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 يهاشگاهين اقدامات آزماياتانول در اجساد از مهمتر يريگاندازه :نه و هدفیزم
خون به  يهازان الکل به دست آمده از نمونهير ميتفس. شدابيم يقانون يشناسسم
 يبرا يه نمونه مناسبيزجاجع يما .باشديآسان نممختلف،  يهاتيمحدودل يدل
ع ين مطالعه غلظت اتانول در خون و مايدر ا.باشدينمونه خون م ينيگزيجا

ن يبه دست آوردن نسبت آنها و نقش ا ،ين دوسه ايمقاجهت ه اجساد يزجاج
 .شده است ياجساد بررس ياهزان اتانول نمونهير ميهم زمان در تفس يريگاندازه

 ۱۶۷ه مربوط به يع زجاجيد فمورال و مايرخون و يهانمونه :یروش بررس
قرار  يمورد بررس) FID(ين مرکز، با روش گازکروماتوگرافيبه ا يجسد ارجاع

سه شدند و رابطه يگر مقايکدي، با يين غلظت اتانولج حاصل از تعينتا .گرفتند
  .ن دو غلظت بدست آمدين ايب
فاقد آن  يانول در خون ولات يدارانمونه ۱۴۲، يمورد بررس يهااز نمونه :هاافتهی

که  يه به دست آمد در حالينمونه اتانول در زجاج ۲ه بودند و در يع زجاجيدر ما
متوسط  درصد و mg ۵/۶۱ غلظت متوسط اتانول در خون .خون فاقد اتانول بود

ن دو غلظت يل ايب تبديضر .به دست آمددرصد   ۱۶۷mgه ياتانول در زجاج
  .ديمحاسبه گرد ۷/۰زان يبه م

آن  يريگ، اندازهيزان غلظت اتانول در اجسادح مير صحيتفس يبرا :يریگجهیتن
 يهان لزوم بهبود در روشيهمچن. رسديبه نظر م يه ضروريع زجاجيدر ما
د الکل يبه حداقل رساندن روند تول يخون برا يهانمونه يو نگهدار يريگنمونه

  .باشديم يپس از مرگ ضرور
  
  .خون ،يهع زجاجياتانول، ما :د واژگانیکل
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                    مقدمه
 ش ازيس و اورژانس مصرف بيپل يهاگزارش يمبنا بر

- ، مرگمرگباردر تصادفات  ي، نقش مهميحد مشروبات الکل

م ير جرايو سا ي، خود کشيگ، غرق شدي از تروماناش يها
   .)٧- ١(دارد 

پس از  يشناسگردان در سممواد روان نياز مهمترالکل 
ج غلظت الکل خون ير نتايز و تفسين آناليفوت بوده و بنابرا

)BAC ()Blood Alcohol Concentration ( در
 يقانون يدر پزشک ي، بخش عمده بار کارياتوپس يهانمونه

  )۶،۸(دهديل ميرا تشک يسشناسم يهاشگاهيآزما و
خون پس از  يهاافت شده در نمونهي يانواع داروها

افت شده يمثبت اتانول  يهانمونه تعدادز يو ن ييکالبد گشا
ارتباط است که  در ياجتماع - يمتعدد پزشک يبا فاکتورها

  .)۹(مختلف متفاوت هستند ين فاکتورها در کشورهايا
پس از  يهانمونه اتانول در يفيو ک يکم يريگاندازه

ح و ي، صريقج دقينتا به يدسترس نيفوت ساده بوده و بنابرا
ن يب يت جسد، فاصله زمانيوضع .باشديممکن م ياختصاص

 درجه حرارت و رطوبت( يطيط محيو مرگ، شرا ياتوپس
و نوع نمونه گرفته ) که جسد در آن قرار گرفته است يمحل

نظر د مديکل باج الينتا ريهستند که در تفس يشده، موارد
ت يله فعاليط، الکل به وسيشرا يتحت برخ. يرندرار گق
ن يد شود که ايتول توانديون گلوکز ميو فرمانتاس يکروبيم

گر يد يکي .)۱(باشدياجساد فاسد شده م در يجد يمشکل
که فرد  يطيمداخله گر، مخصوصاً در شرا ياز فاکتورها

 ،رده باشدخمر فوت ک ير بااليبالفاصله پس از شرب مقاد
 يادين دقت زيهمچن ).۱۱،۱۰(محل گرفتن نمونه خون است

م که نمونه گرفته شده با يرد تا مطمئن باشيد صورت پذيبا
 يين اقدامات کالبد گشايگر حيد يخارج يهاا حاللياتانول 

