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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Оралната течност (OF) представлява тоталният секрет в устната кухина, 

който има състав, подобен на кръвната плазма. През последните години OF се 

използва за токсикологични изследвания като алтернативна или допълнителна на 

кръвта матрица. В съдебната токсикология тя намира все по-широко приложение, 

защото позволява бърз качествен аналоценеиз – важен фактор заради зачестилата 

злоупотреба с т.нар. контролирани вещества. Поради това е научно призната и 

утвърдена биологична проба за предварителен скрининг за злоупотреба с 

психоактивни вещества, особено при тестване „на пътя“ (експресен имунотест при 

полеви условия) на водачи на моторни превозни средства (МПС). 

OF притежава някои неоспорими предимства пред основните биологични 

проби за токсикологичен анализ (кръв и урина): (i) пробовземането е лесно, бързо, 

неинвазивно и безопасно; (ii) OF позволява изследване при полеви условия от 

неспециализирани лица без да се нарушават личните права на човека и етичните 

норми; (iii) полученият резултат съответства на фармакологичния ефект на 

анализираното вещество (изменението на аналита в OF отговаря на това в кръвта по 

фармакокинетичен профил), т.е. положителният резултат кореспондира с ефекта 

върху психиката и поведението на изследваното лице. Поради тези причини тази 

матрица все повече се налага в реалната практика като модерна (актуална) 

биологична проба за анализ на лекарствени, психоактивни и наркотични вещества. 

Предизвикателствата, пред които се изправя съдебният токсиколог, 

избирайки OF като биологична матрица за токсикологичен анализ, са: (i) малък 

обем проба; (ii) непостоянен (вариращ) състав на матрицата; (iii) все още 

неизяснената до момента концентрационна корелация на аналитите между OF и 

кръвта или урината. В допълнение доказването и определянето на многообразните 

контролирани субстанции в тази проба, както и интерпретацията на получените 

резултати, е сериозно предизвикателство пред съвременната аналитична 

токсикология. 

В настоящата работа е направено едно първоначално биохимично 

охарактеризиране на OF в търсене на подходящи маркери/критерии за стабилност и 

идентичност на пробата. Креатининът (CR) е предложен като индикатор за 

стабилност и разреждане/концентриране на проба OF, а ензимът α-амилаза (α-
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AMY) – за идентичност, като е проследена и тяхната стабилност при различни 

условия на съхранение на OF. Тези биохимични показатели играят важна роля при 

интерпретацията на аналитичния резултат, защото отклоненията от техните 

референтни стойности предполагат промени в матрицата и налагат корекция на 

получения резултат или го правят недостоверен. 

Направено е и сравнително изследване между резултатите от полевия тест с 

техническо средство за OF от водачи, заподозрени в шофиране под влиянието на 

психоактивни вещества, и потвърдителния анализ в кръв в рамките на 2013 и 2014 

г. В допълнение към това изследване е направено сравнение между резултатите от 

имуноаналитичния скрининг „на пътя“ и лабораторен анализ на тест-ленти от 

съответното устройство. 

Разработени са процедури за идентификация и определяне на някои 

психоактивни вещества в OF, като е предложена и техника за пробовземане и 

съхранение – „сухо петно“, която да минимизира ефектите на температурата и 

периода на съхранение, както и присъствието на микроорганизми в пробата. 

Изследвана е и приложимостта на OF вместо проба урина за скрининг-

анализ на психоактивни вещества в рутинната токсикологична практика. 

Разработените процедури и получените данни могат да се използват за 

целите на клиничната токсикология и съдебно-токсикологичната експертиза. Те 

вече са успешно  приложени в рутинната работа при изследване на такива проби в 

Токсикохимична лаборатория (ТХЛ) към Военномедицинска академия (ВМА)-

София. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

При направения литературен обзор и с оглед на актуалните проблеми в 

областта на токсикологичния анализ на психоактивни вещества в орална течност бе 

поставена следната цел и свързаните с нея задачи: 

 

Цел: Охарактеризиране на биологичната проба орална течност и изследване 

на психоактивни вещества в нея за целите на съдебната токсикология 

 

Задачи: 

1. Биохимично охарактеризиране на OF като биологична матрица. 

2. Изследване стабилността на проба OF чрез проследяване на 

маркери/критерии, оценяващи нейните идентичност и 

разреждане/концентриране. 

3. Сравнително изследване на получените резултати при полево тестване на 

проби OF от водачи на МПС и тези от съответния доказателствен анализ в 

кръв. 

4. Лабораторно изследване на тест-ленти (от технически средства за 

предварително имуноаналитично тестване на OF) и сравняване на 

получените резултати с показанията на техническото средство. 

5. Разработване на процедури за идентификация и количествено определяне 

на психоактивни вещества в OF. 

6. Разработване на техниката „сухо петно“ за проба OF и аналитични 

процедури за идентификация и определяне на таргетни психотропни 

субстанции в нея като алтернативен потвърдителен тест. 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

Съдебната токсикология е приложният раздел на Аналитичната 

токсикология, който се занимава с детекция, идентификация и определяне 

(качествено и количествено) на медикаменти и други чужди за организма 

съединения (ксенобиотици) с токсикологично значение, както и на техни 

метаболити, в биологични матрици, прилагайки съвременни аналитични техники. 

Получените от системния токсикологичен анализ резултати за присъствието и/или 

концентрацията на ксенобиотика в дадена проба имат административно-правно 

значение. На база на тяхната интерпретация относно токсичност и ефект върху 

организма, съдебният токсиколог разрешава казуси, свързани с диагностиката, 

лечението и медико-правните аспекти на отравянията. 

Токсикологичното изследване обикновено включва четири основни стъпки: 

 Откриване (детекция) – посредством имуноаналитичен скрининг (или друг 

„пресяващ“ метод) на дадените биологични проби да се дефинира търсеното 

вещество или групата ксенобиотици, към която то принадлежи; 

 Идентификация – посредством инструментален скрининг-анализ на 

дадените биологични проби да се идентифицира еднозначно присъствието 

на всички токсични вещества и техни метаболити; 

 Доказателствен анализ или количествено определяне – насочен 

инструментален анализ (с ползване на аналитичен метод, базиран на 

различен принцип от идентификационния) на дадените биологични проби за 

определянето на конкретното вещество; 

 Интерпретация – тълкуване на получените резултати в контекста на 

конкретния случай. 

Понастоящем анализът на медикаменти и психоактивни вещества в 

алтернативни матрици, и в частност - орална течност като ултрафилтрат на 

кръвната плазма, предизвиква все повече интереса на съдебните токсиколози. 
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1. Матрично охарактеризиране на орална течност в търсене на 

критерий/маркер за оценка на идентичност и разреждане/концентриране 

на пробата, както и условията за нейното съхранение 

Първоначалното охарактеризиране на OF като биологична матрица е важно 

за токсикологичния анализ по отношение на прецизиране на пробоподготовката и 

разработването на аналитични методи. Първата част на това изследване е 

фокусирано върху определяне на референтни граници на някои общи и специфични 

параметри в OF (електрофоретичен профил, TP, AST, ALT, CK, α-AMY, UREA и 

CR), като се търси критерий/маркер за оценка на идентичност, разреждане и 

стабилност на алтернативната матрица. Има се предвид, че отклоненията от 

референтните стойности на даден биохимичен показател ще налагат корекция на 

аналитичния резултат за изследваната матрица или ще го правят недостоверен. Във 

втората част на изследването се проучва ефектът на условията за съхранение на OF 

(температура и време, наличие на стабилизатор), като се проследяват промените, 

настъпили при активността на α-AMY и концентрацията на CR. 

1.1. Електрофоретичен профил 

Техниката SDS-PAGE е проведена за определяне на качествения протеинов 

състав на проби OF, получени от здрави доброволци (61 лица; 30 - жени и 31 - мъже 

на възраст между 20 и 35 години). Представителен гел, при който визуализацията 

на протеините е извършена с Coomasie Brilliant Blue R-250, е показан на Фиг. 1. 

