

найменшим він був на фоні виражених нейро-дистрофічних уражень шлунку 

(через 24 годи дії стресу).  
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Отже, можна заключити, що розвиток уражень шлунку за умов стрес-

індукованого виразкоутворення супроводжується збільшенням експресії 

редокс-чутливого транскрипційного фактору Egr-1.  

 

3.2. Роль Egr-1 в розвитку виразкових уражень слизової оболонки шлунка, 

викликаних аспірином 

 

НПЗП є надзвичайно ефективними знеболюючими, протизапальними і 

антиагрегантними препаратами [110–114], проте їх використання пов’язано з 

широким спектром побічної дії на печінку, нирки, серцево-судинну систему, 

шкіру та шлунково-кишковий тракт [115]. Найбільш частою є побічна дія 

НПЗП, в т.ч. аспірину, на шлунково-кишковий тракт і проявляється вона в 

диспепсії, серцевому болі, абдомінальному дискомфорті та в таких серйозних 

наслідках як розвиток пептичних виразок, що несе загрозу життю через 

кровотечі та перфорації [116, 117]. Численними дослідженнями показано, що 

різноманітні фактори, такі як простагландини, ураження мікроваскулярного 

шару, реактивні форми кисню, про-запальні цитокіни  беруть участь в 

патогенезі аспірин-викликаних уражень слизової оболонки шлунка[118–122]. 

Фактор некрозу пухлин альфа (TNFα) – про-запальний цитокін, який може 

збільшувати продукцію супероксидного аніон-радикалу (O‾2) нейтрофілами, 

що приводить до оксидативного стресу в слизовій оболонці та розвитку 

уражень. Введення інгібіторів TNFα гальмує розвиток уражень в слизовій 

оболонці шлунка, викликаних НПЗП [123, 124].  

Зважаючи на те, що Еgr-1 є редокс-чутливим транскрипційним фактором, 

експресія гену якого швидко зростає у відповідь на гіпоксію, інтерлейкіни та 

ін., і відсутність даних щодо залучення Еgr-1 у НПЗП-індуковані ураження 

шлунку, ми визначали рівень експресії Еgr-1 в слизовій оболонці шлунка в 

різні терміни після введення аспірину.  
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3.2.1. Макроскопічні зміни в слизовій оболонці шлунка щурів в різні 

терміни після введення аспірину 

 

Нами показано, що через 20 хв після введення аспірину в слизовій 

оболонці шлунка щурів виникали крапкові крововиливи і спостерігались 

незначні пошкодження та гіперемія слизової (рис. 3.5.Б). 

 

 

 

Рис. 3.5. Морфологічні зміни в слизовій оболонці шлунку щурів в нормі 

та через 20 хв, 1 і 3 год після введення аспірину. (А) – кількісні показники 

площі уражень шлунку, M±SD; (Б) репрезентативні знімки шлунків щурів. * - 

p<0,05 відносно показників в контролі. 

 

Через 1 год після введення аспірину в слизовій оболонці шлунка 

реєструвались масивні крововиливи, ерозії та виразки, середня площа яких 

складала 44,0±31,4 мм
2
 (р<0,05). Через 3 год після введення аспірину стан 

слизової оболонки погіршувався. Середня площа уражень збільшувалася до 

85,0±54,1 ммІ (р<0,05) (рис. 3.5.А). 

 

А Б 
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3.2.2. Рівень Egr-1 в слизовій оболонці шлунка щурів в різні терміни після 

введення аспірину  

 

Через 20 хв після введення аспірину рівень протеїну Egr-1 в слизовій 

оболонці шлунку щурів зростав у 1,4 рази (р<0,05) відносно контролю (рис. 

3.6А). Через 1 год після введення аспірину рівень протеїну Egr-1 в слизовій 

оболонці шлунку статистично достовірно не відрізнявся від рівня протеїну в 

слизовій оболонці шлунку, який реєструвався через 20 хв після введення 

аспірину. Через 3 год після введення аспірину рівень протеїну Egr-1 в 

слизовій оболонці шлунку щурів перевищував контрольні значення в 2 рази 

(р<0,05) (рис. 3.6А).  

Підвищення рівня протеїну Egr-1 в слизовій оболонці шлунка 

супроводжувалось збільшенням рівня мРНК Egr-1. Через 20 хв після 

введення аспірину рівень мРНК Egr-1 мав тенденцію до збільшення, а через 1 

год після введення аспірину він зростав в 1,5 рази (р<0,05) відносно 

контролю. Через 3 год після введення аспірину рівень мРНК Egr-1 в слизовій 

оболонці шлунка був у 2,3 рази (р<0,05) більшим порівняно з контрольною 

групою щурів (рис. 3.6Б).  

Дані стосовно різкого зростання вмісту Egr-1 в слизовій оболонці 

шлунку щурів після дії аспірину співпадають з результатами отриманими в 

попередніх дослідженнях на моделі водно-імобілізаційного стресу. Це може 

свідчити про те, що Egr-1 є універсальним транскрипційним фактором, 

залученим в патогенез виразкової хвороби. 
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Рис. 3.6. Рівень транскрипційного фактора Еgr-1 (А) та мРНК Еgr-1 (Б) в 

слизовій оболонці шлунка щурів в контролі та через 20 хв, 1 год і 3 год після 

введення аспірину . Вестерн блот, ПЛР, М±SD. * - p<0,05 відносно контролю. 

 

На користь нашого висновку можна навести відомості про збільшення 

рівня протеїну та мРНК Egr-1 на ранніх стадіях розвитку цистеамін-

викликаної виразки дванадцятипалої кишки та про погіршення клінічної 

картини виразкової хвороби дванадцятипалої кишки після введення 

антисенс-олігуноклеотиду Egr-1 [86]. 

 

3.3. Роль Egr-1 в розвитку виразкових уражень слизової оболонки шлунка, 

викликаних етанолом 
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Оксидативний стрес тісно пов’язаний з розвитком не лише уражень в 

слизовій оболонці шлунка за дії стресу чи НПЗП, але і за дії етанолу [125–129]. 

Наслідком оксидативного стресу є гіпоксія в слизовій оболонці, що спонукало 

нас дослідити залучення гіпоксія-залежного транскрипційного фактору Egr-1 у 

розвиток етанол-індукованих уражень шлунка. 

Етанол справляє свій небезпечний вплив через безпосереднє вироблення 

реактивних метаболітів, які, разом з вільними радикалами, змінюють 

структуру і функцію ряду клітинних білків [130, 131]. Етанол-викликані 

ураження слизової оболонки шлунка пов'язані зі зменшенням продукції слизу, 

звуженням вен і артерій СОШ, ушкодженням капілярів слизової і підвищенням 

судинної проникності [132, 133]. Некроз капілярів СОШ, порушення 

судинного кровотоку, і тромбоз в субепітеліальних мікросудин - це основні 

патології, які можуть розвиватись внаслідок обструкції слизової оболонки 

шлунка [134]. 

 

3.3.1. Макроскопічні зміни слизової оболонки шлунку щурів після дії 

етанолу різної тривалості 

 

У щурів, котрим вводили етанол, через 20 хв в слизовій оболонці 

шлунка виникали масивні крововиливи та ерозії (рис. 3.7.А). Також ми 

спостерігали значні виразкові пошкодження слизової оболонки шлунку. 

Необхідно зазначити, що на відміну від стрес- та аспірин-індукованих 

уражень шлунка, етанол-викликані ураження характеризувались масивними 

крововиливами вже через 20 хв після введення етанолу.  
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Рис. 3.7. Макроскопічні зміни в слизовій оболонці шлунку щурів в 

контролі, через 20 хв та 1 год після введення 98% етанолу. (А) – 

репрезентативні знімки шлунків щурів; (Б) кількісні показники площі 

уражень шлунку, M±SD. * - p<0,05 відносно показників в контролі. 

 

Середня площа уражень на один шлунок через 20 хв після введення 

етанолу становила 1,0±0,5 мм² (р<0,05). Через 1 год після введення етанолу 

стан слизової оболонки погіршувався. Середня площа уражень збільшувалася 

до 2,5±0,66 мм² (р<0,05) (рис. 3.7.Б). 

 

3.3.2. Рівень Egr-1 в слизовій оболонці шлунка щурів підданих дії етанолу 

різної тривалості 

 

За данними літератури [94], EGR-1 сприяє підвищенню експресії TNF-α, 

викликаних ліпополісахаридами, після хронічного вживання етанолу щурами 

А 

Б 
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та що відсутність EGR-1 запобігає хронічній етанол-індукованій жировій 

дистрофії печінки. Ми дослідили вміст протеїну Egr-1 після дії етанолу різної 

тривалості (рис. 3.8).  

 

Рис. 3.8. Рівень транскрипційного фактора Еgr-1 в слизовій оболонці шлунка 

щурів у нормі, через 20 хв та 1 год після введення 96% етанолу. Вестерн 

блот, М±SD.  

 

Нами не було виявлено вірогідних змін у вмісті Egr-1 в слизовій 

оболонці шлунка щурів через 20 хв та 1 году після введення етанолу. Це 

може свідчити про те, що молекулярні механізми уражень в слизовій 

оболонці шлунка щурів у відповідь на дію етанолу є інакшими порівняно з 

стрес- та аспірин-індукованими ураженнями. Група проф. А. Тарнавського 

[8] показала, що гіпоксичні зміни в слизовій оболонці шлунка літніх щурів 

супроводжувались підвищенням експресії Egr-1 мРНК та протеїну і 

збільшенням його регуляторної активності. Більш того, літні щури були 

більш вразливим до розвитку етанол-викликаних виразок шлунка. 

Р
ів

ен
ь

 п
р

о
т
еї

н
у

 E
g
r-

1
, 

н
о
м

а
л

із
о
в

а
н

о
 з

а
 β

-a
ct

in
 (

у
м

.о
д

) 



  57 

 

 

В нашій роботі ми досліджували зміни у рівні Egr-1 на ранніх етапах 

етанол-викликаних уражень, що може пояснити відмінність з результатами 

групи Тарнавського. 

 

3.4. Рівень Sp-1 в слизовій оболонці шлунка щурів за умов 

експериментального виразкоутворення 

 

Регуляторна активність Egr-1 знаходиться в тісному взаємозв’язку з 

іншим транскрипційним фактором – Sp-1, сайти зв’язування яких частково 

перекриваються в спільній (-GGGCGG-) зоні промотора, що в деяких випадках 

може призводити до конкуренції за сайт зв’язування [28, 135]. Sp-1 є важливим 

транскрипційним фактором здатним активувати чи пригнічувати транскрипцію 

у відповідь на фізіологічні та патологічні стимули, такі як оксидативний стрес 

[136]. Тому наступним етапом наших досліджень було вивчення рівня 

протеїну Sp-1 в слизовій оболонці шлунка щурів за умов експериментального 

виразкоутворення. 

В наших дослідженнях встановлено, що розвиток уражень за умов 

водно-імобілізаційного стресу супроводжувався поступовим зниження рівня 

Sp-1 в слизовій оболонці шлунку щурів, яке досягало вірогідних значень вже 

після 20 хв дії стресора (р<0,05). Через 1 та 3 год дії водно-імобілізаційного 

стресу рівень Sp-1 в слизовій оболонці шлунку щурів залишався зниженим 

(рис. 3.9). 



  58 

 

 

 

Рис. 3.9. Рівень транскрипційного фактора Sp-1 в слизовій оболонці 

шлунка щурів у контролі та через 20 хв, 1 і 3 год дії водно-імобілізаційного 

стресу. Вестерн блот, М±SD. * - p<0,05 відносно контролю.  

 

На моделі аспірин-викликаної виразки шлунка, спостерігалася 

аналогічна тенденція до поступового зниження рівня Sp-1, як і на моделі 

стрес- викликаної виразки шлунка. Через 3 год дії аспірину вміст Sp-1 був 

нижче відносно контрольної групи в 1,5 рази (р<0,05) (рис. 3.10). 

 

   

 Рис. 3.10. Рівень транскрипційного фактора Sp-1 в слизовій оболонці 
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шлунка щурів у нормі та через 20 хв, 1 год і 3 год дії аспірину. Вестерн блот, 

М±SD. * - p<0,05 відносно показників в контролі. 

 

На фоні відсутньої експресії Egr-1 ми припустили, що за етанол-

індукованих уражень шлунка щурів ключовим транскрипційним фактором 

може бути Sp-1. Нами було встановлено зростання рівня Sp-1 в 1,6 разів 

(p<0,05) через 20 хв дії етанолу на слизову оболонку щурів. Через 1 году дії 

етанолу на слизову оболонку щурів вміст транскрипційного фактору Sp-1 

досягав свого максимуму та був вище в 1,7 разів (p<0,05) від контрольних 

показників (рис. 3.11).  

 

 

Рис. 3.11. Рівень транскрипційного фактора Sp-1 в слизовій оболонці 

шлунка щурів у контролі, через 20 хв та 1 год після введення етанолу. 

Вестерн блот, М±SD. * - p<0,05 відносно контролю. 

 

Отримані дані, свідчать на користь конкурентної взаємодії між Egr-1 та 

Sp-1 в механізмах експериментального виразкоутворення. Цей висновок 

підкріплюється нашими попередніми дослідження на моделі 

експериментального виразкового коліту, в яких розвиток ураження товстої 
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кишки супроводжувався руйнуванням комплексу Egr-1/Sp-1, що співпадало у 

часі зі зниженням рівня Sp-1 в слизовій оболонці товстої кишки щурів, тоді 

як концентрація Egr-1 та його ступінь зв’язування з ДНК залишався значно 

підвищеним [137]. Також одержані результати узгоджуються з даними інших 

авторів [28, 138], за якими надмірна експресія чи активація одного фактору 

призводить до збільшення його концентрації в клітині з наступним 

витісненням «суперника» з промоторної ділянки гена.  

Таким чином, можна заключити, що розвиток уражень в слизовій 

оболонці шлунка, викликаних стресом і аспірином, супроводжується 

збільшенням експресії редокс-чутливого транскрипційного фактору Egr-1. На 

моделях стрес- та аспірин-індукованих виразок шлунка показано, що 

підвищення рівня Egr-1 супроводжується паралельним зниженням рівня Sp-1, 

що можливо сприяє збільшенню індуцибільної транскрипційної активності 

Egr-1, за рахунок зменшення Sp-1 транскрипційної активності. На моделі 

етанол-індукованої виразки шлунка спостерігалось збільшеня рівня Sp1-, в 

той самий час, відсутня експресія Egr-1.  

 

3.5. Рівень про-ангіогенних факторів в слизовій оболонці шлунка щурів за 

дії ульцерогенних чинників 

 

Мікроваскулярний ендотеліальний бар’єр є важливим компонентом 

підтримання цілісності слизової оболонки шлунково-кишкового тракту 

завдяки регулюції постачання поживних речовин, оксигенації та видалення 

токсичних метаболітів, перешкоджаню пенетрацї циркулюючих лейкоцитів, 

інших клітин запалення та протеїнів та імунній відповіді організму шляхом 

синтезу про-запальних цитокінів [20, 139]. Ураження ендотелію мікросудин, 

що спостерігається в патогенезі виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої 

кишки, і, як результат, запуску експресії генів, асоційованих з розвитком 

судинної патології [140].  
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Egr-1 є ключовим ендотелій-асоційованим транскрипційним фатором. 

