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Досліджено вплив циклонуклеотид- та кальційзалежного фосфорилювання мембранних білків парієтальних клітин на 
активність Н+,К+-АТФази. В результаті роботи показано, що при виразковій хворобі шлунка відбуваються порушення 
в регуляції функціонування Н+,К+-АТФази системою протеїнкіназ. Підвищення активності ферменту, при ініціації 
сGМР- та Са

2+/фосфоліпід-залежних протеїнкіназ вказує на залучення даних кіназ до механізмів розвитку стресової 
виразки та циклонуклеотидзалежних протеїнкіназ – до етанол-індукованих ушкоджень. 
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ВСТУП 
 

Сьогодні, виразкова хвороба шлунка є найбільш 
розповсюдженою патологією органів травлення серед 
населення України, яка є однією з ведучих причин 
тимчасової втрати працездатності та інвалідності. По 
кількості смертності серед захворювань частка ВХ 
складає 15%, перевищуючи серцево-судинні та 
легеневі патології [1]. Етіологічно значими факторами 
патогенезу виразкоутворення є нервово-психічні 
впливи, у вигляді психоемоційного стресу та дія 
етанолу, які викликають гіперхлоргідрію з 
утворенням виразкового дефекту слизової оболонки 
шлунка. Цей процес обумовлений активацією 
мембранозв’язаного ферменту апікальної частини 
парієтальних клітин слизової оболонки шлунка – 
Н

+,К+-АТФази. Н+,К+-АТФаза (або протонна помпа) 
приймає участь у процесі синтезу соляної кислоти, 
шляхом транслокації протонів (Н+) з цитоплазми 
парієтальних клітин у міжклітинний простір в обмін 
на (К+). Відомо, що за умов розвитку даної патології 
рівень активності ферменту значно зростає [2], однак 
молекулярні механізми, які призводять до зміни 
функціональної активності Н

+,К+-АТФази, ще не 
вивчені до кінця. Тому, дослідження процесів 
внутрішньоклітинної регуляції ферменту може бути 
спрямовано на пошук причин, які призводять до 
порушення роботи Н+,К+-АТФази. 

Фосфорилюванння білків широко використо-
вуються клітинами як один з шляхів ковалентної 
модифікації молекул ферменту. Це базисний процес, 
який впливає на різноманітні клітинні реакції, в тому 
числі біосинтез білка, ліпідний та енергетичний 

обмін, формування цитоскелету, проліферацію та 
диференціювання клітин [3]. Хімічна модифікація 
білків є фінальною внутрішньоклітинною реакцією 
каскадних процесів, що трансформує ефект 
регуляторів кислотної секреції (гістаміну, гастрину та 
ацетилхоліну) в конкретну клітинну відповідь у 
вигляді активації Н+,K+-АТФази. Таким чином, зміни 
у будь-який системі білкового фосфорилювання, або 
одному з ланцюгів каскадних реакцій може 
викликати порушення роботи Н+,K+-АТФази.  

Метою даної роботи було оцінити вплив 
циклонуклеотид- та кальцій-залежного фосфорилю-
вання мембранних білків парієтальних клітин щурів, 
за умов активації мембранозв’язаних протеїнкіназ, на 
активність Н+,К+-АТФази при різних експеримент-
тальних моделях виразки шлунка. 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 
 

Дослідження проводили на самцях білих щурів 
лінії Вістар масою 180-220г. Враховуючи 
залежність механізмів патогенезу захворювання від 
етіологічного фактору, нами було обрано різні 
моделі виразки шлунка, викликаних стресом та 
етанолом. Стресова модель виразки була створена 
згідно методики “соціального стресу” в модифікації 
С.Д. Гройсмана та Т.Г. Каревіної, який має назву 
“ іммобілізаційного стресу” [4]. Етанол-індуковані 
виразкові ураження слизової оболонки шлунка 
викликали за модифікацією методу Okabe [5]. 
Щурам одноразово per os вводили 1 мл етанолу в 
концентрації 80%. 
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Парієтальні клітини виділяли внаслідок 
диференційного центрифугування загальної фракції 
клітин слизової оболонки шлунка за методом [6]. 

Фракцію плазматичних мембран парієтальних 
клітин отримували центрифугуванням на градієнті 
сахарози (30%) [7]. 

Активацію циклонуклеотидзалежних протеїн-
кіназ плазматичних мембран парієтальних клітин 
проводили за рекомендаціями, які наведені у роботі 
[3]. Середовище інкубації, загального об’єму 100 
мкл містило: 10-6 Моль/л сАМР та сGМР, 25 
мМоль/л Tris-HCl (рН 7.4), 10 мМоль/л MgCl2, 0.3 
мг/мл мембранного білка та 0.5 мМоль/л АТР.  

