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Súhrn 

Algoritmus systematickej toxikologickej analýzy je zárukou spoľahlivosti práce laboratória, 
ktorého náplňou je identifikácia, záchyt a kvantifikácia návykových látok v zdravotníckej 
praxi , formou klinicko-toxikologickej analytickej služby. Mimoriadny význam má najmä pri 
záchyte matiek zneužívajúcich nedovolené látky s dopadom na prevenciu a terapiu ich novoro
dencov . Obrúbené a rozšírené sú rôzne imunochemické testy. Majú charakter skupinového 
skríningu, navyše sú nešpecifické a ich výsledky treba vždy žiadať potvrdiť metódou špecific
kejšou , založenou na inom princípe . V práci sa udávajú koncentrácie opiátov v moči po požití 
makových semien v kuchynskej úprave potravín a koncentrácie kanabinolov v materskej a pu
počníkovej krvi v závislosti od času po fajčení. Morfín z dieteticky použitého maku sa od 
morfinu pochádzajúceho z heroínu dá odlíšiť len dôkazom špecifického metabolitu, 6 MAM 
(monoacety Imorfin u). 

K J ú č o v é s lov á: návykové látky - identifikácia - interpretácia - interferencie - ma
kové semená - hladiny matka-plod - detekčné limity 

Kevická A. : DRUGS OF ABUSE - CONTEMPORARY AND 
IMPERATIVE PROBLEM 

Summary 

Systematic toxicological analysis algorithm is a guarantee of credibility for drug testing 
laboratories whose goals are the screening, identification and quantification of commonly 
abused drugs. It is done by dinical - toxicological services in hospitals and health - care in
stitutions. The most important is toxicological screening of new-born 's mothers with reflect on 
theirs babies prevention and therapy. Immunoassays are the most commonly used screening 
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techniques . Because of lack of specificity and a cross reactivity documented for most abused 
drugs, immunoassays require an additional confirmation analysis based on a different chemi
cal technique with a higher specificity. The work deals with concentrations of opiates found in 
urine after ingestion of poppy seeds cake - filling and with serum levels of cannabinols in ma
ternal and foetal cord blood after marijuana smoking. The possibility to distinguish between 
morphine after poppy seed ingestion and morphine after heroin (diacetylmorphine) application 
is only by proof of its specific metabolite 6 - monoacetylmorphine. 

Key w o r ds: Drugs of abuse - identification - interpretation - interference - poppy see ds 
- mothernal-foetallevels - limits of detection 

Uplynulé päťdesia te roky znamenali nástup nového druhu liekov - liekov s psy
chotropným účinkom . Boli a sú dodnes veľkým prínosom pre terapeutickú prax. Ich 
prudko stúpajúci nárast si však začal vynucovať pozornosť nielen zo strany uží
vateľov, ale aj riadiacich zdravotníckych orgánov a inštitúcií, ako aj inštitúcií čin
ných v trestnom konaní, najmä ak sa stávajú predmetom nedovoleného obchodu. Do 
tejto skupiny moderných syntetických liekov patrí totiž aj široké spektrum látok 
s účinkom psychoaktívnym, so schopnosťou vyvolávať závislosť, a preto sú často prí
činou rôznych zdravotných a spoločenských problémov. 

Mimoriadnu pozornosť si v posledných rokoch vynútila starostlivosť o novoroden
cov závislých matiek (Drobná a Huttová, 1996; Blackard a Tennes, 1984). Dieťa je 
teda ohrozované drogami vo všetkých vekových kategóriách a obdobiach vývinu 
(Fuller a Cavanaugh, 1995; Woolf aShannon, 1995; Belcher a Shinitzky, 1998)_ Pri 
riešení daných problémov má svoje miesto aj toxikologická analytika , ako súčasť 
zdravotníckych služieb. 

Na dôkaz suspektného kandidáta využíva možnosti systematickej toxikologickej 
analýzy - STA (WHO, UNEP, 1997). Táto je zárukou spoľahlivosti práce laboratória. 