Його активація призводить до змін експресії про-ангіогенних факторів, таких 

як VEGF, bFGF, тощо. Тому було доцільно перевірити зміни у рівні протеїнів, 

гени яких підконтрольні Egr-1, за дії тих самих ульцерогенних чинників та в 

тіж самі часові проміжки, що для Egr-1.  

 

3.5.1. Рівень VEGF в слизової оболонки шлунку  щурів за дії різних 

ульцерогенних чинників 

 

Ураження слизової оболонки шлунку після дії водно-імобілізаційного 

стресу асоціювалися з розвитком зростанням вмісту VEGF в 2,7 та 1,8 разів 

(Р<0,05), відповідно через 20 хв і 1 год дії стресу та поверненням його до 

контрольного рівня через 3 год, що співпадало у часі з розвитком виразок 

шлунка (рис. 3.12). 

 

  

 Рис. 3.12. Рівень VEGF в слизовій оболонці шлунка щурів контрольної 

групи та після дії водно-імобілізаційного стресу різної тривалості. Вестерн 

блот, М±SD. * - p<0,05 відносно контролю. 
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Різке підвищення вмісту VEGF на ранніх етапах розвитку виразкової 

хвороби шлунка дають змогу припустити, що VEGF залучений у механізми 

протекції та гоєння на ранніх етапах розвитку патології.  

Для перевірки гіпотези, що VEGF може виступати універсальним про-

ангіогенним фактором, котрий приймає участь в гоєнні виразок різного 

генезу, ми дослідили вміст VEGF в слизовій оболонці шлунка щурів у нормі, 

через 20 хв, 1 та 3 год дії аспірину.  

У результаті проведених досліджень встановлено, що у щурів, які були 

піддані дії аспірину через 1 год рівень VEGF зростав в 1,5 рази (p<0,05). 

Через 3 год після введення аспірину, рівень VEGF був вищим в 2 рази 

(p<0,05) порівняно з контрольними показниками (рис. 3.13). 

 

 

 Рис. 3.13. Рівень VEGF в слизовій оболонці шлунка щурів контрольної 

групи та через 20 хв, 1 та 3 год після введення аспірину. Вестерн блот, 

М±SD. * - p<0,05 відносно контролю. 

 

На наступному етапі ми дослідили рівень VEGF в слизовій оболонці 

шлунка щурів у нормі, через 20 хв та 1 год дії етанолу, та встановили, що 
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етанол викликав збільшення експресії VEGF в 1,5 рази (p<0,05) на всіх 

часових точках (рис. 3.14).  

 

 

Рис. 3.14.Р VEGF в слизовій оболонці шлунка щурів контрольної групи 

та через 20 хв і 1 год після введення етанолу. Вестерн блот, М±SD.  

* - p<0,05 відносно контролю. 

 

Зростання рівня про-ангіогенного фактора VEGF в слизовій оболонці 

шлунка щурів за умов експериментально викликаних уражень шлунка 

свідчить про запуск захисних механізмів організму, зокрема підвищення 

проникності судин, адже VEGF це потужний фактор проникності. 

Збільшення проникності судин – неодмінна ознака гострого запального 

процесу, який є захисним фактором і направлений на звільнення організму 

від впливу небажаних чинників.  
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3.5.2. Рівень bFGF в слизовій оболонці шлунка щурів за дії різних 

ульцерогенних чинників 

 

Фактор росту фібробластів (bFGF) – інший ангіогенний фактор росту, 

котрий приймає участь в гоєнні виразок [141]. Введення рекомбінантного 

bFGF покращувало гоєння виразок, викликанних прийомом НПЗП [29]. 

Нами було встановлено, що рівень bFGF поступово зростав та досягав 

вірогідної різниці через 1 год (1,4 рази, Р<0,01) та 3 год (1,6 рази, Р<0,01) дії 

водно-імобілізаційного стресу(рис. 3.15). 

 

 

Рис. 3.15. Рівень bFGF в слизовій оболонці шлунка щурів контрольної 

групи та після дії водно-імобілізаційного стресу різної тривалості. Вестерн 

блот, М±SD.* - p<0,05 відносно контролю. 

 

Утворення фіброзної тканини – один з основних механізмів гоєння 

виразок. Продемонстроване нами поступове зростання вмісту bFGF може 

бути пов’язано саме з перебудовою слизової оболонки шлунка щурів та 

утворення фіброзної тканини у відповідь на дію стресу різної тривалості.  
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Далі ми дослідили вміст bFGF після дії аспірину різної тривалості. 

 Нами було встановлено, що через 20 хв після введення аспірину рівень 

bFGF зменшувався в 1,4 рази (p<0,05). Через 1 году дії аспірину ми 

спостерігали повернення рівня bFGF до контрольних значень, а через 3 годи 

– зростання рівня bFGF в 1,7 разів (p<0,05) (рис. 3.16). 

 

 

Рис. 3.16. Рівень bFGF в слизовій оболонці шлунка щурів контрольної 

групи та через 20 хв, 1 та 3 год після введення аспірину. Вестерн блот, 

М±SD.  

* - p<0,05 відносно контролю. 

 

Далі ми досліджували вміст bFGF в слизовій оболонці шлунка щурів 

через 20 хв та 1 году після введення етанолу. Встановлено, що через 20 хв 

після введення етанолу вміст bFGF в слизовій оболонці шлунка щурів 

зменшувався у 2,0 рази (p>0,05) у порівнянні з контролем (рис. 3.17). 

Зважаючи на те, що це зменшення було статистично недостовірним, ми 

можемо говорити лише про тенденцію до зниження вмісту bFGF в слизовій 

оболонці шлунка на ранніх етапах виразкоутворення, індукованого етанолом. 
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Через 1 год після введення етанолу вміст bFGF в слизовій оболонці шлунка 

щурів був у 23 рази (p<0,05) меншим за його значення в контролі. 

 

 

 

Рис. 3.17. Рівень bFGF в слизовій оболонці шлунка щурів контрольної 

групи та через 20 хв та 1 год після введення етанолу. Вестерн блот, М±SD.  

* - p<0,05 відносно контролю. 

 

Одержані результати узгоджуються з даними Nakamura та співавт. [142] 

Які показали зменшення експресії bFGF в слизовій оболонці шлунка щурів 

через 3 та 12 год після введення етанолу.  

 

Висновки  

 

1. Водно-імобілізаційний  стрес тривалістю 20 хв викликає різке 

підвищення рівня протеїну Egr-1 в 1,7 разів (р<0,05) в слизовій 

оболонці шлунка щурів, яке залишається на тому ж рівні через 1 год дії 

водно-імобілізаційного стресу. Збільшення тривалості дії водно-

імобілізаційного стресу до 3 год, коли у 100% досліджуваних щурів 
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розвиваються деструктивно-ерозивні ураження слизової оболонки 

шлунка, рівень протеїну Egr-1 повертається до вихідного рівня. 

2. Водно-імобілізаційний стрес тривалістю 20 хв, 1 та 3 годи призводив до 

зростання рівня мРНК Egr-1 в слизовій оболонці шлунка щурів у 22,6 

(p<0,05), 21,4 (p<0,05) та 19,2 разів (p<0,05), відповідно. 

3. Дія «соцільного» стресу тривалістю 6 год приводила до зростання рівня 

протеїну Egr-1 в слизовій оболонці шлунка щурів у 2,1 (p<0,05) рази у 

порівнянні з контролем. Через 24 годи дії стресу, коли в шлунку 

розвивались виразки, рівень Egr-1 зменшувався до контрольних значень. 

4. У щурів, котрим вводили аспірин, через 20 хв, виникали крапкові 

крововиливи та спостерігалась гіперемія слизової. Через 1 год після 

введення аспірину виникали масивні крововиливи, ерозії та виразки, 

середня площа яких становила 44±31,4 мм² (р<0,05). Через 3 год - стан 

слизової оболонки погіршувався. Середня площа уражень збільшувалася 

до 85± 54,1 мм² (р<0,05).  

5. Рівень протеїну Egr-1 в слизовій оболонці шлунку щурів зростав у 1,4 

рази (р<0,05) відносно контролю. Через 1 год після введення аспірину 

рівень протеїну Egr-1 в слизовій оболонці шлунку статистично 

достовірно не відрізнявся від рівня протеїну в слизовій оболонці 

шлунку, який реєструвався через 20 хв після введення аспірину. Через 3 

год після введення аспірину рівень протеїну Egr-1 в слизовій оболонці 

шлунку щурів перевищував контрольні значення в 2 рази (р<0,05). 

Підвищення рівня протеїну Egr-1 в слизовій оболонці шлунка 

супроводжувалось збільшенням рівня мРНК Egr-1. 

6. У щурів, котрим вводили етанол, вже через 20 хв в слизовій оболонці 

шлунка виникали масивні крововиливи та ерозії. Середня площа 

уражень на один шлунок через 20 хв після введення етанолу становила 

1,0±0,5 мм² (р<0,05). Через 1 год після введення етанолу стан слизової 

оболонки погіршувався. Середня площа уражень збільшувалася до 

2,5±0,66 мм² (р<0,05). Нами не було виявлено вірогідних змін у вмісті 
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Egr-1 в слизовій оболонці шлунка щурів через 20 хв та 1 году після 

введення етанолу. 

7. В наших дослідженнях встановлено, що розвиток уражень за умов 

водно-імобілізаційного стресу супроводжувався поступовим зниження 

рівня Sp-1 в слизовій оболонці шлунку щурів, яке досягало вірогідних 

значень вже після 20 хв дії стресора (р<0,05). Через 1 та 3 год дії водно-

імобілізаційного стресу рівень Sp-1 в слизовій оболонці шлунку щурів 

залишався зниженим. 

8. На моделі аспірин-викликаної виразки шлунка, спостерігалася 

аналогічна тенденція до поступового зниження рівня Sp-1, як і на моделі 

стрес- викликаної виразки шлунка. Через 3 год дії аспірину, вміст Sp-1 

був нижче відносно контрольної групи в 1,5 рази (р<0,05). 

9. Нами було встановлено зростання транскрипційної активності Sp-1 в 1,6 

разів (p<0,05) через 20 хв дії етанолу на слизову оболонку щурів. Через 1 

году дії етанолу на слизову оболонку щурів вміст транскрипційного 

фактору Sp-1 досягав свого максимуму та був вище в 1,7 разів (p<0,05) 

від контрольних показників. 

10.  Ураження слизової оболонки шлунку після дії водно-імобілізаційного 

стресу асоціювалися з розвитком зростанням вмісту VEGF в 2,7 та 1,8 

разів (Р<0,05), відповідно через 20 хв і 1 год дії стресу та поверненням 

його до контрольного рівня через 3 год. Встановлено, що у щурів, які 

були піддані дії аспірину через 1 году рівень VEGF зростав в 1,5 рази 

(p<0,05). Через 3 годи після введення аспірину, рівень VEGF був 

вищим в 2 рази (p<0,05) порівняно з контрольними показниками. Ми 

встановили, що рівень VEGF в слизовій оболонці шлунка щурів через 

20 хв та 1 год дії етанолу збільшується вміст VEGF в 1,5 рази (p<0,05) 

порівняно з контрольними показниками. 

11. Нами було встановлено, що рівень bFGF поступово зростав та досягав 

вірогідної різниці через 1 год (1,4 рази, Р<0,01) та 3 год (1,6 рази, 

Р<0,01) дії віодно-іммобілізаційного стресу. Через 20 хв після введення 
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аспірину рівень bFGF зменшувався в 1,4 рази (p<0,05). Через 1 году дії 

аспірину ми спостерігали повернення рівня bFGF до контрольних 

значень, а через 3 годи – зростання рівня bFGF в 1,7 разів (p<0,05). 

Встановлено, що через 20 хв після введення етанолу вміст bFGF в 

слизовій оболонці шлунка щурів зменшувався у 2,0 рази (p>0,05), а 

через 1 годину – у 23 рази (p<0,05) у порівнянні з контролем. 
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РОЗДІЛ 4 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАЛУЧЕННЯ EGR-1 В ПАТОГЕНЕЗ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИРАЗКОУТВОРЕННЯ 

 

 

4.1. Концентрація кортизолу в сироватці крові щурів за дії стресу різної 

тривалості 

 

В серії робіт Філаретової та співав. [57, 58] встановлено, що підвищення 

ендогенного рівня глюкокортикоїдів запускає захисні механізми за умов стрес-

зумовлених виразок шлунка та сприяє їх загоєнню. Ревест та співав. [20] 

показали, що при стресових впливах глюкокортикоїди, через взаємодію з 

глюкокортикоїдними рецепторами нейронів гіпокампу можуть підвищувати 

експресію Egr-1, залучаючи два незалежних механізми: 1) швидкий, в межах 

30 хв, який не залежить від активації Erk1/2-кіназного шляху та запускається 

на фоні підвищеного рівня глюкокортикоїдів і пригнічується його зниженням; 

2) повільний, в межах 2 год, Erk1/2-залежний, що запускається на тлі 

підвищеного рівня глюкокортикоїдів і не змінюється за умов його зниження, 

але пригнічується інгібіторами фосфорилювання Erk. Іншими дослідниками 

[37], за допомогою методу in situ гібридизації, встановлено підвищення 

експресії Egr-1 в зоні зубчастої звивини гіпокампу через 24 год після введення 

адренокортикостероїдного гормону, кортикостерону. 

Нами показано, що розвиток уражень в слизовій оболонці шлунка 

супроводжувався змінами концентрації гормону стресу кортизолу в сироватці 

крові щурів (рис.4.1). У щурів контрольної групи концентрація кортизолу в 

сироватці крові складала 185,5±12,5 нмоль/л. Вже через 20 хв дії водно-

імобілізаційного стресу вона зростала до 348,0±25,2 нмоль/л (р<0,05), або в 1,9 

рази. При збільшенні тривалості дії стресу до 1 год ми спостерігали подальше 
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підвищення концентрації кортизолу до 417,3±11,1 нмоль/л (р<0,05), або в 2,2 

рази. Через 3 год дії стресу концентрація кортизолу зменшувалася до 

356,5±32,5 нмоль/л,  

але залишалася вищою за таку у щурів контрольної групи в 2 рази (р<0,05) 

(рис.4.1).  

 

 

Рис. 4.1. Вміст кортизолу в сироватці крові щурів контрольної групи та 

за умов дії водно-імобілізаційного стресу різної тривалості. М±SD.  

* - p<0,05 відносно контролю. 