Кальційзалежні протеїнкінази плазматичних 
мембран парієтальних клітин ініціювали за 
рекомендацією методик [3, 10]. Інкубаційне 
середовище об’ємом 100 мкл для визначення 
активності Са

2+/фосфоліпідзалежних протеїнкіназ, 
містило: 25 мМоль/л Tris-HCl (рН 7.4), 10 мМоль/л 
MgCl2, 1 мМоль/л ЕГТА, 2 мМоль/л ЕДТА, 0,5 
мМоль/л СаСl2, 0,1 мг/мл фосфатидилсерина, 0,3 
мг/мл мембранного білка та 0,5 мМоль/л АТР. 
Визначення активності Са

2+/кальмодулінзалежних 
кіназ проводили в 50 мкл стандартного середовища 
такого складу: 40 мМоль/л Hepes/NaOH (рН 8.0), 5 
мМоль/л Mg(CH3COO)2, 10 мкМоль/л 
кальмодуліна, 0,3 мг/мл мембранного білка та  
0,5 мМоль/л АТР.  

Інкубацію проводили для Са
2+/фосфоліпід- і 

Са
2+/кальмодулін-залежних кіназ при 30°С 

протягом 2 хв., для циклонуклеотидзалежних 
протеїнкіназ – при 37°С, 5 хв. Реакцію зупиняли 
охолодженням. Інкубаційне середовище вико-
ристовували далі для визначення активності  
Н

+, K+-АТФази. 
Активність Н

+,K+-АТФази визначали 
спектрофотометрично, по фосфору, за стандартною 
методикою [8]. Для пригнічення активності Na+,K+-
АТФази та мітохондріальної АТФази до 
середовища інкубації додавали 1 мМоль/л оубаїну 
та 5 мМоль/л азиду натрію. Н

+,К+-АТФазна 
активність визначалась як різниця між загальною 
АТФазною активністю (Mg2+− і К+−залежної) та К+-
АТФазною активністю (Mg2+−залежної). 

Експериментальні дані оброблялись статистично 
з використанням t-критерію Стьюдента. 
Статистичний аналіз одержаних даних здійснювали в 
режимі програмного забезпечення Exel. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
 

Одним з універсальних способів регуляції 
активності Н+,К+-АТФази у клітині є процес 
білкового фосфорилювання. Фосфорилювання, 
що здійснюється протеїнкіназами являється 
кінцевою ланкою сигнальних процесів в 
парієтальній клітині, яке направлено на 

активацію Н
+,К+-АТФази. Вплив фосфори-

лювання на функціонування Н
+,K+-АТФази, 

може бути пов’язаний з прямою активацією 
молекул ферменту, шляхом приєднання 
фосфатного залишку АТР-залежним способом 
до серинів (Ser27 

і Ser952) α-субодиниці або 
опосередковано, через дію на малі регуляторні 
білки, які є інтермедіатами активності Н+,K+-
АТФази. Хімічна модифікація молекул 
ферменту забезпечується циклонуклеотид- та 
кальцій-залежними протеїнкіназами. Гіста-
мінова стимуляція секреції кислоти призводить 
до зростання рівню у клітині сАМР з 
послідуючою активацією сАМР-залежних 
протеїнкіназ (ПК А), холінергічна та 
гастринова стимуляція – до підвищення 
концентрації внутрішньоклітин-ного кальцію 
та сGМР, що призводить до активації Са

2+-
залежних протеїнкіназ (ПК С) [9, 10]. Рівень 
активності Н

+,К+-АТФази, за умов розвитку 
виразкової хвороби є суттєво підвищеним, 
молекулярні механізми активації даної 
фосфогідролази остаточно нез’ясовані, тому 
дослідження впливу фосфорилювання 
мембранних білків парієтальних клітин на 
функціональну активність ферменту може 
відігравати значну роль у пошуку причин, які 
призводять до порушень в процесах кислотної 
секреції.  

Результати досліджень активності Н
+,К+-

АТФази в плазматичних мембранах парієтальних 
клітин шлунку щурів, внаслідок активації сАМР-, 
сGМР-, Са

2+/фосфоліпід- та Са
2+/кальмодулін-

залежних протеїнкіназ в контролі та за умов 
розвитку виразки, викликаної стресом та етанолом, 
представлено на рис.1 та 2. 