Вижда се, че електрофоретичният профил на отделните проби OF не се различава 

значително и не зависи от пола на лицето, предоставило съответната биологична 

матрица. Прави впечатление наличието на две основни групи протеини - първата 

група е локализирана в областта между молекулни маркери с Mw 52 и 72 kDa, а 

втората – в областта на нискомолекулния протеинов маркер (около 10 kDa). 

Първата група протеини се визуализира върху гела като две отделни линии. Въз 

основа на литературни данни се приема, че едната протеинова линия съответства на 

присъствието в OF на прекурсор на серумния албумин (Mw приблизително 69 kDa), 

а другата – на съдържащия се в слюнката ензим α-амилаза (Mw около 58 kDa). 

Втората група протеини се свързва с наличието в OF на хистатини (протеини с 

антибактериална и противогъбична активност, съдържащи се основно в слюнка от 

сублингвалните и малките слюнчени жлези на von Ebner) и тип 2 цистатини 

(цистеин протеазни инхибитори), които имат Mw приблизително 10 kDa. Освен 

тези групи протеини, на Фиг. 1 се наблюдават и бледи протеинови линии с 
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различна молекулна маса, които могат да се свържат с непостоянното/вариращо 

присъствие на различни белтъчни молекули в OF – ензими и ензимни инхибитори, 

растежни фактори, цитокини, имуноглобулини, муцини, гликопротеини и др.  

 

 

Фиг. 1. SDS-PAGE гел на проби OF, получени от доброволци с различен пол.  

Разноцветните линии представляват протеинови маркери с точна Mw, която е посочена със 

съответния надпис върху линията. Другите линии (в синьо) представляват разделените протеини, 

съдържащи се в индивидуални проби OF, като символите ♀ и ♂ уточняват произхода на пола. 

 

В електрофоретичното поведение на протеините в различните проби OF не 

се забелязват съществени разлики, като се установява полово-независим вид. 

Характерният SDS-PAGE профил на OF може да се използва като потвърждение на 

идентичността на матрицата, но не и като специфичен „отпечатък“ на 

индивидуалната проба.  

1.2. Определяне на референтни стойности на някои биохимични параметри в 

орална течност 

Всички предоставени индивидуални проби са анализирани поотделно, като 

са изследвани някои биохимични параметри (TP, AST, ALT, CK, α-AMY, UREA, 

CK) с цел определяне на техните референтни граници. По този начин се цели да се 

охарактеризира OF като матрица и да се подбере/подберат подходящ/и маркер/и за 

оценка на нейната идентичност и разреждане/концентриране. Първоначално 

разпределението на получените данни е проверено с теста на Kolmogorov–Smirnov, 

който показа, че те са нормално разпределени. Това позволи използването на 

параметричен метод, който е по-прецизен, и при който доверителните интервали са 

по-тесни в сравнение с непараметричните методи. При него се изчисляват средната 

аритметична стойност и стандартното отклонение на референтното разпределение, 
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както и персентилните му граници (персентил - стойност от честотното 

разпределение, под или над която се намират определен процент от обработваните 

данни). Получените след статистическата обработка резултати за средната 

референтна стойност и референтния интервал на тестваните биохимични параметри 

в OF са представени в Таблица 1. 

 

Таблица 1. Средна референтна стойност и референтен интервал на тестваните биохимични 

параметри в проба OF.  

Биохимичен 

параметър 

Референтна граница 

Жени Мъже Полово-независима 

TP, g/L 
2.1 

(0.0-7.5) 

3.1 

(0.0-10.3) 
0.0-8.9 

AST, U/L 
18 

(2-34) 

22 

(0-36) 
0-36 

ALT, U/L 
2 

(0-12) 

4 

(0-26) 
0-25 

CK, U/L 
18 

(0-51) 

10 

(0-33) 
0-42 

α-AMY, U/L 
48 350 

(7 697-89 003) 

88 960 

(1 447-176 473) 
* 

UREA, mmol/L 
1.9 

(0.0-7.0) 

1.5 

(0.0-6.3) 
0.0-6.7 

CR, µmol/L 
14.4 

(2.1-26.8) 

15.8 

(1.2-30.3) 
2.5-27.7 

* - полово-зависим параметър 

 

OF съдържа голям брой различни протеини без или със специфична 

функция. Определянето на общия белтък (TP) в OF представлява измерване на 

тоталния сбор от албумин и глобулини в нея, като този показател се свързва с 

нарушено водно-електролитно равновесие, заболявания с намален синтез на 

белтъци, бъбречни и чернодробни нарушения. От данните, представени в Таблица 

1, се забелязва, че параметърът TP е полово-независим, защото резултатите за 

средна референтна стойност при лица от двата пола не се различават значително. В 

допълнение нулевата долна референтна граница на този показател не позволява 
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класификацията му като маркер за разреждане/концентриране на пробата. Поради 

неспецифичния си произход в OF, TP не може да бъде и критерий за нейната 

идентичност. 

Активността на AST, ALT и CK също е изследвана, тъй като промените в 

нея могат да се отразят значително на обменните процеси. Това са ензими, които 

обикновено присъстват в клетките на меките тъкани и са свързани с тяхното 

увреждане и смърт. AST и ALT са в основата на важна за осъществяване на 

междинната обмяна способност на организма да изгражда необходимите си 

аминокиселини от съответните кетокиселини и да включва α-амино-азота от 

катаболизираните аминокиселини в синтезата на урея. Промяна в тяхната 

активност  се свързва с увреждания на черния дроб, миокарден инфаркт и мускулни 

заболявания. CK е ензим, катализиращ синтеза и разграждането на креатинфосфат 

(Фиг. 2), и е свързан основно със сърдечни заболявания или увреждане на 

скелетната мускулатура. На Таблица 1 се вижда, че референтните граници на тези 

три параметъра не зависят от пола на лицето, предоставило OF. Поради аналогични 

причини с TP, те не могат да бъдат използвани като критерии/маркери за оценка на 

идентичност и разреждане/концентриране на проба орална течност. 

Определена е и активността на един специфичен храносмилателен ензим, 

произвеждан главно от паротидните слюнчени жлези - α-AMY. Той хидролизира α-

(1,4)-гликозидните връзки в полизахаридите до получаването на олигозахариди. 

Активността му се свързва със заболявания на слюнчените жлези, диабетна 

кетоацидоза и др. От данните, представени в Таблица 1, ясно се вижда, че 

референтните граници на този ензим са полово-зависими, като средните 

референтни стойности при мъже и жени са съответно 88 960 U/L и 48 350 U/L. 

Широките му референтни граници не ни позволяват да го изберем като 

критерий/маркер за оценка на разреждане/концентриране на пробата. От друга 

страна, специфичният му произход в OF дава основание този ензим да бъде 

класифициран като маркер, с който да се потвърди нейната идентичност. 

Количеството на азот-съдържащи съединения с ниска Mw – UREA и CR – 

също е определено в OF. Уреята представлява 50% от небелтъчната азот-

съдържаща фракция, като се синтезира единствено в черния дроб. Добре 

разтворима е във вода и преминава през всички водопропускливи биологични 

мембрани. Нивата ѝ са обвързани с нарушено водно-електролитно равновесие, 

инфекции, бъбречно увреждане и др. Някои автори твърдят, че произходът на урея 
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в OF се дължи на издишания през устата амоняк, но тя може да премине и от 

кръвната плазма, поради което не е подходяща за критерий/маркер, оценяващ 

идентичността на дадената биологична матрица. Експерименталните данни 

(Таблица 1) показват, че UREA не може да бъде избрана като подходящ индикатор 

за оценка на разреждане/концентриране на OF, поради своята тясна референтна 

граница и нулевата си долна граница (0.0–6.7 mmol/L). 

Креатининът е краен метаболитен продукт на креатин и мускулния креатин 

фосфат (Фиг. 2), като нивото му в кръвта е относително постоянна величина и е 

показател за функцията на бъбреците. При нормални физиологични условия CR не 

дифундира от кръвната плазма към OF. Следователно присъствието му в OF може 

да се асоциира с наличието на креатин и/или креатин фосфат в нея.  

 

 

Фиг. 2. Получаване на креатинин от креатин и креатин фосфат.  

