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Celem pracy jest kliniczna ocena
czynników mogących wpływać na zależność stężenie-efekt w ostrym zatruciu
etanolem w latach siedemdziesiątych,
osiemdziesiątych i 2011-2013. Jako kryterium dawki przyjęto stężenie etanolu
we krwi, a kryterium efektu - głębokość
śpiączki toksycznej. Materiał i metoda:
Badaniami objęto 112 zatrutych etanolem
w latach 1974-1975, 232 zatrutych etanolem w latach 1984-1985 i 663 zatrutych
w latach 2011-2013. Stan świadomości
chorych oceniano wg skali Matthew. U
każdego chorego oznaczano stężenie
etanolu we krwi w momencie przyjęcia
do kliniki. Jako kryterium dawki przyjęto
stężenia etanolu we krwi, a kryterium
efektu głębokość śpiączki toksycznej.
Wyniki: W całym badanym okresie najniższe stężenia etanolu występowały
wśród pacjentów poniżej 19 roku życia
oraz w grupie wiekowej powyżej 60
roku życia, a najwyższe w grupie 30 do
49 lat. We wszystkich badanych latach
zanotowano trójstopniową zależność
pomiędzy stężeniem etanolu we krwi, a
stopniem śpiączki toksycznej. Jednakże w latach 2011-2013 średnie stężenie
etanolu w każdym stopniu śpiączki
było znamiennie wyższe od wartości
odnotowanych w latach wcześniejszych.
Stężenie etanolu w 0 stopniu śpiączki
wynoszące 3,1 g/l było porównywalne ze
stężeniami etanolu, które stwierdzano u
pacjentów znajdujących się w IV stopniu
śpiączki w poprzednich okresach. W
latach 2011-2013 znamiennie wzrosła
liczba zatrutych etanolem znajdujących
się w 0 stopniu śpiączki toksycznej, u
których występowały bardzo nasilone
objawy kliniczne zespołu odstawiennego, psychoza poalkoholowa, czy
padaczka. W znaczącym stopniu zmalał
odsetek zatrutych, zakwalifikowanych do
IV stopnia śpiączki toksycznej. Wnioski:
Znacznie zwiększona tolerancja na działanie etanolu dowodzi, że w grupie ostro
zatrutych tym związkiem dominowały
osoby od niego uzależnione. Wskazuje
to na wzrost liczby osób uzależnionych
od alkoholu w Krakowie i nieskuteczność
dotychczas stosowanych metod leczenia uzależnień.

The aim of the study was an evaluation of clinical factors affecting
relationship between ethanol concentration and clinical status in case
of acute ethanol poisoning in the 70s
and the 80s of the 20th century and
2011-2013y. Ethanol blood concentration was a criterion of ethanol dose,
grade of coma was a decisive factor
of toxic effect. Material and methods:
112 patients treated at the Department
of Clinical Toxicology Jagiellonian University Medical College in 1974-1975y,
232 treated in 1984-1985y and 663
treated in 2011-2013y because of acute
ethanol poisoning were analyzed. The
degree of coma was evaluated according to Matthew’s scale. Ethanol
plasma concentration in each case was
measured. Results: The lowest ethanol
blood concentrations in the youngest
(<19y) and the oldest (>60y) groups
were noted also the highest in group
of adults (30-49y). The three-gradual
relationship between ethanol plasma
level and degree of toxic coma was
distinguished. However, the average
of ethanol blood concentration were
statistically significant in every degree
of coma in 2011-2013y. A statistically
significant increase in number of patients in 0 coma grade with severe
withdrawal symptoms, alcohol psychosis or epilepsy were noted, also
decrease of patient in IV degree of
coma. Conclusions: The increase
ethanol tolerance in the group of acute
ethanol poisoned patients shows their
ethanol addiction.
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Wstęp
Do głównych zadań toksykologii klinicznej należy ustalenie zależności pomiędzy
zadziałaniem określonej substancji chemicznej na ustrój żywy, a reakcją tego ustroju,
czyli ustalenie zależności dawka-stężenieefekt. Wiadomo, że obserwacje dotyczące
tego tematu są niezwykle trudne i obarczone
znaczną możliwością błędu [1]. Dotyczy
to szczególnie badań klinicznych, które
opierają się na materiale niejednorodnym,
aczkolwiek autentycznym i dlatego bardzo
wartościowym. Klasycznym przykładem
trudności w ustaleniu zależność dawkastężenie-efekt jest toksykologia alkoholu
etylowego. Wiadomo, że narastającemu
stężeniu etanolu we krwi towarzyszy obraz
nasilających się zaburzeń świadomości.
Wiadomo także, że istnieją tzw. osobnicze różnice w tolerancji na alkohol, które
utrudniają bądź uniemożliwiają ocenę
stanu nietrzeźwości na podstawie przyjętej
dawki lub jego stężenia we krwi. Ogromna
częstość zatruć etanolem i społeczna waga
problemu skłania do stałego poszukiwania
dodatkowych klinicznych elementów, które
mogłyby wzbogacić diagnostykę zatrucia
etanolem i uzupełnić w sposób wartościowy
wynik badania toksykologicznego krwi. W

