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History of Forensic Medicine - the Second part
The Autopsy in the Middle Age and the Renaissance
Hirt, M.,1 Kováč, P.2

institute of Forensic Medicine, Medical Faculty of Masaryk University
and St. Ann’s University Hospital, Brno, Czech Republic.
2Institute of Forensic Medicine, Comenius University, School of Medicine, Bratislava,
Slovak Republic

During the 13th and 14th Centuries AD, the
universities became the centers of European
knowledge. They arose through the initiative of
cities (in Italy), the Church (in France) and,
occasionally the ruler (as in the case of Prague).
Most universities had four faculties, the medical
faculty was crucially important. In the vast
majority of these medical faculties, however,
lectures were mostly in the form of reading the
writings of old medical authorities, or sometimes
as an explanation by the professor of certain
passages, and a scholastic disputation between
the professor and the students about selected
quotes from medical scripts. Most respected,
at the time, were the works of Galenos, some
times Hippocrates, Avicenna and some By
zantine authors. Acquiring own experience
through autopsies was almost, if not entirely,
impossible.
With the Edict entitled „Ecclesia abhorret
a sanguine“ (The Church Abhors Blood) the
Church Counsil in the Tours in 1163 forbade
monks, the only properly educated individuals of
the time, from carrying out surgical interventions
and human corpses were declared untouchable.
In the year 1299 AD, Pope Boniface VIII issued
the ”De Sepulturis” (On funerals) bull, which was
directed against the custom of boiling human
corpses prior to transporting them to the place of
burial. A dogmatic interpretation of the bull led in its consequences - to the abolition of autopsies,
because anatomists to ease the separation of
bones from other tissues used the same process of
boiling. This led to stagnation in the learning
process.
The exception in this case was first and
foremost the medical faculty of Bologna where,
despite the numerous bans of the Church, the
anatomical autopsy of human corpses was
practiced since the faculty’s very beginning. In
1316, Mondino dei Liucci (ca. 1270-1326) (Fig. 1),
a Bolognese anatomist, wrote the first real
textbook of anatomy, ”Anatomia Mundini seu
32

Anatome omnium humani corporis interiorum
membrorum” (The Anatomy of all Internal Parts
of the Human Body - Fig. 2). Mondino’s textbook
spread in many hand-written copies until its
printed publication in Pavia in 1478. In fact it
was the only permitted textbook in Pavia. From
1306 onwards, Mondino gave many lectures
about the human body. He would discuss the
scientific facts inherited from Galenos and
a surgeon would demonstrate them to the
students on corpses. At the time, there was a rule
in Bologna, which limited the number of
spectators during an anatomical autopsy to
twenty in the case of a male corpse and thirty in
the case of a female corpse. Mondino is to be
credited for the fact that after many centuries
(since the times of the Alexandrian school),
anatomical studies were once again carried out
on human corpses and not on animals.
In 1345 physician Guido de Vivegnano
published in France text describing course of
autopsy. According some reports in 1410 the
Catholic Church itself ordered an autopsy on
Alexander V. (Peter Philarges cca.1339 - May 3,
1410, antipope of the Pisan line from June 25th
1409), to determine whether his successor
(Baldassare Cossa, antipope John XXIII) had
poisoned him. The medical school in Bologna
added the dissection of the human body to its
syllabus in 1405 with the aim of anatomical
demonstrations. Few years later, in 1429, the
University of Padua introduced the same policy.
Pontificate of pope Sixtus IV (Francesco della
Rovere, born 21st July 1414, elected August 7th
1471, died August 12th 1484) who studied philo
sophy and theology with great success at the
University of Pavia, and later lectured at Padua,
Bologna, Pavia, Siena, and Florence was period in
which autopsies started to become part of
physician’s education. In 1482 Sixtus IV granted
to the University in Tübingen permission to carry
out autopsies as long as the local church
authorities would not disagree Roughly ten years
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Fig. 1 (http://pacs.unica.it/biblio/storia3.htm)

Fig 2. (http://www.bium.univ-paris5.fr/expo/table ill chrol.htm)
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Fig. 3
(http://deutscgesmuseum.de/bib/entdeckt/alt buch/img/port.jpg)
Used with the kind permission of Deutsches Museum

Fig 4.
(http://www2.comune.bologna.it/bologna/archigin/gallerie/vetrinal4.htni)
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Fig 5. Hirt, M.: The First Public Autopsy on the Territory of Czechoslovakia?
Cs. Patol., 28, 1922, 3, pp. 186-189

Fig 6. Hirt, M. et al..: The Beginnings of Autopsy in the Region of Czech Kingdom in
the 16th Century, in: Advances in Forensic Medicine, in: B. Jacob, W. Bonte, Volume 2
Clinical Forensic Medicine, Verlag, Dr. Koster, Berlin, 1993, ISBN 3-89574-109-4,
pp. 368-9.
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Fig 7. (http://ottazlosu.wz.cz/rudolf2.htm)

