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Imunohistochemické nálezy při protrahované 
mozkové hypoxii

Bouška I.1, Klír P.2

1Ústav soudního lékařství UK 2. LF a FNB, Praha 
2Subkatedra soudního lékařství IPVZ, Praha

Souhrn

Na rozvoji sekundárních změn při poškození mozku poraněním, nádorem a hypoxii různého pů
vodu s bezvědomím se může podílet také proteolytická aktivita matrix metaloproteináz /MMP/. 
K jejich aktivaci dochází nejprve v cévní stěně, kterou poškozují, a lze se domnívat, že MMP tak 
potencují sekundární změny ve smyslu porušení hematoencefalické bariéry s rozvojem vazogen- 
ního edému mozku.V buňkách cévní stěny i v gliových elementech byla již po dvou dnech proká
zána aktivita MMP-2 a MMP-9. Zatímco při ložiskovém poranění byly nálezy zejména v místě 
kontuzních ložisek, při déletrvající hypoxii z různých příčin byly tyto změny difuzní.
Klíčová slova: matrix metaloproteinázy - hypoxie mozku - sekundární změny mozku

Summary
Immunohistochemical Findings in Protracted Cerebral Hypoxia

In the development of secondary changes of brain damage caused by injury, tumour and hypoxia 
of different origin with unconsciousness also the activity of the metalloproteinase matrix (MMP) 
may participate. Their activation occurs first in the vascular wall which they damage and it may 
be assumed that MMP potentiate thus secondary changes in the sense of interfering with the 
haematoencephalic barrier with development of vasogenic cerebral oedema. In the cells of the 
vascular wall and in glial elements already after two days MMP-2 and MMP-9 activity was proved. 
While in focal injuries the findings were in particular at the site of contusion foci, in prolonged 
hypoxia for various reasons these changes were diffuse.
Key words: metalloproteinase matrix - cerebral hypoxia - secondary cerebral changes
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Úvod

Při úrazu hlavy dochází vedle přímého mecha
nického poškození mozku též k dalším změnám, 
které na toto trauma navazují v průběhu dalšího 
vývoje. Čerstvé poranění je charakterizováno ze
jména destrukcí tkáně a krevními extravazáty. Je
jich lokalizace je závislá na místě účinku násilí. Již 
krátce po úrazu se přidružují další změny, vedoucí 
k ischemicko-hypoxickým lézím, které zvětšují roz
sah malatických ložisek. K těmto změnám dochází 
po iniciální fázi mozkového traumatu, v tzv. reak
tivním období, které je charakterizováno aktivací 
glie a poruchou hematoencefalické bariéry. Dochá
zí k vazogennímu edému mozku a následné tkáňo
vé hypoxii, která se nevyhýbá ani cévním struktu
rám v postižené oblasti. Vazogenní edém,vznikají
cí zvýšenou propustností cévní stěny, provází 
všechna ložisková poškození mozku, to je poranění, 
hematomy, nádory, infekční léze i pozdější stadia 
mozkové ischemie (9).

V následující studii jsme se zaměřili na sledo
vání změn v mozkové tkáni při komatózních sta

vech u jedinců, kteří přežívali jistou dobu po úrazu 
či příhodě. Zajímal nás zvláště vztah mezi postiže
ním cévní stěny a edémem s prohlubujícími se dal
šími sekundárními změnami při protrahované hy
poxii mozku.

Materiál a metoda

Sledovaný soubor tvořilo 15 zemřelých -11 
mužského a 4 ženského pohlaví, ve věku od 6 mě
síců do 45 roků. U 9 zemřelých se jednalo o kranio- 
cerebrální trauma s různou dobou přežití po resus
citaci, přičemž smrt nastala v jednom případě za 0 
hodin, u 3 zemřelých v rozmezí od 24 do 48 hodin, 
dále u 5 zemřelých po 4, 5, 6, 7 a 8 dnech (v každém 
z uvedených dnů vždy jeden zemřelý).

Úmrtí spojená se zevním dušením byla 3 s do
bou přežívání 12 hod., 3 dny a 5 dní.

Známky chronického abúzu heroinu byly pří
tomny u jednoho toxikomana, který zemřel při pře- 
dávkování. V souboru bylo zastoupeno též jedno 
náhlé úmrtí při akutní exacerbaci déletrvajícího
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městnání mozkomíšního moku při ependymálním 
nádoru III. komory (koloidní cysta).

Náhlé úmrtí 251eté ženy při masivní embolii do 
plicnice představovalo kontrolní vzorek.

MMP byly prokazovány imunohistochemicky 
v parafinových řezech mozkové tkáně, fixované po 
odběru v neutrálním formaldehydu.Užité protilát
ky anti-MMP byly myšího původu a pocházely 
shodně jako souprava od firmy Immunotech.

K průkazu byla zvolena nepřímá trojstupňová 
SABC metoda, s užitím streptavidin-biotinového 
komplexu, značeného alkalifosfatázou, poskytující 

Obr. 1. Mozková malacie s krvácením v okolí cévy, úraz hla
vy, bezvědomí 2 dny, HE, 200krát
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Obr. 2. Aktivita MMP-2 v cévní stěně, úraz hlavy, bezvědomí
48 hod., SABC, 200krát

r v

v případě pozitivní reakce s Fast red červené zbar
vení.

Výsledky

Při úmrtí, kterým nepředcházela žádná fáze 
kříšení s řízenou ventilací, bylo možno pozorovat 
při mozkovém traumatu ložiska krvácení v okolí 
cév i mimo ně (obr. 1). Přítomnost matrixinů jsme 
zde neprokázali, stejně jako u úmrtí jedinců s ne- 
traumatickým terminálním edémem mozku u náh
lé smrti. Hluboké bezvědomí, které doprovázelo 
mozková traumata, se při pitvě projevovalo těžkým 
edémem mozku, mikroskopicky dále s ložisky ma- 
lacií, aktivací glie a dystrofickými změnami na 
neuronech. Ve stěně cév v místě kontuzních ložisek 
bylo možno pozorovat již po uplynutí 48 hodin 
přítomnost matrixinů -MMP-2, MMP-9, tj. gelati- 
názy A a B, přímo v aktivovaných buňkách cévní 
stěny (obr. 2, 3). Při dalším průběhu bezvědomí 
v trvání několika dní byly přítomné metaloprotei- 
názy i v okolních-gliových elementech (obr. 4). Při 
protrahované hypoxii po dušení a rovněž i u ze
mřelého toxikomana bylo možno prokázat obdob
nou aktivitu těchto enzymů nejen v elementech 
mobilní glie, ale též na povrchu červených krvinek.

Obr. 4. Pozitivní nález matrixinů v buňkách glie při protra
hované hypoxii po zevním dušení (6 dní), SABC, 200krát

Obr. 3. Aktivita MMP-9 v cévní stěně při protrahované hypo- 
xii (4 dny), SABC, 200krát

Obr. 5. Pozitivní nález MMP-9 u chronického toxikomana,
SABC, 200krát
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Jednalo se zde nejspíše o adhezi uvolněných enzy
mů na tyto krevní elementy (obr. 5).

Diskuse

Úrazy hlavy se závažnými postiženími centrál
ního nervového systému představují v současné 
době jedny z nejčastějších příčin smrtelných pora
nění zejména při dopravních nehodách. Do proce
sů, které ovlivňují prognózu úrazu, nutno vedle 
ložiskových kontuzí a postižení axonů řadit též se
kundární změny spojené se sníženou perfuzí moz
kové tkáně při mozkovém edému (7).Tyto ischemic- 
ko-hypoxické změny postihují i samotnou cévní 
stěnu, vedou k její destrukci tím, že spouští řetěz 
procesů, který vyúsťuje do zvětšování rozsahu úra
zových změn (4). Rozvoj těchto změn a přechod 
počáteční fáze mozkového traumatu do reaktivní 
má svůj základ v ischemii a následné hypoxii tkáně 
(10). Poruchu propustnosti kapilár postupnou des
trukcí cévní stěny lze vysvětlit aktivací takových 
enzymových systémů, které vedou k proteolýze 
(12). Do této skupiny patří matrix metaloproteiná- 
zy, které hrají významnou roli i v CNS (3). Je tomu 
tak při zánětlivých demyelinizačních onemocně
ních, ovlivňují migraci buněk při nádorovém růstu 
u glioblastomu a výrazně zvyšují pronikání bakte
rií do mozkové tkáně při bakteriální meningitidě 
tím, že vedou k poruše hematoencefalické bariéry 
(1, 5, 6, 8). Zvýšená exprese gelatinázy B při moz
kovém traumatu byla prokázána Rosenbergern, 
který první upozornil na skutečnost, že to může 
ovlivnit rozsah úrazových ložisek v mozku (11). 
Nejnověji popisují při mozkové kontuzi expresi 
kaspázy 3 v intervalu přežívání od 3 hod do 4 dnů 
Dressier a spol.(2). V námi pozorovaných přípa
dech bylo možno zjistit aktivitu matrixinů přímo ve 
stěně cévní tehdy, jestliže mozková hypoxie s bez

vědomím přetrvávala dobu 48 hod. a tento nález se 
netýkal pouze změn při mozkovém traumatu, ale 
též pokud došlo k mozkové hypoxii i z jiných důvo
dů - při dušení a při chronickém abúzu heroinu.

