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Opisano dwa ostatnie przypadki
zejæ miertelnych spowodowanych
przyjêciem p-metoksyamfetaminy
(PMA), metoksylowej pochodnej fenetyloaminy i porównano je z wczeniejszymi zatruciami miertelnymi t¹ substancj¹, które mia³y miejsce w wielu
krajach. W wyniku przegl¹du dostêpnej literatury, w latach 1974 - 2011,
wyró¿niono trzy okresy nieoczekiwanego wzrostu dostêpnoci PMA, a tym
samym zwiêkszenia miertelnoci po
jej przyjêciu. Objawy zatrucia i stê¿enia PMA wyznaczone w materiale biologicznym poddano dyskusji. Na podstawie opisu przypadków wnioskowano, ¿e wiêkszoæ ofiar nie by³a wiadoma przyjêcia PMA jako substytutu
MDMA. Opracowano dwie nowe metody do analizy przesiewowej, identyfikacji i oznaczania pochodnych amfetaminy w biopróbkach (krwi i moczu)
z zastosowaniem techniki LC-MS/MS.
Wykazano, ¿e metody te s¹ odpowiednie dla celów toksykologii s¹dowej
i klinicznej.

Two recent cases of death due to
p-methoxyamphetamine (PAM) intake,
a methoxylated phenethylamine derivative, were described and compared
with previous PMA related deaths that
occurred in many countries. Following
a review of the available literature from
1974 to 2011 three periods of resurgence of an unsuspected increase of
lethal PMA causation were considered.
Signs of intoxications, concentrations
of PMA found in biological materials
were discussed. Based on the case
reports can be concluded the great
number of victims were unconscious
of taking PMA as substitute of MDMA.
Two new methods for screening, identification and quantification of amphetamine derivatives in biosamples
(blood and urine) using LC-MS/MS
techniques were developed. The
methods have proven to be appropriate for clinical and forensic toxicology
purposes.

Wprowadzenie
W ostatniej dekadzie zaobserwowano
eskalacjê syntezy nowych zwi¹zków psychoaktywnych. W tym okresie w Europie
wykryto oko³o 100 nowych substancji o takim dzia³aniu.
Zgodnie z raportami Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) najwiêksz¹ grupê stanowi³y
fenetyloaminy (32 zwi¹zki), nastêpnie tryptaminy (22), katynony (15) i piperazyny (12)
[3,18].
Pochodne fenetyloaminy i tryptaminy s¹
znane ludziom od bardzo dawna. W 1991 r.
strukturê, w³aciwoci, metody syntezy, a
tak¿e dzia³anie kliniczne ok. 179 pochodnych fenetyloaminy opisali w ksi¹¿ce Pihkal. The chemical love story, Alexander
Shulgin (farmakolog i chemik) i jego ¿ona
Ann (naukowiec i pisarz). Pierwszy cz³on
tytu³u to akronim, który wyra¿a Phenethylamines I Have Known and Loved [15]. Interesuj¹cy pozostaje fakt, ¿e Pañstwo Shulgin sami wypróbowali wiêkszoæ opisywanych przez siebie rodków psychoaktywnych. W 1997 r. ci sami autorzy, w ksi¹¿ce
Tihkal. The continuation, opublikowali swoje w³asne dowiadczenia z 55 tryptamina-

mi, z których wiêkszoæ sami zsyntetyzowali [16].
Inny chemik John W. Huffman wraz ze
swoim zespo³em badawczym, zsyntetyzowali w ci¹gu 20 lat, ponad 470 analogów
i metabolitów D 9-tetrahydrokannabinolu
(THC), psychoaktywnego sk³adnika marihuany. Badacze wykazali tak¿e interakcjê uzyskanych analogów z receptorami kannabinolowymi w mózgu [19].
W zwi¹zku z powy¿szym nie dziwi fakt
nazywania wymienionych grup zwi¹zków
tzw. chemikaliami naukowców (research
chemicals).
Przedmiotem niniejszego opracowania
s¹ pochodne fenetyloaminy, której ³atwa do
modyfikacji struktura umo¿liwia syntezê licznych analogów, w tym np. parametoksyamfetaminy (p-metoksyamfetamina, PMA, 4MT) i parametoksymetamfetaminê (p-metoksymetamfetamina, PMMA).
Obie substancje, towarzysz¹c sobie
wzajemnie, pojawiaj¹ siê na rynku narkotykowym niespodziewanie i z okresowym nasileniem (lata 70. ubieg³ego wieku i na prze³omie XXI w.). rodki te sta³y siê równie¿
przyczyn¹ ostrych, a nawet miertelnych
zatruæ wród osób uzale¿nionych i przyjmu-
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Rycina 1
Trzy produkty zawieraj¹ce PMMA w mieszaninie z MDPBP (metylenodioksy-?-pyrolidynobutyrofenon) sprzedawane w sklepach typu smart shop w Edynburgu w
marcu 2011 r.
Three products consisted with PMMA and MDPBP (methylenodioxy-?-pyrolidynobuthyrophenone) sold in smart shops in Edinburgh in March 2011 r.