  .)۱(ا نجات فرد آلوده نشده باشدي
آب باشد  ياز بدن که محتو يا بافتيع يهر ما يکل طورهب

. اتانول بکار رود صيتشخجهت  ياند به عنوان نمونهتوايم
غلظت اتانول  يريگدازهاني که در گرين فاکتور ديعالوه بر ا

ع يمرحله جذب و توز نييتع در نظر گرفته شود، يستيبا
  .باشديالکل در زمان فوت م

 يفيو ک يص کميتشخ يا برايدر کل دن يروش انتخاب
 Flame با دتکتور يتوگرافعات بدن ، گاز کروماياتانول از ما

Ionization ا استفاده از يم و يق مستقيبا روش تزرHead 

Space با  يريگنمونه) ۱۲(باشديمHead Space  روش
 مانند ييايص مواد فرار است و مزايتشخ يبرا يحيترج

بات يبا ترک Over-Loadاز  يمحافظت ستون کروماتوگراف
  .دارد را ر فرار خونيغ

، به عنوان نمونه ي داخل چشمع آبکيوان ماه به عنيزجاج
سم انتقال يمکان. روديص اتانول بکار ميتشخ يبرا يمناسب

در اواسط  يعات چشميکوچک از خون به ما يهامولکول
مورد  ن مقاله چاپ شده درياول و. ديگردمطالعه  ۱۹۴۰دهه 

 ۱۹۶۶سال ز اتانول دريه جهت آناليع زجاجياستفاده از ما
دانان به سنجش هم زمان  يمياز آن زمان، ش .)۱( چاپ شد

  ).۱۳(ه پرداختند يخون و زجاج درمقدار اتانول 
 يبرا د است، بلکهيالکل مف زيآنال يه نه تنها برايزجاج

داخل بدن  ييايميوشيبات بيز ترکيگر و نيد يداروها زيآنال
اند که مطالعات نشان داده ).۱(باشديم استفاده يز قابلن

ن يب ييايميوشيبات بير ترکيز ساياتانول و ن غلظت تفاوت در
  ).۱۴،۱۵(ز است يار ناچيدو چشم بس

ز از يو ن ياصل يخون يهال دور بودن چشم از رگيبه دل
که  يکه جسد فاسد باشد به طور يدستگاه گوارش، زمان

محسوب شود،  يقو يسنتزاتانول پس از فوت احتمال
، ين حالبا ااما . خواهد بود يديار مفيه نمونه بسيزجاج
ش ساز و يگلوکز باشد که به عنوان پ يتواند حاويه ميزجاج

  .)۱(شوديم يسازنده اتانول تلق
ه يع زجاجيم درمايش پتاسيسال است که افزا ۴۰ش ازيب

  .)۱۶(شوديشنهاد مين زمان فوت پيبه عنوان مارکرتخم
 يهاشگاهين تست در آزمايج ترياتانول را يريگاندازه

ن غلظت يکه ارتباط ب يزمان. است يياو قض يشناسسم
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ت مد نظر باشد، خون نمونه معمول يدرجه مسموم واتانول 
ا استفاده يگر بدن يعات ديطور معمول استفاده از ماهب. است
به خون بعد  يمطرح است که دسترس يها زمانر بافتياز سا

نداشته  يت مناسبيفيا خون کير نباشد و ياز مرگ امکان پذ
  .باشد

 ياريبس يايمزا يه دارايزجاج يشناسسم يزهايآنال
ار راحت بوده ين نمونه بسيموارد گرفتن ا ياريدر بس .است

 يز قابل دسترسيکامل ن يياز به انجام کالبدگشايو بدون ن
ل ين امر به تسهيکه اشفاف است  يعيه مايزجاج. باشديم

آن،  يکيزوله آناتوميت ايوضع. کند يشات کمک ميانجام آزما
 يه داراين زجاجيهمچن .کنديرا از فساد محافظت م آن
 ياسهين مطالعه مقايدر اول. باشديم ييباال ييايميش يداريپا

ن غلظت اتانول خون و يب يکيارتباط نزدکه  ديمشخص گرد
زان اتانول، اختالفات ير باالتر ميدر مقاد. ه وجود دارديزجاج

  ) .۱۷(خواهد بود  واضح تر
در ه ياتانول خون و زجاج غلظت حاضر ةدر مطالع

استان فارس  يقانون يبه پزشک يارجاعجسد  يهانمونه
ج بدست آمده با يو نتاسه قرار گرفت يو مقا يمورد بررس