poprzednich badaniach dokonano analizy
porównawczej osób zatrutych etanolem w
materiale klinicznym i sądowo-lekarskim.
Stwierdzono wówczas, że u osób zatrutych
tym ksenobiotykiem istnieje korelacja pomiędzy stanem klinicznym, a stężeniem alkoholu we krwi. Równocześnie zaobserwowano
znaczne różnice stężeń we krwi u ludzi w
podobnym stanie klinicznym [2-4]. Zmiany
w sposobie odżywiania i spożywania napojów alkoholowych oraz stale wzrastająca
liczba osób uzależnionych od etanolu, mogą
wpływać na zmianę przebiegu klinicznego
ostrego zatrucia tym ksenobiotykiem.
Cel pracy
Celem badań było porównanie czynników wpływających na zależność dawka-stężenie-efekt w latach 1974-1975, 1984-1985
oraz 2011-2013 wśród pacjentów ostro
zatrutych etanolem.
Materiał i metoda
Materiał obejmował 112 pacjentów
zatrutych etanolem w latach 1974-1975,
232 w latach 1984-1985 oraz 663 w latach
2011-2013, hospitalizowanych w Klinice Toksykologii UJ CM. Odsetek badanych kobiet
w analizowanych przedziałach czasowych

wynosił poniżej 20%. Wszyscy badani byli
zatruci wyłącznie etanolem, a w przeważającej liczbie przypadków do zatruć dochodziło
w wyniku spożycia wysokoprocentowych
napojów alkoholowych. Jako kryterium
dawki przyjęto stężenie etanolu we krwi w
momencie przyjęcia do Kliniki Toksykologii,
a kryterium efektu była głębokość śpiączki
toksycznej wg Matthew. W przebiegu ostrego zatrucia etanolem uwzględniono takie
czynniki, jak: wiek, płeć, temperatura ciała.
Przeprowadzono analizę kliniczną osób, u
których nie występowały zaburzenia świadomości pomimo obecności określonych
stężeń etanolu we krwi, oraz osób które
znajdowały się w głębokiej śpiączce toksycznej, a zawartość etanolu w ich krwi nie
przekroczyła 2,5 g/l [2,5].
Wyniki
W badanych przedziałach czasowych
liczba pacjentów ostro zatrutych etanolem
leczonych w Klinice Toksykologii UJ CM
wykazuje stałą tendencję wzrostową. W porównaniu do lat 1974-1975 liczba zatrutych
w latach 2011-2013 wzrosła sześciokrotnie
od 112 do 663 (Ryc. 1).
Procentowy rozkład z uwzględnieniem
grup wiekowych pacjentów hospitalizowa-

Rycina 1
Liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu zatrucia etanolem w Klinice
Toksykologii UJ CM w Krakowie w badanych latach.
The number of patients hospitalized in Clinic of Toxicology UJ CM in studied period.

Rycina 2
Odsetek pacjentów hospitalizowanych z powodu zatrucia etanolem w Klinice
Toksykologii UJ CM w Krakowie w badanych latach, z uwzględnieniem grup
wiekowych.
Distribution of acute ethanol poisoned patients hospitalized in Clinic of Toxicology UJ
CM, concerning age.

Rycina 3
Odsetek pacjentów zatrutych etanolem hospitalizowanych w Klinice Toksykologii
UJ CM w Krakowie w badanych latach, z uwzględnieniem sezonowości.
Distribution of acute ethanol poisoned patients hospitalized in Clinic of Toxicology UJ
CM, concerning seasons.