 

Результати змін концентрації кортизолу в сироватці крові щурів після дії 

водно-імобілізаційного стресу є підтвердженням як ефективності вибраної 

моделі стресу, так і можливого залучення глюкокортикоїдів до механізмів 

активації Egr-1 в патогенезі виразкової хвороби шлунка. 
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4.2. Роль гіпоксії та прооксидантних змін в слизовій оболонці шлунка 

щурів в механізмах активації Egr-1 в патогенезі експериментального 

виразкоутворення 

 

4.2.1. Рівень гіпоксія індуцибельного фактора HIF -1α та розвиток гіпоксії 

в слизовій оболонці шлунка щурів за дії ульцерогенних чинників 

 

Гіпоксія є одним з найпотужніших стимуляторів ангіогенезу через 

збільшення експресії ангіогенних факторів росту (таких як VEGF, PDGF, 

bFGF) шляхом активації HIF-1α [143–147]. В дослідженнях на різних 

культурах клітин підданих дії гіпоксії показано швидке підвищення експресії 

мРНК VEGF, яке поверталося до контрольного рівня при відновленні 

нормальної оксигенації. Транскрипційні фактор HIF-1α зв'язуючись з 

гіпоксія-чутливим елементом промотера VEGF гена є критичним у запуску 

VEGF експресії. В дослідженнях механізмів розвитку уражень в 

дванадцятипалій кишці за умов цистеамін-викликаної виразки було показано 

зниження оксигенації та підвишення редокс потенціалу слизової оболонки, 

що асоціювалось з підвищенням експресії та зв’язуванні з ДНК гіпоксія-

індуцибильних факторів HIF-1α та Egr-1 [148]. 

Тому наступним етапом наших досліджень було визначення змін вмісту 

гіпоксія-індуцибельного фактору HIF-1α в слизовій оболонці шлунка щурів 

за дії ульцерогенних чинників. 

Нами було встановлено, що через 20 хв дії водно-імобілізаційного 

стресу рівень протеїну HIF-1α в слизовій оболонці шлунка зменшувався в 1,4 

рази (р<0,05), проте збільшення тривалості дії стресу до 1 годи приводило до 

зростання рівня протеїну HIF-1α α в 2 рази (р<0,05) (рис.4.2). Після дії стресу 

тривалістю 3 год ми спостерігали повернення рівня HIF-1α в слизовій 

оболонці шлунка до рівня контрольних значень. 
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Рис. 4.2. Рівень гіпоксія-індуцибельного фактору HIF-1α в слизовій 

оболонці шлунка щурів контрольної групи та за умов дії водно-

імобілізаційного стресу різної тривалості. Вестерн блот, М±SD.  

* - p<0,05 відносно контролю. 

 

Для встановлення інтенсивності гіпоксії в слизовій оболонці шлунка 

щурів за розвитку змін в ній вмісту HIF-1α ми провели імуногістохімічні 

дослідження. 

Нами було показано, що максимальний рівень гіпоксії слизової оболонки 

шлунку спостерігався через 20 хв дії стресу. Через 1 год дії стресу 

інтенсивність забарвлення імуногістохімічних зрізів зменшувалась, але була 

вищою за контрольні показники. Як видно з рис. 4.3 позитивно пофарбовані 

клітини в основному –це клітини слизової оболонки шлунка. 
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Рис. 4.3. Рівень гіпоксії в слизовій оболонці шлунка щурів контрольної 

групи та через 20 хв та 1 год дії водно-імобілізаційного стресу різної 

тривалості. А – імуногістохімічна детекція клітин в стані гіпоксіі 

(коричневий колір - позитивне забарвлення); Б – кількісна оцінка рівня 

гіпоксії тканини, М±SD.  

* - p<0,05 відносно контролю. 

 

Syam A.F. та співав. [149] продемонстрували, що хронічна гіпоксія 

призводила до утворення виразок, що супроводжувалось зростанням рівня 

гіпоксія-індуцибельного фактору HIF-1α . Отримані нами результати на моделі 

водно-імобілізаційного стресу дають змогу припустити, що зміни експресії 

HIF-1α є адаптивною реакцією слизової оболонки шлунка щурів на дію стресу. 

Так як HIF-1 є основним транскрипційним фактором, котрий регулює 

підтримання кисню на фізіологічному рівні, а також є відповідальним за 

адаптацію до виснаження кисню, одержані дані дають змогу припустити, що за 

умов дії стресу тривалістю 20 хв та 1 году відбувається розвиток 

А 

Б 
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компенсаторних реакцій в організмі, спрямованих на посилення оксигенації 

тканин.  

Ми зробили припущення, що схожі зміни в слизовій оболонці шлунка 

щурів можливі за умови дії аспірину. Тому ми перевірили дану гіпотезу і 

встановили, що рівень протеїну HIF-1α після дії аспірину не змінювався 

(рис.4.4).  

 

 

 

Рис. 4.4. Рівень гіпоксія-індуцибельного фактору Hif-1α в слизовій 

оболонці шлунка щурів контрольної групи і через 20 хв, 1 та 3 годи після 

введення аспірину. Вестерн блот, М±SD.  

 

Riano A та спів. [150] на моделі індометацин-викликаної виразки шлунка 

щурів показали збільшену експресію HIF-1α, яка досягала свого максимум, 

через 48-72 год. Отримані нами результати свідчать про те, що зміни в 

слизовій оболонці шлунка щурів на ранніх стадіях аспірин-викликаної виразки 

шлунка щурів не залежать від HIF-1α, та мають інший характер, порівняно з 

моделлю стрес-викликаних виразок шлунка. 
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4.2.2. Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів в слизовій оболонці 

шлунка щурів за дії водно-імобілізаційного стресу 

 

Важливим пусковим механізмом структурно-функціональних змін клітин 

за умов розвитку патологічного процесу є порушення балансу між продукцією 

активних форм кисню (АФК) та антиоксидантною системою. Дія активних 

кисневих метаболітів пов’язана з активацією процесів перекисного окиснення 

ліпідів (ПОЛ) у мембранах клітин [151, 152].  

 

 

Рис. 4.5. Вміст дієнових кон'югатів в слизовій оболонці шлунка щурів 

контрольної групи та за умов дії водно-імобілізаційного стресу. М±SD.  

* - p<0,05 відносно контролю. 

 

Нами було встановлено, що за дії водно-імобілізаційного стресу 

тривалістю 3 години вміст дієнових кон'югатів у слизовій оболонці шлунка 

щурів зростав в 1,6 разів (Р<0,05) (рис. 4.5.). Це може призводити до 

порушення структури та функціонування білків, ліпопротеїдів, ферментів та 

нуклеїнових кислот та може бути свідченням розвитку оксидативного стресу 

[153]. Також нами було встановлено зростання вмісту ТБК-активних сполук в 
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2.4 рази (Р<0,05) (рис.4.6.) в слизовій оболонці шлунка щурів за умов дії 

водно-імобілізаційного стресу тривалістю 3 годи. ТБК-активні сполуки також 

як і дієнові кон'югати негативно впливають на внутрішньо-клітинні процеси. 

 

 

Рис. 4.6. Вміст ТБК-активних сполук в слизовій оболонці шлунка щурів 

контрольної групи та за умов дії водно-імобілізаційного стресу. М±SD.  

* - p<0,05 відносно контролю. 

 

 Ми дослідили вміст шифових основ в слизовій оболонці шлунка щурів 

за умов дії водно-імобілізаційного стресу тривалістю 3 годи та встановили, 

що їх вміст зростав в 1.7 разів (Р<0,05) рис. (4.7.) відносно контрольних 

показників. 
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Рис. 4.7. Вміст шифових основ в слизовій оболонці шлунка щурів 

контрольної групи та за умов дії водно-імобілізаційного стресу. М±SD.  

* - p<0,05 відносно контролю. 

 

   

Ці результати є свідченням того, що в наслідок дії стресу порушуються 

структури біомембран клітин слизових оболонки шлунка щурів. Накопичення 

продуктів перекисного окислення ліпідів може виникати внаслідок утворення 

вільних радикалів чи внаслідок недостатньо ефективної роботи 

антиоксидантної системи клітин [154, 155]. 

 

4.2.3. Вміст тіолових груп в слизовій оболонці шлунка щурів за умов дії 

водно-імобілізаційного стресу різної тривалості. 

 

Регуляторні механізми, за рахунок яких відбувається моделювання 

активності редокс-чутливих транскрипційних факторів оксидантами, 

базуються на окисненні SH-груп цистеїну, що входить до складу молекули 

білку транскрипційного фактору [156].  

Ми встановили, що розвиток уражень в шлунку за дії водно-

імобілізаційного стресу зумовлює зменшення в 2 рази (р<0,05) рівня білкових 
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SH-груп в слизовій оболонці шлунку у порівнянні з контрольними тваринами 

(рис.4.8). 

 

Рис. 4.8. Вміст тіолових груп в слизовій оболонці шлунка щурів 

контрольної групи та за дії водно-імобілізаційного стресу різної тривалості. 

М±SD. * - p<0,05 відносно контролю. 

 

Отримані результати можуть бути опосередкованим доказом активації 

редокс-чутливих транскрипційних факторів.  

 

4.3. Залучення Erk1/2 та p38 MAP-кіназних шляхів в патогенез виразкової 

хвороби шлунка різного генезу  

 

4.3.1. Залучення Erk1/2 та p38 MAP-кіназних шляхів в патогенез виразки 

шлунка щурів викликаної водно-імобілізаційним стресом 

 

Активація експресії гену egr-1 опосередковується MAP-кіназним 

каскадом, а саме Erk-1/2 та р38 [49]. Крім того МАР-кінази опосередковують 

ефекти VEGF і bFGF на проліферацію та міграцію ендотеліальних клітин. 

Нами було досліджено рівень та ступінь активації (за рівнем фосфорильованих 
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форм) Erk-1/2 та p38 MAP-кіназних шляхів передачі сигналу за дії водно-

імобілізаційного стресу. 

Патологічні зміни в слизовій оболонці шлунка на фоні водно-

імобілізаційного стресу супроводжувались швидким зростанням вмісту 

фосфорилюваної форми Erk1/2 в 2,2; 2,6; 2,5 разів, відповідно через 20 хв, 1 та 

3 год дії стресу, тоді як вміст загальних протеїнів Erk1/2 був незмінним. Таким 

чином нами встановлено зростання вмісту фосфорильованої форми ERK-1/2 на 

фоні дії стресу тривалістю 20 хв, що може бути повя’зано з його активацією. 

Та поступове його зниження зі збільшенням тривалості дії водно-

імобілізаційного стресу (рис. 4.9). 

 

 

Рис. 4.9. Рівень протеїну Erk-1/2 та його фосфорильованої форми pERK 

в слизовій оболонці шлунка щурів контрольної групи та за дії водно-

імобілізаційного стресу різної тривалості. Вестерн блот, М±SD.  

* - p<0,05, ** - p<0,01 відносно рівня pErk1 в контролі, # - p<0,05 

відносно рівня pErk2 в контролі. 
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Зміни вмісту фосфорильованої форми Erk1/2 були аналогічними до змін 

вмісту Egr-1 (рис. 3.2.) в слизовій оболонці шлунка за умов дії водно-

імобілізаційного стресу різної тривалості, що можна пов’язати з підвищеним 

вмістом Egr-1.  

Далі ми дослідили зміни рівня загального протеїну р38 та його 

фосфорильованої форми в слизовій оболонці шлунка за дії стресу різної 

тривалості. Cтрес-зумовлені ураження шлунка не спричиняли вірогідних змін 

у рівні загального р38 та його фосфорильованої форми (рис. 4.10).  

 

 

 

Рис. 4.10. Рівень протеїну pp38 у слизовій оболонці шлунка щурів 

контрольної групи та за умов дії водно-імобілізаційного стресу різної 

тривалості. Вестерн блот, М±SD. * - p<0,05, ** - p<0,01 відносно показників в 

нормі, # - p<0,05 відносно рівня p38 в нормі . 

 

Ganguly K та співав. [157] дослідили зміни в активації Erk1/2 MAP-кіназ 

на моделі хронічної виразки шлунка мишей, та встановили, що активація 

даного сигнального каскада є ключовим при даній патології. Ці дані 

співвідносяться з отриманими нами результатами і є свідченням того, що за 
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умови стрес-викликанних уражень шлунка щурів основним сигнальним 

шляхом є саме Erk1/2 MAP-кіназний шлях.  

 

4.3.2. Залучення Erk-1/2 MAP-кіназного шляху в патогенез аспірин-

викликаної виразки шлунка щурів. 

 

На наступному етапі роботи ми дослідили рівень Erk1/2 та його 

фосфорильованої форми pErk-1/2 на моделі виразки викликаної аспірином. 

Вміст фосфорильованої форми Erk-1/2 через 20 хв після введення 

аспірину знижувався в 1,4 рази (Р<0,05), а через 1 году – повертався до 

контрольного рівня. Напроти, через 3 год після введення аспірину вміст pERK-

1/2 збільшувався в 1,6 разів (Р<0,05) (рис. 4.11). 

 

 

Рис. 4.11. Рівень протеїну Erk-1/2 та його фосфорильованої форми pERK 

в слизовій оболонці шлунка щурів контрольної групи та через 20 хв, 1 та 3 

годи після введення аспірину. Вестерн блот, М±SD. * - p<0,05 відносно 

контролю. 
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Liu та співавт. [158] встановили зниження рівня протеїну Erk-1/2 та його 

фосфорильованої форми pErk-1/2 в ендотеліальних клітинах судин після дії 

аспірину. Проте іншою групою дослідників [157] було встановлено, що за 

умов хронічної виразки шлунка, спричиненої індометацином спостергіається 

збільшене фосфорилювання Erk-1/2. 

 

4.3.3. Залученння Erk1/2 MAP-кіназного шляху в патогенез етанол-

викликаної виразки шлунка щурів 

 

Для встановлення загальної картини про роль Erk1/2 MAP-кіназ в 

патогенезі виразкової хвороби шлунка щурів, ми дослідили ступінь активації 

цього каскадного шляху за умов етанол-викликаних виразок шлунка. 

Нами не було виявлено вірогідних змін рівня протеїну Erk1/2 та його 

фосфорильованої форми pErk після дії етанолу на слизову оболонку щурів 

(рис.4.12). 

 

 

 Рис. 4.12 Рівень протеїну Erk-1/2 та його фосфорильованої форми pERK 

в слизовій оболонці шлунка щурів контрольної групи та через 20 хв і 1 году 

після введення етанолу. Вестерн блот, М±SD.  
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Група вчених Luo та співав. [159] встановили, що вплив 30% етанолу на 

слизову оболонку шлунка щурів не призводить до змін в фосфорилюванні Erk-

1/2. Ці результати узгоджуються з даними отриманами нами щодо відсутності 

активації Erk-1/2 МАР-кіназного щляху після дії етанолу. 