Двете реакции са спонтанни и необратими, докато превръщането на креатин в креатин фосфат е 

обратим процес и зависи от действието на ензима CK [118-120]. 

 

Получените данни (Таблица 1) показват, че CR е полово-независим 

показател, като изчислените референтни граници (2.5 – 27.7 µmol/L) позволяват 

използването му като индикатор за оценка на разреждане/концентриране на 

пробата – аналогично CR се използва и при оценка на разреждане/концентриране 

на проба урина, и съответно налага корекция на получени аналитични резултати. 

При стойности, по-ниски от 2.5 µmol/L или по-високи от 27.7 µmol/L, се приема, че 

пробата не съответства напълно на нормалната матрица и количествените данни 

трябва да бъдат преизчислени.  

Извършеното охарактеризиране на OF определя електрофоретичния ѝ 

профил и определянето на α-AMY активност в тази биологична матрица като 

критерии/маркери за оценка на нейната идентичност. Изследването показва, че CR 
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може да служи като индикатор за разреждане/концентриране на пробата, който да 

се прилага като фактор за нормализиране на количествени резултати. 

1.3.Оценка на стабилността на орална течност при различни условия на 

съхранение 

Преди разработването на аналитичните методи за определяне на 

психоактивни вещества в OF трябва да се обърне специално внимание и на 

стабилността на матрицата при определени условия на съхранение. Въз основа на 

получените данни за референтните стойности на изследваните биохимични 

параметри са направени още два експеримента за стабилност на матрицата.  

Следва да се отбележи, че е необходимо да се прави разлика между 

стабилност на показател и стабилност на пробата. В настоящия случай, 

стабилността на два показателя е изследвана като мярка за стабилността на 

пробата, т.е. допуска се, че промяната в тези параметри е резултат от или 

индикация за настъпили промени в биологичната матрица. 

При първия от тях се проследява промяната в активността на α-AMY в 

зависимост от температурата (+4 °C и -20 °C) и времето на съхранение (един 

месец). Използват се две обединени проби OF, които се различават по пола на 

лицата, предоставили индивидуалните OF (жени и мъже). Аликвотни части от всяка 

от тях се съхраняват съответно при +4 °C и -20 °C, като ензимната активност се 

определя на различни интервали от време в продължение на един месец – 0 час, 24 

часа, 1 седмица, 2 седмици и 1 месец. Стойността на α-AMY активност, измерена 

веднага след приготвяне на двете проби (нулев час), служи като начална и спрямо 

нея се оценяват настъпилите промени по време на мониторирания период. Данните 

са представени на Фиг. 3 (а – жени и б – мъже). Правят впечатление стойностите за 

ензимната активност на 24-ия час от залагането на пробите. Това дву- или трикратно 

повишаване на α-AMY активност в сравнение със средната референтна стойност 

(Таблица 1) или с първоначално измерената стойност (0-ев час) не може да се обясни 

адекватно, но се наблюдава при всички проби и при всички повторения на 

експеримента. При останалите резултати, получени за ензимната активност на 

първа, втора седмица и един месец (Фиг. 3), се вижда, че няма значителни 

отклонения в α-AMY в рамките на едномесечния период. Всички стойности са в 

референтни граници (Таблица 1) и са съпоставими с първоначално измерената 

активност. Тези данни показват, че ензимът α-AMY може да се използва като 

критерий/маркер за оценка на идентичността на OF, независимо от температурата 
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на съхранение на пробата до един месец. Той, обаче, не може да послужи за 

индикатор на OF-стабилност, защото не показва значително отклонение в 

ензимната активност в рамките на наблюдавания период (с изключение на 24-ти час, 

което понастоящем все още е неясно отклонение). 

 

а.  

б.  

Фиг. 3. Промени в активността на α-AMY при полово-зависимите проби OF, съхранявани съответно 

при +4 °C и -20 °C за един месец (а – жени и б – мъже).  

Пунктираната хоризонтална линия показва първоначалната стойност на ензимната активност, 

измерена на 0-ев час след обединяване на индивидуалните проби. Плътните хоризонтални линии 

представляват съответно долната и горната граница на референтния интервал. 

 

Вторият експеримент проследява зависимостта на концентрацията на CR от 

температурата (+4 °C и -20 °C) и периода на съхранение (един месец) без или с 

присъствието на различен стабилизатор в пробата (NaF, Na2EDTA, NaN3). Използва 

се обединена проба OF, независимо от пола на доброволците, предоставили 

индивидуалните OF. Тази проба е разделена на пет равни части, като една от тях 
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остава непроменена, а към всяка от останалите е добавен един от изследваните 

стабилизатори както следва: NaF (2% w/v), Na2EDTA (1% w/v), NaN3 (0.2% w/v или 

0.02% v/v). Стабилизаторите са подбрани така, че да забавят или предотвратят 

развитието на микроорганизмите и разграждането на някои молекули в OF, както и 

да забавят редица биохимични процеси. Известно е, че NaF инхибира 

гликолитичните ензими, като образува комплекси с техните ко-фактори, докато 

Na2EDTA е хелатообразуващо съединение, което дезактивира метал-зависимите 

ензими и инхибира редица металопептидази. Добавянето на NaN3 към биологична 

матрица води до намаляване на бактериалния растеж в нея. Всяка от приготвените 

проби се разделя на две аликвотни части, които се съхраняват съответно при +4 °C 

и -20 °C в продължение на един месец. Концентрацията на CR се определя на 

различни интервали от време - 0 час, 24 часа, 1 седмица, 2 седмици и 1 месец. 

Стойността за количеството CR, измерено веднага след приготвяне на пробите 

(нулев час), служи като начална и спрямо нея се оценяват настъпилите промени по 

време на мониторирания период. Данните са представени на Фиг. 4 (а – +4 °C и б - -

20°C). Получените резултати показват, че концентрацията на CR зависи както от 

температурата на съхранение, така и от присъствието на стабилизатор в пробата. 

Съхраняването на OF при +4 °C в рамките на един месец води до 20-50% 

повишаване на първоначалната концентрация на CR (Фиг. 4а). Това може да се 

обясни с необратимото превръщане на креатин и/или креатин фосфат в креатинин 

(Фиг. 2) – процес, който при тази температура на съхранение е забавен, но все още 

може да протича. Наличието на стабилизаторите частично инхибира тази реакция, 

като концентрацията на CR се повишава само до 30% спрямо първоначалната 

стойност. При тези условия най-подходящи стабилизатори са 1% Na2EDTA и 0.2% 

NaN3, при които се наблюдава съответно повишаване на концентрацията на CR с 

10% и 1% в края на мониторирания период. Получените данни показват, че OF-

проби могат да се съхраняват при +4 °C в продължение на един месец само в 

присъствието на стабилизатор 1% Na2EDTA или 0.2% NaN3. 

 От друга страна, съхранението на проби OF при -20 °C води до значително 

намаляване на първоначалната концентрация на CR (до 60%). Някои автори вече са 

докладвали намаляване в концентрацията на количествени параметри при 

съхранение на проби OF при ниски температури, но все още няма изчерпателно и 

еднозначно обяснение или причина за този резултат. Наличието на NaF, Na2EDTA и 

NaN3 води до 30% намаляване в концентрацията на CR. Концентрацията на CR не 
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се влияе от присъствието на 0.02% NaN3 в сравнение с тази, измерена в 

контролната проба (без присъствие на стабилизатор). Първоначалната 

концентрация на CR намалява с 10% само в присъствието на 0.2% NaN3 до първата 

седмица от съхранението на пробата при -20 °C. Получените данни показват, че OF-

проби могат да се съхраняват при -20 °C в присъствието на 0.2% NaN3 в 

продължение на една седмица. 

 

а.  

б.  

Фиг. 4. Влияние на условията на съхранение на OF  

върху концентрацията на CR при +4 °С (а) и -20 ° С (б)  

(1 - 2% NaF; 2 - 1% Na2EDTA; 3 - 0.2% NaN3; 4 - 0,02% NaN3). 