 يط فرهنگيبا توجه به تفاوت شرامقاالت چاپ شده مشابه 
 يسع نيهمچن، و ديسه گرديمقا يدر مناطق مورد بررس

ت استفاده از هر ياهمج به دست آمده يبا توجه به نتاد يگرد
  .رديقرار گ ينمونه در موارد خاص مورد بررس

  
  یروش بررس

ه يزجاج نمونه خون و ۱۰۹۳ مربوط به يهانمونه
قرار  يمورد بررساستان فارس  يقانون يبه پزشک يارجاع
حذف شده و تمرکز  يمنف يهاان نمونهين مياز ا .گرفتند

انول مثبت درخون، ا متياتانول  يکه دارا ييعمل در نمونه ها
ها به ن تعداد نمونهيبنابرا .اهر دو بودند قرارگرفتيه يزجاج
  .افتيل يا متانول تقلياتانول  مثبتنمونه  ۱۶۷
د ياز ور يقانون يح پزشکيخون در سالن تشر يهانمونه 

ه يزجاج يهاگر نمونهيد ياز سو. فمورال گرفته شده است

 يآورو جمع ره شدهيله سرنگ از داخل چشم آسپيوسه ب
و  يسيس۲۰درپوش دار  يهاخون درون ظرف.شده است

 ينگهدار يسيس ۵دار درب يهاه در لولهيزجاح يهانمونه
  .شونديم

 يوزن درصد ۱زان ينگهدارنده خون به م يهابه ظرف
 يهااما لوله .شوديد افزوده ميم فلورايماده محافظ سد

  .باشديه فاقد هر گونه محافظ ميزجاج يحاو
  ºCيخچال با دمايشگاه در يبه آزما  يارسال يهانمونه

 .رديگيآن انجام م يز الکل رويشده و آنال ينگهدار ۴

 يخون جهت بدست آوردن عصاره حاو يهانمونه
 يهانمونه و ير شدندق به دستگاه تقطياتانول قبل از تزر

  .شونديق ميوژ به دستگاه تزريفيه پس از سانتريزجاج
ها با استفاده از دستگاه در نمونهغلظت اتانول 

 يريگاندازه FIDمجهز به دتکتور ) GC( يگازکروماتوگراف
  .شوديم
  
  هاافتهی

زن بوده  ۲۴مرد و  ۱۴۳شامل  مورد پژوهش، يهانمونه
  .بود ۳۷آنها  ين سنيانگيو م

نمونه . شدمورد متانول مثبت گزارش  ۲ها، ن نمونهيدر ا
در اتانول ، mg/dl ۵۶زان يم اتانول درخون به ياول دارا

 زانيو متانول درخون به م mg/dl ۶۱زان يه به ميزجاج

mg/dl۲۰  ا يبوده و نمونه دوم فاقد اتانول در خون
 mg/dl ۲۰۲ متانول در خون و mg/dl ۳۹ه، اما يزجاج

  .بوده يمتانول در زجاح
يافت شده در خون صفر ر اتانول يمورد مقاد ۳تنها در 

زان ير اتانول خون از ميها مقاده نمونهيدر بق .شد گزارش
mg/dl ۵  تاmg/dl ۱۳۳ ن غلظت يانگير بود که ميمتغ
 .بوده است ۲۴/۲۴خون  يهاکل نمونه افت شده درياتانول 

شده و  يبندها دستهه، نمونيافت شدهزان اتانول يبر اساس م
  .شودير مشاهده ميهر دسته در ز ينمودار فراوان
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 ين فراوانيشتريشود بيمشخص م چنانچه از نمودار
ر ين آنها در مقاديو کمتر mg/dl ۱۰-۲۰ن ير بيدر مقاد

  .مشاهده شده است mg/dl ۱۱۰-۱۳۰و  ۹۰-۱۰۰
  يتمام ه دريگر غلظت اتانول زجاجياز طرف د

بر اساس مقدار  يبندشده و دسته يريگها اندازهنمونه
در هر دسته غلظت  يغلظت اتانول صورت گرفته و فراوان

ن غلظت اتانول يارتباط ب .ر آورده شده استينمودار ز
ر آورده شده يه در نمودار زيخون با غلظت اتانول زجاج

  :است
ها درصد از نمونه ۸۲/۸۶شود يچنانچه مشاهده م

ن حال اتانول خون يه صفر و درعياتانول و زجاج يدارا
اتانول خون  يمورد دارا ۳که تنها  يدرحال. باشديم مثبت
  .باشديه مثبت ميدر مقابل اتانول زجاج صفر

