Działanie alkoholu na organizm
Alkohol etylowy jest cieczą lżejszą od wody, przezroczystą, o charakterystycznej woni i
piekącym smaku.
W normalnych warunkach występuje w organizmie człowieka jako alkohol fizjologiczny, w
stężeniu nie przekraczającym 0,15 promila. Wchłanianie rozpoczyna się natychmiast po
wprowadzeniu alkoholu do organizmu, już w jamie ustnej. Szybkość wchłaniania zależy m.
in. od tempa przesuwania się treści pokarmowych z żołądka do dwunastnicy i jelit, a także
od zawartości tłuszczu w pożywieniu. Jelita są miejscem, gdzie najwięcej alkoholu przenika
do krwi, natomiast największe jego stężenie występuje w ślinie, moczu, krwi, żółci i płynie
mózgowo-rdzeniowym. Do maksymalnego stężenia alkoholu we krwi dochodzi po upływie
około 1-1,5 godziny od chwili jego spożycia. Proces metabolizowania alkoholu przebiega
wolniej niż proces jego wchłaniania. Przeważająca część procesu spalania zachodzi
w wątrobie, gdzie utlenia się ok. 90% spożytego alkoholu, pozostałe 10% jest eliminowane
przez płuca, nerki i skórę w stanie niezmienionym.
Zachowanie po alkoholu
W zależności od stężenia alkoholu we krwi występują określone objawy zatrucia
alkoholem:
stężenie
objawy
od 0,3 do 0,5 promila
Nieznaczne zaburzenia równowagi oraz euforia i obniżenie krytycyzmu, upośledzenie
koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zaburzenia widzenia
do 0,7 promila
Zaburzenia sprawności ruchowej (niezauważalne osłabienie refleksu, nadmierna
pobudliwość i gadatliwość, a także obniżenie samokontroli oraz błędna ocena własnych
możliwości, które często prowadzą do fałszywej oceny sytuacji
do 2 promili
Zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej, obniżenie progu bólu, spadek
sprawności intelektualnej (błędy w logicznym rozumowaniu, wadliwe wyciąganie
wniosków itp.) pogłębiający się w miarę narastania intoksykacji alkoholowej, opóźnienie
czasu reakcji, wyraźna drażliwość, obniżona tolerancja, zachowania agresywne, pobudzenie
seksualne, wzrost ciśnienia krwi oraz przyspieszenie akcji serca.
do 3 promili
Zaburzenia mowy (mowa bełkotliwa), wyraźne spowolnienie i zaburzenia równowagi,
wzmożona senność, znaczne obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań
do 4 promili
Spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, osłabienie lub zanik odruchów
fizjologicznych oraz głębokie zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki
powyżej 4 promili
Głęboka śpiączka, zaburzenia czynności ośrodka oddechowego i naczyniowo-ruchowego,
możliwość porażenia tych ośrodków przez alkohol.
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