j¹cych substancje psychoaktywne w celach
rekreacyjnych.
Wobec ponownego wzrostu popularnoci i dostêpnoci PMA i PMMA autorzy dokonali przegl¹du dotychczas opublikowanych zatruæ, a tak¿e przedstawili dwa, odnotowane ostatnio miertelne przypadki intoksykacji. Dodatkowo opisano równie¿
nowe metody analizy jakociowej i ilociowej p³ynów ustrojowych w kierunku obecnoci pochodnych amfetaminy, w tym PMA
i PMMA.
Ewaluacja zatruæ
Do pochodnych fenetyloaminy nale¿y
amfetamina (A) i inne bardziej lub mniej
popularne analogi ³añcuchowe (N-podstawne pochodne, np. metamfetamina (MA), efedryna, fenfluramina, fenproporeks, fentermina, furfenoreks, klobenzoreks, mefenoreks) i analogi piercieniowe (metylenodioksy-podstawne pochodne, np. MDMA, MDA,
MDE) oraz PMA i PMMA.
Silne stymuluj¹ce dzia³anie A i MA na
OUN sprawia, ¿e stosowane s¹ one g³ównie jako rodki uzale¿niaj¹ce oraz dopinguj¹ce.
Wiele N-podstawnych pochodnych znajduje tak¿e zastosowanie w medycynie jako
leki anorektyczne, przeciwparkinsonowskie
i naczynioruchowe.
Metylenodioksy-podstawne pochodne A
i MA, zwane narkotykami projektowanymi
(designer drugs) i entaktogenami by³y pocz¹tkowo stosowane jako rodki wspomagaj¹ce terapiê psychologiczn¹ (zwiêksza³y
otwartoæ, empatiê, powodowa³y euforiê),
jednak stosunkowo szybko rozpoczêto ich
u¿ywanie w celach powszechnie okrelanych jako rekreacyjne.
Dzia³anie wiêkszoci pochodnych A i MA
rozpoczyna siê stosunkowo szybko, bo ju¿
po ok. 15-30 min po ich doustnym przyjêciu. PMA charakteryzuje siê natomiast opónionym (powy¿ej 60 min) wyst¹pieniem
efektów dzia³ania w stosunku do pozosta³ych pochodnych fenetyloaminy.
PMA jest najczêciej przyjmowana doustnie b¹d do¿ylnie w dawkach wahaj¹cych
siê od ok. 40 do 100 mg. W organizmie
mo¿e tak¿e wystêpowaæ jako metabolit
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PMMA. Jej stymuluj¹ce i halucynogenne
dzia³anie jest ok. 5 razy silniejsze ni¿ meskaliny i ok. 3 razy mocniejsze od MDA.
PMA okaza³a siê znacznie bardziej toksyczna od innych analogów amfetamin.
Ma³a rozpiêtoæ pomiêdzy dawk¹ efektywn¹ (ok. 50-75 mg) i toksyczn¹ (ok. 150 mg),
a tak¿e opónione dzia³anie, które skutkuje
przyjmowaniem przez m³odzie¿ kolejnych
dawek narkotyku, sta³y siê g³ównymi przyczynami miertelnych powik³añ jej stosowania [1, 14].
PMA po raz pierwszy zosta³a zsyntetyzowana w 1973 r., w nielegalnym laboratorium w Kanadzie. Wkrótce po pojawieniu siê
na rynku narkotykowym sta³a siê przyczyn¹ 8. zejæ miertelnych w Kanadzie [5] i 5.
w Stanach Zjednoczonych [6]. W 1994 r.
PMA pojawi³a siê równie¿ wród uzale¿nionej australijskiej m³odzie¿y gdzie, sprzedawana jako tabletki ekstazy, spowodowa³a
do koñca lat 90. a¿ 9. przypadków miertelnych [7].
W po³owie lat 90. odnotowano pojedyncze przypadki intoksykacji PMA i PMMA w
Hiszpanii [12]. Natomiast na pocz¹tku 2000
r. PMA powróci³a na wiatowe rynki narkotykowe m.in. Kanady [13], Stanów Zjednoczonych [6] i Australii [9]. PMA stosowana
przez m³odzie¿ jako ekstazy spowodowa³a
liczne przypadki miertelnych zatruæ. W tym
samym okresie jej obecnoæ odnotowano
równie¿ na terenie Europy, szczególnie w
Austrii, Belgii, Danii, Niemczech a tak¿e w
Polsce. W wiêkszoci przypadków europejscy konsumenci tego rodka przyjmowali
tabletki z logo Mitsubishi.
Pierwsze ród³o zatruæ PMA w Polsce
zlokalizowane by³o w województwie pomorskim. W 2000 r. w Klinice Toksykologii
Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego
(dawniej Akademia Medyczna w Gdañsku)
hospitalizowano 2. chorych zatrutych PMA.
Obie hospitalizacje zakoñczy³y siê zgonem
pacjentów [4]. PMA wykazano ponadto w
materiale pobranym ze zw³ok 5. osób sekcjonowanych w Katedrze i Zak³adzie Medycyny S¹dowej Gdañskiego Uniwersytetu
Medycznego (dawniej Akademia Medyczna w Gdañsku) [20], 9. osób sekcjonowanych w Katedrze i Zak³adzie Medycyny S¹-

dowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego [17], a tak¿e 3. przypadkach badanych w Instytucie Ekspertyz S¹dowych
(IES) w Krakowie [10].
W IES badano równie¿ proszki oraz tabletki z logo Mitsubishi i E. W obu rodzajach tabletek stwierdzono PMA (15%), efedrynê (5%) i PMMA [15%], natomiast w tabletkach Mitsubishi wykryto ponadto A (1%)
[11].
Tabletki by³y rozprowadzane na rynku
narkotykowym pod nazw¹ UFO.
Od czasu swojej syntezy PMA sta³a siê
przedmiotem zainteresowañ nie tylko konsumentów, lekarzy i analityków, ale wielu
innych organizacji.
W amerykañskich miêdzylaboratoryjnych testach kontroli jakoci wyników badañ, organizowanych przez Collaborative
Testing Service (CTS), PMA by³a dwukrotnie (na pocz¹tku lat 1990. i 2000.) przedmiotem weryfikacji kompetencji laboratoriów
s¹dowych.
Obecnie du¿¹ rolê w szybkiej wymianie
wiadomoci o niebezpiecznych substancjach odgrywa System Wczesnego Ostrzegania o Nowych Narkotykach. Z raportów
EMCDDA, rozsy³anych w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii, wiadomo, ¿e w marcu 2011 r. PMMA w
mieszaninie z MDPBP (polska nazwa wg
IUPAC: 1-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)-butan-1-on, ale skrót powsta³ z
angielskiej nazwy zwyczajowej: metylenodioksy-a-pyrolidynobutyrofenon [21]) by³a
sprzedawana, w sklepach typu smart shop
w Edynburgu, w postaci trzech ró¿nych produktów (rycina 1), a w lipcu w Hiszpanii.
W tym roku pierwsze zatrucie miertelne mia³o miejsce w województwie lubelskim
w dniu 30 stycznia 2011 r. (materia³ sekcyjny zosta³ zbadany w IES), natomiast kilka
miesiêcy póniej, tj. 08 maja 2011 r. do Pomorskiego Centrum Toksykologii zosta³ przyjêty mê¿czyzna z objawami klinicznymi sugeruj¹cymi ciê¿kie zatrucie PMA. Wykonana w IES ekspertyza wskaza³a na obecnoæ
PMA we krwi i moczu. Ponadto opracowywana jest nastêpna ekspertyza, w której
wstêpne wyniki wskazuj¹ na obecnoæ PMA
w materiale sekcyjnym.
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Przypadek 1.

Materia³ sekcyjny otrzymano w sprawie nieumylnego spowodowania mierci mê¿czyzny, który posiada³
znaczn¹ iloæ, ok. 57 g substancji psychotropowych w
postaci amfetaminy.
Z uzasadnienia do postanowienia o powo³aniu bieg³ego wynika³o, ¿e w dniu 30 stycznia 2011 r. o godzinie
22.20 dy¿urny komendy policji zosta³ powiadomiony
przez dyspozytorkê pogotowia ratunkowego, ¿e do szpitala zosta³ przywieziony m³ody mê¿czyzna, który pomimo intensywnego leczenia zmar³.
W toku czynnoci ustalono, ¿e denat przed zgonem przebywa³ w mieszkaniu swojego kolegi. Tam ka¿dy z nich przyj¹³ doustnie po oko³o 0,1 g bia³ego proszku (prawdopodobnie amfetaminy).
W trakcie przyjmowania tego rodka zmar³y pi³ równie¿ alkohol (piwo), po czym opuci³ mieszkanie. Kiedy
wróci³ po oko³o pó³ godziny poczu³ siê le, a nastêpnie
straci³ przytomnoæ. Wezwana karetka pogotowia zabra³a go do szpitala.
Ustalono tak¿e osobê, u której zmar³y kupowa³ nielegalne rodki psychoaktywne. Podczas przeszukania
jej mieszkania znaleziono proszek koloru bia³ego o masie oko³o 57 g, który przes³ano do badañ.
W zwi¹zku z powy¿szym wnioskowano o przeprowadzenie badañ toksykologicznych zabezpieczonego
materia³u sekcyjnego i ustalenie, czy przes³ana do badañ substancja znajduje siê w tym materiale.

