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PREDGOVOR 
 
Učbenik Naravoslovje v forenziki in športu – teoretične osnove in navodila za laboratorijske vaje 

je namenjen študentom različnih smeri izobraževanja, ki jih zanima naravoslovje v povezavi s 

forenziko in športom.  

 

Laboratorijske vaje obravnavajo in vsebinsko dopolnjujejo posamezne učne sklope, obravnavane 

na predavanjih. Poleg navodil za izvedbo laboratorijskih vaj so podane teoretične osnove, ki so 

potrebne za razumevanje izvedbe in ugotovitev pri poskusu, zato je za pripravo na posamezno 

vajo pomembno, da jih natančno preberete in ob pomoči vodje vaje še pred izvedbo vaje 

odpravite morebitno nerazumevanje.  

 

Zaželeno je, da študentje delovni zvezek izpolnjujete z navadnim svinčnikom. Pri delu natančno 

sledite navodilom in zapišite vsa opažanja, meritve vpišite v tabele, ob koncu vaj pa zapišite 

ugotovitve in odgovorite na zastavljena vprašanja. Aparature, ki jih uporabljate pri poskusu, je 

treba narisati s svinčnikom prostoročno in dvodimenzionalno v prerezu ter pri tem upoštevati 

velikostna razmerja med posameznimi deli aparature. 

 

Pri reševanju forenzičnih laboratorijskih izzivov in izzivov, povezanih s športom, vam želimo 

veliko veselja in da bi usvojeno znanje v čim večji meri uporabili tudi v svoji prihodnji šolski 

praksi. 

 
 
 

            Avtorji 
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1. laboratorijska vaja 
ROP TRGOVINE Z IZDELKI IZ ŽLAHTNIH KOVIN 

 
 
ZGODBA 
 
Včeraj ob 3. uri zjutraj je policija prejela alarmni signal iz trgovine sredi Ljubljane, ki se ponaša z 
izdelovanjem unikatnih srebrnih izdelkov. Policijske patrulje so v nekaj minutah prišle na kraj 
dogodka, vendar so storilci že pobegnili. Dve patrulji sta 
napravili obhod po bližnjih ulicah ter pri tem ulovili in 
aretirali dva osumljenca, stara okoli 30 let, visoke postave in 
črnih las. Da sta roparja, so pri njiju posumili zaradi teka in 
nošenja črnih oblačil s kapuco na glavi ter z odkritjem sivega 
prahu na njunih podplatih. Policisti so predvidevali, da je ta 
prah srebro, in zato sta bila pridržana. Se jima je storila 
krivica in bosta po kemijski analizi prahu kovine izpuščena 
iz pripora? Vaš prvi izziv v vlogi forenzika je odgovoriti na 
zastavljeno vprašanje.  

Slika: Izdelek iz srebra               
 
TEORETIČNE OSNOVE 
 
Baterije in akumulatorji so galvanski členi z določeno napetostjo, ki je odvisna od vrste kovin v 
obeh polčlenih, iz katerih je sestavljen galvanski člen. Napetost lahko izmerimo z voltmetrom. 
Običajno navajamo tako imenovano standardno napetost, ki jo lahko izračunamo iz standardnih 
elektrodnih potencialov kovin, podanih pri 25 °C. Standardni elektrodni potencial (E°) je 
napetost elektrokemijske celice, ko se določena elektroda kombinira s tako imenovano 
standardno vodikovo elektrodo (imenovano tudi standardni vodikov polčlen). Nekatere kovine 
imajo negativno vrednost standardnega elektrodnega potenciala, druge pozitivno. Velja, da čim 
bolj kot je standardni elektrodni potencial negativen, tem močnejši reducent je kovina. Velja tudi, 
da čim bolj kot je standardni elektrodni potencial pozitiven, tem močnejši oksidant je kovina. Ko 
kovine tako razporedimo glede na vrednost standardnega elektrodnega potenciala, dobimo 
redoks vrsto kovin ali elektrokemijsko napetostno vrsto. Redoks vrsta kovin je zaporedje redoks 
parov kovinskih ionov in elementarnih kovin glede na vrednost standardnega elektrodnega 
potenciala. Kovine na začetku redoks vrste (te imajo zelo negativen elektrodni potencial) so 
močni reducenti, kovine na koncu redoks vrste (te imajo zelo pozitiven elektrodni potencial) pa 
so tako šibki reducenti.  
 
Reakcije kovin z razredčenimi kislinami  
Poznavanje redoks vrste omogoča napovedovanje poteka reakcij kovin v razredčenih vodnih 
raztopinah kislin. Z razredčeno klorovodikovo kislino reagirajo le kovine, ki imajo negativne 
vrednosti standardnih elektrodnih potencialov. Te kovine so namreč močnejši reducenti kot 
vodik. Cink reagira s klorovodikovo kislino, baker pa ne (glejte enačbi kemijskih reakcij). 
Zn(s) + 2 HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g) 
Cu(s) + HCl(aq) →   / 
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Tabela: Standardni elektrodni potenciali v vodnih raztopinah pri 25 °C 

Reakcija E° [V] 
Li+(aq) + e− → Li(s) −3,04 

Ba2+(aq) + 2e− → Ba(s) −2,92 

Mg2+(aq) + 2e− → Mg(s) −2,37 

Zn2+(aq) + 2e− → Zn(s) −0,76 

Fe2+(aq) + 2e− → Fe(s) −0,44 

2H+(aq) + 2e− → H2(g) 0,00 

Cu2+(aq) + 2e− → Cu(s) 0,34 

Ag+(aq) + 1e− → Ag(s) 0,80 
 
NAMEN VAJE  
 

Rešiti forenzični izziv ob uporabi znanja o reakcijah med prahom kovin srebra, magnezija, železa, 
cinka in bakra ter razredčeno 15-odstotno klorovodikovo kislino.  
 
POTEK DELA PO STOPNJAH 
 
1. poskus: Reakcija med razredčeno vodno raztopino klorovodikove kisline ter prahom kovin 

srebra, magnezija, železa, cinka in bakra 
 

1. V stojalo za epruvete namestite 5 epruvet in jih z alkoholnim flomastrom označite s 
številkami od 1 do 5.  

2. V epruveto številka 1 dodajte konico spatule srebrovega prahu. S kapalko v epruveto 
previdno dodajte 3 mL razredčene 15-odstotne klorovodikove kisline. Opazujte 
spremembe in opažanja natančno zapišite v tabelo rezultatov. Iz vsakega opažanja zapišite 
ustrezen sklep.  

3.  Enak postopek ponovite tudi za preostale kovine v prahu – magnezij, železo, cink in baker.  
 

 2. poskus: Identifikacija neznanega vzorca prahu kovine s podplatov čevljev storilca 
 

1.  Za dobljen vzorec neznanega prahu kovine ponovite 1. poskus.  
2. Pridobljene rezultate tega dela primerjajte z rezultati 1. poskusa in na podlagi izpeljanih 

sklepov izpolnite izjavo forenzika.  
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OPAŽANJA IN SKLEPI 
 
1. poskus: Reakcija med razredčeno 15-odstotno klorovodikovo kislino in prahom kovin: srebra, 

magnezija, železa, cinka in bakra 
 
Številka 
epruvete Reakcija Opažanja Sklepi 

1 

 
 

Srebro v prahu in 
klorovodikova 

kislina 
 
 

  

2 

 
 
Magnezij v prahu 
in klorovodikova 

kislina 
 
 

  

3 

 
 

Železo v prahu in 
klorovodikova 

kislina 
 
 

  

4 

 
 

Cink v prahu in 
klorovodikova 

kislina 
 
 

  

5 

 
 

Baker v prahu in 
klorovodikova 

kislina 
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2. poskus: Identifikacija neznanega vzorca kovinskega prahu s podplatov čevljev storilca 
 
Dopolnite spodnjo izjavo forenzičnega laboratorija – Oddelek za identifikacijo kovin. 
 

Forenzični laboratorij  
Oddelek za identifikacijo vzorcev 

 
 

IZJAVA FORENZIKA 
 

Spodaj podpisani(a) _________________________________ na podlagi izvedene analize za 
identifikacijo kovin izjavljam, da je identificirana kovina _______________________ (ime kovine).  
Ugotovitev potrjujem z naslednjimi sklepi: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Analiza vzorca dodatno potrjuje sum, da je osumljenec kriv/nedolžen (ustrezno obkrožite) pri ropu 
trgovine z nakitom.  

 
Kraj in datum:                 Podpis:  
 
 
VPRAŠANJA ZA UTRJEVANJE ZNANJA 
 
1. Kaj je redoks vrsta kovin?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Katere kovine reagirajo z razredčeno klorovodikovo kislino? Odgovor utemeljite.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Zapišite glavne razlike v opažanjih med reakcijo cinkovega in srebrovega prahu s 
klorovodikovo kislino.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Zapišite enačbe kemijskih reakcij, ki so potekle. Zapišite tudi ustrezna agregatna stanja snovi. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

Datum opravljanja 
vaje 

 
 
 

Podpis asistenta  
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2. laboratorijska vaja 
VLAKNA IN UMOR 

 
 
ZGODBA 
 
V petek je policija prejela anonimen klic starejše gospe A. K., ki je ob cesti opazila sumljivo črno 
vrečo. Policija se je na klic takoj odzvala in tja nemudoma poslala dežurno patruljo. Ko so 
prispeli na kraj, na katerem je ležala črna vreča, so jo odprli in videli, da gre za truplo mlajšega 
moškega. Poklicali so forenzike; ti so fotografirali kraj najdbe trupla in zavarovali dokaze, te pa so 
nato prepeljali v forenzični laboratorij. Začeli so preiskavo zbranih dokazov. Glede na kraj najdbe 
so sklepali, da se zločin ni zgodil na kraju najdbe vreče s truplom, ampak da je bilo truplo 
odvrženo. Preiskava je pokazala, da je moški umrl nasilne smrti, saj so našli kar nekaj vbodnih 
ran. Glede na izmerjeno telesno temperaturo trupla so sklepali, da se je umor zgodil pred 
približno 24 urami. Med nadaljnjim preiskovanjem so na obleki trupla našli več na videz enakih 
vlaken/dlak in jih spravili za analizo. Pri preiskovanju širše 
okolice so v zabojniku za papir odkrili okrvavljeno jakno 
storilca umora, na kateri so vidni vzorci vlaken/dlak. Dokazni 
material so pripeljali v forenzični laboratorij. Naloga forenzika 
je identificirati izvor dlak na obleki trupla in storilca, da bi 
tako izvedeli več o storilcu in dobili usmeritve za nadaljevanje 
preiskave. Gre res za človeške dlake ali je pred forenziki novo 
presenečenje?  

Slika: Človeški lasje pod mikroskopom 
 
TEORETIČNE OSNOVE 
 
Svetlobni mikroskop je priprava za opazovanje drobnih predmetov. Z njim lahko opazujemo 
predmete, ki prepuščajo svetlobo. Zaradi tega razloga moramo večje predmete narezati na zelo 
tanke rezine. Tako pripravimo mikroskopski preparat. 
 
Preparat je od spodaj osvetljen z lučko, ki je v podstavku mikroskopa. Lučko prižgemo s 
stikalom. Na spodnji strani mizice je pri večini mikroskopov tudi zaslonka, ki jo z ročico lahko 
odpiramo ali zapiramo in tako povečamo ali zmanjšamo količino svetlobe, ki osvetljuje preparat. 
Tanjše in prozornejše preparate osvetlimo z manj svetlobe, debelejše in manj prozorne pa z več 
svetlobe. Mikroskopski preparat položimo na mizico pod objektiv, in sicer vedno na nosilnem, tj.  
objektnem stekelcu, in ga pokrijemo z manjšim krovnim stekelcem. Slika je boljša, če je opazovan 
predmet v tekočini. Pri svežih mikroskopskih preparatih je to voda ali pa fiziološka raztopina, pri 
trajnih mikroskopskih preparatih pa so to sintetične smole. Ko preparat pokrijemo, se pod 
krovnim stekelcem pogosto ujamejo mehurčki zraka, ki lahko motijo opazovanje. Manj 
mehurčkov nastane, če krovno stekelce na preparat položimo pod kotom 45° glede na objektno 
stekelce. Sliko opazujemo skozi okular. Izostrimo jo z obračanjem vijaka za ostrenje slike. 
Mikroskop ima dva taka vijaka – makrometrski vijak za grobo ostrenje slike in mikrometrski vijak 
za natančno ostrenje.  
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Slika: Svetlobni mikroskop in njegovi sestavni deli 
 

 
 
 

Slika: Priprava mikroskopskega preparata 
 

Postopek mikroskopiranja: 
1. S pritiskom na stikalo prižgemo lučko v mikroskopu. 
2. Preverimo, ali imamo v revolverju nastavljen objektiv, ki ima najmanjšo povečavo (najkrajši 

objektiv). Če ni, potisnemo v os objektiv z najmanjšo povečavo. 
3. Pripravljen mikroskopski preparat vlakna položimo na mizico. 
4. Izostrimo sliko z makrometrskim vijakom, če je potrebno, pa še z mikrometrskim vijakom. 
5. Če želimo preparat opazovati pri večji povečavi, potisnemo objektiv (daljši objektiv) z večjo 

povečavo v os (prej ne obračamo mikrometrskega ali makrometrskega vijaka). 
6. Sliko nadalje ostrimo le z mikrometrskim vijakom. 

okular 

tubus 

revolver 

objektiv
r 

mizica 

lu�ka 

podstavek 
mikroskopa 

stativ 

makrometrski  vijak 

mikrometrski vijak 

stikalo 

objektno steklo 

vlakno 

krovno steklo  

zaslonka 
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7. Preden prenehamo mikroskopirati, potisnemo v os objektiv z najmanjšo povečavo in šele po 
tem vzamemo preparat z mizice. S pritiskom na stikalo ugasnemo lučko mikroskopa.  

 
NAMEN VAJE 
 

Rešiti forenzični izziv ob uporabi znanja s področja identifikacije neznanih vzorcev vlaken/dlak. 
 
POTEK DELA PO STOPNJAH 
 
1. poskus: Priprava različnih mikroskopskih vzorcev tekstilnih vlaken in dlak ter priprava obeh 

neznanih vzorcev 
 
Za vsako izmed petih različnih vrst tekstilnih vlaken in dlak pa tudi za neznana vzorca ponovite enak postopek.  

1. Na objektno stekelce s kapalko kanite 1–2 kapljici vode.  
2. S škarjami pripravite ustrezno dolgo vlakno (dolžina krovnega stekelca) in ga položite v 

kapljico vode na objektnem stekelcu.  
3. Vse skupaj pod kotom pokrijte s krovnim stekelcem in pri tem pazite, da se vam pod  

krovno stekelce ne ujamejo zračni mehurčki.  
 
2. poskus: Mikroskopiranje 

 
Dobro si oglejte, kar vidite. Opazujte in čim bolj natančno določite, ali so prisotne luske ali ne, 
ter določite videz lusk: površina – (hrapava/gladka …); oblika (trikotna, okrogla, kvadratna, 
pravokotna …); velikost (gledano primerjalno na druge vrste lusk med posameznimi vlakni); 
robovi lusk (nazobčani, gladki …); opišite tudi druge vidne značilnosti vlakna.  
 
Sliko vedno izostrite najprej z makrometrskim in nato še z mikrometrskim vijakom. Pri sledenju 
morate biti pozorni na dvigovanje in spuščanje mizice, da z lečo objektiva ne boste poškodovali 
objektnega in krovnega stekelca. V tabelo narišite posamezno vrsto vlakna in zapišite sklepe 
oziroma svoje ugotovitve.  
 
OPAŽANJA IN SKLEPI 
 
Skica opazovanega tekstilnega vlakna oz. dlake Sklepi 
1. vzorec: dlaka merino ovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povečava  
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Skica opazovanega tekstilnega vlakna oz. dlake Sklepi 
2. vzorec: konjska dlaka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povečava  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. vzorec: nebarvan človeški las 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povečava  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. vzorec: bombažno vlakno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povečava  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. vzorec: sintetično vlakno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povečava  

 
 

 
 
 
3. poskus: Identifikacija dveh neznanih vzorcev 
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Neznana vzorca tekstilnega vlakna oz. dlak s pinceto poberite z žrtvine obleke in obleke 
osumljenca umora, ki so ju policisti našli na kraju zločina. Vlakni, ki ste ju odvzeli z oblek, 
shranite v PVC-vrečki in ju z alkoholnim flomastrom ustrezno označite. Vlakni enako kot prej 
opazujte pod mikroskopom. Ali se vlakni z obleke osumljenega morilca in trupla po pregledu 
ujemata in je osumljenec pravi? Pridobljene rezultate tega dela primerjajte z rezultati 2. poskusa in 
na podlagi izpeljanih sklepov izpolnite izjavo forenzika.  
 

Skica neznanega vzorca vlakna Sklepi 
Vlakno z osumljenega morilca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povečava  
 

Vlakno s trupla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povečava  
 

 
Forenzični laboratorij  

Oddelek za identifikacijo vzorcev 
 

 
IZJAVA FORENZIKA 

 
Spodaj podpisani(a) _________________________________ na podlagi izvedene analize za 
identifikacijo vlaken izjavljam, da je identificirano vlakno _____________________ (ime vlakna).  
Ugotovitev potrjujem z naslednjimi sklepi: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Analiza vzorca dodatno potrjuje sum, da je osumljenec kriv/nedolžen (ustrezno obkrožite) pri 
umoru mlajšega moškega.  

 
Kraj in datum:                 Podpis:  
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VPRAŠANJA ZA UTRJEVANJE ZNANJA 
 
1. Na osnovi rezultatov sklepajte, kateri vrsti vlaken sta neznana vzorca.  

___________________________________________________________________________ 

2. Katero vlakno ima najmanjšo debelino pri opazovanju s svetlobnim mikroskopom.  

___________________________________________________________________________ 

3. Katero vlakno je najdebelejše?  

___________________________________________________________________________ 

4. Narišite shemo delitve vlaken. Za domačo nalogo navedite vsaj tri primere uporabe različnih 
vlaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum opravljanja 
vaje 

 
 Podpis asistenta  
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3. laboratorijska vaja 
STORILCA IZDAJO RASTLINE 

  
 
ZGODBA 
 

 
 

Slika: Pelodna zrna različnih vrst rastlin pod mikroskopom 
 
Leta 1959 se je ob reki Donavi v Avstriji zgodil krut umor moškega srednjih let. Zaradi 
nepojasnjenega izginotja med potovanjem po reki Donavi so policisti sumili, da se je zgodil umor. 
Analiza cvetnega prahu iz blata osumljenčevih škornjev je pokazala na specifično gozdno okolje; 
še posebej značilna je bila prisotnost fosilnega zrna cvetnega prahu iz miocena, za katerega so 
preiskovalci vedeli, da se nahaja le v skalah na omenjenem gozdnem območju ob reki Donavi. 
Ko so preiskovalci osumljenca soočili s tem dejstvom, je priznal umor in odpeljal policijo na 
lokacijo, na kateri je bilo zakopano truplo. Storilca so izdale rastline. Podajmo se po poti 
raziskovanja tega zločina v vlogi forenzikov in ugotovimo kraj krutega umora.  
 
TEORETIČNE OSNOVE 
 
Pomembni dokazi v forenzični preiskavi so lahko tudi botanični dokazi. Gre za različne dele 
rastlin, kot so vrste pelodnih zrn, pecljev, stebel, sadežev ali semen. Palinologija je veda o pelodih 
rastlin in sporah gliv; spada v tako imenovano forenzično botaniko; z raziskovanjem cvetnega 
prahu in s klasifikacijo rastlinskih vrst na podlagi značilnosti pelodnih zrn ter s poznavanjem 
anatomije rastlin, njihove reprodukcije in rasti omogoča, da se botanični izrazi verodostojno 
uporabijo na sodišču. Ko se zgodi kaznivo dejanje, preiskovanje peloda poteka na osnovi 
Locardove teorije medsebojne izmenjave, ki trdi, da ob stiku dveh objektov pride do vzajemne 
izmenjave sledi med njima. Vsi ti dokazi imajo še toliko večjo težo, ko se zločin zgodi na 
prostem, saj lahko podajo precej natančne informacije o času in lokaciji dogodka. Botanični 
dokazi se največkrat prenašajo zaradi neposrednega stika z rastlino, na primer cvetni prah na 
čevljih kot posledica dotika čevljev s cvetočo rastlino. Ker je čas cvetenja rastlin povezan s 
podnebjem in z letnim časom, je pojavljanje cvetnega prahu lahko pomemben dejavnik pri 
določanju časa smrti. Pelodna zrna so dolgo odporna proti zunanjim dejavnikom okolja, zato 
zelo počasi razpadajo. Če se pelodna zrna nahajajo v večjih količinah, je cvetni prah ali pelod 
mogoče videti kot izjemno droben rumen prah. Pelod je homogen fin prah rumene barve in 
predstavlja skupek več tisočih drobnih zrn cvetnega prahu raznovrstnih oblik. V rastlinskem 
svetu cvetočih rastlin je cvetni prah analogen spermi v živalskem svetu, saj prenaša moške spolne 
celice do ženskih delov rastlin iste vrste. Dokazi cvetnega prahu so zaradi njegovega počasnega 
razpadanja trajni, poleg tega pa so pelodna zrna tako kompleksna in je na njihovi osnovi mogoče 
točno določiti vrsto rastline, ki jih je proizvedla, ter njeno lokacijo v regiji ali celo državi. Zaradi 
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omejenega gibanja rastlin se cvetni prah med njimi lahko prenaša na naslednje načine: 1) z vetrom 
(anemofilija); 2) s pomočjo živali (zoogamija); 3) prenos z vodo (hidrogamija);                              
4) samoopraševanje (avtogamija); 5) zaprto opraševanje (kleistogamija).   
 