Práce vznikla s přispěním výzkumného zá
měru MSM 111300002,4
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Vliv etanolu na schopnost řídit motorové vozidlo

Vorel F.
Soudnělékařské oddělení, Nemocnice České Budějovice

Souhrn

Z laboratorních testů vyplývá relativně malý vliv etanolu na jednotlivé funkce ovlivňující schop
nost řídit motorové vozidlo. Etanol např. v laboratorních podmínkách prodlužuje jednoduchý 
reakční čas překvapivě málo, při koncentracích kolem 1 g/kg l,28násobně (5). Přesto je relativní 
riziko smrtelné nehody řidiče osobního automobilu při koncentracích etanolu 0,5-0,9 g/kg asi 
devětkrát větší oproti řidiči střízlivému (19). Tento zdánlivý rozpor se pokouší vysvětlit teorie 
problémového chování (problem behavior theory) (9).
Klíčová slova: etanol - řidič - schopnost řídit motorové vozidlo - reakční čas - problem 
behavior theory

Summary
Influence of Ethanol on the Ability to Drive a Motor Vehicle

From laboratory tests ensues a relatively small influence of ethanol on different functions which 
affect the ability to drive a motor vehicle. Under laboratory conditions ethanol protracts the 
simple reaction time surprisingly very little, at concentrations of lg/kg, 1.28 times (5). Despite this 
the relative risk of a fatal accident of the driver of a motor car at ethariol concentrations of 0.5-0.9 
g/kg is nine times greater as compared with a sober driver (19).The problem behavior theory tries 
to explain this apparent contradiction (9).
Key words: ethanol - driver - ability to drive a motor vehicle - reaction time - problem behavior 
therapy

Soud. Lék., 48, 2003, No. 1, p. 5 - 7 O.

Úvod Tab. 1. Projevy ovlivnění řízení motorového vozidla při různých 
koncentracích etanolu v krvi dle Nešpora

Problémy lidstva s alkoholem jsou 
známy již z dávné historie (7, 20). Nega
tivní vliv etanolu na řízení motorového 
vozidla byl poprvé ve vědecké literatuře 
popsán v roce 1904 (13). Došlo k tomu 
tedy asi 5 let po první smrtelné doprav
ní nehodě v USA. Krátce na to byly při
jaty první zákony, podle kterých bylo 
řízení pod vlivem etanolu trestáno. Byly 
zavedeny vysoké tresty včetně vězení 
a dlouhodobé ztráty řidičského opráv
nění. Ve státě Connecticut bylo napří
klad v roce 1924 uvězněno 254 řidičů 
(16). Studium vlivu etanolu na řízení 
motorového vozidla pokračuje do sou
časnosti a nepochybně přinese mnoho 
dalších poznatků. Článek předkládá 
stručný přehled současných názorů na 
tuto oblast.

Literární údaje o vlivu etanolu na 
schopnost řídit motorové vozidlo se 
značně liší. Obecné hodnocení vlivu 
koncentrace etanolu v krvi uvádí např. 
(6). Značný vliv různých koncentrací 
etanolu na schopnost řídit motorové vo-

Hladina etanolu v krvi Projevy ovlivnění ve vztahu k řízení motorového 
vozidla

0,2 až 0,5 promile Prokazatelné zhoršení schopnosti řídit. Tendence 
riskovat, nepřiměřená sebedůvěra, zhoršená 
schopnost rozeznat pohybující se světla. Horší 
odhad vzdálenosti.

0,5 až 0,8 promile Viz výše, navíc pronikavě prodloužený reakční čas 
(zhoršený postřeh). Dále roste přeceňování 
vlastních schopností, oči se obtížně přizpůsobují 
přechodu ze světla do tmy a naopak, horší vnímání 
barev (červená!). Zhoršená schopnost soustředění. 
Poruchy rovnováhy (motocyklisté a cyklisté!). Dále 
se zhoršuje odhad vzdálenosti.

0,8 až 1,2 promile Viz výše, navíc se zhoršuje schopnost vnímat okraje 
zorného pole (tzv. tunelové vidění), další zhoršování 
soustředění, je ještě více prodloužen reakční čas, 
roste bezohlednost při řízení.

Přes 1,2 promile Viz výše. Takový řidič představuje pro sebe i okolí 
obrovské riziko. Nadále se zhoršují poruchy 
soustředění, reakční čas, rovnováha i nekritičnost. 
Často i špatná orientace. I velmi zkušený řidič se 
v tomto stavu může dopustit hrubých chyb, jako je 
sešlápnutí plynu místo brzdy.

Kocovina, kdy etanol 
už z krve vymizel

Vyšší riziko spánku, nevolnosti a dalších tělesných 
a duševních obtíží, které odvádějí pozornost řidiče, 
krátkodobá ztráta vědomí v důsledku 
hypoglykémie (poklesu krevního cukru). Zhoršení 
některých nemocí, což může ovlivnit schopnost 
bezpečně řídit (např. vysoký krevní tlak, cukrovka, 
nemoci trávicího systému, epilepsie).

Soudní lékařství 5



zidlo uvádí Nešpor na svých internetových strán
kách (www. mujweb. cz/veda/nespor) (tabulka 1).

Podstatně menší vliv etanolu na jednotlivé 
funkce ovlivňující schopnost řídit vyplývají z dal
ších literárních údajů:

1. Reakční čas
Nejprozkoumanějším účinkem etanolu na 

funkce ovlivňující schopnost bezpečně ovládat mo
torové vozidlo je vliv na jednoduchý reakční čas. 
Etanol v laboratorních podmínkách prodlužuje jed
noduchý reakční čas překvapivě málo, při koncen
tracích kolem 1 g/kg l,28násobně (5). Výrazně však 
snižuje správnost rozhodnutí (12).

Koncentrace etanolu v krvi do 0,4 g/kg neovliv
ňuje reakční čas ani schopnost dodržovat jízdní 
dráhu. Při koncentracích 0,8 g/kg jsou však již obě 
schopnosti negativně ovlivněny (4). Velikost této 
poruchy se však liší podle toho, zda zkoumaná 
osoba si ovlivnění etanolem uvědomuje či neuvědo
muje. Pokud si požití etanolu uvědomuje, pak vliv 
na dodržování dráhy je menší.

2. Další laboratorní testy
Při testech na simulátorech bylo zjištěno, že při 

koncentraci etanolu v krvi kolem 0,8 g/kg docháze
lo k nesprávnému brždění, k odbočení doleva bylo 
potřebí více času, nebyla zachovávána rovnoměrná 
rychlost, docházelo k častějším kolizím i nespráv
nému odbočování (14).

Při koncentracích etanolu v krvi kolem 0,7 g/kg 
zkoumané osoby vykazují třikrát více chyb v kon
centračním testu, dvakrát více chyb v reakčním 
testu a významné snížení tolerance vůči stresu. 
Nebylo však zaznamenáno signifikantní prodlou
žení reakčního času (1).

Koncentrace etanolu v krvi 0,7 g/kg jsou po 
stránce vlivu na schopnost řídit motorové vozidlo 
srovnatelné se spánkovou deprivací (dvouhodi
nové řízení po probdělé noci) (3).

Někteří autoři (10,17) rozlišují mezi zručností 
a stylem řízení. Zručnost představuje schopnost 
ovládat motorové vozidlo výrazně ovlivňovanou 
tréninkem. Styl jízdy je ovlivňován vůlí, závisí na 
rozhodnutích řidiče (např. jet rychle, pomalu, agre
sivně, defenzivně). Požití etanolu ovlivňuje jak 
zručnost, tak styl řízení.

V zemích, kde je zaveden limit koncentrace 
etanolu v krvi, lze dělit řidiče na ty, kteří neřídí pod 
vlivem etanolu (koncentrace etanolu v jejich krvi je 
do povoleného limitu), kteří řídí pod vlivem etanolu 
a kteří byli za řízení pod vlivem etanolu zákonně 
postiženi. Bylo zjištěno (8), že ti, kteří řídí pod 
vlivem etanolu, jsou ovlivnitelnější, hostilnější, im
pulzivnější a nedůtklivější.

I nízké koncentrace etanolu v krvi mají vliv na 
vnímání nebezpečí a reakci na ně (2). Už pod 
vlivem nízkých dávek etanolu řidič nebezpečí poci
ťuje později (index zručnosti řízení) a na nebezpečí 
reaguje prudčeji (index stylu řízení). Doba, za kte

rou řidiči reagovali po vzniku nebezpečí, se při 
koncentraci etanolu v krvi 0,5 g/kg prodloužila 
v průměru o 0,3-0,4 s. Tento efekt je zvláště výraz
ný u řidičů, kteří byli za řízení pod vlivem etanolu 
postiženi. Řidiči pod vlivem etanolu považují pasiv
ní nebezpečí (to je to, které nejsou schopni ovlivnit) 
za větší, než nebezpečí aktivní.

Výše rizika řízení pod vlivem etanolu
Relativní riziko smrtelné nehody řidiče osobní

ho automobilu v závislosti na koncentraci etanolu 
v jeho krvi uvádí Zador (19). Riziko smrtelné do
pravní nehody řidiče stoupá na dvojnásobek s kaž
dým zvýšením koncentrace etanolu v jeho krvi 
o 0,2 g/kg. Relativní riziko při koncentracích etano
lu 0,5-0,9 g/kg bylo asi devětkrát větší, při koncen
tracích přes 1,5 g/kg asi třistakrát až šestsetkrát 
větší než při koncentraci nulové. Při těchto koncen
tracích je relativní riziko vyšší u mladších řidičů 
a u žen. Tato studie byla zaměřena na nehody jed
noho osobního automobilu a kontrolní skupina 
byla získána na základě náhodných měření kon
centrace etanolu v dechu.

Odpovědnostní analýza
Pro studium vlivu etanolu i jiných drog na 

schopnost řídit motorové vozidlo byla vyvinuta me
toda odpovědnostní analýzy (15). Autoři vytipovali 
polehčující faktory pro odpovědnost řidiče za do
pravní nehodu. Mezi ně patři špatný stav vozidla 
a vozovky, noční doba, obtížnost vzniklé situace 
atd. Nehody, při nichž utrpěl řidič smrtelné zraně
ní, byly rozděleny na ty, za něž řidič nese plnou 
vinu, a ty, u nichž byly uvedené polehčující faktory 
zjištěny. Ze všech řidičů zemřelých při dopravních 
nehodách mělo 29% koncentraci etanolu v krvi vyš
ší než 0,5 g/kg. Množství řidičů s takovou koncen
trací etanolu v krvi bylo podstatně vyšší ve skupi
ně, kde nebyly zjištěny polehčující faktory. Relativ
ní riziko bylo vypočítáno metodou poměru šancí 
(odds ratio): 
a*d/b*c
a -řidiči s koncentrací etanolu v krvi vyšší než 0,5 

g/kg bez polehčujících faktorů
b -řidiči s koncentrací etanolu v krvi nižší než 0,5 

g/kg bez polehčujících faktorů
c -řidiči s koncentrací etanolu v krvi vyšší než 0,5 

g/kg s polehčujícími faktory
d -řidiči s koncentrací etanolu v krvi nižší než 0,5 

g/kg s polehčujícími faktory.
Relativní riziko při koncentraci etanolu v krvi 

0,51-1,0 g/kg bylo dvojnásobné, při koncentraci 
etanolu 1,01-1,5 pětinásobné. Řidiči s koncentrací 
etanolu v krvi vyšší než 0,5 g/kg se statisticky 
významně častěji vyskytovali v nehodách jednoho 
osobního automobilu.