Rycina 4
Grupy wiekowe, a średnie stężenie etanolu u pacjentów hospitalizowanych w
Klinice Toksykologii UJ CM w Krakowie w badanych latach.
Age and average of ethanol plasma level in patients hospitalized in Clinic of Toxicology
UJ CM in studied period.
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Rycina 5
Minimalne, średnie i maksymalne stężenie etanolu u pacjentów hospitalizowanych
w Klinice Toksykologii UJ CM w Krakowie w latach 2011-2013.
Levels of ethanol plasma concentration in patients hospitalized in Clinic of Toxicology
UJ CM in the years 2011-2013.

Rycina 6
Odsetek pacjentów hospitalizowanych z powodu zatrucia etanolem w 2011-2013
z uwzględnieniem stężenia etanolu.
Distribution of acute ethanol poisoned patients hospitalized in Clinic of Toxicology UJ
CM in 2011-2013y concerning ethanol plasma level.

Rycina 7
Liczba pacjentów hospitalizowanych w Klinice Toksykologii UJ CM w Krakowie
w latach 2011-13, u których zanotowano stężenie etanolu we krwi w przedziale
≥3 i <4 g/l.
The number of patients with ≥3 and <4 g/L ethanol plasma level hospitalized in Clinic
of Toxicology UJ CM in 2011-2013y.

Rycina 8
Liczba pacjentów hospitalizowanych w Klinice Toksykologii UJ CM w Krakowie
w latach 2011-13 u których zanotowano stężenie etanolu we krwi ≥4 g/l.
The number of patients with ≥4 g/L ethanol plasma level hospitalized in Clinic of
Toxicology UJ CM in 2011-2013y.

nych z powodu ostrego zatrucia etanolem
w badanych przedziałach czasowych
przedstawiono na rycinie 2. Zanotowano
znamienny spadek występowania częstości
zatruć w najmłodszych grupach wiekowych
(≤19 lat oraz 20-29 lat). Odsetek zatruć w
grupie 30-49 lat utrzymywał się na zbliżonym
poziomie. Zwraca uwagę wzrost częstości
zatruć w grupach wiekowych: 50-59 lat i
powyżej 60 roku życia.
Oceniono także odsetek pacjentów hospitalizowanych z powodu zatrucia etanolem,
a sezonowość zatruć w latach 1974-1975 i
2011-2013. W pierwszym kwartale roku zatrucia występowały najrzadziej. Odsetek zatruć
występujących w drugim kwartale utrzymywał
się na bardzo zbliżonym poziomie, natomiast
w latach 2011-2013 stwierdzono zwiększenie
częstości zatruć w trzecim kwartale i zmniejszenie w czwartym (Ryc. 3).
Na rycinie 4 przedstawiono średnie
stężenie etanolu z uwzględnieniem grup
wiekowych pacjentów.
W całym badanym okresie najniższe
stężenia etanolu występowały wśród pacjentów poniżej 19 roku życia oraz w grupie wiekowej osób powyżej 60 roku życia.
Najwyższe stężenia zanotowano w grupie
wiekowej 30-39 lat oraz 40-49, a więc w
populacji o wysokim stopniu aktywności
zawodowej. Maksymalne stężenie etanolu
wzrastało w sposób znaczący w kolejnych
badanych latach we wszystkich grupach
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wiekowych i osiągnęło najwyższe wartości
w latach 2011-2013 u pacjentów w wieku
30-39 lat (6,81 g/l) i w wieku 40-49 lat (7,0
g/l) (Ryc. 5).
Na uwagę zasługuje fakt, iż w latach
2011-2013, aż u 19,76% hospitalizowanych pacjentów stężenie etanolu wynosiło
powyżej 3 g/l, a u 29,41% chorych powyżej
4 g/l (Ryc. 6).
Wśród 131 osób z poziomem etanolu
pomiędzy 3, a 4 g/l było 116 mężczyzn i 15
kobiet. Wśród mężczyzn dominowali chorzy
wieku od 30-39 i 40-49 lat, a wśród kobiet w
wieku od 30-39 i 50-59 lat. W grupie osób
poniżej 19 roku życia tylko u jednej kobiety
poziom etanolu był wyższy niż 3 g/l, a w grupie wieku powyżej 60 roku życia zanotowano
go u 12 mężczyzn i 2 kobiet (Ryc. 7).
Wśród 195 zatrutych z poziomem etanolu powyżej 4 g/l było 175 mężczyzn i 20
kobiet.
W przypadku oby płci stężenie etanolu
powyżej 4 g/l obserwowano najczęściej w
wieku 30-39 i 40-49 lat (Ryc. 8).
Hospitalizowani zatruci znajdowali się w
różnych stopniach śpiączki toksycznej. Na
rycinie 9 zobrazowano zależność pomiędzy
stopniem śpiączki w skali wg Matthew, a
średnim stężeniem etanolu we krwi.
Poddając interpretacji zestawione dane
można zauważyć trójstopniową zależność
pomiędzy stężeniem etanolu we krwi, a
stopniem śpiączki toksycznej we wszystkich