Fizikalne lastnost i  pe loda , ki jih lahko določimo, so: velikost, oblika, vrsta odprtine, tekstura, 
odpornost in struktura sten. Za vsako vrsto rastline so značilne enkratne oblike pelodnih zrn, pri 
čemer površina zrna lahko vsebuje zelo kompleksne vzorce.  
 
1. Vel ikost  cve tnega prahu 
Premer zrn cvetnega prahu je od 5 do 200 mikrometrov. 
Na podlagi velikosti zrna cvetnega prahu lahko ob 
predpostavki, da imata različno veliki zrni različno vrsto 
rastline, razlikujemo med vrstami dveh rastlin znotraj 
istega rodu.  
 
 

 
Slika: Velikost cvetnega prahu 

 
 
2.  Oblika 
Pelodna zrna so raznovrstnih oblik: okrogla, trikotna, 
eliptična, šesterokotna, peterokotna, kvadratna in 
razne geometrične variacije teh oblik.  
 
 
 
 
 
 

Slika: Različne oblike cvetnega prahu 
 

3. Vrsta odprt ine 
Zrna cvetnega prahu imajo eno ali več majhnih 
odprtin, skozi katere izstopajo moške spolne celice 
med oploditvijo. Nekaj vrst cvetnega prahu nima 
odprtin, ampak imajo namesto teh tanke stene, ki se 
predrejo in tako omogočijo moškim spolnim 
celicam, da izstopijo. Odprtini lahko torej določimo 
velikost, obliko, debelino in njihovo število.  
 
Slika: Odprtine v pelodnem zrnu 
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4. Tekstura pe lodnega zrna 
Ko govorimo o teksturi pelodnega zrna, imamo v 
mislih ornamente ali vzorce, ki jih lahko opazimo na 
površini zrna cvetnega prahu. Vzorci so lahko preprosti 
ali pa tudi zelo bogati. Vedno velja, da je vzorec pri 
cvetnem prahu rastlin iste vrste enak. Tekstura je torej 
lahko granularna ali zrnata, bodičasta, kot polkrogla, 
mrežasta ali gladka. Teksturo pelodnega zrna 
opazujemo na površini zrna cvetnega prahu, ki jo 
imenujemo tudi ekteksin.  

           
Slika: Tekstura pelodnega zrna 

 
NAMEN VAJE 
 

Spoznati različne vrste cvetnega prahu kot dokaz v forenzični preiskavi in identificirati neznani 
vzorec cvetnega prahu.  
 
POTEK DELA PO STOPNJAH 
 
1. poskus: Identifikacija različnih vrst cvetnega prahu 
 

1. Vzemite 5 objektnih in krovnih stekelc. Na objektna stekelca s kapalko kapnite kapljico 
vode.  

2. Iz petrijevk s pomočjo vatirane palčke previdno vzemite različne vzorce cvetnega prahu. Za 
vsako zajemanje vzorca uporabite novo vatirano palčko.  

3. Cvetni prah s pomočjo ostre pincete ali igle previdno postrgajte iz vatirane palčke v kapljico 
vode.  

4. Na objektno steklo ustrezno namestite krovno steklo in posamezno vrsto peloda opazujte 
pod svetlobnim mikroskopom. Pri skici vsakega pelodnega zrna določite tudi osnovne 
fizikalne lastnosti: obliko, vrsto odprtine (če je ta vidna) in teksturo pelodnega zrna (če je ta 
vidna). Zapišite povečavo, pod katero ste pelodna zrna opazovali. 

 
OPAŽANJA IN SKLEPI 
 

Skica pelodnega zrna Opis zunanjih značilnosti 

1. vzorec: Navadna sončnica Helianthus annuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povečava  
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Skica pelodnega zrna Opis zunanjih značilnosti 
2. vzorec: Trave Poaceae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povečava  

 
 

3. vzorec: Navadna leska Corylus avellana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povečava  

 
 
 

4. vzorec: Navadna ciklama Cyclamen purpurascens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povečava  

 
 

5. vzorec: Navadna marjetica Bellis perennis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povečava  
 

 
 
2. poskus: Identifikacija neznanega cvetnega prahu iz obleke umorjene osebe 
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Ponovite postopek 1. poskusa in zapišite ugotovite za neznano vrsto cvetnega prahu. V rubriko 
»Sklepi« na podlagi svojih ugotovitev zapišite, na kakšnem terenu se je zgodil umor, opisan v 
zgodbi te laboratorijske vaje.  
 

1.  Vzemite objektno in krovno stekelce. Na objektno stekelce s kapalko kapnite kapljico vode.   
2. Iz obleke umorjenega moškega s pomočjo vatirane palčke previdno vzemite vzorec 

cvetnega prahu. Tega s pomočjo ostre pincete ali igle previdno postrgajte z vatirane palčke 
na kapljico vode. Namestite krovno stekelce in pod svetlobnim mikroskopom opazujte 
vrsto peloda. Pridobljene rezultate tega dela primerjajte z rezultati 1. poskusa in na podlagi 
izpeljanih sklepov izpolnite izjavo forenzika. 

 
Skica neznanega pelodnega zrna z obleke 

umorjene osebe 
Opis zunanjih značilnosti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povečava  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Forenzični laboratorij  
Oddelek za identifikacijo vzorcev 

 
 

IZJAVA FORENZIKA 
 

Spodaj podpisani(a) ________________________ na podlagi izvedene analize za identifikacijo 
cvetnega prahu izjavljam, da identificirani cvetni prah pripada _______________ (ime rastline).  
Ugotovitev potrjujem z naslednjimi sklepi: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Analiza vzorca še dodatno potrjuje sum, da je osumljenec kriv/nedolžen (ustrezno obkrožite) pri 
krutem umoru moškega srednjih let.   

 
Kraj in datum:                 Podpis:  
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Slika prikazuje teren, za katerega policija sumi, da se je zgodil umor. Na njej so označena rastišča 
posameznih opazovanih vrst rastlin. Na podlagi identificiranega neznanega vzorca cvetnega 
prahu na sliki označite, kje se je zgodil umor.  
 

 
Slika: Pokrajina, v kateri se je zgodil umor  

 
VPRAŠANJA ZA UTRJEVANJE ZNANJA 
 
1. Opredelite izraz »palinologija«.  

___________________________________________________________________________ 

2. Naštejte nekaj botaničnih dokazov, ki jih lahko uporabimo v forenzični preiskavi.  

___________________________________________________________________________ 

3. Opišite cvetni prah in njegove lastnosti. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Na katere načine se lahko cvetni prah prenaša med rastlinami?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Katere fizikalne lastnosti ste določevali pri identifikaciji pelodnih zrn?  

___________________________________________________________________________ 

6. Čemu služi odprtina na pelodnem zrnu? 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 

Datum opravljanja 
vaje 

 
 Podpis asistenta  

 

Rastiš�e  
navadne ciklame 

Rastiš�e trave in 
navadne marjetice 

Rastiš�e  
navadne leske 

Rastiš�e  
navadne son�nice 
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4. laboratorijska vaja 
PRSTNI ODTISI IN VLOM 

 
ZGODBA 
 
Policisti so bili včeraj zjutraj obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo. Ta se je zgodil pri starejši in 
bolni gospe, ki je med dejanjem spala v spalnici. Vlomilci so ji iz dnevnega prostora odnesli 
televizor in vso zlatnino. Na kuhinjskem pultu je imela gospa v beli kuverti še denar, s katerim je 
nameravala v naslednjem dopoldnevu na pošti plačati položnice. Gospa vlomilcev na delu ni ne 
videla ne slišala. Razdejanje po dnevni sobi je opazila šele zjutraj in tako vlom prijavila na policijo. 
Ta je v njeno hišo poslala forenzike; ti so iz posodic, v katerih je imela gospa 
shranjeno zlatnino, in tudi iz drugih predmetov po stanovanju pobrali prstne 
odtise. Poleg prstnih odtisov gospe so forenziki odkrili še dvoje različnih 
prstnih odtisov. Ker je gospa živela v stanovanju sama, se je na podlagi treh 
različnih vrst prstnih odtisov sprožilo iskanje dveh osumljencev, ki sta 
povzročila kaznivo dejanje. Nekaj teh predmetov je bilo prinesenih tudi v 
naš laboratorij. Vaša naloga je odkriti prstne odtise osumljencev in nato na 
podlagi v bazi shranjenih kartic prstnih odtisov ugotoviti, ali sta osumljenca 
prava ali ne.                                                      

Slika: Prstni odtis  
 
TEORETIČNE OSNOVE 
 
Prstni odtis je definiran kot odtis, ki ga naredi koža blazinice človeškega prsta. Niti enojajčni 
dvojčki nimajo enakih prstnih odtisov, zato se prstni odtisi lahko uporabljajo za dokazovanje 
istovetnosti osebe in so nepogrešljiv element forenzičnega raziskovanja. Če želimo identiteto 
posameznika potrditi ali zavreči, moramo imeti dva različna vzorca. Prvi temelji na t. i. 
biometričnem načinu identifikacije posameznika, kar pomeni, da človekove fizične lastnosti 
obravnavamo individualno. Drugi je zajem in shranjevanje tega vzorca (t. i. živi vzorec) v 
standardni podatkovni obliki. Ta se v postopku identifikacije primerja z vzorcem (t. i. shranjeni 
vzorec ali podpis), ki temelji na istih značilnostih in je shranjen v varnostnem sistemu. Primerjava 
obeh vzorcev lahko nato potrdi ali zavrže posameznikovo identiteto. Najnaprednejši in 
najrazvitejši način je preverjanje na osnovi prstnih odtisov. Gre za nedvomen dokaz identitete 
človeka, saj je večina današnjih biometričnih sistemov osnovana na prepoznavanju prstnih 
odtisov. Osnovna enota vsakega prstnega odtisa je njegov značilen relief, ki nastane ob razvijanju 
prstov (zametki daljših prstov se skrajšajo in skrčijo, iz njih se razvijejo pravi prsti). Relief je 
izbočen del kože na dejansko vseh okončinah (dlani, prsti, podplati …). Velika večina oblik 
kožnih reliefov se oblikuje med razvojem zarodka med tretjim in petim mesecem nosečnosti. 
Prstni odtis je lahko odtis reliefa prsta, in sicer v celoti ali delno. Če so vzorci na levi in desni roki 
simetrični, to običajno kaže, da se je zarodek razvijal v stabilnem prenatalnem okolju, medtem ko 
asimetrija kaže, da je bil zarodek izpostavljen stresu. Čim večja kot je asimetrija, tem večji je bil 
stres zarodka v maternici. Fiziološko je prstni odtis konfiguracija grebenov s porami, ki jih delijo 
doline. Prstni odtis se s starostjo osebe ne spreminja, ampak raste v svoji prvotni obliki. Ko oseba 
preneha rasti, prstni odtis ostane v svoji velikosti nespremenjen. Če se prstni odtis poškoduje, se 
po poškodbi obnovi v prvotno obliko.  
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Majhen odstotek populacije (npr. rudarji ali nekateri glasbeniki) ima prstne odtise zaradi stalnega 
trenja poškodovane. V razvitejših državah je ta odstotek zanemarljivo majhen in tako ne 
predstavlja težave za identifikacijske sisteme, ki temeljijo na prstnih odtisih. 

Za zajem značilnosti vzorca prstnega odtisa obstajajo različne algoritemske metode. Tiste najbolj 
razširjene temeljijo na prepoznavanju vzorca, ki ga imenujemo minucij. Pri algoritmih, temelječih 
na minucijah, je prstni odtis sestavljen iz grobih značilnosti, kot so loki, zanke in krogi, ter 

drobnih značilnosti, kot so na primer bifurkacije 
(razdelitve), delte (združevanja v obliki črke Y), 
prekrižanja, otoki, pore in konci grebenov. Jedro je 
središče prstnega odtisa. Prstni odtis ima okoli 
40 minucij. Značilnost vsake izmed njih je 
položaj (koordinate), tip (bifurkacija, delta ali 
konec) in usmerjenost (orientacija). Skupek 
značilnosti več minucijev nam da predlogo 
prstnega odtisa. Če so značilnosti natančno 
zajete, je možnost, da bi imela dva prstna odtisa 
enake značilnosti, izjemno majhna. 

Slika: Primer prstnega odtisa človeka 

Na prstnih odtisih, ki se na prvi pogled zdijo naključni, lahko prav za vsakega izmed njih 
določimo tipično območje vzorca. To je vedno obdano z značilnimi reliefi, ki so odraz obrisa 
vzorca. Na območju vzorca se lahko tako pojavijo trije osnovni vzorci: 1) ločni vzorec, 2) zanka, 
ali 3) krožni vzorec.  
 
Ločni vzorec , ki predstavlja najpreprostejše sosledje paralelnih reliefnih izbočenih črt, ima tipičen 
videz hribčka. Na odtisu preprostega ločnega vzorca grebeni tečejo 
od ene strani na drugo, vmes pa je na sredini po navadi hribček ali 
val. Kompleksnejši ločni vzorci s šotorskim lokom imajo po navadi 
koničast vrh, ki je podoben šotoru. Ločni vzorec nima delte niti 
zaprtega območja vzorca.  

  
 Slika: Loki 

 
 
Zanka , ki je eden izmed najpogostejših vrst vzorcev, je sestavljena iz 
niza reliefnih črt, ki so ostro zavite navzgor. Obstajata dve vrsti zank: 
1) podlahtnična zanka (odpiranje proti mezincu) in 2) radialna zanka 
(odpiranje proti palcu). Redka je vrsta radialnih zank, ki se pri 
nekaterih ljudeh pojavljajo na kazalcu. Zanke imajo vedno definirano 
jedro, jasno območje vzorca in eno delto.  
 

Slika: Vzorec zanke 

prekri�anj
e 
jedro 

bifurkacija 

pora 

delta 

otok 

konec grebena 
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Krožni vzorec , ki je sestavljen iz več koncentričnih krogov, je običajno oblikovan iz dveh ali več 

združujočih se grebenov. Preprost krožni vzorec ima običajno dve 
delti in vsaj en greben, ki predstavlja 360-stopinjski krog. Ta je lahko 
spiralen, ovalen, krožen ali kakršna koli različica kroga. Včasih se 
pojavijo tudi vzorci, ki so videti, kot da bi bili sestavljeni iz mešanice 
dveh osnovnih vzorcev (t. i. kompoziti). Če ima kompozit eno delto, 
ga imenujemo zanka; če ga sestavljata dve delti, gre za krožni vzorec.  
 
 

Slika: Krožni vzorec 
 
Elektronski zajemi slik in algoritmi za razpoznavanje vzorcev prstnih odtisov se v današnjem 
času obdelujejo in shranjujejo samodejno. V več primerih za ta postopek obstajajo tudi standardi, 
ki so osnovani na minucijah.  
 
Na začetku forenzične preiskave je prstne odtise oseb treba najprej registrirati. Registracija 
prstnega odtisa je sestavljena iz dveh poglavitnih delov: 1) zajema in 2) shranjevanja vzorčnega 
prstnega odtisa določene osebe. Odvzet prstni odtis se imenuje registrirana predloga osebe. Med 
forenzično preiskavo sistem z bralniki prstnih odtisov vzorce zajema in obdela tako kot med 
registracijo prstnega odtisa. Programska oprema nato zajet vzorec osumljenca primerja s 
predlogami, registriranimi v sistemu. Če sta zajet prstni odtis osumljenca in predloga skladna, je s 
tem potrjena istovetnost (identifikacija) in ugotovljena pristnost (avtentikacija).  
 
NAMEN VAJE 
 

Rešiti forenzični izziv z uporabo znanja s področja identifikacije latentnih prstnih odtisov.  
 
POTEK DELA PO STOPNJAH 
 
1. poskus: Preučite svoj prstni odtis 
 

1. Čopič z mehkimi vlakni previdno dajte v svetel prah (prah kalcijevega karbonata) za prstne 
odtise. Pri tem pazite, da je na konicah čopiča malo prahu. Prah v celoti prenesite na prstno 
blazinico desnega kazalca.  

2. Previdno odtrgajte približno 3 cm dolg kos čistega lepilnega traku. 
3. Lepilni trak položite na mizo z lepljivo stranjo navzgor. Čezenj enkrat povaljajte prst, da se 

bel prah prilepi nanj.  
4. Previdno odlepite lepilni trak s prsta. 
5. Lepilni trak z odkritim prstnim odtisom prilepite na črno kartico za prstne odtise v skripti. 
6. S pomočjo osnovnih vzorcev prstnih odtisov določite vrsto svojega prstnega odtisa. 

Pomagajte si z lupo. 
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2. poskus: Dvigovanje latentnega prstnega odtisa s prosojnega predmeta 
 

1. Na dobro očiščeno stekleno čašo naredite prstni odtis svojega kazalca.  
2. Za dvigovanje latentnega prstnega odtisa s prosojnega predmeta uporabite aktivno oglje v 

obliki črnega prahu. Črni prah s pomočjo čopiča s polkrožnimi gibi rahlo nanesite na 
prosojni predmet (steklena čaša), na katerega ste predhodno naredili prstni odtis. Odvečno 
količino prahu otresite s predmeta.  

3. Ko postane prstni odtis dovolj viden (razvit prstni odtis), s širokim lepilnim trakom za 
dvigovanje prstnih odtisov previdno prelepite vidni prstni odtis. Pri tem pazite, da med 
predmetom in lepilnim trakom ni mehurčkov zraka oz. da se lepilni trak ne naguba. 

4. Z enim potegom s predmeta počasi dvignite lepilni trak z razvitim prstnim odtisom. Lepilni 
trak nalepite na svetlo kartico za prstne odtise v skripti. 

5. Desno stran kartice izpolnite s potrebnimi podatki. 
6. S pomočjo osnovnih vzorcev prstnih odtisov določite vrsto razvitega prstnega odtisa. 

Pomagajte si z lupo. 
 

3. poskus: Razvijanje latentnega prstnega odtisa s hlapi joda 
 
1. Na košček papirja nanesite svoj prstni odtis. 
2. Košček papirja pokončno položite v razvijalno komoro (50-mililitrska čaša).  
3. V komoro dajte en kristal joda in jo tesno prekrijte z aluminijasto folijo za živila. 
4. Komoro postavite na rahlo ogreto steklokeramično ploščo. 
5. Papir z razvitim prstnim odtisom prilepite na ustrezno mesto v skripti.  
6. S pomočjo osnovnih vzorcev prstnih odtisov določite vrsto razvitega prstnega odtisa. 

Pomagajte si z lupo. 
 
4. poskus: Razvijanje latentnega prstnega odtisa s srebrovim nitratom(V) 

 
1. Na kos lesa nanesite svoj prstni odtis. 
2. Predmet, na katerem je domnevni latentni prstni odtis, poškropite z 10-odstotno vodno 

raztopino srebrovega nitrata(V). 
3. Predmet s sušilcem za lase osušite, izpostavite ga neposredni sončni svetlobi ali ga dajte 

pod UV-svetilko in počakajte nekaj minut, da se latentni prstni odtis razvije. 
4. Razvit prstni odtis narišite na ustrezno mesto v skripti. 
5. S pomočjo osnovnih vzorcev prstnih odtisov določite vrsto razvitega prstnega odtisa. 

Pomagajte si z lupo. 
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5. poskus: Razvijanje latentnega prstnega odtisa s hlapi cianoakrilata 

 
1. Na spodnjo polovico epruvete nanesite svoj prstni odtis.  
2. Epruveto postavite v 250-mililitrsko čašo (razvijalna komora). 
3. V čašo postavite aluminijasto posodico, v katero kapnite 2 kapljici cianoakrilatnega 

sekundnega lepila. 
4. Razvijalno komoro tesno zaprite z aluminijasto folijo za živila in jo položite na vročo 

steklokeramično ploščo. 
5. Opazujte spremembe na epruveti, kamor ste nanesli prstni odtis.  
6. Razvit prstni odtis narišite na ustrezno mesto v skripti. 
7. S pomočjo osnovnih vzorcev prstnih odtisov določite vrsto razvitega prstnega odtisa. 

Pomagajte si z lupo. 
 
6. poskus: Razvijanje latentnega prstnega odtisa z ninhidrinom 
 

1. Na košček papirja nanesite svoj prstni odtis. 
2. Košček papirja poškropite z 1-odstotno vodno raztopino ninhidrinskega reagenta in papir 

dobro sušite s sušilcem za lase do pojava obarvanja.  
3. Papir z razvitim prstnim odtisom prilepite na ustrezno mesto v skripti. 
4. S pomočjo osnovnih vzorcev prstnih odtisov določite vrsto razvitega prstnega odtisa. 

Pomagajte si z lupo. 
 
 
OPAŽANJA IN SKLEPI 
 
1. poskus: Preuči svoj prstni odtis 

 
Moj prstni odtis desnega kazalca 
 
 
 
 
 
 

Osnovni  vzorc i  prs tnih odt i sov 

   
Loki                        Krogi                       Zanka 
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2. poskus: Dvigovanje latentnega prstnega odtisa s prosojnega predmeta 
 

Moj latentni prstni odtis desnega kazalca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARTICA PRSTNEGA ODTISA 
 
Datum: ______________________________ 
 
Prosojni predmet: ______________________ 
 
Podpis: _______________________________ 

 
3. poskus: Razvijanje latentnega prstnega 

odtisa s hlapi joda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. poskus: Razvijanje latentnega prstnega 
odtisa s srebrovim nitratom(V) 

 
 

 

5. poskus: Razvijanje latentnega prstnega 
odtisa s hlapi cianoakrilata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. poskus: Razvijanje latentnega prstnega 
odtisa z ninhidrinskim reagentom 
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Identifikacija prstnih odtisov dveh vlomilcev v stanovanje starejše gospe 
 
1. poskus: Razrešitev forenzičnega izziva  
 

1. Policija je v naš forenzični laboratorij iz vlomljenega stanovanja starejše gospe prinesla dva 
predmeta (beležnico in kozarec starejše gospe), na katerih naj bi bili prstni odtisi obeh 
vlomilcev.  

