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Obecn˘m názvem tis (Taxus spp., angl. yew) jsou oznaãovány dru-
hy ãeledi Taxaceae (tisovité). Nejznámûj‰ím zástupcem ãeledi je tis
ãerven˘ (T. baccata), v anglosaské literatufie oznaãován jako Europe-
an (English, common) yew. Z dal‰ích zástupcÛ je moÏno jmenovat tis
západoamerick˘ ãi pacifick˘ (T. brevifolia), tis kanadsk˘ (T. canaden-
sis), tis ãínsk˘ (T. celebica) nebo tis japonsk˘ (T. cuspidata).

Tis ãerven˘ je kefiovitá nebo nízce stromovitá, stále zelená a odol-
ná rostlina. Roste pomalu a dlouho – byli nalezeni jedinci star‰í jed-
noho tisíce let (18). V dfiívûj‰ích dobách se hojnû vyskytoval v oblas-
tech severní Afriky, jihozápadní Asie a na mnoha místech Evropy.
V souãasnosti je nejrozlehlej‰ím místem v˘skytu tisu ãerveného (i ostat-
ních druhÛ) oblast v˘chodní Gruzie, nejvût‰í zachovalou lokalitou ve
stfiední Evropû je národní pfiírodní rezervace Harmanecká tisina, kte-
rá je souãástí národního parku Veºká Fatra na stfiedním Slovensku.
Ideálními podmínkami pro rÛst jsou stinná místa s vlhãí pÛdou (18).
V âeské republice se dnes vyskytuje tis spí‰e sporadicky, mezi nejv˘-
znamnûj‰í místa jeho v˘skytu patfií Kfiivoklátsko, Stfiední Povltaví ne-
bo Jesenicko. Pro svou odolnost k zneãistûní ovzdu‰í je ãasto vyuÏí-
ván jako okrasná rostlina v zahradách nebo parcích mûst. V âeské
republice je chránûn zákonem jako silnû ohroÏen˘ druh (21).

Na podzim je tis snadno rozpoznateln˘ podle v˘raznû ãervenû
zbarveného  duÏnatého  mí‰ku  (arillu),  kter˘  obklopuje  semeno
a z celého stromu není jako jedin  ̆jedovat˘. Jehlice jsou 15–35 mm

dlouhé a 2–2,5 mm ‰iroké, tmavû zelené, na rubu Ïlutozelené, dlou-
ze za‰piãatûlé, pfii bázi zúÏené v krátk˘ fiapík (obr. 1).

Z tvrdého, tûÏkého a zároveÀ pruÏného tisového dfieva se v mi-
nul˘ch staletích vyrábûly velmi kvalitní ku‰e a luky (ve své dobû
zaznamenávaly drtivá vítûzství armády s luãi‰tníky s aÏ 2 metry
dlouh˘mi luky z tisového dfieva), ale také hudební nástroje nebo
nábytek. Smrtící úãinky tisu znali uÏ starovûcí ¤ímané i Keltové (22),
extrakty z tisu se pouÏívaly jako obfiadní nápoje, k otrávení hrotÛ
‰ípÛ, lovu ryb a drobné zvûfie, nebo jako abortivum. Keltové vûfii-
li, Ïe negativní magická energie stromÛ tisu dodá jejich váleãníkÛm
agresivitu v boji. K léãení bfii‰ních potíÏí, zá‰krtu nebo krãních zá-
nûtÛ se vyuÏívaly sirupy a ãaje, su‰en˘ a mlet˘ kofien tisu byl uÏí-
ván jako laxativum, dfievo mûlo úãinkovat proti vzteklinû.

Název taxin pfiedstavuje smûs pseudoalkaloidÛ, které byly izo-
lovány z jehliãí tisu. Dvû hlavní sloÏky v této smûsi, oznaãované
jako taxin A a taxin B, byly poprvé podrobnûji popsány Grafem
v roce 1956 (8). V následujících letech byly izolovány jejich deri-
váty (2–deacetyltaxin A, isotaxin B a jiné) (10,15).

