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FEATURES OF CALCIUM ABSORPTION AND THE CONDITION OF THE MUCOSA OF THE 

SMALL INTESTINE IN RATS WITH ALCOHOL INTOXICATION 

 

Анотація. 

В експериментальній роботі провели дослідження впливу тривалого введення етанолу самкам та са-

мцям лабораторних щурів на ступень всмоктування і виведення кальцію, а також стан слизовій оболонки 

тонкої кишки. Щурам дослідних груп вводили етанол з питної водою 108 день, починаючи з 5 %, поступово 

збільшуючи до 15 %. По аналізу кальцію у сечі та калі визначали ступень виведення кальцію. На ізольова-

ний ділянці тонкої кишки щурів під тіопенталовим наркозом досліджували всмоктування кальцію. У сли-

зовій оболонці тонкої кишки визначали показники дисбиозу (активність лізоциму, уреази), запалення (ак-

тивність еластази, кислої фосфатази, вміст малонового діальдегіду) та антиоксидантної системи (ак-

тивність каталази). 

Встановили негативну дію алкогольної інтоксикації: зниження виведення кальцію із сечею на тлі збі-

льшення його виведення зі калом, а також зниження всмоктування кальцію у тонкої кишці. У самців по-

рушення були виражені більшою мірою. Біохімічні дослідження слизової оболонки тонкої кишки показали 

зниження антимікробного захисту, ріст контамінації умовно-патогенних бактерій, розвиток дисбіозу, 

підвищення проникності мембран, зменшення активності антиоксидантного захисту разом з інтенсифі-

кацією перекисного окиснення ліпідів у щурів після вживання етанолу. Отримані дані свідчать про розви-

ток оксидативного стресу в слизовій оболонці тонкої кишки, що може бути наслідком розвитку дисбіозу, 

збільшення проникності слизової оболонки кишечнику щурів після тривалого введення етанолу. Затримку 

всмоктування та виведення кальцію у тварин алкогольних груп можна пояснити розвитком патологічних 

змін у слизовій оболонці тонкої кишки щурів під впливом алкоголю. 

Abstract. 

In the experimental work, we studied the effect of long-term administration of ethanol to females and males 

of laboratory rats on the degree of absorption and excretion of calcium, as well as the condition of the mucous 

membrane of the small intestine. Rats of the experimental groups were injected with ethanol with drinking water 

for 108 days, starting with 5%, gradually increasing to 15%. The degree of calcium excretion was determined by 
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analysis of calcium in urine and feces. Calcium absorption was examined in an isolated area of the small intestine 

of rats under thiopental anesthesia. In the mucosa of the small intestine measured indicators dysbiosis (activity of 

lysozyme, urease), inflammation (elastase activity, acid phosphatase, malondialdehyde content) and antioxidant 

system (catalase activity). 

The negative effect of alcohol intoxication was established: a decrease in the excretion of calcium in the urine 

against the background of an increase in its excretion in the feces, as well as a decrease in the absorption of 

calcium in the small intestine. In males, the violations were more pronounced. Biochemical studies of the small 

intestinal mucosa showed a decrease in antimicrobial protection, increased contamination of opportunistic bac-

teria, the development of dysbiosis, increased membrane permeability, decreased antioxidant activity along with 

the intensification of lipid peroxidation in rats after ethanol intoxication. The data obtained indicate the develop-

ment of oxidative stress in the mucous membrane of the small intestine, which may be a consequence of the devel-

opment of dysbiosis, increased permeability of the intestinal mucosa of rats after prolonged administration of 

ethanol. Delayed absorption and excretion of calcium in animals of alcoholic groups can be explained by the 

development of pathological changes in the mucous membrane of the small intestine of rats under the influence of 

alcohol. 

 

Ключові слова: алкогольна інтоксикація, щури, всмоктування та виведення кальцію, оксидативний 

стрес, тонка кишка. 
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Вступ: за даними ВОЗ в Україні в 2016 році 

вживання алкоголю на душу населення (15+) 

склало для чоловіків 14,1, для жінок 4,0 літрів чис-

того алкоголю. Зловживання алкоголем вносить ва-

гомий вклад в ризик розвитку нервово-психіатрич-

них розладів, серцево-судинних захворювань, ци-

розу печінки та раку. Є деякі окремі відомості про 

згубний вплив алкоголю на кісткову систему [1]. 

