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SOUHRN

Krevní v˘ron, jako dÛsledek intravitálního krvácení, je z forenzního hlediska povaÏován za dÛleÏitou známku vitální reakce poranûní.
Ve zvlá‰tních pfiípadech je v‰ak nutno pfiipustit moÏnost, Ïe hematom vznikl aÏ postmortálnû. Vznik supravitálních zmûn je zfiejm˘ ku-
pfi. u dárcÛ orgánÛ u nichÏ je po smrti mozku udrÏován krevní obûh a plicní ventilace. Posmrtn˘ vznik krevních v˘ronÛ ale pozorujeme
i u dárcÛ po enukleaci oãních bulbÛ odebran˘ch aÏ pfied pitvou na Ústavu soudního lékafiství a toxikologie; tyto krevní v˘rony se ma-
nifestují za nûkolik hodin po odbûru.
Mimoto jsme ale zaznamenali vznik hematomu v oãnici, kter˘ nebyl zpÛsoben ani intravitálním ani postmortálním pfiím˘m násilím; je-
ho vznik nelze vysvûtlit jinak neÏ posmrtnou propagací v˘ronu ze zlomeniny pfiední jámy lební do oãnice. V dostupné literatufie jsme
nezjistili údaj o posmrtném vzniku resp. pfiemístûní hematomu takového rozsahu. Jde tedy, v rámci znalostí o supravitální reakci o po-
znatek obecného v˘znamu, ov‰em i s forenzním dopadem. V konkrétním pfiípadû, dokumentace z místa ãinu umoÏnila korigovat po-
souzení mechanismu vzniku poranûní resp. úrazového dûje z hlediska podezfiení na cizí zavinûní, které by v takovém pfiípadû pfiichá-
zelo v úvahu (jako napfi. úder do oãnice a pád pod projíÏdûjící soupravu metra).
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The origin, distribution and relocability of supravital hemorrhages

SUMMARY

The hemorrhage as a result of intravital bleeding is considered, from forensic point of view, as important sign of vital reaction of inju-
ry. However, in special cases it must be accepted that hemorrhage occurred after the death. The formation of supravital changes is evi-
dent e.g. in organ donors whose blood circulation and pulmonary ventilation is kept after the brain death. The post-mortem origin of
hemorrhages can also be seen in donors of eyeballs after enucleation made before the autopsy at Institute of Forensic Medicine and To-
xicology. These hemorrhages are manifested after several hours when eyeballs were removed.
Moreover, we observed the origin of hemorrhage in orbit which was caused nor by intravital bleeding neither by direct force. Its origin
could not be explained nothing but postmortem propagation of the hemorrhage from the fracture of anterior fossa of the scull base. We
did not find information about postmortem origin or relocation of hemorrhage of such extent in the literature. In the frame of knowled-
ge about supravital reaction, this finding is of general importance with forensic impact. The documentation from the scene of death al-
lowed correcting the appreciation of the mechanism of injury and traumatic process from the point of view of foreign culpability which
should be considered in such case (e.g. a blow to the orbit with following fall under passing subway train).
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ÚVOD

Supravitální resp. postmortální vznik krevního v˘ronu u zemfie-
l˘ch dárcÛ orgánÛ je podmínûn˘ farmakologickou podporou krev-
ního obûhu pfii umûlé plicní ventilaci.  Za tûchto podmínek jsme
u dárce orgánÛ v˘jimeãnû pozorovali i recentní, post mortem vznik-
lou, trombotickou embolii plícnice. Vedle toho lze pozorovat vznik
supravitálních krevních v˘ronÛ i po zástavû krevního obûhu po in-
strumentálním v˘konu na zemfielém, jak˘m je odbûr oãních bulbÛ
pfied pitvou. Na ústavû soudního lékafiství a toxikologie 1. LFUK
a VFN se pravidelnû provádûjí odbûry oãních bulbÛ pro transplan-