Jako taxany (ãi taxoidy) jsou oznaãovány látky z tisu s protinádo-
rov˘m úãinkem. Jde o mitotické jedy, které pÛsobí na stavební poly-
peptid mikrotubulÛ – tubulin (9) a zastavují tak bunûãné dûlení. Jed-
ním ze znám˘ch taxanÛ je paclitaxel (znám˘ téÏ pod obchodním ná-
zvem taxol), kter˘ byl v roce 1963 izolován z tisu západoamerické-
ho. V prÛbûhu devadesát˘ch let do‰lo k objevu docetaxelu, semisyn-
tetické formy necytotoxického prekursoru 10-deacetylbaccatinu III, ex-
trahovaného z tisu ãerveného. VyuÏívá se jich v léãbû pokroãil˘ch
stadií nádorÛ prsu a vajeãníku, nemalobunûãného karcinomu plic, kar-
cinomÛ tlustého stfieva a slinivky bfii‰ní nebo Kaposiho sarkomu.

Hlavními a nejúãinnûj‰ími sloÏkami tisu jsou taxin B a isotaxin
B. Jejich toxické pÛsobení se zamûfiuje primárnû na myokard –
antagonistick˘m pÛsobením na kalciové a sodíkové kanály zvy‰u-
jí hladinu kalcia v buÀkách myokardu, ãímÏ dochází k prodluÏo-
vání a pozdûji blokádû atrioventrikulárního pfievodu (1,17). Taxi-
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ny v men‰í mífie ovlivÀují hladkou svalovinu, coÏ na zvífiecích mo-
delech vedlo napfi. ke kontrakci dûlohy, relaxaci nebo kontrakci ten-
kého stfieva; na pfiíãnû pruhovanou svalovinu taxiny nepÛsobí (20).
Pozorováno bylo i antimykobakteriální pÛsobení extraktÛ z rÛzn˘ch
ãástí rostliny tisu (4) a úãinky antiagregaãní a vasorelaxaãní (5).

V 1 g jehliãí tisu je obsaÏeno asi 5 mg taxinÛ (10). Minimální
letální dávka pro ãlovûka je pfiibliÏnû 3,0 aÏ 6,5 mg taxinÛ na ki-
logram tûlesné váhy, coÏ pfiedstavuje zhruba 50 aÏ 100 g jehliãí
(pfiesnûji 0,6 aÏ 1,3 g jehliãí na kilogram tûlesné váhy). Zvífiata jsou
k úãinkÛm tisu rÛznû citlivá, minimální letální dávkou pro konû je
poÏití 0,2 aÏ 0,4 g jehliãí na kilogram tûlesné váhy, zatímco u sle-
pic je to aÏ 16,5 g jehliãí na kilogram tûlesné váhy (23).

POPIS P¤ÍPADU

22let  ̆muÏ byl nalezen mrtev v areálu psychiatrické léãebny, kde
byl léãen, jiné anamnestické údaje nebyly k dispozici. Lékafi pro-
vádûjící prohlídku tûla neshledal známek mechanického zevního
násilí, jako pfiíãina úmrtí byla stanovena plicní embolie.

Pfii pitvû byly zevní prohlídkou zji‰tûny rozsáhlé, tmavû ãerveno-
fialové posmrtné skvrny na zadních partiích tûla s teãkovit˘mi krev-
ními v˘ronky, mydriáza zornic, pfiekrvení spojivek a petechiální
krevní v˘ronky v kÛÏi ãela. Vnitfiní prohlídkou byly zji‰tûny teãko-
vité krevní v˘ronky v mûkk˘ch lebních pokr˘vkách a pod poplicni-
cí, tekutá krev v cévách a orgánech, dilatace pravé srdeãní komo-
ry, hemoragick˘ otok plic a v˘razné akutní pfiekrvení vnitfiních or-
gánÛ, v Ïaludku bylo nalezeno více jak 180 g cel˘ch a fragmen-
tovan˘ch zelen˘ch jehliãek, men‰í ãást byla zji‰tûna i ve stfievním
traktu. Toxikologick˘m vy‰etfiením metodami plynové chromatogra-
fie (s vyuÏitím plamenovû-ionizaãního detektoru GC/FID a hmot-
nostního detektoru GC/MS), chromatografie na tenké vrstvû (TLC)
a kapalinové chromatografie s hmotnostním detektorem (LC/MS)
byla v krvi a vodném v˘luhu Ïaludeãního obsahu prokázána pfií-
tomnost taxinu B a isotaxinu B a dal‰ích obsahov˘ch látek rostliny