Fig 8. (http://ottazlosu.wz.cz/rudolf2.htm)

later, the prior of the Santo Spirito church in
Florence allowed the young artist Michelangelo
Buonarroti to perform an autopsy. At that time,
deep knowledge of human anatomy was
necessary for artists only. Until today, we can see
results of these anatomical skills in works of
Raffael, Michelangelo, Leonardo da Vinci and
others great artists of the Renaissance.
Andreas Vesalius (Fig. 3), who was born on
the night of 31st December 1514 in Brussels,
brought the revolution in understanding and
especially in anatomical skills. He studied
medicine in Paris from 1533 till 1536 when
Vesalius was forced to return home due the war
between France and the Emperor of the Holy
Roman Empire Karl V. Vesalius graduated in
Padua in 1537 and in the same year, he became
the professor of anatomy at the medical faculty of
the university in Padua. In the same time he met
artist Jan Stephen van Kalkar who later became
illustrator of Vesalius’s works. In 1543 he
published ”De humani corporis fabrica libri
septem" (Fig. 4) in Basel, which started brand
new era in medicine. This work includes many
excellent didactic drawings by Kalkar and a very
detailed yet understandable description of the
human body. Vesalius corrected over two hundred
errors, which had been committed by Galenos.
Illustrations used in Fabrica are so powerful that
many copies started to be made almost instantly.
Vesalius’ work was published about 25 times and
gave birth to numerous imitations. Original
wooden plates used for print of illustrations
survived centuries in almost perfect condition
until the last months of WWII. They were stored
in the University of Munich and perished during
allied bombing on July, 16th 1944.
The 16th Century marked a great expansion
in anatomical knowledge. An essential part of
every professor’s lecture, was an autopsy of
a human corpse. Special lecture rooms were built
for the purpose of teaching anatomy at medical
faculties, called “theatrum anatomicum”, in
Padua, Königsberg, Leipzig, Breslau, Leiden,
Heidelberg and Copenhagen. In the year 1565,
the position of "regional doctor" was created in
Moravia, in the Czech Crown Lands. In Brno, one
of these was Simon Grinaeus, student of
professor Baughin (University of Basel). Dr.
Grinaeus performed the first autopsy in Brno in
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the chapel of St. Stephen on 28th October 1594.
The authentic manuscript, entitled “Chronicles of
Brno City", preserved in the city archive, shows
the folio no. 19r (Fig. 5). It contains the following
entry, written in the German of the period: "Anno
1594 den 28. Novembris, hat der Beniamin Heller
sein dienstmagdt ein feines Mensch, keppfen
lassen, ist von dem D. Simon Grineus in S.
Steffans kirchll bey dem Špital aufgeschniten
worden" (In the year 1594, on the 28th November,
Mr. Beniamin Heller ordered his maid, a pretty
girl, to be beheaded. She was then dissected by
Dr. Simon Grinaeus, in St. Stephen’s chapel by
the Hospital.). The emblem used by Brno’s
surgeons and bath-keepers (Fig. 6) contains
a picture of an autopsy of a woman, and there is
no reason not to believe that it was the
abovementioned autopsy-giving rise to this
emblem.
In 1600, between the 8th and 12th June,
Ioannes Jessenius de Magna Jessen (Fig. 7)
performed a public autopsy of a man in Prague.
He published “Johannis Jessenii a Jessen,
Anatomiae Pragae^Anno MDC ab se solemniter
administratae historia" (Ioannes Jessenius of
Jessen’s History of an Autopsy Carried out in
Prague in the Year 1600 - Fig. 8), in Wittenberg.
At the time, he was the professor in Wittenberg.
Four years later, he performed an autopsy of
a woman and a child in Prague. Alas, also in
Prague, he was sentenced to death and executed
in 1621.
The universities of Middle Age founded in
13th and 14th century, became places where
human autopsies were reintroduced to the
education of future physicians. Autopsies became
more common in the 15th century and since the
16th century even the Catholic Church generally
accepted autopsy. This Renaissance break
through started a systematic approach to the
study of human pathology. In its consequence, the
Renaissance also contributed to the development
of forensic medicine as a stand-alone science.
Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
Ustav soudního lékařství
Tvrdého 2a
602 00 BRNO
tel.: 420 543 426 511
fax: 420 543 426 519
E-mail: hirt@med.muni.cz
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Smrt prochlazením u osob pitvaných na ÚSL
Hradec Králové v letech 1992-2003
Hottmar P., Hejna P.

Ústav soudního lékařství, Lékařská fakulta UK, Hradec Králové

Souhrn
Smrt prochlazením je diagnostikována na podkladě nespecifických morfologických známek, které
nejsou nalézány vždy a pravidelně -Višněvského skvrny, krvácení do slinivky břišní, krevní výro
ny v příčně pruhovaných paravertebrálních svalech a další. Pro zhodnocení jednotlivých případů
je nutné znát anamnestické údaje a provést kompletní laboratorní vyšetření. Smrt prochlazením
je mimo letní měsíce v klimatických podmínkách naší země relativně častá.
Klíčová slova: podchlazení - morfologické nálezy - Višněvského skvrny

Summary
Death Due to Fatal Hypothermia in Victims Dissected in Department
of Forensic Medicine in Hradec Králové Between 1992-2003

Death due to hypothermia is diagnosed on the base of the unspecific morphological lesions. These
lesions such as Wischewski spots, haemorrhage into the pancreas and haemorrhage into the ske
letal paravertebral muscles etc. are not found periodically and regularly. We must know the ana
mnestic settings and the results of laboratory tests for final complete evaluation. Fatal hypother
mia is under climate condition of our country quite often with the exception of summer months.
Key words: hypothermia - morfological findings - Wischnewski bleedings
Soud. Lék., 50, 2005, No. 3, p. 38-41

Úvod

Metodika

Smrt prochlazením můžeme definovat jako
poruchu teploty tělesného jádra, tedy poruchu
termoregulace organismu. Tato smrt je začleňo
vána mezi smrti násilné, kdy smrtící faktor při
chází ze zevního prostředí, tedy jde o stav, kdy osoba je dlouhodobě vystavena relativně nízké tep
lotě.
Krom termínu prochlazení je užíván termín
„celkové prochlazení organismu“ či „podchlazení“,
„zmrznutí“, „umrznutí“, „fatální hypotermie“.
Vesměs jde ale o synonyma, která jsou v součas
né době zařazena do mezinárodní klasifikace ne
mocí podle WHO E-551 (do roku 1992 byla zařa
zena pod položkou X-31).
Cílem práce bylo zmapovat četnost výskytu osob pitvaných na ÚSL v HK v letech 1992-2003,
u kterých byla diagnostikována smrt prochlaze
ním, vyčíslit přítomnost základních diagnostic
kých známek svědčících pro prochlazení u tohoto
souboru osob a zároveň posoudit úroveň dodáva
ných anamnestických údajů nařizovatelem pitvy.

