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Souhrn 

U pacientů s doporučenou abstinencí od alkoholu bylo provedeno celkem 142 
vyšetření na ethylglukuroníd (EG/ v moči v různých časových intervalech. Potvrdilo 
se , že pokud pacient nejméně 1 až 3 dny před vyšetřením moče vypije určité 

množství alkoholu má moč na EG nebo záchyt na EG pozitivní v 83,3 až 100 %. 
Požití alkoholu před 4 až 5 dny je méně přesvědčivé (50 %). 

K I í č o v á s lov a : abstinence od alkoholu - detekce - ethylglukuroníd 

Úvod 

U pacientů s problematkou pití alkoholu byl dosavadní zájem při kontro
le dodržování abstinence věnován vyšetřování markeru abuzu alkoholu. 
Patři mezi ně buněčné enzymy GGT-gamma glutamyl transferáza, ALT
alanin aminotransferáza, AST asparát aminotransferáza, dále MCV- mean 
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cell volum-střední objem červené krvinky, a CDT karbohydrát deficient 
transferin,nejvíce specifický marker 82-100 % (Sillanaukee, 1977). Tyto 
markery mohou být negativní při pití menšího množství alkoholu a nejsou 
proto ukazatelem abstinence. 

Existuje ale řada zdravotních stavů a sociálních situací, které vyžadují 
úplnou abstinenci. Kontrola dodržování abstinence nebyla zatím labora
torně možná. Pacienti většinou vědí, kdy si mohou dát poslední dávku alko
holu aby při kontrolním vyšetření měli alkohol v dechu negativní. To se 
změnilo zavedením vyšetřování výskytu EG v moči. 

Ethylglukuronid (EG) je metabolit etanolu, který vzniká v těle enzyma
tickou konjugací etanolu s kyselinou glukuronovou. V krvi je zjistitelný řa
du hodin až dní po konzumaci alkoholu, v moči se udává za 3,5 ± 1,5 dne 
(Universitatklinik Aachen, 2008), nebo i za 7 dní (Wurst,2009)Detekce EG 
je možná nejen z moče a krve, ale i z vlasů (Kharbouche,2009) 

Metodika 

U pacientů s potřebou dodržování abstinence jsme prováděli vyšetřování 
moče na EG v různých časových intervalech. Odebranou moč jsme poslali do 
laboratoře s průvodkou k vyšetření. Kontrolu abstinence jsme tak prováděli 
v různém časovém období a to jak u pacientů, kteří užití alkoholu přiznali 
tak i u těch co požití alkoholu zapřeli . 

Výsledky 

Požití alkoholu 1-5 dní před vyšetřením: 

1 den po požití alkoholu bylo vyšetřeno celkem 6 pacientů. Z toho dva by
li v ochranné protialkoholní léčbě (OPAL), jeden pod dozorem probační 
a mediační služby (PMS) V anamneze vypití 1-3 piv 5x, šesti dávek nealko
holického piva (pito) lx. Všech 6 pacientů mělo pozitivní záchyt EG v moči. 

2 dny po požití alkoholu bylo vyšetřeno celkem 11 pacientů. Z toho jeden 
v OPAL, jeden PMS a jeden v léčbě akamprosatem. V anamneze vypití 1-4 
piv 6x, 1 pito lx, 6 pit lx, Becherovka lx, 4 dcl vína lx (jediný pacient s ne
gativním nálezem). Ostatních 10 mělo pozitivní záchyt EG v moči, z toho 4x 
hraniční záchyt. 

3 dny po požití alkoholu bylo vyšetřeno celkem 6 pacientů, z toho jeden 
v léčbě disulfiramem. V anamneze vypití 1-3 piv 5x. Tito všichni měli pozi
tivní EG v moči , z toho lx hraniční záchyt. 1 pacient byl negativní, údajně 
po vypití 2 piv. 
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4 dny po vypití alkoholu bylo vyšetřeno celkem 8 pacientů. Z toho dva 
v léčbě akampropsatem a jeden PMS. V anamneze 4 pozitivní pacienti, z to
ho 3x hraniční záchyt uvedli vypití 1-3 piv 3x,2 dcl vína lx, "mnoho a lkoho
lu" lx. 4 pacienti měli negativní EG po údajném vypití 1 piva 3x a 2 pita lx. 

5 dní po vypití alkoholu byli vyšetřeni 2 pacienti. Z toho pacient s pozi
tivním hraničním nálezem v PMS vypil údajně 1 pivo, zatímco pacient s ne
gativním nálezem vypil údajně 5 piv. 

V době jeden den až pět dní po požití alkoholu bylo vyšetřeno celkem 33 
pacientů. Z toho bylo 26 pozitivních nebo s hraničným záchytem EG v moči 
t.j. 70,27 % a 7 negativních tj 18,9 % (tab. 1). 

Tabulka 1. 

