
ФОРЕНЗИКА ДРОГА
ДР БИЉАНА ШЉУКИЋ

ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ



Кривична дела 
повезана са 
дрогом

 Кривична дела зависника почињена у

циљу прибављања дроге

 Кривична дела зависника извршена под

дејством дроге

 Кривична дела помагања приликом

злоупотребе дроге

 Кривична дела илегалне производње и

трговине дрогом



Дефиниција дроге

 Дроге су супстанце, природног или
синтетског порекла, са фармаколошким
дејством, које се користе у рекреативне, а
не у медицинске сврхе, које су осуђиване
од стране друштва и чија употреба може
довести до зависности корисника.

 Светскa здравственa организацијa (World
Health Organisation, WHO) - дрога
представља сваку супстанцу која, унета у
организам, може да модификује једну или
више функција и да након поновљене
употребе доведе до стварања психичке
и/или физичке зависности.



 Наркоманија (обамрлост, опијеност, у ширем
смислу – страст за узимањем опојних
средстава) и токсикоманија

 Психичка зависност – хабитуација (енг. drug 
habitation)

 Физичка зависност (енг. drug addiction)

 Толеранција

 Токсикофилија („ублажену зависност“) и 
„таблетоманија“ 

 Зависност од медикамената (енг. 
pharmacodependance)

 Злоупотреба дроге (енг. drug abuse) 

 Зависност од дроге (енг. drug dependance)

1. Екпериментисање

2. Не-зависници

3. Наркофили

4. Наркомани



Историјат

употребе дрога
 Мандрагора, биљка човеколиког корена

 Мак

 Хашиш

 Печурке

 Кактус



Kanabis

Opijati

Stimulansi

Halucinogeni

Depresanti



Narkotici 

(opijati)

Prirodni Polusintetički Sintetički

Papaver Somniferum

✓ opijum

✓ morfin

✓ kodein

✓ tebain

Derivati fenilpiperidina

✓ meperidin - petidin

✓ alfaprodin

✓ difeniloksilat

✓ ketobemidon

****************

✓ Metadon

✓ Propoksifen

✓dihirdo morfin – dilaudid

✓metildihidro morfin - metopon

✓ etil morfin - dionin

✓ diacetilmorfin – heroin

✓ dihidro kodein

✓ dihidro kodeinon



Фармаколошка класификација

• Опијати (опијум, морфин, кодеин, хероин)

• Психомоторни стимуланси (амфетамин, метамфетамин, кокаин, метилфенидат)

• Стимулаторни халуциногени (MDMA – екстази, фенциклидин – PCP, „анђеоска прашина“)

• Други стимуланси (кофеин, никотин, ефедрин, псеудоефедрин)

• Барбитурати (тиопентал, секобарбитал, пентобарбитал, фенобарбитал)

• Бензодиазепини (диазепам, хлордиазепоксид, флунитразепам)

• Антипсихотици (халоперидол, хлопромазим, спироперидол, клозапин)

• Антидепресиви (инхибитори моноамино оксидазе – паргилин, трициклични
антидепресиви – амитриптилин, дезметилимипрамин, инхибитори селективног
преузимања серотонина – серталин)

• Психогена једињења (халуциногени – диетиламид лизергинске киселине (LSD), мескалин,
псилоцибин; канабионоиди – марихуана, хашиш)

• Испарљиви анестетици (NO, халотан, етар)

• Органски растварачи (толуен, бензен, нафта)

• Алкохол



Класификација 

средстава 

злоупотребе 

према WHO

!!!



Марихуана

Индијска конопља (Cannabis sativa, Cannabis indica и

Cannabis ruderalis)

Историјат употребе индијске конопље

• Марихуана - сувo лишћа женске биљке Cannabis

(уношење у организам пушењем)

• Хашиш - смола женске биљке Cannabis, потентнији

је од сувог лишћа и у зависности од концентрације

варира у боји од црне до златно – браон. Може се

пушити или жвакати.

• Уље хашиша - концентрат екстрахован из Cannabis

биљке, има висок проценат канабиноида (од 40-

90%) и може се користити у храни

• Киф - прах који се прави од длачица које се скидају

са лишћа Cannabis-а и може се компресовати у

хашиш или конзумирати као прах.