Do souboru byly celkem zařazeny pouze oso
by, u kterých jsme prokázali jen známky prochla
zení a jiné možné příčiny smrti diagnosticky ne
přicházely v úvahu (srdeční selhání, krvácení do
mozku, intoxikace apod.). Proto jedinci, u nichž
nebylo možno zcela jistě potvrdit jako přímou pří
činu smrti prochlazení, nebyli do souboru zařaze
ni (pozn. lkrát známky prochlazení + toxická hla
dina antidepresiv v krvi, 3krát známky prochla
zení + toxická hladina alkoholu, lkrát známky
prochlazení + těžké úrazové změny). Diagnostika
smrti prochlazením pak vycházela z dodaných anamnestických údajů (místo nálezu, teplota okolí
nálezu těla), ale především z pozitivního nálezu
zevních a vnitřních známek typických pro tento
typ smrti (oznobeniny, omrzliny, Višněvského
skvrny, hemoragie v pankreatu, krevní výrony
v kosterních svalech), dále byla sledována četnost
výskytu otoku mozku, otoku plic a tečkovitých
krevních výronků pod poplicnicemi plic.
Rozhodující pak pro nás byl nález Višněvského
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skvrn ve sliznici žaludku, event. duodena, kdy
jsme tuto patologickou změnu považovali za vy
soce specifickou známku při určování diagnózy
smrti prochlazením. Spolu s tím byl sledován
stav oděvu, tělní tekutiny byly standardně vyšet
řovány na možnou přítomnost etylalkoholu či to
xických látek.

Výsledky

Ve výše uvedených letech jsme diagnostikova
li smrt prochlazením u celkem 98 osob (průměr
ně cca 9 osob ročně). Celkem šlo o 63 mužů (64 %)
a 35 žen (36 %). Kromě jediného případu (součas
ná smrt prochlazením dvou osob - zbloudilých
manželů v Krkonoších) šlo vždy o samostatnou
smrt jedné osoby.
Smrt byla diagnostikována ve všech měsících
roku, krom června, července a srpna.
Nej kritičtějším obdobím z hlediska rizika smrti
prochlazením jsou měsíce prosinec, leden, únor.
Věk osob se pohyboval mezi 16-92 lety, prů
měrný věk pak činil 54,6 let.
Ve 27 případech (28 %) byla pitva nařízena
PCR (soudní pitva), ve zbylých 71 případech
(72 %) nařídil pitvu ohledávající lékař (pitva
zdravotní).
Anamnestické údaje

Nej dostupnější anamnestické údaje byly uve
deny v Listu o prohlídce mrtvého, popř.
v Průvodní zprávě PČR k pitvě. Co se týká místa
nálezu mrtvého těla, v 63 případech (64,3 %) na
stalo úmrtí ve volném terénu, ve zbylých 35 pří
padech (35,7 %) bylo mrtvé tělo nalezeno v budo
vě, z toho v 26 případech (26.5 %) přímo doma.
Teplota na místě nálezu těla však byla udaná
pouze v 27 případech (27,6 %), a to většinou vel
mi nepřesně (Sníh, mráz, vlhko, nevytápěný byt).
Pouze v 9 případech (9,2 %) byla teplota udána
přímo ve stupních Celsia.

lované zařízení apod.) - tento údaj byl sdělen jen
ve 2 případech.
Zevní prohlídka

Při zevní prohlídce jsme se soustředili na ty
pické známky způsobené chladem, tj. na oznobeniny (perniones) a omrzliny (congelationes).
Oznobeniny pak byly nalezeny celkem u 56 osob
(57,1 %), a to převážně na loketních a kolenních
kloubech, ojediněle i v oblasti ramen, kyčli
a hřbetech nohou. Těžké rozsáhlé omrzliny jsme
pak zjistili jen v jediném případě (asociální osoba
přebývající ve stodole ve dvacetistupňových mra
zech s výraznými nekrotickými změnami obou
předních částí nohou). U 73 osob (74,5 %) jsme
zjistili i traumatické změny, které se však zcela
jistě na smrti nepodílely (oděrky, hematomy, tržnězhmožděné rány).
Vnitřní prohlídka

Hlavní určující diagnostickou známkou na
vnitřních orgánech byl nález Višněvského skvrn
ve sliznici žaludku. Tyto skvrny byly zjištěny ve
všech 98 případech (100 %). Za další diagnostic
kou známku považujeme krvácení do tkáně sli
nivky břišní — toto jsme prokázali u celkem 40 osob (40,80 %). Jako třetí, avšak vzácnější, i když
relativně specifickou známku jsme sledovali kr
vácení do paravertebrálního svalstva (m. iliopsoas) - pozitivní nález krvácení do těchto svalů byl
zjištěn v 8 případech (8,16 %). Z nespecifických
známek jsme pak sledovali: otok mozku - 87 pří
padů (88,77 %), otok plic spolu s tečkovitými
krevními výronky pod poplicnicemi - 49 případů
(50 %), difúzní překrvení vnitřních orgánů — 68
případů (69,39 %). Višněvského skvrny spolu
s krvácením do pankreatu a současně s výskytem
oznobenin jsme zjistili u 23 osob (23,47 %).
Laboratorní vyšetření

Hladina etylalkoholu v krvi byla pozitivní
u 39 osob (muži - 34 osob, 39,8 %; ženy - 5 osob,
5,1 %). U devíti osob jsme pak zjistili v krvi netoxickou hladinu léčiv (amitryptilin, salicyláty,
chlorprotixen, pervitin).

