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Alkoholfogyasztás vizsgálata a 

Magyar Honvédségnél

• Acut fogyasztást: 

- légalkohol

- véralkohol

• Krónikus fogyasztást:

- direkt és indirekt biomarkerekkel



Az alkoholfogyasztás biomarkerei

• Direkt biomarkerekkel az elfogyasztott alkohol hatására keletkező 

vegyület(ek) vér és vizelet koncentrációját, vagy a lebontás során 

keletkező metabolitokat vizsgáljuk meg. Mivel ezek a vegyületek 

csak alkoholfogyasztás hatására keletkeznek, jelenlétük  

megbízhatóan jelzi az abúzus tényét

• Indirekt biomarkereknek tekinthetők azok az enzimek, kóros 

fehérjék és egyéb eltérések, amelyek a krónikus, kóros mértékű 

alkoholfogyasztás toxikus hatásának következtében alakulnak ki 

vagy a metabolizmus során a sejtekben fokozott mértékben 

termelődnek és elváltozásokat okoznak.(5.) Ezeknek egy részét 

(GOT, GPT, GGT, MCV) az elmúlt évtizedekben is alkalmaztuk az 

egyéb diagnosztikai eljárások mellett az alkoholos 

egészségkárosodás mértékének felmérésére. Az így nyert adatok 

azonban nem elég specifikusak, hiszen más betegségek, toxikus 

vegyületek is okozhatnak hasonló tüneteket.



Szempontok az alkohol fogyasztást bizonyító 

vizsgálatok biomarkerei kiválasztásához

• Érzékenység: az a tulajdonság, hogy a vizsgált 

paraméter lehető legkisebb alkoholszintet is  mutassa 

ki.

• Specifikusság:a teszt csak alkoholfogyasztás 

esetében jelezzen.

• Objektív legyen  (vizsgálttól és a vizsgálótól) 

• Kimutathatósági idő a vizsgált biomarker az alkohol 

fogyasztástól minél hosszabb ideig legyen 

kimutatható. 



Krónikus alkohol fogyasztást jelző vegyületek 

Indirekt biomarkerek

A szövetekben, sejtekben, enzimekben kimutatható
változások, amiket az alkohol krónikus fogyasztása okoz.
Az indirekt biomarkerek értékei azonban más okból is (pl.
fertőző és hematológiai betegségek) változhatnak, ezért a
direkt biomarkerek érzékenyebbek és specifikusabbak az
alkoholra.

• Gamma-glutamil-transzferáz  (GGT)

• Alanin-amino-transzferáz  (ALT)

• Aszparain-amino-transzferáz (AST)

• Vörös vérsejt átlagos térfogat (MCV)

• Szénhidrát-deficiens transzferrin  (CDT)

• 5-hidroxi-triptofán



Alkoholfogyasztás indirekt biokémiai 

markerei
Marker Szenzitivitás% Specificitás 

%

Kimutatható 

(nap)

Vizsgálat 

módja

AST
55 20-40% 21

Klin .lab . 

eljárással

ALT
50 20-40% 21

Klin .lab . 

eljárással

MCV
50 70 60

Klin .lab . 

eljárással

GGT
70 75 21

Klin .lab . 

eljárással

CDT%
70 75 21

HP-LC, 

LC-MS



Az alkoholfogyasztás direkt biomarkerei

• Alkohol

• alkohol-dehidrogenáz (ADH)

• etil-glukuronid (EtG)

• etil-szulfát (EtS)

• foszfatidil- etanol (PEth)

• zsírsav-etil-észter (FAEE).



Alkoholfogyasztást igazoló direkt biomarkerek vizsgálatának 

módszerei és értékelésük főbb paraméterei.

Etanol metabolit

neve
Minta fajtája

Kimutathatóság 

időablaka
Vizsgáló eljárás Szenzitivitás% Specificitás%

EtG, EtS szérumból néhány óráig LC-MS 80 90

EtG, EtS vizeletből 3-5 napig
LC-MS

GC-MS
76 90

EtG vizeletből 80 óráig EMIT 76 90

PEth
alvadásban gátolt 

teljes vérből
2-3 hétig LC-MS 98 99

FAEEs és EtG hajból hónapokig LC-MS, EI-MS 100 100



Krónikus, kóros mértékű alkoholfogyasztás 

ellenőrzése

• Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat során levett 

vérmintákban meghatározott emelkedett májenzim értékek 

alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akiknek 

a vizeletmintájából  ellenőriztük a megelőző 80 óra 

alkoholfogyasztását.

