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Súhrn 

Fosfatidyletanol (PEth) patrí do skupiny abnormálnych fosfolipidov, vytvára
júcich sa v ľudskom tele výlučne po konzumácií alkoholu. Metabolizmus PEth pou
kazuje na možnosti stanovenia jeho koncentrácie v ľudskom organizme. Nakoľko je 
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PEth lokalizovaný skoro výlučne v erytrocytoch, za najvhodnejšiu matricu sa po
važuje krv. Práca poskytuje krátky literárny prehľad histórie laboratórneho stano
venia koncentrácie PEth, pojednáva o súčasnej modernej technike ako je tandemová 
hmotnostná spektrometria s predchádzajúcou chromatografickou separáciou, a jej 
možnosti využitia pre spoľahlivú identifikáciu a kvantifikáciu PEth. Zároveň pouka
zuje na rozdiely a možnosti použitia krvi ako matrice v rozličných formách akou je 
plná krv a suchá kvapka krvi (DBS). 

K ľ ú č o v é s 1 o v á : fosfatidyletanol - hmotnostná spektrometria - suchá kvap
ka krvi 

PHOSPHATIDYLETHANOL - PETH - ITS BRIEF 
CHARACTERIZATION AND POSSIBILITIES 
OF LABORATORY DIAGNOSTICS 

Summa ry 

Phosphatidylethanol (PEth) belongs to group of abnormal phospholipids which 
are formed in human body only after alcohol consumption. The metabolism of PEth 
points to its laboratory determination possibilities in connection to human body. 
Blood is using as most suitable matrix due to exclusive presence of PEth in erythro
cytes. This work provides short literary review in history of PEth laboratory deter
mination and shows to modern laboratory techniques such as tandem mass spectro
metry with previous chromatography separation for reliable identification and 
quantification of PEth. Work also points to differences between different blood ma
trix as a whole blood and dry blood spot (DBS). 

K e y w o r d s : phosphatidylethanol - mass spectrometry - dry blood spot 

Úvod 

Konzumácia alkoholu na Slovensku je spoločensky akceptovaná, dokonca 
žiadaná, ba až neoddeliteľná súčasť obchodných, pracovných i voľno časo-
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vých aktivít a spoločenských kontaktov. Zároveň je však zdrojom celého 
spektra celospoločenských problémov, týkajúcich sa ekonomických strát, 
poškodenia zdravia obyvateľov, ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky, 
kriminality, rozpadu sociálnych vzťahov, väzieb a podobne. Dianie okolo nás 
svedčí o tom, že sa nám dlhodobo nedarí zvládať tieto negatívne javy pre
ventívnymi ani represívnymi opatreniami. Aby sme mohli prijať účinné opa
trenia na odvrátenie nadmernej konzumácie alkoholu a jej následkov, je po
trebné mať k dispozícii metódy pre vyšetrenie markerov, pomocou ktorých 
je možné konzumáciu alkoholu dokázať a kvantifikovať. Medzi takéto mar
kery s vysokou senzitivitou a špecificitou patrí fosfatidyletanol (PEth). 

PEth a jeho metabolizmus 

PEth je aberantný fosfolipid, ktorý sa v prítomnosti molekuly alkoholu, 
konkrétne etanolu (CH3-CH2-0H), vytvára v bunkovej membráne (Cabar
cos a kol., 2013). 

Fosfolipidy predstavujú skupinu zložitých lipidov, ktoré sú hlavnou 
súčasťou biologických membrán (Alberts a kol., 2002). Fosfatidylcholín je 
jedným z fosfolipidov v ľudskom tele, ktorý sa za fyziologických podmienok 
v prítomnosti vody a enzýmu fosfolipázy D premieňa na kyselinu fosfati
dovú. Po konzumácií alkoholu je táto metabolická reakcia substituovaná re
akciou (premena fosfatidylcholínu v prítomnosti etanolu pri katalytickom 
účinku fosfolipázy D), ktorej produktom je PEth (Gunnarsson a kol., 1998; 
Musshoff, 2002) (Obr. 1). 
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Obrázok 1. PEth je tvorený v bunkovej membráne 
z fosfatidylcholínu v prítomnosti enzýmu fosfolipáza D 