Prohlídka oděvu

Oděv, ve kterém byly zemřelé osoby přiveze
ny, jsme rozčlenili do 3 stupňů (podle počtu vrstev
oděvu), tj. na lehké (22 případů), střední (38 pří
padů) a konečně dostatečné oblečení (31 osob).
Zbylých 7 osob bylo k pitvě dovezeno bez oděvu
(úmrtí po příjmu v nemocnici).
V deseti případech (9,8 %) bylo v Průvodní
zprávě uvedeno, že tyto osoby byly částečně vy
svlečeny a jejich oděv byl roztroušen v okolí.
Vesměs šlo o případy, kdy oděv chyběl na horní či
dolní polovině těla. Žádná osoba však v době ná
lezu nebyla zcela vysvlečena.
Mezi anamnestické údaje patří případný údaj
o nepořádku v okolí těla (rozházené věci, zdemo-
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Diskuse

Tělesné jádro, ve kterém teplota kolísá jen
v malém rozmezí, tvoří obsah dutiny lební, hrud
ní, břišní a vnitřní části svalstva končetin.
Tělesný obal je tvořen kůží a podkožím s teplot
ními čidly a vrstvou svalů v blízkosti kůže.
Teplota obalu kolísá se změnami prokrvení, s tep
lotou zevního prostředí, vlhkostí vzduchu a rych
lostí větru a dalšími faktory. V nepříznivých pod
mínkách se udržuje teplota jádra na úkor perife
39

rie a dochází k omrzlinám. Po vyčerpání obran
ných schopností (nastupující svalový třes jako
kompenzační mechanismus vyčerpává zdroje energie, tj. glykogen ve svalech a játrech), klesá
teplota v jádru pod 35 stupňů a nastává podchlazení (hypotermie). Při neschopnosti udržet těles
nou teplotu dochází k centralizaci tělesného tep
lotního jádra, zrychluje se frekvence srdečního te
pu, dechu, objevuje se neklid a úzkost, později únava, apatie, ztráta soudnosti, změna chování,
zhoršení koordinace pohybů, pády, paradoxně
klamný pocit tepla (selhání chladové vazokonstrikce a zvýšení prokrvení kůže) a paradoxní od
kládání oděvu. Dochází ke smazání mimiky, řeči
a postupně nastává bezvědomí. V konečné fázi
nastává smrt v důsledku fibrilace srdečních ko
mor, či v důsledku reflexní zástavy srdeční čin
nosti. U všech případů hraje důležitou roli výži
va, aktuální zdravotní stav, meteorologické pod
mínky, trénovanost, kvalita oblečení a délka ex
pozice.
Anamnestické údaje považujeme za velmi ne
přesné, vzhledem k tomu, že ve většině případů
byl k pitvě spolu s tělem zaslán pouze List o pro
hlídce mrtvého, bez další průvodní zprávy, kdy
mohly chybět údaje o případném svlékání osoby
před smrtí, stejně tak např. údaj „úmrtí doma“
nemusí vždy znamenat nález těla v bytě, ale na
př. na nevytápěném schodišti domu, ve sklepě, ve
spíži apod. Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že
v 71 případech (72,45 %) údaj o teplotě okolí
v místě nálezu těla nebyl sdělen.
Paradoxní svlékání oděvu u osob vystavených
dlouhodobě chladu není vůbec vzácné, často při
stupuje zmatenost, neklid, úzkost, vyčerpání, ha
lucinace (12). Ve dvou případech v naší sestavě
byla těla částečně skryta na podlaze pod lůžkem
(v jednom z těchto případů byla dotyčná osoba ob
lečena pouze v dolní polovině těla), tuto polohu si
vysvětlujeme možnou přítomností uvedených ha
lucinací před smrtí.
Vazodilatační vliv alkoholu jednoznačně zvy
šuje ztráty tepla tělesného obalu (nejvíce vede
ním, sáláním), ale zjistit přesnou korelaci mezí
hladinou alkoholu v krvi a zvýšeným rizikem
podchlazení by bylo nepřesné, vzhledem k tomu,
že u těchto osob ovlivněných alkoholem byla jen
v některých případech uvedena alespoň přibližná
hodnota okolní teploty, stejně tak nebyla známa
ani délka trvání expozice snížené teploty na or
ganismus.
Pro nás kardinální známkou prochlazení or
ganismu byla přítomnost Višněvského skvrn ve
sliznici žaludku - tyto byly zjištěny, jak je výše uvedeno, ve 100 % případů, což je v souladu s po
zorováním mnohých autorů, kteří uvádějí četnost
výskytu 43,5 % - 92 % (4, 6, 8, 11). V případě
Višněvského skvrn jsou tyto považovány a popi
sovány jako povrchové akutní hemoragické eroze
(4) žaludku s nespecifickou etiologií (9). Tyto ero
ze jsou popisovány i ve sliznici duodena a tlusté
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ho střeva (2, 9). Višněvského skvrny mohou být
nečetné na poměrně malé ploše žaludeční sliznice, v našem souboru se však vyskytovaly i přípa
dy, kdy skvrny byly drobné a rozeseté difuzně po
celé ploše žaludku (obr. 1). Rozsáhlé plošné
Višněvského skvrny někteří autoři popisují jako
obraz levhartí kůže (8), (obr. 2). Přesná etiologie
vzniku Višněvského skvrn však známá není, uva
žuje se však o tom, že během stresové situace mů
že dojít k poruše obranných mechanismů žalu
deční sliznice (např. poškození hlenové bariéry,
poruše mikrocirkulace sliznice apod.) (1).
V našem případě jsme zjistili krvácení do parenchymu břišní slinivky ve 40 (40,8 %) přípa
dech, což je v souladu s pozorováními jiných au
torů, kteří uvádějí výskyt krvácení v těchto mís
tech na méně jak 50 % případů (7). Hirvonen (6)
prokazuje tuto známku u smrti prochlazením jen
v 18 % případů. Navíc tyto změny mohou být imitovány posmrtně vznikem hypostáz či autolytickými změnami vlastní tkáně slinivky.