2. Vaša naloga je, da odkrijete, ali so prstni odtisi res storilčevi. To storite tako, da za 
identifikacijo prstnih odtisov ponovite 3. poskus (za vrsto prstnih odtisov z lista papirja beležnice) 
in 2. poskus (za vrsto prstnih odtisov iz kozarca).  

3. Identificirane prstne odtise z obeh najdenih predmetov primerjajte s karticami prstnih 
odtisov zbirke FBI in izpolnite forenzično izjavo.  

 
 

Forenzični laboratorij  
Oddelek za identifikacijo prstnih odtisov 

 
 

IZJAVA FORENZIKA 
 

Spodaj podpisani(a) _________________________________ na podlagi izvedene analize za 
identifikacijo latentnega prstnega odtisa izjavljam naslednje:  
 

1.   Prstni odtis osumljenca št. 1 se ujema/e ne ujema (ustrezno obkrožite) s shranjeno kartico 
prstnega odtisa osumljenca. Analiza vzorca še dodatno potrjuje sum, da je osumljenec 
kriv/nedolžen (ustrezno obkrožite) ropa stanovanja starejše gospe.  

 
Utemeljitev: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Prstni odtis osumljenca št. 2 se ujema/e ne ujema (ustrezno obkrožite) s shranjeno kartico 
prstnega odtisa osumljenca. Analiza vzorca še dodatno potrjuje sum, da je osumljenec 
kriv/nedolžen (ustrezno obkrožite) ropa stanovanja starejše gospe. 

 
Utemeljitev: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Kraj in datum:           Podpis: 
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VPRAŠANJA ZA UTRJEVANJE ZNANJA 
 
1. Kakšen vzorec ima tvoj prstni odtis?  

___________________________________________________________________________ 

2. Pojasnite, zakaj se razvijejo prstni odtisi pri uporabi hlapov joda in cianoakrilata ter raztopin 
srebrovega nitrata(V) in ninhidrina. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Kakšne vrste prstni odtis je na predmetu, ki ste ga našli na kraju zločina in ga je v rokah držal 
storilec?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Kako je definiran prstni odtis? 

___________________________________________________________________________ 

5. Kdaj se pri človeku oblikuje prstni odtis? 

___________________________________________________________________________ 

6. Kaj je minucij? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Kako poteka registracija prstnih odtisov pri forenzični preiskavi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum opravljanja 
vaje 

 
 Podpis asistenta  
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5. laboratorijska vaja 
DNA KOT DOKAZ ZLO�INOV 

 
 
 
ZGODBA (resnična zgodba: Umori ob reki Green River) 
  
V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bil v Ameriki, v okolici Seattla, na 
pohodu serijski morilec. Posilil in umoril je skoraj 50 žensk, njihova telesa pa odvrgel v bližini 
reke Green River – od tod ime Green River murders (umori ob reki Green River). Morilec se je 
nemalokrat vrnil k truplu in izvajal nekrofilijo (spolni odnos z mrtvim telesom). Glavni osumljenec 
ameriške policije je bil Gary Ridgway. Leta 1987 je policija vendarle našla vzorec DNA, ki je 
pripadal morilcu. Na srečo osumljenca je bil vzorec takrat premajhen, da bi ga s starejšo 
tehnologijo lahko identificirali. Dokazi so ostali shranjeni 14 let, dokler forenzični laboratoriji 
niso začeli novega pristopa identifikacije DNA. Tokrat so lahko povezali DNA, najdene na 
telesih žrtev, z DNA Garyja Ridgwaya. DNA-vzorci so ga neposredno povezali s štirimi umori. 
Leta 2003 je v zameno, da bo prikrajšan za smrtno kazen, priznal umore 71 žensk. Policija je z 
njegovim imenom povezala 49 žrtev. Sodišče mu je dosodilo dosmrtno zaporno kazen brez 
možnosti pogojnega izpusta. Svojo kazen služi v washingtonskem zaporu. V vaji boste spoznali, 
kako v šolskem forenzičnem laboratoriju preprosto izoliramo DNA rastlinskega izvora in kako 
izvedemo elektroforezo, ki se uporablja za identifikacijo DNA. 

  
TEORETIČNE OSNOVE  
 
Vsak organizem ima DNA (deoksiribonukleinsko kislino), ki jo najdemo v jedru celice. DNA 
skupaj z molekulo ribonukleinske kisline (RNA) spada med nukleinske (jedrne) kisline. To so 
biološke makromolekule, ki so za življenje nujno potrebne. So nosilke genetskih informacij v 
vseh živih organizmih. Nadzorujejo osnovne življenjske procese v celicah in so kemična vez med 
generacijami. Glavna vloga nukleinskih kislin je shranjevanje in zapisovanje bistvenih bioloških 
informacij, kot so na primer dedne lastnosti. Ta zapis je unikaten za vsakega človeka. Razen 
rdečih krvničk, ki nimajo jedra, imajo vse druge celice DNA. DNA iste osebe je enak, in sicer ne 
glede na to, iz katerega dela telesa smo vzorec pridobili. V prokariontskih bakterijah se nahaja 
prosto v citoplazmi, v evkariontskih celicah (preostali organizmi) je v jedru (95 %) in nekaj 
malega v mitohondrijih ter plastidih (5 %). DNA vsebujejo tudi nekateri virusi – DNA-virusi. 
Nukleinske kisline so linearni polimeri, zgrajeni iz velikega števila manjših podenot, ki jih 
imenujemo nukleotidi. Ti se med seboj povezujejo v dolge verige – polinukleotidne molekule – s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika: Serijski morilec Gary Ridgway Slika: Območje reke Green River 
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fosfodiestrskimi vezmi. Genetska abeceda življenja na Zemlji je sestavljena iz štirih različnih 
nukleotidov. Njihovo zaporedje določa pomen genetske informacije.  
 
Nukleinske kisline so lahko zgrajene iz ene verige, ki se zvije v enojno vijačnico (RNA), ali dveh 
verig, ki se zvijeta v dvojno vijačnico (DNA). DNA in RNA se ločita tudi po enem nukleotidu. 
RNA vsebuje uracil, DNA pa timin. Nukleotid kot najmanjša gradbena enota nukleinskih kislin je 
v DNA sestavljen iz treh osnovnih delov:            
1) sladkorja (deoksiriboze), 2) organske dušikove 
baze (adenin, citozin, gvanin in timin); 3) fosfatne 
skupine.  
 
Sladkor, ki gradi nukleotid, je pentoza, kar 
pomeni, da je v obroč vezanih pet ogljikovih 
atomov. V DNA je ta sladkor deoksiriboza z 
molekulsko formulo C5H10O4 in spada med 
aldoze, ker vsebuje aldehidno funkcionalno sku-
pino. Nukleotide, ki vsebujejo sladkor deoksiribo-
zo, imenujemo tudi deoksiribonukleotidi. Pred-
pona deoksi- pa pomeni brez enega atoma kisika v 
molekuli.                                 

Slika: Zgradba nukleotida 
 
Organske dušikove baze so aromatske ciklične dušikove spojine. Po kemijski zgradbi ločimo:      
1) enoobročaste ali pirimidinske baze (citozin, 
timin in uracil), ki so zgrajene iz enega 
šestčlenskega obroča, in 2) dvoobročaste ali 
purinske baze (adenin in gvanin), ki so zgrajene 
iz dveh obročev, enega šest- in enega 
petčlenskega. V vsakem nukleotidu je prisotna 
samo ena organska dušikova baza. Organske 
baze lahko skrajšano poimenujemo s prvimi 
črkami njihovih imen. Če nukleotid vsebuje na 
primer adenin, ga imenujemo adenin 
deoksiribonukleotid.  

Slika: Razdelitev organskih dušikovih baz 
 
Fosfatni ion (PO4

3−) je tretji gradbeni element vsakega nukleotida. Molekule DNA se med seboj 
razlikujejo po številu in vrstnem redu nukleotidov, ki jo gradijo. Ti so v nukleinskih kislinah na 
dveh koncih prek estrske vezi povezani s fosfatnimi skupinami, kar imenujemo fosfodiestrska 
povezava. Ta omogoča nastanek kovalentnega ogrodja nukleinskih kislin.  
 
DNA je zgrajen iz dveh polinukleotidnih verig, ki se zavijata druga okrog druge v obliki dvojne 
vijačnice. Dvojno vijačnico stabilizirata dve vrsti vezi oziroma interakcij – vodikove in van der 
Waalsove vezi. Vodikove vezi nastanejo med pari komplementarnih (ustrezajočih si) baz, ki so na 
nasprotnih verigah (A-T in G-C). Dušikove baze se znotraj vijačnice med seboj vežejo v bazne 
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pare. Adenin se vedno veže s timinom in citozin vedno z gvaninom (Watson-Crickovo pravilo 
baznih parov).  
 
Med adeninom in timinom sta dve močni vodikovi vezi, med gvaninom in citozinom pa tri. 
Vsaka baza v verigi se lahko veže s komplementarno bazo, ki je neposredno na nasprotni strani v 
drugi verigi. Van der Waalsove vezi nastanejo med »naloženimi bazami«. Ravnine nukleotidnih 
baz so skoraj pravokotne na os vijačnice in so zložene kot stopnice v krožnih stopniščih. Baze na 
ta način pridejo dovolj blizu skupaj, da lahko med njimi delujejo privlačne sile.  
 
Ko so DNA-molekule v dvojni vijačnici izpostavljene sorazmerno blagim razmeram, kot so na 
primer segrevanje, kisline, baze ali organska topila, se verigi ločita. Pravimo, da je dvojna vijačnica 
denaturirana. Če raztopino toplotno denaturirane DNA počasi ohlajamo, lahko opazujemo 
ponovno povezovanje obeh prostih verig v prvotno dvojno vijačnico. Ta proces pa imenujemo 
renaturacija.  
 
DNA je v evkariontskih celicah v celičnem jedru, ki je posebna struktura znotraj celice, obdana z 
lastno membrano. Znotraj jedra je DNA v kromatinu, ki pri celični delitvi postane viden kot 
kromosomi. Ena izmed najpomembnejših lastnosti DNA je podvajanje ali replikacija na način 
semikonzervacije. To pomeni, da se ob enojni verigi sintetizira nova, ki je stari verigi 
komplementarna. Tako iz ene molekule DNA nastaneta dve, ki sta enaki.  

 
Podvajanje poteka pri evkariontih v jedru. Pri zapletenem procesu replikacije lahko pride tudi do 
napak, sprememb DNA, kar imenujemo mutacija. Zaradi mutacij se spremeni struktura ali število 
molekul DNA v celici. Te se lahko pojavijo v spolnih (zarodne mutacije) in tudi telesnih celicah 
(somatske mutacije). Zarodne mutacije so dedne in se zato prenašajo s staršev na potomce, 
medtem ko se somatske mutacije prenesejo le na potomke mutiranih telesnih celic, ki lahko 
zaradi mutacije postanejo rakave. Mutacije so lahko spontane (v naravi se pojavljajo naključno) ali 
inducirane (umetno sprožene).  
 
Nukleinske kisline je prvi izoliral švicarski biokemik Friedrich Miescher leta 1869 in jih tako 
poimenoval zato, ker jih je našel v jedru levkocitov in glavicah ribjih spermijev. Prisotnost 
nukleinskih kislin v preostalih celicah so dokazali v naslednjih nekaj letih, vendar je do odkritja 
njihove biološke vloge minilo še približno 75 let. Do konca četrtega desetletja prejšnjega stoletja 
je vladalo prepričanje, da so nosilci genskih informaciji beljakovine, za katere so menili, da so 
edine dovolj zapletene biomakromolekule, da so sposobne opravljati to funkcijo. Nasprotno je 
DNA v tistem času veljal za precej dolgočasno in nepomembno molekulo, ki jo sestavlja 
monotono zaporedje štirih različnih nukleotidov, zaradi česar si ni bilo mogoče predstavljati, da 
bi bila lahko nosilka genetske informacije. Friedrich Miescher je ugotovil, da se nukleinske kisline 
močno razlikujejo od beljakovin in drugih takrat znanih molekul. Poznejše raziskave so pokazale, 
da so nukleinske kisline prisotne v vseh živih bitjih – od preprostih bakterij do najkompleksneje 
zgrajenih organizmov. Nukleinske kisline nosijo zapis za nastanek beljakovin in s tem posredno 
tudi drugih molekul v celicah. Način zapisa, ki mu pravimo genski kod, je enak pri vseh živih 
bitjih.  
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Leta 1928 je Frederick Griffith izvedel enega prvih eksperimentov, ki so nakazovali pravo naravo 
DNA. Alfred Hershey in Marta Chase sta leta 1952 izvajala poskuse z bakteriofagi in dokazala, da 
je za prenos informacij odgovoren DNA. Vlogo DNA za organizme sta leta 1953 opisala James 
Watson in Francis Crick ter tudi določila njeno molekularno strukturo, kar je pomenilo začetek 
molekularne biologije. Za svoje delo sta leta 1962 prejela Nobelovo nagrado. Ugotavljanje 
istovetnosti DNA je v sodobni forenzični preiskavi zelo pomembno. Pri postopku elektroforeze 
DNA ločujemo nabite molekule v električnem polju, kar lahko uporabimo v analitske ali 
preparativne namene. Nukleinske kisline (npr. DNA) vsebujejo negativno nabite funkcionalne 
skupine (kot je na primer fosfatna skupina), zaradi česar v električnem polju potujejo od 
negativnega proti pozitivnemu polu, anodi. Na hitrost potovanja delcev, ki so izpostavljeni 
električnemu polju, vplivajo številni dejavniki, kot so: jakost električnega toka, nosilec, v katerem 
izvajamo elektroforezo, pa tudi velikost, oblika, naboj in kemijska sestava molekul, ki jih 
ločujemo. Separacijski postopek elektroforeze se izvaja v raztopini oziroma v nekem nosilcu ali 
na njem, ki je prepojen z ustreznim pufrom. Najpogostejši nosilci, ki morajo biti inertni ali pa 
morajo imeti ustrezne lastnosti, ki vplivajo na mobilnost molekul, so acetatna celuloza, silikagel, 
aluminijev oksid, poliakrilamid, škrob in agaroza. Za vse načine elektroforeze potrebujemo vir 
enosmerne napetosti in elektroforetsko komoro, v kateri je nosilec nameščen vodoravno ali 
navpično. Pri ločevanju različno veliki delci različno hitro potujejo v nosilcu in se tako ločijo. Te 
delce nato na neki način vizualiziramo (obarvanje, vezava fluorescirajočih molekul) in na razvitem 
elektroforetogramu opazimo različne lise (DNA-profil). Če se na DNA-profilu lise osumljenca 
skladajo z lisami DNA-vzorca, pridobljenega na kraju dogodka kaznivega dejanja, lahko 
sklepamo, da je osumljenec na kraju dogodka pustil biološko sled s svojim DNA. Tako lahko 
forenziki dokažejo, kdo je storilec nekega kaznivega dejanja.  
 
Opisani postopek identifikacije DNA je precej zapleten, zato elektroforeze DNA ni mogoče 
delati v šolskem laboratoriju. Verižna reakcija z encimom DNA – polimeraza (angl. PCR – 
Polymerase Chain Reaction), ki omogoča kopiranje specifičnih odsekov makromolekule DNA, je za 
šole predraga metoda. Za šole prav tako ni priporočljiva uporaba znanega barvila etidijevega 
bromida, s pomočjo katerega lahko izoliran DNA vizualiziramo, saj je ta rakotvoren.  
 
NAMEN VAJE 
 

Izolirati vzorec DNA rastlinskega izvora (vaja A) in spoznati tehniko elektroforeze barvil iz 
flomastrov (vaja B).  
 

POTEK DELA VAJE A PO STOPNJAH  
 
1. poskus: Izolacija DNA iz biološkega materiala  
 

1. V 250-mililitrsko čašo zatehtajte 3 g natrijevega klorida in odmerite 10 mL detergenta. Do 
oznake 100 mL dolijte navadno vodo in z mešanjem raztopite ves natrijev klorid.  

2. Biološki material (kivi, paradižnik ali jagode) narežite na koščke velikosti približno 0,5 x 
0,5 cm (lahko tudi manjše) in jih dajte v pripravljeno raztopino.  

3. Zmes 15 minut segrevajte na vodni kopeli s temperaturo 60 °C. Temperaturo merite s 
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termometrom.  
4. Zmes dajte za 10 minut v ledeno kopel, da se ohladi na sobno temperaturo. Ohlajate tako, 

da v položni legi čašo hitro in previdno obračate. Merite temperaturo.  
5. Zmes v terilnici strite v kašo (maceracija tkiva in pridobitev celic). 
6. Suspenzijo celic previdno filtrirajte in odmerite 20 mL pridobljenega filtrata.  
7. Filtrat prelijte v 50-mililitrski merilni valj. Po steni nagnjenega merilnega valja na filtrat 

previdno dolijte 20 mL hladnega etanola. Z zobotrebcem oziroma leseno trsko na nastali 
fazni meji dveh tekočin s previdnim krožnim mešanjem navijajte izločen DNA. Navit 
DNA izvlecite iz raztopine.  

 
2. poskus: Vizualizacija DNA, izoliranega iz biološkega materiala 

1. Za prenos vzorca DNA iz zobotrebca na objektno steklo mikroskopa uporabite drug 
zobotrebec.  

2. Dodajte kapljico ali dve 1-odstotne raztopine metilenskega modrila in nato objektno 
steklo na mestu nanosa pokrijte s krovnim steklom.  

3. DNA opazujte pri 40-, 100- in 400-kratni povečavi. Opažanja in sklepe vpišite v spodnjo 
preglednico.  

 
OPAŽANJA IN SKLEPI  
 
Pod različnimi povečavami mikroskopa skicirajte preparat pripravljenega vzorca in zapišite 
opažanja.  
 
Skica mikroskopskega preparata Opažanja 

40-kratna povečava 

 
 
 

 
 
 
 

 

100-kratna povečava 

 

 

 

 

400-kratna povečava 
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POTEK DELA VAJE B PO STOPNJAH 
 
1. poskus: Elektroforeza barvil iz flomastrov 

1. Pripravite elektroforetski pufer, tako da v 200 mL destilirane vode raztopite 2 g 
natrijevega hidrogenkarbonata.   

2. 1-odstotni agarozni gel pripravite tako, da 1 g agaroze raztopite v 100 mL prej 
pripravljenega pufra in z neoksidativnim plamenom segrevate nad gorilnikom. (Agarozo 
lahko za preproste eksperimente z barvili nadomestimo z navadnim agarjem ali želatino Fix, ki jo 
uporabljamo v peki. Razlika je v zamreženosti posameznih gelov in predvsem v barvi oz. motnosti gela, 
saj je agaroza prozornejša od agarja in želatine, zaradi česar razviti kromatogram lažje opazujemo.)  

3. Počakajte, da se raztopljena agaroza ohladi na približno 50 °C, in jo nato vlijte v manjšo 
plastično posodo takšne velikosti, da jo lahko prestavite v elektroforetsko komoro.  

4. Preden v nosilec vlijete gel, vanj vstavite glavniček in počakajte, da se gel strdi. Glavniček 
nato previdno odstranite.  

5. Vzorce različnih barvil flomastrov v žepke, ki so nastali v gelu, ko ste odstranili glavniček, 
nanašajte z avtomatsko pipeto. (Predhodno moramo vzorce pomešati z 87-odstotnim glicerolom; 
tako jih »obtežimo«, saj moramo vzorce nanašati v gel, ko je ta že potopljen v pufer. Če je vzorec 
»obtežen«, lepo pade v žepek v gelu, v nasprotnem primeru pa se nam lahko razlije v pufer.)  

6. Elektroforeza naj poteka na napetosti 45 V (pet zaporedno vezanih baterij z napetostjo     
9 V, ki generirajo enosmerni električni tok) približno 45 minut. Lahko uporabite tudi višjo 
napetost (npr. 100 V).  

 
Opažanja Sklepi  
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VPRAŠANJA ZA UTRJEVANJE ZNANJA 
 
1. Zakaj ste stekleno čašo z mešanico za 15 minut postavili v vodno kopel s temperaturo 60 °C? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Razložite, zakaj ste suspenzijo celic filtrirali. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Zakaj ste pri izolaciji DNA uporabili raztopino detergenta in natrijevega klorida?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Pojasnite vlogo etanola pri izolaciji DNA. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Čemu služi 1-odstotna raztopina metilenskega modrila? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Razložite, zakaj smo vzorec barvil flomastrov pred ločevanjem zmešali z glicerolom. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Iz katerih sestavnih delov je zgrajen posamezen nukleotid? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8. V čem sta si podobna sladkorja, ki gradita nukleotide DNA in RNA? V čem se razlikujeta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. Razložite pojem »elektroforeza«.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10. Zakaj vse lahko uporabljamo separacijsko tehniko elektroforeze? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11. Zakaj v šolskem laboratoriju ni mogoče ločevati vzorcev DNA? (Navedite vsaj dva vzroka.)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Datum opravljanja 
vaje 

 
 Podpis asistenta  
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6. laboratorijska vaja 
KRVNI MADEŽI IN UGRABITEV 

 
 
ZGODBA  
 
Bila je novembrska sobota, ko je na številko 113 prišel klic matere, ki je kričala in bila vsa iz sebe, 
da so ji neznanci ugrabili 22-letno hčer. Policijska patrulja je prihitela pred vrstno hišo, v kateri sta 
živeli mama in hči. Ko je mama prispelim policistom razložila, da so njeno hčer ugrabili, so 
policisti takoj posumili, da imajo opravka s serijskim morilcem. V obdobju dveh mesecev se je 
namreč že dvakrat zgodil podoben primer. V obeh primerih so po tedenskem iskanju s pomočjo 
forenzikov našli zavrženi trupli mladih deklet, zaviti v odeje. Policisti so skupaj s forenziki 
sprožili preiskavo. Najprej so se sprehodili po celotni ulici vrstnih hiš in pri sosedih skušali 
pridobiti koristne informacije. Pri vseh hišah, razen pri eni, so jim vsi odprli in poročali, da niso 
opazili ničesar, kar bi kazalo na ugrabitev. Hiša, v katero policisti niso prišli, je bila videti prazna 
in zaklenjena. Čez tri dni sta se stanovalca te hiše vrnila domov. Policisti so opravili 
poizvedovanje tudi pri njima. Mlajši par jima je zatrdil, da sta bila na počitnicah v tujini in da o 
tem dogodku ne vesta ničesar. Istega dne pa so na gradbišču blizu ulice opazili v okrvavljeno 
odejo zavito truplo pogrešanega dekleta. Policisti so sumili na mlad par, ki se je po njunem 
pripovedovanju vrnil s počitnic. V hiši, v kateri sta živela, so odredili hišno preiskavo in v kleti 
našli dekletovo šolsko torbo, ob njej pa že 
posušene kaplje krvi. Kri so previdno postrgali v 
posodico in jo prinesli v forenzični laboratorij 
Oddelka za preiskave tkiv. Vaša naloga je, da 
odkrijete, ali je kri na najdeni odeji in šolski torbi 
res prava kri umorjene dvaindvajsetletnice. 
Upamo, da bosta serijska morilca odkrita in 
odpeljana na zaslišanje pred preiskovalnega 
sodnika.                                                               

Slika: Kri 
   
TEORETIČNE OSNOVE 
 
Kri opredelimo kot tekoče tkivo, sestavljeno iz tekoče medceličnine, imenovane krvna plazma, in 
trdnih krvnih celic. Kri je rdeča, gosta, viskozna, nekoliko slana, rahlo bazična tekočina, z večjo 
gostoto od vode. Količina krvi v telesu človeka je odvisna od telesne mase in pri odraslem 
človeku znaša od 6 do 7 litrov. Njena sestava je razmeroma stalna.  
 