Teorie problémového chování (problém be- 
havior theory)

Rozpor mezi relativně malým vlivem zejména 
nízkých koncentrací etanolu v krvi řidičů na zruč-
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nost i styl řízení zjištěné v laboratorních podmín
kách a vysokým podílem takových řidičů při do
pravních nehodách se pokouší vysvětlit teorie prob
lémového chování (problém behavior theory). Podle 
této teorie osoby s problémovým chováním, jejichž 
styl jízdy obsahuje prvky vysokého rizika, rovněž 
častěji požívají etanol před řízením (jejich jednání 
je nezodpovědné, problémové v mnoha situacích). 
Souhrn těchto rizikových prvků pak vede k vysoké
mu zastoupení těchto řidičů mezi řidiči nehodový
mi, a tím i k vysokému podílu řidičů s etanolem 
v krvi v dopravních nehodách (9). Významným at
ributem těchto řidičů je zejména to, že nepoužívají 
bezpečnostní pásy, čímž významně zhoršují ná
sledky svých dopravních nehod (11, 18).
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Summary

In this study, changes in adenosine triphosphate (ATP), adenosine diphosphate (ADP), adenosine 
monophosphate (AMP) and lactic acid levels in masseter, triceps, and quadriceps muscles obtai
ned from right and left sides of Spraque-Dawley rats following two different types of death were 
investigated. The samples were taken immediately and 120 minutes after death occurred either 
by cervical dislocation or electric shock.
ATP concentrations in the muscles of masseter, triceps, and quadriceps were lower in samples 
obtained 120 minutes after death than that of samples obtained immediately after death. ADP, 
AMP, and lactic acid concentrations in these muscles were higher in samples obtained 120 minu
tes after death than those obtained immediately after death. A positive linear correlation was 
determined between ATP and ADP concentrations in quadriceps muscles of the rats killed with 
cervical dislocation and in masseter muscles of the rats killed with electric shock. When the rats 
killed with cervical dislocation and with electric shock were compared, ADP, AMP, and lactic acid 
concentrations were lower in the former than in the latter for both times (immediately and 120 
minutes after death occurred). In the case of electric shock, ATP is consumed faster because of 
immediate contractions during death, resulting in a faster rigor mortis. This finding was confir
med with higher lactic acid levels in muscles of the rats killed with electric shock than the other 
group.
In the cervical dislocation and electric shock group rats, ATP decreased in different levels in the 
three different muscle types mentioned above, being much decline in masseter in cervical disloca
tion and in quadriceps in electric shock group. This may be caused by low mass and less glycogen 
storage of masseter and by near localisation of electrode to quadriceps. One can conclude that the 
occurrence of rigor mortis is closely related to the mode of death.
Key words: Adenosine nucleotides - Electric shock - Lactic acid - Rigor mortis

Souhrn
Změny hladin adenosin nukleotidů a kyseliny mléčné v pruhovaných svalech 
po úmrtí způsobeném cervikální dislokací nebo elektrickým šokem

V předložené studii jsme sledovali změny adenosin trifosfátu (ATP), adenosin difosfátu (ADP), 
adenosin monofosfátu (AMP) a kyseliny mléčné v žvýkacím svalu, tricepsu a kvadricepsu z pravé 
a levé strany Sprague-Dowley krys po dvou typech smrti. Vzorky byly odebrány ihned po smrti 
a 120 minut po smrti, k níž došlo buď cervikální dislokací nebo elektrickým šokem.
Koncentrace ATP ve žvýkacím svalu, tricepsu a kvadricepsu byly nižší ve vzorcích odebraných 
120 minut po smrti než ve vzorcích odebraných ihned po smrti. Koncentrace ADP, AMP a kyseliny 
mléčné v těchto svalech byly vyšší ve vzorcích odebraných 120 minut po smrti než ve vzorcích 
odebraných ihned po smrti. Byla zjištěna pozitivní lineární korelace mezi koncentracemi ATP 
a ADP v kvadricepsu krys usmrcených cervikální dislokací a ve žvýkacím svalu krys usmrcených 
elektrickým šokem. Když jsme srovnali krysy usmrcené cervikální dislokací a elektrickým šokem, 
koncentrace ADP, AMP a kyseliny mléčné byly nižší u zvířat usmrcených dislokací než u zvířat 
usmrcených elektrickým šokem, a to jak ihned po smrti, tak 120 minut po smrti. Po elektrickém 
šoku se ATP spotřebovává rychleji pro bezprostřední kontrakce během smrti, což vede k urychle
ní rigoru mortis. Tento nález byl potvrzen vyššími hladinami mléčné kyseliny ve svalech krys 
usmrcených elektrickým šokem ve srovnání s druhou skupinou.
U skupin krys s cervikální dislokací a elektrickým šokem ATP klesalo různě u tří typů svalů, 
nejvíce ve žvýkacím svalu po cervikální dislokaci a v kvadricepsu po elektrickém šoku.To může 
být způsobeno nízkou hmotností a menší zásobou glykogenu žvýkacího svalu a blízkým umístě
ním elektrody ke kvadricepsu. Můžeme uzavřít, že rigor mortis je úzce spjat se způsobem smrti. 
Klíčová slova: adenosin nukleotidy - elektrický šok - kyselina mléčná - rigor mortis
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Introduction

Rigor mortis is defined as hardening in all 
muscles following death, which is an important 
post-mortem change for the determination of death 
itself, the manner of death, and the time of death 
(1-5). A decrease in ATP levels of muscles was 
reported to be the cause of rigor mortis (6-9). Hy
poxia occurring immediately after death results in 
a considerable reduction in ATP synthesis by oxi
dative phosphorilation in mithochondria. In this 
period, ATP is synthesised from phosphocreatinine 
and via anaerobic glycolysis from glycogen, resulting 
in lactic acid accumulation. When the ATP concen
tration is diminished, actin and myosin are combined 
irreversibly, causing rigor mortis (2, 3, 10).

Electrical shock to living body results in death 
causing ventricular fibrillation, respiratory spasm, 
stroke, and burns (11). Electrical shock at a value 
of 50 Hz and 10-40 mA causes tetanic spasm in 
skeletal muscles (12). The spasm gives rise to a fast 
reduction in ATP, which results in a faster harde
ning. An electrical shock of 800-1000 mV disturbs 
the cell membrane, speeding up the rigor mortis 
(13).

The study was aimed to investigate the associ
ation of the mechanism of death with the manner 
of death, as well as with the time of death. For this 
purpose, two groups of rats were killed either with 
neck dislocation or electrical shock, and ATP, ADP, 
AMP, and lactic acid concentrations were determi
ned in different muscle groups after death.

Materials and Methods

Twelve male and 12 female rats of Spraque- 
Dawley species weighing 185 to 270 g were used. 
Light anaesthesia was applied to the rats before 
killing with electrical shock (the case group; 4 M 
and 4 F) or neck dislocation (the control group; 4 M 
and 4 F). The former was achieved by pressing the 
neck and the latter by alternate electricity bound 
to the tail and one arm. Death occurred immedi
ately in the former and within 4-6 minutes later in 
the control group. Immediately after death, the 
right masseter, triceps, and quadriceps muscles 
were removed, and their tendons and fascia were 
isolated. The muscle samples were weighed care
fully, put into saline, and then frozen. After the 
killed bodies were waited for 120 min at supine 
position at 21-22 °C, second samples were taken 
from the left side of the animals. For the chemical 
analyses, the tissue samples were cut finely and 
homogenised within 6 ml (0.6 N) of perchloric acid 
in homogeniser. The resultant homogenates were 
centrifuged at 3000xg for 15 min. The pH of 5 ml of 
supernatant was adjusted to 6 with 5N KOH. The 
last contents were reserved in deep freezer up to 
the day of analysis. The concentrations of ATP,

ADP, and AMP were measured with Jaworek’s 
modified spectrophotometric method at 339 nm 
and the lactic acid with enzymatic kit of Boehringer 
Mannheim (Cat. no 1112821) (14-16). The results 
were expressed as ‘mg/gr. wet tissue’.

Results

The measured analytes were presented as 
mean ± SD as given in Table 1. The statistical 
significance of the differences between any two 
different muscles and between the samples obtai
ned immediately after death (sample 1) and those 
taken 120 minutes later (sample 2) was determined 
within each group as mentioned in Tables 1 and 2. 
The statistical evaluation was also made between 
controls and electrical shock group.