Tabulka 1. Princípy Systematickej toxikologickej analýzy 

Systematická toxikologická analýza 

Identifikácia a validácia látky oproti veľkému púlu možných kandidátov 

Viac nezávislých identifikačných parametrov 

Štandardizované a univerzálne použiteIné metódy, umožňujúce medzilaboratórne 
porovnávanie 

Únosná investícia času a financií 

Pre detekciu hľadanej látky používa dva typy metód s rôznymi analytickými 
princípmi (Peat, 1988): 

- metódy skriningové a 
- metódy konfirmačné_ 
Pod pojmom konfirmácia, potvrdenie , treba rozumieť test alebo metódu, ktorá 

pozitívne identifikuje látku, alebo jej metabolit. Sú to rôzne typy chromatografických 
metód s rôznymi detekčnými princípmi (McBay, 1987). Skríningový test, alebo me-
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tóda, by mala naproti tomu rozlíšiť negatívne vzorky od predpokladaných pozitív
nych. Výsledok skríningového testu alebo metódy je vždy len orientačný a mal by sa 
dalej potvrdiť metódou: 

- špecifickejšou, 
- založenou na inom fyzikálnochemickom princípe, 
- mal by sa jasne označiť, ako výsledok nepotvrdený (Finkle, 1987) (požiadavka 

Toxikologickej sekcie Americkej akadémie forenzných vied, obecne akceptovaná 
všetkými toxikologickými laboratóriami). 

Ideálny skríningový test by mal byť : 

- rýchly (krátky čas návratu výsledku) 
- vysoko špecifický (málo, alebo žiadne skrížené reakcie s inými látkami) 
- citlivý (schopný detegovať veľmi nízke koncentrácie látky vo vzorke) 
- spoľahlivý (výsledky rôznych laboratórií , pracujúcich rovnakou metódou 

by mali byť porovnateľné) 

- jednoduchý (technicky nenáročný na vykonanie) 
- lacný 
Požiadavky úplne nespíňa ani jeden test alebo metóda na zneužívané látky. 
Najrozšírenejšie a veľmi obľúbené skríningové metódy sú imunochemické (Tose-

land, 1996; Woolf aShannon, 1995; Balíková, 1996). Príťažlivosť týchto metód spočí
va najmä v tom, že: 

nevyžadujú separačný krok (extrakciu látky z bio\. mat.), 
- pre analýzu potrebujú mikrolitrové množstvá vzorky , 
- používajú priamu detekciu, 
- sú velmi citlivé (dokážu odhaliť nanogramové množstvá látky / mililiter, 

vhodné pre automatizáciu , a preto rýchle a presné, 
- mnohé z nich sú finančne nenáročné, 
- rýchla detekcia drogy v moči sa dá vykonať aj bez analytického prístroja 

TRIAGE MERCK, testy SYVA, DIPRO, On-Track, 
- sú vysoko selektívne, (citlivosť, selektivita a reprodukovateľnosť závisia od kva

lity protilátok použitých výrobcom) 

Tabuľka 2. Prehľad imunochemických metód a príslušných komerčných setov 

Fluorescence immunossay (FIA) 

/ Enzyme Multiplied Immunoassay Technique (EMIT) SYVA 

Homogénne--- Cloned Enzym Donor Immunoassay (C EDIA) 

/ ~ Fluorescence PolanzatlOn Immunoassay 

Imunotesty \ 

(FPIA) 
ABB OT 

Latex Agglutination InhlbltlOn (LAD 

~ 
ROCHE On-Track 

/' 

Radioimunoassay ROCHE Abuscreen 
(RIA) 

Heterogénne ............... 
Enzyme Linked Immunosorbentassay (ELISA) 
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Prehľad imunochemických skríningových metód uvádza tabuľka 2 s priradenými 
obchodnými názvami setov. Majú mnoho výhod, ale jednu velkú a závažnú nevýhodu 
- Ilie sú špecifické, aj keď sa v setoch použijú najkvalitnejšie protilátky. 