Хоризонтална пунктираната линия показва първоначалната стойност, измерена на 0-ев час  

след обединяване на индивидуалните проби, докато плътните черни линии -  

съответно долната и горната граница на референтния интервал. 
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Експерименталните резултати показват, че стабилността на показателя CR 

може да бъде фактор, по който да се съди за стабилността на проба OF, съхранявана 

при различни условия, и да се използва като нормализиращ фактор при 

количествени измервания в OF. 

2. Потвърдителен и сравнителен анализ за психоактивни вещества в кръвни 

проби и орална течност от водачи на МПС 

Злоупотребата с психоактивни вещества от водачи на МПС може да доведе 

до пътни инциденти и живото-застрашаващи ситуации заради ефектите на тези 

субстанции върху психиката и поведението на употребилото ги лице – намалена 

моторна координация, забавено време за реакция, нарушена способност за преценка 

на време и разстояние, и т.н. Шофирането под влияние на забранени субстанции 

води до хиляди произшествия всяка година, като определянето на точния им брой е 

трудно поради няколко причини: (1) не е извършен предварителен полеви тест; (2) 

не е направен тест за психоактивни вещества, ако е установена употреба на алкохол 

(предварителното тестване е ограничено само и единствено до алкохол), или (3) е 

налице комбинирана употреба на психоактивни вещества (включително и алкохол). 

Ролята на съдебния токсиколог в DUID-случаите е извършване на потвърдителен 

анализ за наличие на определена/и психотропна/и субстанция/и в кръвна проба от 

водачи на МПС, коректна интерпретация на получените резултати и представянето 

им в съда. Последствията за нарушителите са сериозни - арест, задържане, съдебен 

процес, съдебни разноски, глоби, загуба на свидетелство за управление на МПС, 

затвор.  

Понастоящем OF е високо ценена като биологична матрица за крайпътен 

скриниг-анализ. Тестът се извършва с технически средства на основата на 

имуноаналитична техника, като има по-скоро пресяващ характер и не може да се 

приема като доказателство за съдебни цели. Препоръчително е все пак този 

резултат да се вземе под внимание при интерпретацията на данните, особено като 

се има предвид, че положителният тест в OF може да се свърже със скорошна 

употреба на психоактивни вещества, т.е. употреба на тези вещества от водачите на 

МПС, която да води до нарушения в съзнанието и поведението им към момента на 

пробовземане, а не която и да е употреба през минал период от време. 

Потвърдителният анализ за психоактивни вещества се извършва в кръвна 

проба от шофьора. Тази матрица е предпочитана, защото измерената концентрация 
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на аналитите в нея може да се сравни с вече известни и публикувани референтни 

стойности и евентуално да се обвърже със степента на експозиция (приетата доза), 

начина на употреба (еднократна или хронична), времето след последния прием на 

даденото вещество и неговите фармакологични ефекти. 

Настоящата практика в България изисква, в случай на положителен 

имунотест за злоупотреба със забранени субстанции по време на полевото 

изследване на OF от водачи на МПС, наличието на даденото вещество да бъде 

потвърдено в кръвна проба (кръв/серум/плазма) с инструментален хроматографски 

анализ. Данните, получени при доказателствени анализи за психоактивни вещества 

през 2013 и 2014 г. в ТХЛ към ВМА-София, са сравнени със съответните резултати 

от полевите технически средства за тестване на такива вещества в OF, като е 

обърнато внимание на настоящите проблеми на експертизата. Направено е и 

лабораторно изследване на тест-ленти от съответното средство за анализ „на пътя“ 

(2014 г.) - получените резултати са сравнени с тези от предварителния 

имуноаналитичен скрининг на OF. Това проучване е насочено към анализиране на 

потенциалното приложение на OF като матрица за доказателствен анализ при 

DUID-случаите. 

2.1.Доказателствен анализ за психоактивни вещества в проби от водачи на 

МПС – сравнение между резултатите, получени от лабораторния анализ в 

кръв, и тези, получени при имуноаналитичния скрининг в орална течност 

През двугодишния мониториран период (2013-2014 г.), общият брой на 

предоставените за анализ кръвни проби от водачи на МПС е 241 – 61 броя за 2013 г. 

и съответно - 180 броя за 2014 г. Трикратното увеличаване на броя на пробите през 

2014 г. може да се дължи както на увеличена употреба на забранени субстанции от 

водачи на МПС, така и на повишени усилия от страна на Пътна полиция и засилени 

проверки по пътищата. В общо 169 случая (39 броя за 2013 г. и 130 – 2014 г.) е 

потвърдена употреба на психоактивни вещества – положителен потвърдителен 

анализ. Едва 32% от тях (53 броя за двете години) са придружени от пълна 

преданалитична информация по отношение на употребата на психоактивни 

вещества – първоначалните причини за тестване на лицето, резултат от 

предварителното изследване на алкохол в издишан въздух, за кое наркотично 

вещество е положителен имуноаналитичния тест, кога е извършена 

предварителната проверка с техническо средство и т.н. В останалите случаи, 

пробата или не е придружена от Талон за медицинско изследване (ТМИ), или той 
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не е коректно попълнен – не е посочен резултат от техническото средство за 

тестване на психоактивни вещества в OF (48% за 2013 г. и 43% - 2014 г.) или такова 

изследване липсва (около 10-15% за всяка година). Вероятно това се дължи на 

организационен проблем в дейността на пътните полицаи, но трябва да се 

отбележи, че отразяването на резултата от техническото средство е със значение за 

съдебно-токсикологичната интерпретация на данните, получени при доказателствен 

анализ в кръвна проба. Значимостта се дължи на факта, че отделните вещества имат 

различно време за откриване и престой в OF и кръвта, въпреки сходствата на двете 

матрици. Когато има резултат за OF и за втора биологична матрица (кръв) става 

възможно прецизирането на времето на употреба на психоактивното вещество. 

Възрастовото разпределение на изследваните лица с положителен 

потвърдителен анализ е представено на Фиг. 5. Вижда се, че водеща възрастова 

група сред водачите на МПС, потребители на психоактивни вещества, се състои от 

най-младите лица на възраст между 18 и 25 години (54% за 2013 г. и 39% - 2014 г.). 

Налице е също значителен брой положителни резултати и в другите възрастови 

групи, което потвърждава необходимостта от тестване „на пътя“ не само на 

младите шофьори, но и на по-възрастните. 

 

 

Фиг. 5. Възрастово разпределение на изследваните за злоупотреба  

с психоактивни вещества шофьори. 

 

Основните психоактивни вещества с проблемна употреба от водачите на 

МПС в България, в съответствие с положителните лабораторни анализи на кръвни 

проби, са представени на Фиг. 6. Обект на най-срещана злоупотреба от шофьорите 
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е THC и през двете мониторирани години – 51% за 2013 г. и 39% за 2014 г. Това е и 

веществото, с което се злоупотребява най-често и в световен мащаб. Получените 

данни са в съответствие с резултатите, публикувани през 2012 г. за тестване на 

психоактивни вещества в проби от шофьори. 

 

 

Фиг. 6. Групи психоактивни вещества, обекти на злоупотреба от страна на шофьорите. 

 

Наблюдава се и злоупотреба с други психоактивни вещества и медикаменти 

(BZD, MTD, MDMA и др.) от шофьорите – 5% за 2013 г. и 13% - 2014 г. Някои от 

определените субстанции са лекарства, прилагани при лечение на опиатна 

зависимост (MTD), епилепсия (валпроева киселина, карбамазепин), шизофрения 

(оланзапин), депресия (циталопрам, венлафаксин) и други психични заболявания. 

Тези данни поставят един проблем, отнасящ се до административните документи, 

действащи у нас, и отнасящи се до регулирането на употребата на психоактивни 

вещества от шофьори. Поставя се въпросът „Употребата на кои вещества позволява 

управление на МПС?“, като трябва да се разграничат термините 

упойващо/наркотично вещество и вещество, нарушаващо способността за 

управление на МПС.  

