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Súhrn 

V praCl sú prezentované koncentrácie voľného a celkového morfínu , prípadne 
6-monoacetylmorfinu , stanovené v moči hospitalizovaných pacientov pri zneužíva TÚ opiátov 
morfinového radu. 

Na izoláciu látok z moču bola využitá extrakcia na pevnej fáze (SPE - solid phase extrac
tion) na kolónkach Separcol s náplňou Sl Cl8 T. 

Kvalitatívny a kvantitatívny dôkaz bol realizovaný chromatografiou na tenkých vrstvách 
(TLC) a následne TLC denzitometriou . 

Autori diskutujú o možnosti a príčinách falošne pozitívnych výsledkov pri použití počia
točných, screeningových, komerčne dostupných imunotestov. Približne v 50 % moču boli súčas
ne dokázané aj iné xenobiotiká . 

K r ú č o v é s lov á: Abúzus drog - morfin - 6-monoacetylmorfin - moč - SPE - SI C 18 T -
t enkovrstvová chromatografia - denzitometria 

J . Valuch, M. Bauer: DRUG ABUSE, DRUG ANAL YTICAL 
EVIDENCE AND FINDINGS IN URINE OF HOSPITALIZED 
PATIENTS 

Summary 

The work deals with concetrations of free and totaI morphine or 6-monoacetylmorphine 
found in urine of hospitalized patients in case of abusing drugs or morphine order. 
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F'or purpose of isolating the substBnces from urine. the SPE - solid ph ase extracti on - was 
applied in the separcol colonies with Sl C IB Tfilling. 

The qualitative and quantitative evidence was obtained by cltromatography on thin layers 
(TLC) and subsequently by TLC densitometry. 

The au thors discuss the possibility and causes of false positive r esults in using initial sree
ning commercially avalilable immunologic tests. In a pproximately 50 % urine samples, also 
other xenobiotics were found. 

K ey w o r ds : Drug abuse - morpine - 6- monoacetylmorphine - urine - SPE - Sl CIB T -
thin layer chromatography - densitometry 

Po roku 1989 sa u nás "drogová scéna" náhle dramaticky zmenila, hoci spo
ločnosť nebola na prevenciu a obranu proti zneužívaniu drog pripravená. Rozšírila 
sa možnosť získania a abúzu drog, s ktorými sa stretávame v súčasnosti pri toxíko
logicko-chemickej analýze vzoriek biologických materiálov, či už pre účely klinické 
alebo forenzné . Ide najmä o opiáty, kokaín, kanabis, LSD a metamfetamin. 

Primárnym, najefektívnejším a z konzumenstského hľadiska aj najžiadúcejším 
účinkom drog na báze ópia je eufória. Analgetické účinky drog tejto skupiny sú pre 
toxíkomana bezvýznamné. 

Medzi najvýznamnejšie opiáty patria prirodne sa vyskytujúci morfín a kodeín 
(v surovom ópiu), polosyntetický heroín (3,6 diacetylmorfín) a celý rad syntetických 
opiátov, napr. pentazocin, fenazocin, levofranol atď. (Wenke, 1983). 

Opiáty sú zvyčajne aplikované injekčne a to subkutánne, intramuskulárne a in
travenózne, môžu byť fajčené, šnupané alebo užívané perorálne. Intenzita a dÍžka 
trvania euforického zážitku pri abúze opiátových drog záleží na niekoľkých fakto
roch (Novomeský, 1996): 

- Na množstve aplikovanej látky; 
- na spôsobe aplikácie; 
- na miere rozvoja závislosti subjektu od danej drogy; 
- na tom, či ide o izolovanú drogu alebo o kombináciu drog. 
Začiatočnici a nepravidelni konzumenti morfínu začínajú obvykle s dávkami 

v rozmedzí horných hraničných hodnôt ešte terapeutických dávok (20 mg). 
Chronickí morfínisti dokážu denne skonzumovať dávky 3 000 až 5 000 mg mor

fínu. Letálna dávka morfínu u človeka neprivyknutého tejto droge sa pohybuje pri 
injekčnom podani v rozsahu 200 - 300 mg. Opísané sú však pripady, keď chronickí 
morfínisti prežili 14 až 20 násobne vyššie dávky. 

Pri zneužívaní heroínu začiatočníci začínajú obvykle s dávkami 1 - 3 mg. Chro
nickí konzumenti heroínu sú schopní dobre tolerovať dávky až 300 mg pro die. 
Letálna dávka heroínu je pri jednorazovom podaní neprivyknutej osobe približne 60 
- 80 mg (Novomeský, 1966). 