Przypadek 2.

Chory lat 26 zosta³ przyjêty do Pomorskiego Centrum Toksykologii z powodu podejrzenia ostrego zatrucia A i MDMA.
Z wywiadu zebranego od ekipy Pogotowia Ratunkowego wynika, ¿e pacjent zosta³ zabrany z mieszkania, w którym, od kilku godzin, le¿a³ w wannie z zimn¹
wod¹ celem och³odzenia organizmu.
Pocz¹tkowo z chorym mo¿na by³o nawi¹zaæ prosty kontakt s³owno-logiczny. Pacjent samodzielnie przeszed³ do karetki Pogotowia Ratunkowego. Niestety w
trakcie transport stan chorego uleg³ szybkiemu pogorszeniu.
Przy przyjêciu do PCT pacjent by³ w pi¹czce IIIo
wg Matthew, z tachykardi¹ zatokow¹ ok. 150-160 ud./
min, tachypnoe ok. 42 od./min oraz hiperpyreksj¹
(42,2oC), która utrzymywa³a siê pomimo intensywnego
fizykalnego och³adzania pacjenta, a tak¿e podawania
mu leków przeciwgor¹czkowych. Dodatkowo w badaniu fizykalnym obserwowano wzmo¿one napiêcie miêniowe.
W wykonanych badaniach gazometrycznych krwi
têtniczej stwierdzono cechy niewydolnoci oddechowej.
W kolejnych kilkunastu minutach obserwowano tak¿e
spadek glikemii (do 20 mg/dl) pomimo podawania wlewów stê¿onej glukozy, cechy ostrej niewydolnoci nerek z hiperkalemi¹ ok. 8,1 mmol/l i wzrostem kreatyniny
w surowicy krwi do 2,63 mg/dl.
Chorego zaintubowano i prowadzono na oddechu
zastêpczym. Za³o¿ono tak¿e wk³ucie do prawej ¿y³y udowej i rozpoczêto zabieg ci¹g³ej ¿ylno-¿ylnej hemodializy
z antykoagulacj¹ cytrynianow¹ (CVVHD Ci-Ca Multifiltrat).
W trakcie dalszej obserwacji nasili³y siê objawy koagulopatii, pojawi³y siê tak¿e cechy ostrego uszkodzenia w¹troby oraz masywnej rabdomiolizy. Stopniowo
nasileniu uleg³a tak¿e hipotensja, która nie reagowa³a
na ci¹g³y wlew dopaminy i noradrenaliny. O godzinie
05.00, dnia 09-05-2011 r., po ok. 16 h terapii, dosz³o do
zgonu chorego.

Metodyka badania

Odczynniki
Wzorce PMA, PMMA, A, MA, efedronu, efedryny,
MDA, MDMA i MDEA oraz deuterowane analogi - A-D5,
MA-D5 i MDMA-D5 (u¿yte jako wzorce wewnêtrzne, IS)
pochodzi³y z firmy LGC Promochem, a chlorek n-butylu
i acetonitryl z firmy Merck.
Materia³
Do wyznaczenia parametrów walidacyjnych metod
próby krwi otrzymano ze stacji krwiodawstwa, a próby
moczu pobierano od znanych, zdrowych ochotników,
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Tabela I
Monitorowanie wielokrotnych reakcji (MRM) do identyfikacji pochodnych amfetaminy w p³ynach ustrojowych.
Multiple reaction monitoring (MRM) for identification of amphetamine derivatives in body fluids.
Substancja

M RM 1

M RM 2

M RM 3

[m /e]
-

Napiêcie fragm entora

Energia kolizji

[ V]

[ V]

70

(0, 12)

A

136 ® 119

136 ® 91

A-D5

141 ® 124

141 ® 96

-

70

(0, 12)

MA

150 ® 119

150 ® 91

-

70

(4, 12)

M A-D5

155 ® 124

155 ® 96

-

70

(4, 12)

PM A

166 ® 149

166 ® 121

166 ® 91

66

(0, 12, 28)

PM M A

180 ® 149

180 ® 121

180 ® 91

64

(4, 16, 32)