Тетрахидро канабиол (ТХК)



Дејство ТХК-а
 Индивидуалне реакције на марихуану као природну дрогу у

зависности од личности, окружења, ситуације, итд.

 Ефекат 30 мин након пушења у трајању од 2-3 сата

 Ефекат 1-2 сата након јела

 Аклумулација у јетри, бубрезима, тестисима, преношење преко

плаценте са мајке на фетус

 Рецептори ЦБ1 (мозак, јетра, бубрези) и ЦБ2 (имуни систем)

 Утицај TХК на мозак

 Утицај TХК на имуни систем

 Утицај TХК на срце

 Утицај TХК на плућа

 Утицај TХК на репродуктивни систем

ДОЗА



КОКАИН
 Стимуланс ЦНС-а и локални анестетик

 Jеднa од најстаријих дрога

 “Дрогa 80тих и 90тих“

 Kокаин хидрохлорид и слободна база (crack)

 Орално, интраназално, интравенско и инхалаторно
уношење у организам

 “Speedball”

 Детекција кокаина у урину је могућа 48-72 сата након
узимања, а код редовних уживаоца је потребно и до
21 дан како би резултати теста били негативни.

Еrythroxylum coca – 1 кг лишћа даје 

125 г кокаина



Дејство кокаина

 Дејство на ЦНС – блокира транспорт допамина

 Ефекат се јавља одмах након узимања

 Ефекат траје од неколико минута до неколико сати

 Краткорочни ефекти: повећана енергија, смањен

апетит, ментална будност, убрзан срчани ритам,

вазоконстрикција, повишену телесна температура,

проширене зенице.

 Дугорочни ефекти се одликују тешкоћом контроле

и предвиђања поновног узимања дроге.



ХЕРОИН 

(диацетилморфин)

• Свакодневно уношење развија физичку и психичку
зависност после 10 – 20 дана

• Дејство по интраназалном уношењу или пушењем:
после 3 -5 мин

• Дејство по интравенском уношењу: пар секунди

• Брзина деловања хероина је последица добре
растворљивости у мастима што омогућује бржи
пролаз кроз крвно-мождану баријеру

• У мозгу се, пре везивања на опијатне рецепторе,
хероин поново метаболише у морфин

• Детекција хероина - Трагови хероина у урину су
видљиви 3 – 4 дана од последњег уноса у организам

Хемијска структура хероина

- Психоактивна супстанца - опоид

- Синтетички дериват морфина

- Опијум – сасушени сок из

посебне врсте мака и садржи

морфин, кодеин, тилидин и још

око 40 активних алкалоида.



Алкохол 

(етанол)

 Психоактивна супстанца

 Дезинхибиција, успоравање
рефлекса, смањење
олфакторне перцепције,
диплопија, утиче на кретање и
фине моторне радње
(укључујући и говор).

 Излучивање путем плућа и урина
што се користи у одређивању
концентрације алкохола у крви



Никотин (Nicotiana tabacum)

 Меðународна класификација болести СЗО
(ICD-10) и Америчко психијатриско удружење
за дијагностику и статистику (DSM-IV).

 Дневно у Србији 73 милиона цигарета,
(€3.100.000 дневно или €1.800.000.000 годишње).

 Психоактивно дејство

 Никотински рецептори у ЦНС - повећава
отпуштање неуро -трансмитера, највише
допамина који ствара осећај угоде. Може да
убрза менталне процесе, да побољша
физичко функционисање.

 С обзиром да се никотин брзо разграðује,
пушач је присиљен да поново пуши како би
задовољио потребе одреðених неуроцентара.



SINTETIČKE DROGE

“Designer Drugs”

EXSTASY

AYAHUASCA, biljka iz Brazila (srednja Amerika)

DMX, ekstrat sirupa protiv kašlja

SALVIA DIVINORUM, biljka meksičkih Šamana

VIKODIN-XANAX, ATIVAN, VALIUM (u kombinaciji sa

alkoholom) (Holivudski klubovi)

KETAMINI (istočna obala SADa)

SPEEDBALLs, kombinacija opijata i kokaina ili

mafetamina, GHB i ketamina, ketamina i kokaina)



Рофинол (флунитразепам) – седатив 10 пута

јачи од диазепама, у комбинацији са

алкохолом изазива стање дезинхибиције и

амнезију (“Date-rape” дрога).