tisu, jiné toxikologicky v˘znamné látky v krvi a moãi zji‰tûny ne-
byly. Histologick˘ nález odpovídal nálezu makroskopickému (otok
mozku a plic, akutní pfiekrvení vnitfiních orgánÛ), dodateãnû pro-
vedené imunohistochemické vy‰etfiení srdeãního svalu pomocí pro-
tilátky C9 komponenty komplementu (CCC9) prokázalo loÏiskové
hypoxické po‰kození kardiomyocytÛ.

DISKUZE

První pfiíznaky otravy tisem se zaãínají objevovat asi za hodinu
po poÏití. Patfií mezi nû gastrointestinální potíÏe (nausea, zvrace-
ní, difúzní bolesti bfiicha), závratû, svalová slabost a kfieãe, nadmûr-
ná diuréza, projevy kardiovaskulární – úvodem jako komorové
arytmie – tachykardie a fibrilace (coÏ je vysvûtlováno podobností
molekuly taxinu s digitalisem), hypokalémie (6), pozdûji pfiechod
do bradykardie s roz‰ífiením QRS komplexu a vymizením P vlny,
v koneãném dÛsledku pak k zástavû srdce v diastole. Tomu odpo-
vídá i necharakteristick˘ pitevní nález, mnohdy bez vysvûtlitelné
chorobné pfiíãiny náhlé smrti, na tûle neb˘vají nalezeny známky
násilí, jak dokládá i ná‰ pfiípad. Zji‰tûno b˘vá akutní pfiekrvení
vnitfiních orgánÛ, otok mozku a plic, ‰iroká mydriáza, dilatace ko-
mor (2,11,14,22). V srdeãním svalu lze histologicky a imunohisto-
chemicky prokázat ãasné hypoxické zmûny (2), podobné nálezy
byly popsány u i zvífiat (19).

U náhl˘ch úmrtí, zejména mlad˘ch osob, u kter˘ch nebyly pit-
vou zji‰tûny uspokojivé nálezy vysvûtlující smrt, a u subakutních
otrav i v klinické praxi je tfieba pom˘‰let na moÏnost otravy tisem.
DÛleÏitou roli mÛÏe hrát prohlídka místa nálezu tûla (kousky jehli-
ãí v okolí tûla nebo v odûvu, vybavení na pfiípravu odvaru, pfiíp.
nádoby s neznám˘m obsahem, známky zvracení ap.), napovûdût
mohou anamnestické údaje o klinick˘ch potíÏích dotyãné osoby
(2,11,13,14).

Diagnosticky jednodu‰‰í moÏností je nález ãástí rostliny tisu (nej-
ãastûji jehliãí) v zaÏívacím traktu zemfielého, jejich identifikace pod-
le morfologického a mikroskopického obrazu (3,18) a následné sta-
novení taxinÛ plynovou nebo kapalinovou chromatografií a hmot-
nostní spektroskopií v odebran˘ch biologick˘ch vzorcích (krev Ïil-
ní nebo ze srdce, Ïaludeãní obsah, tkáÀ jater, ledvin).