Ostatné, obvykle syntetické deriváty morfínu, majú v rôznom pomere zastúpené 
analgetické a euforické účinky morfínu. Subjekt závislý od týchto preparátov, 
zväčša charakteru liečiv, si obvykle sám vyhIadáva pripravok jemu "najdostupnejší 
a najvyhovujúcejšieho zloženia". Abstinenčné priznaky po náhlom odňatí drogy na 
báze ópia začínajú u chronických konzumentov asi po 5 - 15 hodinách. Kriza vr
cholí medzi 36. - 72. hodinou po poslednej dávke drogy (Novomeský, 1966). 
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Koncom r. 1995 bolo u nás v zdravotníctve evidovaných 1 239 osôb závislých od 
drog (o 50 viac ako v r . 1994), z toho 924 mužov. Podiel západoslovenského regiónu 
vrátane Bratislavy predstavoval viac ako 80 %. východoslovenský 12 % astredoslo· 
venský necelých 8 %. Kým v roku 1992 bolo v SR registrovaných 52 konzumentov 
heroínu. dnes je to už 1026. čo predstavuje 83 % všetkých toxikomanov. Veková 
hraníca sa znižuje až po deti vo veku 11 -12 rokov. Podla Ústavu zdravotníckych 
informácií a štatistiky v SR je podiel 15 -19ročných na počte heroinistov 50 % a 15 
- 24ročných vyše 81 %. Tento stav Je v porovnaní s inými krajinami velmi zlý, pre· 
tože napr. v USA je priemerný vek heroinistov 23 rokov, s prevahou abúzu faj· 
čením, kým u nás si dve tretiny toxikomanov heroín aplikuje injekčne . Uvádzané 
hodnoty majú len orientačný charakter, skutočný stav je oveľa hrozivejší (Drogová 
závislosť v SR 1994. 1995). 

Cielom toxikologicko--ehemickej analýzy morfinu je na jednej strane monitoro
vanie terapeutických koncentrácií u pacientov. farmakokinetické štúdiá u ľudí a 
zvierat, a na druhej strane zisťovanie abúzu opiátov pre epidemiologické účely, 
kontrolu abúzu. dôkaz u prežívajúcich a letálnych otráv. 

Detekčné časy sú dôležité parametre v testovaní liekov. pretože indikujú. ako 
dlho po požití je liečivo alebo jeho metabolity vylučované v koncentráciách nad de
tekčným limitom, t . j . ako dlho sú osoby pozitívne na testované liečivo . Je zrejmé. 
že detekčné časy sú velmi závislé od množstva faktorov, vrátane dávky. spôsobu 
aplikácie, individuálnej rýchlosti metabolizmu a exkrécie. špecificity stanovenia a 
detekčného limitu. Všeobecne opiáty môžu byť detegované v moči do 3 dní. (Recom
mended methods .• 1993. Cone, 1991). 

Pozitívny výsledok v počiatočnom imunoteste v moči znamená, že opiát je 
prítomný a mal by byť potvrdený a identifikovaný špecifickejšou metódou. založe
nou na inom fyzikálno--ehemickom princípe. Komerčne dostupné imunotesty (napr. 
Abuscreen Ontrak morphine. QuikPac morphine test, Frontline morphine atď. ) 
majú "cut off" koncentráciu 300 ng/ml moča . 

Morfinje spoločným metabolitom rôznych opiátov morfinového radu (morfin. ko
deín. heroín, etylmortin, hydrokodón, dihydrokodeín. pholcodín atď. ) . V prípade. že 
bol v biologickej vzorke identifikovaný morfin, vzniká otázka, aká bola pôvodná for
ma drogy. Za dôkaz heroínového požitia je považovaná detekcia jeho metabolitu 
6-monoacetylmorfinu (6-MAM). ktorá je ale analyticky veľmi náročná a je možná 
iba v skorých fázach (približne do 8 hodín) po aplikácii dávky (Cone. 1991; Rom
berg. 1990). 

Všeobecne je akceptovaný poznatok, že kodeín nie je zdrojom morfinu. keď po
mer koncentrácie celkového kodeínu a celkového mortinu je menší ako 0.6 a súčas
ne koncentrácia morfinu v moči je väčšia ako 200 ng/ml (Recommended methods .. .• 
1993). 

