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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 [Пиманов С.И., 2014; Altman R., 2015; Kwiecien S., 2015]. Стрес став 

невід’ємною частиною життя сучасного суспільства. Крім того, постійно зростає 

кількість пацієнтів з хронічними запальними захворюваннями, що є показом до 

тривалого прийому НПЗП. Це обумовлює актуальність дослідження механізмів 

патогенезу виразкової хвороби та розробки нових методів 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 [Sukhatme V.P., 1988]. Аналіз функціональних 

елементів геному людини (проект ENCODE) (2004) виявив Egr-1 зв’язуючі сайти 

в промоторних регіонах факторів росту (EGF, PDGF-A, B; VEGF) та рецепторів 

до них (PDGFR-A, -B) [Kerpedjieva S.S., 2012], які є критичними в механізмах 

розвитку й гоєння виразок шлунка не лише шляхом регуляції ангіогенезу, а також 

через попередження клітинної смерті різного типу [Szabo S., 2007]. 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 

[Kerpedjieva S.S., 2012]. 

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

транскрипційним фактором в патогенезі експериментальної виразки 

дванадцятипалої кишки [Khomenko T., 2006]. Дані щодо ролі Egr-1 в патогенезі 

виразкової хвороби шлунку обмежені. Показано, що зниження рН [Abdel-Latif 

M.M., 2009] чи інкубування з патогенним штамом H. pylori (cag+) [Keates S., 

2005] 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 [Tarnawski A., 2007]. 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 
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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 задачі 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. 

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 СОШ 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. 
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Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати 

поглиблюють розуміння біохімічних механізмів патогенезу виразкової хвороби 

шлунка та підкреслюють необхідність індивідуального підходу до 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 

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 146 стор., містить 39 рисунків та 1 таблицю.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи досліджень 

 Дослідження проведені на 258 білих нелінійних щурах-самцях (180-200 г), 

яких утримували у віварію Навчально-наукового центру “Інститут біології” 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Всі експерименти 

проведені відповідно до Закону України № 3447-IV “Про захист тварин від 

жорстокого поводження”.  
 Виразки шлунку у щурів моделювали: 1) за дії водно-імобілізаційного стресу 

(ВІС) різної тривалості (20 хв, 1 та 3 год) [Takagi K., 1964]. Щурів розміщали в 

металеві перфоровані патрони зі скляним вікном в донній частині, які поміщали в 

резервуар з водою (t=22°). Тварини контрольної групи перебували у звичайних 

умовах; 2) за дії “соціального” стресу різної тривалості [Groisman S., 1985]. 

Щурів іммобілізували в металевих перфорованих патронах зі скляним вікном в 

донній частині, які розміщували в колонії вільноживучих щурів. Тривалість дії 

стресу складала 6 та 24 год. Тварини контрольної групи перебували у звичайних 

умовах; 3) введенням 96% етанолу (5 мл/кг, внутрішньошлунково (в/ш)) [Asaki 

S., 1981]. Тварин умертвляли через 20 хв чи 1 год після введення етанолу. 

Тваринам контрольної групи вводили 1 мл дистильованої води, в/ш; 4) 

 введенням аспірину (100 мг/кг, в/ш), розчиненому у 0,2 н розчині 

гідрохлоридної кислоти [Shea-Donohue T., 1990]. Контрольним тваринам, 

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

0,2 н розчин гідрохлоридної кислоти (ІІ група – контроль). Щурів умертвляли 

через 20 хв, 1 год та 3 год після введення аспірину чи контрольного розчину.  

 Для дослідження впливу блокатора Erk-1/2 MAP-кіназ (PD98059) на 

ураження СОШ, викликані ВІС, щури були розділені на 5 груп. І група щурів 

слугувала контролем. Щури II-V груп були піддані дії ВІС тривалістю 3 год. 

Щурам ІІ групи за 20 хв до початку стресу вводили внутрішньоочеревинно (в/о) 

розчинник (DMSO, 1 мл/кг). Щурам ІІІ, IV та V груп за 20 хв до початку стресу 

вводили PD98059 в дозах 150 мкг/кг, 1 мг/кг та 10 мг/кг, відповідно.  

