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Souhrn
U muže hospitalisovaného po úrazu odebrali dvakrát krev v rozmezí 1 hodiny 10 minut. Ve
druhém vzorku krve byla hladina alkoholu o 0,7 g/kg nižší, než ve vzorku prvním . Z toho
vyplývá, že za hodinu se snižila hladina alkoholu v krvi o 0,6 g/kg . hod- l Tento velký pokles si
lze vysvětlit tím, že mezi oběma odběry krve byla podána infuze 1,5 litru náhradnich ro zto ků .
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Summary
Blood was taken from the man hospitalized after the sustained injury twi ce at the interval
of 70 minutes. In the second blood sample the alcohol level was 0.7 g/kg lower than in the flrst
one. It follows that during an hour the fall of the blood alcohol level was 0.6 glkg . hr- l Trus
hlgh fall can be explained by the fact that at the time between the two blood samplings the
infusion of 1.5 1 of compensatory solutions was administred.
K e y w o r d s : Alcohol - influencing the blood alcohollevel

Úvod
Problémy s neúměrnou konzumací alkoholických nápojů jsou známy již z dávných dějín (Hirt, 1988). Vzrůstající spotřebu alkoholu (Hirt 1984, 1985, 1987)
a s tím spojený i nárůst trestné činnosti nepozorujeme delší dobu pouze v praxi,
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ale se stejnými názory se setkáváme i v literatuře poměrně recentIÚ (Vorel 1994,
1995). Metod měřeIÚ hladiny alkoholu v krvi je několik . Nejjednodušší je měřeIÚ
hladiny alkoholu v krvi přes vydechovaný vzduch z plic, což je nejfrekventovanější
metoda od prosté orientačIÚ zkoušky detekčIÚ trubičkou Altest, až ke zcela moderIÚmu dechovému analyzátoru (v praxi používaný fy Drager), který je schopen
stanovit hladinu alkoholu i poměrně přesně kvantitativně (:1:5 %) . Do stejné skupiny by mohla být zařazena i metoda měřeIÚ aktivity alkoholdehydrogenázy (ADH)
ve slinách (Hirt, 1994). Obtížnější metodou je laboratorIÚ měřeIÚ obsahu alkoholu
v samotné krvi . I když se stále je ště používá klasická metoda dle Widmarka, v podstatě nejpřesnější metodou je plynová chromatografie (Liška, 1990).
Rychlost eliminace alkoholu z lidského organismu je v praxi chápána jako konstantIÚ, samozřejmě v mezích biologických hranic. Hladina alkoholu v krvi se tedy
snižuje rychlostí mezi 0,12 - 0,2 gramalkoholu na 1 kg krve (dříve promile) za jednu hodinu (Odborné stanovisko, 1985). Nepodařílo se najít v literatuře případ signifikantně rozdílné rychlosti, a to ať již vět ší či menší, i když jsou velmi dobře
známy rozdíly metabolismu alkoholu nejenom u jednotlivců (Hirt, 1994); Loyka,
1996), ale i mezi pohlavim a různými rasami (Hirt, 1994).
V naší praxi jsme se setkali s případem metabolizace alkoholu rychlostí 0,6 g/kg
za jednu hodinu, tedy rychlostí trojnásobně vyšší než je běžně uznávaná horIÚ hranice .

Popis případu
S tímto případem jsme se setkali v souvislosti s trestnou činností muže ve stáří
38 let. Dotyčnému odebrali krev ve zdravotnickém zařízeIÚ během jeho hospitalizace po úraze utrpěném pří dopravIÚ nehodě a to dvakrát v rozmezí 1 hodiny a 10 minut . Metodou plynové chromatografie ověřené metodou Widmarkovou zjistili v prvIÚm vzorku krve odebrané ve 14.50 hod . 2.29 g/kg alkoholu a ve druhém vzorku
krve odebrané v 16.00 hod . zjistili 1,59 g/kg alkoholu. Z uvedeného vyplývá, že by
měla hladina alkoholu v jeho krvi poklesnout za 1 hod 10 min. o 0,7 g/kg tedy
o 0,6 g/kg za hodinu. Tato rychlost by byla trojnásobně vyšší, než je horIÚ hranice
biologického rozmezí. Dle zdravotnické dokumentace během vyšetřeIÚ při příjmu
k hospitalizaci vyšetřovaný nejevil známky opilosti .