Tab. 1. Mean ± SD (mg/gr. wet tissue) values of ana
lytes in control and electrical shock groups (1 and 2 

mean sample 1 and 2, respectively)

Controls
(N=8)

Electrical 
shock 
(N=8)

Control/ 
electrical 

shock 
(P)

ATP masseter 1 46,34±13,41 37,04±14,21 0,2936

ATP masseter 2 23,12±2,35 7,00±2,65 0,0357

ATP triceps 1 70,74±l,41 38,37±17,76 0,0023

ATP triceps 2 52,56±7,62 8,73±4,74 0,0008

ATP quadriceps 1 53,91±9,39 39,11±14,64 0,0929

ATP quadriceps 2 34,08±3,95 3,18+1,77 0,0008

ADP masseter 1 20,61+2,20 20,22±7,46 0,5286

ADP masseter 2 16,65+3,87 14,30±5,18 0,2076

ADP triceps 1 20,48±6,22 12,48±3,00 0,0209

ADP triceps 2 24,89±6,07 16,61±4,16 0,0157

ADP quadriceps 1 18,43±3,6 14,84±3,39 0,0587

ADP quadriceps 2 24,01+4,40 17,96±5,61 0,0460

AMP masseter 1 45,00±10,55 29,55+11,64 0,0157

AMP masseter 2 51,21±11,29 36,34+12,74 0,0357

AMP triceps 1 45,93±ll,08 25,70±7,32 0,0023

AMP triceps 2 51,70±12,16 35,96+10,94 0,0117

AMP quadriceps 1 33,71±3,60 20,80±5,25 0,0011

AMP quadriceps 2 47,16±4,40 30,05±9,16 0,0033

LACTATE masseter 1 43,44+12,34 293,75±33,46 0,0008

LACTATE masseter 2 423,5+55,87 339,63±45,14 0,0087

LACTATE triceps 1 46,22±8,17 218,75±30,33 0,0008

LACTATE triceps 2 375,0±37,12 257,50±35,36 0,0008

LACTATE quadriceps 1 47,96±7,27 171,50±17,73 0,0008

LACTATE quadriceps 2 427,8±50,82 217,88±31,47 0,0008

ATP in control and electrical shock groups; ATP 
concentrations of sample 2 in all three muscles 
were lower than those of sample 1, being statistical
ly significant (p<0.01). ATP concentrations of con-
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trol group were higher than those of electrical 
shock group (for sample 1 in triceps muscle and for 
sample 2 in all three muscles), being statistically 
significant (p<0.01). ADP in control group; ADP 
concentrations of sample 2 in triceps and quadri
ceps muscles were higher than those sample 1, 
being statistically significant (p<0.01). In masseter 
muscles of controls, ADP levels in sample 2 were 
found to be decreased. The same findings as those 
of control group were obtained for the electrical 
shock group with the exception that the increase in 
ADP in quadriceps muscle was not statistically 
significant CpcO.Ol). ADP concentrations of control 
group were higher than those of electrical shock 
group (for sample 1 in triceps muscle and for sam
ple 2 in triceps and quadriceps muscles), being 
statistically significant (p<0.01).

Tab. 2. The statistical evaluation of control and elec
trical shock groups with respect to immediately (Sam

ple 1) and 120 min after death (Sample 2)

Controls
(n=8)

Electrical shock
(n=8)

P p

ATP Masseter 1/2 0,022 0,004

Triceps 1/2 0,036 0,004

Quadriceps 1/2 0,004 0,018

ADP Masseter 1/2 0,037 0,055

Triceps 1/2 0,001 0,155

Quadriceps 1/2 0,001 0,070

AMP Masseter 1/2 0,001 0,001

Triceps 1/2 0,001 0,025

Quadriceps 1/2 0,078 0,050

LACTATE Masseter 1/2 0,328 0,002

Triceps 1/2 0,885 0,001

Quadriceps 1/2 * 0,152 0,008

AMP in both control and electrical shock 
groups; AMP concentrations of sample 2 in all three 
muscles were higher than those of sample 1, being 
statistically significant (p<0.01). AMP concentrati
ons of control group were higher than those of 
electrical shock group (for sample 1 and 2 in all 
three muscles), which was also statistically signi
ficant (p<0.01).

Lactic acid in control and electrical shock 
groups, lactic acid concentrations of sample 2 in all 
three muscles were found higher than those sample 
1, which was of statistically significance (p<0.01). 
Lactic acid concentrations of control group were 
lower than those of electrical shock group (for sam
ple 1 and 2 in all three muscles), being statistically 
significant (p<0.01). There was a positive correla
tion between ATP and ADP levels of quadriceps 
muscle of control group and of masseter muscle of 
electrical shock group (r=0.7197; P=0.044).

In order to investigate whether there was a dif
ference in rigor mortis occurrence between the 
muscles selected, the percentage alteration in ATP 
was calculated with the formula of „percentage 
alteration in ATP = [ATP level in sample 2 - ATP 
level in sample 1J/ATP level in sample 1“. Both 
groups had lowered ATP levels significantly after 
death, which varied with the type of muscle. The 
ATP levels were dramatically declined in electric 
shock group (Table 3).

Tab. 3. The percentage of ATP changes (lessening) in 
three kinds of muscles of control and electrical shock 

groups (expressed as %)

Controls Electrical shock

Masseter -50,01 -81,10

Triceps -25,69 -77,30

Quadriceps -36,78 -91,80

Discussion

Hardening in all muscles following death, 
which is defined as rigor mortis, is an important 
post-mortem change for the determination of death 
(1-5). Rigor mortis begins in all muscles 3 to 6 h 
after death and reaches the most upper level within 
6 to 12 hours. When the muscles begin to autolyse, 
the rigor mortis disappears within 18 to 36 hours, 
which is associated with several factors (17-18).

Hypoxia occuring immediately after death re
sults in a considerable reduction in ATP synthesis 
by oxidative phosphorilation in mithochondria. In 
this period, ATP is synthesised from phosphocrea
tinine and via anaerobic glycolysis from glycogen, 
resulting in ATP gap. In both groups, ATP concen
trations were declined in sample 2 in almost all 
muscles selected, which was also determined by 
Kobayashi et al. (18). On the other hand, Langille 
et al determined lowered ATP and glycogen and 
unchanged arginine phosphate levels in the mantle 
muscles of cuttlefish 120 min after death during 
rigor mortis occurrence (19). Stapleton et al inves
tigated the relationship between myosin ATPase in 
rat cardiomyocytes and rigor mortis, and found 
that the increased myosin ATPase caused ATP 
levels to decline (20). The previous studies mentio
ned above support our results about ATP. On the 
other hand the ADP and AMP concentrations in 
sample 1 and 2 of the groups were found to vary, 
the higher values being generally in sample 2.

The reduced ATP is naturally associated with 
the increased ADP and AMP levels, since the latter 
are the products of ATP breakdown. Our results 
also show the longer the period of death, the higher 
the concentrations of lactic acid, which is a natural 
result of anaerobic ATP synthesis in the period of
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rigor mortis occurrence (2, 3, 18). There has been 
also a positive correlation between ATP and ADP 
levels of quadriceps muscle of control group and of 
masseter muscle of electrical shock group may 
show ATP/ADP cycle. Since ADP is a product of 
ATP breakdown, as ATP is decreased, the ADP is 
increased. However, the accumulated ADP is con
verted into ATP as in the reaction of 2ADP -> 
ATP+AMP. In other words, ATP and ADP are the 
source of each other, and the positive correlation 
between the two analyses is accepted. This reaction 
can explain the increased AMP in the case of ATP 
and ADP consumption during post-mortem period 
as expressed in the result section.

Krompecher et al investigated the pre- and 
post-mortem effect of electricity on rigor mortis 
occurrence, and reported the increased rate of rigor 
mortis with increasing exposition to electricity. 
The occurrence time of death is very important in 
law and is closely related to the manner of death 
(21). It can also be deducted from our results that 
because of strenuous exercise during the electric 
shock, rigor mortis in that group emerged faster 
than control group, since we determined lower le
vels of ATP in electrical shock than controls. Our 
lactic acid results show that there is a dramatic 
increase in lactate between sample 1 and 2 in 
control group. However, in electrical shock group, 
the sample 1 lactate levels were higher than those 
of control group, which can be explained by the 
strenuous exercise for short duration of 40 to 60 
seconds. Hesselink et al investigated high-energy 
phosphate and glycogen metabolism in isometric 
and isotonic contraction of rat tibialis anterior 
muscle. In each contraction, glycogen and adenine 
nucleotides diminished and inosine monophospha
te increased (22).

The localisations from which the rigor mortis 
begins varies from scientist to scientist, which 
shows that the degree of rigor mortis and its begin
ning time vary from muscle to muscle and that 
different amounts of ATP are broken down and 
varied amounts of lactate are produced in different 
muscles. In the muscles which were selected in the 
study, ATP was found to decrease at different le
vels, with the lower levels being in smaller ones. 
The dramatic decreased levels of ATP in muscles 
of lower mass may be related to the small amount 
of glycogen deposits in it, which causes early rigor 
mortis in such muscles.

In electrical shock group, there was the lowest 
ATP in quadriceps muscle, which is associated with 
the localisation to which the electricity is applied, 
since the muscle in question was close by the appli
cation point of electricity.

On the basis of the results obtained, one can 
conclude that the rigor mortis occurrence is closely 
associated with the manner by which the death 
occurs.
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Summary

In this study, adenosine triphosphate (ATP), adenosine diphosphate (ADP), adenosine monophos
phate (AMP) and lactic acid in the muscles of masseter, triceps, and quadriceps obtained from 
right and left sides of Spraque-Dawley rats following death were investigated. The samples were 
taken immediately and 120 minutes after death occurred. The rats were killed either by cervical 
dislocation or drowning.
ATP concentrations in the muscles of masseter, triceps, and quadriceps were lower in samples 
obtained 120 minutes after death than in those obtained immediately after death. ADP, AMP, and 
lactic acid concentrations in these muscles were higher in samples obtained 120 minutes after 
death than those obtained immediately after death.
A positive linear correlation was determined between ATP and ADP concentrations in quadriceps 
muscles of the rats killed with cervical dislocation and in triceps muscles of the rats killed with 
drowning. When rats killed with cervical dislocation and with drowning were compared, ADP, 
AMP, and lactic acid concentrations were lower in the former than in the latter for both times 
(immediately and 120 minutes after death occurred). In the case of drowning, ATP is consumed 
faster because of hard exercise or severe physical activity, resulting in a faster rigor mortis. 
Higher lactic acid levels were determined in muscles of the rats killed with drowning than the 
other group.
In the control and electric shock rats, ATP decreased in different levels in the three different 
muscle types mentioned above in control group, being much decline in masseter and then in 
quadriceps. This may be caused by lower mass and less glycogen storage of masseter. No different 
ATP levels were measured in drowning group with respect to the muscle type possibly because of 
the severe activity of triceps and quadriceps and because of smaller mass of masseter. One can 
conclude that the occurrence of rigor mortis is closely related to the mode of death.
Key words: Adenosine nucleotides - Drowning - Lactic acid - Rigor mortis

