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SÚHRN
Autori  príspevku analyzujú príčiny numerických rozdielov výsledkov analýz pri dokazovaní alkoholu v krvi a vo vydychovanom vzduchu. Potvrdzujú presnosť 
analýz metódou  plynovej chromatografie ako aj analyzátormi vydychovaného vzduchu. Navrhujú spôsob eliminácie ľudského faktora, najčastejšie zodpoved-
ného za nepresnosti, na prípustnú mieru (bezpečnostný faktor) a potrebu analýzy dvomi od seba nezávislými metódami respektíve potrebu analýzy dvoch 
biologických materiálov. 
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Confrontation of knowledge on alcohol concentration in blood and in exhaled air 

SUMMARY
The authors of the paper give a brief historical overview of the development of experimental alcohology in the former Czechoslovakia. Enhanced attention is 
paid to tests of work quality control of toxicological laboratories. Information on results of control tests of blood samples using the method of gas chromato-
graphy in Slovakia and within a world-wide study “Eurotox 1990“ is presented. There are pointed out the pitfalls related to objective evaluation of the analysis 
results interpreting alcohol concentration in biological materials and the associated need to eliminate a negative influence of the human factor. The authors 
recommend performing analyses of alcohol in biological materials only at accredited workplaces and in the case of samples storage to secure a mandatory 
inhibition of phosphorylation process. There are analysed the reasons of numerical differences of analyses while taking evidence of alcohol in blood and in 
exhaled air. The authors confirm analysis accuracy using the method of gas chromatography along with breath analysers of exhaled air. They highlight the 
need for making the analysis results more objective also through confrontation with the results of clinical examination and with examined circumstances. The 
authors suggest a method of elimination of the human factor, the most frequently responsible for inaccuracy, to a tolerable level (safety factor) and the need 
of sample analysis by two methods independent of each other or the need of analysis of two biological materials. 
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PŮVODNÍ
PRÁCE

nenia je jednoznačne doménou analytika, či už ide o  toxikológa 
analytika alebo súdneho lekára, ktorý sa na toxikologickú analý-
zu špecializuje aj prakticky.

Žiadatelia analýzy spravidla neberú ohľad na prípustné od-
chýlky (laboratórna chyba a  zlyhanie ľudského faktora), či iné 
okolnosti, ktoré môžu radikálne ovplyvniť správanie sa jedinca 
(ovplyvnenie chorobou, liečivami, drogami a iné).

Publikácií z  oblasti alkohológie značne pribúda, väčšina je 
však iba rešeršným kompilátom známych poznatkov. Zriedka-
vejšie sa stretávame s tými, ktoré riešia aktuálne  problémy alko-
hológie. Publikované poznatky predstavujú väčšinou iba rôzne 
štatistické konfrontácie výsledkov analýz, bez poznatkov získa-
ných vlastným výskumom.

Cieľom tohto príspevku je okrem iného hľadať pôvod nezrov-
nalostí výsledkov, získaných analýzou vydychovaného vzduchu 
a analýzou krvi metódou plynovej chromatografie.

Špecificita dôkazu alkoholu je v  súčasnej dobe vyriešená. 
Dokazovanie alkoholu vo vydychovanom vzduchu pomocou 
detekčných rúrok bolo nahradené dychovými analyzátormi s di-
gitálnym výstupom a registráciou výsledku. Dôkaz alkoholu se-
parovane od ostatných  prchavých redukujúcich látok nahradila 
plynová chromatografia s registráciou výsledkov, ale aj možnosť 

Permanentne atraktívna téma alkohológie sa opiera väčšinou 
o poznatky získané experimentálne pred desiatkami rokov. Tie 
sú  využívané najviac pri zisťovaní koncentrácie  alkoholu (etano-
lu) v biologických materiáloch. Konkrétne prípady ovplyvnenia 
alkoholom však zodpovedne môže posúdiť len psychiater. Pres-
nosť a hodnovernosť výsledku toxikologicko-chemickej analýzy 
je vyžadovaná aj žiadateľmi analýzy (orgány činné v  trestnom 
konaní, zamestnávatelia a podobne), pričom numerické zhod-
notenie výsledku predstavuje iba jedno kritérium zo širokej 
palety činiteľov, ktoré vystihujú skutočný stav alkoholického 
ovplyvnenia. 

Špecificita a presnosť výsledkov toxikologicko-chemickej ana-
lýzy biologických materiálov pri zisťovaní alkoholického ovplyv-
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