Гама-хидроксибутерна киселина (GHB, 1,4

бутанедиол) primarno sintetizovan kao

alternativni opšti anestetik u hirurgiji.



AMFETAMINI

Stimulansi

Dostupni preko recepta za lečenje poremećaja poput narkolepsije

✓ Povišeni krvni pritisak

✓ Psihoze

✓ Depresija

✓ Agresija

✓ Nesanica

✓ Poremećaj u ishrani

Intravenozno uzimanje:

✓ Rizik od zaraze HIVom

✓ Rizik od zaraze hepatitisom C

✓ Rizik od zaraze drugim prenosivim 

bolestima

ZAVISNOST!!!

Zloupotreba!!!



EKSTAZI

Ekstazi (3,4 – metilendioksi-N-metamfetamin, MDMA) –

polusintetička supstanca i u čistoj formi je beli kristalni prah.

MDMA je prvi put sintetizovan 1912. godine i patentiran 1914.

godine od Merck-a u Nemačkoj kao sredstvo za smanjenje

apetita.

70tih godina XX veka široko korišćen kao psihoterapeutsko

oruđe i postao dostupan na ulici.

1985. godine zabranjena upotreba MDMA, ali i dalje

dostupan na ilegalnom tržištu.

Neki od psihičkih efekata ekstazija: zbunjenost, paranoja,

depresija i budnost.

Neki od fizičkih efekata: napetost mišića, nesvesno škrgutanje

zubima, mučnina, zamagljen vid, osećaj nesvestice, brzo

kretanje očiju, znojenje ili osećaj hladnoće.



Серотонински 

халуциногени
 Супстанце хемијски сличне неуротрасмитеру

серотину, а делују тако да подражују неке од
рецептора за тај неуротрансмитер.

 Диетиламид лизергинске киселине, ЛСД – добијен из
лизегринске киселине из плесни која расте на ражи
(др Алберт Хофман1938. год и др Тимоти Лири)

Доступан у 4 облика 30 – 50 ug/unit

 Псилоцин (псилоцибин) – налази се у гљивама из
скупине Psylocibae.

 Мескалин – налази се у мексичком кактусу пејотл.

Серотинински халуциногени немају других ефеката
осим на психу и не развија се зависност

 Стање врло слично шизофренији

 “Fleshback”



Uzorak

Fizički 

opis

Uzorkovanje

Uzorak

prisutan u 

tragovima

Uzorak

u većoj količini

Analiza

Kolorimetrijski 

test

Analiza

Instrumentalne 

metode

Analiza

Instrumentalne 

metode

Izveštaj

Kvantifikacija 

i/ili profajling



Валидација 
аналитичке 

методе

селективност

специфичност

Тачност и 
прецизност

Опсег 
концентрацијa

Граница 
детекције и 

граница 
квантификације

робусност

„Скрининг“ методе 

Поузданије методе



Имунохроматографска тест трака

Квалитативна анализа присуства пет група једињења:

• опијата морфинске структуре (морфина, кодеина,

хероина, опијума), ГД – 300 ng/mL

• канабиноида (метаболит 11-nor-Δ9-THC-9-COOH), ГД –

50 ng/mL

• амфетамина, ГД – 1000 ng/mL

• кокаина, ГД – 300 ng/mL

• бензодиазепина, ГД – 300 ng/mL

Тест трака за детекцију ПАС држи се уроњена у урин 10 s,

а резултат се очитава након 5 min

Неспецифичност - прелиминарни аналитички резултати.



Аналитичке 
методе за 

анализу 
дрога

Хроматографија

Масена 
спектрометрија

ИЦ 

спектроскопијаРаманска 
спектроскопија

Електроаналитичке 
методе



Употреба и детекција дрога



Детекција 
кокаина

Кокаин

 Серум - око 1 сат

 Урин – неколико сати

Метаболити кокаина

 Неколико дана

Коса – неколико недеља 

или месеци



Детекција кокаина

Изразито ретке интерферирајуће реакције

са кокаинским тест тракама

Могући узроци лажно позитивног теста

• Употреба чајева и хране која у себи

садржи лист коке

• Код деце која су изложена великим

количинама кокаинског дима



RAMANSKA SPEKTROSKOPIJA

Ramanski spektar kokaina u plastičnoj kesi (crveni) i spektar plastične 
kese (crni). Spektar dobijen kao razlika ova dva spektra je prikazan 

zelenom bojom.

