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ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ ТА ЇХНЯ КОРЕКЦІЯ МОДУЛЯТОРАМИ 
ТРАНСКРИПЦІЙНИХ ЧИННИКІВ 
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава 
Досліджено вплив модуляторів факторів транскрипції NF-κB, AP-1 та Nrf2 на поведінкові реакції в 
тестах «Темно-світла камера» та «Відкрите поле» після нанесення експериментальної черепно-
мозкової травми (ЧМТ). Досліди були проведені на 42 білих щурах-самцях лінії Вістар масою 180-220 
г, розподілених на 6 груп по 7 щурів: контрольна (тестування проводилося до моделювання експе-
риментальної ЧМТ та через 3 і 7 діб після нього); тваринам інших груп після відтворення ЧМТ про-
тягом 7-діб внутрішньочеревинно вводили модулятори транскрипційних чинників: інгібітор ядерної 
транслокації NF-κB піролідиндитіокарбамат амонію в дозі 76 мг/кг, інгібітор AP-1 SR 11302 в дозі 1 
мг/кг, індуктори Nrf2: диметилфумарат в дозі 15 мг/кг у 10% розчині диметилсульфоксиду та епі-
галокатехін-3-галат в дозі 1 мг/кг, а також водорозчинну форму кверцетину (корвітин), що вияв-
ляє властивості інгібітора NF-κB та індуктора Nrf2, у дозі 100 мг/кг (10 мг/кг у перерахунку на кве-
рцетин). Тваринам контрольної групи замість досліджуваних сполук внутрішньочеревинно вводили 
1 мл ізотонічного розчину хлориду натрію. Показано, що протягом першого тижня після ЧМТ по-
рушується локомоторна активність і психоемоційний стан білих щурів: погіршуються показники 
рухової та дослідницької активності, орієнтувальної реакції, зростає рівень емоційної тривожнос-
ті, страху, підвищується частота актів грумінгу. Застосування інгібіторів транскрипційних чин-
ників NF-κB (піролідиндитіокарбамату амонію) та AP-1 (SR 11302), індукторів Nrf2 (диметилфума-
рату та епігалокатехін-3-галату) та водорозчинної форми кверцетину (корвітину) покращує про-
тягом першого тижня після відтворення ЧМТ показники рухової та дослідницької активності, оріє-
нтувальної реакції, зменшує рівень емоційної тривожності та страху. 
Ключові слова: транскрипційні чинники  NF-κB, AP-1 та Nrf2, черепно-мозкова травма, поведінкові реакції, тести «Темно-світла 
камера» та «Відкрите поле». 
Робота є фрагментом НДР Робота «Роль транскрипційних факторів, системи циркадіанного осцилятора та метаболіч-
них розладів в утворенні та функціонуванні патологічних систем» (№ держреєстрації 0119U103898).  

Черепно-мозкова травма (ЧТМ) вважається 
однією з головних причин смерті і недієздатності 
людей в сучасному світі, характеризується висо-
кою летальністю і інвалідизацією потерпілих [1, 
2]. Загальні наслідки ЧМТ включають в себе змі-
ни особистості, когнітивні проблеми, порушення 
функцій різних систем організму та зниження 
якості життя, що є наслідками розвитку синдро-
мів нейроендокринної дизрегуляції, ендогенної 
інтоксикації, запального, імунодефіцитного та 
аутоімунного, а також синдрому функціональних 
порушень нервової системи [3]. 

В останні роки в літературі обговорюється 
роль редоксчутливих транскрипційних чинників 
(NF-κB, AP-1, та ін.) як ключових учасників низки 
нейрофізіологічних і нейропатологічних процесів 
за умов ЧМТ [4-6]. У попередніх публікаціях нами 
повідомлялося, що застосування інгібіторів NF-κB 
та AP-1, а також індукторів Nrf2, істотно обмежує 
в тканині великих півкуль головного мозку щурів 
на 7 добу  експерименту ознаки окисно-
нітрозативного стресу, зменшує генерацію супе-
роксидного аніон-радикала та активність синтази 
оксиду азоту (загальної та індуцибельної), по-
кращує спряженність її конститутивної ізоформи, 
обмежує концентрацію пероксинітриту, підвищує 
антиоксидантний потенціал [7, 8]. Призначення 
цих сполук вірогідно збільшує на 7 добу посттра-
вматичного періоду виживаність білих щурів, істо-
тно обмежує у них ознаки неврологічного дефіци-
ту та його інтегральний показник [9]. 