Svízelnûj‰í situace nastává v pfiípadû vypití odvaru ãi v˘luhu, kdy
makroskopick  ̆nález v zaÏívacím traktu b˘vá negativní. V této sou-
vislosti je tfieba zmínit 3,5-dimethoxyfenol (DMF). V pfiípadech smr-
teln˘ch intoxikací tisem byl DMF prokazován v krvi, Ïaludeãním ob-
sahu i orgánech (ledviny, játra, mozek) (11,14,16,22). Podle Muss-
hoffa a Madei (12) by v‰ak mûl pozitivní záchyt DMF slouÏit pou-
ze jako vodítko v dal‰ím diagnostickém postupu, protoÏe mÛÏe po-
cházet i z jin˘ch zdrojÛ. Jednoznaãn˘m dÛkazem otravy tisem je
prÛkaz taxinu B a isotaxinu B v odebran˘ch vzorcích, ke kvantita-
tivnímu stanovení taxinu B a isotaxinu B lze pouÏít metodu kapali-
nové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektro-
metrií (LC/MS/MS) (7).

Specifické antidotum proti taxinu není známo. Léãba spoãívá ve
vyvolání zvracení nebo v˘plachu Ïaludku, monitoraci základních
Ïivotních funkcí a mírnûní symptomÛ otravy.
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Obr. 1. Tis ãerven˘ (Taxus baccata). (foto: Mgr. Tereza VaÀousová)
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DÀa 20. a 21. mája 2011 sa v Mníchove konali jarné dni Nemeckej
spoloãnosti súdneho lekárstva – 20. Frühjahrstagung der Deutschen Gesell-
schaft für Rechtsmedizin Region Süd spojené so stretnutím súdnych lekárov
horného Por˘nia – 41. Treffen der Oberrheinischen Rechtsmediziner. Podu-
jatie bolo organizované pracovníkmi Institut für Rechtsmedizin Ludwig-Ma-
ximilians-Universität na ãele s prof. Mathiasom Grawom. Kongresu sa zú-
ãastnilo 135 úãastníkov nielen z oblasti juhu Nemecka ale aj z Rakúska,
·vajãiarska, Talianska, Japonska a Slovenska. V rámci úvodného ceremo-
niálu, okrem profesora Grawa, vystúpila zástupkyÀa bavorského minister-
stva zdravotníctva, dekan lekárskej fakulty a uÏ tradiãne profesor Pollak,
predseda Nemeckej spoloãnosti súdneho lekárstva. Poãas piatkového po-
poludnia  a sobotÀaj‰ieho  dopoludnia  odznelo  49  predná‰ok  z oblasti
biomechaniky resp. v˘skumu mechanizmu vzniku úrazov, kriminálnej bio-
lógie, forenznej genetiky, forenznej toxikológie, klinického súdneho lekár-
stva a morfológie vrátane histopatológie.

Veºmi zaujímavé boli práce z oblasti biomechaniky, ktoré boli odprezen-
tované v najväã‰om poãte (12). Skúmanie biomechaniky úrazov má dlho-
roãnú tradíciu práve na pracovisku v Mníchove, kde v rámci In‰titútu súd-
neho lekárstva je etablované oddelenie biomechaniky, ktoré má osem za-
mestnancov. Demon‰trované práce boli simuláciami dopravn˘ch úrazov ale
aj úãinkov explózie na pokusnom zvierati, kde boli zaznamenávané rôz-
ne fyzikálne parametere, snímané vysokor˘chlostnou kamerou, ktoré boli
spolu s pitevn˘m nálezom interpretované do prehºadn˘ch v˘sledkov a zá-
verov. Zaujímavé boli kazuistiky ako napr. za‰krtenie na eskalátore (pohyb-
liv˘ch schodoch) alebo nezvyãajná samovraÏda spôsobená tup˘m predme-
tom – kameÀom.