 Для дослідження впливу син та анти-ізомерів похідних 2-(2-амінотіазол-4-

ил)-2-метоксиіміноацетат Na на швидкість гоєння ВІС-індукованих виразок 

шлунка, щури були розділені на 3 групи. Всі групи щурів були піддані дії ВІС 

тривалістю 3 год. Після закінчення стресу щурів переміщали в клітки з вільним 

доступом до їжі та води. Упродовж 3-х днів щурам всіх груп проводили введення 

субстанцій: I групі щурів, яка слугувала контролем, внутрішньо-м’язево вводили 

розчинник 3,5 мл/кг фізіологічного розчину; II групі - 25 мг/кг син-ізомер 

похідного 2-(2-амінотіазол-4-ил)-2-метоксиіміноацетату Na; III групі - 25 мг/кг 

анти-ізомер похідного 2-(2-амінотіазол-4-ил)-2-метоксиіміноацетату Na. Щурів 

всіх груп умертвляли на 4-й день після початку експерименту. Син та анти 

ізомери 2-(2-амінотіазол-4-ил)-2-метоксиіміноацетату Na були синтезовані в 

Інституті загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН України 

[Orysyk S.I., 2015]. 
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 Під час аутопсії видаляли шлунок, який розрізали по малій кривизні, 

вивертали слизовою назовні і реєстрували макроскопічні ураження СОШ. 

Морфологічні зміни СОШ вивчали за допомогою світлової мікроскопії на 

гістологічних зрізах за методом [Лилли Р. Д. та ін., 1969]. 

 В тотальному екстракті СОШ визначали загальну концентрацію протеїнів за 

методом Бредфорда з використанням Bio-Rad protein assay (BioTek, Synergy HT). 

Рівень протеїнів Egr-1, Sp-1, Erk1, Erk2, pERK, p38, p-p38, VEGF, bFGF та β-актин 

визначали в тотальному екстракті СОШ методом Western-blot аналізу, з 

використанням специфічних первинних антитіл (Santa Cruz, США).  

 Експресію мРНК Egr-1 в тотальному екстракті СОШ визначали методом 

ПЛР зі зворотною транскрипцією. РНК отримували фенольним методом 

[Chomczynski P., 1987]. Отримання кДНК та полімеразну ланцюгову реакцію 

проводили згідно з [Маniatis Т., 1984]. У реакціях були використані послідовності 

праймерів: для Egr-1 – прямий - gagatgatgctgctgagcaacggg та зворотній – 

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

зворотній – attgccgatagtgatgacct. 

В тотальному екстракті СОШ визначали вміст дієнових кон‘югатів за 

методом Гаврилова [Гаврилов В.Б та ін., 1987], шиффових основ за методом 

Колесової (Колесова О.Е. та ін. 1984). Рівень ТБК-активних продуктів визначали у 

безбілковій фракції із додаванням ТБК [Стальная И.Д., 1977]. Рівень загальних і 

небілкових SH-груп оцінювали з використанням реактиву Еллмана, кількість 

білкових SH-груп визначали за різницею між показниками вмісту загальних і 

небілкових SH-груп [Ellman G.L., 1959]. 

 Для візуалізації клітин СОШ у стані гіпоксії використовували 

Hypoxyprobe™-1 Kit (імуногістохімічна детекція аддуктів пімонідазол-HCl з SH-

групами білків в клітинах тканин з концентрацією кисню, меншою ніж 14 мкМ, 

що відповідає парціальному тиску рО2=100 мм мм рт.ст. при 37°С) (Natural 

Pharmacia International, Inc, США). 

Концентрацію кортизолу в сироватці крові визначали хемілюмінесцентним 

методом, з використанням комерційних наборів (SySmax, DPC, США). 

 Статистичну обробку результатів досліджень проводили за допомогою 

комп'ютерної програми Statistica 6.0 для Windows. Показник вірогідності 

розраховували за t-тестом Стьюдента для вибірок з нормальним розподілом чи 

непараметричним методом за U-тестом Манна-Уітні для ненормально 

розподілених вибірок. Дані представлені у вигляді М±SD, n – кількість тварин у 

групі. Статистично значущою для всіх показників вважали значення р<0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

 Залучення транскрипційного фактору Egr-1 в патогенез виразкової 

хвороби шлунка щурів. 20-ти хвилинна дія ВІС зумовлювала розвиток 

поодиноких крапкових крововиливів та гіперемію в СОШ у 35% досліджуваних 

щурів. Збільшення тривалості дії ВІС призводило до появи ерозій та виразок в 
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СОШ у 100% тварин. Середня площа виразок на 1 шлунок через 1 та 3 год дії ВІС 

становила 0,75±0,95 мм² та 10±5,2 мм², відповідно. 

 Основним механізмом стрес-викликаних виразок шлунка є розвиток гіпоксії 

в слизовій оболонці шлунка [Sorokina E.A., 2012; Tarnawski A., 2014; Naryzhnaya 

N.V., 2015]. Транскрипційний фактор Egr-1 відіграє ключову роль в 

опосередкуванні гіпоксія-викликаних змін в ендотеліальних клітинах [Szabó I.L., 

2001; Tarnawski A., 2007]. Ми припустили, що Egr-1 бере участь в розвитку стрес-

викликаних уражень шлунка. 