Проте дія модуляторів редоксчутливих 
транскрипційних чинників на поведінкові реакції 
тварин після відтворення ЧМТ залишається 
нез’ясованою. Вивчення комплексу порушень 
поведінки ссавців у посттравматичному періоді є 
необхідним для розуміння патогенезу найбільш 
тяжких нервово-психічних ускладнень ЧМТ [2].  

Метою роботи було вивчення впливу модуля-
торів факторів транскрипції NF-κB, AP-1 та Nrf2 
на поведінкові реакції в тестах «Темно-світла 
камера» та «Відкрите поле» після нанесення 
експериментальної черепно-мозкової травми. 

Матеріал та методи дослідження 
Дослідження були проведені на 42 білих щу-

рах-самцях лінії Вістар масою 180-220 г, розпо-
ділених на 6 груп по 7 щурів: контрольна (тесту-
вання проводилося до моделювання експери-
ментальної ЧМТ та через 3 і 7 діб після нього); 
тваринам інших груп після відтворення ЧМТ 
протягом 7-діб внутрішньочеревинно вводили 
модулятори транскрипційних чинників: інгібітор 
ядерної транслокації NF-κB піролідиндитіокар-
бамат амонію (PDTC, “Sigma-Aldrich, Inc.”, США) 
в дозі 76 мг/кг [10], інгібітор AP-1 SR 11302 
(“Tocris Bioscience”, Велика Британія) в дозі 1 
мг/кг [11], індуктори Nrf2: диметилфумарат (DMF, 
“Sigma-Aldrich, Inc.”, США) в дозі 15 мг/кг у 10% 
розчині диметилсульфоксиду [12] та епігалока-
техін-3-галат (EGCG, “Tocris Bioscience”, Велика 
Британія) в дозі 1 мг/кг [13], а також водорозчин-
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ну форму кверцетину (корвітин, ЗАТ НВЦ «Бор-
щагівський ХФЗ», Україна), що виявляє власти-
вості інгібітора NF-κB та індуктора Nrf2, у дозі 
100 мг/кг (10 мг/кг у перерахунку на кверцетин) 
[14]. Тваринам контрольної групи замість дослі-
джуваних сполук внутрішньочеревинно вводили 
1 мл ізотонічного розчину хлориду натрію. 

Модель ЧМТ середнього ступеня тяжкості 
відтворювали за рекомендаціями В.М. Єльсько-
го та С.В. Зябліцева [15], дотримуючись принци-
пів біомедичної етики (під легким ефірним нар-
козом).  

Вивчення поведінкових реакцій тварин про-
водили за допомогою тестів «Темно-світла ка-
мера» та «Відкрите поле».  

Тест «Темно-світла камера» призначений для 
вивчення поведінки тварин при вільному виборі 
комфортних умов. Установка являла собою аре-
ну з двома відсіками, відокремленими один від 
одного перегородкою з невеликим отвором: пе-
ршим, забарвленим у білий колір і яскраво осві-
тленим, і другим - темним, закритим від доступу 
світла. Розміри відсіків становили 30x30 см, ви-
сота стінок - 30 см.  Щурів поміщали всередину 
світлої частини арени, тривалість експерименту 
для кожної тварини становила 5 хв. Не менш ніж 
за 60 хв до початку тесту щурів витримували без 
сторонніх звуків, в слабо освітленому приміщен-
ні. У темно-світлій камері реєстрували такі пока-
зники активності, як відносний час (у відсотко-
вому співвідношенні), проведений тваринами в 
темному відсіку, а також кількість переходів між 
відсіками [2]. 

