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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ДИФУЗНОЇ ТОМОГРАФІЇ БІОЛОГІЧНИХ 
ПРЕПАРАТІВ У СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ 
ДІАГНОСТИЦІ ОТРУЄННЯ АЛКОГОЛЕМ І ЧАДНИМ ГАЗОМ 

НА РІЗНИХ ЧАСОВИХ ІНТЕРВАЛАХ ПІСЛЯ НАСТАННЯ СМЕРТІ
Івас ькевич І. Б.

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Резюме. У статті представлені результати дослідження судово- медичної ефективності ди-
ференціальної діагностики випадків отруєння алкоголем і чадним газом, а також встановлення 
давності настання смерті (ДНС) в цих випадках методами дифузної томографії розподілів ве-
личини флуктуацій лінійного двопроменезаломлення (ФЛД) біологічних тканин (БТ) людини.

Мета роботи. Дослідження ефективності методу дифузної томографії біологічних препа-
ратів і полікристалічних плівок крові в судово- медичній диференціальній діагностиці отруєння 
алкоголем і чадним газом, визначення давності настання смерті в цих випадках.

Матеріали та методи. Об’єктом дослідження були гістологічні зразки внутрішніх органів 
людини (мозок, міокард) і полікристалічних плівок крові у випадках смерті від отруєння ета-
нолом, чадним газом та ішемічної хвороби серця (ІХС) (контрольна група) з різною ДНС (від 6 
до 48 годин). Дослідження проводили, використовуючи метод дифузної томографії флуктуацій 
параметрів оптичної анізотропії шарів БТ і рідин.

Результати. Встановлена ефективність аналітичного визначення ДНС у випадках отруєння 
етанолом і чадним газом шляхом аналізу діапазону лінійної зміни величини статистичних моментів 
1-4-го порядків, що лежить у межах від 24 до 60 год. Точність визначення ДНС становить 0,5 год.

Висновок. Встановлена ефективність методу дифузної томографії флуктуацій лінійного 
двопроменезаломлення шарів біологічних тканин і рідин у диференціації причини настання 
смерті у випадках отруєння етанолом і чадним газом, а також діагностиці давності настання 
смерті в цих випадках.

Ключові слова: давність настання смерті, отруєння, етанол, чадний газ, дифузна томо-
графія, лазерна поляриметрія.

Розробка точного та легко відтворюваного методу оцінки давності настання смерті (ДНС) 
залишається однією з найактуальніших проблем у судовій медицині. Нині запропоновані багато 
методів, інструментів і пристроїв, проте більшість з них не знайшли застосування в повсякденній 
практичній діяльності. Обмеження щодо практичного та щоденного використання цих методів 
не завжди мають концептуальний характер: деякі підходи є занадто складними або забирають 
багато часу при застосуванні в повсякденній практиці. Проте хочемо зауважити, що величезна 
кількість наукових напрацювань, присвячених даній тематиці, сприяли кращому розумінню 
багатьох посмертних макроскопічних, мікроскопічних і молекулярних змін. [1-4]

Після смерті посмертні явища в організмі людини проявляються як фізичні зміни в м’яких 
тканинах і хімічні – рідинах організму (крові, спинномозковій рідині, склоподібному тілі). Проте 
існують багато екзогенних та ендогенних факторів, які впливають на посмертні зміни тканин, що 
значно ускладнює діагностику ДНС. Аналізуючи літературні джерела, ми виявили незначну 
кількість напрацювань, присвячених цій проблематиці, зокрема за умов впливу екзогенних 
токсичних чинників. Тому в нашій роботі зосередили свою увагу на особливостях змін біоло-
гічних тканин (БТ) при отруєннях алкоголем і монооксидом вуглецю на різних проміжках ДНС.
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Формування мікроскопічних зображень біологічних препаратів нині розглядається в на-
ближенні статистичного усереднення фотометричних і поляризаційних параметрів. [1-4] Новим 
кроком стало застосування та розвиток лазерних поляриметричних методів мікроскопічного 
дослідження оптико- неоднорідних біологічних структур з використанням статистичного ана-
лізу цифрових поляризаційних мап. [5] На їх основі визначені прямі взаємозв’язки між набо-
ром статистичних моментів 1-4-го порядків, що характеризують полікристалічну структуру гі-
стологічних зрізів біологічних тканин і координатні розподіли (поляризаційні мапи) величини 
азимутів та еліптичності поляризації їхніх лазерних зображень. [6-8]

Мета роботи. Дослідження ефективності методу дифузної томографії біологічних препа-
ратів і полікристалічних плівок крові в судово- медичній диференціальній діагностиці отруєння 
алкоголем і чадним газом, визначення давності настання смерті в цих випадках.