Krvna plazma je rumenkasta tekočina, katere pretežni del je voda. Ta predstavlja kar 91 % 
celotne plazme. Voda je izjemno dobro polarno topilo, zato se po krvni plazmi prenašajo snovi, 
ki so topne v vodi. Preostale snovi, ki še sestavljajo krvno plazmo, so: beljakovine, sladkorji 
(predvsem glukoza), lipidi, hormoni, encimi, soli, minerali, protitelesa in odpadne snovi, kot na 
primer sečnina. Kri odnese od celic odpadne snovi in jih s prehodom skozi ledvice, v katerih se 
prefiltrira, izloči iz telesa skozi izločala.                 
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Krvne ali tudi plazemske beljakovine imajo v krvi naslednje naloge: 
1) albumini prek vezave vode uravnavajo osmotski tlak,                  
2) fibrinogen omogoča strjevanje krvi, 3) globulini so povezani z 
imunostjo (gamaglobulini delujejo kot protitelesa ali sodelujejo pri 
raznosu lipidov po krvi – fosfolipidi).  
 
 

Slika: Krvna plazma 
 
Drug sestavni del krvi so krvne celice ali krvničke. Te nastajajo v krvotvornih (hemopoetskih) 
organih. Od teh je najpomembnejši rdeči kostni mozeg v ploščatih kosteh in kosteh nepravilnih 
oblik. V rdečem kostnem mozgu nastajajo vse rdeče krvničke ali eritrociti in krvne ploščice ali 
trombociti. Bele krvničke ali levkociti nastajajo v glavnem v limfnem tkivu, ki se nahaja predvsem 
v vranici, bezgavkah in v priželjcu (v mladosti zakrni).  
 
Eritrociti so sploščene celice, katerih osrednji del je iz obeh strani vbočen in zato tanjši od robov. 
Sredina krvničk je upadla, zato ker so to edine celice v človeškem telesu, ki nimajo jedra. Nekateri 
jih zato ne imenujejo celice, ampak telesca. Eritrociti imajo v svojem nastajanju prisotno jedro in 
tudi druge celične organele, te pa med dozorevanjem izgubijo. Pojav izgube celičnega jedra je 
evolucijski, saj ga eritrociti pri svoji nalogi v telesu ne potrebujejo. Posledice izgube jedra so kljub 
temu opazne, saj rdeče krvničke živijo precej manj časa kot številne druge celice. Eritrociti imajo 
kratko življenjsko dobro, in sicer tudi zato, ker se njihova plazmalema ne more obnavljati, ko se 
poškoduje pri prehodu skozi tanke tkivne kapilare. Rdeče krvničke tako živijo le od tri do štiri 
mesece, nato pa odmirajo v vranici. So najštevilčnejše celice v krvi. V 1 mm3 krvi jih je med 4,5 in 
5 milijonov. Eritrociti so napolnjeni s krvnim barvilom, imenovanim hemoglobin, ki prenaša kisik 
od pljuč do vseh telesnih celic ter tudi del ogljikovega dioksida v nasprotni smeri. Hemoglobin je 
sestavljena beljakovina, zgrajena iz štirih zavitih polipeptidnih verig – globin, vsaka polipeptidna 
veriga pa v svoji sredini obdaja tudi nebeljakovinski del molekule, imenovan hem. 
Nebeljakovinski hem vsebuje železo, ki veže kisik. Nastala spojina je oksihemoglobin in je svetlo 
rdeče barve, zato je tudi oksigenirana kri (kri, 
bogata s kisikom) svetlo rdeča. Ko kri odda kisik, 
postane temno rdeča – deoksigenirana (kri revna 
s kisikom). Ogljikov dioksid se prenaša vezan na 
hemoglobin, del pa ga prenaša tudi krvna plazma.  

 
Slika: Eritrocit s povečanim hemoglobinom in povečanim hemom 

 
Levkociti prav tako kot eritrociti nastajajo v rdečem kostnem mozgu, dozorevajo pa v limfnih 
organih. To niso obarvane celice; v primerjavi z eritrociti so večje. Imajo tudi jedra, kar pomeni, 
da se lahko tudi delijo. Premikajo se lahko ameboidno; nekateri izmed njih lahko prehajajo skozi 
stene kapilar v tkiva. Normalno število levkocitov je med 5.000 in 10.000 na mm3 krvi. Njihovo 
število se stalno spreminja – glede na naše prehranjevanje, naporno delo itn. Med boleznimi se 
njihovo število močno poveča. Naloga levkocitov je obramba telesa proti škodljivim 
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mikroorganizmom in tujim beljakovinam.  
 
Glede na velikost celic ter videz citoplazme in oblikovanost jedra ločimo več tipov levkocitov: 
− Granulociti imajo zrnato citoplazmo (bazofilci, nevtrofilci in eozinofilci). 
− Agranulociti imajo nezrnato citoplazmo (monociti in makrofagi).  

 

 
Slika: Različne vrste levkocitov 

 
Trombociti ali krvne ploščice so tretja vrsta krvnih telesc. To pravzaprav niso popolne celice, 
ampak so delci celične membrane. Trombociti 
nastanejo v rdečem kostnem mozgu iz posebnih 
celic imenovanih megakarociti, ki imajo zelo veliko 
jedro. Če se te ploščice ne porabijo pri strjevanju, 
preživijo v krvi od 5 do 9 dni. Njihova glavna 
naloga je mašenje ran, zato so zelo pomembne pri 
homeostazi (uravnavanju stalnega notranjega 
okolja).  

Slika: Trombociti pri strjevanju krvi in procesu mašenja rane 
 
Analiza krvne sledi je pri preiskovanju krvi in krvnih madežev pri neki forenzični 
preiskavi izjemnega pomena. S pomočjo analize krvne sledi je namreč mogoče zelo 
natančno določiti smer potovanja kaplje krvi, kot, pod katerim je kaplja krvi zadela 
ob tla, in okvirno točko izvora krvne sledi (tj. iz katere smeri je kri prišla, ko je zadela 
ob podlago). Ko je oseba poškodovana in krvavi, na kaplje krvi, ki padajo proti tlom, 
deluje teža. Ko kaplja pada navzdol zaradi teže, spreminja svojo obliko. Čim dlje časa 
kaplja pada, tem večjo dolžino glede na širino ima.  
 

Slika: Padanje kaplje krvi 
 
Ko krvna kaplja pade na tla, se iz nje oblikujejo številne sekundarne 
manjše kaplje, imenovane sateliti.  
 
 
 

 
Slika: Sateliti krvne kaplje 

 
Forenzika v preiskovanju krvnih sledi pogosto zanima tudi, s katere višine je padla kaplja krvi. To 
lahko določi na podlagi izmerjenega premera kaplje krvi. Pri tem je pomembno, da meri samo 
premer kaplje in ne zajema tudi satelitov okrog nje. Premer kaplje krvi in tudi število satelitov je 
odvisno od višine, s katere pade kaplja krvi.  

sateliti 
sateliti 



Naravoslovje v forenziki in športu                                                               M. Slapničar, V. Ferk Savec in I. Devetak  

40 
 

 
Slika: Način merjenja premera kaplje krvi, ki pade z 
določene višine 

 
Slika: Kaplje krvi, ki so padle z različnih višin  

 
Na kaplji krvi, ki je padla na tla, lahko poleg premera izmerimo tudi njeno dolžino in širino. Na 
podlagi obeh izmerjenih podatkov lahko izračunamo kot, pod katerim je kaplja krvi zadela tla.  
  

 
Slika: Padanje kaplje krvi pod določenim kotom 

 
 
Slika: Merjenje dolžine in širine krvne kaplje 

 
Primer izračuna kota, pod katerim je kaplja krvi padla na tla: 
 
c =  

c =   

c = 0,5     →   pretvorba v kotne stopinje sin-1(c) = 30° 
 
Kaplje krvi lahko padajo pod različnimi koti, kar nam prikazuje spodnja slika. Oblika kaplje, ki 
pade na tla, je odvisna od kota, pod katerim zadene tla.  
 

 
Slika: Oblike kapelj krvi pod različnimi koti 

 
Glede na razporeditev krvnih kapelj po določenem polju lahko s pomočjo potegnjenih linij (črte) 
konvergence določimo tudi mesto, na katerem bi bilo lahko storjeno dejanje, ki je povzročilo 
krvavitev. To mesto naj bi predstavljalo presečišče vseh linij konvergence.  
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Slika: Linije konvergence 

 
Pri laboratorijski vaji boste kot enega izmed reagentov uporabljali tudi luminol. To je aromatska 
spojina, ki oddaja modro svetlobo, če je aktivirana z ustreznim oksidantom. Kot aktivator je 
največkrat uporabljena vodna raztopina vodikovega peroksida (H2O2), ki razpade na kisik in 
vodo. Luminol se v trdnem agregatnem stanju nahaja v obliki bledo rumenih kristalov. Topen je 
v večini organskih topil in zelo slabo topen v vodi. Zaradi odkrivanja očiščenih ali odstranjenih 
sledi krvi je uporaben tudi v forenzični znanosti. Vodna raztopina luminola in oksidanta, ki je 
razpršena po mestu, na katerem naj bi bila prisotna kri, reagira z železom v 
hemoglobinu (Hb) in oddaja modro svetlobo dobrih 20 sekund. Za 
odkrivanje sledi je zato potreben temen prostor. Potrebna količina 
katalizatorja (v tem primeru železa v Hb) je zelo majhna v primerjavi s 
količino luminola, zato se lahko odkrije tudi najmanjše sledi krvi. Uporaba 
luminola ima svoje omejitve, saj reakcija poteče tudi v prisotnosti bakra ali 
bakrovih spojin (npr. v kemičnih čistilih) in živalske krvi.  

Slika: Skeletna formula luminola  

NAMEN VAJE 
 
Spoznati postopke razkrivanja prikritih krvnih madežev in analize krvnih sledi ter potrditi sum 
policije na serijska morilca. 
 
POTEK DELA PO STOPNJAH 
 
1. poskus: Postopki razkrivanja prikritih krvnih madežev  
 
1.1  Priprava raztopine luminola 
 

1. V 50-mililitrsko čašo odmerite 25 mL destilirane vode in dodajte 0,20 g natrijevega 
karbonata ter 0,01 g luminola. Trdni snovi zatehtajte na urno steklo.  

2. Mešajte toliko časa, da se snovi raztopita.  
3. Dodajte 1,20 g natrijevega hidrogenkarbonata in 0,03 g amonijevega karbonata.  
4. Raztopino kvantitativno prenesite v 50-mililitrsko merilno bučko in razredčite z destilirano 

vodo do oznake. 
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1.2  Pripravite 3-odstotno raztopino vodikovega peroksida, tako da 1 mL 30-odstotne raztopine 
vodikovega peroksida odmerite v 50-mililitrsko čašo in dodate 30 mL destilirane vode.  

 
1.3  Pripravite vodno raztopino kobaltovega(II) klorida hidrata (simulacija krvi), tako da daste v 

epruveto konico spatule trdnega kobaltovega(II) klorida hidrata in ga raztopite v 3 mL 
destilirane vode.  

 
1.4  Pripravite vodno raztopino železovega(III) klorida hidrata, tako da daste v epruveto konico 

spatule trdnega železovega(III) klorida hidrata in ga raztopite v 3 mL destilirane vode. 
 
1.5  Kri sesalca. 

 
1.6  Izvedba na blistru ali tkanini. 
 

1. V prvo odprtino blistra dajte tri kapljice raztopine kobaltovega(II) klorida hidrata, v 
drugo odprtino blistra tri kapljice raztopine železovega(III) klorida hidrata, v tretjo tri 
kapljice krvi sesalca.  

2. V vse tri odprtine dodajte dve kapljici pripravljene raztopine 3-odstotnega vodikovega 
peroksida.  

3. Ugasnite luč in dodajte dve kapljici pripravljene raztopine luminola. 
 
OPAŽANJA IN SKLEPI 
 

Opažanja Sklepi 
Raztopina kobaltovega(II) klorida hidrata 

 
 
 
 
 
 
 

 

Raztopina železovega(III) klorida hidrata  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Kri sesalca 
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2. poskus: Analiza krvnega madeža prave in umetne krvi 
 
Priprava umetne krvi in merjenje premera kaplje krvi 
 

1. 50-mililitrsko čašo do polovice napolnite z vodovodno vodo. Vanjo dodajte za grah veliko 
kapljo rdeče tempera barve in s stekleno palčko dobro premešajte. Pazite, da bo viskoznost 
umetno pripravljene krvi približno enaka viskoznosti prave krvi.  

2. S kapalko na bel list papirja z različnih višin (25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm in  
250 cm) kanite eno kapljico umetne in eno kapljico prave krvi. K nastali krvni sledi zapišite, 
s katere višine ste izvedli kapljanje.  

3. Počakajte, da se krvne sledi osušijo. V preglednico prilepite krvne sledi umetne krvi in 
skicirajte krvne sledi prave krvi (dejanske velikosti), ki so nastale v kapljanju z določene 
višine, nato pa z ravnilom izmerite njihove premere. Rezultate vpišite v preglednico.  

 
Višina 

kapanja 
[cm] 

Krvna sled umetne krvi Skica krvne sledi prave 
krvi 

Premer krvne 
sledi umetne 

krvi [mm] 

Premer krvne 
sledi prave 
krvi [mm] 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 



Naravoslovje v forenziki in športu                                                               M. Slapničar, V. Ferk Savec in I. Devetak  

44 
 

Višina 
kapanja 

[cm] 
Krvna sled umetne krvi Skica krvne sledi prave 

krvi 

Premer krvne 
sledi umetne 

krvi [mm] 

Premer krvne 
sledi prave 
krvi [mm] 

150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

250 
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3. poskus: Analiza ugotavljanja kota, pod katerim pade kaplja krvi na tla 
 
Ugotavljanje kota, pod katerim pade kaplja umetne krvi na tla 
 

1. S kapalko, v kateri imate umetno pripravljeno kri drugega poskusa, na bel list papirja 
naredite tri enako močne brizge pod različnim kotom. Pri kotu se držite omejitve med 10° 
in 90°.  

2. Pri vsakem brizgu izmerite dolžino in širino kaplje umetne krvi ter podatke zapišite v 
preglednico meritev.  

3. Pri vsaki kombinaciji brizga pri določenem neznanem kotu izračunajte povprečno dolžino 
in povprečno širino kaplje umetne krvi. 

4. Za tri različne poskuse s pomočjo računala naredite izračun kota, pod katerim ste kapljali 
kaplje umetne krvi.  

 
Poskus Dolžina kaplje umetne krvi Širina kaplje umetne krvi Izračunan 

kot [°]  1. [mm] 2. [mm] Povpr. [mm] 1. [mm] 2. [mm] Povpr. [mm] 
1        
2        
3        

 
c =      →   pretvorba v kotne stopinje sin-1(c) = X° 
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4. poskus: Identifikacija najdene krvi* dvaindvajsetletnega dekleta  
 
Vaša zadnja naloga je identificirati najdeno kri dvaindvajsetletnice in tako potrditi, da je za serijske 
umore res kriv mlad par.  
 
Za identifikacijo krvi boste potrebovali kri dvaindvajsetletnice, ki je bila najdena na odeji in šolski 
torbi. Z vzorcem krvi ponovite poskus pod točko 1.6 na strani 42. Glede na odsev svetlobe pri 
krvi potrdite, ali je najdena kri res prava ali ne. Pridobljene rezultate tega dela primerjajte z 
rezultati 1. poskusa in na podlagi izpeljanih sklepov izpolnite izjavo forenzika. 
 
Izvedba na blistru  
 

1. V eno odprtino blistra dajte tri kapljice pripravljene krvi, ki je bila najdena na odeji. V drugo 
dajte tri kapljice pripravljene krvi, ki je bila najdena na šolski torbi.  

2. V obe odprtini blistra dodajte nekaj kapljic pripravljene raztopine vodikovega peroksida.  
3. Ugasnite luč in dodajte nekaj kapljic pripravljene raztopine luminola. 
4. Opazujte spremembe.  

 
OPAŽANJA IN SKLEPI 
 

Opažanja Sklepi 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
*Kri za identifikacijo pripravimo tako, da v 50-mililitrsko čašo damo kapljico prave krvi, dodamo 15 mL 
destilirane vode in 5 mL 70-odstotnega alkohola etanola.  
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Forenzični laboratorij  

Oddelek za identifikacijo tkiv 
 

 
IZJAVA FORENZIKA 

 
Spodaj podpisani(a) _________________________________ na podlagi izvedene analize za 
identifikacijo tkiv (krvi) izjavljam, da je identificiran vzorec krvi iz odeje in šolske torbe žrtve 
___________ prava kri/neprava kri (ustrezno obkrožite).  
Ugotovitev potrjujem z naslednjimi sklepi: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Analiza vzorca dodatno potrjuje sum, da sta osumljenca kriva/nedolžena (ustrezno obkrožite) pri 
serijskem umoru dvaindvajsetletnice.  
 
Kraj in datum:           Podpis: 
 
 
 
VPRAŠANJA ZA UTRJEVANJE ZNANJA 
 
1. V kakšnih pogojih morate opazovati rezultat reakcije simulirane krvi z luminolom in zakaj? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Pojasnite, zakaj je kri izjemno pomembna življenjska tekočina našega telesa. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Kako je sestavljena kri? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Opišite lastnosti krvi. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Naštejte krvne celice in navedite njihove najpomembnejše naloge, ki jih opravljajo. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Datum opravljanja 
vaje 

 
 Podpis asistenta  
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7. laboratorijska vaja 

ZASTRUPITEV S SVINCEM 
 

ZGODBA 
Slika: Opilki svinca 

 
V mestu je zdravstveni dom, ki je poln pacientov 
kot še nikoli. Ker zdravstveno osebje želi 
nenavaden dogodek medijsko zaznamovati, Janez 
Novak, novinar za tamkajšnji radio, začne zbirati 
podatke in raziskovati, kaj se v resnici dogaja. Ko 
tako ves teden preživi v čakalnici zdravstvenega 
doma in intervjuva paciente, ugotovi, da ima velika 
večina enake simptome, ki izvirajo iz okolja, v katerem pacienti živijo. Med njimi so bili 
najpomembnejši: slab tek, izguba telesne mase, utrujenost, bolečine v trebuhu, bruhanje, zaprtje, 
bledica in glavoboli. Ko je o simptomih vprašal zdravnika, mu je ta odgovoril, da gre po vsej 
verjetnosti za neko bakterijo, ki se v takšnih vročih dneh dobro razmnožuje. Ker se je to Janezu 
zdelo malce čudno, je začel brskati po radijskem arhivu novic in naletel na novico izpred 6 let. 
Pisalo je, da so zaradi nepravilnega obratovanja in neplačevanja delavcev zaprli tamkajšnjo 
tovarno svinca. Skrivnost ostaja, kaj so storili z odpadnim svincem iz tovarne, saj je ta ob zaprtju 
tovarne izginil v neznano. Ko je še nekaj časa brskal po internetu o zastrupitvi s svincem, je 
naletel na simptome zastrupitve, ki so bili enaki tem, ki so jih imeli prebivalci mesta. S 
pridobljenimi informacijami se je napotil k zdravniku, mu razložil, kaj je našel, in oba sta takoj 
začela ukrepati. O vsem tem sta najprej obvestila župana mesta. Ker je bila situacija resna, je 
župan poklical policijo in ta je začela preiskavo. Ker so vedeli, da se zastrupitev s svincem pokaže 
po daljšem izpostavljanju telesa svincu, so vedeli, da so morali meščani nekaj takega zaužiti s 
hrano ali pijačo. Zaradi prisotnosti podobnih simptomov pri številnih meščanih so forenziki za 
analizo odvzeli vzorce vode iz zajetja, ki je mesto oskrbovalo s pitno vodo. Vaša naloga je, da z 
uporabo laboratorijske analize poskušate razjasniti zdravstvene težave meščanov.  
 
