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Souhrn 

V práci je popsána metoda rychlého stanovení hladiny etanolu v krevním séru. 

K I í č o v á s I o v a: alkohol - krevní sérum 

M. Hirt: MEASURMENT OF ETHANOL LEVELS IN BLOOD 
SERUM BY MEANS OF ENZYMATIC METHODS 

Summary 

The new original method for fast guantitative ethanol determination in blood serum is described 

Ke y w o r d s: alcohol - bood serum 

Vyšší hladina alkoholu v krvi je velmi často průvodním jevem velké většiny trestných 
činů, ať již v dopravě nebo jiných. Pro rychlé stanovení této hladiny vyvinula firma 
Enzymatic Inc. Horsham, USA tzv. Saliva Alcohol Test, ktorý se užívá (za pomoci alkohol 
dehydrogenázy metabolizujúcí etanol na acetaldehyd) ke stanovení hladiny alkoholu ve 
slinách. 

Pro potřeby forenzní medicíny je někdy žádoucí určit hladinu alkoholu v krvi při pitvě, 
a to v co nejkratším čase. Byla proto vyzkoušena a ověřena metoda použítí Saliva testu. 

Materiál a metodika 

Pro ověření spolehlivosti testu byla použita krev, ve ktoré byla hladina alkoholu již 
stanovena pomocí plynové chromatografie. Při použití Saliva testu lze hladinu alkoholu 
přímo odečítat na přiložené stupnici, proto vzájemné srovnávaní obou hodnot je velmi 
rychlé a jednoduché (obr. 1 ). 
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Výsledky 

Jak je patrno z přiložené tabulky, hladiny alkoholu v krvi při měření oběma metodami 
se liší pouze řádově v setinách g/kg (tab. 1) 

Tabulka 1. Srovnání hodnot obdržených 
pomocí enzymatické metody a 
hodnot určených plynovou 
chromatografií 

No. EM GC 
I. 0.94 0.90 
2. 0.78 0.80 
3. 0.67 0.71 
4. 0.96 0.94 
5. 0.68 0.66 
6. 0.92 0.88 
7. 0.64 0.64 
8. 0.76 0.74 
9. 0.62 0.64 

10. 0.88 0.92 
ll. 1.42 1.46 
12. 1.18 1.16 
13. 1.32 1.28 
14. 1.92 1.98 
15. 2.08 2.14 
16. 2 .46 2.55 
17. 2.68 2.62 
18. 2.12 2.16 
19. 2.86 2.80 
20. 2.36 2.40 
21. 2.16 2.18 
22. 2.74 2.78 

Legenda: 

NO. = Pořadí vzorku 

Obrázek 1. Stupnice, na ktoré lze přímo 
odečítat hladinu alkoholu ve 
zkoumaném séru 

READ .... 
HERE 

EM = Hodnoty v glkg získané pomocí enzymatické metody 
GC = Hodnoty v g/kg získané pomocí plynové chromatografie 

Diskuse 

Využití tohoto testu pro stanovení hladiny alkoholu v krvi je ve mi jednoduché, poměrně 
levné (cena jedné soupravy asi 150.- Kč) a hlavně nejrychlejší z doposud klasicky 
užívaných metod. Praktická aplikace v případech trestných činů, kdy je třeba pro účely 
vyšetřování co nejdříve zjistit, zda se usmrcený nacházel nebo nenacházel pod vlivem 
alkoholu, je nedocenitelná. 
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