Тест «Відкрите поле» призначений для ви-
вчення поведінки гризунів за нових стресогенних 
умов і дозволяє оцінити характеристики окремих 
поведінкових елементів; рівень емоційно-
поведінкової активності тварин; стратегію дослі-
дницької / захисної поведінки; ознаки неврологі-
чного дефіциту [2, 16]. Установка складалася з 
прямокутного поля розміром 140x70 см, розді-
леного на квадрати 10x10 см і обгородженого 
непрозорими стінками заввишки 50 см, забарв-
леними у білий колір (крім передньої прозорої 
стінки, через яку здійснювалося спостереження 
протягом 5 хв) [16]. Не менш ніж за 60 хв до тес-
тування щурів переносили в тихе, слабо освіт-
лене приміщення, залишаючи у спокої. Під час 
дослідження реєстрували тривалість латентного 
періоду (час перебування тварини у стані спо-
кою після переміщення на арену), показники ве-
ртикальної і горизонтальної рухової активності, 
кількість виходів до центру, число дефекацій і 
актів грумінгу (вмивання). 

Статистичні розрахунки проводили з викори-
станням непараметричного тесту Манна-Вітні 
(пакет програм Microsoft Office Excel з розши-
ренням Real Statistics).  

Результати дослідження та їх обговорення 
У тесті з використанням темно-світлої камери 

(табл. 1) здорові тварини проводили в темному 
відсіку 28.3±1.4% часу. За час досліду вони пе-
реходили з однієї частини камери в іншу 9.1±0.4 
раза. 

Таблиця 1 
Дослідження рухової активності щурів у «темно-світлій камері»  

у динаміці посттравматичного періоду після ЧМТ (M±m) 
Термін після ЧМТ Показники Фонова активність 

на 3-тю добу на 7-му добу 
Час, проведений у темній частині ка-
мери, % 28.3±1.4 71.0±5.2 * 77.1±5.1 * 

Кількість переходів між частинами ка-
мери 9.1±0.4 1.9±0.3 * 3.1±0.3 */** 

Примітка (у таблицях 1-2):: * - р<0.05 при порівнянні результатів зі значенням до нанесення ЧМТ (фонової активності);  
** - р<0.05 при порівнянні результатів зі значеннями попереднього терміну спостереження. 

Тривалість часу, проведеного щурами з ЧМТ 
в темній частині камери значно збільшувалася 
та становила на 3-тю добу посттравматичного 
періоду – 71.0±5.2%; на 7-му добу – 77.1±5.1%, 
тобто в 2.5 та 2.7 раза (p<0.001) порівняно з фо-
новою активністю тварин. 

Число переходів між частинами камери тва-
ринами, які перенесли ЧМТ, на 3-тю та 7-му до-
бу було знижено щодо того ж показника фонової 
активності – на 79.1 та 65.9% (p<0.001), відпові-
дно. При цьому через 7 діб після ЧМТ кількість 
переходів між частинами камери дещо покра-
щилася – збільшилася на 63.2% (p<0.02) порів-
няно з даними на  3-тю добу посттравматичного 
періоду. 

Отримані результати дозволяють зробити ви-
сновок, що щури, які перенесли ЧМТ, упродовж 
першого тижня після її нанесення знаходяться в 
стані пригнічення, обмежують своє переміщення 

та перебувають переважно в темному відсіку 
камери, що свідчить про їхню тривожність і зме-
ншення дослідницької активності. 

Такий висновок підтверджується результата-
ми дослідження поведінкових реакцій у тесті 
«відкрите поле» (табл. 2). 

Безпосередньо перед відтворенням ЧМТ бу-
ло відібрано «стресостійких» тварин, фоновий 
нейроетологічний портрет яких характеризував-
ся нормальним фізичним і психоемоційним ста-
тусом [16]. 

Через 3 доби після ЧМТ спостерігалося збі-
льшення латентного періоду – втричі (р<0.01), 
зменшення кількості вертикальних стійок – на 
53.6% (р<0.01), числа перетнутих квадратів – на 
60.0% (р<0.001), кількості виходів до центру – на 
64.5% (р<0.001). Число дефекацій та актів грумі-
нгу вірогідно не змінювалося. 