 

4.4. Вплив блокатора Erk-1/2 MAP кіназ на розвиток уражень в слизовій 

оболонці шлунка щурів, викликаних водно-імобілізаційним стресом  

 

 Нами встановлено, що Egr-1 є ключовим транскрипційним фактором за 

умов стрес викликаних виразок шлунка щурів і доведено, що він 

опосередковує свої ефекти через Erk-1/2 MAP кіназний шлях. Для 

підтвердження такого висновку ми дослідили вплив блокатора Erk-1/2 MAP 

кіназ на розвиток уражень в слизовій оболонці шлунка щурів викликаних 

стресом.  

 Так як в літературі відсутні дані щодо впливу блокаторів Erk-1/2 MAP 

кіназ на розвиток уражень в слизовій оболонці шлунка, ми проведели 3 серії 

експериментів, у котрих ми використали 3 різні дози блокатора Erk-1/2 MAP 

кіназ - PD98059: 0,15 мг/кг, 1 мг/кг та 10 мг/кг. PD98059 нерозчинний у воді, 

тому розчинником слугував розчин DMSO. В зв’язку з цим кожна серія 

експериментів включала 3 групи тварин: контрольну групу щурів, яким за 20 

хв до початку дії 3-х годиного водно-імобілізаційного стресу вводили 

фізіологічний розчин; групу щурів, яким за 20 хв до початку дії 3-х годиного 

водно-імобілізаційного стресу вводили DMSO, та групу щурів, яким за 20 хв 

до початку дії 3-х годиного водно-імобілізаційного стресу вводили PD98059. 

 В результаті проведених досліджень встановлено, що PD98059 у дозах 

0,15 і 1 мг/кг не викликав достовірних змін у кількості і площі ерозивно-

виразкових уражень та кількості крововиливів, викликаних водно-

імобілізаційним стресом. Введення блокатора Erk-1/2 MAP кіназ PD98059 у 

дозі 10 мг/кг призводило до збільшення площі ерозивно-виразкових уражень в 

слизовій оболонці шлунка щурів у 16,7 разів (p<0,05) у порівнянні з контролем 
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та у 2,7 рази (p<0,05) у порівнянні з групою щурів, яким вводили DMSO. При 

цьому кількість крововиливів у слизовій оболонці шлунка щурів зростала у 2,3 

рази (p<0,05) відносно щурів, яким вводили воду (рис. 4.13). 

 

 

Рис. 4.13. Вплив блокатора Erk-1/2 МАР-кіназ (PD98059, 10мг/кг) на 

макроскопічні зміни в слизовій оболонці шлунку щурів після дії водно-

імобілізаційного стресу різної тривалості:  

 (А) репрезентативні знімки шлунків щурів;  

(Б) – кількісні показники площі уражень шлунку, M±SD;  

* - p<0,05 відносно групи щурів, яким вводили воду;  

# - p<0,05 відносно групи щурів, яким вводили DMSO.   

 

Отриманний результат свідчить про те, що обрана доза PD98059 була 

ефективною, а також про те, що Erk-1/2 MAP-кіназний шлях є основним за 

стрес викликанних виразок шлунка. 

А 

Б 
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 Ми припустили, що введення PD98059 призводило до погіршення 

клінічної картини, перебігу експериментальної виразки шлунку через Erk1/2 

залежне пригнічення активності Egr-1 і, відповідно, рівня про-ангіогенних 

факторів. 

Для перевірки нашої гіпотези, наступним етапом наших досліджень було 

визначення рівня протеїну Erk-1/2 та його фосфорильованої форми pERK в 

слизовій оболонці шлунка щурів після дії PD98059, та рівня протеїну Egr-1 і 

ангіогенних факторів VEGF і bFGF. 

Ми встановили, що введення PD98059 в дозі 10 мг/кг на фоні дії водно-

імобілізаційного стресу тривалістю 3 години не впливало на рівень загального 

протеїну Erk1/2, але призводило до зменшення вмісту pErk в 2,2 рази (p<0,05) 

порівняно з групами щурів котрим вводили воду (рис.4.14). 

 

 

Рис. 4.14. Вплив блокатора Erk-1/2 МАР-кіназ (PD98059, 10мг/кг) на 

рівень протеїну Erk-1/2 та його фосфорильованої форми pERK в слизовій 

оболонці шлунка щурів після 3-х год дії водно-імобілізаційного стресу. 

Вестерн блот, М±SD. 

* - p<0,05 відносно групи щурів, яким вводили воду;  
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# - p<0,05 відносно групи щурів, яким вводили DMSO. 

 

 В подальшій роботі, ми дослідили рівень протеїну Egr-1. Ми встановили, 

що введення PD98059 призводило до зменшення рівня протеїну Egr-1 на 18% 

(p<0,05) порівняно з контрольними групами щурів (рис. 4.15). 

 

 

 

Рис. 4.15. Вплив блокатора Erk-1/2 МАР-кіназ (PD98059, 10мг/кг) на 

рівень протеїну Egr-1 в слизовій оболонці шлунка щурів після 3-х год дії 

водно-імобілізаційного стресу. Вестерн блот, М±SD. 

* - p<0,05 відносно групи щурів, яким вводили воду чи DMSO. 

 

 Отримані нами результати на моделі стрес-викликанної виразки шлунка 

можуть свідчити про те, що пригнічення рівня фосфорилювання Erk-1/2 

призводить до зменшення експресії гену egr-1, а відповідно і до зменшення 

синтезу протеїну Egr-1.  

 В попередніх дослідженнях, нами було встановлено, що зростання 

протеїну Egr-1 супроводжувалось зростанням експресії про-ангіогенних 

факторів VEGF та bFGF (підрозділ 3.5.).  
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Тому, наступним етапом ми дослідили зміни вмісту про-ангіогенних 

факторів VEGF та bFGF в слизовій оболонці шлунка щурів під дією 

блокатора Erk-1/2. Нами було виявлено, що рівень протеїну bFGF в слизовій 

оболонці шлунка щурів після 3 год дії стресу на фоні введення блокатора 

Erk-1/2 MAP-кіназ зменшувався в 5,4 разів (p<0,05), порівняно з 

контрольними значеннями (рис. 4.16).  

 

 

Рис. 4.16. Вплив блокатора Erk-1/2 MAP-кіназ PD98059 на рівень 

протеїну bFGF в слизовій оболонці шлунка щурів після 3-х год дії водно-

імобілізаційного стресу. Вестерн блот, М±SD.  

* - p<0,05 відносно групи щурів, яким вводили воду чи DMSO . 

 

 Таке зменшення вмісту протеїну bFGF пояснює збільшену середню 

площу ерозій, за рахунок того, що зменшуєтсья швидкість утворення 

фіброзної тканини. 

Також ми встановили, що вміст про-ангіогенного фактору VEGF був 

нижчим в 3,5 разів (p<0,05) в слизовій оболонці шлунка щурів після 3 год дії 

стресу на фоні введеня PD98059 порівняно з контрольними значеннями 

(рис.4.17). 
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Рис. 4.17. Вплив блокатора Erk-1/2 MAP-кіназ PD98059 на рівень 

протеїну VEGF в слизовій оболонці шлунка щурів після 3-х год дії водно-

імобілізаційного стресу. Вестерн блот, М±SD.  

* - p<0,05 відносно групи щурів, яким вводили воду чи DMSO. 

 

Так як VEGF необхідний для запуску фізіологічного ангіогенезу, 

збільшена кількість крововиливів в слизовій оболонці шлунка щурів, пов’язана 

саме зі зниженим рівнем VEGF. 

Відомо, що VEGF та bFGF є ключовими про-ангіогенними факторами, 

котрі необхідіні для гоєння виразок. Ми спостерігали погіршення клінічної 

картини в слизовій оболонці шлунка щурів післся введення PD98059 

порівняно з контрольними показниками, що співпадало зі зменшенням вмісту 

про-ангіогенних факторів. В свою чергу зменшена експресія VEGF та bFGF 

була пов’язана зі зменшенням активації Erk-1/2 MAP-кіназного шляху та 

рівня транскрипційного фактору Egr-1.  
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Висновки до розділу 

 

1. Нами було встановлено, що через 20 хв дії водно-імобілізаційного 

стресу рівень протеїну Hif-1α в слизовій оболонці шлунка зменшувався 

в 1,4 рази (р<0,05), проте збільшення тривалості дії стресу до 1 годи 

приводило до зростання рівня протеїну Hif-1α в 2 рази (р<0,05) 

(рис.4.5). Після дії стресу тривалістю 3 годи ми спостерігали 

повернення рівня Hif-1α в слизовій оболонці шлунка до рівня 

контрольних значень. За допомогою імуногістохімічного дослідження 

нами було показано, що максимальний рівень гіпоксії слизової 

оболонки шлунка спостеріголась через 20 хв дії стресу. 

2. Нами було встановлено, що за дії водно-імобілізаційного стресу 

тривалістю 3 годи вміст дієнових кон'югатів, ТБК-активних сполук та 

шифових основ зростає. Розвиток уражень в шлунку за дії водно-

імобілізаційного стресу зумовлювало зменшення рівня білкових SH-

груп в 2 рази (р<0,05) в слизовій оболонці шлунку щурів у порівнянні з 

контрольними тваринами. 

3. Водно-імобілізаційний стрес викликав зростання вмісту 

фосфорилюваної форми Erk1/2 в 2,2; 2,6; 2,5 разів, відповідно через 20 

хв, 1 та 3 год дії стресу, тоді як вміст загальних протеїнів Erk1/2 був 

незмінним. Cтрес-зумовлені ураження шлунка не спричиняли 

вірогідних змін у рівні загального р38 та його фосфорильованої форми. 

4. Вміст фосфорильованої форми Erk-1/2 через 20 хв після введення 

аспірину знижувався в 1,4 рази (Р<0,05), а через 1 году – повертався до 

контрольного рівня. Напроти, через 3 годи після введення аспірину 

вміст pERK-1/2 збільшувався в 1,6 разів (Р<0,05). Нами не було 

виявлено вірогідних змін рівня протеїну Erk1/2 та його 

фосфорильованої форми pErk після дії етанолу на слизову оболонку 

щурів. 
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5.  Встановлено, що доза блокатора Erk-1/2 MAP-кіназ PD98059 10 мг/кг 

призводила до збільшення площі ерозивно-виразкових уражень в 

слизовій оболонці шлунка щурів. Введення PD98059 в дозі 10 мг/кг на 

фоні дії водно-імобілізаційного стресу тривалістю 3 години не 

впливало на рівень загального протеїну Erk1/2, але призводило до 

зменшення вмісту pErk в 2,2 рази (p<0,05) порівняно з групами щурів 

котрим вводили воду. 

6. Ми встановили, що введення PD98059 призводило до зменшення рівня 

протеїну Egr-1 на 18% (p<0,05) порівняно з контрольними групами 

щурів. Нами було виявлено, що рівень протеїну bFGF в слизовій 

оболонці шлунка щурів після 3 год дії стресу на фоні введеня 

блокатора Erk-1/2 MAP-кіназ зменшувався в 5,4 разів (p<0,05), 

порівняно з контрольними значеннями. Також ми встановили, що вміст 

про-ангіогенного фактору VEGF був нижчим в 3,5 разів (p<0,05) в 

слизовій оболонці шлунка щурів після 3 год дії стресу на фоні введеня 

PD98059 порівняно з контрольними значеннями. 
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РОЗДІЛ 5 

ВПЛИВ ПОХІДНИХ 2-(2-АМІНОТІАЗОЛ-4-ИЛ)-2-

МЕТОКСИІМІНОАЦЕТАТ NA (СИН ТА АНТИ ІЗОМЕРИ) НА 

ШВИДКІСТЬ ГОЄННЯ СТРЕС ВИКЛИКАНОЇ ВИРАЗКИ ШЛУНКА 

ЩУРІВ 

 

 

5.1. Макроскопічні зміни в слизовій оболонці шлунка щурів після дії Син- 

та Анти ізомерів 

 

Пошук препаратів з про- та анти-ангіогенною активністю – це важлива 

задача сучасної медицини, адже надмірний чи недостатній ангіогенез 

спостерігається при злоякісному рості, хронічних запальних захворюваннях, 

виразкових ураженнях травного тракту, тощо [160–162]. Відомо, що гіпоксія-

індуцибельний транскрипційний фактор HIF-1α може регулювати експресію 

про-ангіогенних факторів VEGF та bFGF [163–165]. Похідні 2-(2-амінотіазол-

4-ил)-2-метоксиіміноацетат Na були синтезовані співробітниками інституту 

загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАНУ. Ці сполуки 

завдяки своїй струкутурі є потенційними блокаторами HIF -1α. Sperandio S. та 

співав. [166] показали, що гіпоксія чутливий транскрипційний фактор Egr-1 

може регулювати експресію Hif-1α через зв’язування з промоторною ділянкою 

HIF-1α, а також приймає участь в трансактивації HIF-1α промотора. Тому 

наступним етапом наших досліджень було вивчення здатності потенційних 

інгібіторів HIF-1α, Анти- та Син -ізомерів похідних 2-гідроксиімінооцтової 

кислоти, впливати на процеси гоєння стрес-викликаних виразок шлунку та на 

рівень транскрипційного фактору Egr-1 та залежних від нього факторів росту 

bFGF та VEGF. 

Нами не було встановлено різниці в макроскопічних змінах після дії Анти 

ізомер у порівняні з групою тварин які отримували контрольну субстанцію. 
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Проте після введення Син ізомера ми спостерігали, що кількість ерозій 

розмірами менше 1 мм зменшувалась. Так, у контрольної групи щурів в 

середньому було 8,3 ерозій/шлунок, а у групи Син, цей показник зменшувався 

до 0,9/шлунок (p<0,05). Також Син-ізомер призводив до збільшення точкових 

ерозій (0,25 мм
2
) з 0,6 до 2,3 (p<0,05) (рис.5.1). 

 

 

Рис. 5.1. Виразково-ерозійні ураження в слизовій оболонці шлунка, 

викликані 3-х годиним імобілізаційним стресом у щурів контрольної групи та 

у щурів, яким після нанесення стресу упродовж 3-х діб вводили Син (25 мг/кг, 

в/м) чи Анти (25 мг/кг, в/м) ізомери 2 гідроксиімінооцтової кислоти, М±SD:  

А – загальна площа уражень (мм2);  

Б – кількість ерозій розміром менше 1мм;  

В – кількість точкових виразок (площа 0,25 ммІ); 

Г – кількість ерозій розміром більше 1мм; 

Д – репрезентативні фотографії уражень шлунка; 
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Оскільки речовина Син мала більший ефект порівняно з речовиною Анти, 

ми повторили експеримент з речовиною Син, та встановили, що Син 

достовірно викликав збільшення числа виразок, а також збільшував кількість 

та площу ерозій (рис.5.2). 

 

Рис.5.2. Кількість ерозій (А), кількість виразок (Б), площа ерозій  (В), 

площа виразок (ммІ) (Г), викликаних водно-імобілізаційним стресом 

тривалістю 3 год. у контрольних щурів (дН2О, в/м), та тварин, що отримували 

лікуння речовиною Син (25 мг/кг, в/м). М±SD. * - p<0,05 відносно показників в 

котрольній групі. 