      ر مشاهده يبه صورت خالصه در ز يج کلينتا
  :شونديم

ه يمتانول در خون و زجاج ينمونه گروه سوم دارا
ن گروه يمتانول در ا يدارا يهاچون نمونه.باشديم

 ير آنها از لحاظ آماريباشد و تفسيپژوهش شده اندک م
سه گروه اول از پژوهش حذف  نيبنابرا .باشديدرست نم

  .شدند
گروه آخر نسبت غلظت اتانول  يهانمونه يبر رو

  .يه  و برعکس محاسبه شدخون به زجاج
به صورت  ۱-ن محاسبات در جدوليج مربوط به اينتا

  :خالصه آورده شده است
ن يانگيشود، ميمشخص م ۲-گونه که از جدولهمان

BAC/VHAC  ه به به دست آمده ک ۷۰۳/۰به مقدار
  .روديل به کار ميب تبديعنوان ضر
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  %)mg(ه در هر نمونه یدر مقابل غلظت اتانول زجاجسه غلظت اتانول خون یمقا:3نمودار 

  
  خالصه نتایج آزمون هاي انجام شده: 1جدول 
  تعداد نمونه  هيغلظت اتانول زجاج  غلظت اتانول خون

۰  +  ۲  
+  ۰  ۱۴۲  
۰  ۰  ۱  
+  +  ۲۲  
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 لیست نمونه هاي داراي غلظت اتانول خون و زجاجیه مثبت و مقایسه آنها: 2جدول

  انول خونغلظت ات  تعداد
)mg درصد (  

  هيغلظت اتانول زجاج
)mg درصد(  (VHAC/BAC)Vitreous Humor Alcohol Concentration BAC/VHAC  

۱  ۱۷  ۱۴  ۸۲/۰  ۲۱/۱  
۲  ۱۴  ۲۱  ۵/۱  ۶۶/۰  
۳  ۴۶  ۲۱  ۴۵/۰  ۱۹/۲  
۴  ۱۴  ۲۹  ۰۷/۲  ۴۸/۰  
۵  ۸۸  ۴۲  ۴۷/۰  ۰۹/۲  
۶  ۵۹  ۴۸  ۸۱/۰  ۲۲/۱  
۷  ۵۶  ۶۱  ۰۸/۱  ۹۱/۰  
۸  ۴۱  ۷۳  ۷۸/۱  ۵۶/۰  
۹  ۲۹  ۸۸ ۰۳/۳  ۳۲/۰  
۱۰  ۵۳  ۱۱۷  ۲/۲  ۴۵/۰  
۱۱  ۶۲  ۱۲۴  ۲  ۵/۰  
۱۲  ۵۹  ۱۳۴  ۲۷/۲  ۴۴/۰  
۱۳  ۱۰۲  ۱۴۶  ۴۳/۱  ۶۹/۰  
۱۴  ۵۲  ۱۴۶  ۸/۲ ۳۵/۰  
۱۵  ۷۱  ۱۶۰  ۲۵/۲  ۴۴/۰  
۱۶  ۱۳۳  ۱۸۰  ۳۵/۱  ۷۴/۰  
۱۷  ۱۳۲  ۲۲۲  ۶۸/۱  ۵۹/۰  
۱۸  ۶۲  ۲۴۷  ۹۸/۳  ۲۵/۰  
۱۹  ۸۶  ۳۱۳  ۶۳/۳  ۲۷/۰  
۲۰  ۱۰۰  ۲۳۹  ۲۹/۳  ۳/۰  

  ۷۰۳/۰  ۹۴/۱  ۳۳/۱۲۷ ۰۵/۶۱  نيانگيم
  

  بحث
ا عدم وجود اتانول در نمونه خون يوجود  بررسي 

-نتيجهدر  يغلظت آن نقش مهمدقيق  يريگاجساد و اندازه

، غلظت اتانول ياز طرف. دارد هاي قانوني و قضائي گيري
ر يازمند تفسيشده در نمونه خون پس از فوت ن يريگاندازه
چه مدت قبل  نمونه مثبت الکل،ا ب يمتوفنکه ين اييتع. است

در  خون  سطح اتانول اينكها ياز مرگ شرب خمر داشته و 
ت يحائز اهمر يا خيمجاز قرار گرفته است يرحد آستانه غ