 



Актуальні проблеми сучасної медицини 

Том 20, Випуск 4 (72) 
 

159 

Таблиця 2  
Дослідження поведінкових реакцій у тесті «відкрите поле»  

у тварин у динаміці посттравматичного періоду після ЧМТ (M±m) 
Термін після ЧМТ 

Показники Фоновий нейроетологічний портрет, 
n=7 на 3-тю добу, 

n=7 
на 7-му добу, 

n=7 
Латентний період, с 1.7±0.3 5.1±0.8 * 6.1±0.6 * 
Кількість вертикальних стійок 18.1±1.9 8.4±1.3 * 8.1±0.8 * 
Кількість перетнутих квадратів 85.1±9.9 34.0±5.1 * 36.3±4.2 * 
Кількість виходів до центру 3.1±0.3 1.1±0.3 * 1.3±0.2 * 
Кількість дефекацій 2.4±0.2 1.9±0.4 2.0±0.3 
Кількість актів грумінгу 4.0±0.3 3.4±0.5 6.9±0.5 */** 

 
Через 7 діб після ЧМТ латентний період за-

лишався підвищеним – в 3.6 раза. Вертикальна 
рухова активність, що включає в себе стійки як з 
упором на стінку, так і без упору, залишалася 
зниженою впродовж усього першого тижня спо-
стереження та поступалася на 7-му добу пост-
травматичного періоду на 55.2% (р<0.001) да-
ним фонового нейроетологічного портрету. По-
казник горизонтальної активності у цей термін 
також був зменшеним – на 57.3% (р<0.001), а кі-
лькість виходів до центру – на 58.1% (р<0.001). 
Ці дані поряд з результатом оцінки вертикальної 
активності (rearing) відображають суттєве обме-
ження дослідницької активності [16]. 

На 7-му добу посттравматичного періоду ви-
являється значне збільшення числа актів грумін-
гу, що перевищує на 72.5% (р<0.001) дані фоно-
вого нейроетологічного портрету та вдвічі 
(р<0.001) – результат, одержаний через 3 доби 
після ЧМТ. 

На думку дослідників [16], грумінг може роз-

глядатися як прояв «замісної» поведінки за умов 
безвихідної стресорної ситуації, при якій у голо-
вному мозку виникає синхронізована біоелект-
рична активність, що має, виходячи з концепції 
М.Г. Айрапетянца «про охоронно-
стабілізувальний характер гальмівних механіз-
мів у стресових ситуаціях», адаптивне значення, 
так як вона близька за характером до активності 
спокою, комфорту та підкріплення. 

Застосування інгібіторів NF-κB і AP-1 виявило 
значний вплив на показники рухової активності 
щурів у «темно-світлій камері (табл. 3). 

Так, введення PDTC та SR 11302 супрово-
джувалося вірогідним зменшенням  на 7 добу 
посттравматичного періоду часу, проведеного 
тваринами у темній частині камери, - на 32.9% 
(p<0.01) та 18.2% (p<0.05), число переходів між 
частинами камери – збільшувалося в 2.45 раза 
(p<0.001) та 1.6 раза (p<0.01), відповідно, порів-
няно з даними контролю. 

Таблиця 3 
Вплив модуляторів транскрипційних чинників на рухову активність щурів  

у «темно-світлій камері» через 7 діб після ЧМТ (M±m) 
Модулятори транскрипційних чинників, призначені після відтворення ЧМТ Показники Контроль 

(ЧМТ) PDTC SR 11302 DMF EGCG кверцетин 
Час, проведений  
у темній частині камери, % 77.1±5.1 * 51.7±5.3 * 63.1±2.8 * 44.7±4.2 * 58.4±6.1 * 62.0±2.7 * 

Кількість переходів  
між частинами камери 3.1±0.3 */** 7.6±0.3 * 5.0±0.4 * 7.1±0.1 * 5.6±0.3 * 7.1±0.3 * 

Примітка (у таблицях 3-4): * - р<0.05 при порівнянні результатів зі значеннями контролю. 
Таблиця 4 

