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Резюме. У статті представлений огляд сучасних літературних даних стосовно проблеми
судово-медичної діагностики гострих отруєнь етанолом і його сурогатами. Наведені
морфологічні та судово-хімічні критерії діагностики інтоксикацій етанолом, описані варіанти
пато- та танатогенезу, а також сучасні методики діагностики цих отруєнь.
Мета роботи. Проведення огляду сучасних літературних даних стосовно проблеми судовомедичної діагностики гострих отруєнь етанолом і його сурогатами.
Висновок. На нашу думку, необхідним є впровадження в практичну роботу бюро судовомедичних експертиз нових перспективних технологій діагностики гострих інтоксикацій етиловим
спиртом і його сурогатами.
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Вступ. За останнє десятиріччя спостерігається збільшення загальної кількості гострих
інтоксикацій різними токсичними речовинами, зокрема етиловим спиртом, що займає провідну
позицію серед побутових отруйних речовин (понад 60 % усіх смертельних отруєнь). [1-3]
Вважається, що ця причина смерті притаманна дорослій верстві населення, переважно чоловікам
працездатного віку. [4] Проте трапляється чимало випадків тяжких і смертельних отруєнь дітей
віком від 0 до 17 років, адже часто токсичний потенціал етилового спирту недооцінюється
суспільством, через що алкоголь широко використовується в складі різноманітних напоїв, у
побутових засобах (парфумерія, гігієнічні, для прибирання тощо), що робить його
легкодоступним. [5,6] Також часто зустрічаються отруєння різноманітними сурогатами
алкоголю.
Водночас у практичній діяльності судово-медичні експерти фіксують збільшення кількості
випадків різних видів смерті на тлі алкогольної інтоксикації. [4,7] Цей факт ускладнює
діагностику та встановлення точної причини настання смерті, особливо при пограничних
значеннях кількості етилового спирту в крові трупа та за наявності супутніх патологічних станів,
важкість яких могла погіршуватися внаслідок інтоксикації алкоголем.
Через це перед судово-медичним експертом постає надзвичайно важливе завдання –
встановлення об’єктивних критеріїв для посмертної діагностики гострої алкогольної інтоксикації
не лише як причини смерті, але й у випадку її фонового стану. Попри велику кількість наукових
досліджень, присвячених цьому питанню, воно досі залишається не до кінця вирішеним і
потребує пошуку нових підходів. [8]
Мета роботи. Проведення огляду сучасних літературних даних стосовно проблеми судовомедичної діагностики гострих отруєнь етанолом і його сурогатами.
Етанол (етиловий або винний спирт) – хімічна речовина, безбарвна, летюча, займиста,
змішується з водою, легко розчиняється в жирах, швидко поширюється організмом і легко
проникає через біологічні мембрани. [7] Сурогати алкоголю – це різні види рідин, що не створені
для вживання всередину, проте вони використовуються замість алкогольних напоїв для
досягнення стану сп’яніння. [9-11] Відомі наступні види сурогатів: одеколони, лікарські
настоянки, технічні рідини (антифриз, склоочисники тощо), метиловий спирт, етиленгліколь
тощо. [12] Загалом симптоми отруєння сурогатами алкоголю схожі на отруєння етанолом.
Танатогенез при отруєнні алкоголем складається з багатофакторних змін у центральній
нервовій, серцево-судинній та ендокринній системах, порушуються всі види обміну речовин і
ферментів. Етанол чинить руйнівний вплив на нервові клітини, що призводить до порушення
центральної регуляції всіх процесів. Тяжке алкогольне отруєння переходить в алкогольну кому,
що надалі може призвести до смертельного наслідку. Причиною смерті при гострій алкогольній
інтоксикації зазвичай є параліч і пригнічення судинного та дихального центрів з набряком,
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плазморагією та крововиливами, зумовленими мікроциркуляторними розладами. [23]
Нині в практичній діяльності основу судово-медичного висновку у випадках смерті
внаслідок отруєння алкоголем складають результати зовнішнього та внутрішнього досліджень
трупа, результати судово-токсикологічного аналізу, що вказують на кількість етанолу в
досліджуваній крові чи сечі. [8] Досить часто такі експертизи супроводжуються відсутністю
достовірних даних щодо обставин подій, що передували смерті, а також анамнестичних даних.