   ).١،٩(باشديم

ترين نمونه فيزيولوژيك براي آزمايشات در دسترس
 يشناسسمهاي بررسيدر باشد ولي شناسي خون ميسم

ن خون يگزيک نمونه جاي يستيبا پس از مرگ، همواره
مقدار  به خصوص در زماني كهاجساد وجود داشته باشد، 

ا خون يدر دسترس نبوده و  يريگنمونه يخون برا يکاف
  .)۱۸( فاسد شده باشد

وجود رابطه بين غلظت اتانول در خون و مايعات 
  .جايگزين براي بررسي نتايج ضروري است
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غلظت آن در  هبن نسبت غلظت اتانول خون يانگيم
ه و مغز استخوان قبالً در مطالعات ي، زجاجادرار، صفرا

 در زان غلظت الکليم تفاوت .شده است يبررس ياريبس
 تر از شيبار يصفرا و ادرار بس غلظت آن در خون در مقابل

زان غلظت الکل خون در مقابل غلظت الکل يماختالف 
ل يدلبه  .مغز استخوان است  در ا غلظت الکليه و يزجاج
ل محلول يز به دليو ن مغز استخوان در يچرب يباال ميزان

گيري الكل در اندازه ،يبودن اتانول در آب و نه در چرب
ن يبنابرا. از دارديح نيبه فاکتور تصح مغز استخوان

ه يزجاج اتانولح شده مغز استخوان ويراتانول تصحيمقاد
- سه با اتانول خون مناسبيمقا يکنواخت تر بوده و براي

  .ترند
قابل  يه به راحتيسه با مغز استخوان، زجاجيدر مقا

قبل از انجام  يخاص ياز به آماده سازيدسترس بوده و ن
زوله بوده و يک ايحدقه چشم بطور آناتوم. ز ندارديآنال

ار يه بسيدر زجاج يکروبيجاد بار مين احتمال ايبنابرا
به عالوه طبق گزارشات، مقدار اتانول . باشديف ميضع
 يثابت باق يه در جسد بعد از فوت به مدت طوالنياجزج

در مقابل مقدار اتانول مغز استخوان پس از  .خواهد ماند 
سه با اتانول خون نشان يدر مقا يقو يح، ارتباط خطيتصح

   ).۱۹(دهديم
از مغز استخوان،  يريگبا توجه به مشکالت نمونه

ارش ن گزيه، در ايز زجاجيو آنال يا و سهولت دسترسيمزا
  .ميه را به عنوان نمونه مقابل خون انتخاب کرديما زجاج

ه دو ياز زجاج ييايميوشيب يهاافتهيان يتفاوت م 
ک ي يش بر روين چنانچه آزمايبنابرا. يستدار ناچشم معن

هر دو چشم  يدست آمده براه چشم انجام شود مقدار ب
  .)۲۱و  ۲۰( تواند در نظر گرفته شوديم

 اتانول خون در  ن غلظتيگانيم حذف رسم نمودار
 ييمعادله تک نما ،ماندهيزمان، با استفاده از روش باق برابر

عات بدن و يما يبرا از رسم اين نمودار و دهدرا نشان مي
  .ديآيدست مه ب ييدو نما ةه معادليزجاج

 يخون، دوزها اتانول در کيتيبر اساس فارماکوکن
شده حذف  ونيوترانسفرماسيب يهااندک اتانول، به روش

 ين پروسه کافيل در ايدخ يهامياشباع کردن آنز يبرا و
اتانول به دليل اشباع باالتر مصرف مقاديربعد از   .تندسين

 يکيتيفارماکوکن يپارامترها هاي روند حذف،شدن آنزيم
با وجود اين كه در  .آيدبه دست ميافراد  يبرا يمتفاوت

ي از جمله مصرف مقادير باالي الكل پارامترهاي بيشتر
خصوصيات فيزيولوژيك بدن فرد در پروسه حذف 

عات بدن و ياتانول درخون ، ما يمه عمر حذفيندخيلند اما 
). قهيدق ۳۳قه و يدق ۳۵، يقهدق ۳۲( .ه مشابه استيزجاج

 ين زده ميتخم lit/kg ۷۵/۱الكل ع يتوز يحجم ظاهر
 يز آنالوگ هايجه در انسان پس از تجوين نتيهم. شود

  .ديآ يز بدست مياتانول ن
، يعات چشميع اتانول از پالسما به مايانتقال سر
 ييايميل شين آن و تماييپا يل وزن مولکولياحتماالً به دل