Встановлено, що в умовах виразкоутворення, 
фосфорилювання мембранних білків циклонукле-
отид- та кальцій-залежними протеїн кіназами 
підвищує рівень активності Н

+,К+-АТФази, в 
порівнянні з контролем. Найбільш суттєвий ефект 
фосфорилювання ферменту був зафіксований для 
активації сGМР-залежних протеїнкіназ. Зростання 
активності Н+,К+-АТФази у 2 рази було виявлено при 
етанол-індукованій виразці та в 1,8 рази – при 
стресовій моделі виразкоутворення (рис.1.), що 
узгоджується з результатами, які було отримано в 
нашій лабораторії [11], по визначенню вмісту у 
відповідних клітинах циклічного гуанозин-
монофосфату (сGМР) – основного регулятору сGМР-
залежної протеїнкінази (ПК G), який за умов розвитку 
досліджуваної патології зростав. Отримані результати 
вказують на залучення сGМР-залежного 
регуляторного каскаду до розвитку виразкових 
процесів у парієтальній клітині, а саме участь сGМР-
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залежного шляху активації Н+,К+-АТФази за умов 
розвитку виразки шлунка. Можна припустити, що 
Н

+,К+-АТФаза або регуляторні білки, які є 
інтермедіатами активації ферменту фосфорилюються 
сGМР-залежною протеїнкіназою при досліджуваній 
патології. 

 

Рис. 1. Активність Н
+,К+-АТФази шлунку щурів в 

контролі та при виразці, де: 1 – активність ферменту без 
фосфорилювання; 2-3 – активність Н

+,К+-АТФази за 
умов активації циклонуклеотидзалежних протеїнкіназ 
парієтальних клітин: 2-сАМР-, 3-сGМР-залежне 
фосфорилювання. 

 
Молекулярні механізми впливу сАМР-

залежного фосфорилювання на активність Н+,К+-
АТФази можуть бути різними. Як відомо з даних 
літератури, α-субодиниця Н

+,К+-АТФази, яка є 
каталітичною субодиницею ферменту здатна 
фосфорилюватися сАМР-залежними протеїні-
назами [12]. Внаслідок включення фосфатного 
залишку до двох залишків серину: Ser27 N-
термінального кінцю та Ser952, що знаходиться на 
С-кінці, молекула Н+,К+-АТФази – активується [9]. 
Крім того, сАМР-залежні кінази можуть 
підсилювати активність Н+,К+-АТФази, опосеред-
ковано, шляхом впливу на мінорні мембранні білки 
парієтальних клітин [13]. Доведено, що сАМР-
залежні протеїнкінази здатні фосфорилювати К+- та 
Cl–- канали [14, 15], які розміщені поряд з Н+,К+-
АТФазою, з апікального боку мембрани, тим самим 
збільшувати їх провідність до відповідних іонів, що 
безперечно призводить до активації Н+,К+-АТФази.  

Нами було помічено підвищення активності 
Н

+,К+-АТФази у 1,4 рази у відповідь на стресовий 
фактор та у 1,8 рази в умовах розвитку 
експериментальної етанол-індукованої виразки. 
Виходячи з того, що активність сАМР-залежної 
протеїнкінази при стресовій моделі виразки 
шлунка, суттєво не підвищується [16] та 
спостерігається зниження концентрації у клітині 
безпосереднього регулятора ПК А – сАМР [11], 
тому, можна припустити, що в умовах розвитку 
досліджуваної виразки зменшується модулюючий 
вплив з боку сАМР-залежної протеїнкінази на 
процеси секреції. Основну регуляторну дію за 

таких умов бере на себе сGМР-залежний шлях 
активації Н

+,К+-АТФази. Результати сАМР-
залежного фосфорилювання мембранних білків 
парієтальних клітин, за умов розвитку виразки 
шлунка, викликаної етанолом відрізняються від 
стресової виразки, що пов’язано перш за все з 
різною інтенсивністю проявів механізмів 
виразкоутворення. Попередніми дослідженнями 
показано, що в умовах розвитку етанол-індукованої 
виразки ПК А значно активується [16], що може 
призводити до підвищення рівню фосфорилювання.  

Вивчення ролі Са
2+-залежних шляхів 

фофорилювання на активність Н
+,К+-АТФази 

показало, Са
2+/фосфоліпід-залежне фосфорилю-

вання мембран парієтальних клітин впливало на 
активність Н

+,К+-АТФази. Спостережений ефект 
був виражений в обох виразках, де активність 
ферменту зростала у 1,5 рази, в порівнянні з 
контролем (рис.2). Цей тип фосфорилювання 
залежить від функціонування Са

2+/фосфоліпід-
залежної протеїнкінази, активність якої за умов 
стрес- та етанол-індукованої виразки, підвищується 
[16]. Зростання концентрації внутрішньоклітинного 
Са

2+, як одного з найважливіших модуляторів 
активності ПК С, при досліджуваних 
експериментальних моделей виразки [11, 17],  
може привести до збільшення спорідненості 
Са

2+/фосфоліпід-залежної протеїнкінази до іонів 
Са

2+ та взаємодії з іншим регулятором – 
фосфатидилсерином. 

