
Zadania toksykologii sądowej (TS): 

 Zażyciowa i pośmiertna diagnostyka 

chemiczna zatruć ksenobiotykami 

 Analiza jakościowa i ilościowa składu 

chemicznego materiału dowodowego 

 Problematyka narko- i lekomanii oraz alkohologii 

w aspekcie socjomedycznym 

 Zagadnienia z zakresu: leki a bezpieczeństwo ruchu 

drogowego czy sportu wyczynowego 



‰ 

T (h) 0 Tmax (ok. 30 – 60 min) 

Cmax 
b60 = 0,1 – 0,2 ‰/h 

0,07 < b60 < 0,28 (0,35) ‰/h 
Deficyt 

< 20 (30)% 

Biodostępność etanolu: 80 – 90% 



A [g]= Cmax [‰]· W [kg] · r 

β60 = 0,1-0,2 ‰/h 

cmax
 = Ct+β60 x t 

         

~ 0,55 (0,47 0,64) 
pozorny współczynnik dystrybucji 

~ 0,68 (0,51 0,85) 

Obliczenia „prospektywne” – wzór Widmarka: 

Cmax = A/(W*r) 

Obliczenia retrospektywne z wkorzystaniem współczynnika eliminacji: 



Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w 
organizmie wynosi lub prowadzi do: 
 1) stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 ‰ alkoholu albo  
 2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do  
      0,25 mg alkoholu w 1 dm3 

 
Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w 
organizmie wynosi lub prowadzi do:  
 1) stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu albo 
 2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 
mg alkoholu w 1 dm3 

 



 Obliczenia retrospektywne można prowadzić w przypadkach, w 

których spełnione są łącznie następujące warunki: 

 

 1) stężenie alkoholu we krwi (lub powietrzu wydychanym) 

podczas pierwszego badania było wyższe niż 0,4 – 0,5‰,  

 2) czas od zdarzenia do pobrania próby krwi nie był dłuższy 

niż 5-6 godzin (w przypadku dłuższego okresu wszelkie 

wyliczenia mają charakter szacunkowy), 

 3) w chwili zdarzenia badana osoba znajdowała się w fazie 

eliminacji alkoholu z organizmu, 

 4) badana osoba nie spożywała alkoholu w okresie pomiędzy 

zdarzeniem a badaniami na zawartość alkoholu, 

 5) analizę przeprowadzono metodą dowodową. 

 

 



Zasady pobierania i zabezpieczania 

materiału do badań toksykologicznych 

 Badania toksykologiczne mogą być ukierunkowane 

bądź nieukierunkowane 

 

 Do ukierunkowania badań mogą się przyczynić: 

1. Dowody rzeczowe     

 (tabletki, proszek, płyny itp.) 

2. Materiał aktowy     

 (historia choroby, akta, notatki…) 

3. Obraz sekcyjny 
  (zabarwienia skóry, charakterystyczny zapach,  

 badania makroskopowe) 



Rodzaj i ilość materiału 

Pobierany materiał powinien obejmować: 

 Miejsce wniknięcia ksenobiotyku do organizmu 

 Krew rozprowadzającą go po narządach 

 Miejsce jego eliminacji 

 Miejsce ewentualnej kumulacji 

 

Do badań nieukierunkowanych pobieramy: 

 Żołądek 

 Treść żołądkową 

 Jelito cienkie 

 Treść jelita cienkiego 

 Krew 

 Wątroba 

 Żółć 

 Nerka  

 Mocz 

 

50 g tkanek i 30 ml płynów 

ustrojowych 



Rodzaj i ilość materiału 
- przypadki szczególne 

 Widoczne ślady wkłucia 

 Podejrzenie zatrucia tlenkiem węgla 

 Podejrzenie zatrucia innymi substancjami 

lotnymi (rozpuszczalniki organiczne) 

 Podejrzenie zatrucia grzybami 

 Zatrucia przewlekłe 

 Włosy i paznokcie 

 Smółka – stolec noworodka 



Opakowanie, oznakowanie i 

przechowywanie materiału 

 Do zabezpieczonego materiału nie dodaje się żadnych środków 

konserwujących 

  Wyjątek stanowi jedynie próbka krwi do badań na zawartość 

alkoholu do której dodaje się fluorek sodu (2%/0,1 g/5 ml krwi) 
          alkohol endogenny:  do 0,5 promila (w przypadku hiperglikemii: do 1 promila 

 

Bez antykoagulantu oraz 

przeciwutleniacza: 

•2 dni 

•2 tygodnie 

•4 tygodnie 

Temperatura pokojowa 

+4 C 

- 20 C 

W obecności antykoagulantu 

oraz przeciwutleniacza:  

•3 tygodnie 

•3 miesiące 

•6 miesięcy 





Środki odurzające 

 ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.  

 substancja psychotropowa - każda substancje pochodzenia naturalnego 

lub syntetycznego, działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w 

wykazie substancji psychotropowych stanowiącym załącznik nr 2 do 

ustawy;  

 środek odurzający - każda substancje pochodzenia naturalnego lub 

syntetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w 

wykazie środków odurzających stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy;  

 środek zastępczy - substancje w każdym stanie fizycznym, która jest 

trucizna lub środkiem szkodliwym, używana zamiast lub w takich samych 

celach innych niż medyczne jak środek odurzający lub substancja 

psychotropowa; 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_przeciwdzia%C5%82aniu_narkomanii


Środki działające podobnie do alkoholu: 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. 