Вплив модуляторів транскрипційних чинників на поведінкові реакції  
у тесті «відкрите поле» у тварин через 7 діб після ЧМТ (M±m) 

Модулятори транскрипційних чинників, призначені після відтворення ЧМТ Показники Контроль (ЧМТ) 
PDTC SR 11302 DMF EGCG кверцетин 

Латентний період, с 6.1±0.6 2.9 ±0.3 * 3.7±0.5 * 3.3±0.3 * 3.4±0.3 * 3.0±0.4 * 
Кількість вертикальних 
стійок 8.1±0.8 14.1±1.1 * 11.9±1.2 * 14.0±1.4 * 13.0±1.3 * 13.7±0.8 * 

Кількість перетнутих 
квадратів 36.3±4.2 67.4±6.2 * 52.6±6.3 74.6±9.3 * 65.0±7.8 * 64.9±8.6 * 

Кількість виходів  
до центру 1.3±0.2 2.7±0.3 * 2.3±0.3 * 2.9±0.3 * 2.3±0.5 2.4±0.7 

Кількість дефекацій 2.0±0.3 2.1±0.1 1.7±0.2 1.9±0.3 2.0±0.3 2.4±0.2 
Кількість актів грумінгу 6.9±0.5 4.6±0.4 * 5.4±0.4 * 5.0±0.3 * 5.6±0.3 * 5.3±0.6 

 

При застосуванні NRF2 DMF та EGCG трива-
лість часу, проведеного тваринами у темній час-
тині камери, поступалася на 42.0% (p<0.001) та 
24.3% (p<0.05), а число переходів між частинами 
камери – перевищувало в 2.3 та 1.8 раза 
(p<0.001), відповідно, результати контролю. 

Введення кверцетину також покращувало ру-

хову активність щурів у «темно-світлій камері» 
що підтверджувалося вірогідним зменшенням  
на 7 добу посттравматичного періоду часу, про-
веденого тваринами у темній частині камери, - 
на 19.6% (p<0.05), а також збільшенням числа 
переходів між частинами камери – в 2.3 раза 
(p<0.001) порівняно з даними контролю. 
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Покращення локомоторних реакцій при дії за 
умов ЧМТ зазначених модуляторів транскрип-
ційних чинників підтверджується результатами 
тесту «відкрите поле» (табл. 4). 

При введенні PDTC на 52.5% (p<0.001) зме-
ншувався латентний період порівняно з даними 
контролю. При цьому значно збільшувалися по-
казники амбуляцій: кількість вертикальних стійок 
– на 74.1% (р<0.001), число перетнутих квадра-
тів – на 85.7% (р<0.01), кількість виходів до 
центру – в 2.1 раза (р<0.01) порівняно з резуль-
татом групи порівняння. Число актів грумінгу 
зменшувалося на 33.3% (р<0.01). 

При застосуванні SR 11302 латентний період 
на час дослідження знижувався на 39.3% 
(p<0.01) порівняно з даними контролю. Кількість 
вертикальних стійок збільшувалася на 46.9% 
(р<0.05), кількість виходів до центру – на 76.9% 
(р<0.02) порівняно з результатом групи порів-
няння. Проте число перетнутих квадратів істотно 
не змінювалося. Число актів грумінгу зменшува-
лося на 21.7% (р<0.05). 

При призначенні DMF на 45.9% (p<0.01) зме-
ншувався латентний період порівняно з даними 
контролю. При цьому значно збільшувалися по-
казники вертикальної та горизонтальної рухової 
активності: кількість вертикальних стійок – на 
72.8% (р<0.01), число перетнутих квадратів – у 
2.1 раза (р<0.01), кількість виходів до центру – в 
2.2 раза (р<0.001) порівняно з результатом гру-
пи порівняння. Число актів грумінгу зменшува-
лося на 27.5% (р<0.01). 