1 den 2 dny 3 dny 4 dny 5 dní 

Pozitivní 6 10 5 4 1 

Negativní O 1 1 4 1 

Celkem 6 11 6 8 2 

% pozit. 100 % 90,9 % 83,3 % 50 % 50 % 

V dalším časovém rozmezí 6 - 26 dní před vyšetřením přiznalo celkem 
20 pacientů požití alkoholu. Celá polovina pacientů (10) mělo pozitivní EG 
nebo alespoň záchyt EG v moči. Tyto údaje svědčí o tom, že tito pacienti 
zřejmě užili alkohol kromě uvedeného termínu ještě i mimo uvedený termín 
v.s. v rozmezí 1-5 dní před vyšetřením. Porušení abstinence bylo prokázáno 
u 50 % pacientů 

Následná vyšetření byla zaměřena na potvrzení 
abstinence v delších časových intervalech 

První skupinu tvořili pacienti udávající trvání abstinence v rozsahu 1-11 
měsíců. Abstinenci uvedlo celkem 42 pacientů. Z toho bylo vyšetření EG 
v moči u 35 pacientů negativní. Z nich byli dva pacienti v léčbě disulfira
mem a jeden v léčbě akamprosatem. Dalších 7 pacientů bylo pozitivních. 
Zřejmě porušili abstinenci a užili alkohol nejdéle 5 dní před vyšetřením , 

i když uvedli trvání abstinence několik měsíců. Porušení abstinence bylo 
prokázáno u této skupiny pacientů v 16,66 %. 
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Druhou skupinu pacientů udávajících abstinenci 1 rok a více tvořilo 37 
pacientů. Z toho bylo vyšetření EG v moči u 30 pacientů negativní. Mezi ni
mi byli i tři pacienti před vyřazením u z registru OAT po pětileté abstinen
ci, pacient čekající na operaci srdce, a jedna pacientka jeden rok po porodu. 

Dalších 7 pacientů bylo pozitivních, z nich jeden potřeboval potvrzení 
o abstinenci pro sociální službu-péči o děti. Tito pacienti opět zřejmě užili 
alkohol nejdéle 5 dní před vyšetřením, i když deklarovali i několikaletou ab
stinenci. Z těchto vyšetření jeden hraniční záchyt nebyl potvrzen. Byli mezi 
nimi dva pacienti v léčbě Antabusem a jeden pacient v OPAL-o Porušení 
abstinence bylo u této skupiny pacientů prokázáno v 19,44 %. 

Ne všichni pacienti odevzdávali moč pod dohledem. To vedlo kromě 
jiných manipulací s močí k dodání cizí moče, nebo k ředění vlastní moče vo
dou . Naředění moči odhalila laboratorní vyšetření hladiny kreatininu v mo
či. Fyziologická hladina hladina kreatininu v moči se udává v rozmezí 
3 mmolll až 22 mmoll. Zředění moče bylo nalezeno celkem u 10 pacientů 
a to v rozmezí 1,99 mmol/1 až 0,51 mmolll. U osmi z nich byl nález EG 
v moči negativní, jedna pacientka měla pozitivní hraniční záchyt EG při 
hodnotě 2,23 mmolll, ale hodnocena laboratoří jako ředěná moč s uvedením 
tentokráte referenčního rozmezí 3 - 30 mmolll. Jeden pacient rovněž s pozi
tivním hraničním nálezem EG měl dokonce kreatinin negativní. - Labora
toří vzorek moče hodnocen proto jako nehodnotitelný. 

Indikace vyšetření EG 

Indikací pro vyšetření EG v moči jako markeru dodržování abstinence je 
celá řada . Patří mezi ně sledování EG u pacientů v aktivní protialkoholní 
léčbě , zejména léčených disulfiramem a akamprosatem, nebo dalšími léky, 
pacienti se somatickým nebo psychickým postižením, které indikuje potřebu 
abstinence, na příklad při onemocnění jater, zejména před transplantací ja
ter. Sledování EG v moči je indikováno u i u pacientů s uloženou ochrannou 
protialkoholní léčbou, nebo u pacientů v alternativní léčbě pod dohledem 
PMS, dále u pacientů před vyřazením z registru po pětileté abstinenci, při 
vyšetřeních pro potřeby soudu, nebo zdravotních a sociálních služeb (např. 
pří sporech péče o dítě), před vrácením řidičského průkazu a v dalších 
případech kdy má pacient uloženo dodržování abstinence. Další indikací je 
vyšetření EG před nástupem na rizikové pracoviště, nebo u gamblerů u kte
rých je gambling úzce spojen s pitím alkoholu. 
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Závěr 

Dosavadní sledování markeru abuzu alkoholu prokazuje poškození orga
nizmu nadměrnou kozumací alkoholu, ale při mírném, konzumentním pití 
bývají výsledky těchto vyšetření v normě. Pacienti docházející na kontrolu 
dodržování abstinence vědí, že v den kontroly se nesmějí napít alkoholu 
protože by mohli mít pozitivní alkohol v dechu. Jiné dny pijí alkohol běžně, 
ale při tom tvrdí, že abstinují. Zavedení vyšetřování EG v moči umožňuje 
u těchto pacientů odhalit porušování abstinence po vypití alkoholu za 1-3 
dny podle našich vyšetření v 83 až 100 %, po vypití alkoholu za 4-5 dní 
v 50 %. 

Pokud jde o pozitivní výsledky v dalších dnech po užití alkoholu, vyšetře
ní ukázala, že 50 % pacientů užilo alkohol dříve než v uvedených 6 až 
26 dnech. 

Vyšetření 42 pacientů s udávanou abstinencí 1 - 11 měsíců usvědčilo 
z porušení abstinence 7 pacientů t.j . 16,66 %. 

Vyšetření 37 pacientů s udávanou abstinencí 1 rok a více bylo usvědčeno 
z porušení abstinence rovněž 7 pacientů t .j . 19,44 %. 
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