 

Це дає змогу припустити, що речовина Син успішно пригнічувала HIF-1α 

що могло призводити до погіршення клінічної картини умов стрес-викликаних 

уражень шлунка.  
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5.2. Рівень Egr-1 в слизовій оболонці шлунка щурів після дії Син- та Анти 

ізомерів 

 

В попередніх дослідженях нами було встановлено, що Egr-1 

опосередковує свою дію через Erk-1/2 МАР-кіназний шлях. Але є ще два 

можливих варіанта – Egr-1 спричиняє підвищення експресії HIF-1α, котрий 

надалі регулює рівень VEGF, та другий варіант - HIF-1α не залежний [27]. 

Тому, для встановлення повної картини механізму дії Egr-1 ми перевірили 

зміни рівня Egr-1 після дії речовини Син. 

Ми показали, що рівень транскрипційного фактора Egr-1 в слизовій 

оболонці шлунка щурів після дії водно-імобілізаційного стресу тривалістю 3 

год був знижений у тварин, що отримували лікуння речовиною Син (рис.5.3). 

 

 

Рис.5.3. Рівень протеїну Egr-1 в слизовій оболонці шлунка щурів після дії 

водно-імобілізаційного стресу тривалістю 3 години у контрольних щурів, та 

тварин, що отримували лікуння речовиною Син. Вестерн блот, М±SD. * - 

p<0,05 відносно показників в котрольній групі. 
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5.3. Рівень ангіогенних факторів VEGF та bFGF в слизовій оболонці 

шлунка щурів після дії Син- та Анти-ізомерів 

 

 

Речовини Син та Анти були створені як потенційні блокатори HIF-1α. 

HIF-1α є ключовим регулютором експресії VEGF, крім того, експресія VEGF 

та bFGF знаходиться під контролем Egr-1, який був пригнічений за дії Син-

ізомеру, тому ми перевірили зміни вмісту ангіогенних факторів VEGF та 

bFGF.  

Нами було встановлено, що речовина Син викликала достовірне 

зменшення рівня VEGF в 1,7 разів (p<0,05) в слизовій оболонці шлунка щурів, 

тоді як анти-ізомер не змінював його (рис.5.4).  

 

 

Рис.5.4 Рівень протеїну VEGF в слизовій оболонці шлунка щурів після дії 

водно-імобілізаційного стресу тривалістю 3 години у контрольних щурів, та 

тварин, що отримували лікуння речовинами Син та Анти. Вестерн блот, 

М±SD. * - p<0,05 відносно контрольної групи. 
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Речовини Син та Анти викликали зменшення рівня bFGF, але вірогідності 

ці зміни досягали лише за дії Анти-ізомеру (рис.5.5). 

 

 

Рис.5.5. Рівень протеїну bFGF в слизовій оболонці шлунка щурів після дії 

водно-імобілізаційного стресу тривалістю 3 години у контрольних щурів, та 

тварин, що отримували лікуння речовинами Син та Анти. Вестерн блот, 

М±SD. * - p<0,05 відносно контрольної групи. 

 

Введення Син-, але не Анти-ізомеру, викликало зменшення рівня HIF-1-

залежного про-ангіогенного фактору VEGF в слизовій оболонці шлунку щурів. 

Рівень іншого фактору росту з ангіогенною активністю bFGF не змінювався за 

дії Син-, але був значно знижений за дії Анти-ізомеру. Анти- та Син-ізомери 

похідних 2-гідроксиімінооцтової кислоти затримують гоєння стрес-

індукованих виразок шлунку у щурів, причому Син-ізомер має більш 

потужний ефект, який пов'язаний зі зменшенням рівня основного про-

ангіогенного фактору VEGF.  

Нами був зроблений висновок, що Син-ізомер похідної 2-

гідроксиімінооцтової кислоти може бути потенційними ліками для 
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пригнічення надмірного ангіогенезу, який спостерігається при злоякісному 

рості чи хронічних запальних захворюваннях. 

 

Висновки до розділу 

 

1. Нами не було встановлено різниці в макроскопічних змінах після дії Анти-

ізомеру у порівняні з групою тварин, які отримували контрольну 

субстанцію. Проте після введення Син-ізомера ми спостерігали, що 

кількість ерозій розміром менше 1 мм зменшувалась, в той самий час 

викликав появу виразок, а також збільшував кількість та загальну площу 

ерозій. 

2. Рівень транскрипційного фактора Egr-1 в слизовій оболонці шлунка щурів 

після дії водно-імобілізаційного стресу тривалістю 3 год був знижений у 

тварин, що отримували лікуння речовиною Син. 

3. Нами було встановлено, що речовина Син викликала достовірне зменшення 

рівня VEGF в 1,7 разів (p<0,05) в слизовій оболонці шлунка щурів, тоді як 

Анти-ізомер не змінював його. Речовини Син та Анти викликали 

зменшення рівня bFGF, але вірогідності ці зміни досягали лише за дії Анти-

ізомеру. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

 

Виразкова хвороба є одним з найбільш поширених захворювань 

шлунково-кишкового тракту. За даними сучасних досліджень цим 

захворюванням страждають до 10% населення країн Європи, США і Росії. 

Виразкову хворобу з легкої руки академіка В.Х.Василенко нерідко називають 

"загадковим" захворюванням, хоча написані тисячі статей, які розкривають 

етіологію і патогенез, клінічні варіанти і особливості лікування, постульовані 

діагностичні алгоритми [167–175]. Не дивлячись на всі очевидні досягнення 

у вивченні виразкової хвороби, залишається немало запитань, завдяки яким 

інтерес до цієї проблеми не згасає. 

Виразкова хвороба здавна вважається мультифакторним захворюванням 

з полігенним типом спадковості [104, 176]. Цією фразою зазвичай 

прикривають нестачу знань по тій чи іншій проблемі. До виразкової хвороби 

це, очевидно, відноситься в найменшій мірі, так як за багаторічну історію 

вивчення цього захворювання було створено немало гіпотез виникнення 

виразкового дефекту, підтверджених серйозними дослідженнями (кортико-

вісцеральна [177], запальна , нейроендокринна[178], інфекційна [179], 

нейргенно-генетична [180] та ін.). Разом з тим, ні одна з них не стала 

домінуючою. 

В огляді літератури ми вже писали про етіологічну структуру виразкової 

хвороби (спадкову схильність, екзогенні і ендогенні фактори). Проте ми 

хочемо зупинитися на екзогенних факторах, особливо тих, вплив яких на 

стан СОШ неухильно зростає. Це, насамперед, дія стресу, тривалий і 

безконтрольний прийом НПЗП та алкоголю [181]. 

Основним механізмом стрес-індукованих виразок шлунка є розвиток 

гіпоксії в слизовій оболонці шлунка [104]. Найбільш чутливими до 

гіпоксичних змін є ендотеліальні клітини, де відбуваються зміни у 
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транскрипційній активності, за рахунок активації гіпоксія-чутливих 

транскрипційних факторів. Транскрипційний фактор Egr-1 відіграє ключову 

роль в опосередкуванні гіпоксія-викликаних змін в ендотеліальних клітинах 

[8, 84].  

За даними [56], короткочасна дія стресора зумовлювала підвищення 

експресії мРНК Egr-1 в паравентрикулярних ядрах гіпоталамуса щурів, які 

належать до інтегративних мозкових структур відповіді на стрес. Revest та 

співав. [64] показали, що глюкокортикоїди можуть підвищувати експресію 

Egr-1 при стресових впливах. Даний ефект може опосередковуватися через 

два незалежних механізми: 1) швидкий, не залежний від активації Erk1/2-

кіназного шляху; запускається підвищенням рівня глюкокортикоїдів та 

пригнічується його зниженням; 2) повільний, Erk1/2-залежний; активується 

на фоні підвищеного рівня глюкокортикоїдів, не змінюється за умов його 

зниження, але пригнічується інгібіторами фосфорилювання Erk. Тому 

наступним етапом, ми дослідили рівень протеїну Egr-1 при стресових 

впливах різної тривалості.  

Група проф. А. Тарнавського [8] розширила наші уявлення щодо ролі 

Egr-1 в механізмах виразкоутворення гастродуоденальної зони. Вони провели 

порівняльні дослідження стану слизової оболонки шлунка молодих та літніх 

щурів. Було встановлено, що у літніх щурів кровотік в слизовій оболонці 

шлунка знижується на 60% та в ній розвивається виражена гіпоксія. 

Гіпоксичні зміни в слизовій оболонці шлунка літніх щурів супроводжувались 

підвищенням експресії Egr-1 мРНК та протеїну і збільшенням його 

регуляторної активності. Крім того, літні щури були більш вразливими до 

розвитку експериментальних виразок шлунка.  

Почуття страху, що виникало у щурів за умов 5-ти хвилинного 

пред’явлення кота, супроводжувалось підвищенням експресії мРНК Egr-1 в 

паравентрикулярних ядрах гіпоталамуса, які належать до інтегративних 

структур мозку відповіді на стрес [56]. 
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Ми припустили, що Egr-1 бере участь в розвитку стрес-викликаних 

уражень шлунка. Наші подальші дослідження були спрямовані на перевірку 

даної гіпотези. 

В результаті проведених експериментів встановлено, що водно-

імобілізаційний стрес тривалістю 20 хв викликає різке підвищення експресії 

протеїну Egr-1 в 1,7 разів (р<0,05) в слизовій оболонці шлунка щурів, яке 

залишається на тому ж рівні через 1 год дії водно-імобілізаційного стресу. 

Збільшення тривалості дії водно-імобілізаційного стресу до 3 год., коли у 

100% досліджуваних щурів розвиваються деструктивно-ерозивні ураження 

слизової оболонки шлунка, рівень протеїну Egr-1 повертається до вихідного 

рівня.  

Також для підтвердження змін експресії Egr-1 в слизовій оболонці 

шлунка щурів, які зазнали дії стресу ми дослідили рівень мРНК Egr-1 за 

допомогою ПЛР зі зворотньою транскрипцією. Нами було підтверджено, що 

водно-імобілізаційний стрес викликав експресію Egr-1 та був високим на всіх 

часових точках. Рівень мРНК Egr-1 був вщим за контрольні показники в 22,6, 

21,4 та 19,2 разів (p<0.05) відповідно через 20 хв., 1 та 3 години дії водно-

імобілізаційного стресу. 

Нами зроблено висновок про те, що зміна рівня експресії Egr-1 в 

слизовій оболонці шлунка щурів, які зазнали дії стресу, може свідчити про 

залучення Egr-1 в молекулярні механізми адаптації слизової оболонки 

шлунка до стресових навантажень. Так як численні роботи свідчать про те, 

що експресія Egr-1 змінюється у відповідь на дію стресу різного генезу в 

інших тканинах [105–109], ми можемо заключити, що Egr-1 відіграє роль 

системного адаптера у відповідь на стрес. 

Для підтвердження універсальної ролі Еgr-1 в патогенезі стрес-

викликаних уражень шлунка ми визначили рівень експресії Еgr-1 на іншій 

моделі стресових виразок, а саме моделі імобілізаційного стресу в 

модифікації Гройсмана та Каревіної, так званого «соціального» стресу [96]. 

На відміну від водно-імобілізаційного стресу, модель «соціального» стресу 
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характеризується більш повільним розвитком уражень шлунка, з появою 

перших геморагій через 6 год та розвитком виразок лише через 24 год.  

 В результаті проведених нами досліджень встановлено, що індекс 

імунореактивності Egr-1 в слизовій оболонці шлунка щурів, які були піддані 

6-ти годинній дії стрессу, в 2,1 (p<0,05) рази більший за показники в 

контрольній групі тварин. Через 24 години дії стресу, коли в шлунку 

розвивались виразки, рівень Egr-1 зменшувався і був на рівні показників 

контрольної групи тварин.  

Таким чином, найбільший рівень експресії Egr-1 в слизовій оболонці 

шлунка спостерігався у передвиразковому стані (через 6 годин дії стресу), 

найменшим він був на фоні виражених нейро-дистрофічних уражень шлунку 

(через 24 години дії стресу).  

Отже, можна заключити, що розвиток уражень шлунку за умов стрес-

індукованого виразкоутворення супроводжується збільшенням експресії 

редокс-чутливого транскрипційного фактору Egr-1.  

НПЗП є надзвичайно ефективними знеболюючими, протизапальними і 

антиагрегантними препаратами [110–114], проте їх використання пов’язано з 

широким спектром побічної дії на печінку, нирки, серцево-судинну систему, 

шкіру та шлунково-кишковий тракт [115]. Найбільш частою є побічна дія 

НПЗП, в т.ч. аспірину, на шлунково-кишковий тракт і проявляється вона в 

диспепсії, серцевій болі, абдомінальному дискомфорті та в таких серйозних 

наслідках як пептична виразка, що несе загрозу життю при кровотечах та 

перфораціях [116, 117]. Численними дослідженнями показано, що 

різноманітні фактори, такі як простагландини, ураження мікроваскулярного 

шару, реактивні форми кисню, про-запальні цитокіни  беруть участь в 

патогенезі аспірин-викликаних уражень слизової оболонки шлунка [118–

122]. Фактор некрозу пухлин альфа (TNFα) – про-запальний цитокін, який 

може збільшувати продукцію супероксидного аніон-радикалу (O‾2) 

нейтрофілами, що приводить до оксидативного стресу в слизовій оболонці та 
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розвитку уражень. Введення інгібіторів TNFα гальмує розвиток уражень в 

слизовій оболонці шлунка, викликаних НПЗП [123, 124].  

Зважаючи на те, що Еgr-1 є редокс-чутливим транскрипційним 

фактором, експресія гену якого швидко зростає у відповідь на гіпоксію [33], 

інтерлейкіни [182, 183] та ін., і відсутність даних щодо залучення Еgr-1 у 

НПЗП-індуковані ураження шлунку, ми визначали рівень експресії Еgr-1 в 

слизовій оболонці шлунка в різні терміни після введення аспірину.  

Нами показано, що через 20 хв після введення аспірину в слизовій 

оболонці шлунка щурів виникали крапкові крововиливи і спостерігались 

незначні пошкодження та гіперемія слизової (рис. 3.5). Через 1 год після 

введення аспірину в слизовій оболонці шлунка реєструвались масивні 

крововиливи, ерозії та виразки, середня площа яких складала 44,0±31,4 ммІ 

(р<0,05). Через 3 год після введення аспірину стан слизової оболонки 

погіршувався. Середня площа уражень збільшувалася до 85,0±54,1 ммІ 

(р<0,05). 

Через 20 хв після введення аспірину рівень протеїну Egr-1 в слизовій 

оболонці шлунка щурів зростав у 1,4 рази (р<0,05) відносно контролю. Через 

1 год після введення аспірину рівень протеїну Egr-1 в слизовій оболонці 

шлунку статистично достовірно не відрізнявся від рівня протеїну в СОШ, 

який реєструвався через 20 хв після введення аспірину. Через 3 год після 

введення аспірину рівень протеїну Egr-1 в слизовій оболонці шлунка щурів 

перевищував контрольні значення в 2 рази (р<0,05). 