Obr. 1. Plošný rozsev Višněvského skvrn ve sliznici ža
ludku

Obr. 2. Višněvského skvrny - obraz levhartí kůže
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Nejméně zastoupenou známkou svědčící pro
prochlazení pak byly krevní výrony v paravertebrálních svalech (7,14 %), většina autorů krevní
výrony v m. iliopsoas popisuje vzácně (9, 3) - je
jich vznik vysvětlují nedostatečným prokrvením
pro centralizaci krevního oběhu v době svalového
třesu a současném vyčerpání zásob energie ve
svalech (3).
Některé práce zmiňují i méně specifické ná
lezy při hypotermii - makroskopicky rozpozna
telné: svraštění pouzdra sleziny (9, 8), překrvení
vnitřních orgánů, především jater a sleziny (5),
mikroskopicky je pak popisována: steatóza vnitř
ních orgánů, myocytonekrózy v srdečním svalu,
prořídnutí koloidu ve folikulech štítné žlázy, úby
tek glykogenu v jaterních buňkách.
Ale dle autorů však tyto nálezy jsou jen velmi
málo specifické a nenašly proto širšího uplatnění.

Závěr

Smrt prochlazením je v našich zeměpisných
podmínkách relativně častá a v komplexním diferenciálně-diagnostickém rozboru příčin extramurálních úmrtí je důležité na eventualitu hypotermie myslet. K určení diagnózy smrt prochlaze
ním organismu nám poslouží anamnestické úda
je a též relativně specifický makroskopický i mik
roskopický nález. Nadále bohužel chybí senzitiv

ní a specifický laboratorní ukazatel svědčící pro
smrt podchlazením organismu.
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Diagnosis of Traumatical and Hypoxial Changes
of the CNS - Immunohistochemical Study
Toupalík P., Bouška I.

Institut of Forensic Medicine Charles University, 2nd Medical Fakulty, Praha

Summary
The immunohistochemical detection of neuron-specific enolase and b-amyloid percursor protein
were used in the group of deceased on craniocerebral injury and those who died of prolonged
hypoxy without mechanical injury of the brain. Neuron-specific enolase (NSE) is produced by
nerve cells and is a suitable marker for both the damage of neurons and axons. While undamaged
nerve cells show immunoreactivity with the antibody anti-NSE, a significant decrease of this
protein substance was noticed within two hours both in mechanical injury and in cases of
prolonged hypoxy. We noticed the presence of NSE in damaged axons already several minutes after
the injury whereas the hypoxy of brain without mechanical injury didn’t show any or a very slight
reaction of axons when examined with anti-NSE without topographic link to axonal lesion, bamyloid percursor protein (b-APP) is a low molecular protein which the normal values of are not
to be found in axons detected by standard immunohistochemistry. We noticed an increased
frequency of appearance of this protein substance in axons changed by injury, while a reactive
positivity to anti-body b-APP was to be found only rarely at the brain hypoxy without mechanical
injury CNS.

Key words: brain injury - immunohistochemistry - neuron specific enolase - b-amyloid percursor
protein - diffuse axonal injury - hypoxy

Souhrn
Diagnostika úrazových a hypoxických změn CNS - imunohistochemická studie
Ve skupině zemřelých po kraniocerebrálním poranění a zemřelých s anamnesou prolongované hypoxie bez mechanického poranění CNS byla provedena imunohistochemická detekce neuron-specifické enolázy a b-amyloid prekurzor proteinu. Neuron-specifická enoláza (NSE) je produkována
nervovými buňkami a je považována za vhodný ukazatel poranění neuronů i axonů. Zatímco ne
poškozené neurony vykazují pozitivitu při vyšetření s protilátkami anti-NSE, v případě mechanic
kého traumatu i prolongované hypoxie byl pozorován signifikantní pokles této bílkovinné sub
stance již během 2 hodin po úrazu. Zaznamenali jsme přítomnost NSE v poškozených axonech již
několik minut po poranění, zatímco v případě hypoxie mozku bez mechanického traumatu nebyla
pozorována žádná, nebo jen minimální reakce s protilátkou anti-NSE bez topografické vazby na axony.
b-amyloid prekurzor protein (b-APP) je nízkomolekulární bílkovina, jejíž normální hodnoty v axo
nech nejsou detekovatelné standardními imunohistochemickými metodami. Zaznamenali jsme pří
tomnost této bílkoviny v úrazově změněných axonech, zatímco v případech hypoxie mozku bez me
chanického traumatu byla pozorována přítomnost b-APP jen ojediněle.

Klíčová slova: poranění mozku - imunohistochemie - neuron-specifická enoláza - b-amyloid prekursor protein - difuzní axonální poranění - hypoxie
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In the forensic medicine practice we come
very often across the necessity to diagnose very
early stages of injury changes of CNS where the
common histological methods prove to be
insufficient. The use of immunohisto-chemistry
(2, 8, 9, 11) in this sphere represents a very
important contribution. It should be named
especially neuron-specific enolase which is
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produced by nerve cells and proves to be
a suitable marker for damages of both neurons
and axons (1, 10, 12, 13). While the undamaged
nerve cells show immunoreactivity with anti
body anti-NSE, in the damaged neurons
a significant decerase of the protein substance
could be detected already within 1 to 2 hours. In
opposite in injury changed axons it is possible to
detect the presence of NSE already within 30 min
Soudní lékařství

uses following the injury (5, 6). In our oppinion
and experience suitable markers of axon damage
may be further considered also b-amyloid
percursor protein (3, 7). Normal values of axon bAPP are not detectable by standard immu
nohistochemistry however in injury changed
axons a cummulation of this protein appears
within 3 hours in a concentration that may be
noticed by means of common immunohisto
chemistry. Some authors noticed the presence of
b-APP also in cases of hypoxic damage of the
CNS (4). As the literature doesn’t mention any
influence of hypoxy to combined detection of both
neuron-specific enolase and b-amyloid percursor
in the cortex and white brain matter, we decided
to execute our own research in a group of
deceased on craniocerebral injury and group of
deceased with prolonged hypoxy without any
mechanical injury of the CNS and compare the
findings.