Але на жаль, таких досліджень небагато, тому про-

блема в цьому аспекті не розкрита і не вирішена. 

Відомо лише, що дисбаланс ремоделювання у кіст-

ковій тканині є один із основних ефектів тривалої 

дії етанолу [2].  

Алкоголь всмоктується в основному у верхніх 

відділах кишкового тракту шляхом дифузії. Хоча 

більша частина метаболізму алкоголю відбувається 

в гепатоцитах, ферменти, що беруть участь в окис-

лювальному метаболізмі алкоголю, також присутні 

в слизовій оболонці кишечника [3]. Тому пору-

шення всмоктування кальцію, а також патологічні 

зміни у шлунково-кишковому тракті можуть бути 

можливими причинами негативного впливу хроні-

чного вживання алкоголю на кісткову тканину. 

Мета: дослідження впливу тривалого вве-

дення етанолу самкам та самцям лабораторних щу-

рів на ступень всмоктування і виведення кальцію, а 

також стан слизовій оболонки тонкої кишки.  
Матеріали і методи дослідження: експери-

мент проводили на лабораторних щурах 2 місяч-
ного віку на початок досліду в віварії ОНУ ім. І. І. 
Мечникова. Тварин поділили на 4 групи: дві інтак-
тні (самці, самки) та дві дослідні групи (самці, са-
мки), яким в питну воду вводили етиловий спирт, 
починаючи з 5 % і, поступово (по 2 % в 10 днів), 
збільшуючи концентрацію до 15 % [2]. Тривалість 
введення етанолу склала 108 днів, після чого щурів 
поміщали в метаболічні клітки, які дозволяють про-
водити збір сечі, калу та залишки корму за добу. 
Корм, сечу та кал брали для визначення концентра-
ції кальцію за 3 дня. Кал та корм попередньо підда-
вали гідролізу у 0,1 н НСl на протязі доби [4]. 

Дослідження всмоктування кальцію в тонкому 
кишечнику у щурів проводили під тіопенталовим 
наркозом на ізольований ділянці тонкої кишки, в 

яку вводили 1,0 мл розчину кальцію хлориду (0,24 
мг кальцію/мл). Через 60 хв ретельно витягували 
розчин, що залишився після всмоктування, вимі-
ряли об’єм та концентрацію кальцію [5].  

Для проведення біохімічних досліджень у го-
могенатах слизової оболонки тонкої кишки (50 
мг/мл 0,05 М. буферу тріс-НСl pH 7,5) визначали 
показники дисбиозу (активність лізоциму, уреази), 
показники запалення (активність еластази, кислої 
фосфатази та вміст малонового діальдегіду (МДА)) 
та антиоксидантної системи (активність каталази) 
[6]. 

Статистичну обробку отриманих даних прово-
дили загальноприйнятими методами з використан-
ням t-критерію Стьюдента. 

Результати дослідження та їх обговорення:  
У наших попередніх дослідженнях було вста-

новлено, що тривале вживання алкоголю щурами 
призводить до підвищення атрофії альвеолярного 
відростку, яку пояснили активацією біохімічних 
показників резорбції та зниженням маркерів утво-
рення нової кістки у тканині щелеп. Ці негативні 
наслідки вживання етанолу можуть бути пов’язані 
з порушеннями всмоктування та засвоєння каль-
цію, що у свою чергу може бути викликано патоло-
гічними змінами у слизовій оболонці кишечника 
[7].  

Тому на наступному етапі за допомогою вико-
ристання метаболічних камер проводили дослі-
дження інтенсивності виведення кальцію із сечею 
та калом у щурів після тривалого вживання алко-
голю, результати якого наведені у таблиці 1. 