• Laboratóriumunk jelenlegi munkarendjéből, valamint 

műszerezettségéből adódóan erre a vizelet EtG vizsgálata 

a legcélravezetőbb.

• A második szűrőn fennakadt személyek pozitív 

eredménye azt bizonyítja, hogy az alkalmasság 

vizsgálatot megelőző napokban is 70g/nap mennyiségű  

tiszta alkoholt fogyasztott. 



Etil-Glukuronid (EtG)

• A májsejtekben az elfogyasztott alkohol 0,5%-a UDP-glukuronil transzferáz

konjugációval egy etil-glukuronidnak (EtG) nevezett vízoldékony, nem

illékony metabolittá alalkul

• Még akkor is kimutatható a vizeletből, amikor maga az alkohol már teljesen

eliminálódott a szervezetből. (80 óra)

• A vizeletből kimutatható EtG azt bizonyítja, hogy a páciens ki volt téve

alkohol expozíciónak, de nem határozza meg az alkohol forrását.

• A cut-off helyes megválasztásával az alkoholfogyasztást lehet

bizonyítani. (1000 ng/ml)

• Immunoasay (EMIT) és GC-MS, LC-MSMS módszerrel is mérhető!



• A szájvízben, kézfertőtlenítőben, belélegzett alkoholgőz hatására

kimutatható az EtG a vizeletben, de 350 ng/mL -t meghaladó

koncentráció nem magyarázható a fentiek használatával.

• A vizeletben spontán keletkezhet alkohol a vizeletben jelenlévő cukrok

(diabetes) és élesztő, vagy bakteriális fermentáció miatt, de mivel ezt a máj

nem metabolizálja, EtG nem keletkezik.

• Több, alkoholt tartalmazó gyógyszer adhat pozitív EtG eredményt.

• Nincs olyan, alkoholt NEM tartalmazó gyógyszer, amely ál-pozitív EtG

eredményt adna.

• Szenzitivitása 76%, specificitása 92%

• Az EtG a vizeletben +8 ˚C –on tárolva 4 napig stabil

• A méréshez megfelelően koncentrált vizelet szükséges. (vizelet kreatinin).

A vizelet mintákat hűtőben vagy fagyasztva kell tárolni. Fluoridos

mintavevő cső is alkalmazható a fermentáció gátlására.



Az EtG kimutathatóságának időablaka



Foszfatidiletanol

• Foszfatidiletanol: 

sejtmembránban etanol hatására 

foszfolipáz D enzim segítségével 

keletkező kóros foszfolipid

• glicerofoszfolipid homológok 

összefoglaló neve, azonos vázon 

az R1 és R2 helyen különböző 

zsírsav oldalláncok találhatóak.

• A foszfatidiletanol 16:0/18:1, 

valamint a foszfatidiletanol 

16:0/18:2 a két legjellemzőbb 

molekula típus,

• Szervezetünk összes 

sejtmembránjában végbemegy a 

folyamat, de a legegyszerűbben 

az alvadásban gátolt vérből 

végzett mérések hajthatók végre

16:0/18:1 – R1: palmitinsav

R2: olajsav

16:0/18:2 – R1: palmitinsav

Méréséhez

2-3 hétig jelzi 

R2: linolénsav

LC-MS-MS szükséges

az alkoholfogyasztást



Etil-glüluronid kimutatása vizeletből 

GC-MS módszerrel

• A módszer alkalmas etil-glükuronid vizeletből 

történő mennyiségi kimutatására. A vizsgálat 

eredményei alapján következtetés vonható le az 

alkohol fogyasztás mértékére.

• A vizeletminta etil-glükuronid tartalmát szilárd 

fázisú extrakciót és származékképzést követően 

gázkromatográfiás-tömegspektrometriás 

technikával határozzuk meg, negatív kémiai 

ionizációt alkalmazva, SIM üzemmódban.



Mintaelőkészítés
• A kalibrátor oldatsor készítése negatív kontroll 

vizeletben (Bio Rad Kft.) történik.