Souhrn
Změny adenosin nukleotidů a mléčné kyseliny v pruhovaných svalech krys 
během rigoru mortis po smrti utopením nebo cervikální dislokací

V předložené studii byly stanoveny hladiny adenosin trifosfátu (ATP), adenosin difosfátu (ADP), 
adenosin monofosfátu (AMP) a kyseliny mléčné ve žvýkacím svalu, tricepsu a kvadricepsu z pravé 
a levé strany Sprague-Dawley krys po smrti. Vzorky byly odebrány ihned po smrti a za 120 minut. 
Krysy byly usmrceny buď cervikální dislokací nebo utopením. Koncentrace ATP ve žvýkacím svalu, 
tricepsu a kvadricepsu byly nižší ve vzorcích odebraných 120 minut po smrti než ve vzorcích odebra
ných ihned po smrti. Koncentrace ADP, AMP a kyseliny mléčné v těchto svalech byly vyšší ve vzor
cích odebraných 120 minut po smrti než v těch odebraných ihned po smrti. Byla zjištěna lineární 
korelace mezi koncentracemi ATP a ADP v kvadricepsu těchto krys usmrcených cervikální dislokací 
a v tricepsu krys usmrcených utopením. Když jsme srovnali krysy usmrcené cervikální dislokací 
a utopením, koncentrace ADP, AMP a kyseliny mléčné byly nižší u krys usmrcených cervikální dislo
kací, a to jak ihned po smrti, tak 120 minut pro smrti. Po utopení se ATP spotřebovává rychleji 
z důvodů intenzivní tělesné aktivity, což vede k urychlenému rigoru mortis. Vyšší hladiny kyseliny 
mléčné byly zjištěny ve svalech krys usmrcených utonutím ve srovnání s druhou skupinou. U krys 
kontrolních a krys po elektrickém šoku ATP klesal různě u tří druhů svalů. U kontrolní skupiny 
pokles byl větší u žvýkacího svalu než u kvadricepsu. To může být způsobeno nižší hmotností a men
ší zásobou glykogenu žvýkacího svalu.U skupiny usmrcené utonutím nebyly zjištěny rozdílné hladi
ny ATP v různých svalech, asi v důsledku intensivní aktivity tricepsu a kvadricepsu a menší 
hmotnosti žvýkacího svalu. Lze uzavřít, že rigor mortis je úzce spjat se způsobem smrti.
Klíčová slova: adenosin nukleotidy - utopení - kyselina mléčná - rigor mortis
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Introduction

Hardening in all muscles following death is 
known as rigor mortis. Hypoxia occurring immedi
ately after death results in a considerable reducti
on in ATP synthesis by oxidative phosphorilation 
in mitochondria. In this period, ATP is synthesised 
from phosphocreatinine and via anaeorobic glyco
lysis from glycogen, resulting in lactic acid accumu
lation. When the ATP concentration is diminished, 
actin and myosin are combined irreversibly, cau
sing rigor mortis (1—3).

Drowning is an anoxic death. The rate of rigor 
mortis occurrence is closely dependent on the tem
perature of water and the physical activity of the 
subject during drowning (4). In drowning, the sub
ject inspires water instead of air after a period of 
apnea. The water fills upper and lower respiratory 
tract, which naturally affects all systems of the 
body (5). Another group of factors affecting physio- 
pathological changes are the status of the subject 
predrowning period and the saltiness, the chemical 
composition, and the amount of the water inspired 
(6).

In this study, adenosine triphosphate (ATP), 
adenosine diphosphate (ADP), adenosine mono
phosphate (AMP) and lactic acid in the muscles of 
masseter, triceps, and quadriceps obtained from 
right and left sides of Spraque-Dawley rats follo
wing death were analysed in samples taken imme
diately (sample 1) and 120 minutes (sample 2) after 
death to investigate the possible relationship be
tween these levels and type of death.

Materials And Methods

Eight male and 8 female rats of Spraque-Daw
ley species were used in the study which were fed 
with similar diet. Their weights varied from 185 to 
270 g. Light anaesthesia with diethylether was 
applied to the rats before killing either with drow
ning (the case group) or neck dislocation (the con
trol group). The former was achieved by pressing 
the neck and the latter by keeping the animal 
within water in a small pool. Immediately after 
death, the right masseter, triceps, and quadriceps 
muscles were removed, and their tendons and fas
cia were isolated. The muscle samples were weig
hed carefully, put into saline, and then frozen. 
After the killed bodies were waited for 120 minutes 
at supine position at 21-22 °C, second samples 
were taken from the left side of the animals. For 
the chemical analyses, the tissue samples were cut 
finely and homogenised within 6 ml (0.6 N) of 
perchloric acid in homogeniser. The resultant ho
mogenates were centrifuged at 3000 xg for 15 min. 
The pH of 5 ml of supernatant was adjusted to 6 

with 5N KOH. The last contents were reserved in 
deep freezer up to the day of analysis.

The concentrations of ATP, ADP, and AMP 
were measured with Jaworek’s modified spectrop
hotometric method at 339 nm and the lactic acid 
with enzymatic kit of Boehringer Mannheim (Cat. 
no 1112821) (7-9). The results were expressed as 
‘mg/gr. wet tissue’.

Results

The results were presented as mean ± SD in 
Table 1. The statistical significance of the diffe
rences between any two different muscles and be
tween the samples obtained immediately after de
ath (sample 1) and those taken 120 minutes later 
(sample 2) was determined within each group was 
reported in Tables 1 and 2. The statistical evalua
tion made between controls (neck dislocation 
group) and drowning group are also seen in Tables 
1 and 2. The individual findings of each analyte 
are summarised as follows.

Tab. 1. Mean ± SD (mg/gr. wet tissue) values of ana
lytes in control and drowning groups (1 and 2 mean 

sample 1 and 2, respectively)

Controls
(N=8)

Drowning 
(N=8)

Control/ 
drowning

(P)

ATP masseter 1 46,34±13,41 27,83±6,59 0,0087

ATP masseter 2 23,12±2,35 14,37±4,17 0,0925

ATP triceps 1 70,74±l,41 27,30+8,63 0,0008

ATP triceps 2 52,56±7,62 12,57±4,87 0,0008

ATP quadriceps 1 53,91+9,39 27,98±8,27 0,0087

ATP quadriceps 2 34,08±3,95 12,51±1,77 0,0023

ADP masseter 1 20,61±2,20 17,34+5,48 0,2480

ADP masseter 2 16,65±3,87 10,05±2,28 0,0045

ADP triceps 1 20,48±6,22 8,47±2,50 0,0011

ADP triceps 2 24,89±6,07 12,35±3,25 0,0016

ADP quadriceps 1 18,43±3,6 9,73+3,50 0,0023

ADP quadriceps 2 24,01±4,40 11,02+3,64 0,0011

AMP masseter 1 45,00±10,55 25,63±7,03 0,0023

AMP masseter 2 51,21±11,29 31,90±6,80 0,0016

AMP triceps 1 45,93±ll,08 15,72±3,39 0,0008

AMP triceps 2 51,70±12,16 21,00±5,47 0,0008

AMP quadriceps 1 33,71±3,60 23,10±7,90 0,0086

AMP quadriceps 2 47,16+4,40 28,27±6,51 0,0016

LACTATE masseter 1 43,44±12,34 200,50±54,28 0,0008

LACTATE masseter 2 423,5±55,87 234,54±37,96 0,0008

LACTATE triceps 1 46,22±8,17 183,30±49,48 0,0008

LACTATE triceps 2 375,0±37,12 188,38±51,08 0,0008

LACTATE quadriceps 1 47,96±7,27 172,75±24,70 0,0008

LACTATE quadriceps 2 427,8±50,82 239,88±38,12 0,0008
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Tab. 2. The statistical evaluation of control and drow
ning groups with respect to immediately (Sample 1) 

and 120 min after death (Sample 2)

Controls
(n=8)

Drowning 
(n=8)

p P

ATP Masseter 1/2 0,022 0,001

Triceps 1/2 0,036 0,018

Quadriceps 1/2 0,004 0,042

ADP Masseter 1/2 0,037 0,119

Triceps 1/2 0,000 0,004

Quadriceps 1/2 0,001 0,001

AMP Masseter 1/2 0,000 0,001

Triceps 1/2 0,000 0,015

Quadriceps 1/2 0,078 0,018

LACTATE Masseter 1/2 0,328 0,151

Triceps 1/2 0,885 0,001

Quadriceps 1/2 0,152 0,125

Tab. 3. The percentage of ATP changes (lessening) in 
three kinds of muscles of control and drowning groups 

(expressed as %)

Controls Drowning

Masseter -50,01 -48,30

Triceps -25,69 -53,90

Quadriceps -36,78 -53,20

ATP: In control and drowning groups, ATP 
concentrations of sample 2 in all three muscles 
were lower than those of sample 1, being of statis
tically significance (p<0.01). ATP concentrations of 
control group were higher than.those of drowning 
group (for sample 1 and 2 in all three muscles, 
except for masseter muscle in sample 2), being 
statistically significant (p<0.01).

ADP: In control group, ADP concentrations of 
sample 2 in triceps and quadriceps muscles were 
higher than those of sample 1, being of statistically 
significance (p<0.01). In masseter muscles of con
trols, ADP levels in sample 2 were found to be 
decreased. The same findings as those of control 
group were obtained for the drowning group with 
the exception that there is a decrease in ADP in 
masseter muscle in sample 2. ADP concentrations 
of drowning group were lower than those of control 
group (except for triceps muscle in sample 1), being 
statistically significant (p<0.01).

AMP: In masseter and quadriceps muscles of 
both control and drowning groups, AMP concentra
tions of sample 2 were higher than those of sample 
1, being of statistically significance (p<0.01). The 
highest AMP was found in masseter muscle. In all 
there muscles drowning group, there were higher 
concentrations of AMP in sample 2 than that in 

sample 1. AMP concentrations of drowning group 
decreased when compared with those of control 
group, which was also statistically significant 
(p<0.01).

