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Теорія та експеримент

Токсичність метилового спир-
ту зумовлена утворенням ток-
сичних метаболітів, і перш за
все, формальдегіду [1; 2]. У
подальшому деяка кількість під
впливом альдегіддегідрогена-
зи перетворюється в мураши-
ну кислоту і цей процес протікає
достатньо швидко, тимчасом як
сама кислота метаболізується
повільно. Вирішальне значення
у розвитку токсичного ефекту
метилового спирту відіграє той
факт, що в його метаболізмі
бере участь фолієва кислота —
один із кофакторів ферментної
системи. Кінцеве перетворення
метанолу до СО2 і Н2О завер-
шується в лимоннокислому цик-
лі [3; 4].

Метанол і його метаболіти є
сильними нервово-судинними
отрутами, які порушують окис-
нювальне фосфорилювання
у системі цитохромоксидази,
спричиняючи тим самим дефі-
цит АТФ, особливо у тканинах
головного мозку і сітківки ока.
Все це призводить до гальму-
вання обміну біологічно актив-
них речовин і викликає демієлі-
нізацію й атрофію зорового не-
рва [5–7].

Для метанолу відмічено два
шляхи транспорту у шлунково-
кишковому тракті (ШКТ):

1) проникнення (всмоктуван-
ня, абсорбція) з порожнини ки-

шечнику і шлунка в кров (пара-
целюлярний шлях);

2) транспорт (транзит) вздовж
ШКТ (шлунок — пряма кишка).

В обох випадках в основі
процесу лежить фізичний ме-
ханізм (проста дифузія), тому
можливо припустити, що існує
і третій шлях транспорту мета-
нолу в ШКТ, тобто реабсорбція.
Теоретично таке явище може
спостерігатися у тому випадку,
коли концентрація метанолу в
плазмі крові перевищуватиме
таку у відповідних ділянках
ШКТ, наприклад, в умовах па-
тології та зменшення здатності
організмів до елімінації. Тому
цікавим і необхідним було до-
вести можливість реабсорбції
метанолу в ШКТ білих мишей у
системі ШКТ — кров і визначи-
ти його зв’язок із процесом аб-
сорбції та транзиту. Підтвер-
дження такого явища сприяє
розумінню невідомих властиво-
стей метанолу щодо його ток-
сичної дії.

Матеріали та методи
дослідження

14C-Метанол (4,3 Кі/моль)
вводили мишам-самцям (22–
24 г) внутрішньовенно (у хвос-
тову вену) й інтрагастрально в
розчині 0,9 % NaCl в дозі
20 ммоль/кг за проміжки часу

(0.083, 0.25, 0.5, 1, 2, 4 і 6 год)
до взяття біологічного мате-
ріалу (плазма крові, ділянки
ШКТ). Тварин утримували в
умовах вільного доступу до
води із добовою депривацією
їжі. Для відбору біологічного
матеріалу тварин попередньо
наркотизували і декапітували.
Кров збирали в оброблені роз-
чином гепарину центрифужні
пробірки. Вміст радіоактивного
матеріалу в плазмі крові (4 тис.
об/хв, 15 хв) визначали в алік-
воті (0,2 см3) у сцинтиляційних
флаконах, до яких додавали
0,5–1 см3 тритону Х-100 та
10 см3 толуольно-спиртового
сцинтилятора. Вміст радіоак-
тивного матеріалу у відділах
ШКТ (шлунок, тонка, товста і
пряма кишки) розраховували
після попереднього розчинен-
ня в 1 см3 мурашиної кислоти
на водяній бані (об’єм відібра-
ної аліквоти 0,2 см3). Кількість
радіоактивного матеріалу в
пробах визначали на рідинно-
му сцинтиляційному фотометрі
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Результати дослідження
та їх обговорення

При внутрішньовенному вве-
денні 14C-метанолу його макси-
мальна концентрація досяга-
ється в інтервалі 15–30 хв, а
при інтрагастральному введен-
ні — через 30 хв досліду, але
вона є вірогідно нижчою (рис. 1).
В наступні терміни експозиції
спостерігається деяке знижен-
ня концентрації 14C-метанолу,
що свідчить про його високу
швидкість розподілу в органах
і тканинах тварин та досягнен-
ня стаціонарного рівня (4–6 год).
При пероральному введенні
зареєстровано два піки концен-
трацій в крові експерименталь-
них тварин (0,5 і 4 год дослі-
ду). Наші дані підтверджують
результати [8], в яких визнача-
лася концентрація надходжен-
ня метанолу в кров щурів при
введенні їм дози вихідної спо-
луки, що становила LD50.

Надходження метанолу в
кров після інтрагастрального
введення супроводжується
його транспортом (транзитом)
вздовж ШКТ (рис. 2). Так, у
шлунку високий вміст 14C-мета-
нолу відмічено через 5 хв дос-
ліду, з часом він знижується до
стаціонарного рівня. Рівномір-
ність концентрацій у тонкій киш-

ці з максимумом через 30 хв
свідчить про постійну швидкість
надходження спирту у цей від-
діл кишечнику. Для товстого
кишечнику та прямої кишки че-
рез 1 год спостерігається віро-
гідне підвищення концентрації
радіоактивного матеріалу, що
дозволяє припустити високу
швидкість надходження про-
дуктів його метаболізму до цих
відділів ШКТ.