Підвищення рівня протеїну Egr-1 в слизовій оболонці шлунка 

супроводжувалось збільшенням рівня мРНК Egr-1. Через 20 хв після 

введення аспірину рівень мРНК Egr-1 мав тенденцію до збільшення, а через 1 

год після введення аспірину він зростав в 1,5 рази (р<0,05) відносно 

контролю. Через 3 год після введення аспірину рівень мРНК Egr-1 в слизовій 

оболонці шлунка був у 2,3 рази (р<0,05) більшим порівняно з контрольною 

групою щурів.  
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Дані стосовно різкого зростання вмісту Egr-1 в слизовій оболонці 

шлунка щурів після дії аспірину співпадають з результатами отриманими в 

попередніх дослідженнях на моделі водно-імобілізаційного стресу. Це може 

свідчити про те, що Egr-1 є універсальним транскрипційним фактором, 

залученим в патогенез виразкової хвороби. 

На користь нашого висновку можна навести відомості про збільшення 

експресії протеїну та мРНК Egr-1 на ранніх стадіях розвитку цистеамін-

викликаної виразки дванадцятипалої кишки та про погіршення клінічної 

картини виразкової хвороби дванадцятипалої кишки після введення 

антисенс-олігуноклеотиду Egr-1 [86]. 

Оксидативний стрес тісно пов’язаний не лише з розвитком стрес- та 

НПЗП-індукованих уражень в слизовій оболонці шлунка, але і з розвитком 

уражень, викликаних етанолом [125]. Наслідком оксидативного стресу є 

гіпоксія в слизовій, що спонукало нас дослідити залучення гіпоксія-

залежного транскрипційного фактору Egr-1 у розвиток етанол-індукованих 

уражень шлунка. 

Етанол справляє свій небезпечний вплив через безпосереднє вироблення 

реактивних метаболітів, які, разом з вільними радикалами, змінюють 

структуру і функцію ряду клітинних білків, або через з підтримку інших 

шляхів, які підтримують високий рівень окисного пошкодження [130]. 

Етанол-індуковані ураження слизової оболонки шлунка пов'язані з 

пошкодженням капілярів слизової оболонки і підвищенням судинної 

проникності [132]. Некроз капілярів СОШ, порушення судинного кровотоку, 

і тромбоз в субепітеліальних мікросудин - це інші патології, які можуть 

розвиватись внаслідок обструкції слизової оболонки шлунка. На додаток до 

прямих негативних наслідків етанолу на слизову оболонку шлунка і інші 

фактори сприяють патогенезу уражень[134]. 

У щурів, котрим вводили етанол, через 20 хв в слизовій оболонці 

шлунка виникали масивні крововиливи та ерозії. Також ми спостерігали 

значні виразкові пошкодження слизової оболонки шлунку. Необхідно 



  105 

 

 

зазначити, що на відміну від стрес- та аспірин-індукованих уражень шлунка, 

етанол-викликані ураження характеризувались масивними крововиливами 

вже через 20 хвилин після введення етанолу. Середня площа уражень на один 

шлунок через 20 хвилин після введення етанолу становила 1,0±0,5 мм² 

(р<0,05). Через 1 год після введення етанолу стан слизової оболонки 

погіршувався. Середня площа уражень збільшувалася до 2,5±0,66 мм² 

(р<0,05). 

За данними літератури [94], EGR-1 сприяє підвищенню експресії TNF-α, 

викликаних ліпополісахаридами, після хронічного вживання етанолу щурами 

та що відсутність EGR-1 запобігає хронічний етанол-індукованій жировій 

дистрофії печінки. У дослідженнях Szabo та співав [86] було показано 

збільшення експресії протеїну та мРНК Egr-1 за умов цистеамін-викликанної 

виразки ДПК. Зниження експресії Egr-1 викликало загострення симптомів 

хвороби. Група проф. А. Тарнавського [8] показала, що гіпоксичні зміни в 

слизовій оболонці шлунка літніх щурів супроводжувались підвищенням 

експресії Egr-1 мРНК та протеїну і збільшенням його регуляторної 

активності. Більш того, літні щури були більш вразливим до розвитку 

експериментальних виразок шлунка. Ми дослідили вміст протеїну Egr-1 в 

слизовій оболонці шлунка щурів після дії етанолу різної тривалості.  

Нами не було виявлено змін у вмісті Egr-1 в слизовій оболонці шлунка 

щурів через 20 хвилин та 1 годину після введення етанолу. Це може свідчити 

про те, що молекулярні механізми уражень в слизовій оболонці шлунка 

щурів у відповідь на дію етанолу є інакшими порівняно з стрес- та аспірин-

індукованими ураженнями. 

Регуляторна активність Egr-1 знаходиться в тісному взаємозв’язку з 

іншим транскрипційним фактором - Sp1, сайти зв’язування яких частково 

перекриваються в спільній (-GGGCGG-) зоні промотора, що в деяких 

випадках може призводити до конкуренції за сайт зв’язування [28, 135]. Sp1 є 

важливим транскрипційним фактором здатним активувати чи пригнічувати 

транскрипцію у відповідь на фізіологічні та патологічні стимули, такі як 
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оксидативний стрес [136]. За даними літератури, Egr-1 може проявляти свою 

дію, зв’язуючись з промоторною ділянкою генів, яка є ідентичною для 

іншого цинк-зв’язаного транскрипційного фактору Sp1 [135, 184]. Важливо 

зауважити, що регуляторна активність Egr-1 та Sp1 може проявлятися у 

вигляді конкуренції чи взаємодії.  Тому наступним етапом наших досліджень 

було вивчення змін експресії протеїну Sp-1 в слизовій оболонці шлунка 

щурів за умов експериментального виразкоутворення. 

В наших дослідженнях встановлено, що розвиток уражень за умов 

водно-імобілізаційного стресу супроводжувався поступовим зниження рівня 

Sp-1 в слизовій оболонці шлунку щурів, яке досягало вірогідних значень вже 

після 20 хвилин дії стресора (р<0,05). Через 1 годину та 3 години дії водно-

імобілізаційного стресу рівень Sp-1 в слизовій оболонці шлунку щурів 

залишався зниженим. 

На моделі аспірин-індукованої виразки шлунка, спостерігалася 

аналогічна тенденція до поступового зниження рівня Sp-1, як і на моделі 

стрес-індукованої виразки шлунка. Через 3 год дії аспірину, вміст Sp-1 був 

нижче відносно контрольної групи в 1,5 рази (р<0,05). 

На фоні відсутньої експресії Egr-1 ми припустили, що за етанол-

індукованих уражень шлунка щурів ключовим транскрипційним фактором 

може бути Sp-1. Нами було встановлено зростання транскрипційної 

активності Sp-1 в 1.6 разів (p<0.05) через 20 хв дії етанолу на слизову 

оболонку щурів. Через 1 годину дії етанолу на слизову оболонку щурів вміст 

транскрипційного фактору Sp-1 досягав свого максимуму та був вище в 1.7 

разів (p<0.05) від контрольних показників.  

Отримані дані, свідчать на користь конкурентної взаємодії між Egr-1 та 

Sp-1 в механізмах експериментального виразкоутворення. Цей висновок 

підкріплюється нашими попередніми дослідження на моделі 

експериментального виразкового коліту, в яких розвиток ураження товстої 

кишки супроводжувався руйнуванням комплексу Egr-1/Sp1, що співпадало у 

часі зі зниженням рівня Sp1 в слизовій оболонці товстої кишки щурів, тоді як 
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концентрація Egr-1 та його ступінь зв’язування з ДНК залишався значно 

підвищеним [137]. А також відомостями інших авторів [28, 138], за якими 

надмірна експресія чи активація одного фактору призводить до збільшення 

його концентрації в клітині з наступним витісненням «суперника» з 

промоторної ділянки гена.  

Таким чином, можна заключити, що розвиток уражень в СОШ, 

викликаних стресом і аспірином, супроводжується збільшенням експресії 

редокс-чутливого транскрипційного фактору Egr-1. На моделях стрес- та 

аспірин-індукованих виразок шлунка показано, що підвищення рівня Egr-1 

супроводжується паралельним зниженням рівня Sp1, що сприяє збільшенню 

індуцибільної транскрипційної активності Egr-1, за рахунок зменшення Sp1 

транскрипційної активності. На моделі етанол-індукованої виразки шлунка 

спостерігалась збільшена транскрипційна активність Sp1, в той самий час 

експресія Egr-1 була відсутня. Ці результати свідчать про те, що 

транскрипційний фактор Egr-1 залучений в патогенез виразок шлунка 

зумовлених стресом та аспірином та не буре участі в етанол-індукованих 

виразках шлунка. 

В серії робіт Філаретової та співав. [57, 58] встановлено, що підвищення 

ендогенного рівня глюкокортикоїдів запускає захисні механізми за умов 

стрес-зумовлених виразок шлунка та сприяє їх загоєнню. Ревест та співав. 

[20] показали, що при стресових впливах глюкокортикоїди, через взаємодію з 

глюкокортикоїдними рецепторами нейронів гіпокампу можуть підвищувати 

експресію Egr-1, залучаючи два незалежних механізми: 1) швидкий, в межах 

30 хв, який не залежить від активації Erk1/2-кіназного шляху та запускається 

на фоні підвищеного рівня глюкокортикоїдів і пригнічується його 

зниженням; 2) повільний, в межах 2 годин, Erk1/2-залежний, що запускається 

на тлі підвищеного рівня глюкокортикоїдів і не змінюється за умов його 

зниження, але пригнічується інгібіторами фосфорилювання Erk. Іншими 

дослідниками [65], за допомогою методу in situ гібридизації, встановлено 
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підвищення експресії Egr-1 в зоні зубчастої звивини гіпокампу через 24 год 

після введення адренокортикостероїдного гормону, кортикостерону. 

Нами показано, що розвиток уражень в слизовій оболонці шлунка 

супроводжувався змінами концентрації гормону стресу кортизолу в 

сироватці крові щурів. У щурів контрольної групи концентрація кортизолу в 

сироватці крові складала 185,5±12, 5 нмоль/л. Вже через 20 хв дії водно-

імобілізаційного стресу вона зростала до 348,0±25,2 нмоль/л (р<0,05), або в 

1,9 рази. При збільшенні тривалості дії стресу до 1 год. ми спостерігали 

подальше підвищення концентрації кортизолу до 417,3±11,1 нмоль/л 

(р<0,05), або в 2,2 рази. Через 3 год дії стресу концентрація кортизолу 

зменшувалася до 356,5±32,5 нмоль/л,  

але залишалася вищою за таку у щурів контрольної групи в 2 рази (р<0,05). 

Результати змін концентрації кортизолу в сироватці крові щурів після дії 

водно-імобілізаційного стресу є підтвердженням як ефективності вибраної 

моделі стресу, так і можливого залучення глюкокортикоїдів у активацію Egr-

1. 

Регуляторні механізми, за рахунок яких відбувається моделювання 

активності редокс-чутливих транскрипційних факторів оксидантами, 

базуються на окисненні SH-груп цистеїну, що входить до складу молекули 

білку транскрипційного фактору [156].  

Ми встановили, що розвиток уражень в шлунку за дії водно-

імобілізаційного стресу зумовлює зменшення в 2 рази (р<0,05) рівня білкових 

SH-груп в слизовій оболонці шлунку у порівнянні з контрольними 

тваринами. Отримані результати можуть свідчити про зрушення в редокс-

статусі тканини та може бути опосередкованим доказом активації редокс-

чутливих транскрипційних факторів.  

Важливим пусковим механізмом структурно-функціональних змін 

клітин за умов розвитку патологічного процесу є порушення балансу імж 

продукцією активних форм кисню (АФК) та антиоксидантною системою. Дія 

активних кисневих метаболітів пов’язана з активацією процесів перекисного 
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окиснення ліпідів (ПОЛ) у мембранах клітин [151]. Для підтвердження 

ефективності обраної моделі стрес-індукованої виразки шлунка щурів, ми 

перевірили зміни вмісту дієнових кон'югатів, ТБК-активних сполук та 

шифових основ. 

Нами було встановлено, що за умов дії водно-імобілізаційного стресу 

тривалістю 3 години вміст дієнових кон'югатів у слизовій оболонці шлунка 

щурів зростав в 1,6 разів (Р<0,05). Це може призводити до порушення 

структури та функціонування білків, ліпопротеїдів, ферментів та нуклеїнових 

кислот та може бути свідченням розвитку оксидативного стресу [153].  

 Також нами було встановлено зростання вмісту ТБК-активних сполук в 

2.4 рази (Р<0,05) рис. (4.4.) в слизовій оболонці шлунка щурів за умов дії 

водно-імобілізаційного стресу тривалістю 3 години. ТБК-активні сполуки 

також як і дієнові кон'югати негативно впливають на внутрішньо-клітинні 

процеси. 

 Ми дослідили вміст шифових основ в слизовій оболонці шлунка щурів 

за умов дії водно-імобілізаційного стресу тривалістю 3 години та встановили, 

що їх вміст зростав в 1.7 разів (Р<0,05) відносно контрольних показників. Ці 

результати є свідченням того, що в наслідок дії стресу порушуються 

структури біомембран клітин слизвох оболонки шлунка щурів. Накопичення 

продуктів перекисного окислення ліпідів може виникати внаслідок утворення 

вільних радикалів чи внаслідок недостатньо ефективної роботи 

антиоксидантної системи клітин [154, 155]. 

Гіпоксія є одним з найпотужніших стимуляторів ангіогенезу через 

збільшення експресії ангіогенних факторів росту (таких як VEGF, PDGF, 

bFGF) шляхом активації HIF-1α [143, 144]. В дослідженнях на різних 

культурах клітин підданих дії гіпоксії показано швидке підвищення експресії 

мРНК VEGF, яке поверталося до контрольного рівня при відновленні 

нормальної оксигенації. Транскрипційні фактор HIF-1α зв'язуючись з 

гіпоксія-чутливим елементом промоутера VEGF гена є критичним у запуску 

VEGF експресії . В дослідженнях механізмів розвитку уражень в 
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дванадцятипалій кишці за умов цистеамін-викликаної виразки було показано 

зниження оксигенації та підвишення редокс потенціалу слизової оболонки, 

що асоціювалось з підвищенням експресії та зв’язуванні з ДНК гіпоксія-

індуцибильних факторів HIF-1α та Egr-1[148]. 

Тому наступним етапом наших досліджень було визначення змін вмісту 

гіпоксія-індуцибельного фактору Hif-1α в слизовій оболонці шлунка щурів за 

умов дії ульцерогенних чинників. 