TEORETIČNE OSNOVE  
 
Zastrupitev s svincem 
Vir povečane izpostavljenosti svincu ali zastrupitve s svincem je lahko kontaminirana voda, 
hrana, zrak in tla ali poklicna izpostavljenost delavcev v rudnikih, industriji in v obrti. V 
domačem okolju so vzrok za zastrupitev lahko stare svinčene igrače, stara vodovodna napeljava, 
neustrezno izdelana lončena posoda in barve ali pa tradicionalna ljudska zdravila in kozmetika ter 
homeopatska zdravila.  
 
Toksičnost 
Svinec uvrščamo med težke kovine. Toksičnost svinčevih spojin je odvisna od tega, ali gre za 
anorgansko obliko svinca (svinčev oksid, elementarni svinec, svinčeve barve) ali za 
organokovinski svinec (svinčev tetraetil, vseboval ga je osvinčeni bencin, ki se danes ne uporablja 
več). Zastrupitve z organosvinčevimi spojinami imajo na splošno slabšo prognozo zaradi manj 
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učinkovitega specifičnega zdravljenja. Otroci so zaradi drugačne farmakokinetike svinca 
občutljivejši kot odrasli. Toksičnost svinčevih soli je sorazmerna z njihovo topnostjo in obratno 
sorazmerna z velikostjo delcev. Anorganski svinec vstopa v organizem skozi dihala in prebavila, 
organski svinec pa tudi skozi kožo. Za svinec je značilno kopičenje v organizmu. Prizadene lahko 
skoraj vse organske sisteme, najbolj pa osrednji in periferni živčni sistem, prebavni trakt, ledvice 
ter tudi krvotvorni, srčno-žilni in endokrini sistem. 
 
Znaki in simptomi zastrupitve 
Akutne zastrupitve s svincem so redke. Svinčeve spojine močno dražijo sluznico prebavnega 
trakta; zaužitje večje količine hrane, ki ima prisotnost svinčevih spojin, povzroči bruhanje, 
kovinski okus, bolečine v trebuhu in drisko, v hujših primerih oligurijo (zmanjšano izločanje 
urina), kolaps krvožilnega sistema in nezavest. Pri kronični zastrupitvi je klinična slika odvisna od 
intenzivnosti in časa izpostavljenosti. Začetni znaki so lahko sprva prikriti ali blagi in se kažejo 
kot: splošna slabost, utrujenost, hujšanje, izguba teka, nato se pojavijo bolečine v trebuhu 
(svinčeve kolike), zaprtje in slabokrvnost. Značilen svinčev rob na dlesnih je viden le pri slabi 
higieni zob. Pri hujši zastrupitvi je pri odraslih značilna prizadetost obkrajnega gibalnega živčevja, 
ki prizadene ekstenzorje v zapestjih in skočnih sklepih; pri otrocih je najbolj izražena svinčeva 
encefalopatija, ki jih lahko življenjsko ogroža. Kaže se kot ataksija (neusklajeni telesni gibi), delirij 
(zmedenost), krči in motnje zavesti do kome. Posledice kroničnega vpliva svinca so tudi okvara 
ledvic, jeter, motnje mišljenja in obnašanja, lahko oslabi plodnost in škoduje nerojenemu otroku. 
Zastrupitev s svincem prizadene predvsem osrednje živčevje. Splošno znani so toksični učinki 
svinčevega tetraetila. V klinični sliki sta v ospredju svinčeva encefalopatija (motnje zavesti, koma), 
ki se kaže kot: nespečnost, moreče sanje, emocionalna nestabilnost, hiperaktivnost, in toksična 
psihoza. Večja izpostavljenost povzroči dezorientiranost, zmedenost, bolečine v mišicah, v 
najhujših primerih še halucinacije, psihozo, krče, možganski edem, komo in smrt. Posledice 
dolgotrajne izpostavljenosti svincu lahko pripeljejo do poškodb živčnega sistema in 
reproduktivnih organov ter povzročanja visokega krvnega tlaka in izgube spomina. Pri mlajših 
otrocih oziroma dojenčkih lahko kot hujšo posledico omenimo motnjo v razvoju otroka.  
 
Zdravljenje 
Zdravljenje je odvisno od načina in časa izpostavljenosti, starosti bolnika, klinične slike, 
koncentracije svinca v krvi in od vrste svinčeve spojine. Pri zaužitju svinčevih soli izpiramo 
želodec in damo aktivno oglje. Če so na pregledni rentgenski sliki trebuha še vidni ostanki 
radioneprepustnega svinca, sledi izpiranje črevesja oziroma endoskopska odstranitev svinčenih 
delcev. Zelo pomembna sta prekinitev nadaljnje izpostavljenosti svincu in ugotavljanje izvora 
zastrupitve. Zdravljenje običajno začnemo pri koncentracijah svinca nad 400 µg/L v krvi, 
urgentno zdravljenje pa je potrebno pri koncentracijah nad 600 µg/L v krvi ali pri znakih 
encefalopatije.  
 
Učinkovito se odstranjuje le svinec, ki se je v organizmu presnovil, vendar temu ne sledi 
sorazmerno izboljšanje klinične slike zastrupitve. Koncentracija svinca je v tem primeru lahko 
sorazmerno nizka, klinična slika zastrupitve pa ostaja zaradi depozitov organskega svinca v 
mehkih tkivih.  
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NAMEN VAJE 
 
Rešiti forenzični problem z laboratorijsko analizo prisotnosti svinčevih ionov v vodi. 
 
POTEK DELA PO STOPNJAH 
 
1. Tri epruvete označite s črkami A, B in C. 
2. V epruveto A s kapalko odmerite 4 mL 5-odstotne vodne raztopine svinčevega(II) acetata.  
3. V epruveto B s kapalko odmerite 4 mL vodovodne vode.  
4. V epruveto C s kapalko odmerite 4 mL vzorca vodovodne vode, odvzetega iz vodnega zajetja 

mesta, v katerem so meščani oboleli.  
5. V vsako epruveto s kapalko dodajte 1 mL kalijevega dikromata(VI) v kislem mediju.  
 
Enačba kemijske reakcije: 
 

Cr2O7
2-(aq) + 2 Pb2+(aq) + H2O(l) → 2 PbCrO4(s) + 2 H+(aq) 

 
 
OPAŽANJA IN SKLEPI 
 
Epruveta Opažanja Sklepi 

 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

B 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

C 
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Forenzični laboratorij  

Oddelek za analizo prehranskih vzorcev 
 

 
IZJAVA FORENZIKA  

 
Spodaj podpisani(a) _________________________________ na podlagi izvedene analize 
vzorca vode iz zajetja mesta v okolju, v katerem someščani oboleli, ugotavljam, da so svinčevi 
ioni prisotni/svinčeni ioni niso prisotni (ustrezno obkrožite). 
Ugotovitev potrjujem z naslednjimi sklepi: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Izjava za javnost s predlogom načina zdravljenja: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Kraj in datum:        Podpis: 
 
VPRAŠANJA ZA UTRJEVANJE ZNANJA 
 
1. Kaj je svinec in od česa je odvisna toksičnost svinčevih spojin? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Naštejte nekaj simptomov pri odraslih in otrocih, kadar je v telesu povečana količina svinca. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Kaj se zgodi, če v vodo, ki vsebuje svinčeve ione, dodamo kalijev dikromat(VI) v kislem 
mediju?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Naštejte nekaj posledic, do katerih pripelje daljša izpostavljenost svincu. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

Datum opravljanja 
vaje 

 
 Podpis asistenta  
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8. laboratorijska vaja 
ZASTRUPITEV Z ALKOHOLNO PIJAČO 

 
  
ZGODBA 
 
Lokalni mestni časopis je s prispevkom šokiral prebivalce. V enem izmed nočnih klubov je 
osumljenec K. S. študentu 3. letnika Fakultete za strojništvo zamenjal kozarec s pijačo, zaradi 
katere je bil študent z reševalnim vozilom prepeljan v bolnišnico. Študent je kazal znake močne 
opitosti in halucinacij. 15 minut po uživanju pijače je izgubil tudi zavest. Po zadnjih pridobljenih 
podatkih je bil študent, ki se še vedno zdravi na Centru za zastrupitve, žrtev zastrupitve z 
alkoholom. Varnostna služba nočnega lokala, ki je poklicala reševalno vozilo, je kozarec z 
alkoholno pijačo posredovala forenzičnemu laboratoriju. 
  
Zdravniško osebje je za sklenitev poročila o zdravstvenem stanju študenta zaprosilo za 
ugotovitev prostorninskih odstotkov etanola v pijači, ki jo je študent v nočnem klubu zaužil. 
Naloga forenzičnega laboratorija je ugotoviti neznane prostorninske odstotke alkohola etanola v 
pijači, ki jo je zaradi namerne zamenjave kozarca popil študent.  
 
TEORETIČNE OSNOVE 
 
Alkohol etanol lahko uporabljamo za zdravilne namene. Ko koncentriran alkohol uporabljamo 
lokalno, v tkivu prihaja do vezanja vode. Posledica tega je usedanje celičnih in tkivnih proteinov, 
kar histologi s pridom izkoriščajo za fiksacijo tkiva. Pri stiku alkohola s kožo občutimo prijeten in 
poživljajoč občutek, saj se zaradi izhlapevanja alkohola koža ohlaja. Vtiranje od 50- do 70-
odstotnega alkohola ima za posledico boljšo prekrvavitev kože, kar v bolnišnični negi izkoriščajo 
za preprečevanje preležanin pri hudo bolnih ali hromih bolnikih. Alkohol zmanjšuje potenje kože 
in v 70-odstotni koncentraciji kožo tudi zanesljivo razkužuje. Predvsem alkohol etanol je v 
uporabi kot topilo pri pripravah raznih tinktur (npr. jodova tinktura). V nasprotju s kožo so 
sluznice na delovanje alkohola veliko občutljivejše, saj jih alkohol draži in povzroča vnetja. 
Intenzivnost draženja in hitrost nastanka vnetja sta odvisna od koncentracije zaužitega alkohola. 
Znano je, da manjše količine alkohola povzročajo povečanje teka, zaradi česar so že v starih časih 
ljudem, ki so prebolevali hujšo bolezen, dodajali manjše količine alkohola. Z vdihavanjem 
alkoholnih par se je včasih po ljudski medicini zdravil tudi akutni pljučni edem. Alkohol je v tem 
primeru zmanjšal površinsko napetost edemske tekočine in tako prispeval k odcepljanju 
zamašenih sapnic. Zaužit alkohol širi žile in izboljšuje prekrvavitev, kar lahko opazimo tudi na 
koži (razširjanje kožnih žil povzroča rdečico). Na osrednje živčevje alkohol deluje pomirjevalno 
in uspavalno. Delovanje alkohola v človeškem organizmu je odvisno od njegove količine v krvi. 
Pri 0,2 promila alkohola* v krvi so značilni simptomi: brezskrbnost, občutek toplote, zgovornost 
in evforija. Od 0,2 do 1,5 promila so simptomi povezani že z nezmožnostjo vožnje, motnjo v 
koordinaciji gibanja, očitno gibalno neusklajenostjo ter s težjo prilagoditvijo očesa na svetlobo in 
temo. Od 1,5 promila naprej so znaki resne opitosti in pijanosti povezani z amnezijo (motnje 
spomina), izgubo zavesti in z omamo. Pri od 4,0 do 5,0 promila alkohola v krvi že prihaja do 
zastajanja dihanja, kar lahko vodi v smrt.  
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*(Promil alkohola v krvi je definiran kot razmerje med maso čistega alkohola [g] ter produktom telesne mase človeka [kg] in 
porazdelitvenim faktorjem – tj. 0,7 za moške oz. 0,6 za ženske.) 

Daljše uživanje večjih količin alkohola vodi v zasvojenost, ki se kaže v različnih oblikah. Te 
prehajajo med seboj druga v drugo ali pa so med seboj tudi prepletene. Med najpogostejšimi 
oblikami zasvojenosti so: 

1.  duševna odvisnost – človek je prepričan, da brez alkohola ne zmore več delovati normalno;  
2.  telesna odvisnost – pri pomanjkanju alkohola se kažejo znaki odvajanja, kot so: slabost, 

glavobol, tresenje rok in slaba volja;  
3.  bolezensko stanje zasvojenosti – posledica dolgotrajnega uživanja večjih količin alkohola 

povzroča gastritis (vnetje želodčne sluznice), jetrno cirozo (otrdelost jeter), žilne okvare (rdeč 
»pivski nos«), napihnjenost trebušne votline, ledvične bolezni, impotenco in jalovost.  

Zasvojenost z alkoholizmom lahko tudi zdravimo. Terapija, ki traja od 6 do 8 mesecev, običajno 
poteka v zavodih za alkoholike; pacienta po navadi spremljajo ožji sorodniki.   
 
NAMEN VAJE 
 
Razrešiti forenzični izziv s spektrofotometrično določitvijo prostorninskih odstotkov alkohola 
etanola v vzorcu popite pijače v nočnem lokalu.  
 
POTEK DELA PO STOPNJAH 
 
1. poskus: Spektrofotometrična določitev prostorninskih odstotkov alkohola v različnih vzorcih 

umeritvenih raztopin – priprava umeritvene krivulje  
 
1. V 50-mililitrsko merilno bučko odmerite 30 mL destilirane vode in dodajte 3,7 g kalijevega 

dikromata(VI). Z destilirano vodo dopolnite do oznake. Kalijev dikromat(VI) v destilirani vodi 
raztopite z mešanjem. Dobite 0,25 M raztopino kalijevega dikromata(VI).  

2. V 50-mililitrsko merilno bučko odmerite 30 mL destilirane vode in nato s kapalko previdno 
dodajte 6 mL koncentrirane žveplove(VI) kisline. Z destilirano vodo dopolnite do oznake. 
Zmes premešajte. Pripravili ste 2,25 M raztopino žveplove(VI) kisline. 

3. Prižgite spektrometer SpektraTM. 
4. Prižgite rdečo LED-diodo (rdeča barva je namreč komplementarna barva nastalemu produktu, ki je 

zelene barve – barvna sprememba iz oranžne v zeleno).  
5. Uravnajte svetilnost (gostoto svetlobnega toka) izbranega rdečega svetila, tako da zavrtite 

pripadajoči gumb do konca v desno.  
6. Blister vstavite v merilno celico, pri čemer mora biti na merilnem mestu spektrometra vdolbina 

napolnjena s slepim vzorcem (kalibracijska raztopina 1).  
7. Transmitanco (T) oz. prepustnost s pomočjo gumbov za grobo in fino nastavitev nastavite na 

100,0.  
8. V vdolbinice blistra z avtomatsko pipeto odpipetirajte ustrezno prostornino reagentov, 

podanih v preglednici, premešajte, dodajte žveplovo(VI) kislino in s spektrometrom SpektraTM 
takoj merite transmitanco (T). 

9. Blister v merilni celici premikajte, tako da kalibracijska oz. preiskovana raztopina zasede 
merilno mesto. Na zaslonu odčitajte vrednost transmitance in jo zapišite v preglednico za 
zbiranje podatkov – priprava umeritvene krivulje.  
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10. Izračunajte vrednosti absorbance in narišite graf absorbance v odvisnosti od standardnih 
koncentracij alkohola etanola – umeritvena krivulja za standardne vzorce alkohola etanola.  

Preglednica: Postopek priprave umeritvenih raztopin v vdolbinicah blistra 
 

Kalibr. 
razt. 

V(K2Cr2O7) [µL] 
 

V(H2SO4) [µL]  
 

V(dest. H2O) [µL]  V(etanola) [µL]  
 

V(žganja) [µL]  
 

V % 

1 180 110 100 0 0 0 
2 180 110 80 20 0 19,2 
3 180 110 60 40 0 38,4 
4 180 110 40 60 0 57,6 
5 180 110 20 80 0 76,8 
6 180 110 0 100 0 96 

 
Preglednica za zbiranje podatkov – priprava umeritvene krivulje 
 

Kalibr. razt. T [%] A 
1     
2     
3     
4     
5     
6     

 
Absorbanco (A) iz izmerjene transmitance izračunate po enačbi:  

 
A = - log (T/100) 

 
IZRAČUNI 
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Graf absorbance v odvisnosti od standardnih koncentracij alkohola etanola  
 

 
 

2. poskus: Spektrofotometrična določitev prostorninskih odstotkov alkohola etanola v vzorcu  
 
1. Za določitev neznanih prostorninskih odstotkov alkohola etanola v vzorcu ponovite 1. 

poskus.  
2. Raztopino žveplove (VI) kisline (vloga katalizatorja) boste dodali šele tik pred merjenjem, saj 

sproži reakcijo oksidacije alkohola.  
3. Blister premaknite, tako da je preiskovana raztopina na merilnem mestu. Meritev transmitance 

opravite pri rdeči LED-diodi.  
4. Pripravite štoparico in jo sprožite v trenutku, ko dodate ustrezno prostornino kisline.  
5. Zaprite pokrov merilne komore in čim hitreje odčitajte prvo merilno vrednost transmitance.  
6. Vrednost transmitance preračunajte v vrednost absorbance in jo vrišite v graf absorbance v 

odvisnosti od standardnih koncentracij alkohola etanola.  
7. Odčitajte prostorninske odstotke alkohola v vzorcu.  
 
Preglednica: Postopek priprave vzorca 
 

Vzorec V(K2Cr2O7) [µL] V(H2SO4) [µL] V(d H2O) [µL]  V(etanola) [µL] V(vzorec žganja) [µL] 
1 180 110 0 0 100 
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Preglednica za zbiranje podatkov – vzorec 
 

Vzorec T [%] A vol % 
1       

 
 

Forenzični laboratorij  
Oddelek za identifikacijo vzorcev 

 
 

IZJAVA FORENZIKA 
 

Spodaj podpisani(a) _________________________________ na podlagi izvedene analize za 
identifikacijo prostorninskih odstotkov alkoholne pijače izjavljam, da je identificirana pijača 
vsebovala ___________ (zapišite številčno vrednost določenih vol. % alkohola) prostorninskih odstotkov 
alkohola etanola.  
Ugotovitev potrjujem z naslednjimi sklepi: 
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Kraj in datum:                 Podpis:  
 
 
VPRAŠANJA ZA UTRJEVANJE ZNANJA 
 
1. Naštejte, kako lahko alkohol uporabljamo za medicinske namene.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Kako se na delovanje alkohola odzivajo sluznice?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Opišite najpogostejše oblike zasvojenosti z alkoholom.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
Datum opravljanja 

vaje 
 

   Podpis asistenta  
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9. laboratorijska vaja 
ZASTRUPITEV Z VAREKINO  

 
 
ZGODBA 
 

Včeraj popoldne so na bolnišničnem oddelku za zastrupitve sprejeli 7-letnika, ki je 
doma nevede popil varekino. Deček je kazal očitne znake zastrupitve; ti so se 
pojavljali kot močne bolečine v trebuhu, slabost, omotičnost in bruhanje. Ker je 
zdravniško osebje oddelka za zastrupitve zanimalo, kakšna je množinska 
koncentracija nevarne snovi v popiti varekini, so starši ob sprejemu v bolnišnico s 
seboj prinesli na pol prazno plastenko varekine. Naloga forenzičnega laboratorija je 
ugotoviti, kolikšna je vrednost množinske koncentracije natrijevega hipoklorita v 
plastenki varekine. 
 

Slika: Parfumirana varekina  
 
 
TEORETIČNE OSNOVE 
 
Lastnosti varekine 
 
Varekino, poznano tudi kot alkalno (pH = 12–13) dezinfekcijsko sredstvo za beljenje in 
odstranjevanje madežev, lahko vsakodnevno uporabljamo v gospodinjstvu in javnih prostorih. Za 
beljenje oblačil jo lahko uporabljamo tudi v pralnem stroju. Poleg belilnega sredstva jo 
uporabljamo za čiščenje in razkuževanje tal, ploščic, korit, kadi, umivalnikov, straniščne školjke in 
tudi številnih drugih površin iz keramike, plastike ali iz stekla. Parfumirana varekina, ki jo lahko 
kupimo v trgovini, je 4-odstotna vodna raztopina natrijevega klorata(I) NaClO (tudi natrijevega 
hipoklorita). Gre za rahlo rumeno tekočino z značilnim vonjem po kloru. Pri segrevanju nad     
40 °C se začne razkrajati na več produktov (kisik, klor, vodikov klorid in diklorov oksid). 
Tekočina ni gorljiva. Je oksidant, pri njenem shranjevanju pa se je treba izogibati vplivu 
neposredne sončne svetlobe in segrevanju. Varekina je nevarno čistilno sredstvo, ki draži oči in 
kožo. Značilen takojšnji znak, ki nastopi po izpostavljenosti te snovi na koži, je rdečica. 
Dolgotrajna izpostavljenost lahko povzroči zelo suho in razdražljivo kožo. Na dihalih lahko 
povzroči draženje nosu in grla ter oteži dihanje. Ob dolgotrajni izpostavljenosti lahko povzroči 
tudi bronhitis. Če varekina pride v stik z očmi, močno draži očesno sluznico. Pride do pordečitve 
oči in oteklih vek. Obstaja tudi velika verjetnost trajnih poškodb oči. Pri zaužitju povzroči razjede 
ustne votline, grla, požiralnika in želodca. Varekina je strupena tudi za vodne organizme; v stiku s 
kislinami se sprošča strupen plin – klor.   
 
