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Streszczenie 
 

Wykrycie kokainy zażytej przez zawodowego kierowcę jest tak samo 
ważne jak przeprowadzenie testu na spożycie alkoholu. Skutki zażycia 
jednej i drugiej używki mogą być tragiczne. Dlatego też, istotne jest wy-
krycie kokainy lub jej metabolitów, za pomocą prostych w obsłudze  
i tanich testów, nie tylko w chwili upojenia tym narkotykiem. Pozwoli to 
na stwierdzenie, że kierowca w czasie pracy (jazdy samochodem) był pod 
wpływem kokainy. Brak jest w chwili obecnej tego typu testów. W artyku-
le przedstawiono wyniki prac prowadzonych w ramach 7. PR UE  
LABONFOIL nad tanim testem na obecność kokainy lub jej metabolitów 
w pocie kierowcy. Test ten bazuje na jednorazowym pasku immunochro-
matograficznym współpracującym z ręcznym czytnikiem optycznym. 
Zastosowanie nowatorskiego układu detekcji optycznej umożliwia wykry-
cie metabolitu kokainy na poziomie do tej pory charakterystycznym dla 
stacjonarnych urządzeń laboratoryjnych, otwierając tym samym drogę  
w kierunku nowej generacji przenośnych narkometrów.  
 
Słowa kluczowe: test paskowy, kokaina, fluorescencja. 
 

Flurometric detector of cocaine in a sweat 
sample – a new generation portable  
narcometer 

 
Abstract 

 
Detection of cocaine taken by a professional driver is from safety reasons 
as dangerous as consumption of alcohol. Therefore, it is crucial to detect 
cocaine or its metabolite by the use of simple and cheap test not only while 
the driver is abused. The paper presents a first approach toward portable 
instrumentation for cheap and rapid quantitative detection of cocaine in  
a sweat sample developed under EU 7. FP LABONFOIL project. The test 
consists of a skin patch and a hand-held optical reader (Fig. 1). The reader 
is connected to a personal computer which collects data and calculates 
cocaine concentration in the sweat sample (Fig. 2). Details of the  
immunochromatographic strip and hand-held reader are shown in Figs. 3 
and 4. The view of the hand-held reader connected to an ultra-mobile 
personal computer is shown in Fig. 5. The reader sends images of the 
flourishing  control and test lines to the computer which analyes  
and calculates fluorescence intensity of the lines (Figs. 6, 7). During 
experiments immunochromatographic tests with cocaine metabolite  
concentration corresponding to cocaine concentration from 0 ng/ml to  
20 ng/ml were used. The detection areas for different concentrations are 
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presented in Table 1. The fluorescence intensity as a function of the  
cocaine metabolite concentration is shown in Fig. 8. The detection limit of 
cocaine was about 2 ng/ml,m which is at least 10-times better than the 
limit recommended by EC (30 ng/ml).  
 
Keywords: lateral flow test, cocaine, fluorescence. 
 
1. Wstęp 
 

Zażycie narkotyków przez kierowców jest istotnym problemem 
społecznym. Szacuje się, że około 25% wypadków drogowych  
w Europie, USA i Australii jest spowodowanych przez kierowców 
będących pod wpływem narkotyków. Znaczna większość tych 
wypadków jest spowodowana przez kierowców dużych ciężaró-
wek i autobusów. Dotychczas wykorzystywane przez policję testy 
immunochromatograficzne na obecność narkotyków w organizmie 
kierowcy są tanie i łatwe w obsłudze. Test ten przeprowadzany 
jest z użyciem śliny, rzadziej moczu. Wynik testu w postaci barw-
nych prążków otrzymuje się po kilku minutach od pobrania prób-
ki. Jednakże, próg detekcji prostych testów paskowych na obec-
ność np. kokainy wynosi około 300 ng/ml, co odpowiada inten-
sywnemu pobudzeniu psychoruchowemu, uczuciu euforii i pew-
ności siebie – objawom charakterystycznym również dla naduży-
cia alkoholu, które jest surowo karane w wielu krajach. Tak niski 
próg detekcji związany jest przede wszystkim ze sposobem odczy-
tu jego wyniku. Pojawienie się prążka linii kontrolnej, odpowiada-
jącemu wykryciu kokainy lub jej metabolitu, musi by jednoznacz-
ne i niebudzące wątpliwości. Dlatego też, Komisja Europejska 
(KE) zaleca stosowanie testów o podwyższonej czułości umożli-
wiających wykrycie kokainy o stężeniu progowym co najmniej  
30 ng/ml oraz dających obiektywny (łatwo mierzalny) wynik. 
Laboratoryjne metody wykrywania kokainy i jej metabolitów  
w płynach fizjologicznych człowieka - np. chromatografia gazowa 
połączona ze spektrometrią masową (GC-MS), wysokosprawna 
chromatografia cieczowa (HPLC) lub elektroforeza kapilarna (CE) 
- spełniają wymagania nowych zaleceń KE [1 - 3] co do czułości. 
Jednakże, wymienione metody analityczne wymagają wyspecjali-
zowanych i drogich urządzeń, co zawęża obszar wykorzystania 
tych metod tylko do specjalizowanych laboratoriów.  