Z oblasti forenznej genetiky odznelo päÈ predná‰ok, ktoré sa zaobera-
li odberom materiálu z hnilobne zmenen˘ch tiel, vizualizáciou biologick˘ch
materiálov pomocou 5-methylthioninuhydrinu. Odzneli aj kazuistiky inter-
pretujúce nároãnosÈ DNA vy‰etrenia v prípade sexuálneho zneuÏívania
Ïien, alebo nesprávnej interpretácie sexuálneho zneuÏívania dieÈaÈa. Na to
nadväzovalo sedem predná‰ok z oblasti klinického súdneho lekárstva, kto-
ré sa venovali podpore ºudí v núdzi a vzniku a postaveniu ambulancí pre
obete násilia. Na poriadajúcom pracovisku existuje za podpory bavorské-
ho ministerstva zdravotníctva uÏ tri roky ambulancia pre vy‰etrovanie t˘-
ran˘ch, zneuÏívan˘ch a zanedbávan˘ch detí. Záverom odznela nezvyãaj-

ná kazuistika nálezu Ïiarovky v bru‰nej dutine. Blok ‰iestich predná‰ok bol
venovan˘ forenznej toxikológii. Najzaujímavej‰ou kazuistikou bol prípad
intoxikácie Fentanylom v transdermálnej náplasti. Kriminálna biológia bo-
la zastúpená tieÏ ‰iestimi predná‰kami, z ktor˘ch zaujímavá bola ‰túdia
odbúravania inzulínu v krvi, termografické znázornenie Ïilového vzoru ru-
ky ako nová metóda identifikácie, alebo v˘vin muchy Calliphora vicina v zá-
vislosti od rôznych teplôt prostredia. V predposlednom bloku – Morfológia
a histopatológia, odznelo sedem predná‰ok –  Dr. Kondo z Japonska uvie-
dol nové postupy pri urãovaní veku rán detekciou fibrocytov imunohistoche-
mick˘mi metódami; kazuistiky nezvyãajného nálezu muÏa usmrteného vo
vani laptopom, alebo kazuistika samovraÏdy otravou rybou. V tomto blo-
ku odznela aj predná‰ka autorov k problematike RTG vy‰etrenia poãas te-
hotnosti. V rámci závereãného bloku – Varia odznelo ‰esÈ predná‰ok pre-
vaÏne ‰tatistickej anal˘zy, napr. retrospektívna anal˘za nehôd motocykli-
stov, alebo fenomenológia samovráÏd za roky 1994–2010, v rámci ktorej
bolo prezentované aj pozvanie na 90-te v˘roãné dni Nemeckej súdnole-
kárskej spoloãnosti (90. Jahrestagung der DGRM), ktoré sa budú konaÈ od
26. septembra  do 1. októbra 2011 vo Frankfurt am Main.

Po kaÏdej prezentácii nasledovala Ïivá diskusia, v ktorej diskutujúci do-
pºÀali vlastné skúsenosti, ktoré boli rovnako prínosom pre v‰etk˘ch zúãast-
nen˘ch. V diskusii mali úãastníci moÏnosÈ pokraãovaÈ v piatok veãer v ku-
loároch poãas spoloãnej veãere v ‰t˘lovej re‰taurácii, za doprovodu Ïivej
hudby. K dobrej nálade prispel aj bohat˘ kultúrny program, o ktor˘ sa po-
starali zamestnanci In‰titútu pre súdne lekárstvo Ludwig-Maximilians-Uni-
vesität v Mníchove vo vlastnej réÏii. Cestou z kongresovej sály na miesto ve-
ãere boli úãastníci rozdelení do mal˘ch skupiniek a mali moÏnosÈ vypoãuÈ
si v˘klad profesionálnych sprievodcov, ktor˘m sa oboznámili s pamiatka-
mi centra mesta a jeho históriou.

Podujatie bolo ukonãené v sobotu so sekundovou presnosÈou o 13:00
hod. príhovormi prof. Grawa a prof. Pollaka, ktorí poìakovali predná‰a-
júcim a v‰etk˘m zúãastnen˘m za skvelú úãasÈ a bohatú diskusiu a vyzdvih-
li vysokú odbornú úroveÀ stretnutia.
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