Нами було встановлено, що через 20 хвилин дії водно-імобілізаційного 

стресу рівень протеїну Hif-1α в слизовій оболонці шлунка зменшувався в 1,4 

рази (р<0,05), проте збільшення тривалості дії стресу до 1 години приводило 

до зростання рівня протеїну Hif-1α в 2 рази (р<0,05). Після дії стресу 

тривалістю 3 години ми спостерігали повернення рівня Hif-1α в слизовій 

оболонці шлунка до рівня контрольних значень. 

Для встановлення інтенсивності гіпоксії в слизовій оболонці шлунка 

щурів за розвитку змін в ній вмісту Hif-1б ми провели імуногістохімічні 

дослідження. Нами було встановлено, що максимальна гіпоксичність тканин 

спостерігалась через 20 хвилин дії стресу. Через 1 годину дії стресу 

інтенсивність забарвлення імуногістохімічних зрізів зменшувалась, але була 

вищою за контрольні показники. Як видно з позитивно пофарбовані клітини 

в основному –це клітини слизовох оболонки шлунка. 

Syam A.F. та співав. [149] продемонстрували, що хронічна гіпоксія 

призводила до утворення виразок, що супроводжувалось зростанням рівня 

гіпоксія-індуцибельного фактору Hif-1α. Отримані нами результати на моделі 

водно-імобілізаційного стресу дають змогу припустити, що зміни експресії 

Hif-1α є адаптивною реакцією слизової оболонки шлунка щурів на дію 

стресу. Так як HIF-1 є основним транскрипційним фактором, котрий регулює 

підтримання кисню на фізіологічному рівні, а також є відповідальним за 

адаптацію до виснаження кисню, одержані дані дають змогу припустити, що 

за умов дії стресу тривалістю 20 хвилин та 1 годину відбувається розвиток 
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компенсаторних реакцій в організмі, спрямованих на посилення оксигенації 

тканин.  

Ми зробили припущення, що схожі зміни в слизовій оболонці шлунка 

щурів можливі за умови дії аспірину. Тому ми перевірили дану гіпотезу і 

встановили, що рівень протеїну Hif-1бα після дії аспірину різної тривалості 

не змінювався.  

Riano A та спів. [150] на моделі індометацин-індукованій виразці 

шлунка щурів показали збільшену експресію Hif-1α, яка досягала свого 

максимум, через 48-72 години. Отримані нами результати свідчать про те, що 

зміни в слизовій оболонці шлунка щурів на ранніх стадіях аспірин-

індукованої виразки шлунка щурів не залежать від Hif-1α, та мають інший 

характер, порівняно з моделлю стрес-індукованих виразок шлунка. Одержані 

результати узгоджуються з роботою, в якій показано, що інший препарат з 

групи НПЗП диклофенак не впливав на експресію HIF-1α в культурі клітин 

меланоми Mellm [185]. 

В подальших дослідженнях ми визначили рівень гіпоксія-

індуцибельного фактору Hif-1α в слизовій оболонці шлунка щурів через 20 

хв та 1 годину після введення етанолу. Нами було встановлено, що через 20 

хв після введення етанолу статистично вірогідних змін вмісту Hif-1α в 

слизовій оболонці шлунка не спостерігалось. Але вже через 1 годину після 

введення етанолу ми спостерігали зменшення експресії Hif-1α в 1.6 разів 

(р<0.05) відносно контролю. 

Szabo IL та співавт. на культурі клітин показали, що рівень протеїну Hif-

1α зростав та досягав свого максимуму через 3 та 6 годин інкубації з 

етанолом. В той самий час ми спостерігали зміни протилежного характеру. 

Ці зміни могли бути пов’язані з патологічними змінами в слизовій оболонці 

шлунка щурів, та впливом етанолу як фактора гіпоксії на слизову оболонку 

шлунка щурів. 

Активація експресії гену egr-1 опосередковується MAP-кіназним 

каскадом, а саме Erk-1/2 та р38 [49]. МАР-кінази опосередковують ефекти 
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VEGF і bFGF на проліферацію та міграцію ендотеліальних клітин. Нами було 

досліджено вміст Erk-1/2, pERK, p38 та p-p38(фосфорильована форма) для 

оцінки ступеня активації MAP-кіназного шляха передачі сигналу за умов дії 

водно-імобілізаційного стресу. 

Патологічні зміни в слизовій оболонці шлунка на фоні водно-

імобілізаційного стресу супроводжувались швидким зростанням вмісту 

фосфорилюваної форми Erk1/2 в 2,2; 2,6; 2,5 разів, відповідно через 20 хв, 1 

та 3 год дії стресу, тоді як вміст загальних протеїнів Erk1/2 був незмінним. 

Таким чином нами встановлено зростання вмісту фосфорильованої форми 

ERK-1/2 на фоні дії стресу тривалістю 20 хв, що може бути повя’зано з його 

активацією. Та поступове його зниження зі збільшенням тривалості дії 

водно-імобілізаційного стресу. 

Зміни вмісту фосфорильованої форми Erk1/2 були аналогічними до змін 

вмісту Egr-1 в слизовій оболонці шлунка за умов дії водно-імобілізаційного 

стресу різної тривалості, що можна пов’язати з підвищеним вмістом Egr-1.  

Далі ми дослідили зміни вмісту загального протеїну р38 та його 

фосфорильованої форми в слизовій оболонці шлунка за умов дії стресу різної 

тривалості. Cтрес-зумовлені ураження шлунка не спричиняли вірогідних змін 

у вмісті фосфорильованої форми р38.  

Ganguly K та співав. [157] дослідили зміни в активації Erk1/2 MAP-кіназ 

на моделі хронічної виразки шлунка мишей, та встановили, що активація 

даного сигнального каскада є ключовим при даній патології. Ці данні 

співвідносяться з отриманими нами результатами і є свідченням того, що за 

умови стрес-викликанних уражень шлунка щурів основним сигнальним 

шляхом є саме Erk1/2 MAP-кіназний шлях.  

На наступному етапі роботи ми дослідили експресію Erk1/2 та його 

фосфорильованої форми pErk-1/2 на моделі виразки викликаної аспірином. 

Вміст фосфорильованої форми Erk-1/2 через 20 хвилин після введення 

аспірину знижувався в 1,4 рази (Р<0,05), а через 1 годину – повертався до 
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контрольного рівня. Напроти, через 3 години після введення аспірину вміст 

pERK-1/2 збільшувався в 1,6 разів (Р<0,05). 

Liu та співавт. встановили зниження рівня протеїну Erk-1/2 та його 

фосфорильованої форми pErk-1/2 в ендотеліальних клітинах судин після дії 

аспірину. Проте іншою групою дослідників [157] було встановлено, що за 

умов хронічної виразки шлунка, спричиненої індометацином спостергіається 

збільшене фосфорилювання Erk-1/2. 

Для встановлення загальної картини про роль Erk1/2 MAP-кіназ в 

патогенезі виразкової хвороби шлунка щурів, ми дослідили ступінь активації 

цього каскадного шляху за умов етанол-індукованих виразок шлунка. 

Нами не було виявлено змін вмісту протеїну Erk1/2 та його фосфорильованої 

форми pErk-1/2 після дії етанолу на слизову оболонку щурів (рис.4.12). 

Група вчених Luo [159] та ін. встановили, що вплив 30% етанолу на 

слизову оболонку шлунка щурів не призводить до змін в фосорилюванні Erk-

1/2. Ці результати узгоджуються з даними отриманами нами, щодо 

відсутності змін в фосфорилювані Erk-1/2 після дії етанолу. 

Ці результати свідчать про те, що Erk-1/2 MAP-кіназний шлях є 

ключовим за розвитку патології слизової оболонки шлунка щурів, 

індукованої стресом. 

Мікроваскулярний ендотеліальний бар’єр є важливим компонентом 

підтримання цілісності слизової оболонки шлунково-кишкового тракту 

завдяки регулюції постачання поживних речовин, оксигенації та видалення 

токсичних метаболітів, перешкоджаню пенетрацї циркулюючих лейкоцитів, 

інших клітин запалення та протеїнів та імунній відповіді організму шляхом 

синтезу про-запальних цитокінів [20, 139]. Ураження ендотелію мікросудин, 

що спостерігається в патогенезі виразкової хвороби шлунка і 

дванадцятипалої кишки, , і, як результат, запуску експресії генів, 

асоційованих з розвитком судинної патології [140]. 

Ураження слизової оболонки шлунку після дії водно-імобілізаційного 

стресу асоціювалися з розвитком зростанням вмісту VEGF в 2,7 та 1,8 разів 
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(Р<0,05), відповідно через 20 хв і 1 год дії стресу та поверненням його до 

контрольного рівня через 3 год, що співпадало у часі з розвитком виразок 

шлунка.  

Різке підвищення вмісту VEGF на ранніх етапах розвитку виразкової 

хвороби шлунка дають змогу припустити, що VEGF залучений у механізми 

протекції та гоєння на ранніх етапах розвитку патології.  

Для перевірки гіпотези, що VEGF може виступати універсальним про-

ангіогенним факторм, котрий приймає участь в гоєнні виразок різного генезу, 

ми дослідили вміст VEGF в слизовій оболонці шлунка щурів у нормі, через 

20 хв, 1 та 3 год дії аспірину.  

У результаті проведених досліджень встановлено, що у щурів, які були 

піддані дії аспірину через 1 годину рівень VEGF зростав в 1,5 рази (p<0,05). 

Через 3 години після введення аспірину, рівень VEGF був вищим в 2 рази 

(p<0,05) порівняно з контрольними показниками. Одержані результати не 

узгоджуються з даними, наведеними в роботі [186], в якій показано, що 

прийом аспірину в низьких дозах упродовж місяця пацієнтами похилого віку 

(60 – 80 років) спричиняв розвиток уражень в СОШ. При імуногістохімічних 

дослідженнях біоптатів слизової було виявлено зменшення рівня експресії 

VEGF. Таке протиріччя ми можемо пояснити віковим статусом пацієнтів, у 

яких уповільнюються як процеси метаболізму, так і ангіогенезу, що робить 

людей даної вікової категорії більш вразливими до дії ульцерогенних 

чинників. Крім того, рівень VEGF в СОШ щурів ми визначали на ранніх 

етапах виразкоутворення, а людей обстежували після місяця прийому 

аспірину, коли ерозивно-виразкові ураження переходять в хронічну фазу. 

На наступному етапі ми дослідили рівень VEGF в слизовій оболонці 

шлунка щурів у нормі, через 20 хв та 1 год дії етанолу, та встановили, що 

етанол викликав збільшення експресії VEGF в 1.5 рази (p<0,05) на всіх 

часових точках.  

Зростання експресії про-ангіогенного фактора VEGF в слизовій 

оболонці шлунка щурів за умов експериментально викликаних уражень 
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шлунка свідчить про запуск захисних механізмів організму, а саме – 

утворення нових кровоносних судин (ангіогенез). 

 Фактор росту фібробластів (bFGF) – інший ангіогенний фактор росту, 

котрий приймає участь в гоєнні виразок [141]. Введення рекомбінантного 

bFGF покращувало гоєння виразок, викликанних прийомом НПЗП [29]. 

 Тому ми перевірили рівень bFGF в слизовій оболонці шлунка щурів за 

умов експериментально викликанних виразок шлунка.  

 Нами було встановлено, вміст bFGF поступово зростав та досягав 

вірогідної різниці через 1 год (1,4 рази, Р<0,01) та 3 год (1,6 рази, Р<0,01) дії 

стресу. 

Утворення фіброзної тканини – один з основних механізмів гоєння 

виразок. Продемонстроване нами поступове зростання вмісту bFGF може 

бути пов’язано саме з перебудовою слизової оболонки шлунка щурів та 

утворення фіброзної тканини у відповідь на дію стресу різної тривалості.  

Szabo та співавт. Показали зменшену експресію bFGF, VEGF та PDGF на 

моделі цистеамін-індукованої дуоденальної виразки. Тому, в подальших 

дослідженнях ми дослідили вміст bFGF після дії аспірину різної тривалості. 

 Нами було встановлено, що через 20 хвилин після введення аспірину 

рівень bFGF зменшувався в 1,4 рази (p<0,05). Через 1 годину дії аспірину ми 

спостерігали повернення рівня bFGF до контрольних значень, а через 3 

години – зростання експресії bFGF в 1,7 разів (p<0,05). 

Далі ми досліджували вміст bFGF в слизовій оболонці шлунка щурів 

через 20 хв та 1 годину після введення етанолу. Встановлено, що через 1 год 

після введення етанолу вміст bFGF в слизовій оболонці шлунка щурів 

зменшувався у 2,0 рази (p>0,05) у порівнянні з контролем. Зважаючи на те, 

що це зменшення було статистично недостовірним, ми можемо говорити 

лише про тенденцію до зниження вмісту bFGF в слизовій оболонці шлунка 

на ранніх етапах виразкоутворення, індукованого етанолом. Через 1 годину 

після введення етанолу вміст bFGF в слизовій оболонці шлунка щурів був у 

23 рази (p<0,05) меншим за його значення в контролі. 
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Одержані результати узгоджуються з даними Nakamura та співавт. [142] 

Які показали зменшення експресії bFGF в слизовій оболонці шлунка щурів 

через 3 та 12 годин після введення етанолу.  

 Нами раніше було встановлено, що Egr-1 є ключовим транскрипційним 

фактором за умов стрес викликаних виразок шлунка щурів і доведено, що він 

опосередковує свої ефекти через Erk-1/2 MAP кіназний шлях. Для 

підтвердження такого висновку ми дослідили вплив блокатора Erk-1/2 MAP 

кіназ на розвиток уражень в слизовій оболонці шлунка щурів викликаних 

стресом.  

 Так як в літературі відсутні дані щодо впливу блокаторів Erk-1/2 MAP 

кіназ на розвиток уражень в слизовій оболонці шлунка, ми проведели 3 серії 

експериментів, у котрих ми використали 3 різні дози блокатора Erk-1/2 MAP 

кіназ - PD98059: 0,15 мг/кг, 1 мг/кг та 10 мг/кг. PD98059 нерозчинний у воді, 

тому розчинником слугував розчин DMSO. В зв’язку з цим кожна серія 

експериментів включала 3 групи тварин: контрольну групу щурів, яким за 20 

хв до початку нанесення 3-х годинного водно-імобілізаційного стресу 

вводили фізіологічний розчин; групу щурів, яким за 20 хв до початку 

нанесення 3-х годинного водно-імобілізаційного стресу вводили DMSO, та 

групу щурів, яким за 20 хв до початку нанесення 3-х годинного водно-

імобілізаційного стресу вводили PD98059. 