При застосуванні EGCG латентний період на 
час дослідження знижувався на 44.3% (p<0.01) 
порівняно з даними контролю. Кількість верти-
кальних стійок збільшувалася на 60.5% (р<0.01), 
число перетнутих квадратів – на 79.1% (р<0.01) 
порівняно з результатом групи порівняння. Про-
те кількість виходів до центру істотно не зміню-
валася. Число актів грумінгу зменшувалося на 
18.8% (р<0.05). 

При введенні кверцетину на 50.8% (p<0.01) 
зменшувався латентний період порівняно з да-
ними контролю, значно збільшувалися показни-
ки вертикальної та горизонтальної рухової акти-
вності: кількість вертикальних стійок – на 69.1% 
(р<0.001) та число перетнутих квадратів – на 
78.8% (р<0.02) порівняно з результатом групи 
порівняння.  

Відомо, що NF-κB і AP-1 виявляють у забез-
печенні процесів нейрозапалення та нейродеге-
нерації [12, 17, 18, 19]. Було доведено також 
нейротективний потенціал активації системи 
Nrf2 (при ішемічному та геморагічному інсультах, 
нейродегенеративних захворюваннях [6, 20]. 
Nrf2 найчастіше розглядається як функціональ-
но антагоністичний чинник порівняно з NF-κB і 
AP-1, що підтверджують і результати наших до-
сліджень. 

Примітно, що кверцетин також досить ефек-
тивно впливає на покращення поведінкових реа-
кцій за умов ЧМТ. Нейропротекторні властивості 

цього препарату, вочевидь, не можуть обмежу-
ватися його здатністю взаємодіяти з вільними 
радикалами, пригнічувати фосфоліпазу, ліпокси-
геназу, циклооксигеназу [21]. В останні роки по-
казано, що кверцетин може зменшувати біосин-
тез компонентів NF-κB, зокрема, p65 [22], пригні-
чувати убіквітинзалежний протеоліз комплексу 
NF-κB з інгібіторним білком IκB [23], а також 
впливати на активацію Nrf2-асоційованого сиг-
нального шляху та залежну від нього гемоксиге-
назу 1 [23]. Це дає підставу розглядати кверце-
тин як перспективних засіб корекції метаболіч-
них, неврологічних та поведінкових розладів при 
ЧМТ. 

Висновки 
1. Протягом першого тижня після ЧМТ пору-

шується локомоторна активність і психоемоцій-
ний стан білих щурів: погіршуються показники ру-
хової та дослідницької активності, орієнтувальної 
реакції, зростає рівень емоційної тривожності, 
страху, підвищується частота актів грумінгу. 

2. Застосування інгібіторів транскрипційних 
чинників NF-κB (піролідиндитіокарбамату амо-
нію) та AP-1 (SR 11302), індукторів Nrf2 (диме-
тилфумарату та епігалокатехін-3-галату) та во-
дорозчинної форми кверцетину (корвітину) по-
кращує протягом першого тижня після відтво-
рення ЧМТ показники рухової та дослідницької 
активності, орієнтувальної реакції, зменшує рі-
вень емоційної тривожності та страху. 
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Реферат 
ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ КРЫС ПОСЛЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ И ИХ 
КОРРЕКЦИЯ МОДУЛЯТОРАМИ ТРАНСКРИПЦИОННЫХ ФАКТОРОВ 
Явтушенко И.В., Левков А.А., Костенко В.А. 
Ключевые слова: транскрипционные факторы NF-κB, AP-1 и Nrf2, черепно-мозговая травма, поведенческие реакции, тесты 
«Темно-светлая камера» и «Открытое поле». 