1. Opiaty 

2. Amfetamina i jej analogi 

3. Kokaina 

4. Tetrahudrokanabinole 

5. Benzodiazepiny 

 Art..178a k.k. 

 „…również inne substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, 

działające na ośrodkowy układ nerwowy, których użycie powoduje obniżenie 

sprawności w zakresie kierowania pojazdem.” 



 Rozporządzenie Ministra Zdrowia  

                                           MRPL*: 

 morfina                       - 20 ng/ml  

 amfetamina i jej analogi    - 50 ng/ml  

 kokaina i benzoiloekgonina   - 50 ng/ml 

 9THC                          -  2 ng/ml 

 benzodiazepiny                               ----- 

      

  * - wymagana minimalna granica oznaczalności dla metod 

instrumentalnych  i krwi  
 

Granice oznaczalności dotyczą metod  

Nie stanowią progów prawnych 

 !!! 



Metody i zakresy najczęściej notowanych oznaczalności związków psychoaktywnych w płynach ustrojowych 



Metody heterogeniczne 

 Zastosowanie metod potwierdzających jest bardzo czasochłonne i wymaga zawsze 

zastosowania wstępnej izolacji z materiału biologicznego 

 Do preferowanych metod izolacji można zaliczyć: 

 Klasyczną ekstrakcję ciecz-ciecz 

 Ekstrakcję z użyciem fazy stałej (SPE) 

  Abselut Nexus (VARIAN). Wydajność 80 – 100%.  

       

      Trzy etapy: 

      1) adsorpcja analitu z osocza 

      II) płukanie wodą 

      III) desorpcja metanolem 



Metody heterogeniczne 
 

 Chromatografia cieczowa należy obecnie do najbardziej 

efektywnych metod analizy jakościowo-ilościowej 

ksenobiotyków w materiale biologicznym.   

 Chromatograf cieczowy składa się z następujących 

podzespołów: 

 Zbiorników na bufory i rozpuszczalniki 

 Automatycznego odgazowywacza 

 Pompy 

 Autosamplera 

 Kolumny 

 Termostatu kolumny 

 Detektora – którym  może być przepływowy spektrofotometr 

UV-VIS lub fluorescencyjny, spektrometr mas 

Dowodowe metody wykrywania 

ksenobiotyków w materiale 

biologicznym: 

 LC/MS 

 GC/MS 
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Metody heterogeniczne 
Chromatograf gazowy składa się z następujących podstawowych elementów: 

 układ dozowania próbki (np. nastrzykowy) 

 termostatowany piec 

 kolumna chromatograficzna 

 detektor 

 rejestrator 

 

Składniki próbki analizowane metodą 

chromatografii gazowej muszą 

być lotne i trwałe w temperaturze 

analizy.  

Związki słabo-lotne przekształca się w 

ich bardziej lotną pochodną w procesie 

derywatyzacji!!! 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lotno%C5%9B%C4%87_(ciecz)


Metody heterogeniczne 

 Wyniki analizy materiału biologicznego metodami 

dowodowymi otrzymujemy w postaci chromatogramu i 

widma masowego 



 Światowa Organizacja Zdrowia stosuje następujący podział 

narkotyków: 

 

 Opiaty np. heroina, morfina 

 Psychostymulanty np. amfetamina, metamfetamina 

 Kokaina 

 Marihuana i haszysz 

 Halucynogeny np. DMT 

 Psychodeliki np. LSD-25 

 Środki lotne – kleje 

 Leki uspokajające i barbiturany 

 Nikotyna 

 Alkohol 

 Steroidy 



Opiaty 

 Opiaty to wszystkie substancje opioidowe 

naturalnie otrzymywane z soku makowego 

(tzw.opium). Najważniejsze opiaty to 

wcześniej opisana morfina, kodeina, tebaina oraz 

papaweryna. Opiaty oddziałują na receptory 

opioidowe, przez co są także nazywane 

opioidami. 

 Opioidy są zaliczane do opiatów ze względu na 

ich naturalne pochodzenie roślinne.  

 Kodeina i morfina są szeroko stosowane w 

medycynie jako narkotyczne środki w 

zwalczaniu silnego bólu. 



