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Метою роботи було визначення кількісного 
вмісту біохімічного маркера ушкодження міокарду 
(субодиниці тропонінового комплексу: Тропоніна І) 
у крові як діагностичного критерію асфіктичного 
стану при механічній асфіксії. 

Матеріал та методи. Для визначення наяв-
ності асфіктичного стану вивчені та проаналізовані 
показники кількісного вмісту Тропоніна І у крові 12 
померлих осіб, серед яких насильницька смерть 
спостерігалася в 7 випадках та ненасильницька – 
в 5 випадках. При проведені дослідження для біо-
хімічного виявлення Тропоніну І використовували 
метод, заснований на імуноферментному аналізі з 
подальшою статистичною обробкою результатів з 
використанням пакету MedStat. 

Результати. Серед біохімічних маркерів діа-
гностики асфіктичного стану при повішенні та ас-
піраційній асфіксії найбільш показовим є визна-
чення кількісного вмісту Тропоніна І в крові, який 
також  використовується в клінічній практиці для 
обґрунтування діагнозу серцевої патології. В ході 
дослідження кількісного вмісту Тропоніна І в кро-
ві, у померлих від механічної асфіксії (повішення, 
аспіраційна асфіксія) виявлено, що вміст тропоні-
ну І складає від 140 нг/мл до 170 нг/мл (156±4,4). 
Кількісний вміст Тропоніна І в крові, у померлих 
від гострої та хронічної ішемічної хвороби серця 
(група контролю) складає від 10,1 нг/мл до 120 нг/
мл (45,62±22,4). При проведені дослідження вста-
новлено, що кількісний вміст Тропоніна І в крові у 
померлих від механічної асфіксії (повішення, аспі-
раційна асфіксія) в порівнянні з кількісним вмістом 
Тропоніна І в крові у померлих від гострої та хро-
нічної ішемічної хвороби серця вища, на рівні зна-
чимості р=0,008. 

Висновки. Таким чином в ході проведених до-
сліджень доведено доцільність використання змін 
кількісних показників біохімічного маркера Тропо-
ніна І для визначення асфіктичного стану при на-
сильницькій смерті (механічна асфіксія) та прове-
дення диференціальної діагностики у випадках не-

насильницької смерті (гостра та хронічна ішемічна 
хвороба серця), що дозволяє значно підвищити 
ефективність та достовірність судово-медичних 
експертиз.

Ключові слова: механічна асфіксія, діагнос-
тика, біохімічні маркери, Тропонін І.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР «Судово-медичне обґрунтування асфіктич-
ного ґенезу смерті за Тропоніном І, як маркера 
ушкодження міокарду, при деяких видах механіч-
ної асфіксії», державний реєстраційний номер: 
0121U10393

Вступ. В судово-медичній практиці серед ви-
падків насильницької смерті механічна асфіксія 
становить 25-30%, з яких повішення, складає 65-
70% [1]. Під час проведення судово-медичної екс-
пертизи насильницької смерті важливе значення 
має обґрунтування причини смерті з використан-
ням наукових та об’єктивних методів дослідження. 
При обґрунтуванні причини смерті від механічної 
асфіксії необхідно визначити не лише вид механіч-
ної асфіксії, а ще й надати обґрунтування наявнос-
ті асфіктичного стану, який розвивається під час 
вмирання [2, 3]. Якщо визначення виду механічної 
асфіксії не викликає сумнівів, то судово-медичні 
критерії наявності асфіктичного стану приверта-
ють увагу експертів та науковців і знаходяться в 
постійній розробці. Так, в судово-медичній практи-
ці використовують загальноасфіктичні ознаки, які 
виявляють під час розтину. Ці ознаки є комплексом 
морфологічних візуально виявляємих показників, 
які супроводжують процес вмирання при механіч-
ній асфіксії і відомі досить давно. Судово-медична 
практика довела, що ці морфологічні ознаки зу-
стрічаються не тільки при видах механічної асфік-
сії але, й у випадках швидкоплинної смерті, тому 
вони не можуть бути достатньо об’єктивним кри-
терієм, який вказує на наявність асфіктичного ста-
ну [4-8]. Враховуючи це судово-медичні науковці 
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проводять пошук об’єктивних показників, які дово-
дять наявність асфіктичного стану [9, 10]. З цією 
метою використовують такі методи, як морфологіч-
ний, гістологічний та біохімічний.