badanych latach. Jednakże w latach 20112013 średnie stężenie etanolu w każdym
stopniu śpiączki było znamiennie wyższe od
wartości odnotowanych w latach wcześniejszych. W latach 2011-2013 średnie stężenie
etanolu w 0 stopniu śpiączki było porównywalne ze stężeniem etanolu w IV stopniu
śpiączki w latach 1984-1985. Zanotowano
także stały wzrost stężenia etanolu w miarę
nasilania się śpiączki toksycznej.
W toku dalszej analizy oceniono częstość występowania zatruć etanolem we
wszystkich badanych okresach z uwzględnieniem stopnia śpiączki toksycznej. Zanotowano istotne zwiększenie odsetka zatruć
w 0 stopniu śpiączki toksycznej z 11,54% w
latach 1974-1975, przez 19,83% w latach
1984-1985, do 68,02% w latach 2011-2013.
Zmalał natomiast znacząco odsetek zatrutych w stanie ciężkiej śpiączki toksycznej.
W latach 1974-1975 wynosił 29,67%, w
latach 1984-1985 - 8,62%, a w latach 20112013 - 1,96%.
Interpretacja wszystkich wyników wykazała jednak istnienie przypadków ekstremalnych, wyłamujących się z powyższych
zależności. Postanowiono zatem poddać
tych pacjentów pogłębionej analizie. W tym
celu wyodrębniono z całej populacji badanych dwie grupy chorych:
- grupa I - 451 zatrutych w latach 20112013 i 46 w latach 1984-1985, którzy w
momencie przyjęcia do Kliniki znajdowali
461

Rycina 9
Średnie stężenie etanolu we krwi, a stopień śpiączki w skali wg Matthew u
pacjentów hospitalizowanych w Klinice Toksykologii UJ CM w Krakowie w
badanych latach.
Average ethanol plasma level in studied group concerning grade of Matthew’s Coma
Scale.

się w 0 stopniu śpiączki toksycznej pomimo
obecności etanolu we krwi (średnie stężenie
w latach 1984-85 - 1,7 g/l, a w latach 20112013 - 3,1 g/l);
- grupa II - 4 zatrutych w latach 20112013 i 23 zatrutych w latach 1984-1985,
którzy w chwili przyjęcia znajdowali się w
głębokiej śpiączce (III i IV stopień śpiączki),
a zawartość alkoholu etylowego we krwi nie
przekraczała poziomu 2,5 g/l.
W grupie chorych zatrutych etanolem
w 0 stopniu śpiączki w latach 2011-2013
(Tab. I) w odniesieniu do lat 1984-1985
Tab. Ia), w sposób istotny wzrósł odsetek
osób, u których powodem przyjęcia były
zaburzenia psychiczne (ciężki zespół odstawienny, psychoza alkoholowa). Istotną
przyczynę hospitalizacji stanowiły także
zaburzenia metaboliczne. W znaczący
sposób zmalał natomiast odsetek pacjentów
zatrutych etanolem, u których przyczyną
przyjęcia do Kliniki była niewydolność oddechowo-krążeniowa i ostre stany zapalne
dróg oddechowych. W latach 2011-2013
nie zanotowano ani jednego przypadku
rabdomiolizy, nieżytu żołądkowo-jelitowego
oraz reakcji antabusowej. Średni wiek zatrutych, u których występowały zaburzenia
psychiczne w latach 1984-1985 wynosił
33 lata, a w latach 2011-2013 wartość ta
wzrosła do 45 lat.
Dane kliniczne grupy II przedstawiono
w Tabeli II i II a.
Zanotowano znaczne zmniejszenia
liczby pacjentów w III i IV stopniu śpiączki,
u których stężenie etanolu wynosiło poniżej 2,5 g/L w latach 2011-2013 (Tab. IIa)
w porównaniu do ich liczby w latach 19841985 (Tab. II), w których to decydującym
czynnikiem o nasileniu stopnia śpiączki
toksycznej była niska temperatura ciała (na
poziomie T=35°C).
Dyskusja
Prowadzenie prawidłowej działalności
leczniczej, konsultacyjnej, profilaktycznej
i orzeczniczej przez Regionalny Ośrodek
Toksykologiczny jest możliwe tylko w
przypadku dobrego rozeznania w epidemiologii ostrych zatruć z terenu objętego
opieką Ośrodka. Dotyczy to również zatruć
etanolem.
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Rycina 10
Odsetek pacjentów hospitalizowanych z powodu zatrucia etanolem w Klinice
Toksykologii UJ CM w Krakowie w badanych latach z uwzględnieniem stopnia
śpiączki w skali wg Matthew.
Distribution of acute ethanol poisoned patients hospitalized in Clinic of Toxicology UJ
CM, concerning grade of Mathew’s Coma Scale.

