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W artykule przedstawiono trzy
przypadki zatruć śmiertelnych pentedronem. Dostarczony do Laboratorium
Toksykologicznego ToxLab w Katowicach materiał biologiczny pobrany w
trakcie sekcji zwłok poddano analizie
chemiczno-toksykologicznej. W pierwszym przypadku u denata wykazano w
próbkach krwi obecność pentedronu
w stężeniu 385 ng/ml, a także delta-9-tetrahydrokanabinolu w stężeniu
2,6 ng/ml. W kolejnym przypadku, u
19-letniego denata, w próbkach krwi
i moczu stwierdzono obecność pentedronu w stężeniu odpowiednio 280
ng/ml i 255 ng/ml. Dodatkowo w moczu
wykazano morfinę w stężeniu 1,69 µg/
ml oraz amfetaminę w stężeniu 0,89 µg/
ml. W trzecim przypadku w próbkach
krwi martwej 27-letniej kobiety wykazano obecność pentedronu w stężeniu
340 ng/ml.

The issue of sudden deaths due to
acute pentedron poisoning is presented in the report. The analysis included
three cases autopsied. Biological
material were delivered to the Toxicological Laboratory ToxLab placed
in Katowice, during the autopsy were
subjected to chemical-toxicological
analysis. Analysis of blood samples
in the first case present concentration
of the pentedrone were 385 ng/ml, and
present the concentration of delta9-tetrahydrocannabinol were 2.6 ng/ml.
Analysis of blood and urine samples
in the next case present pentedrone
concentrations were 280 ng/ml i 255
ng/ml. Analysis of blood samples in the
third case present concentration of the
pentedrone were 340 ng/ml.

Wstęp
Zjawisko wprowadzania na rynek europejski nowych substancji psychoaktywnych,
zaprojektowanych w celu naśladowania
efektów wywoływanych przez objęte kontrolą narkotyki, stale rośnie [1,2]. Analiza
przeprowadzona w 2015 r. w ramach sieci
European Drug Emergency Network, monitorująca przypadki zatruć w 10 krajach Europy, pokazała, iż 9% wszystkich przypadków
zatruć związanych z narkotykami dotyczyło
nowych substancji psychoaktywnych,
głównie katynonów. Syntetyczne katynony
stanowią obecnie najliczniejszą kategorię
nowych projektowanych narkotyków identyfikowanych w Europie [3].
Katynon, którego pochodne nazywane
są ogólnie katynonami, jest aktywnym składnikiem krzewu o nazwie czuwaliczka jadalna
(łac. Catha edulis) występującego w Afryce
Wschodniej i Arabii. Psychoaktywny krzew
znany jest pod nazwami kat, katinon, kata
jadalna, afrykańska sałata i buszmeńska
herbata [4-7]. Katynon, określany jako naturalna amfetamina, różni się od niej wyłącznie
obecnością grupy ketonowej przy węglu β
w stosunku do grupy aminowej. Z uwagi na
podobieństwo strukturalne obu związków
wykazują one zbliżone działanie stymulujące na ośrodkowy układ nerwowy [4,8,9].
Ze względu na szybszy metabolizm związków zawierających grupę karbonylową w
porównaniu z grupą metylową przy węglu
β w stosunku do grupy aminowej, efekty po
przyjęciu katynonu pojawiają się szybciej niż
po amfetaminie, ale utrzymują krócej [5,7].
Katynony są rozprowadzane pod różnymi
nazwami: „sól mineralna”, „sól do kąpieli”