Pojem celkový morfin vyjadruje sumu volného a konjugovaného (v prevažnej 
miere s kyselinou glukoronovou) mortinu. ktorý bol pred extrakciou zo vzorky 
uvolnený hydrolýzou. Po terapeutickej dávke môže byť koncentrácia morfinu v moči 
do 10 ug/ml. pri smrtelnom predávkovaní heroínom bola u obetí stanovená kon
centrácia celkového morfinu v moči v rozmedzí 0.10 - 120.0 ug/ml (Balíková, 1995). 

Cielom práce bolo stanoviť koncentráciu volného a celkového morfinu, prípadne 
6-MAM a iných opiatov (kodeín, etyimorfin) v moči pri zneužívaní opiátov. 
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Materál a metódy 

Zo vzoriek moču pacientov Psychiatrickej kliniky FN v Bratislave, pozitívnych 
imunotestom na morfin, bol náhodne vybraný súbor 46 vzoriek moču. Moč bol u
skladnený pri teplote -20 C bez prídavku konzervačných prísad. Na extrakciu ana
lytov z biologického materiálu bola použitá extrakcia na pevnej fáze (SPE - solid 
phase extraction) na kolónkach Separcol s 250 mg náplňou SI C18 T. Na získanie 
voIných (nekonjugovaných) analytov sme použili moč priamo. Celkové opiáty (t. j . 
voľné + konjugované) boli získané po kyslej hydrolýze a následnej SPE. Všetky 
vzorky pred extrakciou na pevnej fáze boli upravené na pH 7. Extrakty boli odpa
rené do sucha v prúde dusíka na vodnom kúpeli pri teplote 60 C, rekonštituované v 
metanole a použité na kvalitatívno-kvantitatívnu analýzu tenkovrstvovou chroma
tografiou (TLC) a TLC denzitometriou. TLC bola realizovaná na komerčných skle
nených platniach TLC-Kieselgel 60 F 254, 20 x 20 cm, fy Merck a na HPTLC Kie
selgel 60 F 254, 20 x 10 cm fy Merck. 

Všetky denzitometrické merania boli robené na denzitometri CS-930 fy Shi
madzu, Japonsko v UV - oblasti UV - denzitometriou a fluorescenčnou denzitome
triou s detekčným limitom na úrovni 100 ng/škvrnu. Výsledky boli štatisticky spra
cované na PC, použitím tabuIkového procesora MS-Excel (Valuch, 1996). Vzorky 
boli vyšetrené kvalitatívne aj na prítomnosť iných xenobiotík tenkovrstvovou chro
matografiou podľa Večerkovej (1983) . 

Výsledky 

Zo súboru 46 vzoriek moču pozitívnych imunotestom na opiáty, bolo súčasne 7 
pozitívnych na kokaín a 5 na kanabinoidy. Ďalšími analytickými metódami sa táto 
pozitivita potvrdila pre opiáty v 42 prípadoch (31 mužov, 11 žien, priemerný vek 
21,9 roka, vekové rozpätie 16 - 34 rokov) a pre kokaín v 6 prípadoch. 

K tomu sme ešte stanovili, ak bol prítomný, 6-MAM, volný a celkový kodeín, 
alebo etylmorfin. Screening liečiv podIa Večerkovej (1983) potvrdil v 8 vzorkách 
prítomnosť benzodiazepínov. Rozpätie stanovených koncentrácií pri jednotlivých 
analytických metódach voIného a celkového morfinu, ako aj 6- MAM, sú uvedené na 
porovnanie v tabuIke 1. 

TabuIka 1. Hodnoty sú vyjadrené v ug/ml moču 

vorný morfín Priemerná Celkový Priemerná 6-MAM 
hodnota morfín hodnota 

UV 0,1 - 20,7 6,5 0,4 - 45,7 15,3 0,1 - 2,6 
Denzitometria 

Fluorescenčná 0,1 - 18,7 5,9 0,4 - 39,5 14,1 0,1 - 2,7 
denzitometria 

Diskusia 

Vzorky moču boli prvotne podrobené imunotestu na rozlíšenie negatívnych vzo
riek od pravdepodobne pozitívnych. Imunotechniky sú screeningové techniky reali-
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zované priamo s natívnym močom. Sú nešpecifické, pretože dávajú skrižené reakcie 
(cross reaction) so štrukturálne podobnými látkami. Z tohto dôvodu sú potrebné 
potvrdzujúce analytické metódy s cieľom identifikovať a kvantifikovať opiáty a ich 
metabolity. 