Lactic acid: In control and drowning groups, 
lactic acid concentrations of sample 2 in all three 
muscles were found to be higher than those of 
sample 1, which was of statistically significance 
(p<0.01). Lactate concentrations of sample 1 of 
control group were approximately equal to each 
other. Each muscle of drowning group had different 
lactate levels for sample 1. The lowest lactate level 
was seen in triceps in sample 2. Lactic acid con
centrations of control group were lower than those 
of drowning group for sample 1. In contrast, the 
drowning group had declined lactate in sample 2 
muscles, with the controls having higher lactate 
levels in sample 2.

There was a positive correlation between ATP 
and ADP levels of quadriceps muscle of control 
group and of triceps muscle of drowning group 
(r=0.7809; P=0.02; r=07051, P<0,050, respective
ly)-

In order to investigate whether there was a dif
ference in rigor mortis occurrence between the 
muscles selected, the percentage alteration in ATP 
was calculated with the formula „percentage alte
ration in ATP = [ATP level in sample 2 - ATP level 
in sample 1J/ATP level in sample 1“. The both 
groups had lowered ATP levels significantly, which 
varied with the type of muscle, and the ATP levels 
were dramatically declined after death in drown 
group (Table 3).

Discussion

In drowning, the subject inspires water instead 
of air after a period of apnea, and water in respira
tory tract results in an anoxic death (5). In control 
and drowning groups, ATP concentrations of sam
ple 2 in all three muscles were lower than those of 
sample 1, being of statistically significance. Stap
leton et al investigated the relationship between 
myosin ATPase in rat cardiomyocytes and rigor 
mortis, and found that the increased myosin ATPa
se caused ATP levels to decline (10). Hypoxia occur
ring immediately after death results in a consider
able reduction in ATP synthesis by oxidative phos- 
phorilation in mitochondria. In this period, ATP is 
synthesised from phosphocreatinine and via anae- 
orobic glycolysis from glycogen, resulting in ATP 
gap and lactate overproduction. In fact there is 
a balance between ATP production and consumpti
on in living tissues. In the case of death the balance 
becomes damaged, resulting in irreversible actin
myosine combination and in rigor mortis occurren
ce (1-3). Forster reported that the rigor mortis 
occurs as a result of elastic and contractile defor
mation of muscles (11-13).
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ADP and AMP concentrations in sample 1 and 
2 of both groups were found to vary, the higher 
values being generally in sample 2. The reduced 
ATP is naturally associated with the increased 
ADP and AMP levels, since the latter are the pro
duct of ATP breakdown. The findings of Kobayashi 
et al confirm our results related to the increased 
ADP and AMP concentration (14).

Our lactic acid results show that there is a dra
matic increase in lactate between sample 1 and 2 
in control group. However in drowning group, only 
the triceps muscle had higher lactate levels in 
sample 2. Our results show that the longer the 
period of death, the higher the concentrations of 
lactic acid, which is a natural result of anaerobic 
ATP synthesis in the period of rigor mortis. Do
ering et al reported similar findings associated 
with ATP, glycogen, and lactic acid changes after 
death (15). A linear correlation between lactate 
and pH, and a decrease in phosphocreatinine in 
rabbit muscles were reported by Mercier et al as 
a postmortem alteration (16).

The drowning group had diminished ATP le
vels in triceps and quadriceps muscles in sample 2 
when compared to those in the same muscles of 
control group. The exercise immediately before de
ath causes rigor mortis to occur faster since ATP 
has been diminished during the physical activity, 
and the rigor mortis occurring in that case dissol
ves early. It is known that the causes and the 
duration of death vary, yet it is important to know 
the degree of rigor mortis in order to correctly 
determine the time of death (10, 17, 18).

The positive correlation between ATP and ADP 
levels of quadriceps muscle of control group and of 
masseter muscle of drowning group show 
ATP/ADP cycle. ADP is a product of ATP break
down, and as ATP is decreased, the ADP is increa
sed. However, the accumulated ADP is converted 
into ATP as in the reaction of 2ADP —»ATP + AMP. 
In other words, ATP and ADP are the source of each 
other, and the positive correlation between the two 
analytes is accepted. This reaction can explain the 
increased AMP in the case of ATP and ADP con
sumption during post-mortem period.

In the development of rigor mortis different 
amounts of ATP are broken down and varied 
amounts of lactate are produced in different mus
cles. Many reported findings described by Kobay
ashi support the idea that rigor mortis begins at 
different muscles at different times. That the ana
lytes measured in present study vary with muscles 
selected confirms the consideration mentioned abo
ve. In the muscles, which were selected in the 
study, ATP was found to decrease at different le
vels, with the lower levels being in smaller ones. 
The dramatic decreased levels of ATP in muscles 

of lower mass may be related to the small amount 
of glycogen deposits in it, which causes early rigor 
mortis in such muscle (14).

In conclusion, the results obtained in this study 
suggest that the rigor mortis occurrence is closely 
associated with the manner by which the death 
occurs.
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81. Kongres Německé společnosti pro soudní 
lékařství

Ve dnech 25. 9.-29. 9. 2002 se konal v Ros- 
tocku každoroční kongres, který organizoval USL 
Lékařské fakulty v Rostocku, pod vedením prof. 
Dr. R. Wegenera, přednosty ústavu. Tomuto jedná
ní předcházel jednodenní workshop na téma „Kri- 
minologická analýza trestných činů, profil pacha
tele, kriminologie násilí.“ Autor tohoto příspěvku 
se workshopu nezúčastnil.

Na kongresu samotném bylo předneseno cel
kem 115 přednášek a prezentováno 105 nástěnko- 
vých sdělení. Tento rok zvolili organizátoři takový 
postup, že všechna sdělení byla přednesena a de
monstrována postupně, takže každý mohl sledovat 
vše, co bylo jeho zájmem. Tato zpráva nemůže 
postihnout pestrou tematiku prací, které zahrno
valy všechna odvětví soudního lékařství včetně to- 
xikologické analytiky. V první části byly práce vě
novány DNA diagnostice včetně zhotovování data
bází v různých zemích, dále forenzní traumatolo- 
gii, též s využitím nových metod (trojrozměrné zob
razování střelných ran), hodnocení účinku nové 
munice v používání německé policie a též úrazo
vým změnám v oblasti skeletu hrtanu. V biome- 
chanice to byla např. problematika rozsahu úrazo
vých změn při poranění ležící osoby šlápnutím. 
Téma pro nás neobvyklé byla tzv. virtopsie - to je 
instrumentální vyšetřování zemřelé osoby pomocí 
CT a MR. Navíc také mikrovirtopsie — cílené vyšet
řování izolovaných orgánů a umožňující detekci 
změn např. na myokardu, případně detekci někte

rého systému (převodní systém). Autor získal z to
hoto bloku přednášek jistou představu , že jedním 
z důvodů provádění těchto „virtuálních“ vyšetření 
je též nedostatek možností provádět pitvy. Je ne
sporné, že používání těchto metod a přístrojů je 
nákladné. Blok forenzní patologie zahrnoval ob
vyklé téma SIDS, dále zajímavé práce, které se 
zabývaly úmrtností pacientů s implantovaným 
kardiostimulátorem a jejich případný vliv na příči
nu smrti. Převážná část pátečního jednání byla 
věnována toxikologické analýze a ta se týkala ze
jména diagnostiky drogové závislosti, účinku drog, 
zejména v dopravě. Další témata v závěrečné části 
jednání se týkala kazuistik, identifikace a také za
jímavá práce byla o negativním vlivu na zdraví 
a život při používání alternativních léčitelských 
metod ve zdravotnictví, které nejsou v Německu 
významně regulované. Počet přednášek kladl velký 
nápor na pozornost, většina prací ale byla prezen
tována digitální technikou a snazší srozumitelnost 
umožňovala nejen obrazová prezentace, ale obdob
ně zveřejněné písemné údaje o provedené metodi
ce, výsledcích, diskusi a závěrech příslušného sdě
lení. Autor se zúčastnil přednáškou, větší zastou
pení lékařů bylo z Polska a Maďarska.

Organizace kongresu byla na špičkové úrovni 
jako každý rok.

I. Bouška
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Toxikologický názor na laické testování 
EXTÁZE na diskotékách aj. v ČR

Ve dnech 23.-24. 9. 2002 se za finanční pod
pory EMCDDA (European Monitoring Centre for 
Drugs and Drug Addiction) konal na 1. lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze pracovní toxi
kologický workshop určený především pro odborní
ky sdružené v České společnosti soudního lékař
ství a soudní toxikologie ČLS JEP. Přednášející 
byli zahraniční toxikologové velmi respektovaní ve 
světové vědecké komunitě, a sice prof. Robert Wen- 
nig a jeho asistent Dr. Michel Yegles z Univerzity 
Luxembourg a dále prof. Hans H. Maurer a jeho 
asistent Frank T. Peters z Univerzity Saarland 
v Německu. Přednášek a diskusí se zúčastnilo 
zhruba 50 toxikologických specialistů, často soud
ních znalců, z forenzně toxikologických a částečně 
i klinicko toxikologických laboratoří v ČR. Wor- 
kshopu se zúčastnilo i několik soudních lékařů 
z předních pracovišť v ČR. V odborném programu 
zaměřeném na farmako-toxikologické aspekty zne
užívaných drog, na složitou problematiku záchytu 
a identifikace drog v rozmanitých biologických ma
teriálech, na interpretaci nálezů pro účely zdravot
ní i soudní, byla zařazena mj. také přednáška H.
H. Maurera „Nové syntetické drogy, jejich účinky, 
metabolismus a detekce v biologickém materiálu". 
Téma této přednášky bylo široce diskutováno, na 
pořad přišla také otázka smysluplnosti terénního 
testování tablet EXTÁZE prováděného v někte
rých regionech v ČR. Závěry z diskusí byly násle
dující:
I. EXTÁZE (chemicky 3, 4-methylendioxymet- 

hamfetamin, ve zkratce MDMA) je sama 
o sobě lidskému zdraví škodlivá. Dostavují se 
akutní nežádoucí účinky. EXTÁZE sama 
o sobě může vyvolat velmi vážné až smrtelné 
komplikace (alergické reakce, hypertenze, sr
deční arytmie, akutní renální selhání, méně 
často jaterní komplikace). Uživatelé EXTÁZE 
riskují častější výskyt cévních mozkových pří
hod. Neurotoxicita EXTÁZE se projevuje 
v účincích na kognitivní funkce. Opakované 
užívání tzv. rekreačních dávek vede ke zhorše
ní paměti.