taãní úãely. V dÛsledku postmortální enukleace bûÏnû zji‰Èujeme he-
matomy v oãnici vãetnû oãních víãek. Manifestují se za nûkolik ho-
din po odbûru, nejdfiíve za cca 4 h. I v supravitálních hematomech
v excizích z oãních víãek lze imunohistochemicky prokázat v eryt-
rocytárních membránách glykoforin. Tento nález sám o sobû ov‰em
dokazuje pouze pfiítomnost erytrocytÛ (4). V supravitálním hema-
tomu po enukleaci jsme prokázali téÏ CD 68. Podle nûkter˘ch ná-
zorÛ (5), mohou b˘t markery ãasn˘ch fází reparativního zánûtu,
napfi. P- selektin, exprimovány i supravitálnû.

DISKUZE

Obecnû se má zato, Ïe intravitálnû vznikl˘ koagulovan˘ hema-
tom, na rozdíl od hypostázy, je ve tkáni fixován a do urãité míry
charakterizován i laboratorními markery.

K revizi této pouãky smûfiuje následující zji‰tûní.
33 let˘ muÏ byl strÏen projíÏdûjící soupravou metra v technic-

kém prostoru pfied nástupi‰tûm. Po zastavení soupravy bylo jeho
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tûlo nalezeno v prostoru mezi 3. a 4. vagonem soupravy pod hra-
nou nástupi‰tû. Tûlo leÏelo na zádech pod hranou nástupi‰tû, le-
v˘m bokem ke koleji‰ti pod kolejnicí vedoucí elektrick˘ proud, hla-
vou ve smûru jízdy soupravy. Na ní jsou patrny stopy krve. V ob-
lasti levé krajiny bederní patrna rána a zaschlá krev. Pfii prohlíd-
ce zemfielého za 29 minut po smrti byly zji‰tûny dvû odûrky v pra-
vé ãelní krajinû, stav po epistaxi otevfiená dutina bfii‰ní vlevo a frak-
tura levého bérce.

Fotodokumentace PâR zachycuje m.j. podrobnû obliãej zemfie-
lého se dvûma odûrkami a zasychající krev po epistaxi. Známky
jiného poranûní v obliãeji nejsou pfiítomny (obr. 1).

Pfii pitvû, provedené za 3 dny po smrti, byl navíc zji‰tûn pravo-
strann˘ monokulární hematom (obr. 2).

Intravitálnû vzniká hematom v oãnici jednak pfiím˘m úderem
nebo pfiestupem v˘ronu ze zlomeniny pfiední jámy lební, popfií-
padû ‰ífiením v˘ronu z mûkk˘ch pokr˘vek lebních v ãelní kraji-
nû. Po pfiímém nárazu se krevní v˘ron manifestuje v krátké do-
bû, sestupem z baze lební bûhem 30 minut a z ãelní krajiny za
4 hodiny (6).

Snímek zemfielého na místû ãinu dokazuje, Ïe krevní v˘ron
v oãnici vznikl aÏ postmortálnû. Jeho vznik stûÏí lze vysvûtlit jinak
neÏ postmortální propagací z oblasti zlomeniny pravé pfiední já-
my lební (obr. 3) V ãelní krajinû v pokr˘vkách lebních hematom
zji‰tûn nebyl.

Mimoto byla zlomena klenba lební na rozhraní pravé temenní
a t˘lní krajiny smûfiující doleva dolÛ do levé zadní jámy lební a dá-
le do levé stfiední jámy lební na pfiední plochu pyramidy.

Lze usuzovat, Ïe vznik postmortálního hematomu v oãnici byl
podmínûn uloÏením tûla na místû ãinu, jak ukazuje snímek (obr. 4).

Pozitivní prÛkaz glykoforinu v hematomu oãnice zde vypovídá
o pfiítomnosti erytrocytÛ.

V excizích z odûrek na pfiední stranû levého pfiedloktí, pravé stra-
ny kofiene nosu a v krevním v˘ronu horního a dolního víãka pra-
vého oka nebyla prokázána pozitivní reakce adhezivních molekul
V-CAM a P-selektinu, coÏ svûdãí o tom, Ïe smrt nastala v krátkém
ãasovém intervalu po poranûní. Souãasnû tak, v tomto pfiípadû, nel-
ze potvrdit pfiípadnou postmortální expresi tûchto molekul (1–3)
(tab. 1).