Objanienia skrótów: A - amfetamina; MA - metmfetamina; A-D5 - deuterowana amfetamina;
MA-D5 - deuterowana metamfetamina
którzy nie przyjmowali pochodnych A.
Od denata (przypadek 1) do badañ nades³ano próbê krwi i moczu pobran¹ w czasie sekcji zw³ok oraz bia³y
proszek zabezpieczony u dealera. Od zatrutego pacjenta
(przypadek 2) pobrano przy¿yciowo próbê krwi i moczu.
Ekstrakcja
Do 200 µl próbek krwi lub moczu, umieszczonych
w polipropylenowej fiolce Eppendorfa o pojemnoci 1,5
ml, dodano 10 µl mieszaniny IS, czyli A-D5, MA-D5
i MDMA-D5 (ka¿dy o stê¿eniu 100 µg/ml). Po wymieszaniu zawartoci na wstrz¹sarce rotacyjnej dodano 200
µl 0,5 M buforu wêglanowego (pH 12,0) i 1 ml chlorku nbutylu, a nastêpnie wytrz¹sano przez 60 s.
Po odwirowaniu przy 13000 obr/min przez 5 min
fazê organiczn¹, o objêtoci 800 µl, przenoszono do drugiej fiolki Eppendorfa zawieraj¹cej 100 µl 0,025M HCl.
Po ³agodnym wymieszaniu i rozwarstwieniu faz rozpuszczalnik organiczny odparowywano w strumieniu azotu
przez oko³o 10 min, do osi¹gniêcia poziomu dodanego
kwasu.
Ekstrakcji poddawano dwie równoleg³e próbki z tego
samego p³ynu ustrojowego.
Analiza jakociowa
W celu identyfikacji rodzaju pochodnej A w próbkach krwi i moczu obu zatrutych zastosowano metodê
przesiewow¹ ukierunkowan¹ na pochodne amfetaminy.
Analizy wykonano przy u¿yciu chromatografu cieczowego serii 1200 po³¹czonego ze spektrometrem mas (MSD)
Triple Quad serii 6460, firmy Agilent Technologies. Rozdzia³ sk³adników próbek prowadzono na kolumnie Zorbax SB-C18 (2,1x50 mm) firmy Agilent Technologies.
Fazê ruchom¹, przep³ywaj¹c¹ przez kolumnê w warunkach gradientu sk³adu, stanowi³a mieszanina wody
(A) i acetonitrylu (B) z dodatkiem kwasu mrówkowego w
iloci 1 ml/l fazy. Gradient zaprogramowano jako (w stosunku do fazy A): 0 min - 80%, 6 min - 60%, 6,5 - 12 min
- 80%. Przep³yw fazy wynosi³ 0,45 ml/min. MSD pracowa³ w trybie monitorowania wybranych reakcji (MRM), a
identyfikacjê przeprowadzano na podstawie dwóch lub
trzech przejæ jonowych dla ka¿dej pochodnej amfetaminy objêtej metod¹ przesiewow¹ [8]. Przejcia jonowe
dla wykrytych zwi¹zków przedstawiono w tabeli I.
MSD pracowa³ w warunkach: temperatura gazu rozpylaj¹cego - 325°C, cinienie gazu rozpylaj¹cego - 40psi,
napiêcie kapilary - 4000V, przep³yw gazu rozpylaj¹cego
- 10 l/min, temperatura gazu osuszaj¹cego - 400°C. Parametry jonizacji, przez elektrorozpylanie jonów dodatnich (ESI+), optymalizowane by³y przy u¿yciu programu
Mass Optimizer firmy Agilent Technologies.
Analiza ilociowa
Do oznaczeñ zastosowano chromatograf cieczowy
Seperations Module serii 2695 firmy Waters z detektorem mas Quattro Micro API firmy Micromass.
Warunki pracy chromatografu cieczowego
Rozdzia³ sk³adników próbki prowadzono przy u¿yciu kolumny chromatograficznej LiChroCART 125x2 mm
z wype³nieniem RP select B firmy Merck. Temperatura
termostatowania kolumny wynosi³a 25oC. Fazê ruchom¹ stanowi³ 0,1 % kwas mrówkowy w wodzie (A) i acetonitrylu (B). Przep³yw fazy wynosi³ 0,3 ml/min. Program
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gradientu sk³adu fazy (A) by³ zaprogramowany w sposób: 80% (0 min), 60% (w 10 min), 80% (w 10,2 min), po
czym utrzymywa³ siê do 15 min. Objêtoæ wstrzykiwanej
próbki wynosi³a 20 µl.
Warunki pracy spektrometru mas przedstawiono w
tabeli II.
Do analizy ilociowej zidentyfikowanej pochodnej
amfetaminy zastosowano tryb monitorowania wybranych
jonów (SIM). W tabeli III podano wybrane jony do analizy ilociowej, napiêcie fragmentora, czas akwizycji jonów, czas retencji oraz wzglêdny czas retencji.
Tabela II
Parametry spektrometru mas.
Parameters of mass spectrometer.