През двугодишния анализиран период е отчетена и комбинирана 

злоупотреба на психоактивни вещества при сравнително голям брой водачи на 

МПС – 36% за 2013 г. и 41% - 2014 г. (Фиг. 6). Условно тя може да бъде разделена в 

две групи – THC- и AMP/MET-базирана (Таблица. 2), което отново е в съответствие 
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с вече публикувани данни за нашата страна. Най-често срещаната комбинация в 

рамките на наблюдавания период се състои от THC и AMP/MET – приблизително 

45% от всички случаи с комбинирана употреба за 2013 г. и 2014 г. Втората по 

честота комбинация на психоактивни вещества е THC и COC – около 10% от 

всички случаи с комбинирана употреба за двете анализирани години.  

 

Таблица 2. Брой на пробите с открита комбинирана употреба на незаконни наркотици 

Комбинация 
Броя случаи 

за 2013 г. 

Броя случаи 

за 2014 г. 

THC + AMP/MET 2 28 

THC + COC 2 5 

THC + OPI 0 3 

THC + друго вещество 3 2 

THC + AMP/MET + друго вещество 0 2 

THC + COC + друго вещество 0 1 

THC + OPI + друго вещество 1 1 

THC + AMP/MET + COC 0 1 

THC + AMP/MET + COC + друго вещество 1 0 

AMP/MET + COC 0 1 

AMP/MET + друго вещество 1 4 

AMP/MET + OPI + друго вещество 0 1 

OPI + друго вещество 3 3 

Две други психоактивни вещества 1 1 

 

Предварително изследване на OF с техническо средство и коректно нанесен 

резултат от него в ТМИ е извършено при 32% от всички положително анализирани 

кръвни проби за 2013-2014 г., както бе споменато по-нагоре в текста. От тези 53 

случая с положителен резултат от предварителното тестване „на пътя“ на проба OF 

47 броя (12 за 2013 г., и съответно 41 - 2014 г.) са потвърдени от лабораторен 

анализ на съответната кръвна проба. Сравнителното изследване между двата теста 

показва добро съответствие между инструменталния анализ в кръв и 

имуноаналитичния скрининг в OF (Таблица 3). Най-добро съответствие между 

двата анализа е отчетено за THC и през двете години (100%), последвано от 
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AMP/MET (83%). В останалите случаи има малък брой проби и получените данни 

са непредставителни, поради което няма да бъдат коментирани.  

 

Таблица 3. Сравнение между резултатите от предварителното тестване „на пътя“ (проба орална 

течност) и лабораторния анализ (кръвна проба) (53 проби, 2013-2014 г.). 

Вещество/а 
Предварително 

OF тестване 

Потвърдителен 

анализ в кръв 

Брой проби с 

допълнително 

психоактивно 

вещество * 

Проби с 

несъответствие 

в резултатите 

** 

THC 24 24 
2 (AMP);  

2 (COC) 
 

AMP/MET 12 10 
1 (COC);  

4 (THC) 

1 (OPI);  

1 (THC) 

COC 1 1 1 (THC)  

OPI 5 5   

THC + AMP 5 4  1 (AMP) 

THC + COC 2 1 1 (AMP) 1 (COC) 

THC + OPI 1 1   

THC + AMP 

+ COC 
1 0  1 (AMP) 

BZD 1 1   

THC + BZD 1 0  1 (BZD) 

* - наличие на допълнително психоактивно вещество (в скоби) съгласно лабораторния анализ на 

кръв 

** - несъответствие между предварителните данни в OF и лабораторните резултати (психоактивните 

вещества открити в кръвта са представени в скоби) 

 

Получените отрицателни резултати за AMP/MET, COC и OPI при 

лабораторните анализи в кръв биха могли да се дължат на бързото появяване на 

тези вещества в OF и по-високата им концентрация в тази матрица поради „ion 

trapping“ (процес на йонизация при слабо киселото pH на OF). Тези фактори водят 

до по-дълъг период за откриване на базични психоактивни вещества в OF в 

сравнение с кръвта. От друга страна, отчетеното различие между резултатите от 

предварителното изследване и токсикологичната експертиза може да се дължи на 
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фалшиво-положителен отговор на предварителния имуноаналитичен тест в OF. 

Трябва да се спомене и възможността за неправилно изпълнение на теста и/или 

неправилното му отчитане от страна на пътния полицай - човешка грешка в 

преданалитичния етап на изследването, която изисква подобряване на качеството 

на обучение на служителите на Пътна полиция. 

Настоящето изследване насочва вниманието към проблемите в текущата 

практика при потвърдителния анализ на психоактивни вещества в проби от водачи 

на МПС и показва добра корелация между двете тествани проби – OF и кръв. Като 

цяло данните показват, че OF може да се използва като алтернативна на кръвта 

матрица за определяне на злоупотреба със забранени субстанции от шофьори. 

2.2.Сравнителен анализ между резултат, получен от предварителния 

имуноскрининг на OF с техническо средство и лабораторния анализ на 

тест-ленти от съответното устройство 

На следващия етап от проучването е направено сравнително изследване на 

резултатите, получени от имуноаналитичния тест „на пътя” на проба OF с 

техническо средство, и тези, получени от лабораторния анализ на съответните тест-

ленти (50 броя). За целта предоставените от контролните органи полеви устройства 

Dräger Drug Test 1200/5000 (Фиг. 7) са разглобени, като техните тест-ленти са 

извадени и анализирани. Лабораторното изследване на тест-лентите потвърждава 

50% от предварителното имуноаналитично изследване. Отчетените различия в 

останалите 50% основно се дължат на неясните условия на съхранение (напр. 

температура) на полевите устройства преди предоставянето им за лабораторно 

изследване. Друг важен фактор, който трябва да се вземе предвид при 

наблюдаваните разлики, е неизвестният обем на пробата OF върху тест-лентите при 

по-старите устройства Dräger Drug Test 1200 (Dräger Drug Test 5000 притежава 

индикатор за успешно пробовземане). 

Данните за съвпадащите резултати между OF-тестването „на пътя“ и 

лабораторния анализ на съответните тест-ленти за определянето на отделни 

психоактивни вещества са представени на Фиг. 8. Най-добро съответствие между 

резултатите от двата теста е отчетено при AMP/MET (75%) и COC (60%). 

Проблемна субстанция при лабораторните анализи на тест-ленти от техническо 

устройство е THC – наблюдава се само 33% съвпадение между резултатите от двата 

теста. Този резултат може да се дължи на значителната адсорбция на THC върху 
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тест-лентите или колектора на съответния полеви тест и това да е причината, 

поради която то да не се извлича напълно при използвания аналитичен протокол. 

 

Фиг. 7. Технически устройства за скрининг на OF а. Dräger Drug Test 1200 и  

в. Dräger Drug Test 5000, като са показани как изглеждат отворени съответните касети и  

са посочени тест-лентите (б. и г.). 

 

 

Фиг. 8. Сравнение между резултатите от OF-тестването „на пътя“ и лабораторния анализи на тест-

ленти за отделните психоактивни вещества. 
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Това сравнително изследване показа, че лабораторният анализ на тест-ленти 

от технически средства за предварително имуноаналитично тестване на OF може да 

бъде подходяща алтернатива на потвърдителния анализ в кръв за наличието на 

психоактивни вещества за целите на DUID-контрола и съдебно-токсикологичната 

практика. 

 

3. Идентификация на психоактивни вещества в орална течност и „сухи 

петна“ орална течност 

През последните години интерес предизвиква една алтернатива на 

класическата кръвна проба, взета чрез венепункция, а именно - пробовземане на 

малък обем периферна кръв (няколко капки) върху твърд абсорбент (напр. 

филтърна хартия), като полученият по този начин биологичен образец се изсушава 

при температура на околната среда. „Сухо кръвно петно“ („dried blood spot“) се 

използва като проба при неонатален скрининг (откриване на метаболитни 

заболявания при новородени), терапевтичен лекарствен мониторинг и тестове за 

злоупотреба с наркотични вещества. „Сухата“ матрица осигурява стабилност на 

аналитите в нея, защото изключва възможността за тяхното ензимно и 

хидролитично разграждане. Тази техника на пробовземане на биологични течности 

осигурява лесно съхранение при температура на околната среда и лесно 

транспортиране до аналитична лаборатория. 