Отримані результати показують, що з їжею усі 
щури отримували однакову кількість кальцію (31,8-
34,2 мг за добу). Вживання етанолу сприяло змен-
шенню виведення кальцію із сечею на 28,4 % у са-
мців (p < 0,01) та на 13,7 % у самок (p > 0,1). Кіль-
кість виведеного кальцію із калом навпаки суттєво 
збільшилася у щурів, якім тривало вводили алко-
голь: у самців на 43,8 % (p < 0,05), а у самок на 52,3 
% (p < 0,001). В підсумку загальна кількість виведе-
ного кальцію з організму щурів після хронічного 
вживання алкоголю знизилася на 25,3 % у самців та 
у меншому ступені – на 10,4 % у самок. Це може 
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бути компенсаторною відповіддю на дефіцит каль-
цію в організмі щурів на тлі введення етанолу 
(табл. 1).  

Таблиця 1  

Виведення кальцію з організму щурів після тривалого вживання алкоголь 

Показники 

Самці Самки 

інтактні  
алкогольна 

інтоксикація 
інтактні  

алкогольна 

інтоксика-

ція 

Постачання Са2+ із кормом, мг 34,2 ± 1,2 
33,8 ± 1,6 

p > 0,8 
34,1 ± 1,5 

31,8 ± 2,6 

p > 0,5 

Кількість виведеного із сечею Са2+, мг 3,48 ± 0,25 
2,49 ± 0,17 

p < 0,01 
4,01 ± 0,21 

3,46 ± 0,18 

p > 0,1 

Кількість виведеного із калом Са2+ за добу, мг 0,16 ± 0,01 
0,23 ± 0,02 

p < 0,05 
0,21 ± 0,01 

0,32 ± 0,02 

p < 0,001 

Загальна кількість виведеного Са2+, мг 3,64 ± 0,23 
2,72 ± 0,19 

p < 0,02 
4,22 ± 0,33 

3,78 ± 0,21 

p > 0,3 

Примітка. р – вірогідність по відношенню до показнику у інтактної групі 

 

Встановлена затримка виведення кальцію з се-

чею з одночасним посиленням його виведення з ка-

лом у щурів після хронічного вживання етанолу пе-

редбачає наявність порушень всмоктування цього 

елементу в слизовій оболонці тонкої кишки. В дос-

лідженні всмоктування кальцію в тонкому кишеч-

нику (табл. 2) зареєстровано статистично достові-

рне зниження цього показнику у самців, якім вво-

дили етанол, на 22,3 % (р < 0,002) та у самок 

алкогольної групи – на 15,7 % (р < 0,001).  

При порівняння отриманих результатів табл. 1 

і 2, можна бачити, що менший відсоток зниження 

абсорбції кальцію у кишечнику самок відповідає 

меншої кількості виведеного кальцію із сечею. У 

самців алкогольної групи спостерігаємо більш ви-

ражене зменшення всмоктування та виведення зі 

сечею кальцію. Виведення кальцію із калом, на-

впаки, більш значним було у самок. Загальна кіль-

кість виведеного кальцію з організму щурів алкого-

льних груп знизилася більш суттєво у самців. Отри-

мані дані узгоджуються з нашими попередніми 

дослідженнями, які показали більш значні пору-

шення кісткового метаболізму у самців, що може 

бути наслідком дефіциту кальцію в організмі тва-

рин, які вживали алкоголь [7]. 

Таблиця 2  

Всмоктування кальцію в тонкому кишечнику щурів, які тривало вживали алкоголь 

Група Введено Залишок Всмоктування, ммоль 

самці  

інтактна 3,059 ± 0,09 0,68 ± 0,13 2,38 ± 0,09 

алкогольна інтоксикація 3,059 ± 0,17 1,21 ± 0,28 
1,85 ± 0,07 

(р < 0,002) 

самки  

інтактна 3,059 ± 0,14 0,51 ± 0,07 2,55 ± 0,07 

алкогольна інтоксикація 3,059 ± 0,07 0,91 ± 0,03 
2,15 ± 0,03 

(р < 0,001) 

Примітка. р – вірогідність по відношенню до показнику у інтактної групі 

 

Виявлені порушення всмоктування, виведення 

і засвоєння кальцію у щурів, які споживали трива-

лий час етанол, дають підставу припустити про па-

тологічні зміни в слизовій оболонці тонкої кишки 

під впливом алкоголю. У зв'язку з цим, в подаль-

шому провели дослідження маркерів запалення і 

дисбіозу в слизовій оболонці тонкої кишки дослі-

джуваних тварин. Результати цих аналізів наведені 

в таблицях 3 і 4. 