Param etr

Wartoæ

Jonizacja

ESI +

Tem peratura ród³a

100°C

Napiêcie kapilary

3000 V

Przep³y w gazu rozpy laj¹cego

650 l/h

Tem peratura gazu rozpy laj¹cego

280°C

Zakres napiêcia fragm entora
(tabela III)

10-30 V

Parametry walidacyjne metody
Badania matrycy krwi i moczu (próbek wolnych od
analitów) nie wykaza³y jej wp³ywu na intensywnoæ sygna³u analitycznego ani ich sk³adniki nie interferowa³y z
tym sygna³em dla objêtych badaniami pochodnych amfetaminy, co wiadczy o specyficznoci metody. Piêciopunktowe krzywe kalibracyjne sporz¹dzone dla stê¿eñ
50-1000 ng/ml dla ka¿dego analitu zachowywa³y liniowoæ w ca³ym zakresie.
Dla wszystkich krzywych wspó³czynniki determinacji by³y wy¿sze ni¿ 0,995. Granice detekcji (LOD), wyliczone na podstawie stosunku sygna³u do szumu (S/N=3),
nie przekracza³y 20 ng/ml.
Precyzja miêdzygrupowa liczona dla stê¿enia kontrolnego 100 ng/ml, wyra¿ona wspó³czynnikiem zmiennoci CV, by³a ni¿sza ni¿ 15%.
B³¹d dok³adnoci metody, wyznaczony na podstawie wyników miêdzynarodowych testów kontroli jakoci
badañ laboratoryjnych (organizowanych przez Niemieckie Towarzystwo Toksykologii i Chemii S¹dowej, GTFCh),
nie przekracza³ 16 %. Próbki, w których stê¿enia analitów wykracza³y poza zakres kalibracji (powy¿ej 10%
wartoci górnej granicy oznaczalnoci, ULOD, czyli 1000
ng/ml) rozcieñczano.

Wyniki i dyskusja
Metody
Na rycinie 2 przedstawiono chromatogramy wybranych jonów analitów wykrytych
we krwi.
M. Ka³a i wsp.

Tabela III
Parametry metody oznaczania pochodnych amfetaminy i jej 8 pochodnych.
Parameters of quantification of amphetamine and its 8 analogues.
Substancja

RT [m in]

RRT (IS)

Jon [m /z]

Napiêcie fragm entora [V]

Czas akw izy cji[s]

Efedry na

2,42

0,90 (A-D5)

166

30

0,5

A

2,69

1,00

136

10

0,1

A-D5

2,69

1,00

141

10

0,5

M DA

2,85

1,06 (A-D5)

180

10

0,5

MA

3,00

1,00

150

10

0,5

M A-D5

3,00

1,00

155

10

0,5

PM A

3,03

1,13 (A-D5)

166

30

0,5

Efedron

3,12

1,16 (A-D5)

163

30

0,5

M DM A

3,26

1,00 (M DM A-D5)

194

10

0,5

M DM A-D5

3,26

1,00

199

10

0,5

PM M A

3,54

1,32 (A-D5)

180

10

0,5

M D EA

4,14

1,27 (M DM A-D5)

208

10

0,5

W nawiasie - IS, wed³ug którego liczono RRT.
Objanienia skrótów: A - amfetamina; MA - metmfetamina;
MDA - metylenodioksyamfetamina; MDMA - metylenodioksymetamfetamina;
MDEA - metylenodioksyetyloamfetamina

Rycina 2
Analiza ilociowa próbki krwi. Chromatogramy monitorowanych jonów (m/e) zidentyfikowanych analitów: A
(136), MA (150), PMA (166) i PMMA (180).
Quantitative analysis of the blood sample. Chromatograms of monitored ions (m/e) of identified analytes: A (136), MA
(150), PMA (166) and PMMA (180).