• Alkalmazott standardok: 

 etil-glüluronid (1 mg/ml, Cerilliant)

 etil-glükuronid-D5 (1 mg/ml, Cerilliant)

• Kalibrációs tartomány: 

200 ng/ml – 2000 ng/ml

• Szilárd fázisú extrakció: 

Strata-Si-1 Silica oszlop

• Származék képzés: 

Pentafluoropropionic

anhydride (PFPA) 



Eredmények értékelése I.

Vegyület Célion Qualifier ion 

etil-glükuronid 496 347

etil-glükuronid-D5 501 352



Eredmények értékelése II.

• Minden esetben egy tájékozódó mérés.

• Pozitivitás esetén még kettő párhuzamos 

mérés, a tájékoztató mérés alapján a 

megfelelő hígítási fokban, maximum 

tízszeres hígításban.

• Amennyiben a tízszeres hígítás sem esik 

a kalibrációs tartományba >20000 ng/ml 

eredményt adunk ki.

• A pozitivitás határa: 1000 ng/ml.



Etil-glükuronid kimutatás körellenőrzése



Májenzimérték arányok

GGT/SGOT_csop

<1 1,1-3 3,1-6 >6,1 Total

Count Count Count Count Count
Vizsgálaticsopo

rtok
Állományban 

lévők
3 10 9 0 22

Külszolg.ki 12 29 22 7 70

Külszolg.vissza 7 17 30 4 58

Önk.tartalékos 5 20 16 8 49

Total 27 76 77 19 199

GGT/SGOT_csop

<1 1,1-3 3,1-6 >6,1 Total

Count Count Count Count Count

Alkal masságAlkalmas 15 41 51 7 114

Alkalmatlan 12 34 27 12 85

Total 27 75 78 19 199



A vizsgált személyek GGT/GOT rációjának megoszlása alkalmasság szerint.              

Az eredmények nem szignifikánsak

< 1 1,1-3 3,1-6 > 6,1 Total

Count Count Count Count Count

Alkalmas 15 41 51 7 114

Alkalmatlan 12 34 26 12 84

Total 27 75 77 19 198

GGT/GOT csoportok

Alkalmasság

C
2
=6,012

dF=3

p=0,11                                                

nem szignifikáns

Az alkalmasság és alkalmatlanság megoszlása EtG értékcsoportok 

szerint nem szignifikáns



Összefüggés keresése a GGT/GOT ráció és az EtG között

Tukey comparison p p < 0.0500

4. csoport vs. 1. csoport < 0.0010 yes

4. csoport vs. 2. csoport 0,1600 no

4. csoport vs. 3. csoport 0,9890 do not test

3. csoport vs. 1. csoport 0,0210 yes

3. csoport vs. 2. csoport 0,5220 do not test

2. csoport vs. 1. csoport 0,2770 no

1. csoport 2. csoport 3. csoport 4. csoport

EtG <= 1000 EtG <= 1000 EtG > 1000 EtG > 1000

GGT / GOT <= 3 GGT / GOT > 3 GGT / GOT <= 3 GGT / GOT > 3



Az alkalmas és alkalmatlan személyek GGT/GOT arányának 

megoszlása a vizelet EtG értékek szerint.



Összefoglalás 
a fegyveres testületek szempontjából

• Szenvedélybetegségek közül a legveszélyesebb az

egyénre és társadalomra az alkohol- és a

drogfogyasztás.

• Az éves alkalmasság vizsgálatok során fontos volt az

alkoholvizsgálatok bevezetése, mivel ezzel megelőzhető

a súlyos alkoholos állapotok kialakulása.

• Fejlett laboratóriumi technikák segítségével a krónikus

fogyasztás biztonsággal kiszűrhető.

• Ezek az eljárások a prevenció újabb perspektíváit nyitják

meg, interdiszciplináris együttműködésre adva

lehetőséget az alkoholfogyasztással kapcsolatos

diagnózis és terápia során.



Összegzés

• Az alkoholfogyasztás egyéni, pszichológiai, társadalmi

hatásain kívül népegészségügyi szempontból is

kockázati tényező.

• Az idült alkoholfüggőség miatt testi, pszichés, szociális

hanyatlás következik be.