(bath salt), „eksperymentalna substancja
chemiczna” (research chemical) czy też
„odżywka dla roślin” (plant food) [2,8].
Omawiany w niniejszej pracy pentedron
nazywany inaczej β-etylometkatynonem lub
2-(metyloamino)-1-(fenylo)-pentan-1-onem,
to związek o wzorze sumarycznym C12H17NO
i średniej masie cząsteczkowej równej
191,138 g/mol [4,10]. Zgodnie z Ustawą z
dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii pentedron
został zaliczony do substancji psychotropowych grupy l-P [11]. Pierwsze wzmianki
na temat pojawienia się na rynku pentedronu dotyczą 2010 roku, kiedy to zaczął
występować jako składnik mieszanek „soli
do kąpieli”, sprzedawanych jako dopalacze
[2,6,12]. Aktualnie ocenia się, iż produkcja
pentedronu, który zyskał już ugruntowaną
pozycję na europejskim rynku narkotykowym, odbywa się głównie w Chinach i
Indiach, skąd jest następnie importowany
do Europy i wprowadzany do obrotu jako
dopalacz [3].
Pentedron jest stymulantem ośrodkowego układu nerwowego (OUN) o działaniu
empatogennym i psychostymulującym,
nieco silniejszym niż metkatynon. Objawy
występujące po przyjęciu pentedronu są
analogiczne do tych, które wykazują tradycyjne psychostymulanty i sympatykomimetyki. Wynika to z tego samego mechanizmu
działania na poziomie receptorowym - pentedron hamuje wychwyt zwrotny dopaminy,
serotoniny i noradrenaliny w obrębie OUN
[4,13]. Efekty po przyjęciu pentedronu odpowiadają klasycznym objawom po zażyciu
substancji z grupy amfetamin. U biorcy
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występuje przyspieszony i płytki oddech,
przyspieszona akcja serca, zwiększone
ciśnienie tętnicze krwi, rozszerzenie źrenic i
hipertermia. Działanie psychoaktywne może
przejawiać się w postaci stanów euforii,
zwiększonej pewności siebie, braku krytycyzmu, zwiększonej możliwości koncentracji,
ale może również prowadzić do wystąpienia
stanów lękowych, niepokoju czy halucynacji.
Objawami towarzyszącymi podczas odstawienia środka są: zmęczenie, bezsenność,
drażliwość, ogólne rozbicie, rozdrażnienie,
problemy z koncentracją, silne lęki mogące
prowadzić do głębokich depresji, a nawet
różnego rodzaju psychoz [4].
Celem pracy było przedstawienie
trzech odnotowanych zatruć śmiertelnych
pentedronem, a także dokonanie przeglądu
dotychczas opublikowanych doniesień o zatruciach tym związkiem. Przedstawione oraz
omówione dane uzyskano w Laboratorium
Toksykologicznym ToxLab w Katowicach
w wyniku analizy materiału dowodowego,
otrzymanego na zlecenie organów wymiaru
sprawiedliwości. Autorzy w niniejszej publikacji opisali metody wykorzystane podczas
analizy, a także przedstawili zestawienie
stężeń pentedronu w materiale biologicznym przypadków śmiertelnych z danymi
literaturowymi.
Opisy przypadków
Materiał do badań stanowiły próbki krwi,
moczu i tkanek pobrane w trakcie sekcji oraz
próbki materiału dowodowego zebranego
w trzech opisanych poniżej przypadkach.
1 przypadek:
Materiał sekcyjny otrzymano w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci
mężczyzny. Jak wynikało z treści uzasadnienia o powołaniu biegłego, denat
został odnaleziony nad ranem w domu
przez rodzinę. Materiał badawczy stanowiły pobrana w trakcie sekcji zwłok krew,
a także woreczek z zawartością 0,37 g
suszu roślinnego koloru brunatno–zielonego, woreczek z zawartością 0,49 g
suszu roślinnego koloru brunatno–zielonego i woreczek z zawartością 0,35 g
białego proszku w postaci kryształków. Wobec powyższego wnioskowano
o przeprowadzenie badań toksykologicznych
zabezpieczonego materiału sekcyjnego
i ustalenie, czy przesłana do badań substancja znajduje się w tym materiale.
2 przypadek:
Materiał sekcyjny otrzymano w sprawie
nieumyślnego spowodowania śmierci 19–
letniego mężczyzny. Jak wynikało z treści
uzasadnienia o powołaniu biegłego, denat
został odnaleziony nad ranem w domu przez
babcię i ojca, z którymi mieszkał. Z zeznań
świadków zdarzenia uzyskanych przez
funkcjonariuszy Policji toku czynności wynikało, że denat przed zgonem nie nadużywał
alkoholu oraz środków narkotycznych. Nie
uzyskano informacji dotyczących używania
środków narkotycznych w przeszłości. Materiał badawczy stanowiły próbki krwi, moczu
oraz wycinki wątroby pobrane w trakcie
sekcji zwłok mężczyzny oraz pusta strzykawka o pojemności 5 ml wraz z igłą. Wobec powyższych informacji wnioskowano o
przeprowadzenie badań toksykologicznych
zabezpieczonego materiału sekcyjnego i
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ustalenie, czy przesłana do badań substancja znajduje się w tym materiale.
3 przypadek:
Materiał sekcyjny otrzymano w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci
27–letniej kobiety. Jak wynikało z treści
uzasadnienia o powołaniu biegłego, martwa
kobieta została odnaleziona przez obcą osobę w odległości 150 m od miejsca zamieszkania. Materiał badawczy stanowiły próbki
krwi pobrane w trakcie sekcji zwłok kobiety.
Zgodnie z treścią postanowienia Prokuratora, wnioskowano o przeprowadzenie
badań toksykologicznych zabezpieczanego
materiału sekcyjnego.
Zastosowana metodyka badań
Badania chemiczno-toksykologiczne
materiału biologicznego, pobranego w trakcie sekcji zwłok, wykonano w Laboratorium
Toksykologicznym ToxLab w Katowicach.
We wszystkich przypadkach analizę próbek
krwi, moczu, wątroby i materiału dowodowego wstępnie przeprowadzono metodą immunoenzymatyczną ELISA z wykorzystaniem
testów firmy Neogen. Celem wyizolowania
ksenobiotyków z materiału biologicznego,
poddano go ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz
octanem etylu, w środowisku zasadowym,
po odbiałczeniu acetonitrylem. Otrzymane
ekstrakty analizowano technikami chromatografii cieczowej sprzężonej z detektorem
mas (LC-MS) oraz chromatografii gazowej
z detekcją mas (GC-MS).
Materiał badawczy w pierwszym przypadku analizowano przy pomocy chromatografu cieczowego firmy Eksigent
microLC 200 z autosamplerem, z kolumną
firmy Eksigent typu 3 C18-EP-120, 3
µm, 120A, 0,5 x 100 mm. Fazę ruchomą
stanowiły roztwory: A (0,02 M r-r kwasu
mrówkowego/ 0,05 M r-r mrówczanu
amonu) i B: (10% roztworu fazy A/ 90%
acetonitryl). Analizę prowadzono w trybie
gradientowym, z przepływem 30 µl/min.
W analizie zastosowano spektrometr
masowy firmy AB Sciex TripleTOF 5600+
typu QqTOF, ze źródłem jonów DuoSpray,
z zewnętrznym podajnikiem roztworu
kalibracyjnego, z kapilarą APCI. Ustalono
następujące parametry pomiaru: jonizacja
typu ESI w trybie dodatnim, temperatura
350oC, przepływ gazów 30/50/25 - kurtyna,
energia kolizyjna CE 35 ze zmianą CES
15, tryb skanowania: MS/MSHR - w zakresie 100-650 Da 150 ms, MS/MS-IDA (z