Матеріали та методи. Об’єктом дослідження були гістологічні зразки мозку, міокарда 
та полікристалічні плівки крові людини у випадках смерті від отруєння етанолом (n=150), чад-
ним газом (n=150) та ішемічної хвороби серця (ІХС) (контрольна група (n=50)) з різною ДНС 
(від 6 до 48 год). Дослідження проводили, використовуючи метод дифузної томографії флукту-
ацій параметрів оптичної анізотропії шарів БТ і рідин.

На рис. 1 представлена схема лазерного поляриметра, за допомогою якого здійснювали 
поляризаційне картографування цифрових мікроскопічних зображень зразків гістологічних 
зрізів органів людини. [9, 10]

Рис. 1. Оптична схема лазерного поляриметра: 1 – He- Ne лазер; 2 – коліматор; 3 – стаціонарна 
чвертьхвильова пластинка; 5, 8 – механічно рухомі чвертьхвильові пластинки; 4, 9 – поляризатор і аналізатор; 
6 – біологічний шар; 7 – поляризаційний мікрооб’єктив; 10 – CCD-камера; 11 – персональний комп’ютер.

Опромінювання біологічних зразків проводилося паралельним (діаметр поперечного пе-
рерізу Ø=2×103 μm) пучком He- Ne лазера (λ=0,6328 μm). Формування станів поляризації опро-
мінювача здійснювалося за допомогою чвертьхвильових пластинок. Мікроскопічні зображення 
біологічних зразків з використанням поляризаційного мікрооб’єктива проєктувалися в площину 
світлочутливої площадки (m×n=1280×960 пікселів) CCD-камери. Аналіз зображень БТ здійс-
нювався за допомогою поляризатора й аналізатора. [11-13]

Методика дифузної томографії флуктуацій параметрів оптичної анізотропії шарів БТ і рі-
дин складається з наступних етапів [11]:
 експериментальне визначення дифузних томограм флуктуації лінійного двопромене за-

лом лення (ФЛД) в межах кожної з репрезентативних вибірок зразків гістологічних зрізів 
тканин внутрішніх органів і плівок крові;

 обчислення набору статистичних моментів 1-4-го порядків, що характеризують розподіли 
величини ФЛД, для кожного окремого зразка БТ;

 визначення в межах контрольної (ІХС) та двох дослідних груп (отруєння алкоголем і чадним 
газом) середнього значення та похибки величини кожного зі статистичних моментів 1-4-го 
порядків (S, Dp, As та Ek);

 встановлення статистичної достовірності диференціації дифузних томограм полікристалічної 
складової зразків гістологічних зрізів тканин внутрішніх органів і плівок крові для кожного 
зі статистичних моментів 1-4-го порядків, що характеризують розподіли величини ФЛД;
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 обчислення операційних характеристик (чутливість Se (%); специфічність Sp (%); 
збалансована точність Ac (%)) діагностичної сили методу дифузної томографії;

 аналіз часової динаміки зміни морфологічної структури БТ у посмертному періоді шляхом 
статистичного розгляду мап ФЛД;

 встановлення ДНС за наступним алгоритмом аналітичного розрахунку [15, 16]:

Tx=
Wi

( 1)−Wi
(0)

Wi
( 2)−Wi

( 1) (T2− T1)
,

де T1 – час початку вимірювань величини статистичного моменту Wi
(1);

T2 – час завершення вимірювань лінійної зміни величини статистичного моменту Wi
(1).

Результати дослідження. На рис. 2 показані дифузні томограми мапи розподілів вели-
чини ФЛД гістологічних зрізів мозку з контрольної (1) та двох дослідних (2, 3) груп зразків.

Рис. 2. Дифузні томограми координатних розподілів величини флуктуації лінійного двопроменеза-
ломлення гістологічних зрізів мозку біоманекенів з контрольної групи (1), дослідних груп 1 (2) та 2 (3).