В настоящето изследване е разработена процедура за едновременна 

екстракция и скрининг на психоактивни вещества в OF. Разгледана е техниката 

„сухо петно“ като един модерен начин за пробовземане на биологични проби, 

лесното им транспортиране и съхранение. Проверена е приложимостта ѝ за 

едновременно откриване на психоактивни вещества в OF като алтернативен 

потвърдителен тест. Проведено е и сравнително изследване между резултатите от 

скрининг-анализа на двете проби от лица, признали скорошна употреба на 

забранени субстанции. 

3.1.Скрининг-анализ на орална течност за психоактивни вещества 

Процедурата за екстракция и анализ на психоактивни вещества в OF е 

оценена, използвайки стандартен воден разтвор (STD) като контролна проба. STD 

съдържа AMP, MET, MDMA, THC, COC, MOR, MTD и CLO в крайна концентрация 

на всяко от веществата 1 µg/mL. При пробоподготовката лидокаин е използван като 

IS поради лесната му екстракция от OF с висок аналитичен добив. Прицелните 
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(целевите) вещества се откриват чрез GC-MS (AMP, MET, MDMA, THC, COC, 

MOR и MTD) и HPLC-UV (CLO) анализи, като времето на задържане (RT), 

мониторираните йони (m/z) и границата на откриване (LOD) на съответните 

субстанции са представени в Таблица 4.  

Разработен е инструментален GC-MS метод, при който температурният 

градиент на хроматографската колона е оптимизиран така, че да осигури разделяне 

на търсените вещества от ендогенните компоненти на матрицата и другите пречещи 

елементи, присъстващи в нея. Масспектралната идентификация е осъществена чрез 

избрани характеристични йони на съответните психотропни субстанции, 

съобразени с базовия йон в мас-спектъра им, както и със следващите по-интензитет 

йони (характерни за отделното съединение и неприсъстващи в мас-спектъра на 

неговите аналози). 

 

Таблица 4. Време на задържане (RT), мониторирани йони (m/z) при GC-MS анализа и граница на 

откриване (LOD) на съответните психоактивни вещества. 

Вещество RТ, min Йони, m/z LOD, ng/mL 

AMP 9.9 44, 91 100 

MET 10.7 58, 91 100 

MDMA 16.8 58, 135, 77 100 

THC 28.2 299, 314, 231, 271 10 

COC 25.5 82, 303, 182 50 

MOR 30.4 285, 42, 162 50 

MTD 24.0 72 50 

CLO 8.3 - 50 

 

Пробоподготовката, като ключов момент в анализа на биологични проби, е 

оптимизирана по отношение на подходящи обезбелтъчаващ агент, екстрагент и 

киселинност на средата (pH) за екстракция. Като моделна проба е използвана 

нестимулирана сборна OF с добавка на AMP, MET, MDMA, THC, COC, MOR, MTD 

и CLO в крайна концентрация на всяко от веществата 1 µg/mL. Поради ниското 

съдържание на белтъци в OF (в сравнение с кръвта) към пробата се добавя MeCN с 

цел постигане на утаяване на протеините (денатурация) и освобождаване на 

аналита от тях. Процедурата за едновременна екстракция на психоактивни 

вещества е оптимизирана, използвайки два органични разтворителя - EtOAc и 
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MTBE. Двата използвани екстрагента отговарят на условията за екстрахиращи 

агенти в токсикологията – ниска разтворимост във вода, по-ниска плътност от 

водата (за да може екстракцията да се проведе в центрофужна стъклена епруветка 

поради ограничения обем биологична проба), стабилни и инертни спрямо пробата, 

слаба полярност и т.н. За осигуряване на по-добра екстракция и по-пълно 

извличане на изследваните психоактивни вещества от матрицата се налага и 

алкализиране на пробата, тъй като по-голяма част от тях са слабо базични 

съединения. При алкална среда те ще са предимно в незаредена форма и ще се 

екстрахират по-лесно в органичния слой. 

Получените данни от оптимизирането на екстракционната процедура при 

моделната проба са сравнени с тези от същата пробоподготовка на STD като е 

изчислен аналитичният добив за всяко съединение (Фиг. 9).  

 

 

Фиг. 9. Аналитичен добив (%) на психоактивни вещества при екстракцията им от проба OF 

с два различни органични разтворителя (EtOAc и MTBE). 

 

Аналитичният добив на избраните психоактивни вещества при екстракцията 

им от проба OF зависи от използвания разтворител. Вижда се, че MTBE не е 

подходящ екстракционен агент поради получените ниски аналитични добиви – при 

AMP, MET, MDMA и THC добивът е под приемливото ниво от 70%. Достатъчно 

високи аналитични добиви за всички тествани вещества са получени при 

използването на EtOAc като екстрагент – приблизително равни или по-високи от 

80%. 
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Получените данни показват, че екстракцията с EtOAc в присъствие на NaOH 

е подходяща процедура за обработване на проби OF при едновременен скрининг за 

психоактивни вещества. 

3.2.Скрининг-анализ на „сухи петна“ OF за психоактивни вещества 

На следващия етап от настоящето проучване оптимизираният протокол за 

едновременна екстракция на психоактивни вещества в OF бе приложен при „сухи 

петна“ OF („dried oral fluid spots“, DOFS), приготвени от проба с добавка на 

целевите съединения. DOFS се приготвят върху 4-пластова филтърна хартия (Фиг. 

10), като средната маса на пробата е 1.18 ± 0.44 mg. Наличието на OF върху петното 

е потвърдено чрез качествен тест за присъствие на α-AMY (Фиг. 10), при който се 

получава жълто оцветяване върху филтърната хартийка, дължащо се на получения 

CNP (резултат от действието на ензима върху субстрата на реакцията). 

 

   

Фиг. 10. DOFS (вляво) и положителен тест за α-AMY върху DOFS (вдясно). 

 

Нарязаните на тънки ленти и прехвърлени в епруветка DOFS предварително 

се обработват с MeOH и HCl, след което с помощта на 5 mL-пластмасова 

спринцовка се изстискват във втора епруветка (Фиг. 11).  

 

 

Фиг. 11. Нарязана на тънки ленти DOFS в епруветка (отляво)  

и пресовани в пластмасова спринцовка (отдясно). 

 

Предварителната обработка на „сухата“ матрица цели подобряване на 

екстракцията на психоактивните вещества от твърдия носител, тъй като MeOH 
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ефективно разтваря адсорбираните върху филтърната хартия вещества, а HCl ги 

превръща в съответните водоразтворими соли (под формата на хидрохлориди). 

Получената по този начин проба се екстрахира с EtOAc в присъствие на NaOH и се 

анализира чрез GC-MS и HPLC-UV. Едновременно се анализира и проба DOFS без 

предварителна обработка, за да се определи ефективността на тази процедурата. В 

условията на провеждането ѝ се използват етанолови разтвори на NaOH и IS със 

същата концентрация и обем като при процедурата с предварителна обработка на 

петната. Това осигурява смесването на тези вещества с екстрагента EtOAc и води 

до по-ефективно извличане на аналитите, отколкото ако се използват съответните 

водни разтвори. Получените резултати са обобщени на Фиг. 12.  

 

 

Фиг. 12. Аналитичен добив (%) на психоактивни вещества наркотици в DOFS  

(THC и MOR не са били открити без стъпка предварително третиране). 

 

Както се вижда, без предварително третиране на пробите DOFS, добивът, 

получен след екстракция на психоактивните вещества е незадоволителен (< 45%), 

като THC и MOR въобще не са идентифицирани и определени, т.е. практически 

тези вещества не са извлечени от твърдия носител. Тези резултати показват, че е 

необходима допълнителна стъпка при пробоподготовката на DOFS за анализ на 

психоактивни вещества, а именно - третирането им с MeOH и HCl. Аналитичният 

добив, получен с използване на този протокол, е по-висок – при AMP, MET и 

MDMA > 80%, при COC, MOR и MTD > 70%, CLO ≈ 64%, докато при THC = 45%. 