عات است ين ماياجزاء خاص ا يبرخ ياتانول برا
عات بدن يما مقدار اتانول در). الکل در آب يت بااليحالل(

التر سطح اتانول خون باقه از يدق ۳۰ه بعد از يو زجاج
ط معمول يرود در شرايپس انتظار م. )۲۲(خواهد بود

  .از خون باشد ترشيه بيهمواره اتانول زجاج
با توجه به موارد ذكر شده، وجود اتانول در خون تنها 

ک يولوژيع بيا مايبا حضور همزمان اين ماده در زجاجيه 
اي به بنابراين نمونه. شودييد ميأمانند ادرار ت يگريد

قابل گزارش است كه كه اتانول هم در صورت مثبت 
  ).۲۳(خون و هم در زجاجيه مثبت باشد

نمونه  ۱۴۲هاي كار شده در اين تحقيق، در نمونه
داراي غلظت اتانول زجاجيه صفر در مقابل اتانول مثبت 

متوسط غلظت اتانول در خون براي اين . در خون بودند
 بوده كه به طور معمول در mg/dLit ۲/۱۹ هانمونه

گزارشات تعيين علت فوت اين مقدار به عنوان منفي در 
  .شودنظر گرفته مي

ها بنابراين براي باالتر بردن صحت آزمايش، اين نمونه
از معادله رگرسيون حذف شدند و منحني رگرسيون با 

، مطالعات زيادي در اين زمينه. ديدها ترسيم گرساير داده
وارد توصيف داليل مختلفي را براي توجيه بروز اين م

  .اندكرده
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 يزمان خون، در اتانول ميزان ا کاهش يد ياحتمال تول
ک ي ،شوديم يبررس ي اجسادهاکه غلظت اتانول در نمونه

ممكن ، در شرايط مختلف. بوده است يشگيمعضل هم
افت شود يک جنازه يها بگذرد تا ا ماهيها هفتهروزها، است 

 يفاصله زمان هك يدر موارد. رديصورت گ ييو کالبد گشا
وجود داشته باشد،  يين مرگ تا کالبد گشايب ياديز

 ييايا مرگ در اثر عفونت باکترينکه آيو ا يت بدنيوضع
ها از يع باکتريزان و سرعت توزير، بر ميا خيبوده است 

همچنين .ر دارديمجاور تأث يهادستگاه گوارش به بافت
  نيابد و اييش ميغلظت گلوکز درخون پس از فوت افزا

 يکروبيش ساز سنتز مين پيتراد، سادهيقند به احتمال ز
  ).۱(اتانول است

 ةمطالع در (ZumWalt et al)زوموالت و همکاران 
 عنوان كردندطور  نيشده، ا يمتالش خود بر روي اجساد

، اما در ول در نمونه خون وجود داشته باشدکه اگر اتان
له يسن اتانول به ويافت نشود، ايعات بدن ير مايسا

جاد يبعد از فوت فرد ا در داخل بدن و يکروبيمسم يمتابول
 ) & Olsen( يالسن و فلبا ، مطابقياز طرف. شده است

Felbyسطح باالتر اتانول درخون  يح براين توضي، بهتر
جتاً يع بعد از مصرف الکل و نتيه مرگ سرينسبت به زجاج

انتشار الکل از خون به  يبرا يعدم داشتن زمان کاف
   .)۲۴(باشديه ميزجاج

خصوص  در Olsen) ،(Felby يالسن و فلبا هينظر
انتشار اتانول از  يبرا يفرصت کاف نامکان وجود نداشت

ن مطالعه با توجه به يا يهانمونه در هيخون به زجاج
ر قابل قبول يمشکوک، غ يهانمونه يهاپرونده يبررس

 ين احتمال بروز آلودگيتريقون يبنابرا. رسديبنظر م
  .است يکروبيم

- يرا آلوده م اجساد يهاکه نمونه يهاسميکروارگانيم
عت هستند يع موجود در طبيشا يهاسميکروارگانيکنند، م

ا قبل از آن ي يريگزمان نمونه تواند درمين نمونه يبنابرا
  .شودآلوده 

ک يکولتيگل يهاميک مهارکننده آنزيد، يم فلورايسد
لخته شدن جذب گلوکز  جلوگيري ازن ماده دريا. باشديم

. دارد نقش خون يهافساد نمونهاز  يريز جلوگينو 
. د اضافه شوديم فلورايسددرصد  ۲-۱هاچنانچه به نمونه

ن يبنابرا. )۲۵(د نخواهد شديپروپانل تول - nا ياتانول 
د اضافه يم فلورايزان سديکنترل نمونه از نظر صحت م

