
Streszczenie
W pracy przedstawiono przypadek 50−letniego mężczyzny, który jednorazowo wypił 1500 ml wódki zawierającej
40% etanolu. Stężenie etanolu we krwi pacjenta wynosiło aż 8,16‰, podczas gdy stężenia 4–5‰ są zazwyczaj
śmiertelne. Na skutek zatrucia pojawiła się głęboka śpiączka ze zniesieniem odruchów neurologicznych i anizoko−
rią, niedociśnienie tętnicze, niewydolność oddechowa oraz poliuria. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zapisie
EKG oraz w gospodarce węglowodanowej i elektrolitowej. Zatruty wymagał wentylacji mechanicznej i wspoma−
gania krążenia wlewem dopaminy. Po 8 godz. leczenia objawy zatrucia ustąpiły; wzrosło ciśnienie tętnicze, ustą−
piła niewydolność oddechowa i śpiączka. Na podstawie własnego doświadczenia uważamy, że nawet ciężkie za−
trucia etanolem mogą być leczone jedynie objawowo (wentylacja mechaniczna, aminy presyjne) (Adv. Clin. Exp.
Med. 2003, 12, 5 685–687).
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Abstract
The case of a 50−year−old man who ingested 1500 mL of vodka (40% alc./vol.) is presented. The blood ethanol
concentration was 8,16‰, while the lethal blood ethanol concentration is usually estimated to range 4–5‰. The
patient developed deep coma with areflexia and anisocoria, hypotension, respiratory insufficiency and polyuria. No
significant changes in ECG, serum glucose and electrolytes concentration were observed. Mechanical ventilation
and dopamine infusion were required. The symptomatic treatment resulted after 8 h in receding of poisoning symp−
toms: increase of blood pressure, receding of respiratory insufficiency and coma. According to our experience,
even in most serious cases of ethanol intoxication the conservative symptomatic treatment (mechanical ventilation,
vasopressor) proves usually sufficient (Adv. Clin. Exp. Med. 2003, 12, 5, 685–687). 
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PRACE KAZUISTYCZNE

Alkohol etylowy wpływając na układ GABA−
−ergiczny, hamuje czynność ośrodkowego układu
nerwowego (o.u.n.) w kolejności zstępującej od
kory mózgowej do rdzenia kręgowego, zależnie
od spożytej ilości. Różnica między dawką powo−
dującą znieczulenie ogólne a dawką powodującą
upośledzenie ważnych czynności życiowych jest
niewielka. Ilość powodująca utratę przytomności
jest niebezpiecznie bliska dawce śmiertelnej [1].
Stężenie etanolu we krwi jest proporcjonalne do
spożytej dawki. Oczywiście reakcja ludzkiego
organizmu na alkohol etylowy jest bardzo różna

i zależy od właściwości osobniczych, głównie od
wydolności metabolicznej wątroby. Osoby pijące
alkohol przewlekle wykazują większą tolerancję
na jego wpływ. Większość źródeł podaje, że stęże−
nie etanolu we krwi przekraczające 4–5‰ jest za−
zwyczaj śmiertelne [2–4].

W pracy przedstawiono przypadek rozmyślne−
go ostrego zatrucia alkoholem etylowym cechują−
cego się bardzo dużym stężeniem etanolu we krwi
i przebiegającego z niewydolnością krążeniowo−
−oddechową oraz poliurią.