 В результаті проведених експериментів встановлено, що ВІС тривалістю 20 

хв викликав підвищення експресії протеїну Egr-1 в 1,7 разів (р<0,05) в СОШ 

щурів, яке залишалося на тому ж рівні через 1 год дії ВІС. Збільшення тривалості 

дії ВІС до 3 год, коли у 100% досліджуваних щурів розвивалися деструктивно-

ерозивні ураження СОШ, рівень протеїну Egr-1 повертався до вихідного рівня 

(рис. 1А). 

    А       Б 

 
 Рис. 1. Рівень транскрипційного фактора Еgr-1 (А) та мРНК Egr-1 (Б) в 

слизовій оболонці шлунка щурів у контролі та через 20 хвилин, 1 і 3 години дії 

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

контролем. 

 

Також для підтвердження змін рівня Egr-1 в СОШ щурів, які зазнали дії 

стресу, ми дослідили рівень мРНК Egr-1 за допомогою ПЛР зі зворотньою 

транскрипцією. Нами було підтверджено, що ВІС 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 стресу (рис. 1Б). 

 Для підтвердження універсальної ролі Еgr-1 у патогенезі стрес-викликаних 

уражень шлунка ми визначили рівень протеїну Еgr-1 на іншій моделі стресових 

виразок, а саме моделі імобілізаційного стресу в модифікації Гройсмана та 

Каревіної, так званого «соціального» стресу [Groisman S., 1985]. Встановлено, що 

індекс імунореактивності Egr-1 в СОШ щурів, які були піддані 6-ти годинній дії 

стресу, в 2,1 рази (p<0,05) більший за показники в контрольній групі тварин. 
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Через 24 год дії стресу, коли в шлунку розвивались виразки, рівень Egr-1 

зменшувався і був на рівні показників контрольної групи тварин (рис. 2). 

 

 
 Рис. 2. Рівень транскрипційного фактора Еgr-1 в слизовій оболонці шлунка 

щурів у нормі та через 6 і 24 години дії мобілізаційного («соціального») стресу. 

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

 

 Таким чином, найбільший рівень експресії Egr-1 в СОШ спостерігався у 

передвиразковому стані (через 6 год дії стресу), найменшим він був на фоні 

виражених нейро-дистрофічних уражень шлунка (через 24 год дії стресу).  

 Отже, зміна рівня експресії Egr-1 в СОШ щурів, які зазнали дії стресу, може 

вказувати на залучення Egr-1 в молекулярні механізми адаптації СОШ 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 

[Cheong M.-W., 2015; Kvetnansky R., 2013; Periasamy V.S., 2014; Reul J.M.H.M., 

2014; Zhang K., 2013], ми можемо зробити висновок, що Egr-1 відіграє роль 

системного адаптера у відповідь на стрес. 

 Через 20 хв після введення аспірину в СОШ щурів виникали крапкові 

крововиливи і спостерігались незначні пошкодження та гіперемія СОШ. Через 1 

год після введення аспірину в СОШ 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 середня площа уражень збільшувалася майже вдвічі (р<0,05). 

Через 20 хв після введення аспірину рівень протеїну Egr-1 в СОШ щурів зростав 

у 1,4 рази (р<0,05) відносно контролю. Через 1 год - рівень протеїну Egr-1 у СОШ 

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 у 

СОШ щурів перевищував контрольні значення в 2 рази (р<0,05) (рис. 3А).  

 Збільшення рівня протеїну Egr-1 в СОШ супроводжувалось підвищенням 

мРНК Egr-1. Через 20 хв після введення аспірину рівень мРНК Egr-1 мав 

тенденцію до збільшення, а через 1 і 3 год після введення аспірину він відповідно 

зростав в 1,5 (р<0,05) та 2,3 рази (р<0,05), відносно контролю (рис. 3Б). 
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 Рис. 3. Рівень протеїну (А) та мРНК (Б) транскрипційного фактора Еgr-1 в 

слизовій оболонці шлунка щурів в контролі та через 20 хвилин, 1 і 3 години після 

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

 

 Дані стосовно зростання рівня Egr-1 у СОШ щурів після дії аспірину 

співпадають з результатами отриманими в попередніх дослідженнях на моделі 

ВІС. Це може свідчити про те, що Egr-1 є універсальним транскрипційним 

фактором, залученим в патогенез виразкової хвороби. На користь нашого 

висновку свідчать 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 [Khomenko Т., 2006].  

 У щурів, котрим вводили аспірин, через 20 хв у СОШ виникали крапкові 

крововиливи, ерозії та гіперемія СОШ. Напроти, етанол-викликані ураження 

характеризувались масивними крововиливами вже через 20 хв після введення 

етанолу: середня площа уражень на один шлунок становила 1,0±0,5 мм² (р<0,05). 