Tabela I
Powody przyjęcia pacjentów ostro zatrutych etanolem do Kliniki Toksykologii w latach 2011-2013.
The reasons of admission ethanol acute poisoned patients in 2011-2013y.
Stopień
śpiączki

Powód przyjęcia

N

[%]

Średni
wiek [lata]

Zakres stężeń
etanolu [g/l]

0

*zaburzenia psychiatryczne

391

53,13

45

0,00- 6,80

0

*zaburzenia metaboliczne

195

26,49

44

0,00-7,00

0

*uszkodzenie wątroby

136

18,48

46

0,00-7,00

0

*zapalenie płuc

10

1,36

49

0,0-7,00

0

*niewydolność oddechowo-krążeniowa

4

0,54

42

2,34-4,36

Wymienione stany kliniczne występowały często w zespołach.

*

Tabela I a
Powody przyjęcia pacjentów ostro zatrutych etanolem do Kliniki Toksykologii w latach 1984-1985.
The reasons of admission ethanol acute poisoned patients in 1984-1985y.
Stopień
śpiączki

Powód przyjęcia

N

[%]

Średni wiek

Zakres stężeń
etanolu [g/l]

0

zaburzenia psychiatryczne

15

32,61

33

0,45-3,90

0

niewydolność oddechowo-krążeniowa

11

23,91

44

0,30-4,00

0

nieżyt żołądkowo-jelitowy

11

23,91

39

0,40-2,80

0

reakcja antabusowa

4

8,70

32

0,90-2,00

0

zaburzenia metaboliczne

3

6,52

50

1,20-1,50

0

ostra niewydolność nerek - rabdomioliza

2

4,35

56

1,00-1,40

Tabela II
Liczba pacjentów w III i IV stopniu śpiączki w skali Matthew hospitalizowanych w Klinice Toksykologii UJ CM
w latach 1984-1985 z powodu zatrucia etanolem.
The number of acute ethanol poisoned patients in III and IV level of Matthew’s coma scale hospitalized Clinic of
Toxicology UJ CM in 1984-1885y.
Grupa
wiekowa

[%], N=23

*Niska temp.
ciała [°C]

*Niewydolność
oddechowo-krążeniowa

*Zaburzenia
metaboliczne

*Niedożywienie

≤19

13,04

3

0

0

0

20-29

17,40

4

1

0

0
0

30-39

21,74

4

1

0

40-49

21,74

4

1

1

2

50-59

13,04

3

1

0

0

≥60

13,04

3

0

2

2

*Wymienione zaburzenia występowały samoistnie lub w zespołach

Jak wynika z przedstawionych danych,
liczba ostrych zatruć tym ksenobiotykiem
wykazuje stałą tendencję wzrostową.
Jednakże sama liczba zatruć, z uwagi na

zmieniającą się wielkość populacji mieszkańców Krakowa, nie w pełni odzwierciadla
stopień zagrożenia zatruciem. Dlatego też
w badaniach epidemiologicznych prowadzoP. Hydzik i wsp.