  .رسديه نظر مب يشده، ضرور
حذف شده از معادله  يهانمونه چنانچه در ياز طرف

ان ياد ميز يل فاصله زمانيشود، به دليده ميد ونيرگرس
ز فاصله يو ن يبردارو نمونه ييفوت فرد و انجام کالبدگشا

و  يکروبيجاد بار ميش احتمال ايان فوت تا انجام آزمايم
د به يم فلورايز سدد اتانول با وجود استفاده ايمتعاقباً تول

ن يبه هم. رسديبنظر م يقو ياهيمحافظ، فرضعنوان ماده 
 يبر رو يولوژيکروبيشات ميشود آزمايشنهاد ميل پيدل

ج بدست ير نتايج در تفسيها انجام شده و نتااز نمونه يتعداد
ن ياطبق  .ردينمونه مورد استفاده قرار گ يز کميآمده از آنال

د اتانول در يو تول يکروبيار مجاد بيمطالعات، احتمال ا
ن موارد يبنابرا. شوديمطرح م يخون به طور قو يهانمونه
ه صفر، اما خون مثبت قابل يزجاج زان الکليم يدارا
-ن مرگ فرد تا نمونهيتوجه به زمان گذشته ب. ه استيتوج

  .کنديد مييه را تأين نظريش ايز انجام آزمايو ن يبردار
غلظت  يوجود دارد که دارا نمونه ۳ها، ن دادهيدر ب

ن يا.باشنديه و اتانول خون صفر مياتانول مثبت در زجاج
ون حذف يرگرس يز از شرکت در رسم منحنينمونه ن ۳

طور هم زمان در خون و به يستيشدند، وجود اتانول با
ن مورد در مطالعات يا .ص باشديه قابل تشخيع زجاجيما

ل انجام يم به دليادما احتمال د .ده نشده بوديانجام شده د
از  خون، اتانول يهاز نمونهير قبل از انجام آناليروش تقط

مناسب نبوده و خون  يريگا محل نمونهيد دست رفته باش
- ين مسئله ميا .برخوردار نبوده است يت مناسبيفياز ک

ز خون و يل نحوه انجام کار و تفاوت نحوه آناليتواند به دل
ح روش کار يتوض در چهچنان. ه بوجود آمده باشديزجاج

ق يه به روش تزرياتانول زجاج يريگذکر شد، اندازه
سپس محاسبه غلظت با مقايسه با م آن به دستگاه و يمستق

ز يکه آنال يدر صورت. باشديق شده ميتزر استاندارد منحني
ر قبل از يبه روش تقط يازمند آماده سازيخون ن يهانمونه



  573                                                                                    و همکاران آریا حجازي

 13911391، ، 55، شمارة ، شمارة 1111شاپور، دورة شاپور، دورة مجلۀ علمی پزشکی جنديمجلۀ علمی پزشکی جندي
 

  .از اتانول نمونه از دست برود ير، مقداريپروسه تقطدارد در روند انجام  احتمال. باشديق به دستگاه ميتزر
روش انجام کار  يکسان سازيشود جهت يشنهاد ميپ
خون  يهاج گزارش شده، نمونهيباال بردن دقت نتا يو برا

 head ه دستگاهليوسهق بيه هر دو به روش تزريجو زجا

space داشته  يترج اعتبار بااليز شوند تا صحت نتايآنال
  .باشند و احتمال خطا به حداقل برسد

 يبرا .افتيمورد کاهش  ۲۰ها به ن تعداد نمونهيبنابرا
به غلظت ) %mg(ن موارد، نسبت غلظت اتانول خون يا

 .ديهر نمونه محاسبه گرد يبرا ،)%mg(هياتانول زجاج
بدست آوردن  ين نسبت محاسبه شده و براين ايانگيم

گر به کار يکدين دو غلظت به يال يجهت تبد يامعادله
بوده  ۷۴/۰ ±۵/۰ن مطالعه يب بدست آمده از ايضر .رفت

  .شوديرا شامل م ۱/۲تا  ۲۵/۰از  ياکه محدوده
زان اتانول خون از ين مي، سئوال تخماي كهدر مطالعه

سنده ينو ين بار بوجود آمداول يه برايزان اتانول زجاحيم
ول خون راتحت زان اتانيدر اجساد م كه عنوان کرد

