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Súhrn
Pre potreby klinickej praxe sa toxikologické vyšetrenie moču štandardne používa na zistenie užitia opioidov, či už pre forenzné, diagnostické účely , alebo v rámci monitorovania abstinencie pri liečbe závislosti od opioidov. Cieľom štúdie bolo zistiť, aký vplyv má na výsledky
skríningového vyšetrenia moču použitie maku v jedle mladými, zdravými probandmi v slovenských podmienkach . Na štúdii sa zúčastnilo 11 dobrovoľníkov s priemerným vekom 25 rokov . Na obed jedli typické slove nské jedlo s makom. Prvá vzorka moču na toxikologickú
analýzu bola odobratá po 4 hodinách; druhá na druhý deň skoro ráno v priemere po 19 ho dinách a tretia o 43 hodín na další deň ráno. Výsledky potvrdili, že mak konzumovaný v potrave mal za následok pozitivitu moču na morfín u všetkých testovaných probandov po 19 ho dinách a diagnosticky dôležité bolo zistenie, že priemerná koncentrácia morfínu v moči bola po
43 hodinách 481 ng/ml (SD±185; medián=437).
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L. Okruhlica, M. Vidová, A. Hozová, D. Klempová: FACTOR OF
ALIMENTARY POPPY IN DIAGNOSIS OF OPIOlD USE
Summary
Urinalysis is standard method, which is used for detection of the abu se opioids, whether it
is for forensic, diagnostic purposes or for monitoring of abstinence during the treatment of de-
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pendence on opioids. Objective of the study was to find out, how potent is the influence of poppy consumption in food by healthy volunteers in Slovak conditions on the results of urinalysis,
which uses screening instruments for detection. Eleven volunteers participated in the study,
with an average age 25 years. They are typical Slovak meal with poppy for lunch. The first
urine sample for toxicological analysis was taken after 4 hours, second on the following day,
early in the morning after 19 hours in an average, and third after 43 hours next day in the
morning. The results confumed, that poppy ingested in food had as a consequence positive findings of morphine during urinalysis in all probands 19 hours later and important finding for
diagnostic purposes was an average morphine concentration 481 ng/ml (SD:!:185 ; median=437)
in urine even after 43 hours.
Key w o r ds : poppy - toxicology urinanalysis - use of opioids - diagnosis

Úvod

Spôsob používania a hodnotenia výsledkov toxikologického vyšetrenia na morfí n
v moči pacientov pri diagnostike užívania opioidov je zložitým problémom, s ktorým
na rozdiel napr. od vyšetrenia na alkohol máme v našej klinickej praxi menej skúseností a javí sa byť aj oveľa komplikovanejším . Je rozdiel v pristupoch , ak ide
o zisťovania pre posudkové účely (bez ohľadu na diagnózu závislosti), ak je to vyšetrenie diagnostického charakteru pri neznámej anamnéze užívania opioidov, alebo
ak ide o testovanie v priebehu monitorovania liečebného procesu u pacienta s už
známou diagnózou. Vždy je tu ale toxikologické vyšetrenie významnou súčasťou postupu pri realizácii správnej medicínskej praxe. Moč je biologickým kompartmentom, ktorého toxikologická analýza je štandardne používaná pre klinické úče l y na
určenie užitia opiodov (Pettit a kol. , 1987; Woolf aShanon, 1995; Valuch a Bauer,
1997; Večerková, 1997; Kevická, 1999). Na základe doterajšej praxe sa ustálila minimálna kvantitatívna hranica 300 ng/ml morfínu v moči ako hraničná koncentrácia
("cut off point"), po prekročení ktorej je možné hovo riť v klinike o pozitívnom zistení
(Cone, 1986). Podľa tejto hranice sú konštruované skríni ngové testovacie nástroje
na kvalitatívne , prípadne semikvantitatívne stanovovanie morfínu v moči (SYVA,
DIPRO, On-Track, TRIAGE MERCK, ABBOT ADX). Okrem iných interferujúcich
či niteľov bolo predchádzajúce konzumovanie jedál s obsahom maku často diskutovanou otázkou (el Sohly a kol. , 1990; Beck a kol., 1990; Selavka, 1991; Lo a Chua,
1992; Angelo a Kaa, 1993; Wu , 1995; Narcessian a Yoon,1997 ; Voderholzer a kol. ,
1997). V staršej literatúre sa niekedy uvádzalo, že zrelé semená maku neobsahujú
alkaloidy (Urban, 1973). Dnes už nie je dic;kutovaným problémom, či môže predošlé
použitie jedla s obsahom maku spôsobiť pozitivitu testu . Pri skriningovom vyšetrení
moču sa skôr rozoberá to, ako dlho, po akom množstve a ako upraveného maku , alebo akej proveniencie, môže byť test ešte stále pozitívnym a ako odlíšiť túto pozitivitu
od zistenia po použití ilegálneho opioidu (Paul a kol., 1996; P elders a Ros, 1996;
Cassella a kol. , 1997).
Dôvodom k realizácii sondážnej štúdie bola snaha utvoriť si obraz o tom, ako
dlho po konzumácii makového jedla v našich podmienkach môže pretrvávať u mladých dospelých pozitívny nález morfínu v mo či. Vychádzali sme z predpokladu , že
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táto doba od poslednej konzumácie jedla nebude z diagnostického hľadiska zaneda že bude značný rozptyl vo výsledkoch medzi jednotlivými subjektmi.