Як показано табл. 3, активність лізоциму, який 

має антимікробну дію, знизилася у слизової оболо-

нки тонкого кишечнику самців, що вживали етанол, 

у 1,63 рази (р < 0,001), а у самок – у 1,51 рази (р < 

0,001). Наслідком зменшення активності лізоциму 

стало підвищення активності уреази, яка є продук-

том умовно-патогенної мікробіоти. Так, у слизової 

оболонки тонкої кишки самців цей показник збіль-

шився на 27,8 % (р < 0,001) , а у самиць – на 21,3 % 

(р < 0,001, табл. 3).  

Ступінь дисбіозу у слизової оболонки тонкої 

кишки щурів, які вживали етанол, розраховували 

по рівню активності в уреази та лізоциму. Цей по-

казник збільшився у тонкої кишки самців у 2,10 

рази, а у самок – 1,84 рази. Отримані результати 

вказують на розвиток дисбіозу в тонкої кишці щу-

рів, якім тривало вводили алкоголь (табл. 3). 

  



«Colloquium-journal» #26(113), 2021 / BIOLOGICAL SCIENCES 7 

Таблиця 3 

Біохімічні показники мікробної контамінації та дисбіозу у слизової оболонки тонкої кишки щурів, 

які тривало вживали алкоголь 

Показники 
Самці Самки 

інтактні  алкогольна інтоксикація  інтактні  

Активність лізоциму, од/кг 130 ± 7 
80 ± 4 

р < 0,001 
145 ± 7 

96 ± 6 

р < 0,001 

Активність уреази, мккат/кг 3,06 ± 0,08 
3,91 ± 0,12 

р < 0,001 
3,33 ± 0,13 

4,04 ± 0,12 

р < 0,001 

Ступень дисбіозу 
1,01 ± 0,03 

 

2,13 ± 0,14 

р < 0,001 
1,00 ± 0,06 

1,84 ± 0,09 

р < 0,001 

Примітка. р – вірогідність по відношенню до показнику у інтактної групі 

 

В якості маркерів запалення у слизової оболо-

нки тонкої кишки щурів визначали вміст МДА, ак-

тивність еластази і кислої фосфатази. Із таблиці 4 

видно, що при хронічній алкогольній інтоксикації 

активність еластази у слизової оболонки тонкої ки-

шки щурів суттєво не змінювалася, як у самців, так 

і у самок. При цьому активність кислої фосфатази 

(маркер проникності мембран) у самців, якім вво-

дили етанол, підвищилася на 37,4 % (р < 0,05), а у 

самиць – на 35,3 % (р < 0,002).  

Таблиця 4  

Біохімічні показники слизової оболонки тонкого кишечнику щурів, які тривало вживали алкоголь 

Показники 

Самці Самки 

інтактні  
алкогольна 

інтоксикація 
інтактні 

алкогольна 

інтоксика-

ція 

Активність еластази, мк-кат/кг 912,9 ± 44,4 
982,0 ± 75,2 

р > 0,5 
1033,9±24,1 

935,8 ± 88,9 

р > 0,5 

Активність кислої фосфатази, мккат/кг 19,0 ± 1,8 
26,1 ± 2,5 

р < 0,05 
21,5 ± 1,6 

29,1 ± 1,3 

р < 0,002 

Вміст МДА, ммоль/кг 2,05 ± 0,19 
4,03 ± 0,47 

р < 0,002 
2,67 ± 0,46 

4,40 ± 0,49 

р < 0,02 

Активність каталази, мкат/кг 3,84 ± 0,17 
2,88 ± 0,18 

р < 0,002 
3,77 ± 0,23 

2,85 ± 0,08 

р < 0,002 

Примітка. р – вірогідність по відношенню до показнику у інтактної групі 

 

Алкогольна інтоксикація також сприяла досто-

вірному збільшенню рівня МДА у слизової оболо-

нки тонкої кишки щурів: майже у 2 рази у самців (р 

< 0,002) та у 1,6 разів у самок (р < 0,02). Активність 

антиоксидантного ферменту каталази у слизової 

оболонки тонкої кишки щурів після тривалого вжи-

вання етанолу знижувалася на 25,0 % у самців (р < 

0,002), та на 24,4 % у самиць (р < 0,002, табл. 4).  