Opis przypadku

Pacjent R. S. (nr hist. choroby 16155), męż−
czyzna 50−letni, o nieustalonych w chwili przyję−
cia personaliach, w stanie głębokiej śpiączki,
z rozległymi zmianami łuszczycowymi, został
przekazany na nasz Oddział Ostrych Zatruć Szpi−
tala Powiatowego w Jaworze. Jak wynikało z wy−
wiadu uzyskanego od lekarza kierującego, pacjen−
ta znaleziono nieprzytomnego na ulicy. Podejrze−
wając upojenie alkoholowe, poddano go obserwa−
cji i leczeniu płynami infuzyjnymi. W badaniu ga−
zometrycznym stwierdzono jedynie niewielką
kwasicę, głównie pochodzenia oddechowego. Po−
zostałe wyniki badań dodatkowych były prawidło−
we. Po 3 godzinach leczenia stan świadomości pa−
cjenta nie poprawiał się i w związku z wyczerpa−
niem możliwości diagnostycznych w tamtejszym
ośrodku przekazano chorego na Oddział Ostrych
Zatruć. Podczas transportu karetką reanimacyjną
pacjenta zaintubowano z powodu narastających
zaburzeń oddychania oraz podano wlew dożylny
Gelafundinu z powodu stale obniżającego się ci−
śnienia tętniczego.

W chwili przyjęcia na oddział pacjent był
sztucznie wentylowany, głęboko nieprzytomny.
Stwierdzono zniesienie wszystkich odruchów neu−
rologicznych i całkowite zwiotczenie mięśni
szkieletowych. Uwagę zwracała duża zmienność
wielkości źrenic, których szerokość wahała się od
szpilkowatego zwężenia do maksymalnego roz−
szerzenia, jednocześnie pojawiała się anizokoria
z szerszą prawą źrenicą. Ciśnienie tętnicze krwi
obniżyło się do wartości 70/50 mm Hg. 

Natychmiast zastosowano oddech zastępczy za
pomocą respiratora oraz zlecono wlew dopaminy
w dawce 12 µg/kg/min. Po ustabilizowaniu krąże−
nia wykonano diagnostyczne płukanie żołądka
uzyskując jedynie wodnistą, przejrzystą treść bez
swoistego zapachu. Wykryto bardzo duże stężenie
etanolu we krwi wynoszące aż 8,16‰, niewielką
kwasicę oraz leukocytozę. Badania świadczące
o czynności wątroby, nerek, gospodarce węglowo−
danowej i elektrolitowej były prawidłowe. Zapis
elektrokardiograficzny był również prawidłowy.
Dalsze postępowanie ograniczono jedynie do za−
pobiegawczego podawania antybiotyku i hydro−
kortyzonu, wyrównywania zaburzeń gazometrycz−
nych, sztucznej wentylacji i wspomagania krąże−
nia wlewem dopaminy.

Po 8 godzinach leczenia powróciły odruchy
ścięgniste i odruchy bólowe, a pacjent podjął włas−
ny wydolny oddech, co pozwoliło na zakończenie
wentylacji mechanicznej, odstawiono także dopa−
minę. Po 12 godzinach pacjent nawiązał logiczny
kontakt słowny. Stężenie etanolu w jego krwi wy−
nosiło jeszcze 5,36‰. Podał wówczas swoje dane

personalne i przyznał się, że w ramach „koleżeń−
skiego zakładu” wypił jednorazowo aż 1500 ml
wódki zawierającej 40% alkoholu. Od chwili
odzyskania świadomości stan zatrutego bardzo
szybko się poprawiał. 

W pierwszej dobie leczenia obserwowano
poliurię. Pacjent otrzymał 3000 ml płynów infu−
zyjnych, a wydalił aż 8000 ml moczu. W drugiej
dobie hospitalizacji nie obserwowano już zwięk−
szonego wydalania moczu, krążenie było stabilne,
a pacjent zażądał wypisania do domu.

Stężenie etanolu we krwi u pacjenta było bar−
dzo duże, pamiętając jednakże, że oznaczenie wy−
konano nie wcześniej niż 4 godz. po spożyciu al−
koholu, można wyliczyć, że maksymalne stężenie
etanolu w przedstawionym przypadku było je−
szcze większe i musiało wynosić około 9‰. Opi−
sany przypadek zasługuje na przedstawienie nie
tylko z powodu bardzo wysokiej alkoholemii.
Przypomina bowiem, że osobnicza reakcja na al−
kohol etylowy jest bardzo zróżnicowana. Na uwa−
gę zasługuje fakt, że pacjent odzyskał przytom−
ność i nawiązał logiczny kontakt słowny, wówczas
gdy stężenie etanolu w jego krwi wynosiło jeszcze
5,36 ‰. Dla większości osób jest to stężenie
śmiertelne, a przynajmniej powodujące głęboką
depresję o.u.n.