 

 

Рис. 2. Активність Н
+,К+-АТФази шлунку щурів в 

контролі та за умов розвитку виразки, індукованої 
стресом та етанолом, де: 1 – активність ферменту без 
фосфорилювання; 2–3 – активність Н

+,К+-АТФази за 
умов активації кальційзалежних протеїнкіназ 
парієтальних клітин: 2– Са

2+/кальмодулін-, 3 – 
Са

2+/фосфоліпід-залежне фосфорилювання.  
 

Можна передбачити, що за умов розвитку 
виразкових процесів Н

+,К+-АТФаза зазнає 
фосфорилювання Са

2+/фосфоліпід-залежними 
протеїнкіназами, оскільки з літературних даних 
відомо, що сериновий залишок α-субодиниці 
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ферменту (Ser27) може бути також сайтом і до дії 
ПК С [18], призводячи до стимуляції ензиматичної 
активності Н+,К+-АТФази на 40-80% [10]. Вплив 
Са

2+/фосфоліпід-залежного фосфорилювання на 
активність Н

+,К+-АТФази має також опосеред-
кований характер. Ця протеїнкіназа здатна 
фосфорилювати малі білки, які регулюють 
функціонування даної фосфогідролази [10]. 

Дослідження впливу Са
2+/кальмодулінзалеж-

ного фосфорилювання мембранних білків 
парієтальних клітин на активність Н+,К+-АТФази 
показало, що в умовах розвитку виразкової 
патології Са

2+/кальмодулін-залежні протеїнкінази 
практично не впливають на функціонування 
ферменту. 

Інтенсивність змін активності ферменту, які ми 
виявили при досліджуваних моделях виразки 
вказують про залежність внутрішньоклітинних 
молекулярних механізмів розвитку виразки шлунку 
від етіологічного фактору хвороби. 

 

ВИСНОВКИ 
 

Таким чином, отримані нами результати 
вказують на те, що при виразковій хворобі шлунка 
відбуваються суттєві порушення в регуляції 
функціонування Н

+,К+-АТФази системою 
протеїнкіназ. Зміни показнику активності 
ферменту, які були отримані внаслідок 
фосфорилювання мембранних білків парієтальних 
клітин циклонуклеотид- та кальцій-залежними 
кіназами доводять про підсилення сGМР-залежного 
активаційного шляху Н+,К+-АТФази при виразковій 
хворобі шлунка. Підвищення активності 
протонного наносу при ініціації сGМР- та 
Са

2+/фосфоліпід-залежних протеїнкіназ дозволяє 
зробити припущення про залучення даних кіназ до 
механізмів розвитку стресової виразки та 
циклонуклеотидзалежних протеїнкіназ – до етанол-
індукованих ушкоджень. Однак, ключова роль 
протеїнкіназ в активації Н

+,К+-АТФази, за умов 
розвитку виразкової патології, потребує більш 
детальних досліджень. 
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РЕГУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ Н+,К+-АТФази ФОСФОРИЛИРОВАНИЕМ МЕБРАННЫХ БЕЛКОВ 
ПАРИЕТАЛЬНЫХ КЛЕТОК КРЫС В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА 

Строцька Є. А., Остапченко Л. І. 

Исследовано влияние циклонуклеотид – и  кальций-зависимого фосфорилирования мембранных белков 
париетальных клеток на активность Н+,К+-АТФазы. В результате работы показано, что при язвенной болезни желудка 
происходят нарушения в регуляции функционирования Н

+,К+-АТФазы системой протеинкиназ. Повышение 
активности фермента, при инициации сGМР- та Са

2+/фосфолипид-зависимых протеинкиназ указывает об участии 
данных киназ в механизмах развития стрессовой язвы и циклонуклеотидзивисимых протеинкиназ – в этанол-
индуцированных повреждениях. 

Ключевые слова: Н+,К+-АТФаза, язва желудка, париетальная клетка, фосфорилирование мембранных белков.  

 

REGULATION OF H+,K+-ATPase ACTIVITY BY PHOSPHORYLATION OF THE MEMBRANE PROTEINS OF 
RATS PARIETAL CELLS UNDER STOMACH ULCER DEVELOPMENT 

Strotska E.A., Ostapchenko L.I. 

In the present study was investigated the effect of parietal cells membrane proteins phosphorylation on H+,K+-ATPase activity 
under stomach ulcer development. It was shown that nucleotide- and calcium-dependent phosphorylation caused to changes 
gastric H+,K+-ATPase activity at the stomach ulcer. The significantly increasing enzyme activity was observed under cGMP- 
and Ca2+/phospholipid-dependent phosphorylation at the stress-induced stomach ulcer and nucleotide-dependent 
phosphorylation – at the ethanol-induced ulcer damages. 

Key words: H+,K+-ATPase, stomach ulcer, parietal cells, proteins phosphorylation. 

 
 
 
 
 
 
 