• Epidemiológiai vizsgálatok bizonyítják, hogy a fokozott

mértékű, krónikus alkohol fogyasztás hatására

törvényszerű, hogy lerövidül a születéskor várható

élettartam, az egészséges munkaképes életkor,

• Az egészségmegőrzés szempontjából is fontos szerepe

van az alkoholvizsgálatok kiterjesztésének a krónikus,

kóros mértékű alkoholfogyasztás kiszűrésében



Javaslat a szankcionálás módosítása
Hazánkban

• Acut fogyasztás vizsgálata gépjárművezetéshez: null tolerancia

• Krónikus fogyasztást nem vizsgáljuk!

A nyugati országokban:

• Acut fogyasztás vizsgálata gépjárművezetéshez: null tolerancia, (de 

néhány helyen némileg megengedőbb)

• Krónikus fogyasztást vizsgálják és szankcionálják: 

- munkaképesség ellenőrzés

- munka alkalmassági vizsgálat

- munkanélküli segély folyósításához 

- gépjárművezetői ellenőrzésként, a jogosítvány elvétele után

- kriminális események kivizsgálásához, 

- poszt mortem a nyomozás támogatásához



Konklúzió
• A krónikus, kóros mértékű alkoholabúzus bizonyítására kifejlesztett

rendszerünkkel kiszűrjük az érintetteket. Az MH állományában levőknél a

kezelés megkezdését kezdeményezzük, a felvételre jelentkezőknél az

állománybavétel megakadályozásával gondoskodunk csapataink

alkoholfogyasztási szokásainak féken tartásáról.

• Az alkoholfogyasztás mértékének igazságügyi szakértői

véleményezéséhez az új biomarker / biomarkerek alkalmazási lehetőségeit

is érdemes számításba venni, hogy a döntésnél minél pontosabb

eredményekkel, paraméterekkel bizonyítsuk a fogyasztás / nemfogyasztás

tényét.

• A munkaegészségügyi ellenőrzések krónikus alkoholfogyasztásra

vonatkozó kiterjesztése napjaink feladatai közé tartozik, mivel a technika

fejlődése a munkafeltételek változása a gépesítés és informatikai

fejlesztések miatt a legegyszerűbb munkafolyamatokat is nagy

odafigyeléssel, csak „tiszta fejjel” lehet végrehajtani.



Köszönöm a figyelmet!





Eredmény
 Az alkalmasság-vizsgálat kapcsán felmerülő gyanú esetén

(magas AST (GOT), ALT (GPT), GGT, MCV, EtG, fizikális és
pszichológiai eltérések) specifikus adatokat nyerhetünk a
vizsgálatot megelőző időszak krónikus és kóros
alkoholfogyasztásáról (>70 g/die).

 Az éves szűrések és a felvételi alapvizsgálatok kapcsán levett
vizelet és vérminta rendelkezésre áll, vagyis nem kell új lépést
beiktatni a rendszerbe.

 Azokat a mintákat, amelyeket tovább kell elemezni az
osztályunkon rendelkezésre álló képzett személyzet
segítségével meg tudjuk vizsgálni.

 Szükség esetén az érintett, állományban lévő katonákon
alkalmunk nyílik segíteni, még a nagyobb bajok kialakulása
előtt (pszichológus, egészségnevelő), valamint

 A felvételi szűrőn fennakadnak az alkoholproblémákkal küzdő
jelentkezők.



Májenzim értékek statisztikai analízise a vizeletben mért egyes EtG csoportok 

viszonylatában

GGT GOT GPT

H 10,460 2,726 18,792

p 0,005 ** 0,256 < 0,001 ***

Összehasonlítás p < 0,05 GGT GOT GPT

1000-10000 vs. < 1000 yes no yes

1000-10000 vs. > 10000 no no no

> 10000 vs. < 1000 yes no yes

Kruskal-Wallis ANOVA

Páronkénti összehasonlítás (Dunn's Method)



Etilglukuronid (EtG)

• A májsejtekben az elfogyasztott alkohol 0,5%-a 

UDP-glukuronsav konjugációval egy etil-

glukuronidnak (EtG) nevezett vízoldékony, nem 

illékony metabolittá alalkul

• a vérben GC-MS-MS, vizeletben GC-MS, LC-

MS valamint EIA (enzim-immunoassay), hajban 

pedig LC-MS-MS, GC-MS módszerrel 

határozható meg