W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia literaturowe o wy-
korzystaniu lab-chipów do separacji i detekcji narkotyków, w tym 
kokainy. W pracach tych wykorzystywano np. lab-chipy do elek-
troforezy kapilarnej z detekcją elektrochemiluminescencyjną [4, 
5]. Osiągnięto próg detekcji w zakresie pojedynczych g/ml, co 
nie jest wynikiem satysfakcjonującym. Jednakże, znacznie skró-
cono czas separacji i detekcji z kilkunastu minut jak w tradycyjnej 
elektroforezie kapilarnej, do 2 minut w elektroforezie wykorzystu-
jącej lab-chipy. Znacznie lepszy limit detekcji kokainy (~20 ng) 
osiągnięto, stosując mikrosystem wykorzystujący mikrowagę 
kwarcową (QCM) [6], jednakże przygotowanie próbki i mikrosys-
temu do analizy jest czasochłonne i skomplikowane. Hilton i wsp. 
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[7] opracowali lab-chip mikrofluidyczny do fluorymetrycznej 
detekcji kokainy z wykorzystaniem znakowanych fluorochromem 
aptamerów, które specyficznie łączą się z kokainą. W przypadku 
obecności kokainy w próbce prowadzi to do emisji fluorescencji. 
Limit detekcji określono na około 0,2 ng/ml, ale do detekcji flu-
orescencji wykorzystano laboratoryjny mikroskop epifluorescen-
cyjny z fotopowielaczem jako fotodetektorem. Aptamery oraz 
nanocząsteczki złota (AuNP) wykorzystano w metodzie kolory-
metrycznej przedstawionej przez Zhanga i wsp. [8]. Osiągnięto 
limit detekcji kokainy na poziomie 0,5 g/ml wykorzystując 
zmianę absorpcji światła widzialnego przez analizowaną próbkę. 

Opisane rozwiązania bazujące na szklanych, krzemowo-
szklanych lub polimerowych lab-chipach, ze względu na koszty 
produkcji oraz zastosowanie skomplikowanej i drogiej aparatury 
do detekcji sygnałów związanych z obecnością kokainy lub jej 
metabolitów w próbce, nie mogą by wykorzystywane w tanich, 
szybkich i przenośnych testach kokainowych. Idealny test, tzw. 
narkometr, powinien umożliwiać wykrycie kokainy (bezpośrednio 
lub na podstawie jej metabolitów) w łatwym do pozyskania płynie 
fizjologicznym, za pomocą jednorazowego i taniego testu współ-
pracującego z przenośnym i tanim czytnikiem testu zapewniają-
cym natychmiastowy i wystarczająco dokładny odczyt wyniku.  
W przypadku zawodowych kierowców, istotne jest również nie 
tylko wykrycie kokainy lub jej metabolitów w płynie fizjologicz-
nym w chwili przeprowadzania testu – jak ma to miejsce w typo-
wych tanich paskowych testach narkotyków stosowanych przez 
policje i inne upoważnione służby – ale prowadzenie swego ro-
dzaju monitoringu kierowcy w godzinach jego pracy. Ponadto, test 
taki powinien być prosty w obsłudze, nie wpływać na komfort 
życia codziennego osoby poddanej takiemu testowi i możliwy do 
zastosowania i odczytu wyniku przez niewykwalifikowany perso-
nel poza wyspecjalizowanym laboratorium. Z punktu widzenia 
użytkownika, obsługa narkometru powinna być tak prosta jak 
obsługa testu alkoholowego stosowanego przez policję.  