- Predstavujú preto iba skupinový skríning, 
- neurčia individuálne látku zo skupiny, výrok výsledku znie napr. opioidy, 
- majú vysoké percento skrížených imunochemických reakcií. 
Ide o skríženú re aktivitu protilátky s látkou, ktorá nesie podobné štrukturálne 

znaky antigénnej determinanty ako hľadaná droga. Dávajú preto falošne pozitívne 
výsledky. 

Tabulka 3. Približný čas pozitívnej detekcie na prítomnosť drogy vo vzorke moču 

Droga Detekčný čas 

Amfetamíny 1- 4 dni 
< 48 hod 

Barbituráty 2 - 4 dni 
krátkodobé l deň 
dlhodobé 2 - 3 týždne 

Benzodiazepíny 3 - 30 dní 

Kanabinoidy l - 3 dni (príležitostní ) 
7- 21 dní (chronickí) 

Metabolity kokaínu 2 - 4 dni (akútne) 
14 dní (chronickí) 

Metadon 2 - 14 dní 

Metachaion 2 - 14 dní 

Opiáty (kodeín , heroín, morfín) 2- 4 dni 

Fencyklidín (PCP) 2 - 30 dní 
7 dní (akútne), 3 týždne (chronickí ) 

Inou kľúčovou otázkou toxikologickej analýzy je výber biologického materiálu. 
Z farmakokinetických parametrov distríbúcie a vylučovania zneužívaných látok, 
volba padá jednoznačne na moč (Večerková 1997; Pettitt a kol., 1987; Woolf a Shan
non , 1995) kde sa dajú detegovať podstatne dlhšie. Príbližný čas detekcie drogy 
v moči závisí aj od okolností za akých sa látka zneužíva (Wríght, 1993; Woolf a Sha
non, 1995). 

Hlavnou drogou, ktorá sa aj na Slovensku najčastejšie zneužíva je heroín. Jedno
značným dôkazom užívania heroínu je dôkaz jeho špecifického metabolitu 6 - MAM 
(monoacetylmorfinu) spolu mortinom, ako jeho hlavným metabolitom. 

Prítomný môže byť aj kodeín ako metabolit 6 - acetyl kodeínu, typickej prímesi 
surového ópia vyrobeného pokútne (Večerková, 1997). Podľa doporučení komisie 
OSN pre narkotiká, kodeín nepochádza z mortinu ak podiel celkového mortinu a cel
kového kodeínu nie je väčší ako 0,6 a súčasne koncentrácia mortinu v moči je väčšia 
ako 200ng/ml (Recomended methods, 1993). Interpretácia nálezu mortinu v biolo
gickom materiáli si vyžaduje velkú opatrnosť . Nálezy mortinu po požití maku v ku
chynskej úprave nie sú zanedbateľné (Pettitt a kol., 1987; Hayes, 1987). 
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Tabuľka 4. Opiáty v moči po požití maku (semená) (Hayes , L. W., 1987) 

Koncentrácia v moči, pg/L 

Metóda GC - MS, po hydrolýze 

Hod. po požití Morfín Kodeín EMIT opiáty 

1 374 ND + 

3 700 42 + 

6 514 12 + 

24 134 15 -

48 76 10 -

+ znamená > 300 pg/L 

Morfin z dieteticky použitého maku sa od morfinu pochádzajúceho z heroínu dá 
odlíšiť len dôkazom špecifického metabolitu, 6 - MAM (Večerková, 1997; Litz
ki-Dresselhaus, A, 1996). 

Pri interpretáciách nálezov kanabionoidov - účinných látok konopy siatej, odro
dy indickej a kokaínu by nemali byť problémy, jednoducho tieto látky nemajú prečo 
byť normálne v biologickom materiáli prítomné (Recomended methods, 1993). 