a etanolu. (Konkrétna molekula PEth 16:1/18:0) 
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Vzhľadom na veľmi pomalé odbúranie z metabolizmu sa PEth radí medzi 
vysokošpecifické markery pre posúdenie závislosti od alkoholu (Musshoff, 
2002; Nalesso a kol., 2011; Zheng a kol., 2011). Odbúranie PEth z metabo
lizmu je zdÍhavý proces, pričom s využitím pokročilej prístrojovej techniky 
je možné PEth sledovať v rozličných matriciach (krv, vlasy, mozog) aj 14 dní 
po konzumácií alkoholu (platí pre tzv. heavy drinlúng - podľa WHO pred
stavuje pojem heavy drinking konzumáciu alkoholických nápojov v dennej 
spotrebe 60 a viac gramov čistého alkoholu (5-6 drinkov) u mužov, au žien 
40 a viac gramov čistého alkoholu (3-4 drinky), aspoň raz za posledných 30 
dní; Grohol, 2013). Práve pre vysokú špecificitu a dokázanú in vivo eli
mináciu bol PEth už v roku 1998 navrhnutý ako veľmi cenný marker pre la
boratórnu diagnostiku alkoholovej závislosti (Gunnarson a kol., 1998; Jones 
a kol., 2011; Simon, 2018). 
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Názvoslovie PEth 

Pomenovanie PEth neznamená označenie konkrétnej molekuly s presne 
definovanou štruktúrou, ale celej skupiny molekúl (Dagusta, 2015). Vo všeo
becnosti existuje viac ako 40 rôznych štruktúrnych usporiadaní jednotlivých 
molekúl, patriacich do skupiny „PEth-ov". Tieto sa medzi sebou líšia jednak 
dÍžkou alifatického uhlíkového reťazca, ale aj počtom dvojných väzieb v jed
notlivých reťazcoch (Helander a Zheng, 2009; Nanau a Neuman, 2015). Naj
častejšie popisované a diagnosticky najvýznamnejšie sú PEth 16:0/18:1 
a PEth 16:0/18:2 (Couture a kol., 2016; Nguyen a kol., 2018; Shräck a kol., 
2017; Simon, 2018). 

Štruktúra PEth zobrazená na obrázku (obr. 1) zodpovedá konkrétnej mo
lekule PEth 16:0/18: 1 ( l-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-fosfoetanol). 

„Hlava" molekuly je tvorená fosforom a atómami kyslíka v jeho blízkosti 
- fosfatidyl, „chvosty" molekuly sú tvorené rôzne dlhými uhlíkovými alifa
tickými reťazcami. 16:0 znamená, že kratší z alifatických uhlíkových reťaz
cov má 16 uhlíkov a žiadnu dvojnú väzbu. 18:1 hovorí o druhom dlhšom 
uhlíkovom reťazci s dÍžkou 18 uhlíkov a obsahom jednej dvojnej väzby. 
A nakoniec je súčasťou molekuly ešte nenápadný krátky reťazec pozostatku 
molekuly etanolu naviazaný na „hlavu" molekuly - etanol (Helander 
a Zheng, 2009). 

Laboratórna diagnostika PEth 

Tak ako aj v iných odvetviach, nielen chémie, je aj história laboratórnej 
diagnostiky PEth úzko spojená s vývojom nových metód, prístupov, kon
štrukčnými vylepšeniami detekčnej techniky ako aj stále pribúdajúcimi 
dôvodmi prečo stanovovať práve PEth. 