2. Jelikož EXTÁZE sama o sobě poškozuje zdra
ví, vyhledávání průvodních nečistot v tabletě 
ztrácí smysl. Nikoho nenapadne vyhledávat 
nečistoty v jiných škodlivinách. Je nutné změ
nit propagaci EXTÁZE jako relativně neškod
né drogy.

3. Tableta vydávaná za EXTÁZI, působící nevin
ně jako lék z dětství od maminky, může obsa
hovat cokoliv. Tato rizika sebou nesou všechny 
ilegální drogy. Tableta může být pouhé ne
účinné placebo, ale také může obsahovat vedle 
EXTÁZE i jiné více toxické látky. I dealeři jis
tě mají zájem ověřit si, jak kvalitní drogu dis
tribuují a mohli by podle toho nastavit ceny. 
Z tohoto hlediska je smysl testování čistoty 
tablet poněkud dvojznačný.

4. Prokazování přítomnosti MDMA a testování 
nečistot v tabletě pouze pomocí Marquisova či
nidla je naprosto nespolehlivé a nesmyslné. 
Marquisovo činidlo je nespecifické reagens, 
může s ním reagovat velká škála jiných látek 
(viz skripta 1. LF UK v Praze, J. Večerková). 
Argumentace, že reakce jiných látek dávají 
jiné odstíny, neřeší otázku kombinací látek 
v tabletě. Navíe rozpoznat diference v zabarve
ní vyžaduje cvičené oko a dobré osvětlení, což 
v laických rukou v prostředí diskoték je asi 
těžko splněno. Jde spíš o matení veřejnosti ne
správnými informacemi. Kvalifikovaní chemici 
vědí, že k bezpečné chemické identifikaci lá
tek, navíc v možných směsích, v prostředí pl- 
nidel, jsou zapotřebí jiné náročnější 
a specifičtější chemické postupy. Marquisovo 
činidlo není schopno odhalit přídavné nečisto
ty vedle MDMA. Tyto nedostatky testu jsou 
dostatečně alarmující a je zcela zbytečná ná
mitka, že test neřeší kvantifikaci MDMA 
a příměsí. Zajímavé je, zda byla vůbec prove
dena kvalifikovaná toxikologická oponentura 
navržených projektů před jejich schválením. 
Vydávání financí na takto pojaté programy je 
minimálně plýtváním, nemá-li spíše efekt po
vzbuzující užívání. Další otázka je právní odpo
vědnost za špatně provedenou analýzu 
a špatnou informaci podanou uživateli.

V případě některých nejasností či pochybností 
jsou možné konzultace u jiných českých i zahranič
ních forenzních toxikologů. Mj. profesor Wennigje 
členem vědecké rady EMCDDA a spolu s profeso
rem Maurerem jsou členy výborů prestižních vě
deckých společností. Kontaktní adresy jsou na vy
žádání u autorky.

Doc. Ing. M. Balíková, CSc.
1. LF UK a VFN Praha 2 

(mbali@lfl.cuni.cz)

Soudní lékařství 17

mailto:mbali@lfl.cuni.cz


Stanovisko výboru Společnosti soudního lékařství a soudní 
toxikologie CLS JEP k zákonné úpravě a praktickému postupu při 
vyšetřování a vyhodnocování stop obsahujících informaci 
o genetickém vybavení v rámci Policie ČR

Zákon o policii ve znění novely 60/2001 Sb. 
opravňuje Policii ČR odebírat vzorky, umožňující 
získat informaci o genetickém vybavení (§42e odst. 
1 písm. e). Dle § 42g odst. 2 je Policie ČR při 
zpracování osobních údajů oprávněna v rozsahu 
potřebném k plnění svých úkolů v souvislosti 
s trestním řízením sdružovat osobní údaje, které 
byly získány k rozdílným účelům.

Policie ČR jako instituce tak nejen zajišťuje 
stopy z místa trestného činu a vzorky podezřelých 
a dalších osob ke genetickému vyšetření (vyšetření 
DNA profilu), ale tato vyšetření sama provádí 
v rámci odborů kriminalistické techniky a expertiz 
v jednotlivých regionech a v rámci Kriminalistic- 
kého ústavu Praha a získané výsledky těchto vy
šetření shromažďuje v databázi stop a vyšetřených 
osob. Při takovém uspořádání, kdy celý řetězec 
získávání mnohdy korunních důkazů je v rukou 

jednoho subjektu, nelze vyloučit podezření ze zne
užití informací. Možnost manipulace s výsledky vy
šetření, která jsou mnohdy neopakovatelná, není 
možné kontrolovat. Proto výbor společnosti navr
huje rozdělit řetězec vyšetřování a vyhodnocování 
těchto stop mezi několik subjektů:
1. Shromažďování stop a vzorků Policií ČR
2. Vyšetřování stop a zejména vzorků ze živých 

i zemřelých osob také nezávislými laboratoře
mi (znalci a znalecké ústavy v rámci zdravot
nictví - např. oddělení a ústavy soudního 
lékařství, Ustav hematologie a krevní transfu
ze, Ustav antropologie a lidského genomu Pří
rodovědecké fakulty UK v Praze aj.)

3. Vytvoření dvou nezávislých databází vyšetře
ných stop a vyšetřených osob, spravovaných 
Ministerstvem spravedlnosti.

zpracoval 
prim. MUDr. František Vorel, CSc.

ERRATUM

V Soud. Lék., 38, 2002, č. 4 s. 00-00 je otištěna Omlouváme se čtenářům i autorovi a recenzi 
recenze M. Lee Goff: Fly for the Prosecution. How otiskujeme ve správné úpravě znovu. 
Insect Evidence Helps Solve Crimes.

Díky technické chybě došlo k poškození soubo- Redakce
ru a v textu chybí nad některými souhláskami háč
ky.

18 Soudní lékařství



RECENZE

M. Lee Goff: Fly for the Prosecution. How Insect Evidence Helps Solve 
Crimes.
(Mouchy ve službách obžaloby. Jak nález hmyzu pomáhá řešit zločiny.) 
Vydavatel: Harvard University Press, Cambridge (USA) a Londýn (UK) 2000. 
Počet stran a úprava: 225 str., 23,2 x 15 cm, polotuhá vazba. ISBN 
0-946589-65-8.
Zakaria Erzinflioglu: Maggots, Murder and Men.
(Trusky, vraždy a lidé.)
Vydavatel: Halley Books, Colchester, Essen, (UK), 2000. Počet stran a úprava: 
256 stran, 23,2x15 cm, polotuhá vazba. ISBN 0-946589-65-8

V posledních zhruba dvou desítkách let se nám v soudní 
oblasti začal jasně vymezovat nový obor - soudní entomologie. 
To, že nám může hmyz pomoci při řešení soudních a kriminál
ních případů věděli lidé již dávno. Svědčí o tom starý příběh 
z čínské knihy nazvané „Očisťování se od zla“. Pochází ze tři
náctého století a autor druhé recenzované knihy ji považuje za 
snad první příručku soudního lékařství. Na jedné čínské ves
nici došlo k vraždě. Zabitý byl nalezen na okraji rýžového pole 
a bylo zřejmé, že vražda byla spáchána velkým srpem, který 
asijští ženci používali při sklizni jako naše kosy. Vraždu vy
šetřující proto přikázal, aby se všichni místní ženci shromáž
dili uprostřed vesnice a položili si k nohám své srpy. Byl hor
ký letní den a tak všude létaly mouchy. Záhy se tak začaly 
sletovat k jednomu srpu přilákány pachem ze zbytků krve. 
Vlastník tohoto srpu byl označen za vraha.

Zabité lidské tělo se v přírodním dění bez milosti stává 
okamžitě zdrojem potravy pro další tvory, najmě pro různé 
hmyzí druhy. Jejich objevování se na mrtvole, počínaje hlavně 
larvami masařek či „bzučilek“, zbytečně tak kdysi označená 
část masařek tvůrci českého názvosloví, jsou jedny z prvních. 
K nim se záhy přidruží nekrofágní brouci a larvy jejich. To se 
již začnou přidružovat druhy hmyzů dravých, které se na 
předchozích začnou živit. K tomu se objeví cizopasné vosičky 
a pak postupné další a další zájemci, kteří dokáží zpracovávat 
až tkáně v pokročilejším stádiu změn. Zatím co první jevy 
probíhají v hodinách až dnech, tento další proces se odvíjí 
v měsících až letech. Říká se tomu sukcese druhů a její zna
lost může tak často pomoci.

V novější době se podle výskytu hmyzu nalezeného na 
oběti vraždy začalo usuzovat na dobu, která uplynula od doby 
činu. V předminulém století o tom byly napsány celé knihy, 
a to Yovanovitchova „Entomologie appliquée la médicine léga
le“ (Paříž 1888) a Mégninova „Faune des cadavres“ (Paříž 
1894i. Téměř na sto let se na tyto možnosti zapomnělo, tak 
jak se v kriminalistice začaly uplatňovat „sofistikovanější“ 
metody. Až snad kapitola finského patologa Pekka Nuortevy 
ve „Forensic Medicine“ (Filadelfie 1977) a „příručka“ Smithova 
„A Manual of Forensic Entomology“ (Londýn 1987, rec. ČLČ 
127, 220, 1988) začaly znamenat návrat. V době nejnovější se 
usuzuje z hmyzu a dalších členovců i na to, zda byl čin spá
chán na místě nálezu oběti, odkud bylo tělo přeneseno a kde 
k činu případně došlo a na mnoho jiného.

V posledních letech se v tomto pozapomenutém koutě ob
jevilo několik knih, z nichž dvě recenzované mají jeden společ
ný rys. Jsou to „životopisy“. Napsané na slovo vzatými odbor
níky, kteří se na tomto poli pohybují po desítky let a kteří vše 
píší na základě své hluboké životní zkušenosti.