W pierwszych godzinach leczenia obserwo−
wano dużą zmienność wielkości źrenic oraz przej−
ściową anizokorię. Z naszych obserwacji wynika,
że w ciężkim zatruciu alkoholem etylowym obja−
wy te występują często. Stwarzają zawsze trudno−
ści diagnostyczne, sugerując organiczne uszko−
dzenie o.u.n. Poza tym należy pamiętać, że upoje−
nie alkoholowe może maskować objawy uszko−
dzenia mózgu wywołane, np. urazem czaszki, co
u alkoholików zdarza się bardzo często [5]. Szpil−
kowatość źrenic może nasuwać podejrzenie zatru−
cia opioidami, lecz w odróżnieniu od zatrucia
opioidami objaw ten nie utrzymuje się długo,
a źrenice szybko rozszerzają się, nawet bardzo
znacznie. 

Ostre zatrucie etanolem często jest przyczyną
poważnych zaburzeń wodno−elektrolitowych. Od
dawna wiadomo, że alkohol działa moczopędnie,
ponieważ bezpośrednio hamuje uwalnianie wazo−
presyny z tylnego płata przysadki mózgowej [6].
Rzadko jednak obserwuje się tak znaczne zwięk−
szenie diurezy, jak w przypadku naszego pacjenta,
który w pierwszej dobie hospitalizacji oddał aż
8 litrów moczu. Najprawdopodobniej było to wy−
nikiem zahamowanego wydzielania wazopresyny
pod wpływem bardzo dużego stężenia etanolu.
Ustąpienie poliurii w drugiej dobie hospitalizacji
potwierdza to przypuszczenie. Nie wydaje się
również, aby zwiększenie diurezy było powodo−
wane stosowaną dopaminą, ponieważ podawanie
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tego leku zostało przerwane, gdy ciśnienie tętnicze
osiągnęło prawidłowe wartości.

Śmierć na skutek ostrego zatrucia alkoholem
etylowym jest najczęściej skutkiem niewydolności
oddechowej wynikającej z porażenia ośrodka od−
dechowego i/lub niedrożności dróg oddechowych
zatkanych wymiocinami lub zapadającym się ję−
zykiem [2, 7]. Częsta jest również niewydolność
krążenia z hipotonią, ponieważ alkohol etylowy
zaburza funkcjonowanie mitochondriów w kardio−
miocytach, prowadząc do upośledzenia funkcji
skurczowej lewej komory [8] oraz poraża ośrodek
naczynioruchowy [2]. Niektórzy autorzy radzą,
aby ciężkie zatrucia etanolem, w których stwier−
dza się bardzo duże stężenie alkoholu we krwi
(> 5‰ u dorosłych i > 3‰ u dzieci), leczyć za po−

mocą hemodializy [2, 4, 9]. W naszym przekona−
niu postępowanie takie jest zbędne, nie ma bo−
wiem dowodów, że wyniki leczenia są wówczas
lepsze [10]. Należy pamiętać, że hemodializa jest
zabiegiem niosącym ze sobą niebezpieczeństwo
powikłań, np. krwawienia. Dotyczy to zwłaszcza
osób uzależnionych od alkoholu, które są szczegól−
nie narażone na takie powikłanie z uwagi na zabu−
rzenia czynności wątroby [3]. Autorzy uważają, że
najwłaściwszym sposobem postępowania jest za−
pewnienie odpowiedniego leczenia objawowego
(oddech zastępczy, aminy presyjne) do czasu, aż
etanol zostanie samoistnie zmetabolizowany i wy−
dalony z ustroju. Opisany przypadek dowodzi, że
nawet bardzo ciężkie zatrucia alkoholem etylowym
mogą być skutecznie leczone jedynie w ten sposób.
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