Tenkovrstvovou chromatografiou a TLC denzitometriou sme zistili, že 4 vzorky 
zo súboru boli "falošne" pozitívne na imunotest. Túto pozitivitu môžu vytvárať aj 
iné opiáty a ich metabolity, ktoré neboli predmetom nášho záujmu. V literatúre sa 
našla zmienka o tom, že napr. hordenín (nachádzajúci sa v pive) dáva tiež skriženú 
reakciu pri opiátoch (Sing, 1992). . 

Treba brať do úvahy fakt, že veIa slabých bázických látok, t . j . aj morfin, sa via
že na povrch skla, čo je zvlášť markantné pri nízkych koncentráciách. Problém rieši 
používanie polypropylénových a polyetylénových skúmaviek, alebo "zakrytie" 
SI- OH skupín skla, napr. silanizáciou alebo použitím centrimidu (Wright, 1994). 

Tak isto nemožno obísť skutočnost, že imunotest sa robí ihneď pri prijme mate
riálu a v pripade pozitivity je bezpodmienečne potrebné uložiť ho do mrazničky (až 
po dobu IÚekoIko mesiacov) na neskoršie spracovanie. Je potrebné, aby vzorky boli 
bezodkladne po príjme uskladnené pri teplote - 20 °C, keďže degradácia pôvodných 
látok pri izbovej teplote pokračuje veľmi rýchlo. Tieto zistenia sú zvlášť dôležité pri 
manipulácii s pozitívnymi vzorkami, kde koncentrácie drogy sú blízke "cut otl" . 

Z nameraných hodnôt (Valuch, 1966) ako aj porovnaIÚm priemerných hodnôt 
voIného a celkového morfínu, možno usúdiť na dobrú koreláciu medzi jednotlivými 
analytickými metódami (tabuľka 1.). V 21 vzorkách bol dokázaný 6-MAM, čo sa 
všeobecne považuje za dôkaz heroínového abúzu v skorých fázach, t . j . niekoIko 
hodín po aplikácii dávky. Dôkaz 6-MAM v moči, ako špecifického markeru abúzu 
heroínu, závisí od mnohých faktorov: 

- SpoIahlivosť a citlivosť analytickej metódy pre detekciu 6- MAM; 
- detekčný čas 6-MAM v moči; 
- individuálna variabilita metabolizmu heroínu na 6- MAM (Cone, 1991). 
V literatúre sú u heroinistov opísané zachytené koncentrácie 6- MAM v moči aj 

viac ako 2 ug/ml (Vu-Due, 1990), čo je v súlade s našimi zisteniami. Kodeín je často 
detegovaný v moči po aplikácii heroínu, kde sa vyskytuje ako nečistota, resp. pri
mes, alebo bol použitý na maskovanie heroínu (Vu-Due, 1990). Pri vysokých nále· 
zoch kodeínu a etylmorfinu ja pravdepodobné, že modln pochádza (aj) z tohoto 
zdroja . 

Prí terapeutických dávkach sú opísané koncentrácie celkového modlnu do 10 
ug/ml moču (Recommended methods ... , 1993). Vzhľadom na skutočnosť, že väčšina 
pacientov súboru neprijímala terapeutické dávky (27 pacientov je diagnostiko
vaných ako závislých) ako aj vzhľadom na vývoj tolerancie k droge, toto môže byť 
v niektorých prípadoch zdôvodnením nálezu vyšších koncentrácií voIného a cel
kového morfínu (Valuch, 1996). 

Závery 

Pri interpretácii výsledkov treba brat do úvahy: 
- Interindividuálnu variabilitu metabolizmu; 
- interindividuálnu citlivosť k toxicite; 
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- existenciu množstva príležitostí k hydrolýze látok medzi odberom a výsledo 
kom. Hydrolýza môže nastať počas odobratia vzorky, počas uskladnenia pred 
analýzou a počas samotnej analýzy; 

- skutočnosť, že koncentrácia drog a ich metabolitov, detegovaných v moči neko· 
reluje s koncentráciou v krvi, alebo stupňom poškodenia . Prítomnosť drog alebo ich 
metabolitov v moči je iba indikáciou nedávnej drogovej expozície; 

- že etanol zvyšuje akútnu toxicitu heroínu tým, že redukuje toleranciu 
(Ruttenber, 1990); 

- interakcie iných liečiv, ktoré sa súčasne s drogou vyskytujú v Iudskom orga· 
nizme. 
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