bateľná

Materiál a metodika
Do štúdie sa prihlásilo 11 dobrovoľníkov z radov zamestnancov Centra pre li ečbu
drogových závislostí v Bratislave. Súbor tvorilo 91 % žien a 9% mužov s priemerným
vekom 25 rokov (SD±4,0) v rozpätí od 20 do 33 rokov . Podmienkou bolo pri bežnom
režime stravovania predvstupové vyšetrenie moču na morfín (podmienkou po kr ačo
vania bola negativita - tým vypadol jeden proband). Probandi v rámci obeda zjedli
takú objemnú porciu makových rezancov s tepelne neuprave ným makom , na akú
mali chuť. Prvé skúmané vzorky mo ču odovzdali po 4 hodinách (x=3,9 h ; SD±0,7 ).
Boli inštruovaní, aby si 2. vzorku moču odobrali na druhý d e ň ráno pri prvom rannom močení (zrealizované v priemere po 15 h od 1. vzorky; SD±I,4; od 12 do 17 h ).
V časovom r ade 3. vzorka bola odobratá probandom až nasledujúce ráno v priem er e
24 h (22-28h) po 2. Opäť prvý ranný m oč. Koncentrácia morfínu v mo či sa stanovovala semikvantitatívne do hornej hra nice 1000ng/ml podľa bežného nastave nia rutinne požívaného analyzátora na diagnostiku od fírmy ABBOT - ADX opiátový esej,
ktorý využíva fluoresce nčnú polarizačnú imunoesej (FPI).
Tabuľka

Koncentrácie morfínu v moči v ng/ml u probandov
č.

prob.
1. vzorka

2. vzorka

3. vzorka

n = 10

n=9

n=8

(po 4 h)

(po 19 h)

(po 43 h)

786

242

l.

1000>

2.

1000>

1000>

3.

1000>

1000>

-

4.

1000>

1000>

-

5.

1000>

1000>

6.

1000>

525

359

7.

1000>

870

244

8.

1000>

9.

1000>

10.

1000>

1000>

1000>

338

669

614
866
514
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Výsledky

Po prvom odbere bola vo všetkých vzorkách koncentrácia morfínu v moči probandov (n=10) nad úrovňou 1000 ng/ml. V druhom výskumnom testovaní (n=9) boli zistené koncentrácie morfínu v moči od 525 ng/ml do 1000 ng/ml a viac. Vo vzorkách
(n=8) z tretieho odberu bola priemerná koncentrácia morfínu 481 ng/ml (SD±185;
242-866 ng/ml, medián=437 ng/ml). Pri 2. odbere zabudol naň 1 proband a pri 3. sa
nevymočili z podobných dôvodov dvaja (tab.).
Diskusia