Opracowane metody okaza³y siê wystarczaj¹co czu³e, specyficzne i dok³adne, aby
zidentyfikowaæ pochodne A i wyznaczyæ ich
stê¿enia we krwi i w moczu dla celów klinicznych i s¹dowych.
Objawy
Po zapoznaniu siê z okolicznociami
zatruæ miertelnych PMA mo¿na wnioskowaæ, ¿e wiêkszoæ poszkodowanych przyjê³a tê substancjê niewiadomie, jako substytut MDMA lub A. Po przyjêciu PMMA zamiast MDMA mog¹ wyst¹piæ oczekiwane
efekty poniewa¿ oba te zwi¹zki wykazuj¹
podobne dzia³anie na organizm cz³owieka
i podobn¹ toksycznoæ. Chc¹c natomiast
uzyskaæ efekty dzia³ania A po przyjêciu PMA
nale¿y przyj¹æ kilka jej porcji w krótkich odstêpach czasu, co prowadzi do przekroczePrzegl¹d Lekarski 2011 / 68 / 8

nia dawki miertelnej.
Na podstawie 50 opublikowanych przypadków stwierdzono, ¿e najczêstszymi objawami po do¿ylnym lub doustnym przyjêciu PMA by³y: hipertermia (przekraczaj¹ca
niejednokrotnie 42oC), tachykardia, pobudzenie psychoruchowe, p³ytki mêczliwy oddech i wzrost cinienia [1].
Sk³ad tabletek
Z przegl¹du pimiennictwa [2,6,20] i w³asnych badañ [11] wynika, ¿e tabletki z logo
Mitsubishi, E oraz wystêpuj¹ce pod nazw¹
UFO nie zawiera³y czystej PMA, chocia¿
by³a ona zawsze g³ównym ich sk³adnikiem.
W tabeli 4 zestawiono sk³ad tabletek i proszków zawieraj¹cych PMA, a przyjmowanych
jako ekstazy lub A.

Stê¿enia PMA w materiale
biologicznym
Zidentyfikowane w obu przypadkach
zatruæ zwi¹zki z wyznaczonymi ich stê¿eniami zestawiono w tabeli V w porównaniu
z innymi opublikowanymi danymi.
W pobranych za ¿ycia od pacjenta (przypadek 2) próbach krwi i moczu wykazano
obecnoæ czterech takich samych pochodnych A, czyli PMA, A, MA i PMMA. Wyznaczone w próbie krwi ich stê¿enia [ng/ml]
wynosi³y: PMA - 995, A - 91, MA (szacunkowo oko³o 26 ng/ml) i PMMA - <50, czyli
dla MA i PMMA le¿a³y poni¿ej granicy oznaczalnoci (LOQ) metody.
W próbie moczu PMA i A by³y obecne w
stê¿eniach o trzy rzêdy wielkoci wy¿szych,
czyli wynosi³y PMA - 121 µg/ml i A - 7,8 µg/
ml. Stê¿enia MA (szacunkowo oko³o 10 ng/
ml) i PMMA w moczu by³y ni¿sze od LOQ
metody.
W próbach krwi i moczu pobranych od
denata (przypadek 1) stê¿enia PMA i A by³y
bardzo wysokie. Wyznaczone u pacjenta
i denata stê¿enia PMA mieci³y siê w zakresie stê¿eñ spotykanych w przypadkach
miertelnych zatruæ po doustnym przyjêciu
PMA.
Ze wzglêdu na brak rodka, który przyj¹³ pacjent (przypadek 1) nie jest ³atwo jednoznacznie wypowiedzieæ siê czy wspó³obecne w jego krwi i moczu A i MA by³y sk³adnikami postaci u¿ytkowej (tabletek lub proszku) wynikaj¹cymi z procesu wytwarzania tej
postaci, czy te¿ A i MA zosta³y wprowadzone do jego organizmu wczeniej, jeszcze
przed przyjêciem PMA. Du¿o ni¿sze stê¿enia A i MA w obu p³ynach ustrojowych w
porównaniu z PMA mog¹ wiadczyæ zarówno o ich wczeniejszym wprowadzeniu do
organizmu jak równie¿ o ich charakterze
domieszkowym w przyjêtej PMA.
Bior¹c pod uwagê sk³ad tabletek i proszku zestawionych w tabeli IV oraz wspó³towarzysz¹ce PMA zwi¹zki wykrywane w materiale biologicznym pobranym od osób zatrutych mo¿na stwierdziæ z prawdopodobieñstwem granicz¹cym z pewnoci¹, ¿e pacjent
przyj¹³ rodek zawieraj¹cy PMA, w którym
A i MA by³y domieszkami. Powi¹zanie proszku ze miertelnym zatruciem w przypadku
1 jest ³atwiejsze. Nic nie stoi w sprzecznoci ze stwierdzeniem, ¿e denat przed zgonem przyj¹³ zabezpieczony proszek.
Du¿o wy¿sze stê¿enia A od MA (przypadek 2) pozwalaj¹ wykluczyæ obecnoæ A
jako metabolitu MA. G³ównym metabolitem
PMA jest p-hydroksyamfetamina. Ten zwi¹zek by³ wykazany tylko w jednym przypadku [12]. Wiadomo jest, ¿e hydroksylowe pochodne s¹ niestabilne i w czasie ekstrakcji
oraz analizy ulegaj¹ przekszta³ceniu do
oksymów.
W wiêkszoci przytoczonych przypadków zejæ miertelnych po przyjêciu PMA w
materiale biologicznym stwierdzano inne
pochodne fenetyloamniny. Na szczêcie nie
wszystkie przypadki przyjêcia PMA zakoñczy³y siê zgonem.
W ci¹gu II pó³rocza 1996 r. na 16 pacjentów przyjêtych do szpitala w Adelajdzie
u 14 stwierdzono obecnoæ PMA w moczu.
Po doustnym przyjêciu PMA jako MDMA
halucynacje wyst¹pi³y u pacjentów, u których
stê¿enie PMA nie przekracza³o 400 ng/ml.
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Tabela IV
Sk³ad tabletek i proszków zawieraj¹cych PMA.
Composition of tablets and powders containing PMA.
Logo lub nazwa
Barwa
Sk³ad
Proszek
be¿owy
PMA
PMMA
A
Mitsubishi
brak danych
PMA
PMMA
Mitsubishi
kremowo-¿ó³ta
PMA
PMMA
Efedryna
A
E
bia³a
PMA
PMMA
Efedryna
Fragmenty tabletek
czerwona
PMA
PMMA
Efedryna
A
UFO
bia³o-¿ó³ty
PMA
A
MA
MDMA
efedryna