Marihuana: 

 tetrahydrokannabinol 

Kwas tetrahydrokannabinolowy 



 Substancje psychotropowe grupy II-P  

∆9-tetrahydrokannabinol i jego 

warianty stereochemiczne  

 

 (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-

tetrahydro- 

6,6,9-trimetylo-3-pentylo-

6Hdibenzo[b,d]piran-1-ol 

 

oraz: 

– izomery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli 

istnienie takich izomerów jest 

możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że izomery takie są 

wyraźnie wyłączone, 

– estry i etery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, 

jeżeli istnienie takich estrów 

i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie, 

– sole substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, włączając w 

to sole estrów, eterów 

i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe.”,  

 



DOPALACZE 
 „dopalacze” – termin nie posiadający charakteru naukowego,  początkowo 

występował jako nazwa potoczna określająca grupę różnych substancji lub ich 

mieszanek o prawdopodobnym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym, nie 

znajdujących się na liście substancji kontrolowanych przepisami ustawy o 

przeciwdziałaniu narkomanii. 

 Tzw. dopalacze zawierają najczęściej syntetyczne kanabinoidy,  pochodne 

piperazyny, mefedron, a także substancje naturalnego pochodzenie suszone 

kapelusze muchomora czerwonego lub plamistego,  susze roślinne takich 

gatunków jak: szałwia wieszcza,  kratom (drzewo liściaste), powój hawajski etc. 





date-rape drugs 
 „pigułki gwałtu”- środki psychoaktywne 

stosowane w celu zmniejszenia oporu ofiary 

podczas próby dokonania na niej czynow 

lubieżnych GHB – wykrywalny do 8 h 

we krwi i do 12 h w moczu 



GHB 
W postaci sodowej GHB ma bardzo słony smak, jest bezbarwny i bez zapachu , 

został opisany jako " bardzo łatwo dodawany do napojów ", które maskują smak.  

W celu wykrycia GHB w moczu ,próbka musi zostać pobrana w ciągu 

maksymalnie 8-12 godzin po spożyciu GHB. GHB może być wykryty we włosach 

nawet miesiąc po spożyciu GHB .  



Aborcja farmakologiczna 

 mifepristone, mizoprostol, methotrexate 

Prostaglandyna E1 

mizoprostol 

mifepryston metotreksat 

lewonorgestrel 



Przyczyny zatruć lekami: 

 Świadome przyjęcie dużych dawek w 

celach samobójczych; 

 Spożycie leku omyłkowo lub 

przypadkowo, szczególnie przez dzieci; 

 Przedawkowanie w wyniku błędów w 

stosowaniu leków; 

 Lekomania. 



Leki ważne w zatruciach ostrych: 

 Pochodne kwasu barbiturowego 

 Pochodne benzodiazepiny 

 Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne 

(tymoleptyki) 



Pochodne kwasu barbiturowego 
 Leki te są pochodnymi malonylomocznika (kwasu barbiturowego) 

 Działają depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy 

 Działają usypiająco, nasennie, przeciwdrgawkowo 

 Reagują z receptorami GABAA. Związki, których działanie prowadzi do 

aktywacji tego receptora działają przeciwlękowo, przeciwdrgawkowo, 

uspokajająco, nasennie i zwiotczająco na mięśnie szkieletowe. 

 Metabolity tych związków cechują się bardzo słabym lub całkowitym 

brakiem działania farmakologicznego. 

 Charakteryzuje je stosunkowo mała rozpiętość miedzy dawką 

leczniczą a śmiertelną. 

 Przenikają przez łożysko i do mleka matki. 

 Powodują silne uzależnienia psychiczne i fizyczne. 

imipramina 

amfetamina 



Pochodne benzodiazepiny 

 Działanie przeciwlękowe, uspokajające,  nasenne, przeciwdrgawkowe oraz 

miorelaksacyjne (zmniejszają napięcie powierzchniowe) 

 Diazepam (Relanium, Valium) należy do najczęściej stosowanych leków z 

grupy pochodnych benzodiazepiny 

 Pochodne benzodiazepiny uważane są za leki mało toksyczne 

 Toksyczne dawki tych leków oceniane są na 0,5 – 1,5 g, śmiertelne 7 – 35 g 

 Antagonistą receptorów benzodiazepinowych jest flumazenil (Anexate) 

jego działanie polega na wypieraniu innych pochodnych benzodiazepiny z 

połączeń lek - receptor 



Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne 

 W dawkach leczniczych leki te mają działanie pobudzające o.u.n., nie 

powodują senności ani pobudzenia psychoruchowego. Stosowane w 

stanach depresyjnych poprawiają nastrój i samopoczucie chorego. 

 Zatrucia często dotyczą prób samobójczych 

 Można je podzielić na dwie grupy: 

 Pochodne dibenzodiazepiny – dawka śmiertelna 2 – 5 g, najbezpieczniejszy z tej grupy 

wydaję się opipramol 

 

 

 

 

 Pochodne cykloheptadienu – do najczęściej spotykanych leków z tej grupy należą 

amitriptylina i tryptylina 

 

Atom azotu 

Atom węgla 