Določanje koncentracije varekine 
 
Varekina poleg neionskih in kationskih surfaktantov, mila in parfumirnega sredstva vsebuje tudi 
natrijev hipoklorid. Kot vir oksonijevih ionov lahko dodamo žveplovo(VI) kislino. V kislem 
mediju se vsi kloratni(I) ioni (ioni ClO−) reducirajo do kloridnih ionov (ionov Cl−). Natrijev 
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hipoklorid je v vodi dobro topna sol; vsebuje kloratni(I) ion (tudi hipokloritni ion, ClO−), ki je 
oksidant in oksidira jodidne ione do elementarnega joda po enačbi:  
 

ClO− (aq) + 2 I−(aq) + 2 H+(aq) → Cl−(aq) + I2(s) + H2O(l) 
 

Za ugotavljanje koncentracije natrijevega klorata(I) v varekini kot reducent uporabljamo vodno 
raztopino kalijevega jodida. Pri redoks reakciji iz jodidnih ionov nastaja elementaren jod, zaradi 
česar se raztopina obarva rdeče-rjavo. Za namen določitve koncentracije uporabljamo titracijski 
postopek, pri katerem nastali jod titriramo z vodno raztopino natrijevega tiosulfata znane 
koncentracije (0,12 M vodna raztopina). Ob dodatku te raztopine v erlenmajerico poteka redoks 
reakcija med elementarnim jodom in tiosulfatnimi ioni, do nastanka obstojne svetlo rumene 
barve. Ob barvnem preskoku imamo v raztopini jodidne ione, kar zapišemo z enačbo kemijske 
reakcije:  

I2(s) + 2 S2O3
2−(aq) → S4O6

2− (aq) + 2 I− (aq) 

 
Nastala svetlo rumena raztopina nakazuje, da imamo v raztopini jodidne ione. Ob dodatku vodne 
raztopine škroba poteče reakcija med škrobom in jodidnimi ioni, pri čemer nastane temno modra 
raztopina. Postopek titracije je končan, ko temno modro obarvanje izgine – raztopina sulfatnih 
ionov (S4O6

2−) postane brezbarvna. Na podlagi porabljene prostornine vodne raztopine 
natrijevega tiosulfata lahko izračunamo množinsko koncentracijo natrijevega klorata(I) v 1 L 
varekine.  
 
Izračun množinske koncentracije natrijevega klorata(I)  
 
Množinsko koncentracijo natrijevega hipoklorita izračunajte prek množinskega razmerja.  
 

ClO−(aq) + 2 I−(aq) + 2 H+(aq) → Cl−(aq) + I2(s) + H2O(l)  
 

I2 (s) + 2 S2O3
2− (aq) → S4O6

2− (aq) + 2 I− (aq) 

 
Iz enačb kemijskih reakcij je razvidno naslednje: n (ClO−) = n (I2) = 2 n (S2O3

2−).  
Sledi, da je množinsko razmerje med hipokloritnimi in tiosulfatnimi ioni 1 : 2. 
 

n(ClO−)1 : n(S2O3
2−)2 = 1 : 2 

2 · n(ClO−)1 = n(S2O3
2−)2  

 2 · c(ClO−)1 · V(ClO−)1 = c(S2O3
2−)2 · V(S2O3

2−)2 

c(ClO−)1 = (c(S2O3
2−)2 · V(S2O3

2−)2)  (2 · V(ClO−)1) [M] 

Pri tem je: 
c (ClO−)1 = neznana množinska koncentracija natrijevega hipoklorita [M] 
V (ClO−)1 = znana prostornina razredčene vodne raztopine varekine = 25 mL = 0,025 L 
c (S2O3

2−)2 = znana množinska koncentracija vodne raztopine natrijevega tiosulfata = 0,12 M 

V (S2O3
2−)2 = porabljena prostornina vodne raztopine natrijevega tiosulfata pri titraciji [L] 

Izračunana vrednost množinske koncentracije se nanaša na alikvotni vzorec 25 mL. Če želimo 
dobiti množinsko koncentracijo natrijevega klorata(I) v 250 mL varikine, moramo vrednost 
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množinske koncentracije alikvotnega vzorca množiti z 10 (25 mL je desetina 250 mL).  
 
NAMEN VAJE 
 
Določiti množinsko koncentracijo natrijevega klorata(I) v 250 mL varikine, ki jo je popil 
ponesrečenec.  
 
POTEK DELA PO STOPNJAH 
 
1. poskus: Določitev množinske koncentracije natrijevega klorata(I) v 250 mL varekine 
 
1. V 250-mililitrsko merilno bučko z merilno pipeto odmerite 25 mL varekine in jo z destilirano 

vodo razredčite do oznake 250 mL.  
2. Merilno bučko zaprite z zamaškom in z obračanjem vsebino dobro premešajte.  
3. Sestavite aparaturo za titracijo in bireto sperite z nekaj mL že pripravljene 0,12 M vodne 

raztopine natrijevega tiosulfata. Do oznake 0 jo nato napolnite z vodno raztopino natrijevega 
tiosulfata. Pri tem si pomagajte z lijem.  

4. Z merilno pipeto natančno odmerite 25 mL predhodno pripravljene raztopine varekine in jo 
prenesite v 250-mililitrsko erlenmajerico.  

5. Vanjo dodajte 2 mL 1 M žveplove(VI) kisline, tako da bo raztopina brezbarvna. Za lažje 
opazovanje spremembe barve pod erlenmajerico postavite bel list papirja.  

6. V erlenmajerico dodajte še 2,5 mL vodne raztopine kalijevega jodida, ki je indikator. Pri tem 
opazujte spremembo barve. Brezbarvna nakisana raztopina varekine postane obarvana rdeče-
rjavo.  

7. Začnite titracijo, in sicer tako, da v erlenmajerico po kapljicah previdno dodajate 0,12 M vodno 
raztopino natrijevega tiosulfata. Po vsaki dodani kapljici vsebino v erlenmajerici dobro 
premešajte. Titrirajte do barvnega preskoka oziroma pridobitve stabilne rumene barve 
raztopine.   

8. Po pridobitvi stabilne rumeno obarvane raztopine v erlenmajerico dodajte 1,5 mL vodne 
raztopine škroba, ki je indikator. Raztopina v erlenmajerici se bo obarvala temno modro.  

9. Nadaljujte titracijo, in sicer tako, da v nastalo temno modro obarvano raztopino po kapljicah 
previdno dodajate 0,12 M raztopino natrijevega tiosulfata. Titrirajte, dokler raztopina ne 
postane brezbarvna.  

10. Zapišite si skupno porabljeno prostornino 0,12 M vodne raztopine natrijevega tiosulfata.  
11. Izračunajte množinsko koncentracijo in masni delež natrijevega klorata(I) v 1 L varekine. 
 
OPAŽANJA IN SKLEPI 
 

Opažanja Sklepi 
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IZRAČUNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forenzični laboratorij  
Oddelek za identifikacijo vzorcev 

 
 

IZJAVA FORENZIKA 
 

Spodaj podpisani(a) _________________________________ na podlagi izvedene analize za 
identifikacijo množinske koncentracije natrijevega klorata (I) izjavljam, da je identificirana 
raztopina varekine v 1 L raztopine vsebovala ___________ (zapišite vrednost množinske koncentracije 
natrijevega klorata(I)) natrijevega klorata(I).  
Ugotovitev potrjujem z naslednjimi sklepi: 
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Kraj in datum:                 Podpis:  
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VPRAŠANJA ZA UTRJEVANJE ZNANJA 
 
1. Za kaj vse lahko uporabljamo varekino?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Katera snov v varekini omogoča njeno široko uporabnost? 

___________________________________________________________________________ 

3. Kako bi se obarval lakmusov papirček, če bi prišel v stik z raztopino varekine? Odgovor 
utemeljite.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Mešanje varekine in čistila za odstranjevanje vodnega kamna, ki vsebuje klorovodikovo kislino, 
je nevarno. V literaturi poiščite, zakaj. Odgovor utemeljite, tako da zapišete enačbo kemijske 
reakcije. Pojasnite, zakaj. Pomagajte si z literaturo.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Kakšne posledice ima lahko dolgotrajna izpostavljenost varekini? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum opravljanja 

vaje 
 

   Podpis asistenta  
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10. laboratorijska vaja 
POŽIVILA 

 
  

  
 

ZGODBA 
Podeželska hišica, v kateri je stanovalo pet oseb, dve ženski in trije moški, je bila na robu gozda. 
Zraven nje je bila jasa, namenjena gojenju rastlin, iz katerih so pridelovali strogo prepovedane 
droge – kokain, heroin in drogo LSD. Živeli so od njihovega preprodajanja na trg v južnejši del 
Evrope. Krog ljudi, ki je posredno sodeloval pri transportu droge na trg, je bil veliko večji. Ko je 
prišlo pri prodaji do nepričakovanega upada finančnih sredstev, so se stvari začele močno 
spreminjati, saj pridelovalci niso zadostili niti osebnim potrebam po zaužitih drogah. Skupina je 
sčasoma začela propadati in se oblikovati v dva klana, vsak s svojimi pajdaši. V večeru pred prvo 
junijsko soboto se je zgodil umor moškega, starega 32 let. Bil je eden izmed teh v skupini; umrl je 
zaradi prevelike količine na silo odmerjene droge. Povprečna količina droge v urinu in krvi se je 
gibala med 0,1 in 1,15 mg/L, saj je bila aplicirana intravenozno. Preden je žrtev nasilno prejela 
preveliko smrtno količino droge, je bila omamljena še z žgano pijačo. Prijavo na policijo je podala 
30 let stara ženska, ki je bila v skupini z umorjenim moškim. Pri podani izjavi je razkrinkala 
pajdaštvo obeh skupin, saj ji je bilo za umorjenega moškega zelo hudo. Policija je začela 
preiskavo hiše in njene širše okolice ter pod vzglavnikom umorjenega moškega našla zavojček 
belega praška. Osumljenka umora moškega s preveliko količino ene izmed drog je bila ženska iz 
drugega klana, pri kateri so na jopi našli bel prah, za katerega je osumljenka trdila, da je moka. 
Policija je zavojček droge in njeno jopo prinesla v naš laboratorij. Imate pomembno nalogo. 
Odkrijte, s katero drogo je bil umorjen 32-letni moški, in ali je za ta umor kriva osumljena ženska.  
 
TEORETIČNE OSNOVE 
 
Poživila nimajo prehranskega učinka. So težko breme za naše notranje organe, kot so: jetra, 
želodec in dihala. Ob njihovem zaužitju nam srce bije hitreje, kar lahko poviša tudi krvni tlak. Ob 
uživanju poživil je zavrta absorpcija natrijevih ionov in vode v ledvicah, zato poživila delujejo kot 
diuretiki. Poživila stimulirajoče delujejo in spodbujajo osrednji živčni sistem (možgani in 
hrbtenjača).  
 

Slika: Skodelica kave 

Slika: Kavna zrna 
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Najznačilnejše posledice njihovega delovanja so: 1) večja kognitivna sposobnost, 2) nespečnost, 
3) povečana sposobnost koncentracije, 4) občutek povečane energije in življenjske sile,                
5) zmanjšana občutljivost na bolečino. Kadar gre za uživanje večjih odmerkov v smislu 
dolgotrajne uporabe, so posledice veliko bolj negativne. Izražajo se kot: 1) nervoza, 2) agresija, 
združena z nasiljem, 3) depresija, ki lahko vodi v samomor, 4) halucinacije, 5) glavobol, 6) 
prebavne motnje, 7) srčne motnje, 8) visok krvni tlak, 9) povečanje frekvence bitja srca, 10) 
razdražljivost, 11) motnje uriniranja, 12) vnetje jeter, 13) suha usta, 14) odvisnost, 15) možganske 
krvavitve, 16) možganska kap, 17) srčni infarkt, v hujših primerih lahko tudi smrt.  
 
V spodnji preglednici so navedena najpogostejša poživila, ki jih ljudje jemljemo.  
 

Ime Formula Vir v naravi Učinek 

Efedrin 

 

Rastlina metlinka 
(Ephedra equisetina) 

Povečuje količino energije in 
pozornost, zmanjšuje tek, 
sprošča bronhialne mišice, 
povečuje krvni tlak in srčni 

utrip. 

Amfetamin 

 

Sintetično 
izdelovanje 

Povečuje občutek moči in 
samozavesti, povzroča 

nemirnost, zgovornost in 
razdražljivost, povečuje krvni 
tlak in frekvenco bitja srca. 

Kofein 

 

Kavna zrna 
(Coffea sp.), listi 
čajevca (Camellia 

sinensis) 

Deluje kot diuretik, razširja 
dihalne poti, pospešuje srčni 

utrip in krčenje krvnih žilic na 
površini kože, pospešuje pretok 
krvi skozi mišice, širi zenice … 

Kokain 

 

Listi koke 
(Erythroxylon coca) 

Pospešuje delovanje osrednjega 
živčnega sistema, zavira tek … 

Nikotin 

 

Rastline družine 
razhudnikovke 

(tobak – Nicotiana 
tabacum in koka –
Erythroxylon coca) 

Deluje pomirjevalno in 
protibolečinsko, povzroča 

zbranost in umirjenost, 
zmanjšuje tek in pospešuje 

metabolizem (izguba telesne 
mase) … 

LSD 

 
 
 
 
 
 

Plesen  
Škrlatna glavnica 
(Claviceps purpurea) 

Droga vpliva na spremembo 
sprejemanja in zaznavanja 
okolice, povzroča močne 
halucinacije in občutek 

razsvetljenja. 
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Ime Formula Vir v naravi Učinek 

Heroin 

 

Sintetična droga, 
derivat morfina 

Povzroča zoženje zenic, 
zaprtost, znižanje krvnega 
tlaka, pridušeno dihanje, 
popustitev bolečin … 

Plesne droge – 
ekstazi 

 

Sintetična droga 
MDMA 

Povzroča tesnobno krizo, 
depresivne motnje in 

psihotične spremembe. Moti 
strjevanje krvi in povzroča 

srčno aritmijo. 
 
Ker se bomo pri laboratorijski vaji ukvarjali s kofeinom, si poglejmo nekaj informacij o njem. 
Kofein z molekulsko formulo C8H10N4O2 je organska spojina, naravni alkaloid, pridobljen iz 
listov čajevca (Camellia sinensis) in zrn kakavovca (Coffea sp). Kofein, ki ga vsebujejo tudi številne 
druge rastline, je blago poživilo, ki tako kot drugi alkaloidi stimulativno vpliva na osrednji živčni 
sistem. Je šibek diuretik, kar pomeni, da pospešuje odvajanje urina iz 
telesa. Nekaj skodelic kave ali pravega čaja dnevno ima na naš 
organizem spodbujevalni učinek, kar nam povzroča jasnejši in hitrejši 
tok misli, zmanjšano utrujenost in povečano budnost. Kofein je v 
večjih količinah za človeka lahko strupen in lahko povzroči tudi 
odvisnost. Seveda je to droga, ki tako kot druge povzroča 
zasvojenost. Učinek kofeina na gladke mišice v telesu je pomirjevalen.  

Slika: Skeletna formula molekule kofeina 
 

Ljudje so kofein uživali od kamene dobe naprej; sicer ga rastline ustvarjajo za to, da jih varuje 
pred žuželkami, saj te ohromi in jih celo ubije. Kofein je odkril nemški kemik F. F. Runge leta 
1819. Čisti kofein je bela kristalinična trdna snov, topna v vodi, brez vonja in zelo grenkega 
okusa. Osnovni proces pridobivanja kofeina je ekstrakcija kofeina iz kave in čaja. Kofein 
najdemo v kavi, čaju, kokakoli, čokoladi, stimulansih, nekaterih zdravilih proti bolečinam, 
diuretikih, blažilcih prehlada, preparatih za nadzorovanje telesne mase in v drugih zdravilih. 
Največ kofeina je v skodelici kave, sledita čaj in kokakola. S praženjem se vsebnost kofeina ne 
spremeni bistveno, saj je kofein temperaturno zelo obstojna snov. S kozarcem kokakole (2 dL) 
zaužijemo približno 25 mg kofeina. V tableti proti bolečinam, ki vsebuje kofein, je vsebnost 
kofeina dvakrat večja kot v kavnih zrnih. V povprečju je v tableti proti bolečinam okoli 50 mg 
kofeina, v močnejših do štirikrat več.  
 
Učinki delovanja kofeina so: 1) diuretično delovanje (pospešuje nastajanje in izločanje seča),        
2) razširjanje dihalnih poti, zvečanje dihalne zmogljivosti in porabe kisika, 3) pospešitev srčnega 
utripa, povečanje srčne frekvence in krvnega tlaka, 4) krčenje krvnih žilic na površini kože 

(kofein zmanjša izgubo krvi pri ranah) in s tem pospešitev pretoka krvi skozi mišice, 5) 
zmanjševanje zaznavanja občutka napora, 6) razširjenost zenice, 7) povečevanje pretočnosti krvi 
v želodec, 8) povečevanje izločanja želodčne kisline, 9) sproščanje zalog sladkorja iz jeter v krvni 
obtok in s tem zagotavljanje dovolj velike količine energije, 10) napenjanje mišic in priprava na 
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akcijo.  
Po zaporedju kemičnih procesov v možganih, ki so posledica vnosa kofeina v telo, se začne 
sproščati hormon adrenalin. Učinek kofeina je veliko šibkejši od heroina, vendar je princip 
delovanja enak. Po zaužitju kave se kofein v krvi hitro vsrka. Kofein vstopi v krvni obtok skozi 
želodec in ozko črevo ter učinkuje 15–30 minut po zaužitju. Kofein se v telesu ne akumulira. 
Zaužit kofein ostane nekaj ur v telesu, njegov razpolovni čas (čas, v katerem se koncentracija 
aktivne snovi zmanjša za polovico) pa znaša okoli 6 ur. 
 
Kofein v čaju se veže na čreslovine in deluje povsem drugače kot kofein v kavi. Prav zato je 
vsrkavanje kofeina iz črevesja po pitju čaja počasnejše, saj mora kompleks s čreslovinami najprej 
razpasti. Kofein se nato absorbira, čreslovine pa ostanejo v prebavnem traktu. Zavretek kave 
vsebuje od 0,15 do 0,20 g kofeina na skodelico, čaj polovico manj. Kofein v čaju ne deluje na srce 
in krvni obtok tako kot v kavi, ampak prek boljše prekrvavitve možganov in povečane izmenjave 
možganske tekočine neposredno vpliva na možgane in osrednji živčni sistem. Tako lahko 
pojasnimo povečanje koncentracije in reakcijske sposobnosti po pitju čaja. 
 
Težave pri uživanju kofeina povzročajo predvsem dolgoročne posledice, ki se pojavijo zaradi 
blage odvisnosti. Po prenehanju učinkov adrenalina se spoprimemo z utrujenostjo in depresijo. 
Da izničimo te učinke, posežemo po novem odmerku kofeina. Ohranjanje telesa v neprestani 
pripravljenosti ni zdravo; ljudje postanejo razdražljivi in občutljivi. Najpomembnejši dolgoročni 
učinek je njegov vpliv na spanje. Ob prevelikih odmerkih kofeina telo zjutraj ni spočito, saj zaradi 
stimulativnega učinka ne doseže faze globokega spanca. Če na primer spijemo veliko skodelico 
kave (200 mg kofeina) ob 15.00, bo v telesu ob 21.00 še vedno 100 mg kofeina. Zaradi tega 
spanec ne bo krepčilen. Ker se počutimo utrujene, sledi zjutraj nova skodelica kave in cikel se 
nadaljuje iz dneva v dan. Ob prenehanju uživanja kofeina pride do abstinenčne (vzdržne) krize, 
saj se krvne žilice v možganih skrčijo in občutimo močen glavobol. V večjih odmerkih kofein 
povzroča drhtenje, razbijanje srca, budnost, vznemirjenost in spahovanje. Veliki odmerki kofeina 
so smrtni. Smrtni odmerek kofeina je 10 g (približno 170 mg/kg telesne teže). Da bi to dosegli, bi 
morali popiti 80−100 skodelic kave naenkrat, kar v praksi skoraj ni izvedljivo. 
 
NAMEN I. DELA VAJE 
 
Izolirati in identificirati kofein iz pijače.  

 
POTEK DELA PO STOPNJAH 
 
1. poskus: Izolacija kofeina iz pijač (kave, pravega čaja ali kokakole ali energijskega napitka s 

kofeinom, npr. RedBull, Monster …). 
 
1. Iz 10 g zmlete kave (oz. iz 1,5 g listov pravega čaja oz. RedBull) pripravite 200 mL napitka. 
2. V 600-mililitrsko čašo odmerite 200 mL napitka in dodajte 20 g natrijevega karbonata.  
3. Čašo z raztopino segrevajte. Raztopino pustite vreti 20−30 minut. Nato čašo odstavite s 

plamena in počakajte, da se raztopina ohladi na 50 °C. 
4. Odfiltrirajte vodno plast v čašo in jo ohladite na sobno temperaturo.  
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5. Vodno plast prelijte v lij ločnik in dodajte 10 mL diklorometana. 
6. Lij ločnik stresajte približno 3 minute, pri tem pa bodite pozorni na izenačevanje pritiska.  
7. Spodnjo, organsko plast odlijte v erlenmajerico. 
8. Z vodno plastjo ekstrakcijo ponovite še enkrat s po 10 mL dikolormetana.  
9. Združite obe organski frakciji in vanjo dodajte 2 žlički brezvodnega natrijevega sulfata. Z 
žličko zmes 2 minuti dobro mešajte. Sušilno sredstvo nato odfiltrirajte.  

10. Iz organske plasti nato odparite topilo (diklorometan: gostota 1,32 g mL–1; Tvrel.: 45 °C) ob 
uporabi šolske izvedbe rotavaporja ali z izparevanjem na vodni kopeli pri 50 °C. Po končanem 
izparevanju bo v erlenmajerici preostala le bela, praškasta snov – kofein.  

11. V erlenmajerico odmerite 2 mL destilirane vode in v njej raztopite izoliran kofein. Tega nato s 
kapilaro nanesite na TLC-ploščo.  

 
Priprava mobilne faze (izvedemo med čakanjem ob 1. poskusu) 
 
1. V kromatografsko kadičko s pokrovom z merilnim valjem odmerite 25 mL 95-odstotne 

raztopine etil acetata, 1 mL 5-odstotne raztopine ocetne kisline in 1 mL 96-odstotnega etanola. 
Če vam dopuščajo časovne možnosti, lahko kromatografsko kadičko z mobilno fazo 
pripravite en dan vnaprej, da se nasiti s parami mobilne faze. Tako zagotovite boljšo ločbo. 