Jednou z prvých metód používaných pri stanovení PEth v jeho nie dáv
nej histórií (pred rokom 1996) bola, tenkovrstvová chromatografia (TLC -
z anglického thin-layer chromatography). TLC je založená na separácii lá
tok na platničke pokrytej presne definovanou vrstvou silikagélu. Analyty sa 
umiestnia na tzv. štartovaciu pozíciu platničky, ktorá sa následne umiestni 
do vyvíjacej komory s mobilnou fázou. Po separácií a s využitím audiorádio
grafie sa na silikagélovej vrstve platničky vytvoria škvrny, ktorých presná 
pozícia a veľkosť bola používaná pre následné hodnotenie prítomnosti PEth 
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(Sarri a kol., 1996). Táto metóda však nebola dostatočne citlivá pre stanove
nie koncentrácie PEth, a tiež neposkytovala vhodné možnosti pre následnú 
kvantifikáciu (Zheng a kol., 2011). 

Ako jedna z najpoužívanejších chromatografických metód medzi rokmi 
1996-2008 pre stanovenie koncentrácie PEth bola využívaná vysoko účinná 
kvapalinová chromatografia (HPLC - z anglického high-performance liquid 
chromatography) s následnou detekciou pomocou evaporatívneho rozpty
lového detektora (ELSD - z anglického evaporative light scattering detector). 
Princípy kvapalinovej chromatografie sú veľmi komplexné a rozsiahle. 
Veľmi zjednodušeným priblížením užitočnosti HPLC je zbrzdenie látok v zá
vislosti od ich afinity k stacionárnej fáze separačnej kolóny, a teda definova
nie presného času sledovaných látok vychádzajúcich z chromatografickej 
kolóny. Látky sú celým systémom vedené mobilnou fázou, ktorej kontinuál
ny prechod je zabezpečený pumpami. Optimalizáciou vhodných podmienok 
delenia látok je ich možné oddeliť od zložiek matrice - biologického mate
riálu, a tým výrazne uľahčiť následnú detekciu. V uvedených rokoch bol pre 
tento účel najpoužívanejší ekonomicky dostupný detektor ELSD. Mobilná 
fáza, ktorá vedie separované analyty, sa odparí a samostatné malé kvapôč
ky vzorky sú vystavené nárazu laserového lúča, ktorý je následne rozptý
lený v závislosti od obsahu molekúl, napr. PEth v kvapôčkach. Tento rozptyl 
svetla následne generuje elektrický signál, ktorý sa zaznamenáva a pomo
cou výpočtovej techniky je ho možné prepočítať na výslednú koncentráciu. 
Metóda poskytovala možnosť kvantifikácie avšak stále nebola dostatočná 
pre identifikáciu (Gunnarson a kol., 1998; Musshoff, 2002; Varga a Alling, 
2002). 

S vývojom moderných analytických metód a postupov sa v poslednom de
saťročí dostala do popredia metóda využívajúca opäť HPLC pre delenie lá
tok, avšak tento krát v spojení s hmotnostnou spektrometriou (MS - z an
glického mass spectrometry). S využitím hmotnostnej spektrometrie s pred
chádzajúcou chromatografickou separáciou je možné medzi sebou rozoznať 
jednotlivé štruktúrne formy PEth, z ktorých každá má svoj retenčný čas 
(čas, pri ktorom jednotlivé látky vychádzajú z chromatografickej kolóny) 
a špecifický pomer hmotnosti a náboja m/z (Beck a kol., 2018; Francis 
a kol., 2015; Helander a Zheng, 2009; Helander a kol., 2012; Jones a kol., 
2011). Metódy MS sú vysoko špecifické dostatočne citlivé pre analýzu aj 
veľmi nízkych koncentrácií látok vo vzorkách a patria do skupiny identifi-
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kačných metód. Pojem hmotnostná spektrometria predstavuje komplex me
tód využívajúcich jeden (MS) alebo niekoľko analyzátorov hmotnosti za se
bou- tandemová hmotnostná spektrometria (MS/MS - z anglického tandem 
mass spectrometry). S využitím MS techník získavame tzv. odtlačok moleku
ly v podobe spektra látky, ktorý poskytuje identifikačné znaky molekuly. 
Spojením metód HPLC a MS alebo HPLC a MS/MS je možné získať kom
pletné informácie o vzorke, a teda nie len spoľahlivú kvantifikáciu, ale aj 
identifikáciu jednotlivých analyzovaných látok (Watson a Sparkman, 2009). 