Zámerom sondážnej štúdie bolo na základe ilustrácie výsledkov z prirodzeného
experimentu v našich podmienkach podnietiť zamyslenie sa klinikov pri hodnotení
a vo využívaní informácie, ktorú získavajú z rutinne vykonávaného pomocného toxikologického vyšetrenia na zisťovanie morfínu v moči. Hoci neišlo o striktne vedenú
farmakokinetickú štúdiu, jej výsledky poukazujú na zložitosť procesov. Nebolo cieľom a nebolo ani v našich možnostiach komplexné kontrolovanie všetkých premenných, ktoré by mohli mať vplyv na detegované koncentrácie morfínu. Práve naopak, zámerom bolo v prirodzených podmienkach pri rozdieloch v hmotnosti,
apetíte, pri rozdieloch v stravovacom a pitnom režime atď., zistiť, aké sú možnosti
a limity využitia tohto testovania pre závery v klinickej praxi. Zo zistení vyplýva, že
v súlade s literatúrou (Hayes a kol., 1987; Pettit a kol., 1987; el Sohly a kol., 1988;
Meadway, 1998; Kevická, 1999) bežné používanie makových jedál konzumentmi na
Slovensku vedie k pozitívnemu zisteniu morfínu v testovaných vzorkách moču pri
skríningovom toxikologickom vyšetrení aj po niekoľkých dňoch. Pozitívny nález
môže spravidla pretrvávať po 19 hodinách od konzumácie, ale nie je raritným ani 43
hodín po jedle. Ak mal teda človek napr. na obed jedlo s obsahom maku, môže mať
moč pozitívny (nad hraničnú koncentráciu) na morfín, nielen na druhý, ale aj na tretí deň (Hayes a kol., 1987; Pettitt, 1987). Zistená interindividuálna variancia vo
výsledkoch je odrazom veľkosti požitého objemu maku , ako aj miery jeho vstrebávania a vplyvu pôsobenia farma ko dynamických procesov pri jeho eliminácii z organizmu a pod. Vo forenznej praxi je možnosť použitia GCIMS na presnú diferenciálnu
diagnostiku, ktorá umožňuje určiť pôvod morfínu vo vzorke moču (Fehn a Megges,
1985; Fritschi a Prescott, 1985; Mulle a Casella, 1988). Kvôli fínančnej a časovej náročnosti zostáva ale nedostupnou pre bežnú prax. Súčasne sa vynárajú aj ďalši e zaujímavé problémy: (1) akým je napríklad možný vplyv morfínu z maku v jedle na
psychiku užívateľa, (2) aká môže byť jeho prípadná interakcia s inými opioidmi,
prípadne s inými psycho aktívnymi látkami, (3) v rámci liečby závislosti v prípade
pacientov abstinujúcich od opioidov zistenie potenciálneho vplyvu, ktorý by mohlo
mať užitie maku v bežnej strave na vyvolanie cravingu, resp. ako možný spúšťač relapsu. Nepodarilo sa nám nájsť v nám dostupnej literatúre takto koncipované
štúdie. Nejde z neurofyziologického hľadiska o irelevantné otázky. Napríklad už len
preto, že morfín akéhokoľvek pôvodu obsadzuje tie isté receptory ako napr. heroín.
A v našich podmienkach sa rozdiely v dížke času eliminácie morfínu (pokles pod
300 ng/ml v moči) u probandov po maku výrazne nelíšia od času po použití heroínu.
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Navyše zistené koncentrácie drog a/alebo metabolitov v moči neboli korelované nikde v nám známej literatúre so stupňom poškodenia zdravia, či ovplyvnenia psychiky užívateľa. Pozitívny toxikologický nález je iba indikáciou predošlého užitia takejto látky. Ako vidieť, zistenia sondážnej štúdie okrem faktických výsledkov vyvolávajú rad ďalších otázok.
J ed noznačne je potrebná veľká opatrnosť pri interpretácii pozitívneho nálezu pri
skríningových vyšetreniach ako pomocného nástroja na zisťovanie užívania ilegálnych opioidov. Samotné vyšetrenie nemôže vylúčiť možnosť, že nejde o pozitivitu
spôsobenú konzumáciou makové ho jedla a nie napr. ilegálnou látkou. To sa týka
najmä nižšej výpovednej hodnoty skriningových metód pri diagnostickom posudzovaní pozitívnych zisteni v prípade prvých vyšetrení pacientov, či ich použitia na posudkové účely. Iný je však informačný potenciál pri štandardnom postupe v priebehu monitorovania abstinencie v čase liečby, kde je využiteľnosť týchto toxikologických metód významnejšia, keďže testovanie nasleduje až po poučení pacienta
o zákaze konzumovania makových jedál a liekov s obsahom morfínu v rámci liečeb
ného režimu.

Záver
Sondáž na klinická štúdia poukázala na to, že na Slovensku bežné pouzlvanie
maku ako pochutiny v strave môže byť činiteľom, ktorý výrazne skomplikuje hodnotenie výsledkov skríngových vyšetrení zameraných na zisťovanie užívania ilegálnych opiodov. Po použití tepelne neupraveného maku v potrave môže potom následne po niekoľko aj viac hodín dosahovať koncentrácia morfínu v moči vyšetrovanej
osoby podobné hodnoty, ktoré pretrvávajú približne tak dlho ako napr. po užití heroínu. Skríningové vyšetrenia neumožňujú rozlíšenie pôvodu morfínu, ktorý bol zistený v moči. Lekár by mal mať na zreteli uvedené obmedzenia pri zvažovaní výsledkov toxikologických vyšetrení a mal by ich interpretovať iba s najvyššou opatrnosťou
za využitia a vo vzťahu k výsledkom získaným v komplexe ostatných diagnostických
prístupov.
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