А через 1 год після введення етанолу середня площа уражень збільшувалася до 

2,5±0,66 мм² (р<0,05). Нами не було виявлено змін у рівні Egr-1 в СОШ щурів 

через 20 хв та 1 год після введення етанолу. Це свідчить про те, що молекулярні 

механізми уражень в СОШ у відповідь на дію етанолу є іншими порівняно з 

стрес- та аспірин-індукованими ураженнями. 

 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 [Minc E., 1999; Silverman 

E.S., 1999].  

 В наших дослідженнях встановлено, що розвиток уражень за умов ВІС 

супроводжувався поступовим зниженням рівня Sp-1 в СОШ щурів, яке досягало 

вірогідних значень вже після 20 хв дії стресу (р<0,05). Через 1 год та 3 год дії ВІС 

рівень Sp-1 в СОШ щурів залишався зниженим (рис. 4А).  

 На моделі аспірин-індукованої виразки шлунка спостерігалася аналогічна 

тенденція до поступового зниження рівня Sp-1. Через 3 год дії аспірину рівень 

Sp-1 був нижче відносно контрольної групи в 1,5 рази (р<0,05) (рис. 4Б).  
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 Рис. 4. Рівень транскрипційного фактора Sp-1 в слизовій оболонці шлунка 

щурів у контролі та через 20 хвилин 1 і 3 години дії водно-імобілізаційного 

стресу (А) та через 20 хвилин, 1 і 3 години після введення аспірину (Б). Вестерн 

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

 

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

уражень шлунка щурів ключовим транскрипційним фактором може бути Sp-1. 

Дійсно, рівень Sp-1 зростав в 1,6 разів (p<0,05) та 1,7 разів (p<0,05) через 20 хв та 

1 год після введення етанолу. 

 Таким чином, можна заключити, що розвиток уражень в СОШ, викликаних 

стресом і аспірином, супроводжується зростанням експресії редокс-чутливого 

транскрипційного фактору Egr-1 та одночасним зниженням рівня Sp-1, що, 

можливо, сприяє збільшенню індуцибельної транскрипційної активності Egr-1 за 

рахунок зменшення Sp-1 транскрипційної активності. На моделі етанол-

індукованої виразки шлунка спостерігалось збільшення рівня Sp-1 при 

відсутності експресії Egr-1. 

 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. 

 Ураження СОШ після дії ВІС асоціювалися зі зростанням рівня VEGF в 2,7 

та 1,8 разів (р<0,05), відповідно через 20 хв і 1 год дії ВІС та поверненням його до 

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

(рис. 5А). 

 У щурів, які були піддані дії аспірину, через 1 год рівень VEGF зростав в 1,5 

рази (p<0,05), а через 3 год він був вищим в 2 рази (p<0,05) порівняно з 

контрольними показниками (рис. 5Б). 

 Рівень VEGF в СОШ щурів через 20 хв та 1 год після введення етанолу 

зростав у 1,5 рази (p<0,05). 

 Зростання рівня про-ангіогенного фактора VEGF в СОШ щурів за умов 

експериментально викликаних уражень шлунка свідчить про запуск захисних 

А Б 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


10 
 

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.   

    А       Б 

 Рис. 5. Рівень VEGF в слизовій оболонці шлунка щурів у контролі та через 

20 хвилин 1 і 3 години дії водно-імобілізаційного стресу (А) та через 20 хвилин, 1 

і 3 години після введення аспірину (Б). Вестерн блот, М±SD. *-p<0,05 відносно 

контролю. 

 

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

котрий бере участь у гоєнні виразок [Tarnawski A.S., 2012]. 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 ВІС (рис. 6A). 

    А       Б 

 

 Рис. 6. Рівень bFGF в слизовій оболонці шлунка щурів після дії водно-

імобілізаційного стресу різної тривалості (А) та через 20 хвилин, 1 і 3 години 

після введення аспірину (Б). Вестерн блот, М±SD. *- p<0,05 відносно контролю, 

**- p<0,01 відносно контролю 
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 Далі нами було встановлено, що через 20 хв після введення аспірину рівень 

bFGF зменшувався в 1,4 рази (p<0,05), через 1 год ми спостерігали повернення 

рівня bFGF до контрольних значень, а через 3 год – зростання рівня bFGF в 1,7 

разів (p<0,05) (рис. 6Б). Через 20 хв після введення етанолу рівень bFGF в СОШ 

мав тенденцію до зменшення (p>0,05), а через 1 год після - рівень bFGF в СОШ 

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

 Утворення фіброзної тканини – один з основних механізмів гоєння виразок. 

Продемонстроване нами поступове зростання рівня bFGF може бути пов’язано 

саме з перебудовою слизової оболонки шлунка щурів та утворенням фіброзної 

тканини у відповідь на дію стресу чи аспірину різної тривалості. 