Шляхом зіставлення топографічних розподілів ФЛД встановлена тенденція до зменшення 
величини статистичних моментів 1-2-го порядків поляризаційно- відтворених дифузних томо-
грам репрезентативних вибірок зразків гістологічних зрізів мозку померлих внаслідок отруєння 
алкоголем і чадним газом порівняно з випадками ІХС (табл. 1).

Таблиця 1
Статистичні моменти 1-4-го порядків, що характеризують координатні розподіли 
величини флуктуацій лінійного двопроменезаломлення гістологічних зрізів мозку

Зразок Гістологічні зрізи мозку
Статистичні моменти контрольна група (n=50) група 1 (n=150) група 2 (n=150)

Середнє Sr×10-2 0,69±0,032 0,47±0,023 0,21±0,012
р1; р2 р1<0,05 р2<0,05
р1;2 <0,05
Дисперсія Dp×10-2 0,54±0,025 0,32±0,014 0,16±0,007
р1; р2 р1<0,05 р2<0,05
р1;2 <0,05
Асиметрія As 0,14±0,006 0,21±0,009 0,32±0,015
р1; р2 р1<0,05 р2<0,05
р1;2 <0,05
Ексцес Ek 0,27±0,013 0,36±0,018 0,49±0,022
р1; р2 р1<0,05 р2<0,05
р1;2 <0,05



Судово-медична експертиза, 2022, №1 http://forensic.bsmu.edu.ua

72

Одержані результати виявили статистичну достовірність і діагностичну ефективність ви-
користання методу дифузної томографії ФЛД фібрилярних мереж у судово- медичній диферен-
ціації репрезентативних вибірок зразків гістологічних зрізів мозку померлих з усіх груп.

У результаті статистичної обробки поляризаційно- відтворених дифузних томограм (ко-
ординатних розподілів величини ФЛД) оптично анізотропних фібрилярних мереж гістоло-
гічних зрізів мозку з застосуванням принципів інформаційного аналізу встановлені хороший 
(As, Ek→89 %) і відмінний (Sr, Dp→93-95 %) рівні точності судово- медичної диференційної 
діагностики випадків отруєння алкоголем і чадним газом методом диференційного Мюллер- 
матричного картографування (табл. 2).

Таблиця 2
Операційні характеристики сили методу поляризаційно- фазової томографії

Зразок Гістологічні зрізи мозку
Sti=1,2,3,4 середнє Sr дисперсія Dp асиметрія As ексцес Ek

Se,% a=43;
b=2 95,5 a=42;

b=3 93,3 a=39;
b=6 88,8 a=39;

b=6 88,8

Sp,% c=43;
d=2 95,5 c=42;

d=2 93,3 c=39;
d=6 88,8 c=39;

d=6 88,8

Ac,% n=150 95,5 n=150 93,3 n=150 88,8 n=150 88,8

Багатоканальна техніка поляризаційної фільтрації та дифузного Мюллер- матричного 
алгоритмічного відтворення координатних розподілів ФЛД оптично анізотропної складової 
гістологічних зрізів мозку виявила динамічну тенденцію до зменшення ФЛД тканини мозку 
в посмертному періоді – зростання (до 24 год) інтервалу часової деструкції полікристалічної 
структури мозку померлих зі збільшенням часу спостереження після настання смерті.

Табл. 3 ілюструє результати статистичного аналізу часового моніторингу некротичної 
зміни координатної структури величини ФЛД полікристалічної складової гістологічних зрізів 
мозку всіх трьох груп померлих з різною ДНС.

Таблиця 3
Часова динаміка зміни статистичних моментів 3-4-го порядків, що характеризують 

розподіли величини флуктуацій лінійного двопроменезаломлення гістологічних зрізів мозку
T, год 6 12 18 24 >36

