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Іонні канали надродини TRP (Transient Receptor Potential) характе-
ризуються широкою експресією у ссавців, а також із різноманітністю їхньої 
участі у фізіологічних та патофізіологічних процесах. Це обумовлює особ-
ливу увагу широкого кола дослідників до даних рецепторів. 

Раніше нами було показано, що селективний агоніст TRPV4-
рецепторів GSK1016790A не впливав на базальну та стимульовану кар-
бахоліном секрецію соляної кислоти в шлунку щурів. Проте селективний 
антагоніст TRPV4-рецепторів НС-067047 гальмував дебіт базальної і сти-
мульованої секреції кислоти на 45,7% (р<0,05) та 73,4% (р<0,05), відпо-
відно. Зважаючи на відому роль соляної кислоти у розвитку ерозивно-ви-
разкових уражень в слизовій оболонці шлунка, ми припустили, що бло-
када TRPV4-рецепторів справлятиме проективний вплив на розвиток 
нейро-дистрофічних уражень в слизовій оболонці шлунка. 

В зв’язку з цим метою даної роботи було дослідити вплив селекти-
вного блокатора TRPV4-рецепторів НС-067047 на розвиток уражень в сли-
зовій оболонці шлунка, викликаних водно- імобілізаційним стресом. 

Дослідження проведені на 48 білих нелінійних лабораторних щурах, 
рандомізовано поділених на IV групи по 12 тварин в кожній. Щури I групи 
слугували інтактним контролем. Щури II-IY груп були піддані дії водно-
імобілізаційного стресу упродовж 3-х годин. Тваринам II групи за 20 хви-
лин до початку дії стресу внутрішньоочеревинно (в/о) вводили 1,0 мл фі-
зіологічного розчину. Щурам III групи за 20 хвилин до початку дії стресу 
в/о вводили 1,0 ДМСО. Тваринам IY групи за 20 хвилин до початку дії 
стресу в/о вводили блокатор TRPV4-рецепторів НС-067047 (1,4 мг/кг), ро-
зчинений в 1,0 мл ДМСО.  

В результаті проведених досліджень встановлено, що через 3 го-
дини дії стресу в слизовій оболонці шлунка щурів розвивались масивні і 
точкові крововиливи, ерозії та виразки. ДМСО не впливав на вираженість 
уражень в слизовій оболонці шлунка, викликаних стресом. Під впливом 
блокатора TRPV4-рецепторів НС-067047 кількість крововиливів в слизовій 
оболонці шлунку зменшувалась на 65,1% (р<0,01), а площа виразок зме-
ншувалась на 95,1% (р<0,01). При цьому зменшення довжини ерозій на 
74,7% було статистично недостовірним (р>0,05). Виражена антивираз-
кова дія блокатора TRPV4-рецепторів НС-067047 співставима з впливом 
блокаторів протонної помпи, для яких характерна певна побічна дія. 

Зроблено висновок, що одержані результати можуть послугувати 
підгрунтям для створення нового класу цитопротективних препаратів на 
основі антагоністів TRPV4 рецепторів. 