Material and methods
We tested 20 autopsy cases without me
chanical injury of the CNS, in which the death
was preceded by prolonged hypoxy with the
period of survival time 6h up to 14d and 20 cases
with craniocerebral injury with the period of
survival 40 min up to 3d. The age distribution
was 1.5 up to 87 years, the post mortal period was
at both groups up to 24 h. Formalin-fixed,
paraffin-embedded sections of the cortical and
subcortical areas, corpus callosum, capsula
interna and pons Varoli were stained with
hematoxylin-eosin and Palmgren’s silver method
for axons. Immunohistochemistry was carried
from the same sections. In the first layer
monoclonal antibodies of mouse origin anti-NSE
and anti-b-APP (Zymed comp.) were used. For the
visualisation of the gained primer antibody we
used biotin-streptavidine system marked by
alcaliphophastase that provided us at the place of
a positive finding together with Fast red a red
colouring.

Results

In the group of 20 deceased on craniocerebral
injury 11 cases, that means 55 %, axonal lesion in
the sense of axonal swelling up to the creation of
retraction balls were proved (tab. 1). In the
majority of cases damaged axons showed
positivity in both antibodies. The earliest NSE
labelled axons could be detected in case with only
Soudní lékařství

50 min of survival. In 16 cases, that means 88 %,
we noticed a decrease of NSE in neurons at the
place of contusion and these changes were
noticed at the earliest stage in the dead body 2
hours after the injury.

Tab. 1. Mechanical trauma
Survival
time

No. of
cases

Axonal
NSE
positivity

40-60 min
1 h-6 h
6 h-24 h
1 d-3 d

4
8
6
2

2
5
3
1

Axonal
Decrease
P-APP
of NSE
positivity in neurons
4
8
3
6
2
1

In the collection of 20 deaths without
a mechanical injury of the CNS when the death
was preceded by a prolonged hypoxy, axonal
lesions in the sense diffuse axonal injury were
not noticed and the swelling of the brain tissue
was the predominant finding (tab. 2). In 4 cases
a positivity of axons in test with the substance
anti-NSE was detected. However these changes
were noticed especially in the vicinity of damaged
neurons showing loss of NSE and were absent
diffusionally in the white matter and they
were not linked topographicaly to axonal
deformities.

Tab. 2. Hypoxia
Survival No. of
time
cases
6 h-24 h
1 d-3 d
3 d-7 d
7 d-14 d

3
10
3
4

Axonal
NSE
positivity
2
1
1

Axonal
Decrease
p-APP
of NSE
positivity in neurons
2
1
-

2
10
3
3

In 18 cases in this group a decreased reaction
with antibody anti-NSE witnessing damage of
nerve cells was noticed. At 3 cases a slight
positive reaction in tests with antibody anti-bAPP was noted, however these changes were not
topographicaly linked to axonal lesions in the
same way as they were absent when tested with
antibody anti-NSE.

Discussion

Immunochemical methods represent an
important contribution in the diagnosis of
traumatic lesions of the CNS. In case of early
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stages of diffuse axonal injury the use of
immunuchemistry is necessary to improve the
diagnosis made by classical histological methods.
We consider especially the evidence of neuron
specific enolase and b-amyloid precursor protein
regarding our preceding studies a very sensitive
method enabling diagnosis of very early stages of
diffuse axonal injury as well as early stages of
focal injury of the cortex. Bearing in mind that
the literature does not mention the influence of
hypoxy to combined test of neuron-specific
enolase and b-amyloid precursor protein in cortex
and white matter of the CNS we tested our own
group of violent death cases. At those who died
without proved craniocerebral injury and the
death was preceded by a prolonged hypoxy in the
majority of cases we noticed decrease even
diminishing NSE in neurons witnessing the
damage of nerve cells. Typical axonal
deformations that were found in cases with
diffuse axonal injury were not noticed in this
group. We proved focal reaction of axons to
antibody anti-NSE only in 4 cases. In tests with
antibody anti-b-APP a slight positivity of some
axons was found only rarely. Therefore we
presume that axonal lesions in the sense of
diffuse axonal injury may be considered in
accordance with literature a primary brain injury
that originates in the moment of the injury and
the influence of brain hypoxy on its total range,
possibly following, only secondary.
Decrease of reaction with antibody anti-NSE
in neurons in most cases of prolonged hypoxy
proves on the other hand in accordance with well
known data a negative influence of hypoxy to
nerve cells.
This research was run with the support
of Research intensions of'The Ministry of
Education No. 111300002 and 11300004.
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Možnosti využitia digitálneho zobrazovania
v súdnom lekárstve
Gavala, P., Ivicsics, I., Mlynář, J., *Novomeský, F.