Obr. 1: Na místû nálezu bez monokulárního hematomu

Obr. 2: Pfii pitvû zji‰tûn pravostrann˘ monokulární hematom

Obr. 3: Pfii pitvû zji‰tûna zlomenina pravé pfiední jámy lební

Obr. 4: UloÏení tûla zemfielého na místû na bfii‰e

Obr. 5: Známka vstupu el. proudu
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Zranûn˘ byl vystaven téÏ úãinku elektrického proudu (vÛz je na-
pájen z stejnosmûrn˘m proudem o napûtí 750V). Pro to svûdãí ter-
mické zmûny v epidermis a pozitivní reakce na ionty Ïeleza v pra-
vé retroaurikulární krajinû, obecné známky du‰ení; na místû ãinu
pak krevní stopy na kolejnicové troleji (obr. 5).

Popsan˘ jev byl pravdûpodobnû ovlivnûn polohou tûla po ulo-
Ïení zemfielého na bfiicho, které nebylo jen krátkodobé: posmrt-
né skvrny byly na pfiední ãásti trupu a v˘razné na pravé stranû

obliãeje, kde byl téÏ postmortální krevní v˘ron v oãnici. V˘znam
mÛÏe mít pfiítomnost tekuté krve po zasaÏení elektrick˘m prou-
dem.

ZÁVùR

V dostupné literatufie jsme nezjistili údaj o posmrtném vzniku
resp. pfiemístûní hematomu takového rozsahu. Jde tedy, v rámci
znalostí  o supravitální  reakci  o poznatek obecného v˘znamu –
ov‰em i s forenzním dopadem. V konkrétním pfiípadû, dokumen-
tace z místa ãinu umoÏnila korigovat posouzení mechanismu vzni-
ku poranûní resp. úrazového dûje z hlediska podezfiení na cizí
zavinûní, které by v takovém pfiípadû pfiicházelo v úvahu (jako na-
pfi. úder do oãnice a pád pod projíÏdûjící soupravu metra).

nejdfiíve trvání
P-selektin 3 minuty 7 hodin
VCAM-1 3 hodiny 3,5 dne

Tab.1: Detekce adhezivních molekul – markerÛ stáfií poranûní
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Kniha Stfielná poranûní je autory moderním zpÛsobem koncipovaná, pfiehledná, struãnû shrnu-
jící závûry jednotliv˘ch kapitol. Na poãátku v glosáfii vysvûtluje pouÏitou terminologii v problema-
tice stfieln˘ch zbraní a stfieliva, vãetnû anglick˘ch v˘razÛ, coÏ usnadÀuje ãtenáfiÛm orientaci v cizo-
jazyãné odborné literatufie.

Vlastní text není jen sumáfi kapitol ranivé balistiky, n˘brÏ multidisciplinární pohled s v˘stupy
pfiedev‰ím pro soudní lékafie i lékafie klinick˘ch oborÛ. Jsou zmínûna i poranûní nov˘mi zbranûmi,
resp. stfielivem, poranûní nejen klasick˘mi paln˘mi, ale i mechanick˘mi zbranûmi, zranûní podo-
mácku vyrábûn˘mi zbranûmi apod.

DÛleÏit˘m v˘stupem knihy je shrnutí ãinnosti prohlíÏejícího lékafie v pfiípadech úmrtí stfielnou zbra-
ní. Pro soudní lékafie pak pfiiná‰í komplexní pohled na postupy pfii pitvû a indikaci laboratorních
vy‰etfiení, které nesou znaky praktick˘ch zku‰eností obou autorÛ.

Kniha je graficky velmi dobfie vybavena, obsahuje 204 fotografií, pfieváÏnû barevn˘ch a 42
obrázkÛ a schémat, obsahuje velké mnoÏství odkazÛ na pouÏitou literaturu.
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