Tabuľka 5. Tetrahydrokanabinol (L':.9-THC) a jeho metabolit (9-karboxy-THC) 
hladiny v materskej krvi a v pupočníkovej krvi (Blackard a Tennes, 1984) 

ô9 -THC 9-karboxy-THC 
Hod. po fajčení 

(ng / ml) (ng/ml) 

Matka Plod Matka Plod 

1. 6 ,0 1,0 125 18 5 

2. 1,2 0,3 39 5,2 10 

3. 0,8 0,3 19 3,5 19 

4. 1,0 < 0,2 31 7,2 12 

5. < 0,2 < 0,2 8,1 1,5 26 

Opatrnosť je na mieste pri pozitívnych nálezoch amfetamínov, nakoľko metam· 
fetamín a amfetamín môže vznikať v tele z niektorých liekov radu antiparkinsoník 
s účinnou látkou seleginil hydrochlorid (Cognitiv, Jumex, Niar, Segalin, Seleginile -
Chinoin, Sepatrem 5, Vivapryl , z nich v SR je registrovaný Jumex 5 mg, účinná lát
ka metabolizuje okrem iného aj na levoamfetamín a levometamfetamín), alebo zo 
psychostimulačného Aponeuronu (v chemickej štruktúre molekuly je substituovaná 
metylfenylamíno skupina, amfetamín = metylfenylamín). 
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Falošne pozitívny imunotest na amfetamíny dávajú aj dekongesciá nosovej slizni
ce: efedrín a fenylpropanolamín. Efedrín dáva falošnú pozitivitu aj v novších testoch 
s monoklonálnymi protilátkami , ktoré majú teoreticky vyššiu špecificitu pre amfe
tamínové jadro. Treba upozorniť na to, že vylučovanie amfetamínov veľmi závisí od 
pH moča. Kyslé prostredie moča urýchľuje ich vylučovanie a za týchto podmienok sa 
vylučuje vyšší podiel pôvodnej formy amfetamínu (Picard-Maureau 1996). Napokon, 
treba upozorniť na to, že v Európe nie je jednotná štandardizácia postupov a chý
bajú záväzné jednotné kritériá pre interpetáciu výsledkov (Balíková, 1996). Poziti
vitu výsledku preto určuje analytický detekčný limit metódy. Analytické limity 
najčastešie používaných metód sú v tabuľke 4 pre benzoylekgonín, limity platia však 
obecne aj pre iné analyty (Verebey, 1987). 

Tabulka 6. Detekčné limity pre benzoylekgonín 
(hlavný metabolit kokaínu, Verebey,1987) 

Chromatografia Vzorka Citlivosť 

(rozsah ng/ml) 

TLC moč 1000 - 2000 

GLC moč/krv 10 - 300 

HPLC krv 20 - 300 

GCIMS moč/krv 1- 10 

Imunometódy 

EMIT moč 300 - l 000 

RIA moč/krv 2- 20 

Záver 

Žiadateľ o vykonanie toxikologickej analýzy na dôkaz návykovej látky v biologic-
kom materiáli by mal byť vopred informovaný o tom či existuje: 

- dostupný a spolahlivý test na predpokladanú drogu, 
- aký význam bude mať pre neho informácia z testu, 
- či ju môže získať včas, vzhľadom na ďalšie možné a potrebné klinické opatre-

nia. 
1. Najčastejšie používanou metódou pre záchyt a identifikáciu liekov a iných ná

vykových látok na Slovensku je chromatografia na tenkej vrstve TLC/CR 
2. TLC je spoľahlivou metódou pre záchyt aj identifikáciu, limit detekcie pre 

záchyt a identifikáciu opiátov je 1 mg/L. 
3. Najčastejšie skríningové metódy sú imunochemické, vyžadujú doplniť niekto-

rou z identifikačných a konfirmačných metód: 
- plynovou chromatografiou (GC) akvapalinovou chromatografiou (HPLC), 
- plynovou chromatografiou v spojení s hmotovým spektrometrom (GC - MS). 
Koncentrácia drog a ich metabolitov v moči (Valuch a Bauer; 1997): 
- nekoreluje s ich koncentráciou v krvi, 
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- nekoreluje so stupňom poškodenia oreganizmu , 
- je iba indikáciou nedávnej drogovej expozície. 
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