M. Le Goffje profesorem entomologie na havajské univer
zitě v Manoa. Svou knihu začíná prvním případem, kdy byl 
povolán k mrtvole dívky, již značně rozložené a napadené růz
ným hmyzem, nalezené při pobřeží u Pearl Harbouru. To jej 
vlastně osudově přivedlo k soudní entomologii. První část kni
hy pak věnuje hlavně zcela neučennému, při tom odborně 

bezvadnému popisu zmíněné sukcese, (zabité lidské tělo při
rovnává k vulkanicky nově vzniklému ostrovu, který je také 
tak postupně osazován dalšími a dalšími druhy tvorů), neško- 
lometskému popisu nacházených hmyzů a jejich biologii. Dále 
pak probírá své různé případy, ze kterých je možné se zásadně 
poučit. Tak, jak jsou doprovázeny autorovými zkušenostmi, 
které plně popisuje.

Uveďme si na ukázku jeden případ zvláště zapeklitý. 
Když se vracel domů jeden tesař na ostrově Oahu, všiml si, že 
u silnice leží skříňka na nářadí. Očekávaný šťastný nález se 
změnil však v jeho zděšení. Ve skříňce byla lidská kostra. 
Měla na sobě zbytky oděvu, ponožky, boty, hodinky atd. Když 
přišel Goff do pitevny, kam byla skříňka přenesena, viděl, jak 
se přítomní podivně drbou. Začal nález prozkoumávat, našel 
prázdné kukly „bzučilky“ Chrysomya megacephala, také však 
bráněnek Hermetia illucens a dále pak dospělé brouky a škvo
ry, kteří však nehráli v tomto případu roli. Hlavně však začali 
aktivovat zmrazením podchlazení mravenci Anoplolepis longi- 
pes. (Ti byli také příčinou drbání se personálu.) Při pátrání, 
odkud se berou, Goff objevil, že z neurokrania! Nalezené „bzu
čilky“ potřebují v havajských poměrech k vývoji nejméně 17 
dní. To byla v tomto případě již pasé záležitost. Bráněnky pot
řebují již 5 až 7 měsíců. Podle stavu mravenčí kolonie však 
bylo zřejmé, že šlo již o zcela rozvinuté mraveniště, (přítomna 
byla již další okřídlená generace), které se od založení králov
nou musilo vyvíjet rok! A protože tito mravenci jsou velice 
nesmlouvaví k svým hmyzím příbuzný, bylo zřejmé, že králov
na musila založit hnízdo až po dokončení vývoje bráněnek. 
Jinak by je sežrali. Čili Goffovi vyšlo, že ostatky pocházejí 
z doby zhruba před 1 a 1/2 roku. Podle antropologů a dentolo- 
gů šlo o muže starého 50 až 60 let a superpozicí lebky a foto
grafie jednoho z pohřešovaných z té doby bylo zjištěno, o koho 
jde. Byl to podnikatel, který byl viděn, jak se v předpokládané 
době pohyboval v přítomnosti svého obchodního partnera. Ten 
byl zatčen a nakonec se k vraždě přiznal a vše popsal. Ne 
všechny případy však tak klapnou. Goff mnohé zkušenosti 
získal i vlastními pokusy se zakopanými prasátky, také zkou
máním vlivu drog v těle zemřelého na nacházeném hmyzu 
atd. I o tom v knize dostatečně je.

A protože jde o „životopis“, je v knize řada zážitků. Např. 
jak způsobil pohoršení, když se jako mladý nekonformní bada
tel poprvé zúčastnil jakéhosi kongresu, zarostlý, s náušnicí 
v uchu a v texaskách. Časem se přizpůsobil. Tak, jak musil 
chodit (nerad!) svědčit k soudu, jak začal chodit na besedy (s 
dotazy, jak může snášet takovouto práci) a jak začal pracovat 
na lepším postavení a uznání soudní entomologie. Zdůrazňuje 
potřebu dodržovat zásadu nestrannosti, vyhýbat se vlastní 
předpojatosti a dokázat se postavit případným pokusům 
o ovlivnění jeho hlášení. O tom však bude více v knize druhé.

Zakaria Erzinçlioglu spolupracující s cambridgeskou uni
verzitou je v britských kriminalistických kruzích znám spíše 
jako „Dr. Zak“. Tak, jak se jeho celé jméno hůře pamatuje 
a vyslovuje. Také však jako „červolog“ („maggotologue“)! Též
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Erzinfliogluova kniha obsahuje základní informace o sukcesi 
druhů atd., ale je pojata více všekulturně. Každá kapitola je 
uvedena citáty a vše je nazíráno ze širšího humánního hledi
ska či s literárním pozadím. (Citován je často Sherlock Hol- 
mes!) Jako starší z obou autorů projevuje nepochybně větší 
sečtělost a vše zasazuje do širšího kulturního zázemí. K tomu 
se do všeho promítá autorovo vnímání jeho práce propojené 
s lidskými osudy. Snad ještě více než předchozí autor probírá 
četné případy, ale je zřejmé, že má jakýsi soucit s okolím, ve 
kterém se takovéto záležitosti dějí. (Většinou k obětem do chu
dého prostředí, ne tedy tak jako inspektor Columbo či právník 
Perry Mason, povětšinou pachatelé ukrývají mrtvoly ne příliš 
chytře pod podlahou atd.) Navíc neřeší jen případy vražd, ale 
i úmrtí narkomanů, starých zapomenutých lidí uvězněných 
v pasti domů apod. (Ostatně jedna kapitola knihy má název 
„Zlomené životy“.)

Představme si také jednu ukázku z jeho případů. Pozoru
hodnou tím, jak mohou okolnosti někdy mýlit i soudního ento
mologa. Ostatně, opatrnost a moudrost autora, právě získaná 
dlouholetou praxí, je z knihy patrná. Jednoho červnového ve
čera objevil muž na procházce se psem na okraji pole polozah- 
rabanou mrtvolu mladé ženy. Pes ji vyčenichal. (Poměrně čas
tý případ nálezů v autorově knize.) Erzinflioglu na mrtvole 
našel larvy „bzučilek“, podle kterých mohl usoudit, že od za
vraždění musilo uplynout kolem 10 dní a že se tak stalo někdy 
v květnu. Poslal hlášení, ale brzy mu policisté sdělili, že ví 
o koho jde a že žena zmizela již v prosinci. Bylo nalezeno 1 její 
auto se stopami krve a bylo zřejmé, že musila být zavražděna 
i v onu dobu. Jak to bylo možné? V prosinci je již dosti chlad
no, „bzučilky“ nelétají. V červnu sice ano, ale kladou svá vajíč
ka na oběti jen v časném stadiu rozkladu, neomylně přiláká- 
vány narůstajícím pachem. Ale jen v pro ně přesně vymezené 
míře. Takže, stěží mohly klást na oběť již po tak dlouhé době. 
(Jak vybíravé a citlivé jsou známy z osobní zkušenosti, když 
jsem zadal jednomu studentovi, aby je pěstoval kvůli morfolo- 
gickému srovnávání. Vědí přesně, co již je a co již není pro 
jejich potomstvo vhodné!) Byla svolána proto porada zúčastně
ných stran a tu si Erzin$lioglu všiml, že na fotografiích z mís
ta činu je v okolí nálezu rozsypán jakýsi bílý prášek. Bylo mu 
řešeno, že sedlák sypal na pole hnojivo. Nikdo to však neově
řoval. Po odebrání vzorku hlíny se zjistilo, že bělavé „posypy“ 
způsobuje jeden vzácný druh plísně vyskytující se v okolí roz

kládajících se mrtvol a vydávající - mrtvolný zápach! To „bzu
čilky“ zmýlilo! A málem i autora!

Všechny ty případy jsou podány s líčením okolní krimi
nální praxe. Někde i s uvedeném pokusů vyšetřovatelů ne
uznávat výsledky expertiz, protože neodpovídají jejich před
stavám o průběhu zločinu a pachatelích, pokusů se jenom 
„vytahovat“ na znalce, také pokusů (nečetných) přímo ovlivnit 
odborný posudek. V knize je ale i o zcela otřesných aktech 
úplatných právníků vysekávajících své klienty pomocí předvo- 
lávání zcela neznalých „znalců“, kteří mají jen mást porotu. 
(Jak se ukazuje, může jimi být v Anglii kdekdo!). Dozvíme se 
také, jaké zhoubné následky mělo odtržení znaleckých labora
toří propojených původně pod jednou střechou kriminální 
služby. (Od té doby si musí kriminální oddělení tyto služby 
platit z vlastního rozpočtu a tak silně zvažují, zda je požádat 
o pomoc!). Představeny jsou i případy, kdy byly nálezy hmyzu 
brány v úvahu při řešení dávných historických událostí, ale 
také jiné entomologické zajímavosti stojící poněkud stranou 
probíraného pole. Protože autor je dipterolog a „červolog“, pro
bírá i myiáze, včetně líčení stále se vracejících pokusů o využi
tí larev „bzučilek“ pro hojení komplikovaných zranění. Prostě 
je to kniha plná zajímavostí, o nichž je možné se zmínit jen 
zčásti.

Obě knihy jsou zajímavě ilustrované, a to pérovkami 
(Goff) nebo obrázky provedenými dřevoryty připomínající 
škrabací technikou (Erzinflioglu) a doplněné seznamem lite
ratury (první kniha), či upozorněním na vybranou doporuče
nou literaturu (druhá kniha) a dobře zpracovanými rejstříky. 
Z obou knih je zřejmé, že je psali lidé, kteří mají k pojednáva
nému tématu zcela intimní vztah. Ze jsou na tomto poli doma. 
Nejsou napsány po způsobu některých autorů, kteří si po pře
čtení pár knih sestaví knihu „novou“, „svou“. Proto jsou recen
zované knihy tak mimořádně cenné, a proto na ně zde upozor
ňujeme. Ano. Nejsou určené jen odborné veřejnosti. Ale nic si 
s odborností na potřebné úrovni nezadají. Každému, kdo se 
o soudní entomologii zajímá, se z nich hodně poučí a obě je 
proto lze plně doporučit.

Josef Chalupský 
Parazitologie PřF UK

Viničná 7 
128 44 Praha 2
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