Останнім часом в судово-медичній практиці 
все більше уваги приділяється пошуку саме змін 
біохімічних показників при різних патологічних ста-
нах [11-13] тому, доволі перспективним є можли-
вість виявлення асфіктичного стану, при деяких 
видах механічної асфіксії (повішення, аспіраційна 
асфіксія), на основі використання експрес-тестів 
маркеру ушкодження міокарду, що й обумовило 
вибір тематики даного дослідження.

Метою роботи було визначення кількісного 
вмісту біохімічного маркера ушкодження міокарду 
(субодиниці тропонінового комплексу: Тропоніна 
І) у крові як діагностичного критерію асфіктичного 
стану при механічній асфіксії.

Матеріал та методи дослідження. Для ви-
значення наявності асфіктичного стану вивчені та 
проаналізовані показники кількісного вмісту біохі-
мічного маркера ушкодження міокарду (субодини-
ці тропонінового комплексу: Тропоніна І) у крові 12 
померлих осіб, серед яких насильницька смерть 
спостерігалася в 7 випадках та ненасильницька – 
в 5 випадках. Для біохімічного виявлення маркеру 
ушкодження міокарду (субодиниці тропонінового 
комплексу: Тропоніна І) використовували метод, 
заснований на одностадійному твердофазному 
імуноферментному аналізі із застосуванням двох 
типів моноклональних антитіл [14]. 

Робота була проведена відповідно до вимог 
«Інструкції про проведення 
судово-медичної експер-
тизи» (наказ МОЗ України 
№6 від 17.01.1995), від-
повідно до вимог і норм, 
типовим положенням з пи-
тань етики МОЗ України № 
690 від 23.09.2009 р., «По-
рядку вилучення біологіч-
них об’єктів від померлих, 
тіла яких підлягають судо-
во-медичній експертизі і 
патологоанатомічному до-
слідженню, для наукових 
цілей» (2018).

Статистична обробка 
результатів проводилася 
з використанням статис-
тичного пакету MedStat, за 
критерієм W Шапіро-Уілка 
з подальшим порівнянням 
середніх двох незалеж-
них вибірок по критерію 
Ст’юдента.

Результати дослідження та їх обговорення. 
В ході дослідження було з’ясовано, що на сьогод-
нішній день використання маркерів ушкодження 
міокарду для обґрунтування асфіктичного стану в 
летальних випадках не проводиться, тому науко-
ве з’ясування їх діагностичної значимості є доволі 
перспективним напрямком наукового дослідження 
[15, 16]. Серед біохімічних маркерів діагностики 
асфіктичного стану при повішенні та аспіраційній 
асфіксії найбільш показовим є визначення кіль-
кісного вмісту субодиниці тропонінового комплек-
су - Тропоніна І в крові. Проте, слід зауважити, що 
біохімічні маркери також часто використовуються 
в клінічній практиці для обґрунтування діагнозу 
серцевої патології [17, 18]. Маркерами ушкоджен-
ня міокарду вважаються наступні: тропоніновий 
комплекс та його субодиниці: Тропонін І (TnI), Тро-
понін Т (TnT), Тропонін С (TnC); ізофермент кре-
атинфосфокінази, що міститься в міокарді (КФК-
МВ); Міоглобін; серцева форма білка, що зв’язує 
жирні кислоти (сБСЖК). Тому, важливо проведен-
ня диференціальної діагностики змін кількісних 
показників біохімічних маркерів залежно від при-
чин та ґенезу смерті: механічна асфіксія, гостра та 
хронічна ішемічна хвороба серця. Відмінностей у 
патогенезі розпаду тропоміозинового комплексу та 
потрапляння у кров вільних субодиниць, як при ме-
ханічній асфіксії, так і при гострій та хронічній іше-
мічній хворобі серця, не спостерігається (рис. 1).