Исследовано влияние модуляторов факторов транскрипции NF-κB, AP-1 и Nrf2 на поведенческие 
реакции в тестах «Темно-светлая камера» и «Открытое поле» после нанесение экспериментальной 
черепно-мозговой травмы (ЧМТ). Опыты были проведены на 42 белых крысах-самцах линии Вистар 
массой 180-220 г, распределенных на 6 групп по 7 крыс: контрольная (тестирование проводилось до 
моделирования экспериментальной ЧМТ и через 3 и 7 суток после него); животным других групп по-
сле воспроизведения ЧМТ в течение 7-суток внутрибрюшинно вводили модуляторы транскрипцион-
ных факторов: ингибитор ядерной транслокации NF-κB пиролидиндитиокарбамат аммония в дозе 76 
мг/кг, ингибитор AP-1 SR 11302 в дозе 1 мг/кг, индукторы Nrf2: диметилфумарат в дозе 15 мг/кг в 10% 
растворе диметилсульфоксида и эпигаллокатехин-3-галлат в дозе 1 мг/кг, а также водорастворимую 
форму кверцетина (корвитин), проявляющий свойства ингибитора NF-κB и индуктора Nrf2, в дозе 100 
мг/кг (10 мг/кг в пересчете на кверцетин). Животным контрольной группы вместо исследуемых соеди-
нений внутрибрюшинно вводили 1 мл изотонического раствора хлорида натрия. Показано, что в тече-
ние первой недели после ЧМТ нарушается локомоторная активность и психоэмоциональное состоя-
ние белых крыс: ухудшаются показатели двигательной и исследовательской активности, ориентиро-
вочной реакции, увеличивается уровень эмоциональной тревожности, страха, повышается частота 
актов груминга. Применение ингибиторов транскрипционных факторов NF-κB (пиролидиндитиокарба-
мата аммония) и AP-1 (SR 11302), индукторов Nrf2 (диметилфумарата и эпигаллокатехин-3-галлата) и 
водорастворимой формы кверцетина (корвитина) улучшает в течение первой недели после воспроиз-
ведения ЧМТ показатели двигательной и исследовательской активности, ориентировочной реакции, 
уменьшаются уровень эмоциональной тревожности и страха. 

Summary 
CHANGES IN BEHAVIOURAL REACTIONS OF RATS FOLLOWING MODELLED TRAUMATIC BRAIN INJURY AND THEIR 
CORRECTION WITH TRANSCRIPTION FACTORS MODULATORS 
Yavtushenko I.V., Levkov A.A., Kostenko V.A. 
Key words: transcription factors NF-κB, AP-1 and Nrf2, traumatic brain injury, behavioural reactions, “Dark-light chamber” and “Open 
field” tests. 

This study aimed at investigating the effect of modulators of transcription factors NF-κB, AP-1 and Nrf2 on 
the behavioural responses of rats in the "Dark-light chamber" and "Open field" tests following the simulation 
of traumatic brain injury (TBI). The study included 42 white Wistar male rats weighing 180-220 g, divided into 
6 groups of 7 rats in each: the control group included the animals exposed to the above mentioned tests 
before TBI modelling and 3 – 7 days after it; as for the animals of other groups, for 7 days after TBI 
simulation they were given intraperitoneal injections of the following transcription factor modulators: 
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ammonium pyrrolidine dithiocarbamate, an inhibitor of nuclear translocation NF-κB, was injected in a dose of 
76 mg/kg; AP-1 SR 11302 inhibitor given in a dose of 1 mg/kg; Nrf2 inductors as dimethyl fumarate given in 
a dose of 15 mg/kg of a 10% dimethyl sulfoxide solution and epigallocatechin-3-gallate in a dose of 1 mg/kg 
as well as a water-soluble form of quercetin (corvitin), which acts as an NF-κB inhibitor and Nr inducer, in a 
dose of 100 mg / kg (10 mg / kg in terms of quercetin). Unlike the test animals, the rats of the control group 
were given intraperitoneal injections of 1 ml of isotonic sodium chloride solution. It has been found out that 
during the first week following TBI simulation, the locomotor activity and psycho-emotional state of the rats 
were disturbed: the indicators of motor and exploratory activity, orienting reaction became deteriorated, 
anxiety and fear increased as well as the frequency of self-grooming actions. The use of inhibitors of 
transcription factors NF-κB (ammonium pyrolidindithiocarbamate) and AP-1 (SR 11302), Nrf2 inducers 
(dimethyl fumarate and epigallocatechin-3-gallate) and the water-soluble form of quercetin (corvitin) for the 
1st week after TBI simulation improves motor performance and exploratory activity, orienting reaction, and 
reduces emotional anxiety and fear as well. 