Имайки предвид, че веществата са извлечени от проба, изсушена върху филтърна 

хартия, полученият аналитичен добив е приемлив (приблизително 70%) с 
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изключение на THC. Въпреки това, при тази пробоподготовка с предварителна 

обработка на DOFS, част от THC все пак е извлечен от „сухата“ матрица, макар и с 

нисък аналитичен добив. Причина за ненапълно ефективното извличане на това 

вещество при съответния аналитичен протокол, вероятно, е неговият афинитет да 

се адсорбира върху подобен на филтърната хартия материал. 

Получените данни показват, че е възможно едновременното 

идентифициране и откриване на различни психоактивни вещества (AMP, MET, 

MDMA, THC, COC, MOR, MTD и CLO) в проби OF чрез директен анализ на „сухо 

петно“. Тази техника е много подходяща за качествен анализ, т.е. за скрининг на 

психотропни субстанции, както и за потвърдителни анализи при водачи на МПС, 

чрез доказване на присъствие с инструментален хроматографски метод. DOFS 

притежава предимствата на „сухата“ матрица – стабилност на пробата заради 

незначителния ефект на периода и температурата на съхранение и отсъствието на 

микроорганизми; предварително концентриране върху хартията, както и нейното 

лесно транспортиране. В допълнение доказването на забранени субстанции в OF 

може да се приеме като индикация за тяхната скорошна употреба, т.е. шофьорът е 

бил под тяхното въздействие към момента на вземане на пробата.  

3.3.Оценка на приложимостта на анализа на психоактивни вещества в орална 

течност и в „сухо петно“ орална течност в токсикологичната практика 

Нестимулирана OF от лица, признали за скорошна употреба на забранени 

субстанции (AMP, MET, MDMA, COC, HER и т.н.), е използвана, за да се оцени 

приложимостта на анализа на психоактивни вещества в OF и DOFS в 

токсикологичния анализ. Участниците в изследването (15 лица, Таблица 5) са били 

пациенти, приети в Клиника „Спешна токсикология“ към ВМА-София, които 

доброволно са предоставили проба за анализ. Всички те са потвърдили незаконно 

употребяване на психотропни субстанции, като са признали, че последният прием 

на такава субстанция е бил в рамките на максимум 12-24 часа преди 

пробовземането.  

Проведен е скрининг-анализ на OF и предварително обработенo с MeOH и 

HCl „сухо петно“ орална течност, като екстракцията е извършена с EtOAc в 

присъствието на NaOH по оптимизираната екстракционна процедура. С малки 

изключения, при всички тествани проби търсените вещества са идентифицирани 

както в OF, така и в DOFS (Таблица 5). За детектираните в OF психоактивни 
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вещества може да се говори за скорошна употреба и въздействие/повлияване на 

изследваното лице. 

 

Таблица 5. Проби орална течност (течна проба и „сухо петно“) от зависими лица, потвърдили за 

употреба на психоактивни вещества. 

№ 
Пол и възраст 

на пациента 
Докладвани вещества Детектирани вещества 

1 ♂, 22 OPI, COC норкодеин, етилморфин 

2 ♂, 23 COC COC 

3 ♂, 23 COC 
ME, MED, BE, триметоксикокаин, 

COC, бензокаин, левамизол 

4 ♂, 24 MTD MTD, EDDP 

5 ♂, 25 COC, HER COC, HER, ацетилкодеин 

6 ♂, 25 THC, AMP, MET MET 

7 ♂, 27 COC, HER 
COC, HER, COD, ацетилкодеин, 

носкапин, хидрокотамин 

8 ♂, 27 MDMA MDMA, AMP, MET 

9 ♂, 28 AMP, HER, BZD AMP 

10 ♂, 29 HER HER, ацетилкодеин, COD 

11 ♂, 31 HER AMP 

12 ♂, 32 MTD, OPI, THC MTD 

13 ♂, 32 MTD 
MTD, EDDP, COC, ME, MED, BE, 

CE, COD 

14 ♂, 33 THC 
THC, каабидиол, канабидиварин, 

тетрахидроканабиварин, канабинол 

15 ♂, 36 COC COC 

 

Представителни хроматограми от анализа на OF и съответното „сухо петно“ 

от пациент № 5 са показани на Фиг. 13. Потвърдена е скорошна комбинирана 

употреба на COC и HER, като в допълнение е идентифициран и ацетилкодеин – 

вещество, което понякога присъства като примес в „уличния“ хероин (при 

получаване на HER от MOR, в който е останал COD от първоначалния разтвор на 

опиум). 
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а.  

 

б.  

Фиг. 13. Тотални йонни хроматограми, получени при скрининг-анализ на (а.) OF и (б.) DOFS от 

един и същ пациент (№ 5, Таблица 5), признал за скорошна комбинирана употреба на COC (1) и 

хероин (2). В допълнение ацетилкодеин (3) също е идентифициран. 

 

Резултатите показват, че DOFS е обещаваща техника, чието използване може 

да доведе по повишаване на качеството на токсикологичните изследвания, особено 

при проби, които трябва да се съхраняват и транспортират до аналитичната 

лаборатория. 
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4. Сравнителен анализ на резултати, получени при скрининг на 

психоактивни вещества в урина и орална течност 

Предпочитана матрица при скрининг-анализ за психоактивни вещества в 

аналитичната токсикология е урината. Освен лесното и неинвазивно пробовземане 

с получаване на големи количества проба, основна причина за това са обикновено 

високите концентрации на веществата и техните метаболити в нея, възможността за 

детекция на редица вещества дни след приема им, както и отсъствието на 

макрокомпоненти като протеини, липиди, нуклеинови киселини, въглехидрати и 

др., което улеснява значително пробоподготовката. Основен недостатък на урината 

като пробата за анализ е невъзможността за интерпретация на количествен резултат 

на медикаменти и токсични вещества. Анализът за забранени субстанции в урина 

следва да отговори на въпроса „Употребен ли е даденият аналит от изследваното 

лице?“ в по-голям период от време (напр. дни) преди вземане на пробата. 

Положителният резултат за наличието на психотропно вещество, и по-често негов 

метаболит, в урина не кореспондира с присъствието в кръвта и ефекта му върху 

поведението и психиката на употребилото го лице поради продължителното време 

за откриване на аналитите в тази биологична течност и непостоянството ѝ (за 

разлика от кръвта, урината е с променлив състав, а концентрацията на 

екскретираните вещества зависи от бъбречната функция и редица др. фактори, 

напр. обезводняване на организма в летните месеци, водещо до нереално 

повишаване на концентрацията на ксенобиотиците в урината). Обикновено данните 

от аналитичните тестове в урина се обвързват с останалите аналитични резултати, 

получени във втора матрица (напр. кръв), за да бъдат коректно интерпретирани. 

Като цяло урината има съществено аналитично преимущество благодарение на 

утвърдени методи и протоколи за пробоподготовка и анализ. 

Проведеното на този етап от дисертационния труд изследване сравнява 

резултатите, получени при скрининг за психоактивни вещества в урина и OF. Все 

пак OF е алтернативна на кръвта матрица, при която положителен резултат за 

наличие на дадена субстанция показва скорошната ѝ употреба, водеща до 

нарушения в съзнанието и поведението към момента на пробовземането. 

За установяване на възможността за първоначална идентификация на 

забранени субстанции при скрининг-анализ на OF, паралелно са изследвани проби 

урина и OF, предоставени доброволно от пациенти (29 лица), приети в Клиника 

„Спешна токсикология“ към ВМА-София. Всяка проба претърпява 
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пробоподготовка за скрининг-анализ и е изследвана чрез GC-MS за наличие на 

психотропни вещества. В някои от случаите се доказва комбинирана употреба на 

психоактивни вещества. Получените данни са обобщени в Таблица 6. От 

резултатите следва, че най-добро съвпадение при анализа на психоактивни 

вещества в паралелни проби урина и OF се получава при COC (100%) и MTD 

(93.3%). За  наличието на MTD са изследвани и най-голям брой проби. След тези 

субстанции са амфетаминовият-тип стимуланти AMP/MET/MDMA (33.3%), THC 

(25%) и HER/MOR (25%). При BZD няма съвпадения между OF и урина. 