Відомо [9], що метанол і про-
дукти його окиснення, які всмок-
талися, ще протягом кількох
днів виділяються слизовою обо-
лонкою шлунка і знову всмокту-
ються в кишечнику. Тому в про-
філактичних цілях рекомендо-
вано [10; 11] повторне або без-
перервне промивання шлунка.
Що стосується нагромадження
метанолу в порожнині товстої
кишки, то як і у випадку етано-
лу, не виключено, що воно
відбувається внаслідок кишко-
вої мікробної ферментації [12].

Метаболізм метанолу в ор-
ганізмі, а також розподіл його і
метаболітів у окремих відділах
кишечнику призводять до пере-
вищення концентрацій у цирку-
люючій крові щодо вмісту в ШКТ.
Згідно з законом Фіка, наявність
високої концентрації в одному
відсіку (плазма крові) сприяє
появі та її вирівнюванню в іншо-

му, наприклад, у ШКТ. З метою
перевірки цього припущення
ми створили високі концентрації
метанолу в крові на фоні від-
сутності його у ШКТ (внутріш-
ньовенне введення).

За вмістом метанолу в різних
відділах ШКТ при його внутрі-
шньовенному введенні (рис. 3)
їх можна розташувати так: шлу-
нок > тонкий кишечник > товс-
та кишка > пряма кишка. По-
рівняння концентрації сполуки
у плазмі крові та шлунку в певні
відрізки часу досліду підтвер-
джує наявність процесу реаб-
сорбції (кров → ШКТ). Макси-
мальна концентрація у шлунку
досягається через 15 хв дослі-
ду, а в тонкому кишечнику —
через 30 хв досліду, що свід-
чить про достатню швидкість
транспорту метанолу до місця
його всмоктування. Підвищен-
ня концентрації метанолу та йо-
го метаболітів у товстій та пря-
мій кишках відбувається через
1 год і спостерігається впро-
довж 6 год досліду, що не ви-
ключає їх нагромадження в по-
рожнині нижніх відділів кишеч-
нику.

Наявність радіоактивного
матеріалу в різних відділах ШКТ
при внутрішньовенному вве-
денні 14С-метанолу мишам мо-
же бути опосередкована також
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Рис. 1. Вміст загального радіоактивного матеріа-
лу (з розрахунку на 1 мл плазми крові) при внут-
рішньовенному (1) та пероральному (2) введенні
14С-метанолу в дозі 10 ммоль/кг
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Рис. 2. Вміст загального радіоактивного матеріа-
лу у шлунково-кишковому тракті при інтрагастраль-
ному введенні 14С-метанолу в дозі 10 ммоль/кг:
1 — шлунок; 2 — тонка кишка; 3 — товста кишка;
4 — пряма кишка
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і кишково-печінковою циркуля-
цією. Раніше нами [13] було
доведено, що для деяких ксе-
нобіотиків це є характерним
процесом і, незважаючи на те,
що практично всі наукові пуб-
лікації визнають відсутність по-
трапляння метанолу та його
метаболітів у жовч, тому що їх
екскреція відбувається реналь-
ним шляхом і з повітрям, що
видихається, ми не виключає-
мо таку можливість в організмі
мишей.

Зареєстровані показники ра-
діоактивного матеріалу (див.
рис. 3) можуть також частково
зумовлюватися його наявністю
у кровоносних судинах, що ото-
чують окремі відділи та сегмен-
ти ШКТ. Тим же часом, їх кон-
центрація навіть у загальному
кровотоці (див. рис. 1) свідчить
про неможливість досягнення
їх кількості у ШКТ залишками в
капілярах. На жаль, на відміну
від класичного вимірювання
всмоктування сполук у системі
ШКТ — кров їх реабсорбція не
може надійно бути доведеною
у дослідах на цілісному орга-
нізмі, бо невідомо, в якому із
шарів ШКТ нагромаджуються
речовини і чи досягають вони
безпосередньо порожнини.

Отримані результати свід-
чать про те, що хімічні сполу-
ки, молекулярна маса яких мен-

ше 190, здатні до міжклітинно-
го транспорту, і це сприяє не
тільки процесу всмоктування,
але й реабсорбції, тобто повер-
ненню у відповідні тканини ШКТ.
Останнє в нормі може відбува-
тися тільки у тому разі, якщо по-
рушується процес елімінації
сполуки або її метаболітів із
крові, що призводить до зміни
їх градієнта концентрації у сис-
темі ШКТ — кров.
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Рис. 3. Вміст загального радіоактивного матеріалу у шлунково-
кишковому тракті при внутрішньовенному введенні 14С-метанолу в
дозі 10 ммоль/кг: 1 — шлунок; 2 — тонка кишка; 3 — товста кишка;
4 — пряма кишка
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