
ly pfii pitvû zji‰tûny oboustranné zlomeniny Ïeber, s rozsáhl˘mi krev-
ními v˘rony v okolí, pfiíãná zlomenina hrudní kosti a rozsáhlé krev-
ní v˘rony v pfiedním mediastinu. Z úrazov˘ch zmûn nitrohrudních
orgánÛ bylo pitvou zji‰tûno a následn˘m histologick˘m vy‰etfiením
ovûfieno pohmoÏdûní dolního laloku levé plíce, pohmoÏdûní sr-
deãního svalu v mezikomorovém septu (obr. 4) a pfiední stûnû levé
komory srdeãní. V˘sledek klinick˘ch vy‰etfiení v prÛbûhu resuscita-
ce svûdãil pro náhlou koronární pfiíhodu, av‰ak bez prÛkazu kri-
tické stenózy vûnãité tepny. Vzhledem ke zji‰tûn˘m úrazov˘m zmû-
nám srdce nelze vylouãit, Ïe intenzivní zevní mechanická resusci-
tace mÛÏe vést k sekundárnímu po‰kození epikardiální artérie s kli-
nick˘mi projevy náhlé koronární pfiíhody (5).

Osmapadesátiletou  Ïenu  nalezl  manÏel  v ranních  hodinách
chroptící na zemi. Byla ponechána na místû a aÏ kdyÏ po dal‰ích
ãtyfiech hodinách jiÏ nevydávala Ïádné zvuky, zavolal muÏ RLP, kte-
rá po pfiíjezdu zahájila manuální KPR. Po 50 minutách ruãní re-
suscitace byla zahájena zevní mechanická resuscitace systémem
AutoPulse, bûhem které byla Ïena pfievezena do nemocnice, kde
po celkem 105 minutách manuální a mechanické resuscitace umí-
rá. Bezprostfiední pfiíãinou smrti byla obûhová a dechová nedo-
stateãnost pfii dvoudobé ruptufie sleziny. Pfii zevní prohlídce zem-
fielé bylo na celém tûle nalezeno vût‰í mnoÏství podkoÏních krev-
ních v˘ronÛ rÛzného stáfií. Z úrazov˘ch zmûn, jejichÏ vznik lze vy-

svûtlit KPR, byly vedle koÏních odûrek hrudníku bez známek vitál-
ní reakce, zji‰tûny oboustranné zlomeniny Ïeber, pfiíãná zlomeni-
na hrudní kosti, plo‰n  ̆krevní v˘ron na pfiední stranû epikardu a dá-
le byly zji‰tûny tfii pfiíãné trhliny v˘stelky pravé spoleãné karotidy
délky aÏ 0,8 cm s krevními v˘ronky v adventicii.

DISKUZE

V˘‰e uvedené pfiípady mají spoleãn˘ faktor, kter˘ mohl v˘znam-
nû ovlivnit rozsah úrazov˘ch zmûn nitrohrudních orgánÛ (pohmoÏ-
dûní srdce a plic, trhliny plic a v˘stelky karotidy), a sice relativnû
dlouhou dobu probíhající manuální a zejména následnou konti-
nuální mechanickou masáÏ hrudníku spoleãnû s déletrvajícím pfie-
Ïíváním resuscitovan˘ch osob. I pfiesto, Ïe tento soubor na rozdíl
od nûkter˘ch statistick˘ch studií (1,2) pfiedstavuje jednotlivá pozo-
rování, nelze zcela vylouãit, Ïe kromû vlastního technického pro-
vedení mÛÏe b˘t právû délka trvání mechanické resuscitace roz-
hodujícím faktorem pro vznik úrazov˘ch zmûn nitrohrudních or-
gánÛ. Vzhledem k narÛstajícímu poãtu zemfiel˘ch, u kter˘ch je in-
dikován nûkter  ̆ze systému zevní mechanické masáÏe hrudníku, je
tfieba s rizikem vzniku tûchto poranûní poãítat i v diferenciální di-
agnóze primárního traumatu.
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Záchrana v zimû
21. – 23. 2. 2013, Brno

Ve dnech 21.–23. 2. 2013 uspofiádala ZZS Jihomoravského kraje, p. o. a Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity vûdeckou
konferenci s názvem Záchrana v zimû. Konference byla primárnû zamûfiena na problematiku úãinku chladu na ãlovûka, a to jak úãinku
celkového (podchlazení organizmu), tak i lokálního (omrzliny), a dále na problematiku úrazovosti v zimním období, zejména pfii zimních
sportech. Vzhledem k ‰irokému multioborovému zamûfiení této akce byla uvedená problematika pfiedná‰ena i diskutována jak z pohledu
lékafiského, tak i z pohledu ãlenÛ HZS, Policie âR, Letecké záchranné sluÏby, Horské sluÏby ãi z pohledu tzv. horského vÛdce. Ke kaÏdé-
mu tématu byla prezentována i fiada detailnû zpracovan˘ch a ze soudnûlékafiského hlediska velmi zajímav˘ch kazuistik (napfi. kazuistika
popisující úmrtí dvou potápûãÛ pfii potápûní pod ledem). Souãástí konference byla i prezentace nejrÛznûj‰ích technick˘ch pomÛcek slouÏí-
cích pro záchranu ve specifick˘ch zimních podmínkách, jako jsou napfi. lavinové vyhledávaãe. Tato akce pfiispûla nejen k získání nov˘ch
informací o uvedené problematice, ale rovnûÏ i k prohloubení vzájemné spolupráce jednotliv˘ch sloÏek IZS.

MUDr. Jan Krajsa, Ph.D.
Ústav soudního lékafiství Brno
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