Obrázok 2. Prístrojová technika HPLC-MS/MS pre identifikáciu 
a kvantifikáciu koncentrácie PEth v rozličných matriciach 

-- -
l ·- - . 

\ ~ ~ -'!"„ 
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Biologické vzorky a ako z nich dostať PEth 
do analyzátora 

PEth sa vytvára v bunkovej membráne, z čoho vyplýva, že jeho stanove
nie je možné vykonať z niekoľkých biologických matríc. Za najčastejšie vy
užívané a pomerne jednoducho dostupné matrice sa v súčasnosti v našich 
podmienkach stále považujú krv a moč. 

Jednou z možností je štandardný odber krvi do skúmaviek s obsahom an
tikoagulačného činidla (EDTA - z anglického ethylenediaminetetraacetic 
acid; Couture a kol., 2016; Nalesso a kol., 2011; Nguyen a kol., 2018). 
Nevýhodou tohto spôsobu je nutný transport alebo príchod zdravotníckeho 
pracovníka, následná potreba skladovania pri teplote 4 °C a transport do la
boratória. Modernejší, komfortnejší a jednoduchší spôsob odberu krvi je od
ber v podobe suchej kvapky krvi (DBS - z anglického dried blood spot). Ten
to spôsob si nevyžaduje prítomnosť zdravotníckeho personálu a je ho možné 
vykonať napríklad aj priamo pri škodovej udalosti alebo situáciách, pri kto
rých je potrebné overiť možnú prítomnosť alkoholu v krvi (Beck a kol., 2018; 
Kummer a kol., 2016). Veľkou výhodou tohto spôsobu je stabilita PEth 
v DBS pri laboratórnej teplote (až 9 mesiacov) a možný transport v obálke 
poštou (Bakhireva a kol., 2016). 

Vo fáze odberu však končí jednoduchosť stanovenia PEth. Vyššie spomí
naná prístrojová technika umožňujúca identifikáciu a kvantifikáciu (napr. 
HPLC-MS/MS, obr. 2) je náročná na čistotu vzorky. Krv ako matrica sa 
v chromatografii považuje za jednu z veľmi komplexných a „špinavých" 
matríc. Táto prístrojová technika si teda vyžaduje zložitejšiu prípravu vzor
ky ako pri štandardne používaných plnoautomatických biochemických ana
lyzátoroch. 

Predpríprava vzorky a extrakcia sú, nielen v chromatografii, jednými 
z limitujúcich faktorov. Odhaduje sa, že 50 - 70 % úsilia v analytickom pro
cese sa sústredí práve na predprípravu vzorky a extrakciu analytov z nej 
(Rezaee a kol., 2015). 

Extrakcia je jedna zo základných techník, používaná v rámci predprípra
vy vzorky pre separáciu látok matrice od analytov, ktoré je následne po
trebné analyzovať. Extrakcia, ako aj iné techniky, musí spÍňať v súčasnosti 
hneď niekoľko predpokladov - vysoko špecifická, netoxická pre človeka a ži
votné prostredie, robustná, ekonomicky výhodná (Turner, 2006). Pri výbere 
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tipu extrakcie je potrebné predpokladať približnú koncentráciu PEth v ma
trici (plazma, DBS, vlasy), jej štruktúru a polaritu (polárna „hlava" a ne
polárne „chvosty" tvorené alifatickými uhlíkovými reťazcami), formu voľnú 
alebo viazanú, a mnoho ďalších súvislostí (Raynie, 2010). 