 
Priprava standardne raztopine in vzorca izoliranega kofeina (pripravimo med čakanjem ob 1. poskusu) 
 
1. Pripravite 2 čaši in ju s pisalom označite z imeni: 1) standard – kofein (oznaka SK) in               

2) izolirani kofein (oznaka IK).  
2. Za pripravo raztopine standarda strite v terilnici standardni vzorec kofeina in ga 0,1 g 

zatehtajte v ustrezno čašo. Enako postopajte z vzorcem izoliranega kofeina. 
3. Nato v čaši dodajte po 10 mL destilirane vode in premešajte, da se trdni vzorci v celoti 

raztopijo. 
4. V vsako čašo namestite svojo kapilaro za nanos vzorca. 
 
2. poskus: Identifikacija kofeina 
 
1. Na TLC-ploščico z navadnim svinčnikom na rahlo narišite startno črto cca 1,5 cm od 

spodnjega roba oz. ustrezno višje glede na raven mobilne faze v kadički. 
 

 
 

Nanos vzorca na TLC-ploščico 
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2. Na startno črto s kapilaro nanesite raztopino SK in IK v medsebojni razdalji cca 1 cm. Za 
nanos vsakega vzorca uporabite ustrezno kapilaro.  

3. Vsak nanos na TLC-ploščico posušite s sušilcem za lase in nanos 3-krat ponovite. 
4. TLC-ploščico nato vodoravno postavite v razvijalno kadičko in pokrijte. Kromatogram 

razvijajte, dokler mobilna faza ne pripotuje približno 4 cm nad startno črto. 
5. TLC-ploščico vzemite iz razvijalne kadičke in s svinčnikom na rahlo označite, do katere višine 

je na ploščici pripotovala mobilna faza. Nato ploščico posušite s sušilnikom. 
6. Pod UV-lučko poglejte, do kod so pripotovali posamezni vzorci. Rahlo jih obkrožite s 

svinčnikom.  
7. Izmerite višino oz. pot (cm), ki so jo med razvijanjem prepotovali SK in IK ter mobilna faza in 

izračunajte retenzijski faktor (Rf) za posamezne vzorce. 
 
               Rf =  
 

 
8. Na osnovi izračunanih vrednosti Rf identificirajte neznani vzorec. 

 
OPAŽANJA IN SKLEPI 
 

Opažanja, izračun Rf Sklepi 
1. Standardni kofein (SK) 

 
d 1 = 
d = 

 
Rf1 = 
 

 

2. Izolirani kofein (IK) 
 

d 2 = 
d = 

 
Rf2 = 

 

 

 
VPRAŠANJA ZA UTRJEVANJE ZNANJA 
 
1. Na osnovi česa lahko sklepate, da ste z eksperimentalnim delom dokazali prisotnost kofeina v 

neznanem vzorcu? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Zakaj ste kromatografsko ploščico opazovali pod UV-lučko?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Kakšna je vloga mobilne faze? 

___________________________________________________________________________ 

Rf Retencijski faktor. 
d1 Pot, ki jo prepotuje vzorec. 
d  Pot, ki jo prepotuje mobilna faza. 
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4. Kako izračunamo retenzijski faktor in kaj nam pove?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Naštejte primere pijač ali živil iz vsakodnevnega življenja, ki vsebujejo dovoljena poživila. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Naštejte najznačilnejše posledice delovanja poživil.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Naštejte nekaj najpogostejših poživil. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8. Kje vse lahko najdemo kofein?  

___________________________________________________________________________ 

9. Naštejte učinke delovanja kofeina. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Primerjajte učinek delovanja kofeina v kavi in čaju. Zakaj se pojavljajo razlike? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

11. Opišite težave, ki nastanejo pri odvisnosti od kofeina. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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NAMEN II. DELA VAJE 
 

Razrešiti forenzični izziv z identifikacijo vzorca neznanega belega praška (domnevno droge), 
najdenega na kraju zločina. 
 
POTEK DELA PO STOPNJAH 
 
Priprava mobilne faze (vnaprej pripravi učitelj) 
 
1. V kromatografsko kadičko s pokrovom z merilnim valjem odmerite mobilno fazo v sestavi 

butanol : aceton : voda = 5 : 4 : 1. Če vam dopuščajo časovne možnosti, lahko 
kromatografsko kadičko z mobilno fazo pripravite en dan vnaprej, da se nasiti s parami 
mobilne faze. Tako zagotovite boljšo ločbo. 

 
Priprava raztopin standardov in neznanih vzorcev (vnaprej pripravi učitelj) 
 
1. Pripravite štiri brezbarvne plastične vrečke in jih s pisalom označite z imeni treh drog – 

standardov (beli praški so sladkorji: maltoza, glukoza, saharoza, fruktozta).  
2. Za pripravo raztopin standardov drog za vsak standardni vzorec posebej v terilnici strite 

posamezni standardni (znani) vzorec in ga zatehtajte po 0,1 g v čašo. Enako postopajte z 
neznanim vzorcem. 

3. Nato v čaše dodajte po 10 mL destilirane vode in premešajte, da se trdni vzorci v celoti 
raztopijo. 

4. V vsako čašo namestite svojo kapilaro za nanos vzorca. 
 
Priprava orosilnega reagenta (vnaprej pripravi učitelj) 

 
1. Sveže pripravljeni orosilni reagent pripravite tako, da 1 ml 4-metoksibenzaldehida raztopite v 

18 mL 96-odstotnega etanola in 1 mL koncentrirane žveplove(VI) kisline.  
2. Pripravljeno raztopino zlijte v stekleničko z razpršilko.  
 
1. poskus: Identifikacija neznanega vzorca 
 
1. Na TLC-ploščico z navadnim svinčnikom na rahlo narišite startno črto cca 1,5 cm od 

spodnjega roba oz. ustrezno višje glede na raven mobilne faze v kadički. 

 
 

                      Nanos vzorca na TLC-ploščico (slika je simbolična) 
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2. Na startno črto s kapilarami nanesite raztopine posameznih standardov in neznanega vzorca v 
medsebojni razdalji približno 1 cm. Za nanos vsakega vzorca uporabite ustrezno kapilaro.  

3. Vsak nanos na TLC-ploščico posušite s sušilcem za lase in nanos 3-krat ponovite. 
4. TLC-ploščico nato navpično postavite v razvijalno kadičko in pokrijte. Kromatogram 

razvijajte, dokler mobilna faza ne pripotuje približno 4 cm nad startno črto. 
5. TLC-ploščico vzemite iz razvijalne kadičke in s svinčnikom na rahlo označite, do katere višine 

je na ploščici pripotovala mobilna faza. Nato ploščico posušite s sušilcem za lase. 
6. Z orosilnim reagentom v razpršilki orosite TLC-ploščico in jo posušite s sušilnikom. TLC-

ploščico je pri detekciji vzorcev treba segrevati 10 minut na 110 oC. V ta namen ploščico 
vstavite v peč, ki je segreta na 110 oC. Pri tem se bodo pojavile obarvane lise.  

7. Izmerite višino oz. pot (cm), ki so jo med razvijanjem prepotovali standardi, neznani vzorec in 
mobilna faza, ter izračunajte retenzijski faktor (Rf). 
 
                 Rf =  

 
 
8. Na osnovi izračunanih vrednosti Rf identificirajte neznani vzorec. 

 
OPAŽANJA IN SKLEPI 
 

Opažanja, izračun Rf  Sklepi 
1. standard – droga kokain 

 
 
 
 
 
 

 

2. standard – droga heroin 
 
 
 
 
 
 

 

3. standard – droga LSD 
 
 
 
 
 
 

 

Neznani vzorec belega praška 
 
 
 
 
 
 

 

Rf Retenzijski faktor. 
d1 Pot, ki jo prepotuje vzorec. 
d  Pot, ki jo prepotuje mobilna faza. 
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Dopolnite spodnjo izjavo forenzičnega laboratorija – Oddelek za identifikacijo vzorcev. 
 

Forenzični laboratorij  
Oddelek za identifikacijo vzorcev 

 
 

IZJAVA FORENZIKA 
 

Spodaj podpisani(a) _________________________________ na podlagi izvedene analize za 
identifikacijo neznanih vzorcev drog izjavljam, da je v vzorcu prisoten _____________________ 
(dopolniti ime droge).  
Ugotovitev potrjujem z naslednjimi sklepi: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Analiza vzorca dodatno potrjuje sum, da je osumljenec kriv/nedolžen (ustrezno obkrožite) 
sodelovanja pri umoru.   
 
Kraj in datum:              Podpis: 
 
 
VPRAŠANJA ZA UTRJEVANJE ZNANJA 
 
1. Zakaj lahko na osnovi rezultatov sklepate, kaj je neznani vzorec?  

___________________________________________________________________________ 

2. Zakaj smo kromatografsko ploščico popršili z orosilnim reagentom? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Poiščite primere uporabe tankoplastne kromatografije (TLC) iz vsakodnevnega življenja in jih 
navedite.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Datum opravljanja 

vaje 
 

   Podpis asistenta  
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11. laboratorijska vaja 
METABOLIZEM 

 
ZGODBA 
  
Človekovo telo mora biti ves čas oskrbovano z ustrezno količino energije, katere vir so hranila v 
prehrani. Prehrana vrhunskega športnika zahteva celostni pristop obravnave posameznika glede 
na spol, vrsto športa, intenzivnost in čas dnevnih treningov oziroma tekmovanja ter posebnih 
prehranskih potreb. Le skrbno načrtovana prehrana vrhunskega športnika zagotovi potrebe po 
energiji ter hranilih in esencialnih snoveh, ki so pri telesnih naporih bistveno povečane in nujne 
za normalno delovanje organizma. Optimalna prehranska podpora pri vrhunskem športu 
zagotavlja boljše športne dosežke, hkrati pa varuje športnikovo zdravje. Med povečanim telesnim 
naporom se osnovna raven presnove lahko poveča tudi do 6-krat. Različne raziskave o 
primernosti različnega režima prehrane na vzdržljivost človeka so pokazale, da se utrujenost 
pojavi najprej pri prehrani, bogati z beljakovinami, sledi prehrana, bogata z maščobami, in 
nazadnje pretežno ogljikohidratna prehrana. Presnova ogljikovih hidratov, maščob in beljakovin 
med telesnim naporom je odvisna od intenzivnosti in trajanja napora ter razpoložljivih hranil v 
telesnih zalogah. Pravilna prehrana ni bistvena samo za rast, vzdrževanje in za obnavljanje 
telesnih tkiv, ampak tudi za oskrbo z energijo. Uporaba sistema tvorbe energije v organizmu je 
odvisna od vrste, trajanja in od intenzivnosti telesne aktivnosti. Med lažjo in srednjo 
obremenitvijo je glavni vir energije v telesu 
maščoba v obliki prostih maščobnih kislin ali 
plazemskih lipidov. Pri večjih športnih 
obremenitvah energija izhaja iz glikogena in 
glukoze v krvi. Športniki, ki izvajajo visoko- 
intenzivne treninge, lahko tako ob neustrezni 
prehranski podpori hitro porabijo zaloge 
glikogena v mišicah. Zmerna oziroma nizka 
intenzivnost športne aktivnosti je hoja, srednja 
pa tek.                                                                    Slika: Tek  
 
TEORETIČNE OSNOVE 
 
Presnova ali metabolizem je vrsta med seboj povezanih encimsko kataliziranih kemijskih reakcij 
in fizikalnih procesov znotraj živih organizmov. V vsaki reakciji nastane produkt, ki je reaktant v 
naslednji reakciji. Zato metabolizem velikokrat imenujemo intermediarni metabolizem, saj pri 
vsaki reakciji nastane stabilen produkt ali intermediat. Metabolične intermediate imenujemo tudi 
metaboliti in jih ne smemo zamenjevati z nestabilnimi intermediati in s prehodnimi stanji, ki jih 
srečamo pri reakcijskih mehanizmih. Zaporedje reakcij, ki poteka z določenim namenom, kot je 
na primer razgradnja glukoze do piruvata (glikoliza), imenujemo metabolna pot. Z raziskovanjem 
metabolizma se ukvarjata predvsem biokemija in fiziologija. 
 
Glede na biokemijski namen lahko celoten metabolizem razdelimo v dva glavna dela: katabolizem 
in anabolizem.  
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Katabolizem označuje razgradne poti, v katerih se kompleksne organske molekule, kot so: lipidi, 
ogljikovi hidrati in proteini, razgradijo do enostavnih molekul, ki so lahko laktat, piruvat, etanol, 
ogljikov dioksid, voda in amonijak. Za katabolizem so značilne oksidacijske reakcije. Pri procesu 
katabolizma se energija sprošča in se obenem zbira v energijsko izjemno bogati molekuli ATP 
(adenozintrifosfata). ATP je univerzalni »prenašalec energije« v biokemijskih procesih. Sestavljen 
je iz adenozina, povezanega s sladkorjem ribozo, in treh fosfatnih skupin (trifosfat). Fosfatne 
skupine označujemo z alfa (α), beta (β) in gama (γ) – glede na njihovo oddaljenost od riboze, 
začenši s fosfatno skupino alfa, ki je najbližje ribozi. ATP je dobro topen v vodi in precej stabilen 
v območju pH od 6,8 do 7,4, medtem ko pri 
ekstremnih vrednostih pH hitro poteče hidroliza. 
ATP je tako najbolje shranjevati v obliki brezvodne 
soli. ATP razpade na ADP in fosfat. To je posledica 
šibkejših vezi med fosfatnimi skupinami znotraj 
molekule ATP v primerjavi z vodikovimi vezmi, ki se 
vzpostavijo med produkti hidrolize ATP (ADP + 
fosfat) in vodo.   

Slika: Adenozintrifosfat, ATP 
 
Med katabolne reakcije sodi na primer celično dihanje, ki poteka v citoplazmi celice in 
mitohondriju ter je sestavljeno iz treh sklopov reakcij: 
− glikolize, ki poteka v citoplazmi in je sestavljena iz desetih encimsko kataliziranih reakcij; 

ker lahko poteka tudi v anaerobnih razmerah, lahko glikolizno pot izkoriščajo aerobni in 
tudi anaerobni organizmi; glavni produkt je piruvat;  

− krebsov cikel, ki ga drugače imenujemo tudi citratni ciklus ali tudi ciklus citronske kisline; 
poteka po ciklični poti v matriksu mitohondrija; nastaneta ogljikov dioksid in NADH+H+; 

− oksidativna fosforilacija, ki poteka na notranji membrani mitohondrija; produkta sta ATP in 
voda, porablja pa se kisik, saj je sprejemnik elektronov, ki se transportirajo po encimih 
dihalne verige. 

 
Drugi del metabolizma je anabolizem ali tudi biosinteza. Zanj je značilna izgradnja velikih in 
kompleksnih bioloških molekul iz majhnih prekurzorskih molekul. Primeri anaboličnih procesov 
so na primer sinteza proteinov iz posameznih aminokislin, sinteza glukoze iz dveh molekul 
piruvata in sinteza DNK iz nukleotidov. V nasprotju s katabolizmom so za anabolizem značilne 
reakcije redukcije, pri katerih se energija veže. Potrebna energija se večinoma pridobi iz molekul 
ATP, ki nastajajo pri katabolizmu.  
 
Procesi katabolizma in anabolizma v celicah nikoli ne potekajo sočasno. Kateri izmed procesov 
poteka, je odvisno od energijskega stanja celice, ki določa, kateri proces bo potekal. Na primer: 
ko mišične celice počivajo, potrebujejo le malo energije; katabolizem glukoze do ogljikovega 
dioksida in vode poteka počasi. Zato se lahko takrat glukoza shranjuje v obliki glikogena. Rečemo 
torej lahko, da sta katabolizem in anabolizem energijsko povezana. Povezuje ju energijski ciklus 
ATP. Seveda se je pri vsem tem treba zavedati, da metabolizem sestavlja koordinirana mreža 
reakcij, ki ne morejo potekati neodvisno in ločeno. V človeški celici vsak trenutek poteka na 
tisoče encimsko kataliziranih kemijskih reakcij. S termodinamičnega gledišča je metabolizem 
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energijski proces, v katerem je katabolizem vir energije za anabolizem. Celice in organizmi 
pridobivajo energijo pri oksidativni razgradnji hranil ali tudi z absorpcijo svetlobe in jo uporabijo 
za gibanje, aktivni transport in za biosintezo. 
  
Mišice lahko za svoje delovanje uporabijo različne snovi: glukozo, maščobne kisline in včasih tudi 
aminokisline. Med mirovanjem so prednostno gorivo mišičnih celic maščobne kisline, ki pridejo 
do mišic po krvi, med intenzivnim mišičnim krčenjem pa postane prednostno gorivo glukoza, ki 
se sprosti iz glikogena. Celice skeletne mišice lahko kot metabolično gorivo uporabljajo tudi 
aminokisline, ki se sprostijo ob razgradnji proteinov.  
 
Po ogljikohidratnem obroku se koncentracija glukoze v krvi povečuje. To je posledica prebave 
ogljikovih hidratov (oligo- in polisaharidov) v ustih in črevesju ter absorpcije monosaharidov v 
kri. Povečana koncentracija glukoze v krvi stimulira izločanje inzulina in zmanjša izločanje 
glukagona (to sta hormona trebušne slinavke). Stimulirana sta sinteza maščobnih kislin v jetrih in 
pospešeno skladiščenje triacilglicerolov v maščobnem tkivu. Del glukoze se v mišicah skladišči 
tudi v obliki glikogena.  
 
Ko telo po obroku preide v neko fizično aktivnost, potekajo povsem drugačni procesi. Izločanje 
inzulina se zmanjša, izločanje glukagona poveča. Za ohranitev stalne koncentracije krvne glukoze 
se razgrajuje glikogen v jetrih. Zaradi zmanjšane koncentracije inzulina se zmanjša prevzem 
glukoze v mišice, jetra in adipocite, kar upočasni glikolizo. Glukoza, ki z glukoneogenezo nastane 
v jetrih, se transportira do vseh organov, ki jo potrebujejo. 
 
V stanju telesnega napora telo v prvi meri uporabi snovi, ki so uskladiščene kot rezerva. Zaloge 
triacilgliceridov pri povprečnem človeku zadoščajo, odvisno od telesne aktivnosti, za mesec, dva 
ali celo več. Celokupni jetrni glikogen zadošča samo za od 12 do 18 ur, kar je odvisno od telesne 
aktivnosti. Ko se koncentracija glikogena in glukoze zmanjša, začnejo nekatera tkiva (skeletne 
mišice, srčna mišica in jetra) kot gorivo uporabljati maščobne kisline. Na koncu se porabljajo tudi 
mišični proteini, ki predstavljajo dodaten vir energije, kadar je to potrebno. Pri tem se začne 
oksidacija aminokislin, vendar preobsežna razgradnja mišičnih proteinov lahko vodi do izgube 
mišične mase.  
 
NAMEN VAJE 
 

Določiti koncentracijo ogljikovega dioksida v izdihanem zraku glede na telesno aktivnost. 
 
POTEK DELA PO STOPNJAH 
 
1. poskus: Določanje koncentracije ogljikovega dioksida v izdihanem zraku pri mirovanju 
 
1. Delo poteka v parih. Vzemite plastično vrečko za vlaganje prostornine 1 L, dve slamici in 

lepilni trak.  
2. V plastično vrečko namestite slamico in jo pritrdite z lepilnim trakom. Na cevko, ki je že v 

vrečki, pritrdite še eno manjšo slamico (vloga ustnika). Z napihovanjem vrečke skozi slamico 
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preverite, da ne pušča. Po uporabi krajšo slamico (ustnik), ki ste jo pritrdili v večjo slamico, 
zavrzite.  

3. V dve 250-mililitrski erlenmajerici dajte 100 mL vode in dodajte 8 kapljic indikatorja 
bromtimol modro. Erlenmajerici označite s P (poskusna) in K (kontrola). 

4. Dihajte normalno. Skozi manjšo slamico, ki je prek večje slamice pritrjena na vrečko, izdihujte 
zrak, dokler vrečka ni polna.  

5. Slamico s prstom zamašite. Potopite jo v raztopino indikatorja erlenmajerice P ter v raztopino 
počasi in enakomerno med stalnim mešanjem erlenmajerice uvajajte ves zrak iz vrečke. 

6. Raztopino v erlenmajerici P titrirajte z 0,04-odstotno vodno raztopino natrijevega hidroksida 
do ekvivalentne točke (primerjajte barvo raztopine v erlenmajerici P z barvo raztopine v 
erlenmajerici K; barvi morata biti enaki). 

7. Odčitajte prostornino porabljene raztopine natrijevega hidroksida. 
8. Izračunajte množino ogljikovega dioksida v µmol na liter izdihanega zraka, tako da 

prostornino v mL porabljenega natrijevega hidroksida pomnožite z 10. 
9. Pripravite preglednico meritev, v katero boste zapisali meritve vseh parov. V njej navedite tudi 

telesno maso poskusnih oseb. 
 

2. poskus: Določanje koncentracije ogljikovega dioksida v izdihanem zraku takoj po telesni   
               aktivnosti 
 
1. Pripravite preglednico meritev, v katero boste zapisali meritve po telesni aktivnosti.  
2. Ponovite postopek iz poskusa 1 od stopnje 1 do stopnje 9, le da – preden izdihate zrak v 

vrečko – naredite nekaj telesno napornejših vaj (npr. 50 počepov, tek okrog fakultete, hitra 
hoja po stopnicah do knjižnice …). Oseba, ki izdihuje zrak v vrečko, naj bo ista kot v prvem 
poskusu. 