Experimentální prověření
Městský soud v Brně vyzval Ústav soudIÚho lékařstvi Masarykovy univerzity
k experimentálIÚmu prověřeIÚ rychlosti vylučováIÚ alkoholu z krve obviněného, čili
k zorgaIÚzováIÚ a provedeIÚ vyšetřovacího pokusu. Soud došel k názoru, že ke zjištěIÚ rychlosti vylučováIÚ alkoholu z krve zkoumané osoby neIÚ nutné navozovat tak
vysokou hladinu alkoholu v krvi jaká byla zjištěna v souvislosti s trestným činem,
ale postačí hladina okolo 1,5 g/kg.
Celý experiment probíhal za přítomnosti soudu a svědků . V den experimentu
vyšetřovanou osobu zvážili, zaznamenali hmotnost 83 kg včetně oblečeIÚ a bilančIÚm propočtem zjistili množstvi alkoholu, nutného k vyvoláIÚ požadované hladiny, což bylo 3,0 - 3,5 dcl 40 % lihoviny. Experiment začal v 15.10 hod . a během 20
minut vyš etřovaná osoba vypila požadovanou dávku alkoholu ve formě 40 % vodky.
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Ten den snědl vyšetřovaný pouze jeden rohlík se salámem a to ve 13 .00 hod . Lze tedy předpokládat, že pil prakticky nalačno . Po uplynutí 30 minut měřili vyšetřo
vanému každých 15 minut hladinu alkoholu v krvi pomocí dechového analyzátoru
fy Drii.ger Alcotest 7410 Plus až do okamžiku, kdy hladina alkoholu v jeho krvi začala klesat . Poté mu odebrali vzorek krve z kubitálIÚ žíly označený jako č . 1.
v množství 5 ml. Odběr byl proveden v 16.50 hod ., tedy po uplynutí 100 minut od
za čátku pití a 80 minut od konce pití. Po uplynutí jedné hodiny, tedy v 17.50 hod po uplynutí 160 minut od začátku pití, odebrali jmenovanému krev znovu a tento
vzorek ozna čili jako č . 2. Po vypití posledIÚ dávky alkoholu až do konce experiment u nekonzumoval vyšetřovaný žádné potraviny, pouze vypil 1,5 dcl vody a vykouřil
3 cigarety. Vzorky krve byly okamžitě analyzovány na plynovém chromatografu
Sigma 2000, za přítomnosti svědků a předsedy senátu. Následující den byly vzorky
krve vyš etřeny i metodou dle Widmarka.

Výsledky
Ve vzorku

č.

1. zjistili hladinu alkoholu 1.48 g/kg a ve vzorku

Č.

2. 1.29 g/kg.

Diskuse
Rozdíl hladin mezi oběma vzorky čiIÚI 0,19 g/kg, což je zcela v mezích uvedeného
biologického rozmezí. Bylo tedy třeba hledat vysvětleIÚ pro velký rozdíl hladin
zji štěný po dopravIÚ nehodě . Záměna krvi byla vyloučena a výsledek analýzy plynovou chromatografií, který je navíc potvrzen metodou dle Widmarka lze zpochybňo
vat jen st ě ží. Také kolísáIÚ rychlosti metabolizace alkoholu u této osoby byla nepravděpodobná, neboť aIÚ v praxi, aIÚ v literatuře jsme se nesetkali s podobným
případem (Hirt, 1994; Loyka, 1996).
ZdravotIÚcká dokumentace u tohoto případu nebyla vedena pečlivě a až osobIÚm pátráIÚm se zjistilo, že zraněnému mezi dvěma odběry podali infúze
náhradních roztoků v množství 3 půllitrových lahví, tedy 1,5 litru tekutin Uednalo
se o zraněIÚ, které v žádném případě neohrožovalo život. PrvIÚ vzorek krve byl
zraněnému odebrán před aplikací infúze a druhý vzorek po její aplikaci, tedy v době, kdy byla hladina alkoholu v jeho krvi menší nejenom absolutně o zmetabolizovanou část, ale i relativně z důvodu zvýšeIÚ objemu krve o 1,5 litru náhradIÚch roztoků.
Závěr

Experiment prověřil, že mnohdy i případy, které se zpočátku zdají být ra ritIÚ ,
mohou mít zcela prosté vysvětleIÚ, na něž se ovšem v praxi pomýšlí poměrně
zřídkakdy . Pří posuzováIÚ opilosti se nelze spoléhat na závěry lékařského
vyšetřeIÚ, (Dědičová, 1988).
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