ko rozwijaj¹ce siê powik³ania narz¹dowe.
4. Zakres stê¿eñ PMA w materiale sekcyjnym jest bardzo szeroki.

Pimiennictwo
Przypadek 1

%
20,6
0,3
<50

[6]
[11]

%
16
~16
4
1
%
15
~15
6
%
16
13
4
1
mg
40
1
0,05
0,03

[11]

[2]

[20]

Objanienie skrótów: A - amfetamina; MA - metmfetamina; MDMA - metylenodioksymetamfetamina;
Tabela V
Stê¿enia [ng/ml lub ng/g] PMA i towarzysz¹cych jej zwi¹zków w przypadkach zatruæ miertelnych.
Concentrations [ng/ml lub ng/g] of PMA and other substances in fatal poisonings.

Droga przyjêcia
(l. przyp.)
doustna

nieznana

(N=3)
(N=9)
doustna
n=10
50-450mg*
doustna
(N=13)
(N=1)
doustna
do¿ylna

Zwi¹zek

Krew

W¹troba

Mocz

Pimiennictwo

PMA
A
MA
PMMA
PMA
A
MA
PMMA
PMA

1077
349
50
<50
995
91
<50
<50
68010000
r = 3200
3001900
2004900



przypadek 1

50010000
140021000

10510
4374
523
201
121000
7800
<50
<50
1600064000
r = 35000
6175000


PMA

6003400





[9, 13]

PMA
p-OH-A
PMA
PMA

5700
350
400
1800





[12]

6800
2800

24000
151000

[1]
[1]

PMA
PMA
i innea





przypadek 2

[20]
[5]
[7]

Objanienie skrótów: A - amfetamina; MA - metamfetamina;
MDA - metylenodioksyamfetamina; MDMA - metylenodioksymetamfetamina;
MDEA - metylenodioksyetyloamfetamina; p-OH-A - p-hydroksyamfetamina; (-) - nie podano;
a(liczba przypadków): A+MA(2); A+MA+MDMA(2); A+MDMA(1); MDMA(1); A(1);
MA+pseudoefedryna(1); MA+MDMA(1) oraz THC, kokaina.

Przy stê¿eniu 500 ng/ml obserwowano
ciê¿ki przebieg zatrucia, zagra¿aj¹cy nawet
¿yciu. U dealera i kierowcy wyznaczone stê¿enie PMA we krwi wynosi³o odpowiednio
130 i 90 ng/ml [7].
Wnioski
1. PMA jest niezwykle niebezpieczn¹
substancj¹ psychoaktywn¹, której przedawkowanie mo¿e zakoñczyæ siê zgonem chorego.
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2. Niekorzystne w³aciwoci farmakokinetyczne PMA, w tym w szczególnoci jej
opónione dzia³anie oraz ma³a rozpiêtoæ
pomiêdzy dawk¹ efektywn¹, a toksyczn¹
powoduj¹, ¿e jest to niezwykle niebezpieczny rodek psychoaktywny.
3. Objawy kliniczne zatruæ PMA s¹ podobne do obserwowanych przy intoksykacji
innymi pochodnymi A jednak uwagê zwraca
nasilona hipoglikemia, hipertermia oraz szyb-
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