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Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve 
dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin mevzuat uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün maddi ve manevi tüm telif hakları 

Sadık Toprak’a aittir.

Etil alkol

• Ölçüm, promil nedir?
1 litre kandaki gram cinsinden alkol miktarı(g/lt yada mg/ml) olarak 
belirtilmesidir. 

Yasal sınır: 0.5 promil, yani 1 litre kanda 0.5 gram alkol. 
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Etil alkol eldesi

a) Fermantasyon yolu b) Distilasyon yolu

Klinik bulgular
• 10-30 Hafif fizyolojik bozukluk. 
• 30-50 Araba kullanma gibi kompleks hünerlerde bozukluk
• 50-70 Efora, kendine güvende artış, reaksiyon cevabında ve dikkatte bozulma, gülme, fazla konuşma
• 70-100 Reaksiyon cevabı, dikkat, görüş keskinliği, duyumsal- motor koordinasyon ve muhakemede düşme
• 100-150 Heceleri karıştırarak konuşma, kararsızlık, huzursuzluk. 
• 150-200 Ataksi, belirgin sarhoşluk, mide bulantısı, sendeleyerek yürüme, koordinasyon kaybı, 
• 200-300 Letarji, kusma, uyuklama, koma riski. 
• 300-350 Stupor veya koma, kusmuğun aspire edilme tehlikesi. 
• 350 ve üstü Solunum merkezi paralizisi sonucu artan ölüm tehlikesi. 
• Ölüm, 350 mg/100ml’nin üstünde solunum merkezi paralizisi sonucu oluşabilirken, daha düşük dozlarda, 

şuur bulanıklığı veya uyuklama esnasında mide içeriğinin aspire edilmesi sonucu da gelişebilir. 

Ölümün patofizyolojisi

• solunum depresyonu
• myokard depresyonu
• alkolik ketoasidoz
• hipoglisemik konvülsiyonlar ve koma 
• hipotermi
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Etil alkol numune alma

• Venöz kan alınacak deri bölgesi, alkol ihtiva içermeyen bir solüsyon ile 
dezenfekte edilmeli. 

• Kan steril enjektörle, iki ayrı steril tüpe alınmalı (ikinci tüp, kontrol 
amaçlı kullanılabilir). 

• % 1 (w/v)’lik sodyum florür olan tüplere alınmalıdır (oda sıcaklığın 2 
hafta durabilir)

• Tüplerin ağzı sıkıca kapanmalıdır.
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Otopsi bulguları

• Akut alkol zehirlenmesi
• akciğer ve beyinde 

ödem, konjesyon, 
hiperemi

• Mide mukozasında 
kanama alanları, akut 
gastrit,

• Kronik alkolizm
• Portal hipertansiyon, 
• Kr gastrit, GIS kanaması
• Alkolik hepatit, 
• Akut/kronik pankreatit, 
• Varikoz venler
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Yasal sınır altı için 70 kg yetişkin (20 gr-25 ml)

• 500 ml normal bira 
• 200 ml şarap veya köpüklü şarap 
• 150 ml likör 
• 55 ml rakı
• 50 ml cin veya viski (% 50)
• 60 ml votka veya viski (% 40), 
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Metil 
Alkol

Metil Alkol Otopsi bulguları

• visseral konjesyon, 
• beyin ödemi, 
• pnömoni, 
• optik sinir etrafında ödem, 
• kalpte parankimatöz dejenerasyon
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