Oddelenie súdneho lekárstva NsP, Nové Zámky, Slovenská republika
*Ustav súdneho lekárstva Jesseniovej lekárskej fakulty UK,
Martin, Slovenská republika

Súhrn
Autoři na základe svojej každodennej praxe s digitálnou fotografiou a dokumentáciou poukazujú
na možnosti, ktoré poskytuje zavedenie počítačových technologii do súdnolekárskej praxe.
Moderně metody zobrazovania, osobitne digitálna fotografía, ponúkajú v súdnom lekárstve široké
spektrum využitia - digitálnu dokumentáciu a archiváciu pitevných nálezov, možnost okamžitej
konzultácie nálezov s inými expertmi prostredníctvom Internetu a mnohé ďalšie. lnou možnosťou
je vytvorenie digitálneho fotografického atlasu súdneho lekárstva ako užitočnej pomůcky v pre- aj
postgraduálnom štúdiu. Použitie najmodernejších počítačových technologií v súdnom lekárstve
tak otvára doposial' netušené možnosti ďalšieho vývoja tejto disciplíny humánnych lekárskych
vied.
Klučové šlová: digitálna fotografía - dokumentácia - archivácia - internet

Summary
Possibility of Use Digital of Imaging in Forensic Medicine
Based on the daily practice with digital photography and documentation, the authors point out the
achievements of the computer technologies implementation to the practice of forensic medicine.
The modern methods of imaging, especially the digital photography, offer a wide spectrum of use
in forensic medicine - the digital documentation and archivation of autopsy findings, the possibi
lity of immediate consultation of findings with another experts via Internet, and many others.
Another possibility is a creation of digital photographic atlas of forensic medicine as a useful aid
in pre- and postgraduai study. Thus the application of the state-of-the-art computer technologies
to the forensic medicine discloses the unknown before possibilities for further development of
such a discipline of human medical sciences.
Key words: digital photography - documentation - archivation - Internet
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Dnes už v ČR aj SR neexistuje súdnolekárske
pracovisko, ktoré by nemálo najmenej jeden počí
tač typu PC (19), a v súčasnosti aj digitálny foto
aparát. Niektoré súdnolekárske pracoviská sú už
priamo napojené na internetovú sieť (v SR ide
o pracoviská lekárskych fakúlt v Bratislavě,
Martine a v Košiciach).

Možnosti využitia digitálneho zobrazo
vania v súdnom lekárstve

Primárným objektom skúmania pri súdnole
kárskej pitvě je mřtve l'udské telo, jeho jednotlivé
Soudní lékařství

časti a orgány. Zásadou je precízna dokumentácia
makroskopických nálezov, významných svojou interpretačnou validitou pri ďalšom expertíznom
konaní. Dokumentovat nálezy možno róznymi
spósobmi, odrážajúcimi historický diapazón vývo
ja odboru - od písomného popisu, cez náčrty, ná
kresy až po fotografické zobrazenie. Právě foto
grafické zobrazenie objektu je reálnou, reprodukovatelnou a archivovatelnou dokumentáciou
skutočnosti.
Vizuálně zobrazovanie nálezov pri pitvě pomocou modernej zobrazovacej techniky umožňuje
okamžitú spátnú kontrolu, opakovaná vizualizáciu pitvy aj s odstupom času, elektronická konzultáciu případu s inými odborníkmi vzdialenejších pracovísk a pod. Aj napriek výhradám, ktoré
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existujú pri využívaní digitálnej zobrazovacej
techniky v súdnom lekárstve a v kriminalistike,
týkajúcich sa eventualit cieleného pozmenenia
obrazu a pod. (14), autoři sú jednoznačné pře
svědčení o výhodnosti implementácie digitálnych
metod zobrazovania do súdnolekárskej praxe. Po
vykonaní pitvy obducent tento úkon dokumentu
je spísaním zápisnice (2, 8). V případe potřeby
a vlastného rozhodnutia přikládá k dokumentácii
nákresy, náčrty a pod. Za ostatných 7 rokov sa na
Oddělení súdneho lekárstva NsP Nové Zámky
z každej pitvy okrem štandardnej písomnej dokumentácie zhotovuje aj fotodokumentácia digitálnou technikou (obr. 1).
Ak sa jedná o případ v zóně záujmu orgánov
činných v trestnom konaní, fotodokumentáciu na
mieste zabezpečí policajný technik. Kedže nie je
možné z právneho hladiska použit digitálnu sním
ku ako dókazový materiál (14), policajný technik
zakaždým okrem inej dokumentácie (videozázna
my) zaznamenává skutočnosti klasickým fotogra
fickým postupom s archiváciou negativu. Dokumentačná hodnota digitálnej fotografie, zhotovená
pitvajúcim lekárom ako istá forma doplnenia zá
pisnice o vykonanej pitvě, móže byť sice spochybnená, avšak pitvajúci lekár svojim podpisom pre-

berá právnu zodpovědnost za pravdivost doku
mentovaného nálezu. Digitálnu snímku nikdy ne
předkládá ako samostatný dókazový materiál, ale
ako istý druh piktogramu, vizuálně znázorňujúceho morfologické nálezy, resp. iné skutočnosti hod
né zřetel’a a takto ulahčuje komplexně vysvetlenie
celej predmetnej problematiky.

Možnosti a výhody digitálnej fotografie

Čím je vo fotoaparáte či filmovej kameře svetlocitlivá vrstva filmu, tým je v digitálnych prístrojoch pre prácu s obrazom (fotoaparátoch, ka
merách, skeneroch) osobitný mikročip, ktorý premieňa světlo na elektrické napátie. Obraz po pře
chode optikou objektivu, resp. po korekcii zrkadlami dopadá na mozaiku zloženú z velkého množ
stva mikroskopických polovodičových prvkov.
Opticky detekované objekty sa tak elektronicky
ukladajú ako digitálny obraz (13, 17).
Digitalizácia vyriešila váčšinu nedostatkov doterajších systémov, osobitne nízku trvanlivost a ne
stabilitu uchovávanej informácie, nakolko analó-