 Дослідження механізмів залучення Egr-1 в патогенез 

експериментального виразкоутворення. Відомо, що психологічний стрес 

викликає підвищення експресії Egr-1 в різних структурах мозку [Revest J.-M., 2005; 

Rosen J.B., 2005]. Нами показано, що розвиток уражень в СОШ за дії ВІС 

супроводжувався зростанням концентрації гормону стресу кортизолу в сироватці 

крові щурів (рис. 7). Результати змін концентрації кортизолу в сироватці крові 

щурів після дії ВІС є підтвердженням як ефективності вибраної моделі стресу, так і 

можливого залучення глюкокортикоїдів до механізмів активації Egr-1 в патогенезі 

виразкової хвороби шлунка.  

 

 Рис. 7. Концентрація кортизолу в сироватці 

крові щурів контрольної групи та за умов дії 

водно-імобілізаційного стресу різної тривалості. 

М±SD. * - p<0,05 відносно контролю. 

 

 

 Важливим пусковим механізмом структурно-

функціональних змін клітин за умов розвитку 

патологічного процесу є розвиток гіпоксії та 

порушення балансу між продукцією активних форм кисню (АФК) та 

антиоксидантною системою. Дія АФК пов’язана з активацією процесів 

перекисного окиснення ліпідів у мембранах клітин [Porter N.A., 1995]. Egr-1 – це 

редокс-чутливий транскрипційний фактор, який повинен активуватись за 

розвитку гіпоксії. 

 Імуногістохімічні дослідження показали, що максимальний рівень  гіпоксії в 

СОШ спостерігався через 20 хв дії ВІС. Через 1 год дії стресу інтенсивність 

забарвлення імуногістохімічних зрізів зменшувалась, але була вищою за 

контрольні показники (рис. 8А).  

 HIF-1α є ключовим транскрипційним фактором, який запускає реакції 

клітини на стан гіпоксії. Відповідно, він є  найпотужнішим стимулятором 

ангіогенезу через збільшення експресії ангіогенних факторів росту VEGF, PDGF, 

bFGF [Marinho H.S., 2014]. Тому на наступному етапі ми визначали вміст HIF -1α 

в СОШ щурів за дії ульцерогенних чинників. Встановлено, що через 20 хв дії ВІС 

рівень протеїну HIF-1α в СОШ зменшувався в 1,4 рази (р<0,05), через 1 год дії 
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стресу рівень протеїну HIF-1α зростав в 2 рази (р<0,05), а через 3 год - ми 

спостерігали повернення рівня HIF-1α в СОШ до рівня контрольних значень (рис. 

8Б).  

 

     А       Б 

 
Рис. 8. Імуногістохімічна детекція клітин слизової оболонки шлунка щурів в 

стані гіпоксії (А) та рівень гіпоксія-індуцибельного фактору HIF-1α в слизовій 

оболонці шлунка щурів (Б) контрольної групи та за дії водно-імобілізаційного 

стресу різної тривалості. (А) Hypoxyprobe-1, коричневий колір - позитивне 

забарвлення. (Б) Вестерн блот, М±SD. * - p<0,05 відносно контролю. 

 

 Через 3 год дії ВІС спостерігалось зростання вмісту дієнових кон'югатів в 1,6 

разів (р<0,05), ТБК-активних сполук в 2,4 разів (р<0,05) та шиффових основ в 1,7 

разів (р<0,05)  в СОШ щурів.  

  Ми припустили, що за дії стресу тривалістю 20 хв та 1 год відбувається 

розвиток компенсаторних реакцій в організмі, спрямованих на посилення 

оксигенації тканин, більш тривала дія стресу (3 год) викликає незворотні 

структурні порушення клітин з настпуним утворенням виразок 

  Регуляторні механізми, за рахунок яких відбувається моделювання 

активності редокс-чутливих транскрипційних факторів оксидантами, в тому числі 

Egr-1, базуються на окисненні SH-груп цистеїну, що входить до складу молекули 

білка транскрипційного фактору [Marinho H.S., 2014]. Ми встановили, що 

розвиток уражень в шлунку за дії ВІ стресу зумовлює зменшення в 2 рази 

(р<0,05) рівня білкових SH-груп в слизовій оболонці шлунку у порівнянні з 

контрольними тваринами (рис. 9), що свідчить про зрушення в редокс-статусі 

тканини та може бути опосередкованим доказом активації редокс-чутливих 

транскрипційних факторів.  

 

Рис. 9. Вміст білкових SH-груп в тотальному 

екстракті слизової оболонки шлунка щурів 

контрольної групи та за умов дії водно-

імобілізаційного стресу різної тривалості. М±SD. * 

- p<0,05 відносно контролю. 
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Активація експресії гену egr-1 опосередковується MAP-кіназним каскадом, 

а саме Erk-1/2 та р38 [Abdel-Latif M.M.M., 2004]. МАР-кінази опосередковують 

ефекти 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 шляху передачі сигналу за дії ВІС. 