В ході дослідження кількісного вмісту біохіміч-
ного маркера ушкодження міокарду (субодиниці 
тропонінового комплексу: Тропоніна І) в крові, у 

Рис. 1 – Патогенез розпаду тропоміозинового комплексу

184



Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 6 (34)

Судова медицина

померлих від механічної асфіксії (повішення, ас-
піраційна асфіксія) виявлено, що вміст Тропоніна 
І складає від 140 нг/мл до 170 нг/мл. Кількісний 
вміст біохімічного маркера ушкодження міокарду 
(субодиниці тропонінового комплексу: Тропоніна І) 
в крові, у померлих від гострої та хронічної ішеміч-
ної хвороби серця (група контролю) складає від 
10,1 нг/мл до 120 нг/мл.

При порівнянні показників кількісного вмісту 
біохімічного маркера ушкодження міокарду (су-
бодиниці тропонінового комплексу: Тропоніна 
І) у крові померлих осіб від механічної асфіксії – 
7 випадків; у померлих осіб від гострої та хронічної 
ішемічної хвороби серця - 5 випадків. Знайдено се-
реднє значення кількісного вмісту Тропоніна І двох 
вибірок: в крові померлих від механічної асфіксії –  
156 нг/мл±4,4 нг/мл; в крові померлих від го-
строї та хронічної ішемічної хвороби серця – 
45,62 нг/мл±22,4 нг/мл (рис. 2).

При проведені дослідження виявлено відмін-
ність кількісних показників біохімічних маркерів 
залежно від причин та ґенезу смерті: механічна 
асфіксія, гостра та хронічна ішемічна хвороба сер-
ця, що збігається з даними інших науковців [19, 
20]. Встановлено, що кількісний вміст біохімічного 
маркера ушкодження міокарду Тропоніна І в крові 
у померлих від механічної асфіксії (повішення, ас-
піраційна асфіксія) в порівнянні з кількісним вміс-
том Тропоніна І в крові у померлих від гострої та 
хронічної ішемічної хвороби серця вища, на рівні 
значимості р=0,008.

Висновки. Таким чином в ході проведених до-
сліджень доведено доцільність використання змін 
кількісних показників біохімічного маркера Тропо-

ніна І для визначення асфіктичного стану при на-
сильницькій смерті (механічна асфіксія) та прове-
дення диференціальної діагностики у випадках не-
насильницької смерті (гостра та хронічна ішемічна 
хвороба серця), що дозволяє значно підвищити 
ефективність та достовірність судово-медичних 
експертиз.

Перспективи подальших досліджень. До-
слідження дозволять доповнити та об’єктивізувати 
визначення причини смерті померлих від деяких 
видів механічної асфіксії (повішення, аспіраційна 
асфіксія).

Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що не 
мають конфлікт інтересів, який може сприйматися 
таким, що може завдати шкоди неупередженості 
статті

Джерело фінансування. Ця стаття не отри-
мала фінансової підтримки від державної, громад-
ської або комерційної організації

Рис. 2 – Порівняльний аналіз кількісного вмісту Тро-
поніна І в крові померлих від механічної асфіксії та 
померлих від гострої та хронічної ішемічної хвороби 

серця
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ИсПОЛЬЗОВАНИЕ ТРОПОНИНА I В КАЧЕсТВЕ БИОхИМИЧЕсКОГО МАРКЕРА 
ДЛЯ ДИАГНОсТИКИ АсФИКТИЧЕсКОГО сОсТОЯНИЯ ПРИ МЕхАНИЧЕсКОЙ АсФИКсИИ
Волобуев А. Е.
Резюме. Целью работы было определение количественного содержания биохимического маркера 

повреждения миокарда (субъединицы тропонинового комплекса: Тропонина I) в крови в качестве диаг-
ностического критерия асфиктического состояния при механической асфиксии. 

Материал и методы. Для определения наличия асфиктического состояния изучены и проанали-
зированы показатели количественного содержания Тропонина I в крови 12 умерших человек, среди 
которых насильственная смерть наблюдалась в 7 случаях и ненасильственная - в 5 случаях. При про-
ведении исследования для биохимического выявления Тропонина I использовали метод, основанный 
на иммуноферментном анализе с последующей статистической обработкой результатов с использова-
нием пакета MedStat. 

