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Oznaczenia toksykologiczne

 Lista oznaczeń wg kodów ICD

- Toksykologia (144 pozycje)

- Terapia monitorowana (34 pozycje)



Oznaczenia toksykologiczne 

w laboratoriach biochemicznych

 Etanol

 Pochodne hemoglobiny (COHb, MetHb)

 Narkotyki (jakościowo w moczu)

 Leki (ilościowo w krwi)



Zakres badań toksykologicznych

Alkohol etylowy (etanol)

 Inne alkohole (metanol, glikol etylenowy, izopropanol, 
inne)

 Leki (nasenne, przeciwpsychotyczne, antydepresanty, inne)

Narkotyki i „dopalacze”

Pochodne hemoglobiny (COHb, MetHb, SHb)

Toksyny i zarodniki grzybów (amanityna)

Toksyny roślin (atropina)

Metale (ołów, kadm, cynk, miedź, inne)

Rozpuszczalniki i ich metabolity (fenol, TCA)

 Inne (środki ochrony roślin, substancje 
chemiczne)



Badania toksykologiczne

 Identyfikacja 

 Analiza ilościowa

 Interpretacja 



Standardy postępowania 



Metody 

Metoda niespecyficzna Metoda referencyjna

Duże ryzyko wyniku 

nieprawdziwego

Niski koszt

Prosta procedura 

analityczna

Wynik wiarygodny

Większy koszt

Procedura analityczna 

wymagająca dłuższego 

przeszkolenia



Atrybuty metod 

- Czas oczekiwania na wynik

- Specyficzność

- Selektywność (możliwe interferencje)

- Zakres pomiaru (LOD, LOQ, LOL)

- Czułość

- Dokładność i precyzja



Wiarygodność i przydatność wyniku



Skrining                         Metody referencyjne

od kilku h do 3 dni

15-20 minut (półilościowo lub ilościowo)        potwierdzenie, oznaczenie ilościowe)

3-5 minut (skrining jakościowy)



Interpretacja wyniku

Komentarz wyniku

 Metoda

 Czułość 

 Specyficzność

 Selektywność

 Zalecenia wykonania potwierdzenia metodą 

referencyjną



Rodzaj badanego materiału



Działanie etanolu na organizm



Oznaczanie etanolu we krwi

1. Metody immunoenzymatyczne 

(ADH) (EMIT i in.)

2. Alkometr (pomiar etanolu w powietrzu 

wydechowym)

3. Metody chromatografii gazowej (GC-FID)



Chromatogram (analiza na chromatografie gazowym)



Odpowiedzialność prawna 

diagnosty laboratoryjnego

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 

stycznia 2009 r. w sprawie standardów 

jakości dla medycznych laboratoriów 

diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. 

2009, Nr 22, Poz. 128) 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090220128&min=1%20


 7. Zapewnienie jakości badań laboratoryjnych

 7.1. Laboratorium prowadzi stałą wewnętrzną kontrolę 
jakości badań, zgodnie z opartą na dowodach naukowych 
wiedzą, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi 
kontrolnych dla wszystkich rodzajów badań wykonywanych 
w laboratorium.

 7.2. Ilość oraz sposób interpretacji wyników badań 
kontrolnych jest powiązana z jakością kontrolowanej 
metody badawczej, określoną na etapie oceny 
wstępnej/walidacji.



Odpowiedzialność prawna 

diagnosty laboratoryjnego

 Dz.U. 2005 nr 108 poz. 908. Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 Dz.U. 2011 nr 92 poz. 530. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie 
ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

 Dz.U. 2004, Nr 52, Poz. 524 z dnia 11 marca 2004 Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz 
warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie.

 Dz.U. 2012 nr 0 poz. 468. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
10 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania badań 
na obecność alkoholu lub innego środka użytego w celu wprowadzenia się w 
stan odurzenia w organizmie nieletniego.

 Dz.U. 2012 nr 0 poz. 135. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
25 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność 
alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w 
organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz 
weryfikacji. 



 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 2153

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie badań na zawartość alkoholu 

w organizmie



§ 1. Rozporządzenie określa warunki i sposób 

dokonywania badań:

1) koniecznych do ustalenia zawartości alkoholu w 

organizmie osoby podejrzanej o popełnienie 

przestępstwa lub wykroczenia po spożyciu 

alkoholu,

2) stanu trzeźwości pracownika niedopuszczonego 

do pracy z powodu uzasadnionego podejrzenia, że 

stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo 

spożywał alkohol w czasie pracy



§ 8. 1. Badanie krwi przeprowadza się, jeżeli:

1) osoba badana odmawia poddania się badaniu wydychanego 
powietrza;

2) osoba badana, pomimo przeprowadzenia badania wydychanego 
powietrza, żąda badania krwi;

3) stan osoby badanej, zwłaszcza wynikający ze spożycia alkoholu, 
choroby układu oddechowego lub innych przyczyn, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania wydychanego powietrza;

4) wystąpił brak wskazania stężenia alkoholu w wydychanym 
powietrzu spowodowany przekroczeniem zakresu pomiarowego
analizatora wydechu.

2. Jeżeli badaniu krwi podlega osoba, o której mowa w § 6 ust. 1 i 5, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, krew do 
badania pobiera się trzykrotnie, 
z zachowaniem 30-minutowych odstępów pomiędzy 
pobraniami.



§ 9. 1. Badanie krwi pobranej z żyły osoby badanej polega na 
przeprowadzeniu co najmniej dwóch analiz laboratoryjnych krwi: 
metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-
jonizacyjnym i metodą spektrofotometryczną z użyciem 
dehydrogenazy alkoholowej (metodą enzymatyczną), albo metodą 
chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym 
przy użyciu dwóch różnych warunków analitycznych.

2. Krew do badania pobiera się do dwóch probówek, w objętości co 
najmniej po 5 cm3 do każdej z nich, z zachowaniem następujących 
warunków:

1) do pobrania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku;

2) do probówek, do których pobiera się krew, nie wolno dodawać 
jakichkolwiek substancji, poza środkami zapobiegającymi krzepnięciu i 
rozkładowi krwi umieszczonymi w każdej probówce przez producenta;

3) do dezynfekcji skóry używa się środków odkażających niezawierających 
alkoholu.



Oznaczanie etanolu we krwi

 Oznaczenie etanolu w laboratorium 

medycznym służy do celów diagnostycznych



Planowane  rekomendacje

 Narkotyki w moczu

 Monitorowanie leków



Dziękuję za uwagę