Патологічні зміни в СОШ на фоні ВІС супроводжувались швидким 

зростанням рівня фосфорильованої форми ERK-1/2 в 2,2, 2,6, 2,5 разів, відповідно 

через 20 хв, 1 та 3 год дії стресу, що свідчить про її активацію. При цьому рівень 

загальних протеїнів Erk1/2 був незмінним (рис. 10А).  

ВІС-зумовлені ураження шлунка не спричиняли вірогідних змін у рівні 

загального протеїну р38 та його фосфорильованої форми (рис. 10Б). 

Зміни рівня фосфорильованої форми Erk-1/2 були аналогічними до змін 

рівня Egr-1 в СОШ за дії ВІС різної тривалості, що можна пов’язати з залученням 

даних кіназ до активації Egr-1. Ganguly K. et al. [2012] дослідили зміни в активації 

Erk-1/2 MAP-кіназ на моделі хронічної виразки шлунка мишей, та встановили, що 

активація даного сигнального каскада є ключовою при даній патології. Ці дані 

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. 

Рівень фосфорильованої форми Erk-1/2 через 20 хв після введення аспірину 

знижувався в 1,4 рази (р<0,05), а через 1 год – повертався до контрольного рівня. 

Навпаки, через 3 год після введення аспірину рівень pERK-1/2 збільшувався в 1,6 

разів (р<0,05). Нами не було виявлено змін рівня протеїну Erk-1/2 та його 

фосфорильованої форми після дії етанолу на СОШ щурів. Ці результати 

підтверджують наш висновок про те, що Erk-1/2 MAP-кіназний шлях є ключовим 

за розвитку стрес-індукованої патології СОШ щурів.  

   А       Б 

 
Рис. 10. Рівень протеїну Erk-1/2 і його фосфорильованої форми pERK (А) та 

рівень протеїну р38 і його фосфорильованої форми рр38 (Б) в слизовій оболонці 

шлунка щурів контрольної групи та за дії водно-імобілізаційного стресу різної 
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тривалості. Вестерн блот, М±SD. * - p<0,05, ** - p<0,01 відносно рівня pErk1 в 

контролі, # - p<0,05 відносно рівня pErk2 в контролі. 

 

 Для підтвердження ключової ролі Erk-1/2 MAP-кіназного шляху в 

опосередкуванні ефектів Egr-1 ми дослідили вплив блокатора Erk-1/2 MAP-кіназ 

PD98059 на розвиток уражень в СОШ щурів, викликаних ВІС та рівень Egr-1.  

 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 ВІС. Введення блокатора Erk-1/2 MAP кіназ PD98059 у дозі 10 мг/кг 

призводило до збільшення площі ерозивно-виразкових уражень в СОШ щурів у 

16,7 разів (p<0,05) у порівнянні з контрольною групою, яким вводили воду для 

ін’єкцій, та у 2,7 рази (p<0,05) у порівнянні з групою щурів, яким вводили DMSO. 

При цьому кількість крововиливів у СОШ щурів зростала у 2,3 рази (p<0,05) 

відносно щурів, яким вводили воду.  

 Ми припустили, що введення PD98059 призводило до погіршення клінічної 

картини перебігу експериментальної виразки шлунка 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 і його фосфорильованої форми pErk в СОШ щурів після дії 

PD98059 у дозі 10 мг/кг та рівня протеїну Egr-1 і ангіогенних факторів VEGF і 

bFGF. 

 Ми встановили, що введення PD98059 в дозі 10 мг/кг на фоні дії ВІС 

тривалістю 3 год не впливало на рівень загального протеїну Erk-1/2, але 

призводило до зменшення вмісту pErk в 2,2 рази (p<0,05) порівняно з групами 

щурів, котрим вводили воду (рис. 11А). При цьому рівень протеїну Egr-1 в СОШ 

зменшувався на 18% (p<0,05) (рис. 11Б), рівень протеїну bFGF зменшувався в 5,4 

разів (p<0,05), рівень VEGF зменшувався в 3,5 разів (p<0,05) порівняно з 

контрольними значеннями. 