Параметри Контрольна група (ІХС)
SM3 0,14±0,006 0,42±0,018 0,73±0,031 1,09±0,046 1,14±0,054
p <0,05 ˃0,05
SM4 0,27±0,013 0,88±0,039 1,43±0,064 2,11±0,098 2,18±0,105
p <0,05 ˃0,05
T, год 6 12 18 24 >36
Параметри Дослідна група 1 (отруєння алкоголем)
SM3 0,21±0,009 0,51±0,022 0,83±0,038 1,15±0,047 1,21±0,051
p <0,05 ˃0,05
SM4 0,36±0,018 1,02±0,048 1,71±0,078 2,42±0,11 2,53±0,12
p <0,05 ˃0,05
T, год 6 12 18 24 >36
Параметри Дослідна група 2 (отруєння чадним газом)
SM3 0,32±0,015 0,82±0,036 1,36±0,063 1,88±0,088 1,93±0,091
p <0,05 ˃0,05
SM4 0,49±0,022 1,42±0,066 2,35±0,105 3,29±0,14 3,34±0,15
p <0,05 ˃0,05
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Величина асиметрії змінюється в наступних межах: контрольна група – від 0,14 до 1,09, 
група 1 – від 0,21 до 1,15, група 2 – від 0,32 до 1,88; ексцесу – від 00,27 до 2,11, від 0,36 до 2,42, 
від 0,49 до 2,39 відповідно.

Встановлена часова тривалість лінійного діапазону зміни величини статистичних момен-
тів 3-4-го порядків, що характеризують асиметрію й ексцес розподілів величини ФЛД гістоло-
гічних зрізів мозку померлих, за величиною ДНС 24 год.

На рис. 3 представлені результати дифузної томографії ФЛД гістологічних зрізів міокарда 
з контрольної та двох дослідних груп.

Рис. 3. Мапи розподілів величини флуктуацій лінійного двопроменезаломлення гістологічних зрізів 
міокарда біоманекенів з контрольної групи (1), померлих внаслідок отруєння алкоголем (2) та чадним 
газом (3).

Встановлено, що дегенеративно- дистрофічним змінам фібрилярних мереж міокарда відпо-
відало зменшення величини середнього та дисперсії, а також зростання статистичних моментів 
3-4-го порядків, що характеризують асиметрію й ексцес (гостроту піка) гістограм розподілів 
ФЛД зразків гістологічних зрізів міокарда груп померлих внаслідок отруєння алкоголем (до-
слідна група 1) і чадним газом (дослідна група 2) (табл. 4).

Таблиця 4
Статистичні моменти 1-4-го порядків, що характеризують координатні розподіли 

величини флуктуацій лінійного двопроменезаломлення фібрилярних мереж 
гістологічних зрізів міокарда померлих з контрольної та дослідних груп
Зразок Гістологічні зрізи міокарда

Статистичні моменти контрольна група (n=50) група 1 (n=150) група 2 (n=150)
Середнє Sr×10-2 0,61±0,032 0,41±0,018 0,26±0,013
р1; р2 p1<0,05 p2<0,05
р1;2 <0,05
Дисперсія Dp×10-2 0,51±0,021 0,29±0,013 0,11±0,005
р1; р2 p1<0,05 p2<0,05
р1;2 <0,05
Асиметрія As 0,16±0,007 0,27±0,013 0,42±0,016
р1; р2 p1<0,05 p2<0,05
р1;2 <0,05
Ексцес Ek 0,24±0,011 0,39±0,019 0,58±0,027
р1; р2 p1<0,05 p2<0,05
р1;2 <0,05
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Зіставлення середньогрупових величин центральних статистичних моментів 1-4-го поряд-
ків виявило статистичну достовірність (p1; p2; p1;2<0,05) методу дифузної томографії в судово- 
медичній диференціації зразків міокарда померлих з усіх груп.

У табл. 5 наведені результати визначення операційних характеристик сили методу дифуз-
ної томографії ФЛД фібрилярних мереж гістологічних зрізів міокарда.

Статистична обробка координатних розподілів величини ФЛД гістологічних зрізів міокар-
да виявила відмінний (Sr, Dp, As, Ek→93-95 %) рівень збалансованої точності диференціальної 
діагностики випадків отруєння алкоголем і чадним газом.