Tabela II a
Liczba pacjentów w III i IV stopniu śpiączki w skali Matthew hospitalizowanych w Klinice Toksykologii UJ CM
w latach 2011-2013 z powodu zatrucia etanolem.
The number of acute ethanol poisoned patients in III and IV level of Matthew’s coma scale hospitalized Clinic of
Toxicology UJ CM in 2011-2013y.
Grupa
wiekowa

[%], N=4

*Niska temp.
ciała [°C]

*Zaburzenia
psychiatryczne

*Niewydolność
oddechowo-krążeniowa

*Zaburzenia
metaboliczne

≤19

25

1

0

0

0

20-29

25

0

1

0

0

30-39

50

1

1

1

1

40-49

0

0

0

0

0

50-59

0

0

0

0

0

≥60

0

0

0

0

0

*Wymienione zaburzenia występowały samoistnie lub w zespołach

nych od lat w Klinice Toksykologii UJ CM
częstość zatruć etanolem wyrażana była
współczynnikiem w przeliczeniu na 10 000
mieszkańców. Pozwoliło to na prawidłową
ocenę dynamiki wzrostu zatruć tym ksenobiotykiem. W roku 1982 współczynnik
częstości zatruć etanolem na 10 000 mieszkańców wynosił 4,18, w roku 1992 - 22,5,
natomiast w roku 1995 współczynnik
wyniósł 23,5, w tym 6,2 dla zatruć u osób
uzależnionych, a jego wartość wzrastała
w kolejnych latach [6]. Ten sposób monitorowania częstości zatruć pozawala na
właściwą ocenę ich dynamiki.
Niezwykle korzystnym zjawiskiem jest
spadek częstości zatruć w najmłodszych
grupach wiekowych (≤19 i 20-29 lat), co
w konsekwencji może znacząco wpłynąć
na zmniejszenie się liczby osób uzależnionych. Natomiast wzrost liczby zatruć
powyżej 50 roku życia jest związany z
częstym występowaniem uzależniania
od etanolu w tej grupie. Analiza sezonowości występowania zatruć wykazała
najniższy ich odsetek w I kwartale roku.
W poprzednich badaniach stwierdzono
wysoką częstość występowania zatruć
śmiertelnych w miesiącach zimowych,
co wynikało z nagminnego spożywania
alkoholu w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, przy ujemnej temperaturze
otoczenia, co było dodatkowym czynnikiem
wpływającym na przebieg zatrucia.
W roku 1995 po raz pierwszy zorganizowano powitanie Nowego Roku na Rynku
Krakowskim. Panowały w tym czasie niekorzystne warunki atmosferyczne (średnia
temperatura powietrza wynosiła –10oC). Na
przestrzeni 4 godzin skierowano do Kliniki
Toksykologii 20 młodych ludzi w wieku 17-19
lat z objawami ciężkiego zatrucia etanolem.
U wszystkich z nich temperatura ciała
wynosiła 35oC, natomiast średnie stężenie
etanolu było niskie. W tym wypadku na niekorzystny przebieg zatrucia wpływała niska
temperatura otoczenia i w konsekwencji
oziębienie ciała. U trzech osób zanotowano
w badaniu elektrokardiograficznym cechy
znacznego nasilenia niedokrwienia mięśnia
sercowego, którym nie towarzyszył wzrost
aktywności określonych enzymów [7].
W całym badanym okresie najniższe
stężenia etanolu zanotowano w grupie
wiekowej ≤19 lat oraz powyżej 60 roku
życia, jest to zgodne z wcześniejszymi obserwacjami [3]. Pomimo podobnego stanu
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klinicznego, u osób poniżej 30 roku życia
i powyżej 60 roku życia, wykazano niższe
stężenia etanolu we krwi, co przemawia za
obniżeniem tolerancji na alkohol w tych grupach wiekowych. W grupie osób, u których
stwierdzono poziom etanolu pomiędzy 3, a
4 g/L, zdecydowanie przeważali mężczyźni
w wieku 30-49 lat i kobiety w wieku od
30-59 lat. Były to w większości osoby
uzależnione. Także w grupie pacjentów ze
stężeniem etanolu powyżej 4 g/L zdecydowanie przeważali mężczyźni, a zatrucia
najczęściej występowały grupie od 30-49 lat
i w większości dotyczyły osób uzależnionych
od etanolu. Te tendencje utrzymywały się
w badaniach przeprowadzonych w latach
1993-2003 [4,8]. Oceniając zależność
pomiędzy średnim stężeniem etanolu we
krwi, a stopniem śpiączki toksycznej we
wszystkich badanych latach stwierdzono,
że wyższe stężenie etanolu związane było z
większym nasileniem śpiączki. Dodatkowo w
kolejnych badanych latach stężenie etanolu
w każdym kolejnym stopniu śpiączki było
znamiennie wyższe. W latach 2011-2013
średnie stężenie etanolu w 0 stopniu śpiączki
było porównywalne z jego stężeniem w
IV stopniu śpiączki w latach 1974-1975, a
jago wartość przekraczała 4 g/L u zatrutych znajdujących się w II stopniu śpiączki.
Zwiększona tolerancja na działanie etanolu
dowodzi w sposób jednoznaczny, że ostre
zatrucia w latach 2011-2013 występowały
głównie u osób uzależnionych. Fakt istotnego zwiększenia odsetka zatruć w 0 stopniu
śpiączki toksycznej pomimo stężenia etanolu
przekraczającego 2 g/L oraz znacznego
stopnia zmniejszenia odsetka zatrutych
w IV stopniu śpiączki jest dodatkowym
dowodem przemawiającym za tym, iż większość pacjentów z tej grupy była osobami
uzależnionymi. Analiza przeprowadzona
w latach 1984-1985 potwierdza, że powodem przyjęcia do Kliniki Toksykologii
były zaburzenia psychiczne (32,6%), ale
także ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa (23,91%), nieżyt żołądkowo-jelitowy
(23,91%) i ostra niewydolność nerek (4,35%).
Natomiast w latach 2011-2013 głównym powodem hospitalizacji były znacznie nasilone
zaburzenia psychiczne (53,11%), zaburzenia metaboliczne (26,49%) i uszkodzenie
wątroby (18,48%). Wszystkie wymienione
stany chorobowe powstały w wyniku wieloletniego nadużywania alkoholu. Natomiast
w znikomym stopniu (0,54%) przyczyną