    А       Б 

 
 Рис. 11. Рівень протеїну Erk-1/2 і його фосфорильованої форми pERK (А) та 

рівень протеїну Egr-1 (Б) в слизовій оболонці шлунка щурів після 3-х годин дії 

водно-імобілізаційного стресу на тлі введення блокатора Erk-1/2 МАР-кіназ 

PD98059. Вестерн блот, М±SD. * - p<0,05 відносно контролю. 
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 Вплив син та анти-ізомерів похідних 2-(2-амінотіазол-4-ил)-2-

метоксиіміноацетат Nа на швидкість гоєння стрес індукованої виразки 

шлунка щурів. Син та анти-ізомери похідних 2-(2-амінотіазол-4-ил)-2-

метоксиіміноацетат Na завдяки своїй структурі є потенційними блокаторами HIF-

1α. Речовина анти не впливала на процес гоєння ВІС-індукованих виразок в 

шлунку. Після введення син кількість ерозій розмірами менше 1 мм 

зменшувалась, а кількість точкових ерозій зростала, з’являлись виразки та 

збільшувалась кількість і площа ерозій, рівень bFGF в СОШ не змінювався, в той 

самий час, як рівень VEGF зменшувався в 1,5 рази (p<0,05). Отже, речовина син 

мала більш потужний ефект, який пов'язаний зі зменшенням рівня основного про-

ангіогенного фактору VEGF. Раніше нами показано, 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 HIF-1α незалежний. Тому, для встановлення повної картини 

механізму дії Egr-1 ми перевірили зміни рівня Egr-1 після дії речовини син. 

Встановлено, що рівень транскрипційного фактора Egr-1 в СОШ щурів після дії 

ВІС тривалістю 3 год мав тенденцію до зниження у тварин, що отримували 

лікування речовиною син.  

 

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.  
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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 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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2015. – Т. 17. - С. 378. 

 

АНОТАЦІЯ 

 

 Береговий С.М. Роль транскрипційного фактору Egr-1 в патогенезі 

виразкової хвороби шлунка. – Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.03 – біохімія. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2015. 

 Дисертаційна робота присвячена вивченню молекулярно-біохімічних 

механізмів розвитку ерозивно-виразкових уражень в шлунку за участю редокс-

чутливого транскрипційного фактору Egr-1. 

 Отримані результати показали, що редокс-чутливі транскрипційні фактори 

Egr-1 та Sp1 вступають в конкурентну взаємодію на ранніх етапах розвитку 

стрес- та аспірин-викликаних уражень в слизовій оболонці шлунка (СОШ) щурів. 

Рівень протеїну та мРНК Egr-1 в СОШ зростає, напроти - рівень Sp-1 

зменшується. За умов етанол-викликаних виразок рівень Egr-1 не змінюється, 

проте рівень Sp-1 зростає. Підвищення рівня VEGF було характерною ознакою 

розвитку уражень шлунку за дії стресу, аспірину та етанолу. Рівень bFGF 

поступово підвищувався на фоні стрес- та аспірин-викликаних уражень шлунку і, 

навпаки, знижувався за дії етанолу. Розвиток ерозивно-виразкових уражень в 

шлунку за дії стресу супроводжувався зниженням парціального тиску кисню в 

клітинах СОШ, що спричиняло збільшення рівня транскрипційного фактора HIF-

1α у відповідь на гіпоксію 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. На ранніх етапах 

стрес-викликаних уражень шлунку підвищення концентрації гормону стресу 

кортизолу в сироватці крові асоціюється з активацією Erk1/2 MAP-кіназного 

шляху та не впливає на р38. Пригнічення активності Erk1/2 селективним 

інгібітором PD98059 призводило до більш агресивного розвитку уражень 

шлунку, що супроводжувалося зниженням рівня Egr-1, і, відповідно, про-

ангіогенних факторів VEGF та bFGF. Анти- та син-ізомери похідних 2-

гідроксиімінооцтової кислоти затримують гоєння стрес-викликаних виразок 

шлунку у щурів. Син-ізомер мав більш потужний ефект, який пов'язаний зі 

зменшенням рівня Egr-1 і основного про-ангіогенного фактору VEGF. 

 Ключові слова: шлунок, виразкова хвороба, стрес, аспірин, етанол, 

транскрипційні фактори, про-ангіогенні фактори. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Береговой С.М. Роль транскрипционного фактора Egr-1 в патогенезе 

язвенной болезни желудка. – Рукопись. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


19 
 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.03 – биохимия. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2015. 

 Диссертационная работа посвящена изучению молекулярно-биохимических 

механизмов развития эрозивно-язвенных поражений в желудке с участием 

редокс-чувствительного транскрипционного фактора Egr-1. 