Результаты. Среди биохимических маркеров диагностики асфиктического состояния при пове-
шении и аспирационной асфиксии наиболее показательным является определение количественного 
содержания Тропонина I в крови, который также используется в клинической практике для обоснования 
диагноза сердечной патологии. В ходе исследования количественного содержания Тропонина I в крови 
умерших от механической асфиксии (повешения, аспирационная асфиксия) обнаружено, что содержа-
ние Тропонина I составляет от 140 нг/мл до 170 нг/мл (156±4,4). Количественное содержание Тропонина 
I в крови умерших от острой и хронической ишемической болезни сердца (группа контроля) составляет 
от 10,1 нг/мл до 120 нг/мл (45,62±22,4). При проведении исследования установлено, что количествен-
ное содержание Тропонина I в крови умерших от механической асфиксии (повешения, аспирационная 
асфиксия) по сравнению с количественным содержанием Тропонина I в крови умерших от острой и 
хронической ишемической болезни сердца выше, на уровне значимости р=0,008. 
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Выводы. Таким образом в ходе проведенных исследований доказана целесообразность использо-
вания изменений количественных показателей биохимического маркера Тропонина I для определения 
асфиктического состояния при насильственной смерти (механическая асфиксия) и проведения диф-
ференциальной диагностики в случаях ненасильственной смерти (острая и хроническая ишемическая 
болезнь сердца), что позволяет значительно повысить эффективность и достоверность судебно-меди-
цинских экспертиз.

Ключевые слова: механическая асфиксия, диагностика, биохимические маркеры, Тропонин І.
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Use of Troponin I as a Biochemical Marker for Diagnostics 
of Asphictic State in Mechanical Asphyxia
Volobuiev O. E.
Abstract. The purpose of the study was to determine the quantitative content of the biochemical marker 

of myocardial damage (subunits of the troponin complex: Troponin I) in the blood as a diagnostic criterion for 
asphyxia in mechanical asphyxia. 

Materials and methods. To determine the presence of asphyxia, the quantitative content of Troponin I in 
the blood of 12 dead people was studied and analyzed, among which violent death was observed in 7 cases 
and non-violent – in 5 cases. The study for biochemical detection of Troponin I used a method based on en-
zyme-linked immunosorbent assay followed by statistical processing of the results using the MedStat package. 

Results and discussion. Among the biochemical markers for the diagnosis of asphyxia in hanging and 
aspiration asphyxia, the most indicative is the determination of the quantitative content of Troponin I in the 
blood, which is also used in clinical practice to substantiate the diagnosis of cardiac pathology. Therefore, it 
is important to conduct a differential diagnosis of changes in quantitative indicators of biochemical markers 
depending on the cause and genesis of death. During the study of the quantitative content of Troponin I in the 
blood of those who died of mechanical asphyxia (hanging, aspiration asphyxia), it was found that the content 
of troponin I is from 140 ng/ml to 170 ng/ml. The quantitative content of Troponin I in the blood of those who 
died of acute and chronic coronary heart disease (control group) is from 10.1 ng/ml to 120 ng/ml. The average 
value of the quantitative content of Troponin I in two samples was found: in the blood of those who died of me-
chanical asphyxia – 156 ng/ml±4.4 ng/ml; in the blood of those who died of acute and chronic coronary heart 
disease – 45.62 ng/ml±22.4 ng/ml. The study revealed a difference in quantitative indicators of biochemical 
markers depending on the cause and genesis of death, found that the quantitative content of Troponin I in the 
blood of the dead from mechanical asphyxia (hanging, aspiration asphyxia) compared with the quantitative 
content of Troponin I in the blood of the dead with chronic coronary heart disease is higher, at the level of 
significance p=0.008. 

Conclusion. Thus, in the course of research, the feasibility of using changes in quantitative indicators of 
the biochemical marker Troponin I to determine the asphyxiation in violent death (mechanical asphyxia) and 
differential diagnosis in cases of non-violent death (acute and chronic coronary heart disease) was proved, 
which significantly increases efficiency and reliability of forensic medical examinations.

Keywords: mechanical asphyxia, diagnosis, biochemical markers, Troponin I.
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