Príklad rôznosti použitia jednej a tej istej matrice, ale v inej forme: 
1. Plná krv. Existuje niekoľko možných použiteľných extrakčných postu

pov, pričom jedným z najpoužívanejších je extrakcia PEth z plnej krvi (štan
dardne 5 ml krvi odobratých do skúmaviek s EDTA). V tomto prípade sa 
použije 100 µl plnej krvi s vhodným pomerom extrakčného činidla, ktoré za
bezpečí rozrušenie membrány erytrocytov, a teda extrakciu molekúl PEth 
z membrány erytrocytov. Extrakciou sa príprava vzorky nekončí, nasleduje 
niekoľko ďalších úprav ako centrifugácia, prenos supernatantu a jeho ná
sledné odparenie a prevedenie do rozpúšťadla kompatibilného s analytic
kým systémom, napr. HPLC-MS (Helander a Zheng, 2009). 

2. DBS. V tomto prípade je odobratý materiál v objeme niekoľko mikroli
trov (častokrát < 10 µl) v podobe niekoľkých škvŕn krvi na vhodnom fil
tračnom papieriku (obr. 3.). Z filtračného papierika sa v laboratóriu vyštik
ne jeden alebo viacero terčíkov o presne definovanom priemere (štandardne 
3-3,5 mm vyštiknutý terčík s objemom krvi 3-4 µl v závislosti od fyzikálno
chemických vlastností filtračného papierika; Zakaria a kol., 2016). Existuje 
niekoľko možných spôsobov ako dostať PEth z DBS. Použité chemikálie 
a postupy sa dramaticky neodlišujú od extrakčných techník používaných 
pri plnej krvi, avšak pri extrakcií z DBS je potrebné zamerať sa na koncen
tráciu PEth v oveľa menšom objeme, ako pri extrakcii z plnej krvi (Kummer 
a kol., 2016). 
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Obrázok 3. Suchá kvapka krvi. Priemer krvnej škvrny 
je 1,2 cm, priemer vyštiknutej časti použitej 

pre analýzu je 3,2 mm 

Prečo sa niektoré z markerov alkoholizmu stanovujú 
z moču, zatiaľ čo iné z hrvi 

Etyl glukuronid (EtG) a etyl sulfát (EtS) sú ďalšie z markerov, ktorými 
možno za pomoci súčasnej laboratórnej techniky dokázať prítomnosť alkoho
lu. EtG a EtS sú v tele po konzumácií etanolu pôsobením fyziologických 
enzýmov tvorené v pečeni a následne vylučované močom, teda nie sú pria
mo viazané na bunky. Ich laboratórna diagnostika sa vykonáva predovšet
kým z moču (Walsham a Sherwood, 2012). Pri týchto markeroch je však ich 
možnosť detekcie časovo obmedzená do približne 80 hodín po konzumácií al
koholu (Jones a kol., 2011). PEth je takmer výlučne lokalizovaný v erytrocy
toch, a keďže erytrocyty sa fyziologicky v moči nevyskytujú, jeho labora
tórna diagnostika je orientovaná na analýzu krvi. Primárnym dôvodom 
výberu diagnostikovanej telovej tekutiny alebo tkaniva je teda metaboliz
mus jednotlivých látok (Varga a Alling, 2002). 

Záver 

Záverom možno konštatovať, že laboratórna diagnostika PEth je síce 
technicky zložitejšia a vyžaduje ekonomicky náročnú prístrojovú techniku, 
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ale jej prínos pre medicínu, forenzné účely, bezpečnosť cestnej premávky, 
prevenciu kriminality a pridaná hodnota, ktorú prináša pre rôzne oblasti 
fungovania spoločnosti, vysoko prevyšuje spomenuté ťažkosti. PEth má ako 
marker konzumácie alkoholu všetky predpoklady k tomu, aby sa stal 
kľúčovou vyšetrovacou zložkou pre diagnostiku závislosti od alkoholu, pre 
riešenie následkov konzumácie alkoholu, pre posudzovanie spôsobilosti na 
rizikové práce, pre včasný dôkaz konzumácie alkoholu počas gravidity či pre 
dôkaz utajovanej konzumácie alkoholu pri komplikovanom priebehu rôz
nych ochorení. 

Poznámka 
Žiaden deklarovaný potenciálny konflikt záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 
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