 Полученные результаты показали, что редокс-чувствительные 

транскрипционные факторы Egr-1 и Sp-1 вступают в конкурентное 

взаимодействие на ранних этапах развития стресс- и аспирин-вызванных 

поражений желудка у крыс. Уровень протеина и мРНК Egr-1 возрастает, 

напротив - уровень Sp-1 уменьшается. В условиях этанол-вызванных язв уровень 

Egr-1 не изменяется, напротив уровень Sp-1 возрастает. Развитие эрозивно-

язвенных поражений в слизистой оболочке желудка (СОЖ) крыс, вызванных 

стрессом, аспирином и этанолом приводил к разнонаправленным изменениям в 

уровнях протеинов VEGF и bFGF. Повышение уровня VEGF является 

характерным признаком развития поражений в желудке при действии стресса, 

аспирина и этанола. Уровень bFGF постепенно повышался на фоне стресс- и 

аспирин-вызванных поражений в СОЖ и, наоборот, понижался при действии 

этанола. Развитие эрозивно-язвенных поражений в желудке при действии стресса 

сопровождалось понижением парциального давления кислорода в клетках СОЖ, 

что приводило к увеличению уровня транскрипционного фактора ответа на 

гипоксию HIF-1α и уменьшения уровня белковых SH-груп, что свидетельствует о 

нарушении в редокс-статусе ткани и может быть опосредованным 

доказательством активации редокс-чувствительного транскрипционного фактора 

Egr-1. На ранних этапах стресс-вызванных поражений в желудке повышение 

концентрация гормона стресса кортизола в сыроватке крови ассоциировалось с 

активацией Erk1/2 MAP-киназного пути и не влияло на р38. Угнетение 

активности Erk1/2 селективным ингибитором PD98059 приводило к более 

агрессивному развитию поражений в желудке, что сопровождалось понижением 

уровня Egr-1, и, соответственно, про-ангиогенных факторов VEGF и bFGF. 

Установлено, что анти- и син-изомеры производных 2-гидроксииминоуксусной 

кислоты задерживают заживление стресс-вызванных поражений в желудке у 

крыс, причем син-измер имеет более мощный еффект, который связан с 

уменьшением уровня Egr-1, и основного про-ангиогенного фактора VEGF. Таким 

образом, редокс-чувствительный транскрипционный фактор Egr-1 является 

ведущим транскрипционным фактором в патогенезе стресс- и аспирин-

вызванных поражений в желудке, в отличие от этанол-вызванных язв. Этот 

фактор активируется при гипоксии и запускает гастропротекторные механизмы 

через Erk1/2-зависимый механизм. 

 Ключевые слова: желудок, язвенная болезнь, стресс, аспирин, этанол, 

транскрипционные факторы, про-ангиогенные факторы. 
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ANNOTATION 

 Beregovyi S.M. The role of transcriptional factor Egr-1 in pathogenesis of 

ulcer disease. – Manuscript. 

 Dissertation for the сandidate of biological sciences degree by speciality 03.00.03 

– biochemisrty. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2015. 

 The thesis is devoted to the study of molecular and biochemistrical mechanisms of 

erosive and ulcerative lesions development in the stomach involving redox-sensitive 

transcription factor Egr-1. 

 The results showed that the redox-sensitive transcription factors Egr-1 and Sp-1 

enter into competitive interactions in the early stages of stress and aspirin-induced 

gastric lesions in rats. The level of protein and mRNA Egr-1 increases opposite - the 

level of Sp-1 decreases. Under the conditions of ethanol-induced ulcers, the level of 

Egr-1 does not change, but Sp-1 - increases. The development of erosive and ulcerative 

lessions in the gastric mucosa of rats caused by stress, aspirin and ethanol resulted in 

multidirectional changes in the level of protein VEGF and bFGF. Increasing the level 

VEGF is a characteristic sign of development gastric lesions during stress, aspirin and 

ethanol action. bFGF level gradually increased on the background of stress and aspirin-

induced gastric lesions and vice versa decreased during ethanol action. Development of 

erosive and ulcerative lesions in the stomach during stress action was accompanied by a 

decrease in the partial pressure of oxygen in the cells of the gastric mucous membrane, 

and caused increasing in the level of transcription factor response to hypoxia HIF-1α 

and reducing protein SH-groups, that can be indication of changes in tissue redox status 

and may be indirect evidence of activation of redox-sensitive transcription factor Egr-1. 

In the early stages of stress-induced gastric lesions increased concentrations of the 

stress hormone cortisol in serum is associated with activation of Erk1/2 MAP-kinase 

pathway and does not affect p38. Inhibition of Erk1/2 by the selective inhibitor 

PD98059 lead to more aggressive lesions of the stomach accompanied by a reduction in 

Egr-1, and accordingly, pro-angiogenic factors VEGF and bFGF. Established that the 

anti and syn isomers of 2-aminoacetic acid hydroxide delayed healing stress-induced 

gastric ulcers in rats and syn-isomer has more powerful effect that is associated with a 

decrease in the level of Egr-1, and the main pro- angiogenic factor VEGF. So redox 

sensitive transcription factor Egr-1 is a leading transcription factors in the pathogenesis 

of stress- and aspirin-induced gastric lesions, unlike ethanol-induced ulcers. This factor 

is activated by hypoxia and launches gastroprotective mechanisms through Erk1/2-

dependent mechanism. 

 Keywords: stomach, ulcer, stress, aspirin, ethanol, transcription factors, pro-

angiogenic factors. 
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