Активація кислої фосфатази у тонкої кишки 

щурів після алкогольній інтоксикації вказує на збі-

льшення проникності мембран слизової оболонки 

кишки, а зменшення активності каталази разом зі 

зростом концентрації МДА свідчать про розвиток 

оксидативного стресу в слизовій оболонці тонкої 

кишки. 

Таким чином, проведене дослідження встано-

вило зниження виведення кальцію із сечею на тлі 

збільшення його виведення зі калом у щурів після 

тривалої алкогольної інтоксикації. В підсумку зага-

льна кількість виведеного кальцію з організму щу-

рів, які отримували етанол, знизилася. Це може 

бути компенсаторною відповіддю на дефіцит каль-

цію в організмі цих тварин. У підтвердження були 

отримані результати дослідження всмоктування ка-

льцію у тонкої кишці тварин, які встановили сут-

тєве зниження цього показнику у щурів після отри-

мання алкоголю. У самців встановлені порушення 

були виражені більшою мірою.  

Затримка всмоктування та виведення кальцію 

у тварин алкогольних груп припускають розвиток 

патологічних змін у слизовій оболонці тонкої ки-

шки щурів під впливом алкоголю. Біохімічні дослі-

дження слизової оболонки тонкої кишки у щурів пі-

сля тривалого вживання етанолу показали зни-

ження антимікробного захисту (активність 

лізоциму), ріст контамінації умовно-патогенних ба-

ктерій (активність уреази), розвиток дисбіозу, під-

вищення проникності мембран ( активність кислої 

фосфатази), зменшення активності антиоксидант-

ного захисту (активність каталази) разом з інтенси-

фікацією перекисного окиснення ліпідів (рівень 

МДА). Отримані дані свідчать про розвиток окси-

дативного стресу в слизовій оболонці тонкої ки-

шки, що може бути наслідком розвитку дисбіозу, 

збільшення проникності слизової оболонки кишеч-

нику щурів на тлі тривалого введення етанолу. 

Результати проведеного експерименту дозво-

ляють визначити напрямок подальших досліджень 

з розробки патогенетично обгрунтованого компле-

ксу препаратів протизапальної та антідісбіотічної 

дії для осіб, які хронічно вживають алкоголь, з ме-

тою запобігання порушень в слизовій оболонці то-

нкої кишки. 
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Висновки 

1. Тривале введення етанолу сприяло затри-

мці виведення кальцію із сечею на 28,4 % у самців 

та на 13,7 % у самок на тлі збільшення його виве-

дення із калом: у самців на 43,8 %, а у самок на 52,3 

%. Загальне виведення кальцію з організму щурів 

алкогольних груп знизилося на 25,3 % у самців та 

на 10,4 % у самок. 

2. Всмоктування кальцію в тонкому кишеч-

нику щурів на тлі вживання етанолу знизилося у са-

мців на 22,3 % та у самок – на 15,7 %. 

3.  У слизовій оболонці тонкої кишки алкого-

льна інтоксикація викликає зменшення активності 

лізоциму у середньому у 1,57 рази, збільшення ма-

ркеру мікробної контамінації уреази на 27,8 % у са-

мців і на 21,3 % у самиць, ступеню дисбіозу – у 2 

рази. 

4. Алкоголь стимулює оксидативний стрес 

(ріст МДА у середньому у самців та самиць у 1,8 

разів) та збільшує проникність мембран в слизовій 

оболонці тонкого кишечнику (активація кислої фо-

сфатази у середньому у самців та самиць на 36,4 %).  
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