3. Podatke vpišite v pripravljeno preglednico meritev.  
 
PREGLEDNICA MERITEV 
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OPAŽANJA IN SKLEPI 
 

Opažanja Sklepi 
1. poskus 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. poskus 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
VPRAŠANJA ZA UTRJEVANJE ZNANJA 
 
1. V katerem primeru je v izdihanem zraku večja količina ogljikovega dioksida? Utemeljite, zakaj. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Ali je pri mirovanju med osebami z različno telesno maso razlika v količini ogljikovega 
dioksida na liter izdihanega zraka? Odgovor utemeljite. 

___________________________________________________________________________ 

3. Ali je pri telesnem naporu med osebami z različno telesno maso razlika v količini ogljikovega 
dioksida na liter izdihanega zraka? Odgovor utemeljite. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Ali je pri mirovanju med osebami različnega spola razlika v količini ogljikovega dioksida na 
liter izdihanega zraka? Odgovor utemeljite. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Ali je pri telesnem naporu med osebami različnega spola razlika v količini ogljikovega dioksida 
na liter izdihanega zraka? Odgovor utemeljite. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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6. Ali lahko iz rezultatov poskusa sklepate, ali je količina izdihanega zraka pri težji osebi večja kot 
pri lažji? Odgovor utemeljite. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Katere vrste reakcija poteče med titracijo?  

___________________________________________________________________________ 

8. Definirajte pojem metabolizem in opišite njegove značilnosti.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Opredelite glavne razlike med katabolizmom in anabolizmom. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Kako je sestavljena molekula ATP? Kakšna je vloga ATP v metabolizmu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. Katere so glavne značilnosti metabolizma v mišičnem tkivu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Naravoslovje v forenziki in športu                                                               M. Slapničar, V. Ferk Savec in I. Devetak  

78 
 

12. Katere snovi predstavljajo uskladiščene rezerve, ki jih lahko naše telo v prvi meri uporabi ob 
stanju telesnega napora?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. V obliki sheme prikažite običajen proces metabolizma po obroku, ki vsebuje ogljikove 
hidrate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum opravljanja  
vaje 

 
 Podpis asistenta  
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12. laboratorijska vaja 
SESTAVA TELESA IN ŠPORTNA DEJAVNOST 

 
 
ZGODBA 
 
Naše telo potrebuje gibanje, ki je lahko različnih oblik. Pri transportnih oblikah gibanja gre za 
gibalno dejavnost, ki je vezana na transport v vsakodnevnem življenju. Sem prištevamo: hojo, tek, 
kolesarjenje v šolo, službo, k prijateljem, peš po nakupih in podobno. Na drugi strani lahko 
govorimo o delovnih oziroma rekreativnih dejavnostih. Tu gre za dejavnost, ki nekako povezuje 
opravljanje koristnega dela z rekreacijo posameznika, družine ali prijateljev. Sem sodijo na primer: 
vrtnarjenje, aktivna košnja, aktiven sprehod s psom, pomivanje tal ali npr. pranje avtomobila. Na 
koncu lahko govorimo še o gibalnih dejavnostih na delovnem mestu. Tu gre za dejavnosti, ki so 
povezane z gibalno dejavnostjo v službenem času, na primer: hoja po stopnicah, spreminjanje 
položaja telesa (sedenje, hoja, prikloni …). Če primerjamo odraslega človeka in otroka, je 
pomembno zavedanje, da pride pri otrocih zaradi slabe termoregulacije hitreje do pregrevanja in s 
tem do toplotnega šoka. Otroci imajo slabšo razgradnjo maščob, kar vodi v smer hitrejšega 
porabljanja energije. Ker imajo slabo razvit anaerobni 
metabolizem, tvorijo malo laktata, zato ne »čutijo«, kdaj 
so mišice preobremenjene. Odrasle na tem mestu 
zaustavi bolečina. Prav zato anaerobne, intenzivne 
aktivnosti otroke zelo izčrpajo in dehidrirajo. Za 
krepitev mišic se priporočajo: plazenje, lazenje, 
plezanje, dvigovanje, spuščanje, potiskanje, vlečenje ter 
hoja navzdol in navkreber. Kosti pa krepimo predvsem 
s tekom in sonožnimi poskoki. 

Slika: Dvoglava nadlaktna mišica (biceps).    
 
TEORETIČNE OSNOVE 
 
Za prikaz telesne razvitosti najpogosteje uporabljamo t. i. antropometrično metodo, ki omogoča 
objektivne spolne, starostne in generacijske primerjave. Na obliko in sestavo človeškega telesa 
vplivajo genetske predispozicije v povezavi s telesno aktivnostjo in z dejavniki okolja. Za športno 
medicino je pomembna analiza sestave telesa, s pomočjo katere lahko ocenijo telesno 
pripravljenost posameznika. S pomočjo analiz sestave telesa lahko športnikom določijo vrsto in 
intenzivnost treningov ter primerno prehrano, saj si večina športnikov prizadeva povečati 
mišično maso in zmanjšati maščevje. 
 
Telesna sestava 
S spremljanjem sprememb v sestavi telesa lahko preučujemo procese rasti in razvoja, 
prehranjevalne značilnosti posameznika ter njegovo telesno dejavnost. Funkcionalno lahko 
razdelimo telo na: organe (možgani, jetra ...), lokomocijski aparat (mišičnina), energijske rezerve 
(maščevje), okolje celic (ekstracelularna tekočina) in oporna tkiva (vezivo, kosti). Določanje 
telesne sestave je pomembno za opisovanje fizičnih karakteristik v antropološkem in 
medicinskem pogledu. Preučevanje telesne sestave omogoča natančnejše razumevanje strukture 
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in funkcije posameznih delov telesa. Telesno sestavo ocenjujemo z različnimi metodami. 
Najpogostejše med njimi so: antropometrija, merjenje gostote telesa (densitometrija), celotna 
telesna električna prevodnost, slikanje z jedrsko magnetno resonanco, CT-slikanje, merjenje s 
pomočjo ultrazvoka, anatomska analiza trupla … Telesna sestava se med rastjo in razvojem otrok 
spreminja, zato se razlikuje od sestave telesa odraslega človeka. 
 
Mišično tkivo 
Mišična masa se pri ljudeh močno razlikuje zaradi različne genetske osnove in različne telesne 
dejavnosti. Zmanjšuje se lahko zaradi prekinjene inervacije določene regije muskulature ali 
nezmožnosti gibanja zaradi poškodb; atrofija mišičja. Najpogostejše fluktuacije mišične mase je 
mogoče opisati zaradi nezadostne prehranjenosti ali telesne dejavnosti posameznika. V puberteti 
se poleg rasti skeleta poveča tudi mišična masa in s tem telesna masa. Skeletna rast se konča prej 
kot mišična. Pri fantih se v puberteti poveča število mišičnih vlaken in jeder v njih; s tem se 
poveča tudi količina kontraktilnih proteinov, kar poveča mišično moč. 
 
Rast muskulature je veliko večja pri fantih kot pri dekletih; tudi dekleta imajo rastni sunek 
muskulature. Poleg skeletnih mišic se povečajo gladke mišice in srce. Med procesom rasti se 
mišična masa z 22 % telesne mase pri tri mesece starem otroku poveča na 35 % pri petih letih, pri 
moških celo na 40 % telesne mase v zrelosti. Dekleta imajo manjša povečanja mišične mase do 
pubertete, po puberteti pa ta odstotek v primerjavi s telesno maso celo pada. Mladi odrasli moški 
imajo povprečno 52 %, ženske pa okoli 42 % mišične mase. Na rast mišičnine vpliva hormon 
testosteron, ki nastaja pri moških v modih, pri ženskah v majhnih količinah v nadledvičnih 
žlezah. Na povečanje mišične mase vpliva tudi ustrezna telesna dejavnost posameznika. 
 
Maščobno tkivo 
Pri povprečnem odraslem človeku od 15 do 30 % telesne mase prispeva masa adipoznega 
(založnega oz. maščobnega) tkiva. Adipozno tkivo vsebuje zalogo telesnih maščob, ki so 
skladiščene v maščobnih celicah (adipocite). Adipozno tkivo sestavlja tudi vezivo; največ je 
lociranega v podkožnem tkivu. Pri normalnih posameznikih od 65 do 70 % adipoznega tkiva 
sestavlja maščoba – mast. Mast predstavlja od 10 do 20 % telesne mase človeka. Najpogosteje so 
spremembe v količini maščevja zaradi nezadostne ali prekomerne prehranjenosti posameznika. 
Spreminjanje mase maščevja se odraža tudi v spremembi celotne telesne mase. V otroški dobi se 
povečuje število maščobnih celic v adipoznem tkivu, vendar se navadno ne zgodi povečanje 
njihove prostornine. Količina podkožnega maščevja se v pubertetnem rastnem sunku pri fantih 
močno zmanjša. Pri dekletih zmanjšanje maščevja v puberteti ni tako opazno. Prav tako imajo 
odrasli normalno prehranjeni moški manj podkožnega maščevja v primerjavi z isto starimi in 
normalno prehranjenimi ženskami. Od vseh parametrov telesne sestave je mogoče ugotoviti, da 
se najbolj spreminja ravno količine maščevja pri vseh starostnih skupinah. V primerjavi z drugimi 
novorojenimi sesalci imajo človeški novorojenčki največji odstotek maščobnega tkiva glede na 
telesno maso; 10–15 % telesne mase predstavlja maščobno tkivo. Po rojstvu se maščoba v 
adipoznem tkivu dodatno akumulira in na koncu prvega leta starosti znaša že 20–25 % telesne 
mase. Nato se delež maščobnega tkiva zmanjšuje do 10. leta starosti, po tem letu pa spet naraste, 
navadno očitneje pri dekletih. Največ maščobnega tkiva se pri ženskah razvije na prsih, bokih, 



Naravoslovje v forenziki in športu                                                               M. Slapničar, V. Ferk Savec in I. Devetak  

81 
 

stegnih, zadnjem delu vratu in na nadlahti. Pri moških je značilno povečanje adipoznega tkiva na 
trebuhu. 
Maščobno tkivo je normalna sestavina človeškega telesa, katerega masa se med telesno 
aktivnostjo spreminja. Pri športnih aktivnostih navadno velja kot negativen dejavnik oz. 
neefektiven del telesne mase. 
 
Antropometrični instrumentarij  
Pri pridobivanju antropometričnih podatkov za izračun parametrov razvitosti mišičja in maščevja 
uporabljamo različen antropometrični instrumentarij. Najpogosteje uporabljamo medicinsko 
tehtnico, antropometer, merilni trak in kaliper. Za merjenje telesne mase uporabljamo medicinsko 
ali prenosno tehtnico, ki ima skalo naravnano natančno na 0,5 kg; tako natančno se tudi meri 
telesna teža merjencev. Najpogosteje imajo prenosne tehtnice razpon skale od 0 do 130 kg.  
 
Antropometer je naprava za merjenje telesne višine. Sestavljen je iz 2 m dolge kovinske palice, ki 
je na preseku okrogla ali kvadratna. Kovinska palica ima gibljivi del, ki se lahko premika po 
celotni dolžini antropometra, na kateri je tudi skala v cm. Antropometer lahko razstavimo in 
posamezne dele uporabljamo za merjenje nekaterih drugih antropometričnih mer (sedna višina, 
dolžina roke ...). 
 
Kaliper je naprava za merjenje kožnih gub. Sestavljen je iz dveh »čeljusti«, ki imata na koncu 
površino 15 × 5 mm, ki držita kožno gubo. Na vpeto kožno gubo deluje vedno isti tlak vrednosti 
10 N/m2. Krožna skala ima razpon od 0 do 40 mm, v dveh krogih po 20 mm. Odčitavanje je 
mogoče od 0,2 do 0,5 mm natančno. 
 
Merilni trak dolžine 150 cm uporabljamo za merjenje telesnih obodov. Ima centimetrsko skalo, 
na kateri lahko odčitamo vrednosti na 0,1 cm natančno. 
 
Antropometrične točke 
Antropometrične točke na človeškem skeletu omogočajo lociranje mest merjenja 
antropometričnih mer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika: Merjenje obsega nadlahti 
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Antropometrične mere 
Telesna višina – predstavlja razdaljo med antropometrično točko verteks in vodoravno podlago, 
na kateri vzravnano stoji merjenec bos. Pomembno je, da je glava v frankfurtski horizontali. To 
pomeni, da spodnji rob očesne orbite in zgornji rob ušesne odprtine ležita v horizontalni ravnini. 
Merska enota je centimeter. 
Telesna masa – predstavlja telesno maso merjenca v kilogramih. 
Obod nadlahti – predstavlja obseg sredinskega dela nadlahti med antropometrično točko 
akromionom in olekranonom v centimetrih.  
Kožna guba na tricepsu – predstavlja debelino kožne duplikature in podkožnega veziva z 
maščobnim tkivom, brez troglave nadlahtne mišice (musculus triceps brachii), na posteriorni strani 
nadlahti zgornje ekstremitete sredinskega dela nadlahti med antropometrično točko akromionom in 
radiale v milimetrih.  
Kožna guba subskapularno – predstavlja debelino kožne duplikature in podkožnega veziva z 
maščevjem, brez široke hrbtne mišice (musculus latissimus dorsi), na dorzalni strani trupa tik pod 
lopatico. 

Tehnike merjenja  
Pomembno je, da uporabljamo standardizirane tehnike merjenja, da so vse meritve med seboj 
primerljive. 
 
MERJENJE TELESNE VIŠINE 
Telesno višino merimo z antropometrom. Pomembno je, da ta vedno stoji navpično (pravokotno 
na podlago), za merjencem, ki stoji bos v standardni drži za merjenje telesne višine. Merjenec 
mora stati popolnoma vzravnan, s sproščenimi rokami ob bokih ter s koleni in petami skupaj. 
Glava mora biti nameščena v frankfurtski horizontali. Merilec stoji levo od merjenca. Z desno 
roko spusti kovinski drsnik antropometra toliko, da se vodoravna letvica dotakne merilčevega 
temena (antropometrična točka verteks). Verteks mora merilec otipati z levo roko, odčitati 
vrednost s skale antropometra in jo zapisati v antropološki list. 

 
MERJENJE TELESNE MASE 
Merjenec naj bi bil popolnoma slečen oziroma minimalno oblečen. Tehtnico naj bi umerili na 
ničto vrednost, ko damo na tehtnico oblačila, ki jih nosi en merjenec. Napake, dobljene s tako 
metodo, so zanemarljive. Merjenec stopi na tehtnico bos in merilec odčita vrednost, ko se 
indikator vrednosti na skali umiri. Vrednost nato merilec vpiše v antropološki list. 
 
MERJENJE OBODA NADLAHTI 
Merjenje oboda nadlahti v ekstenziji se vrši tako, da merjenec stoji vzravnan s spuščenimi in 
sproščenimi rokami. Merilec stoji za merjencem. Na lateralno stran nadlahti, najpogosteje leve 
roke, na polovici med akromionom in olekranonom, naredimo oznako z vodoodpornim pisalom. 
Pred tem moramo otipati obe antropometrični točki in izmeriti polovico nadlahti. Merilni trak 
nato namestimo okrog nadlahti, da se dotika kože, vendar ne stiska tkiva. Odčitano vrednost 
zapišemo na antropološki karton. 
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MERJENJE DEBELINE KOŽNIH GUB 
Otipamo mesto, na katerem bomo merili kožno gubo. Lokacijo merjenja kožne gube označimo z 
vodoodpornim pisalom. Kožno gubo nato primemo s palcem in kazalcem leve roke 1 cm nad 
označenim mestom in pazimo, da ne primemo tudi mišičja. Napake pri merjenju so večje pri 
debelejših kožnih gubah, ker je težje ločiti gubo od mišičja. Na označeno mesto nato postavimo 
»čeljusti« kalipra in sprostimo prste desne roke, ki so držali razpete »čeljusti« kalipra. Z levo roko 
med meritvijo držimo kožno gubo, vendar je ne stiskamo. S skale kalipra natančno odčitamo 
vrednost, najpozneje v štirih sekundah, in jo zapišemo v antropološki list. Odčitanje mora biti 
hitro, ker bi bile sicer vrednosti manjše, če bi kaliper stiskal kožno gubo več časa in bi nekaj 
telesne tekočine iztisnil iz dela tkiva, kjer pritiskajo čeljusti kalipra. Vsako meritev izvedemo 
trikrat, nato pa upoštevamo srednjo vrednost. 
 

 

  
Slika: Merjenje kožne gube s kaliprom 
 
Merjenje debeline kožne gube na tricepsu 
Merjenec stoji obrnjen s hrbtom proti merilcu s sproščeno, najpogosteje levo roko, katere dlan je 
obrnjena proti boku. Kožno gubo na tricepsu merimo na isti lokaciji kot obod nadlahti, torej na 
sredini nadlahtnice med akromionon in olekranonom. Merilec dvigne kožno gubo vzdolž osi nad 
troglavo mišico roke, zato da lahko namesti »čeljusti« kalipra pod svoja prsta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Slika: Tehnika merjenja debeline kožne gube na tricepsu 

 
Merjenje debeline subskapularne kožne gube 
Merjenec stoji kot pri merjenju kožne gube tricepsa vzravnan, obrnjen s hrbtom proti merilcu, s 
sproščenimi rokami in rameni. Merilec otipa spodnji rob lopatice (angulus inferior scapulae) in 
vzdolž roba lopatice dvigne kožno gubo hrbta. »Čeljusti« kalipra nato namesti pod prsta, ki držita 
kožno gubo, in odčita vrednost na skali. 
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 Slika: Tehnika merjenja debeline subskapularne kožne gube    

PARAMETRI TELESNE SESTAVE 
S pomočjo parametrov telesne sestave je mogoče ugotavljati prehranjenost preiskovancev. 
Mogoče je ugotavljati tudi mišično razvitost in fizično pripravljenost populacije.  
 
Površina preseka leve nadlakti – PPN [cm2] 
Celotno površino preseka roke izračunamo iz antropometričnega podatka o obodu nadlakti leve 
roke C v ekstenziji (relaksaciji), ki je v cm. 

π4

2CPPN =   

 
Površina mišičja preseka leve nadlakti – PMiN [cm2] 
Površino mišičja preseka roke izračunamo s pomočjo antropometričnih podatkov o obsegu 
nadlahti leve roke C in debelini kožne gube na tricepsu Kgt iste roke. Oba podatka sta v cm.  

[ ]2

4
)(

π
π⋅−

=
KgtCPMiN  

 
Površina maščevja preseka leve nadlakti – PMaN [cm2] 
Površino maščevja preseka roke izračunamo iz znanih parametrov PPN in PMiN, tako da ju 
odštejemo. 

    PMiNPPNPMaN −=                 
 
Masa maščevja – MMa [kg] 
Masa maščevja se izračuna iz antropometričnih podatkov: telesna masa (Tm) v kg, kožna guba 
tricepsa (Kgt) in subskapularna kožna guba (Kgs), ki sta v mm. 
 
             967,3389,0373,0135,0 −⋅+⋅+⋅= KgsKgtTmMM  
 
Pusta telesna masa – PTM [kg] 
Pusto telesno maso izračunamo iz telesne mase merjenca (Tm) v kg, kožne gube na tricepsu (Kgt) 
in kožne gube subskapularno (Kgs); oba parametra sta v mm. 
 
            710,3403,0362,0874,0 +⋅−⋅−⋅= KgsKgtTtPTM   
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Indeks maščobnosti leve nadlahti – IMaN  
Indeks maščobnosti leve nadlahti ali odstotek maščevja v roki se izračuna iz površine maščevja 
leve nadlahti (PMaN) in površine preseka leve nadlahti. 

                        100⋅=
PPN
PMaNIMaN                  

Indeks telesne mase – ITM 
Indeks telesna mase se izračuna iz antropometričnih parametrov o telesni masi (Tm) v kg in 
telesni višina (Tv) v centimetrih. Indeks telesne mase nam prikaže razmerje med telesno višino in 
telesno maso merjenca. 

2Tv
TmITM =                     

 
NAMEN VAJE 
 

Določiti sestavo telesa pri športno aktivnem in športno neaktivnem študentu. 
 
POTEK DELA 
 
Izmerite antropometrične mere, ki služijo določanju sestave telesa. 
 
MERITVE 
 
Izpolnite antropometrični list. 
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ANTROPOMETRIČNI LIST 
 
Šifra merjenca: _________________ Datum rojstva: ____________ Datum meritve: ________  
Starost merjenca: _____ let _____mesecev 
Športna dejavnost: ___________ dni/teden; ________ ur/dan 
  

MERITVE VREDNOST 
TELESNA VIŠINA – Tv [cm]  
TELESNA MASA – Tm [kg]  
OBOD SPROŠČENE NADLAHTI (levo) – C [cm]  
KOŽNA GUBA  1. meritev 2. meritev 3. meritev Povprečje 
na tricepsu (levo) – 
Kgt [mm] 

    

pod lopatico (levo) – 
Kgs [mm] 

    

 
IZRAČUNI 
Površina preseka leve nadlakti – PPN [cm2] 
 
 
 
 
Površina mišičja preseka leve nadlakti – PMiN [cm2] 
 
 
 
 
Površina maščevja preseka leve nadlakti – PMaN [cm2] 
 
 
 
 
Masa maščevja – MMa [kg] 
 
 
 
 
Pusta telesna masa – PTM [kg] 
 
 
 
Indeks maščobnosti leve nadlahti – IMaN  
 
 
 
 
Indeks telesne mase – ITM 
 
 
 
ZBIRNA PREGLEDNICA POVPREČIJ MERITEV IN IZRAČUNOV 
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Meritve in izračuni Športno neaktivni merjenci Športno aktivni merjenci 
Telesna višina [kg]   
Telesna masa [kg]   
Obod nadlahti [mm]   
Kožna guba nadlahti [mm]   
Kožna guba od lopatico [mm]   
PPN   
PMiN   
PMaN   
MMa   
PTM   
IMaN   
ITM   
 
Pojasnite razlike v telesni sestavi merjencev glede na njihovo telesno aktivnost. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Datum opravljanja 
vaje 

 
 Podpis asistenta  
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