automatyczną korekcją tła) 5 jonów 50 ms
50-650Da. Wyniki analizowano przy użyciu
dedykowanego oprogramowania MultiQuant
Analyst TF ver 1.6.
Materiał badawczy w przypadku drugim i trzecim analizowano przy pomocy
chromatografu cieczowego firmy Surveyor
z autosamplerem, z kolumną Thermo
Scientiec BDS Hypersil 2,1 µm, 0,5 x 150
mm. Fazę ruchomą stanowiły roztwory: A
(0,02 M r-r kwasu mrówkowego/ 0,05 M r-r
mrówczanu amonu) i B (10% roztworu fazy
A/ 90% acetonitryl). Analizę prowadzono w
trybie gradientowym, o przepływie 150 µl/
min. Wykorzystano spektrometr masowy
firmy THERMO LCQ Deca XP – Plus i następujące parametry pomiaru: jonizacja typu
ESI w trybie dodatnim, temperatura 250oC
, przepływ gazów 40/25, tryb skanowania:
MS – SIM i MS – FULL SCAN - w zakresie
50-700 Da. Wyniki analizowano przy użyciu
dedykowanego oprogramowania Xcalibur
2.1.
Wyniki
Przypadek 1:
W analizowanych próbkach krwi wykazano obecność pentedronu w stężeniu 385
ng/ml, a także delta-9-tetrahydrokanabinolu
w stężeniu 2,6 ng/ml (Tab. I). W analizowanym materiale dowodowym, w postaci
zabezpieczonych dwóch woreczków z
zawartością suszu roślinnego, stwierdzono
ziele konopi innych niż włókniste. W woreczku z zawartością białego proszku w postaci
kryształków oznaczono pentedron.
W wyniku przeprowadzonej analizy
materiału porównawczego w postaci białych
kryształków techniką bezpośredniego nastrzyku do detektora mas uzyskano widmo
masowe przedstawiające jon pseudomolekularny 192 m/z [M+H+], który został następnie poddany fragmentacji MS/MS oraz MS/
MS/MS w trybie jonizacji dodatniej. Widmo
masowe MS2 przedstawia jon 174 m/z powstały w wyniku eliminacji cząsteczki wody
[M+H+-H20], która jest charakterystyczna dla
substancji z grupy pochodnych katynonu.
Pozostałe jony pseudomolekularne: 161 m/z
dla ESI-MS/MS oraz 132 m/z dla ESI-MS/
MS/MS odpowiadają masom fragmentów
struktury pentedronu. Wobec podobieństwa
strukturalnego pentedronu do substancji
psychoaktywnej o akronimie 4-MEC (4-metyloetylokatynon), posiadającego ten sam
jon pseudomolekularny 192 m/z [M+H+].