Таблиця 5
Операційні характеристики сили методу поляризаційно- фазової томографії

Зразок Гістологічні зрізи міокарда
Sti=1,2,3,4 середнє Sr дисперсія Dp асиметрія As ексцес Ek

Se,% a=43;
b=2 95,6 a=42;

b=3 93,3 a=42;
b=3 93,3 a=42;

b=3 93,3

Sp,% c=42;
d=3 93,3 c=39;

d=6 93,3 c=41;
d=4 91,1 c=41;

d=4 91,1

Ac,% n=150 94,45 n=150 93,3 n=150 92,7 n=150 92,7

Багатоканальна техніка дифузної томографії на основі поляризаційного Мюллер- матричного 
алгоритмічного відтворення координатних розподілів ФЛД оптично анізотропної складової 
міозинових мереж гістологічних зрізів міокарда виявила аналогічний до інших типів зразків 
біологічних тканин і рідин померлих сценарій – максимально довготривалу (до 60 год) часову 
деструкцію полікристалічної структури міокарда померлих зі збільшенням часу спостереження 
після настання смерті: сукупність відтворених мап ФЛД характеризувалася меншою кількістю 
локальних доменів оптичної анізотропії, що вказувало на розвинені некротичні зміни.

Табл. 6 ілюструє результати аналізу часового моніторингу статистичної динаміки некро-
тичної зміни координатної структури величини ФЛД полікристалічної складової гістологічних 
зрізів міокарда всіх трьох груп померлих з різною ДНС.

Таблиця 6
Часова динаміка зміни статистичних моментів 3-4-го порядків, що характеризують розподіли 

величини флуктуацій лінійного двопроменезаломлення гістологічних зрізів міокарда
T, год 6 24 48 60 >72

Параметри Контрольна група (ІХС)
SM3 0,16±0,007 0,32±0,012 0,61±0,027 0,72±0,031 0,75±0,033
p <0,05 ˃0,05
SM4 0,24±0,011 0,56±0,022 0,99±0,044 1,21±0,055 1,27±0,058
p <0,05 ˃0,05
T, год 6 24 48 60 >72
Параметри Дослідна група 1 (отруєння алкоголем)
SM3 0,27±0,013 0,56±0,022 0,97±0,039 1,21±0,055 1,27±0,058
p <0,05 ˃0,05
SM4 0,39±0,019 0,95±0,038 1,71±0,077 2,07±0,097 2,14±0,11
p <0,05 ˃0,05
T, год 6 24 48 60 >72
Параметри Дослідна група 2 (отруєння чадним газом)
SM3 0,42±0,016 1,07±0,044 1,78±0,078 2,11±0,105 2,19±0,11
p <0,05 ˃0,05
SM4 0,58±0,027 1,44±0,069 2,61±0,11 3,25±0,14 3,34±0,15
p <0,05 ˃0,05
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Шляхом експериментальних досліджень методом дифузної томографії була визначена ча-
сова тривалість лінійного діапазону зміни величини центральних статистичних моментів 3-4-го 
порядків, що характеризують асиметрію й ексцес розподілів величини ФЛД гістологічних зрізів 
міокарда померлих, за показником ДНС 60 год.

Величина статистичного моменту 3-го порядку SM3 змінювалася в наступних межах: кон-
трольна група – від 0,16 до 0,72; група 1 – від 0,27 до 1,21; група 2 – від 0,42 до 2,11. Значення 
статистичного моменту 4-го порядку SM4 варіювало в наступних межах: контрольна група – від 
0,24 до 1,21; група 1 – від 0,39 до 2,07; група 2 – від 0,58 до 3,25.

Наступним етапом нашого дослідження було встановлення можливостей диференціальної 
діагностики отруєння алкоголем і чадним газом, визначення ДНС за даних умов методом дифузної 
томографії ФЛД полікристалічних плівок крові. На рис. 4 представлені поляризаційно- відтворені 
на основі методу диференціального Мюллер- матричного картографування дифузні томограми 
величини ФЛД полікристалічних плівок крові померлих з контрольної й обох дослідних груп.

Рис. 4. Дифузні томограми розподілів величини флуктуацій лінійного двопроменезаломлення 
полікристалічних плівок крові померлих з контрольної групи (1), дослідних груп 1 (2) та 2 (3).

Результати статистичного аналізу даних алгоритмічного поляризаційного відтворення 
(методом диференційного Мюллер- матричного картографування) координатних розподілів ве-
личини ФЛД альбумін- глобулінових полікристалічних мереж, що систематизовані та представ-
лені в табл. 7, виявили високий рівень (статистична достовірність p1; p2; p1;2<0,05) діагностичної 
ефективності судово- медичної цифрової диференціації зразків плівок крові померлих з усіх груп 
на основі обчислення набору центральних статистичних моментів 1-4-го порядків (середнього 
Sr, дисперсії Dp, асиметрії As, ексцесу Ek), що характеризують дифузні томограми ФЛД репре-
зентативних вибірок зразків крові померлих внаслідок ІХС, отруєння алкоголем і чадним газом.