Opracowaniem taniego, szybkiego i wysokoczułego testu do 
wykrywania kokainy zajęło się konsorcjum europejskiego projek-
tu 7. PR LABONFOIL. Osiągnięcie tego celu jest możliwe po-
przez połączenie rozwiązań techniczno-biotechnologicznych 
bazujących na papierowym teście immunochromatograficznym  
o zmodyfikowanej konstrukcji z układem detekcji optycznej 
sprzężonej z informatyczną analizą wyników pomiaru. 

W artykule tym przedstawiono wyniki badań nad testem immu-
nochromatograficznym zbierającym i analizującym ludzki pot. 
Test ten współpracuje z przenośnym czytnikiem fluorymetrycz-
nym umożliwiającym odczyty wyniku testu, jego analizę i okre-
ślenie stężenia kokainy w badanej próbce. Docelowo, opracowany 
test ma być wykorzystywany do wykrywania kokainy w pocie 
kierowców zawodowych.  

 
2. Zasada działania 
 

Istotą opisanego tu testu nie jest wykrycie kokainy lub jej meta-
bolitów w trakcie jej maksymalnego działania – stan odurzenia 
jest wówczas łatwo widoczny i weryfikowalny tradycyjnymi 
testami paskowymi. Opracowywany test ma umożliwiać rodzaj 
monitoringu kierowcy zawodowego i pozwolić na stwierdzenie, że 
w czasie pracy był on pod wpływem działania kokainy, co wpły-
wało na bezpieczeństwo. Bazujący na papierowym pasku test 
immunochromatograficzny w formie plastra, przyklejany jest do 
ramienia kierowcy (rys. 1a). Kierowca może nosić jeden test przez 
maksymalnie 5 dni. Test pokryty jest przeźroczystą folią, która nie 
wpływa na przebieg testu, ale chroni go przed wpływem wody  
i słońca. Usunięcia plastra powoduje jego zniszczenie. Zapobiega 
to próbom fałszowania wyniku testu przez jego zdjęcie przed 
odczytem wyniku. Pot kierowcy absorbowany jest przez pole 
zbierające pot. W zależności od wymagań służb kontrolujących, 
pot może by wchłaniany przez pole absorbcyjne od 8 godzin do 5 
dni. Po tym czasie, wchłonięta próbka potu jest za pomocą bufora 
w strzykawce przyłożonej do odpowiedniego pola plastra „prze-
pychana” przez obszar detekcji plastra (rys. 1b). Obszar ten ma 

dwie linie: kontrolną - informującą o prawidłowym przebiegu 
analizy i ważności testu, oraz testową, która niesie informację na 
temat obecności i stężeniu metabolitu kokainy w próbce. Linie 
kontrolna i testowa zawierają fluorochrom, którego intensywność 
fluorescencji zależy od stężenia metabolitu.  

Bezpośrednio po przemyciu, do plastra znajdującego się jeszcze 
na ramieniu, przykładany jest czytnik optyczny (rys. 1c). 

 
a) 

 
 

b) 

 
 

c) 

 
 

d) 

 
 

Rys. 1. Ilustracja graficzna zasady działania testu do wykrywania kokainy 
Fig. 1. Graphical representation of principle of operation of the cocaine test 

 
Czytnik ten zawiera źródło światła wzbudzającego fluorescen-

cję oraz detektor – miniaturową kamerę CCD rejestrującą obraz 
obszaru detekcyjnego paska testowego. Obraz ten zawiera infor-
macje na temat intensywności fluorescencji linii kontrolnej  
i testowej. Czytnik połączony jest z komputerem przenośnym 
analizującym wynik testu. Jeżeli w analizowanej próbce brak jest 
kokainy (lub jej metabolitów),to widoczne są wyraźnie fluoryzu-
jące dwie linie (rys. 1d). W przypadku obecności metabolitu koka-
iny w pocie kierowcy, linia kontrolna silnie fluoryzuje natomiast 
fluorescencja linii testowej jest zredukowana lub całkowicie znika. 
Na podstawie „obrazów” fluorescencji specjalistyczne oprogra-
mowanie oblicza stężenie kokainy w próbce potu, podając infor-
macje na ekranie komputera.  
 
3. Realizacja techniczna 
 

Demonstrator narkometru do wykrywania kokainy składa się  
z trzech części (rys. 2): naskórnego paska testowego, ręcznego 
czytnika optycznego oraz komputera wraz z oprogramowaniem. 