Tabela I
Stężenie pentedronu i oraz innych związków w materiale biologicznym.
Concentrations of pentedron and other substances in biological material.

Przypadek 1

Przypadek 2
Przypadek 3
Piśmiennictwo [19]
Piśmiennictwo [20]

Zwiazek

Krew

Mocz

Pentedron

385 ng/ml

-

THC

2,6 ng/ml

-

Pentedron

280 ng/ml

255 ng/ml

Morfina

-

1,69 µg/ml

Amfetamina

-

0,89 µg/ml

Pentedron

340 ng/ml

-

Pentedron

290 ng/ml

-

UR-144

4 ng/ml

-

Pentedron

8,794 ng/ml

-

α-PVP

901 ng/ml

-

J. Margasińska-Olejak i wsp.

kategoryczne wnioskowanie w opiniowaniu
toksykologiczne i sądowo-lekarskie dotyczące przyczyny oraz mechanizmu śmierci
w dwóch pierwszych przypadkach.

Rycina 1
Porównanie analizy pentedronu z 4-MEC.
Comparison of pantedron and 4-MEC analysis.

Na rycinie 1 przedstawiono zastawienie obu
związków celem porównania analiz [14,15].
Przypadek 2:
W próbkach krwi i moczu ujawniono obecność pentedronu w stężeniu
odpowiednio 280 ng/ml i 255 ng/ml. Dodatkowo w moczu wykazano morfinę w stężeniu
1,69 µg/ml oraz amfetaminę w stężeniu
0,89 µg/ml (Tab. I). Analiza wycinków wątroby dała wynik ujemny. W analizowanym
materiale dowodowym w postaci pustej
strzykawki z igłą zidentyfikowano ślady
morfiny.
Przypadek 3:
W próbkach krwi wykazano obecność
pentedronu w stężeniu 340 ng/ml (Tab. I).
Dyskusja
Opisane przypadki potwierdzają doniesienia innych autorów o rosnącym stopniowo trendzie do używania nowych substancji
psychoaktywnych (NPS) [16-18].
W literaturze toksykologicznej i medyczno-sądowej można odnaleźć nieliczne
opisy przypadków śmiertelnych i zatruć
pentedronem. Podczas XXXI Konferencji
Toksykologów Sądowych w Ciechocinku
Korczyńska i in. opisali przypadek śmiertelnego zatrucia pentedronem oraz UR-144
40-letniego mężczyzny w sierpniu 2013 r.,
których stężenie we krwi wynosiło odpowiednio 290 ng/ml i 4 ng/ml. W tym samym
przypadku we krwi denata oznaczono kofeinę, diazepam, nordiazepam i lidokainę
w stężeniach terapeutycznych [19]. Z kolei
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Sykutera i in. opisali przypadek śmiertelnego
zatrucia 28-letniego mężczyzny, u którego
we krwi oznaczono pentedron, α-PVP,
OH-α-PVP w stężeniach odpowiednio
8,794 ng/ml, 901 ng/ml. W wątrobie stężenie tych związków wynosiło odpowiednio
100,044 ng/g, 2,610 ng/g i 2,264 ng/g, w
nerce odpowiednio 22,102 ng/g, 462 ng/g
i 294 ng/g, w mózgu odpowiednio
13,248 ng/g, 120 ng/g i 91 ng/g, a w treści
żołądkowej 500,534 ng/g, 4,190 ng/g i
47 ng/g [20].
Na dzień dzisiejszy nadal utrudnienie
stanowi niewielka ilość informacji na temat
metabolizmu, farmakokinetyki, farmakodynamiki, teratogenności i toksyczności ostrej
wywołanej pentedronem, dlatego niezbędne
są dalsze badania dotyczące właściwości
fakmakotoksykologicznych pentedronu.
Wnioski
Pentedron jest niebezpieczną substancją psychoaktywną, której zażycie może
zakończyć się zgonem.
Przedstawione przykłady zgonu młodych osób mogą wskazywać na przypadkowe zatrucie pentedronem.
W trzecim przedstawionym przypadku
nie oznaczono konkurencyjnej przyczyny
zgonu, zatem należy przyjąć, że obecność
we krwi pentedronu w stężeniu 340 ng/ml
odpowiada dawce śmiertelnej.
Współwystępowanie różnych ksenobiotyków w materiale biologicznym pobranym
podczas sekcji zwłok znacznie utrudnia
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