hospitalizacji była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Znamiennym jest także
fakt, iż średni wiek zatrutych osób z zaburzeniami psychicznymi wzrósł z wartości 33
w latach 1984-85 do wartości 45 w latach
2011-13. Zgodnie z poprzednimi obserwacjami z lat 1984-85 niska temperatura ciała
była przyczyną cięższego przebiegu ostrego
zatrucia etanolem. Natomiast w latach 201113 zanotowano tylko 4 przypadki zatrucia z
poziomem etanolu poniżej 2,5 g/L, którym
towarzyszyła znacznego stopnia śpiączka
toksyczna. Wynika to najprawdopodobniej ze
zmiany sposobu spożywania alkoholu (przestrzeń otwarta, niekorzystne warunki mikroklimatyczne), zmiany trybu życia i nawyków
żywieniowych, które to elementy zależą od
lepszego statusu społeczno-ekonomicznego
osób nadużywających alkoholu etylowego.
W odróżnieniu od badań wykonywanych
przed 40-tu laty młody wiek pacjentów nie
odgrywał znaczącej roli. Przedstawione
dane w sposób pośredni dowodzą niskiej
skuteczności leczenia osób uzależnionych
od alkoholu.
Wnioski
1. Niezwykle korzystnym zjawiskiem jest
spadek częstości zatruć w najmłodszych
grupach wiekowych.
2. Utrzymuje się trójstopniowa zależność
pomiędzy stopniem śpiączki toksycznej,
a stężeniem alkoholu we krwi – przy stale wzrastających poziomach we wszystkich
stopniach śpiączki.
3. Istotne zwiększenie odsetka zatruć
w zerowym stopniu śpiączki pomimo występowania stężeń etanolu przekraczających 2 g/L, któremu towarzyszą zespoły
objawów klinicznych takie jak: ciężki zespól
odstawienny, znacznego stopnia zaburzenia
metaboliczne i uszkodzenie wątroby jest dowodem, iż do zatrucia dochodzi w przebiegu
uzależnienia od etanolu.
4. Śpiączka toksyczna nie może być
uważana za jedyny miernik efektu w ostrym
zatruciu etanolem.
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