Аналіз результатів статистичної обробки розподілів величини ФЛД полікристалічних 
плівок крові виявив хороший (Dp, As, Ek→82-89 %) і відмінний (Sr→92 %) рівні збалансова-
ної точності диференційної діагностики випадків отруєння алкоголем і чадним газом (табл. 8).

Порівняльний аналіз результатів багатоканальної техніки поляризаційного Мюллер- 
матричного алгоритмічного відтворення координатних розподілів середніх значень ФЛД оптич-
но анізотропної складової полікристалічних плівок крові в більш ранньому постмортальному 
періоді виявив аналогічний до інших типів зразків БТ і рідин померлих сценарій – довготривалу 
(до 48 год) часову деструкцію полікристалічної структури плівок крові померлих зі збільшенням 
часу спостереження після настання смерті: сукупність відтворених мап ФЛД характеризувалася 
меншими значеннями ФЛД, що вказувало на розвинені некротичні зміни.
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Таблиця 7
Центральні статистичні моменти 1-4-го порядків, що характеризують розподіли 

величини флуктуацій лінійного двопроменезаломлення полікристалічних плівок крові
Зразок Полікристалічні плівки крові

Статистичні моменти контрольна група (n=50) група 1 (n=150) група 2 (n=150)
Середнє Sr×10-2 0,28±0,013 0,15±0,007 0,095±0,004
р1; р2 p1<0,05 p2<0,05
р1;2 <0,05
Дисперсія Dp×10-2 0,21±0,009 0,11±0,005 0,06±0,002
р1; р2 p1<0,05 p2<0,05
р1;2 <0,05
Асиметрія As 0,57±0,025 0,84±0,041 1,38±0,061
р1; р2 p1<0,05 p2<0,05
р1;2 <0,05
Ексцес Ek 0,68±0,031 1,06±0,047 1,64±0,078
р1; р2 p1<0,05 p2<0,05
р1;2 <0,05

Таблиця 8
Операційні характеристики сили методу дифузної томографії флуктуацій лінійного 

двопроменезаломлення полікристалічних плівок крові
Зразок Полікристалічні плівки крові
Sti=1,2,3,4 середнє Sr дисперсія Dp асиметрія As ексцес Ek
Se,% a=41; b=4 91,2 a=40; b=5 88,8 a=39; b=6 86,6 A=39; b=6 86,6
Sp,% c=41; d=4 91,2 c=40; d=5 88,8 c=39; d=6 86,6 C=39; d=6 86,6
Ac,% n=150 91,2 n=150 88,8 n=150 86,6 n=150 86,6

У табл. 9 наведені дані статистичного аналізу часового моніторингу некротичної зміни 
координатної структури величини ФЛД полікристалічної складової плівок крові всіх трьох груп 
померлих з різною ДНС. Було визначене значне зростання часової тривалості лінійного діапазону 
зміни величини статистичних моментів 3-4-го порядків, що характеризують асиметрію й ексцес 
розподілів величини ФЛД полікристалічних плівок крові померлих, за величиною ДНС 30 год.

Таблиця 9
Часова динаміка зміни статистичних моментів 3-4-го порядків, що характеризують розподіли 

величини флуктуацій лінійного двопроменезаломлення полікристалічних плівок крові
T, год 6 12 20 30 >48