 

 
 

Rys. 2. Schemat blokowy testu kokainowego z odczytem fluorymetrycznym 
Fig. 2. Block diagram of the cocaine test with fluorimetric read-out 
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Jednorazowy pasek testowy jest jakościowym i ilościowym te-
stem immunochromatograficznym wykrywającym metabolit 
kokainy – benzoilecgonine (rys. 3). W odróżnieniu od dostępnych 
na rynku testów, w których następuje pojawienie się barwnych 
prążków (linii kontrolnej i testowej), w opracowanym rozwiązaniu 
wykorzystano niewidoczny dla ludzkiego oka fluorochrom Dy-
eLight649. Fluorochrom ten ma maksimum absorpcji światła dla 
długości fali około 649 nm i maksimum emisji dla długości fali 
około 670 nm. Fluorescencja linii kontrolnej informuje o popraw-
ności przeprowadzonego testu. Natomiast intensywność fluore-
scencji linii kontrolnej jest uzależniona od stężenia metabolitu 
kokainy w próbce. 

 

 
 

Rys. 3. Widok paska testowego w porównaniu do monety 10 centowej 
Fig. 3. View of the test strip in comparison to a 10 cent coin 

 
Schemat blokowy oraz wygląd czytnika optycznego przedsta-

wiono na rys. 4. 
 

a) 

 
 
b) 

 
 

Rys. 4. Schemat blokowy (a) oraz wygląd (b) czytnika optycznego 
Fig. 4. Block diagram  (a) and view (b) of the optical reader 

 
Źródłem światła wzbudzającego fluorescencję jest miniaturowy 

moduł lasera półprzewodnikowego o długości fali 651 nm i wyj-
ściowej mocy optycznej około 1 mW. Moduł lasera posiada wbu-
dowany układ formujący wiązkę lasera, co umożliwia jej skupie-
nie w obszarze detekcji paska testowego. Moduł zasilany jest 
napięciem 3 V i prądem poniżej 10 mA, co umożliwia jego zasila-
nie za pomocą złącza USB komputera. Moduł lasera jest umiej-
scowiony pod kątem około 45o względem płaszczyzny paska 
testowego, tak aby oświetlać tylko pole detekcyjne paska i zmini-

malizować rejestrację przez fotodotektor rozproszonego światła 
lasera. Fluorescencja emitowana przez linie paska testowego jest 
zbierana przez miniobiektyw toru optycznego układu detekcji  
i kierowana przez filtr optyczny na matrycę CCD minikamery. 
Filtr interferencyjny pasmowo-przepustowy (670 nm / 10 nm) 
blokuje światło wzbudzające fluorescencję i przepuszcza tylko 
światło w zakresie fluorescencji emitowanej przez fluorochrom.  

Minikamera CCD zasilana jest stałym napięciem 12 V, które 
dostarczane jest przez miniaturową przetwornicę DC/DC z 5 V 
pochodzących ze złącza USB na 12 V. Analogowy sygnał wideo  
z minikamery jest digitalizowany za pomocą miniaturowej karty 
przetwornika wideo ze złączem USB. Obraz rejestrowany przez 
minikamerę jest wysyłany do komputera przez złącze USB. Zasto-
sowanie miniaturowych i energooszczędnych komponentów 
umożliwiło budowę przenośnego, mieszczącego się w dłoni czyt-
nika optycznego zasilanego tylko przez złącza USB komputera, 
lub jak na rys. 5, z ultra-przenośnego minikomputera. 

 
 

 
 

Rys. 5. Przenośny czytnik optyczny połączony z ultra-przenośnym komputerem 
osobistym – urządzenia gotowe do pracy 

Fig. 5. Portable optical reader connected to the ultra-mobile personal computer –
view of the devices ready to work  

 
Obraz obszaru detekcji, zawierający informacje na temat fluore-

scencji linii kontrolnej i testowej jest zapisywane w pamięci kom-
putera i analizowany za pomocą opracowanego przez nas opro-
gramowania (rys. 6).  

Oprogramowanie zamienia widoczną przez operatora jasność 
linii paska testowego na numeryczne wartości intensywności 
fluorescencji w 8-bitowej skali szarości. Następnie, obliczany 
stosunek intensywności fluorescencji linii kontrolnej do testowej, 
która jest porównywana z zapisanymi w pamięci komputera war-
tościami kalibracyjnymi. 