 В результаті проведених досліджень встановлено, що PD98059 у дозах 

0,15 і 1 мг/кг не викликав достовірних змін у кількості і площі ерозивно-

виразкових уражень та кількості крововиливів, викликаних водно-

імобілізаційним стресом. Введення блокатора Erk-1/2 MAP кіназ PD98059 у 

дозі 10 мг/кг за 20 хв до нанесення стресу призводило до збільшення площі 

ерозивно-виразкових уражень в слизовій оболонці шлунка щурів у 16,7 разів 

(p<0,05) у порівнянні з контролем та у 2,7 рази (p<0,05) у порівнянні з 

групою щурів, яким вводили DMSO. При цьому кількість крововиливів у 

слизовій оболонці шлунка щурів зростала у 2,3 рази (p<0,05). 
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 Отримані нами результати можуть свідчити про те, що PD98059 впливав 

на слизову оболонку шлунку щурів та призводив до погіршення клінічної 

картини, що може бути пояснено блокуванням фосфорилювання Erk-1/2 і 

відповідно відсутня дія Egr-1 на про-ангіогенні фактори. Тому, для перевірки 

нашої гіпотези, наступним етапом наших досліджень було дослідження рівня 

протеїну Erk-1/2 та його фосфорильованої форми pERK в слизовій оболонці 

шлунка щурів після дії PD98059. 

Ми встановили, що введення PD98059 в дозі 10 мг/кг на фоні дії водно-

імобілізаційного стресу тривалістю 3 години призводило до зменшення 

вмісту pErk-1/2 в 2,2 та 2,6 разів (p<0,05) порівняно з групами щурів котрим 

вводили фізіологічний розчин та DMSO. 

Отриманний результат свідчить про те, що обрана доза PD98059 була 

ефективною, а також про те, що Erk-1/2 MAP-кіназний шлях є основним за 

стрес викликанних виразок шлунка. 

 В подальшій роботі, ми дослідили рівень експресії протеїну Egr-1, так як 

раніше ми встановили, що Egr-1 приймає участь в патоенезі стрес-

індукованих виразок шлунка. Ми встановили, що введення PD98059 

призводило до зменшення рівня протеїну Egr-1 на 18% (p<0,05) порівняно з 

контрольною групою щурів. 

 Відомо, що активація експресії гену egr-1 опосередковується MAP-

кіназним каскадом, а саме Erk-1/2 та р38 [49], в той самий час, протеїн Egr-1 

може опосередковувати свою дію через Erk-1/2 каскадний шлях. Отримані 

нами результати на моделі стрес викликанної виразки шлунка можуть 

свідчити про те, що зменшення рівня фосфорилювання Erk-1/2 призвело до 

зменшення активація експресії гену egr-1, а відповідно і до зменшення 

синтезу протеїну Egr-1. В попередніх дослідженнях, нами було встановлено, 

що зростання протеїну Egr-1 супроводжувалось зростанням експресії про-

ангіогенних факторів VEGF та bFGF.  

Тому, наступним етапом ми дослідили зміни вмісту про-ангіогенних 

факторів VEGF та bFGF. Нами було виявлено, що вміст протеїну bFGF в 
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слизовій оболонці шлунка щурів після 3 годин дії стресу на фоні введеня 

блокатора Erk-1/2 MAP-кіназ зменшувався в 5,4 разів (p<0,05) порівняно з 

контрольними значеннями.  

 Таке зменшення вмісту протеїну bFGF пояснює збільшену середню 

площу ерозій, за рахунок того, що зменшуєтсья швидкість утворення 

фіброзної тканини. Також ми встановили, що вміст про-ангіогенного фактору 

VEGF був нижчим в 3,5 разів (p<0,05) в слизовій оболонці шлунка щурів 

після 3 годин дії стресу на фоні введеня PD98059 порівняно з контрольними 

значеннями. 

 Так як VEGF необхідний для фізіологічного ангіогенезу, збільшена 

кількість крововиливів в слизовій оболонці шлунка щурів, пов’язана саме зі 

зниженим рівнем VEGF. 

 Відомо, що VEGF та bFGF є ключовими про-ангіогенними факторами, 

котрі необхідіні для гоєння виразок. Ми спостерігали погіршення клінічної 

картини в слизовій оболонці шлунка щурів післся введення PD98059 

порівняно з контрольними показниками, що співпадало зі зменшенням вмісту 

про-ангіогенних факторів. В свою чергу зменшена експресія VEGF та bFGF 

була пов’язана зі зменшенням активації Erk-1/2 MAP-кіназного шляху та 

транскрипційного фактору Egr-1.  

Підвищення рівня експресії VEGF свідчить про активацію ангіогенезу в 

слизовій оболонці шлунка щурів у відповідь на дію водно-імобілізаційного 

стресу. Різке підвищення вмісту VEGF на ранніх етапах розвитку виразкової 

хвороби шлунка дають змогу припустити, що VEGF залучений у механізми 

протекції та гоєння на ранніх етапах розвитку патології. Більш повільне 

зростання вмісту bFGF свідчить про його залучення в механізми гоєння 

виразок шлунка на більш пізніх етапах. В той самий час, на моделі етанол-

індукованої виразки VEGF залучений в механізми гоєння вже на ранніх 

етапах, в той самий час, як bFGF взагалі не залучений до данного процесу. 

Інакшу картину ми спостерігали на моделі аспірин-індукованої виразки 

шлунка. На відмінну попередніх моделей, вміст VEGF не змінювався, а отже 
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і не приймав участь при данній патології. Нами було встановленно, що 

тенденція зміни вмісту bFGF та pErk-1/2 були однаковими, що свідчить про 

регуляцію експресії bFGF через Erk-1/2 MAP-кіназний шлях. Отже експресія 

транскрипційних факторів а також опосередкування їх дії через Erk-1/2 MAP-

кіназний шлях залежить від природи виразки шлунка. 

Пошук препаратів з про- та анти-ангіогенною активністю – це важива 

задача сучасної медицини, адже надмірний чи недостатній ангіогенез 

спостерігається при злоякісному рості, хронічних запальних захворюваннях, 

виразкових ураженнях травного тракту, тощо . Відомо, що гіпоксія-

індуіибельний транскрипційний фактор Hif-1α може регулювати експресію 

про-ангіогенних факторів VEGF та bFGF [163]. Похідні 2-(2-амінотіазол-4-

ил)-2-метоксиіміноацетат Na Син та Анти були синтезовані співробітниками 

хімічного факультета Київського національного університета імені Тараса 

Шевченка. Ці сполуки завдяки своїй струкутурі є потенційними блокаторами 

HIF-1α . Sperandio S та співавт. [166] показали, що гіпоксія чутливий 

транскрипційний фактор Egr-1 може регулювати експресію HIF-1α через 

зв’язування з промоторною ділянкою HIF-1α, а також приймає участь в 

трансактивації Hif-1б промотора. Тому наступним етапом наших досліджень 

було дослідження здатності потенційних інгібіторів Hif-1б, Анти- та Син -

ізомерів похідних 2-гідроксиімінооцтової кислоти, впливати на процеси 

гоєння стрес-індукованих виразок шлунку та на рівень транскрипційних 

факторів Egr-1, bFGF та VEGF. 

Нами не було встановлено різниці в макроскопічних змінах після дії 

Анти. Після введення Син по спостерігали, що кількість ерозій розмірами 

менше 1мм зменшувалась. Так, у контрольної групи щурів в середньому було 

8,3 ерозій розмірами менше 1 мм, а у групи Син, цей показник зменшувався 

до 0,9 (p<0,05). Також Син ізомер призводив до збільшення точкових ерозій 

(0,25м2) з 0,6 до 2,3(p<0,05). 

Оскільки речовина Син мала більший ефект порівняно з речовиною 

Анти, ми повторили експеримент з речовиною Син, та встановили, що Син 
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достовірно викликав появу виразок, а також збільшував кількість та площу 

ерозій. Це дає змогу припустити, що речовина Син успішно пригнічувала 

Hif-1α що могло призводити до погіршення клінічної картини умов стрес-

викликаних уражень шлунка.  

 Оскільки речовини Син та Анти були створені як потенційні блокатори 

HIF-1α , а HIF-1α в свою чергу може регулювати експресію VEGF та bFGF, 

тому ми перевірили зміни вмісту транскрипційних факторів VEGF та bFGF.  

Нами було встановлено, що речовина Син викликала достовірне зменшення 

рівня VEGF в 1.7 разів (p<0,05). В свою чергу речовина Анти викликала 

зменшення рівня bFGF в 4 рази (p<0,05). 

Введення син-, але не анти-ізомеру, викликало зменшення рівня HIF-1-

залежного про-ангіогенного фактору VEGF в слизовій оболонці шлунку 

щурів. Рівень іншого фактору росту з ангіогенною активністю bFGF не 

змінювався за дії син-, але був значно знижений за дії анти-ізомеру. Анти- та 

син-ізомери похідних 2-гідроксиімінооцтової кислоти затримують гоєння 

стрес-індукованих виразок шлунку у щурів, причому син-ізомер має більш 

потужний ефект, який пов'язаний зі зменшенням рівня основного про-

ангіогенного фактору VEGF.  

Для перевірки отриманних результатів, ми перевірили зміни рівня bFGF 

та VEGF лише за дії речовини Син. Ми встановили, що рівень bFGF не 

змінювався, в той самий час, як рівень VEGF зменшувався в 1,5 рази 

(p<0,05). 

 Ці данні підтверджують, що речовин Син мала більш потужний ефект, 

який пов'язаний зі зменшенням рівня основного про-ангіогенного фактору 

VEGF. 

В попередніх дослідженях нами було встановлено, що Egr-1 

опосередковує свою дію через Erk-1/2 МАР-кіназний шлях. Але є ще два 

можливих варіанта – Egr-1 спричиняє підвищення експресії HIF-1α , котрий 

надалі регулює рівень VEGF та bFGF, та другий варіант - HIF-1α незалежний. 



  121 

 

 

Тому, для встановлення повної картини механізму дії Egr-1 ми перевірили 

зміни рівня Egr-1 після дії речовини Син. 

Ми показали, що вміст транскрипційного фактора Egr-1 в слизовій 

оболонці шлунка щурів після дії водно-імобілізаційного стресу тривалістю 3 

години у тварин, що отримували лікуння речовиною Син достовірно не 

відрізнявся ві контрольних щурів, котрим вводили фізіологічний розчин. 

Нами не було встановлено різниці в макроскопічних змінах після дії Анти-

ізомеру у порівняні з групою тварин, які отримували контрольну субстанцію. 

Проте після введення Син-ізомера ми спостерігали, що кількість ерозій 

розміром менше 1 мм зменшувалась, в той самий час викликав появу 

виразок, а також збільшував кількість та загальну площу ерозій.  

 Відсутність різниці вмісту протеїну Egr-1 в слизовій оболонці шлунка 

щурів після дії водно-імобілізаційного стресу тривалістю 3 години у 

контрольних щурів, та тварин, що отримували лікуння речовиною Син 

свідчить про те, що Egr-1 не опосередковує свою дію на про-ангіогенні 

фактори VEGF та bFGF через гіпоксія-індуцибельний фактор HIF-1α. 

 Нами був зроблений висновок, що Син-ізомер похідної 2-

гідроксиімінооцтової кислоти може бути потенційними ліками для 

пригнічення надмірного ангіогенезу, який спостерігається при злоякісному 

рості чи хронічних запальних захворюваннях [187–190]. Узагальнюючі 

отримані результати, ми запропонували наступну схему залучення 

транскрипційного фактору Egr-1 до патогенезу виразкової хвороби шлунка. 
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Схема  

 

Відомо, що стрес викликає збільшення рівня глюкокортикоїдів. 

Глюкокортикоїди впливають на Erk-1/2 МАР-кіназний шлях та викликають 

активацію цього МАР-кіназного шляху. В той самий час р38 МАР-кіназний 

шлях залишається не задіяним. Також стрес викликає гіпоксію тканин, котра 

в свою чергу призводить до збільшення рівня гіпоксія-чутливого 

транскрипційного фактору Hif-1α. Активація Erk-1/2 МАР-кіназного шляху 

та збільшення рівня Hif-1α призводить до транскрипції Egr-1 і, як наслідок, 

його синтезу. Зростання рівня протеїну Egr-1 призводить до конкуренції за 

сайт зв’язування з Sp-1 та до витіснення останнього з промоторної ділянки 

гена. Зростання рівня Egr-1 супроводжувалось зростанням ангіогенних 

факторів VEGF та bFGF, котрі є необхідними для гоєння виразок та ерозій 

шлунка. Наведений механізм залучення транскрипційного фактору Egr-1 до 
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патогенезу виразкової хвороби шлунка, викликаної стресом, дає змогу 

припустити, що Egr-1 виступає фактором гастропротекції. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Дослідженнями дисертаційної роботи встановлено, що редокс-чутливий 

транскрипційний фактор Egr-1 є провідним транскрипційним фактором в 

патогенезі стрес- та аспірин-викликаних уражень шлунку, на відміну від 

етанол-викликаних виразок. Цей фактор активується за гіпоксії та запускає 

гастропротекторні механізми через Erk1/2-залежний механізм.  

1. Вперше встановлено, що редокс-чутливі транскрипційні фактори Egr-1 

та Sp-1 вступають в конкурентну взаємодію на ранніх етапах розвитку стрес- 

та аспірин-викликаних уражень шлунку щурів. Рівень протеїну та мРНК Egr-

1 зростає, навпаки - рівень Sp-1 зменшується. За умов етанол-викликаних 

виразок рівень Egr-1 не змінюється, проте Sp-1 - зростає. 

2. Розвиток ерозивно-виразкових уражень в слизовій оболонці шлунка 

щурів, викликаних стресом, аспірином та етанолом призводить до 

різнонаправлених змін в рівні протеїнів VEGF та bFGF. Підвищення рівня 

VEGF є характерною ознакою розвитку уражень шлунку за дії стресу, 

аспірину та етанолу. Рівень bFGF поступово підвищується на фоні стрес- та 

аспірин-викликаних уражень шлунку і, навпаки, знижується за дії етанолу. 

3. Розвиток ерозивно-виразкових уражень в шлунку за дії стресу 

супроводжується зниженням парціального тиску кисню в клітинах слизової 

оболонки шлунку, що спричинює збільшення рівня транскрипційного 

фактора відповіді на гіпоксію HIF-1 та зменшення рівня білкових SH-груп, 

що свідчить про зрушення в редокс-статусі тканини, та може бути 

опосередкованим доказом активації редокс-чутливого транскрипційного 

фактору Egr-1.   

4. Вперше встановлено, що на ранніх етапах стрес-викликаних уражень 

шлунку, підвищення рівня гормону стресу кортизолу асоціюється з 

активацією Erk1/2 MAP-кіназного шляху та не впливає на р38. Пригнічення 

активності Erk1/2 селективним інгібітором PD98059 призводить до більш 
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агресивного розвитку уражень шлунку, що супроводжується зниженням 

рівня Egr-1, і, відповідно, про-ангіогенних факторів VEGF та bFGF.   

5. Вперше встановлено, що анти- та син-ізомери похідних 2-

гідроксиімінооцтової кислоти затримують гоєння стрес-викликаних виразок 

шлунку у щурів, причому син-ізомер має більш потужний ефект, який 

пов'язаний зі зменшенням рівня Egr-1 і основного про-ангіогенного фактору 

VEGF. 
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