Параметри Контрольна група (ІХС)
SM3 0,57±0,025 1,02±0,047 1,61±0,078 2,82±0,12 2,91±0,13
p <0,05 ˃0,05
SM4 0,68±0,031 1,55±0,069 2,73±0,12 4,21±0,19 4,32±0,19
p <0,05 ˃0,05
T, год 6 12 20 30 >48
Параметри Дослідна група 1 (отруєння алкоголем)
SM3 0,84±0,041 1,88±0,087 3,12±0,14 4,68±0,21 4,77±0,22
p <0,05 ˃0,05
SM4 1,06±0,047 2,38±0,105 4,16±0,19 6,51±0,29 6,67±0,31
p <0,05 ˃0,05
T, год 6 12 20 30 >48
Параметри Дослідна група 2 (отруєння чадним газом)
SM3 1,38±0,061 2,55±0,11 4,13±0,18 6,18±0,27 6,29±0,28
p <0,05 ˃0,05
SM4 1,64±0,078 3,38±0,14 5,71±0,23 7,41±0,33 7,54±0,35
p <0,05 ˃0,05
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Аналіз представлених у табл. 10 даних принципово нового методу дослідження полі-
кристалічної структури БТ виявив високу ефективність Мюллер- матричного алгоритмічного 
відтворення мап ФЛД оптично анізотропної складової БТ мозку, міокарда та полікристалічних 
плівок крові померлих у випадках отруєння чадним газом та алкоголем. Ця методика забезпечує 
збільшення діапазону аналітичного визначення ДНС в межах від 24 до 60 год з покращенням 
точності встановлення до 0,5 год.

Таблиця 10
Метод дифузної томографії з відтворенням мап флуктуацій лінійного 

двопроменезаломлення параметрів оптичної анізотропії біологічної тканини
Метод дифузної томографії з відтворенням ФЛД параметрів оптичної анізотропії 

полікристалічної складової БТ
зразок часовий інтервал 

визначення ДНС, год
похибка визначення ДНС, 

год
Гістологічний зріз мозку 24 0,5
Полікристалічна плівка крові 30 0,5
Гістологічний зріз міокарда 60 0,5

Висновки.
1. Встановлена судово- медична ефективність диференціації випадків отруєння алкоголем 

і чадним газом методом диференційної Мюллер- матричної поляриметричної мікроскопії 
з алгоритмічним відтворенням флуктуацій лінійного двопроменезаломлення полікристалічної 
складової гістологічних зрізів мозку, міокарда та полікристалічних плівок крові.

2. Виявлена ефективність методу дифузної томографії флуктуацій лінійного двопроменезаломлення 
шарів біологічних тканин і рідин у діагностиці давності настання смерті при отруєннях 
алкоголем і чадним газом. Діапазон лінійної зміни величини статистичних моментів вищих 
порядків, а отже, аналітичного визначення давності настання смерті лежить у межах від 
24 до 60 годин. Точність встановлення давності настання смерті становить 0,5 год.
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APPLICATION OF DIFFUSIVE TOMOGRAPHY METHOD OF BIOLOGICAL 
PREPARATIONS IN FOREIGN MEDICAL DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF 

ALCOHOLIC AND ALCOHOLOGEN POISONING
Ivaskevich I. B.

Bukovina State Medical University, Chernivtsi, Ukraine

Summary. The article presents the results of the study of forensic effi  cacy of diff erential di-
agnosis of alcohol and carbon monoxide poisoning, as well as establishing the age of death in these 
cases by diff use tomography of fl uctuations of linear fl uctuations of linear birefringence of human 
biological tissues.
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Aim of the work. Investigation of the eff ectiveness of the method of diff use tomography of bi-
ological products and polycrystalline blood fi lms in the forensic diff erential diagnosis of alcohol and 
carbon monoxide poisoning and determining the age of death in these cases.

Materials and methods. The object of the study were histological samples of human internal 
organs (brain, myocardium) and polycrystalline blood fi lms in cases of death from ethanol poisoning, 
carbon monoxide and coronary heart disease (control group) with diff erent ages (6 to 48 hours). The 
study was performed using the method of diff use tomography of fl uctuations in the parameters of op-
tical anisotropy of layers of biological tissues and fl uids.

Results. The eff ectiveness of analytical determination of the age of death in cases of ethanol and 
carbon monoxide poisoning by analyzing the range of linear changes in the magnitude of statistical 
moments of 1-4 orders of magnitude, ranging from 24 to 60 hours. The accuracy of determining the 
age of death is 0.5 hours.

Conclusion. The eff ectiveness of the method of diff use tomography of fl uctuations of linear 
birefringence of layers of biological tissues and fl uids in diff erentiating the cause of death in cases of 
ethanol and CO poisoning, as well as diagnosing the age of death in these cases.

Keywords: time since death, poisoning, ethanol, carbon monoxide, diff use tomography, laser 
polarimetry.
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