 
 

 
 
Rys. 6. Schemat analizy obrazu fluorescencji linii kontrolnej i testowej paska 

testowego 
Fig. 6. Scheme of the image analysis of the test and control lines  

 
Kalibracja urządzenia musi zostać przeprowadzona w specjali-

zowanym laboratorium. Na podstawie tego porównania określane 
jest stężenie kokainy w analizowanej próbce. Wynik analizy wy-
świetlany jest na ekranie komputera w postaci informacji o nega-
tywnym lub pozytywnym wyniku testu oraz szacunkowym stęże-
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niu kokainy (rys. 7). Wynik analizy zapisywany jest na twardym 
dysku i zawiera również datę przeprowadzenia testu, numer uży-
tego paska testowego oraz numer identyfikacyjny osoby u której 
prowadzono test. Pełny wynik analizy może by również przesłany 
do bazy centralnej gromadzącej wyniki. 

 
 

 
 

Rys. 7. Widok ekranu oprogramowania do analizy obrazów fluorescencji  
i obliczenia stężenia kokainy 

Fig. 7. Screen-shoot of the software for image analysis and cocaine  
concentration calculation 

 
 
4. Eksperyment i wyniki 
 

W badaniach wykorzystywano testy immunochromatograficzne 
o stężeniu benzoilecgoniny odpowiadającym stężeniu kokainy od 
1,25 ng/ml do 20 ng/ml oraz test negatywny (0 ng/ml). Widok 
obszarów testowych zarejestrowanych przez układ detekcyjny 
przedstawiono w tab. 1. 

 
Tab. 1. Obrazy obszarów detekcji pasków naskórnych rejestrowane przez  

opracowany układ detekcji  
Tab. 1. Images of the detection areas of the skin patches recorded by the  

developed  detection unit 
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Rys. 8. Zależność fluorescencji od stężenia metabolitu kokainy, tym samym 

kokainy, w badanej próbce: a) dla linii kontrolnej i testowej,  
b) dla unormowanej fluorescencji  

Fig. 8. Fluorescence intensity vs. cocaine metabolite (and cocaine) concentration  
in the analysed sample for: a) control and test lines, b) normalized  
fluorescence 

 
Na podstawie otrzymanych obrazów opracowane oprogramo-

wanie wyznaczyło intensywność fluorescencji linii testowej  
i kontrolnej oraz ich stosunek (rys. 8). Stwierdzono, że limit de-
tekcji czytnika optycznego wynosił około 2 ng/ml, co jest ponad 
10-krotnie lepszym rezultatem niż zalecany przez KE (30 ng/ml). 
 
5. Podsumowanie 
 

W artykule przedstawiono wyniki badań nad paskowym testem 
do wykrywania kokainy w pocie kierowcy wykorzystującym 
nowatorski układ optyczny do określenia stężenia kokainy  
w analizowanej próbce. Detekcja fluorymetryczna została zreali-
zowana z zastosowaniem miniaturowego modułu lasera półprze-
wodnikowego i minikamery CCD współpracującej ze specjali-
stycznym oprogramowaniem analizującym wynik testu. Połącze-
nie tych elementów pozwoliło na wysokoczułą detekcję fluore-
scencji. Osiągnięty limit detekcji (2 ng/ml) jest ponad 10-krotnie 
lepszy niż zalecany (30 ng/ml) przez KE do testów na obecność 
kokainy w płynach fizjologicznych człowieka. W badaniach labo-
ratoryjnych potwierdzono użyteczność opracowanego testu. Po-
tencjalne zastosowanie przedstawionego demonstratora narkome-
tru nowej generacji nie ogranicza się do detekcji tylko kokainy. 
Trwają prace nad opracowaniem pasków testowych wykorzystują-
cych opisaną tu metodologię detekcji fluorymetrycznej do wy-
krywania innych narkotyków oraz substancji wykrywanych do tej 
pory za pomocą tradycyjnych testów immunochromatrograficz-
nych sprzedawanych w aptekach. Ponadto, opisany tu test może 
być prawdopodobnie wykorzystany nie tylko w stosunku do za-
wodowych kierowców, ale np. więźniów lub żołnierzy.  

 
Prace przedstawione w artykule zostały sfinansowane przez 7. PR UE LABONFOIL 

(nr kontraktu 224306). 
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