До макроскопічних ознак отруєння етанолом заведено відносити: трупні плями синьобагряного кольору, інтенсивного характеру; одутлість і синюшність шкіри обличчя; набряклість
повік, екхімози на кон’юнктиві повік і шкірі обличчя. [3] При внутрішньому дослідженні трупа –
повнокровність і набряк м’якої оболонки головного мозку; набряк судинних сплетень бічних
шлуночків мозку (у формі «грона винограду»); набряк легень; крововиливи під вісцеральну
плевру й епікард; гіперемія слизової оболонки шлунка з крововиливами; переповнення жовчного
міхура, набряк його стінки та ложа; венозне повнокрів’я внутрішніх органів; переповнення
сечового міхура. [3,8]
Органами-мішенями для мікроскопічного дослідження вважають серце, печінку, нирки та
головний мозок. При гістологічному дослідженні серця насамперед звертають увагу на
лімфоїдну інфільтрацію тканини, стеноз чи свіжий тромбоз артерій, еозинофілію, гомогенізацію
та набухання саркоплазми міоцитів, міоцитоліз окремих спеціалізованих волокон провідної
системи серця, мікрокрововиливи, зміни нервових гангліїв. [3] При оцінці мікроскопічних змін
печінки виявляють дистрофічні зміни у гепатоцитах, ліпофусциноз, вогнищеву та дифузну
інфільтрацію, повнокрів’я судин, холестаз. Патогномонічними ознаками для нирок вважають
нейтрофільну, моно- та лімфоцитарну інфільтрацію мезангію, лімфоцитарну інфільтрацію
капсули Боумена, фіброз, дистрофічні та некротичні зміни канальців, крововиливи в тканину. У
корі головного мозку знаходять наступні мікроскопічні зміни: набряк тканини, дистрофічні зміни
нейронів, повнокрів’я кровоносних судин, діапедезні крововиливи. [3]
Проте, враховуючи складність тлумачення отриманих результатів і той факт, що макро- та
мікроскопічні ознаки отруєння етиловим спиртом не можна розглядати як специфічні для цієї
патології, судово-медичні експерти при підозрі на отруєння етанолом більшою мірою
покладаються на результати хімічного аналізу, а саме кількісне визначення етилового алкоголю в
крові та сечі. [11]
Метод газорідинної хроматографії є еталонним для встановлення етилового спирту в
біологічних рідинах (кров, сеча, внутрішньоочна та спинномозкова рідини) та м’язах. Нині
застосовуються: алкілнітритний метод, заснований на одержанні легколетких похідних і
детектуванні їх за допомогою детектора теплопровідності (катарометра), а також парофазний
аналіз з використанням полум’яно-онізаційного детектора. [12,13]
Проте при виявленні пограничних значень етанолу в організмі та за відсутності даних
анамнезу досить важко судити про причину настання смерті саме від отруєння, адже відомо, що
в осіб, толерантних до алкоголю, навіть смертельна концентрація (для осіб, нетолерантних до
алкоголю) етилового спирту не спричиняє смертельної інтоксикації. Тому багато світових
науковців продовжують пошук достовірних критеріїв встановлення та диференціації причини
смерті у випадках гострої інтоксикації даною отруйною речовиною. [18]
Багато наукових праць присвячені дослідженню окремих біохімічних показників
вуглеводного, жирового та білкового обмінів. Проводять вивчення стану алкогольокислюючих
ферментних систем, як-от алкогольдегідрогеназна мікросомальна (маркерний фермент НАДФдіафораза), каталазно-пероксидазна (КТ-ПО) тощо. [12, 19]
На нашу думку, враховуючи швидкий розвиток судово-медичної галузі, перспективним
напрямом є застосування лазерної поляризаційної мікроскопії, що добре зарекомендувала себе у
вирішенні низки проблемних питань. [10-12,20] Ці методики забезпечують точне встановлення
давності настання смерті, часу утворення ушкоджень, диференціацію причини її настання при
різних патологічних станах. Цікавим дослідженням з проаналізованих джерел було вивчення
можливості застосування лазерних поляриметричних методів оцінки міокарда, головного мозку,
печінки, наднирників і крові померлих внаслідок отруєння алкоголем і чадним газом. [17] На
нашу думку, вибір тематики дослідження є надзвичайно актуальним, адже саме поєднання даних
токсичних речовин трапляється в практичній діяльності судово-медичного експерта частіше за
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все та нерідко викликає спірні питання у випадках, коли концентрація отруйних реагентів
недостатня для встановлення діагнозу. Автори у своїх дослідженнях демонструють ефективність
цієї методики в диференціації причини настання смерті при отруєнні етанолом, СО та серцевій
смерті з отриманням цифрових відтворюваних результатів, що дозволить з точністю
верифікувати діагноз і нівелювати вплив людського фактора при його встановленні.
Висновок. На нашу думку, необхідним є впровадження в практичну роботу бюро судовомедичної експертизи нових перспективних технологій діагностики гострих інтоксикацій
етиловим спиртом і його сурогатами.
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METHODS OF FORENSIC MEDICAL ANALYSIS OF ACUTE
INTOXICATIONS WITH ETHYL ALCOHOL
(REVIEW OF LITERARY SOURCES)
Zavolovich A.Y.
Bukovynian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
Summary. The article presents an overview of current literature on the problem of forensic
diagnosis of acute poisoning by ethanol and its surrogates. Morphological and forensic chemical criteria
for the diagnosis of ethanol intoxication are presented, variants of patho- and thanatogenesis are
described, as well as modern methods for diagnosing these poisonings.
Aim of the work. Review of current literature data on the problem of forensic diagnosis of acute
poisoning by ethanol and its surrogates.
Conclusion. In our opinion, it is necessary to introduce into the practical work of the bureau of
forensic examinations new promising technologies for the diagnosis of acute intoxication with ethyl
alcohol and its surrogates.
Keywords: poisoning, acute intoxication, alcohol, ethanol.

МЕТОДЫ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО АНАЛИЗА ОСТРЫХ
ИНТОКСИКАЦИЙ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ
ИСТОЧНИКОВ)
Заволович А.И.
Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы, Украина
Резюме. В статье представлен обзор современных литературных данных о проблеме
судебно-медицинской диагностики острых отравлений этанолом и его суррогатами. Приведены
морфологические и судебно-химические критерии диагностики интоксикаций этанолом,
описаны варианты пато- и танатогенеза, а также современные методики диагностики этих
отравлений.
Цель работы. Проведение обзора современных литературных данных касательно
проблемы судебно-медицинской диагностики острых отравлений этанолом и его суррогатами.
Вывод. По нашему мнению, необходимым является внедрение в практическую работу
бюро судебно-медицинских экспертиз новых перспективных технологий диагностики острых
интоксикаций этиловым спиртом и его суррогатами.
Ключевые слова: отравление, острая интоксикация, алкоголь, этанол.
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