Несъответствията в получените данни при сравняване на резултатите от двете 

изследвания в голяма степен вероятно се дължи на факта, че резултатът за 

наличието на психоактивни вещества в урина се позитивира на един по-късен етап 

в сравнение с OF. Двете матрици имат различни фармакокинетични профили и 

време на откриване на аналитите в тях. В допълнение, някои психоактивни 

вещества могат да се определят в OF сравнително за кратък период от време след 

приемането им. Откриването им само в урината е показателно за употреба в един 

минал момент от време (> 24 h) от вземането на двете биологични проби. 

 

Таблица 6. Брой съвпадения на положителен резултат между OF и урина. 

Вещество 

Общ брой 

положителни 

резултати 

Брой положителни 

в OF/урина 

Брой съвпадения 

между OF и урина 

AMP/MET/MDMA 6 2/6 2 

THC 4 2/3 1 

COC 6 6/6 6 

HER/MOR 8 2/8 2 

MTD 15 14/15 14 

BZD 2 1/1 0 

 

Независимо от несъответствията в някои резултати, OF може да се използва 

като матрица за скрининг-анализ на психоактивни вещества, особено ако целта на 

този анализ е потвърждаване на употреба към момента на вземане на биологичния 

образец, т.е. доказване на скорошна употреба от изследваното лице. 
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5.  Количествено определяне и/или потвърдителен анализ на психоактивни 

вещества в орална течност 

Всеки токсикологичен анализ започва с първоначална идентификация на 

аналитите в дадената проба, след което се извършват съответните 

потвърдителен/доказателствен и/или количествен анализ. За целта са разработени 

няколко процедури за количествено определяне на някои психоактивни вещества 

(AMP, MET, MDMA, MTD, CLO) в OF, използвайки HPLC-UV анализ.  

Приложени са два вида екстракция за всяко от целевите вещества: (1) LLE с 

EtOAc, извършвана при определена киселинност на средата, осигуряваща 

„изтегляне“ на протолитното равновесие към незаредената/неполярната форма на 

аналита, или (2) SPE с използване на подходящи сорбенти (йоннообменни, 

обратнофазови и/или комбинирани). Предимствата на SPE пред LLE са, че 

пробоподготовката е опростена и получените екстракти съдържат по-малко 

пречещи матрични компоненти. В допълнение, при SPE може да се постигне по-

голямо концентриране на аналитите по време на пробоподготовката, имайки 

предвид ограничения обем на изходната биологична проба. Въпреки това 

колонките за SPE са относително скъпи и за ефективното извличане на дадения 

аналит трябва да се подбере такава с подходящ сорбент, съобразен с химическата 

структура и свойствата на търсеното вещество. В много случаи LLE е по-

подходяща – напр. при екстракция на липофилни съединения. Обикновено SPE се 

използва при вещества, за които LLE не е ефективна процедура поради 

физикохимичните отнасяния на аналита (напр. хидрофилни или йонизирани 

съединения), необходимост от екстремни стойности на pH (напр. кватернерни 

амониеви съединения) или нестабилност на аналита. 

 Времето на задържане (RT), аналитичният добив при съответната 

екстракционна процедура и границата на откриване (LOD) на съответните 

психоактивни вещества са представени в Таблица 7. 

От получените данни (Таблица 7) следва, че амфетаминовият-тип 

стимуланти AMP, MET и MDMA могат да бъдат едновременно или поотделно 

определяни количествено в проба OF, използвайки и двете разработени 

екстракционни процедури. Определеният аналитичният добив и за трите вещества е 

над 80% както при LLE с EtOAc при контролирано pH (100 mM боратен буфер pH 

9.0), така и при SPE с използване на полимерен силно катионобменен сорбент 

(колонка Strata X-Drug B). 
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Таблица 7. Време на задържане (RT), аналитичен добив при съответната екстракция и граница на 

откриаване (LOD)  на психоактивни вещества, определяни количествено с HPLC-UV анализ. 

Вещество RТ, min 
Аналитичен добив 

при LLE, % 

Аналитичен добив 

при SPE, % 
LOD, ng/mL 

AMP 5.1 83.8 86.2 50 

MET 6.3 80.9 103.8 50 

MDMA 7.5 82.5 93.6 50 

MTD 6.0 80.0 99.0 100 

CLO 8.5 79.7 60.0 100 

 

Синтетичният опиоиден аналгетик MTD също може да се определя 

количествено при двете използвани екстракционни процедури. Полученият 

аналитичен добив при LLE (EtOAc в присъствие на NaOH) е 80%, докато при SPE 

(комбиниран сорбент, Strata Screen C) е доста по-добър – 99%. 

От получените резултати следва определянето на CLO да се извършва след 

LLE (EtOAc в присъствие на NaOH), а не SPE с използване на обратнофазов 

полимерен сорбент (Strata X-Drug N). Аналитичният добив при LLE е 

приблизително 80%, докато при SPE е незадоволителен (60%). 

Разработените процедури за количествен анализ задоволяват напълно 

изискванията за съдебно-токсикологично изследване, чиято основна цел е 

определяне на скорошна употреба на психотропни субстанции от изследваното 

лице, а не която и да е употреба през минал период от време (напр. дни, седмици, 

месеци). Настоящата практика изисква откриването на психоактивни вещества в 

концентрации, които биха съответствали на фармакологично значими нива в 

кръвта, и по този начин да се потвърди ефект върху психиката и поведението на 

тестваното лице към момента на вземане на биологичната проба. Следователно 

методиките за количествено определяне на психоактивни вещества в OF могат да 

бъдат използвани като доказателствени тестове за мониториране на тестваните 

субстанции. 

За останалите психотропни вещества, които са обект на настоящия 

дисертационен труд (THC, COC и OPI), не са разработени процедури за 

количествено определяне. При тях се извършва потвърдителен анализ в OF на база 

на разработената скрининг-процедура за GC-MS. Пробата следва оптимизираната 
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пробоподготовка – екстракция с EtOAc в присъствие на NaOH. Процедурата се 

отличава с високи аналитични добиви за таргетните вещества – 93.5% за THC, 

82.7% - COC и 87.2% - MOR (Фиг. 9), което я прави подходяща за доказателствен 

анализ за тяхното присъствие в съответната OF.  

Употребата на психоактивни вещества, съгласно препоръките за Добра 

лабораторна практика в областта на съдебната токсикология, се доказва по два 

отделни и независими аналитични метода. Изследването за упойващи вещества 

цели да докаже присъствието на веществото в дадената биологична матрица, тъй 

като България е страна с нулев толеранс и лабораторното изследване има за цел 

единствено да установи употреба, без значение на количеството, респ. 

повлияването. В тази връзка ползваните от нас методи и процедури са валидирани 

по отделни показатели - аналитичен добив и граница на откриване (LOD). 
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ПРИНОСИ 

 

1. Извършено е охарактеризиране на орална течност като биологична проба и 

са определени референтни граници за някои общи и специфични параметри 

(TP, AST, ALT, CK, α-AMY, UREA и CR). 

2. За пръв път са предложени маркери/критерии за идентичност на проба 

орална течност (електрофоретичен профил и α-AMY активност), както и 

индикатор за нейното разреждане/концентриране (концентрация на CR). 

3. Установена е стабилността на OF при различни условия на съхранение 

(температура и време, наличие на стабилизатор), като са проследени 

промените, настъпили при активността на α-AMY и концентрацията на CR. 

4. Извършено е сравнително изследване между получените резултати от 

предварителния имуноаналитичен тест на проби OF от водачи на МПС и 

съответния потвърдителен инструментален анализ в кръв. 

5. Разработени и приложени са процедури за потвърдителен инструментален 

анализ и количествено определяне (GC-MS; HPLC-UV) на психоактивни 

вещества в OF за целите на съдебно-токсикологичната експертиза. 

6. Разработена е процедура за пробоподготовка на тест-ленти от ползваните у 

нас технически средства за имуноанализ на OF, в резултат на което е 

изследвано потенциалното им приложение за доказателствен анализ.  

7. За първи път е разработена техниката „сухо петно“ за проба OF и е 

изследвана приложимостта ѝ за откриване и доказване на психотропни 

субстанции в OF като алтернативен потвърдителен тест. 