Neinvazivna tehnika!

Primeri:

1. Određivanje droga (kokaina) u bocama

Granica detekcije je 9 g kokaina u 0.7 l (0.04 mol l-1)

Npr. krijumčarenje kokaina u  alkoholnim pićima, rum.Velika količina droge može biti skrivena u jednoj boci , a 
zatim izdvojena jednostavnim isparavanjem pića

2. Određivanje kokaina u plastičnim kesama

Isključena je svaka mogućnost kontaminacije dokaza!



Детекција једињења 

амфетаминске структуре

 d-изомер метамфетамина одговоран за стимулативни ефекат на
нивоу централног нервног система

 l-изомер не делује психостимулативно

Интерференти (!)

 l – метамфетам у инхалационим препаратима

 Лекови у терапији Паркинсонове болести (метаболички се
трансформишу до l – метамфетамина и l – амфетамина)

 Метаболити психоактивних лекова (бупрупион, тразодон, лекови из
групе фенотиазина и трицикличних антидепресива)

 Препарати који садрже псеудоефедрин, ефедрин и фенилефрин

 Лекови структурно слични амфетаминским једињењима



Детекција једињења 

амфетаминске 
структуре

 САД – нема прописане ГД за
МДМА

 ЕУ:

Амфетамин - 200 ng/mL

Метамфетамин - 500 ng/mL

МДМА ГД - 200 ng/mL

Виша ГД за МА због могуће
хидроксилације ефедрина или
псеудоефедрина у току процеса
припреме или хроматографске
анализе узорка.

LC-MS хроматограм узорка урина 

болесника позитивниг на амфетамин, 

метамфетамин и MDA



Vožnja pod uticajem droga – rastući problem u mnogim zemljama.

Rezultati analize:

1396 nasumično zaustavljenih motorista u Glazgovu, Škotska.

235 testiranih pozitivno na barem jednu drogu

36 testiranih koristi više droga

3,4-metilendioksimetamfetamin najčešće detektovana droga u 64 slučaja.

Metode određivanja pomenutih droga:

✓ Kolorimetrijski test

✓ Spektrofotometrijska analiza spregnuta sa HPLCom (Tečna hromatografija visokih performansi, High

performance liquid chromatography)

✓ Elektrohemijska analiza spregnuta sa HPLCom

Prednost analize pljuvačke u odnosu na analizu urina





Детекција 

опијата

морфинске

структуре
Граница детекције

САД - 2000 ng/mL (до 1998. године
и у САД је лимит детекције био
300 ng/mL)

ЕУ - 300 ng/mL

Сви узорци у којима је
концентрација опијата
морфинске структуре већа од
2000 ng/mL морају се
анализирати масеном
спректрометријом, при чему је ГД
6-моноацетилморфина 10 ng/mL.

Серум

Хероин 3 -5 мин

6-МАМ 36 мин

Урин 

6-МАМ 8 дана



Детекција 
опијата

морфинске
структуре

Лажно позитивни резултати

• терапијска употреба опиоидних

лекова

• коришћење семена мака у 

исхрани

Лажно негативни резултати

• прерано узимање урина

• касно узорковања урина

• концентрација опиоидног

једињења нижа од ГД теста 

(разблажење урина уносом

већих количина течности или

употребом диуретика)

• фалсификовање урина (сапуни, 

лимунов сок, чистачи одвода, 

амонијак, хлорни избељивачи, 

нитратне соли, итд)

Приказ GC-MS детектованог хероина



СТАТИСТИЧКИ 
ПОДАЦИ ЗА ПЕРИОД 

2013-2016

2013. год

139 + 115 (39) (= 254)

2014. год

152 + 123(32) (= 275)

2015. год

152 + 151 (63) (= 303)

2016. год

153 + 143(64) (= 296)

Центрa за контролу тровања

Војномедицинске академије

Узорци урина анализирани 

имунохроматографским 

тестовима 



СТАТИСТИЧКИ 

ПОДАЦИ ЗА 

ПЕРИОД 
2013-2016

Више од једне 

супстанце је 

детектовано

• 2013. год – 39

• 2014. год – 32

• 2015. год – 63

• 2016. год – 64