 BAC=0/73×VHACتوان از معادله  يم يطيشرا
  ).۱۷(بدست آورد 

  و شرمن وکُساده توسط معادله  نياصحت  

Sherman)  &  (Coeبا آناليز  آنها. ت شديتقو
ن يکه بهتر نشان دادندنمونه  ۱۷۴ يروون بر يرگرس

يه به غلظت اتانول ل غلظت اتانول زجاجيتبد يفاکتور برا
 )۸۹/۰±۲۳/۰(عددي  مقدار، درصد ۹۵ خون با صحت

  ).۲۶(باشديم

شتر اتانول به يل بيل تمايح داده شد به دليچنانچه توض
مه عمر يسه با خون با وجود دارا بودن نيه در مقايزجاج

ه يکسان، باالتر بودن غلظت اتانول در زجاحيباً يحذف تقر
. است يعيطب يخون امر به نسبت غلظت اتانول در

ل غلظت يتبد يرا برا يب مختلفيف ضرامطالعات مختل
. اند، مقدار غلظت اتانول خون بدست آوردهيهاتانول زجاج

ن مطالعات يا يرا در تمام يب محدوده خاصين ضراياما ا
  .رديگيدر بر م

ن يدر مقاله خود ا cheng chao)(چنگ چائو
 خالصه کرده است )۳جدول ( ريضرائب را در جدول ز

)۲۷.(  
زان الکل ين ميب مربوط به تخمين پژوهش ضريدر ا

شات يه مشابه با آزمايالکل زجاج يريخون با اندازه گ
  .بود يانجام شده قبل
الکل  يش بر رويبر لزوم انجام آزما داًجدنگارنده م

ل امکان بروز يد وجود الکل در خون، به دلأييجهت ت
 يتعداد باال .کنديد ميخون تاک يهادر نمونه يآلودگ
، لزوم يه منفيالکل در خون اما زجاج يادار يهانمونه

ها و حمل و نقل نمونه ي، نگهداريريگبهبود روند نمونه
 يشود برا يشنهاد مين پيهمچن .کنديآنها را مشخص م

  .استفاده شود HeadSpaceالکل از دستگاه  يريگاندزه
توان اثر گذشت زمان بر يم يليتکم يهايجهت بررس

جهت  ييکرد و از مارکرها يسد الکل در خون را برريتول
  .جاد الکل بعد از فوت استفاده شوديافتراق ا
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  چائوضرائب محاسبه شده در مطالعه چنگ : 3جدول 

 
   

  قدردانی 
 يقانون يشگاه پزشکيه کارشناسان آزماياز زحمات کل 

ها داده يآورها و جمعشياستان فارس که در انجام آزما
  .ميبه ما کمک کردند سپاسگذار
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Abstract 

Post Mortem Blood and Vitreous Humor Ethanol Levels Relation in 
Fars Legal Medicine Center 

 
Aria Hejazi 1*, Maryam Hosseini 2 , Afroz Nikbakht 3, Tahereh Tarian 4, Gholam Reza Naseri 5, 

Hamid Reza Ghorbani 6, Hamid Nazmi 7 
 

 
 
Background and Objective: The concentration of ethanol 
measured in postmortem blood needs to be interpreted as to 
whether the person who had consumed alcohol has exceeded 
some threshold limit. However, interpreting postmortem BAC 
(Blood Alcohol Concentration) results and drawing correct 
conclusions about ante mortem levels is fraught with difficulties 
as under some circumstances alcohol might be produced after 
death by microbial activity. 
Subjects and Methods: In the case of ethanol, the blood 
samples should be taken from a femoral vein and whenever 
possible additional specimens, such as urine and vitreous humor 
(VH), should also be obtained and sent for analysis to be able to 
have the best interpretation 
Results: 167 Specimens of femoral vein blood and vitreous 
humor were analyzed. In this study, direct injection and gas-
chromatographic techniques were employed to quantitate the 
ethanol concentrations. These two concentrations were then 
compared and the BAC/VHAC (Viterous Humor Alcohol 
Concentration) ratio was evaluated. 
Among these specimens, there were 142 cases in which we have 
found ethanol in blood but not in vitreous humor. Also we have 
found 2 cases by positive VHAC but negative BAC. The 
average blood ethanol concentration was 61.5 mg/dLit while the 
average ethanol vitreous humor concentration was 127 mg/dLit. 
However, the ratio was measured as 0.7. 
Conclusion: The similarity in the results of the post mortem 
cases reinforces the assertion that co analysis of vitreous humor 
and blood is important to interpret post mortem results. 
 
Keyword: Ethanol, Vitreous Humor, Blood. 
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