Obr. 1. Doplnenie pitevného protokolu obrazovou digitálnou dokumentáciou
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gové záznamy sa znehodnocuji! stárnutím, foto
grafie a filmy žltnú, blednú a móžu byť atakova
né mikroorganizmami (13).
Digitálna fotografia má aj svoj imanentný ekonomický přínos. Niet tu cenovo náročného fotomateriálu, ktorý je po nevydarenom zábere ďalej
nepoužitelný. Digitálně nosiče (pásky, CD, DVD,
počítačové památe a pod.) ostávajú funkčně a opakovane použitelné. Kvalitu a výpovednú hod
notu digitálně zaznamenaného obrazu možno ih
ned’ ověřit. Digitálně zhotovené záběry možno d'alej triediť, doplňať a presúvať v poradí podlá po
třeby, pri použití vhodného programu taktiež
rýchlo a okamžité vyhladávať, napr. len podlá
klučových slov. Digitálnu fotografíu možno primerane zváčšiť so zámerom získania dalších po
drobností o zobrazenej skutečnosti.
Za předpokladu využitia internetovej siete
možno obrazy premenené na tok digitálnych veli
čin 1’ahko prenášať po telefónnych či iných lin
kách (1).

jednotlivých obrazových bodov. Preto majú takti
ež v sebe niektoré formáty zahrnutá možnosť
kompresie obrazových dát, čo však móže viesť k eventuálnym námietkam o strate údajov a tým aj
ku strate hodnověrnosti obrázku zobrazujúceho
určitý objekt.
Digitálna fotografia zaznamenala velké
množstvo formátov, praktický význam si však podržali iba dva: JPEG a TIFF (13). V súčasnosti sú
tieto dva formáty pre běžného užívatela zárukou,
že pre svoje digitálně fotografie nájde podporu vo
váčšine hardvéru i softvéru.
Každý uživatel digitálnej výpočtovej techniky
archivuje údaje na pevnom disku počítača. S tým
však súvisí nebezpečenstvo poruchovosti disku,
napadnutia počítača vírusmi, náhlým výpadkom
elektrickej energie a pod., keďže za uvedených situácií móže dójsť k ireverzibilnému zničeniu všetkých archivovaných fotografických snímok ako
aj dalších dóležitých informácií. Základným pre
ventivným opatřením je ukladanie dokumentov
na alternativně médiá (CD, DVD a iné).

Technické prostriedky
digitálnej fotografie,
spracovanie a ochrana snímok

Transferová sieť

Digitálna fotografia je v súčasnosti už rovno
cenná klasickej fotografii. Existuje značné množ
stvo digitálnych fotoaparátov s dokonalou opti
kou aj automatikou (9, 11) umožňujúcich aj foto
graficky málo erudovanému uživatelovi vyhotovit
dostatok kvalitných a pre potřeby súdnolekárskej
praxe vyhovujúcich fotografií.
Základným technickým prostriedkom na
uchováváme digitálneho obrazu je počítač. Toto
technické zariadenie na základe předpisu o po
stupe riešenia úlohy samočinné vykonává po
stupnost aritmetických a logických operácií
s údajmi (dátami) a poskytuje požadované vý
sledky (7, 16).'
Digitálna fotografia ponúka viacero možností
spracovania. Najvýhodnějším a operativně jedno
duchým je přesun snímok do počítača a ich uloženie do náležitého adresára na pevný disk. U sní
mok zo súdnolekárskej praxe sa autorom osvědči
lo vytvorenie adresára s číslom protokolu pitvy,
připadne s číslom znaleckého posudku (obr. 1).
Přesun snímok možno vykonať z pamáťovej kar
ty fotoaparátu pri jeho přepojení s počítačom.
Obraz sa vo fotoaparáte a v počítači ukládá v po
době obrazového súboru. Ide o zašifrovanie obra
zu do binárnej „řeči“ počítača (18). Jestvujú dva
základné spósoby počítačového zachytávania obrazovej informácie: vektorový a bitmapový (11,
13, 17). Vektorová grafika popisuje křivky a plo
chy obrazu pomocou ich expresie matematickými
rovnicami. Bitmapový spósob popisuje obraz po
mocou záznamov o súradniciach a vlastnostiach

Transferová sieť (informačný kanál) medzi
viacerými účastnými súdnolekárskymi pracoviskami je determinovaná štandardnou sieťou inter
netu (1), na ktorú sa na jednotlivých koncoch komunikačnej cesty pripájajú lokálně nemocničně
informačně systémy. Koncovým stupňom je počí
tačová informačně báza jednotlivého uživatelské
ho pracoviska.
Vytvorenie vzájomného konzultačného systé
mu vyžaduje bilaterálnu akceptáciu minimálně
dvoch osob, ktoré sa nachádzajú na rozličných
koncoch komunikačnej cesty. Nevyhnutné je ná
ležité technické zabezpečenie a s tým spojené financovanie takéhoto projektu.
V Slovenskej republike v súčasnosti jestvuje
sieť súdnolekárskych pracovísk, ktoré zabezpečujú súdnolekárske služby pre celé územie štátu
(12). Tvoria ju predovšetkým ústavy súdneho lekárstva lekárskych fakúlt v Bratislavě, Martine
a Košiciach. Súdnolekárske oddelenia vznikli
v Nitře, Banskej Bystrici, Žiline, Nových Zámkoch, Lučenci, Poprade, Prešove, najnovšie bol vy
tvořený Ustav súdneho lekárstva Slovenskej
zdravotníckej akadémie v NsP Bratislava Petržalka. Všetky tieto pracoviská sú potenciálně
schopné vytvořit jeden spoločný konzultačný
systém, ktorý by mohol byť ďalej otvorený smerom k pracoviskám v zahraničí, predovšetkým
v Českej republike. Po doriešení otázok organizačného, ekonomického, technického a ďalšieho
charakteru (ochrana a utajenie digitálneho obra
zu, 6), v rámci súčasne prebiehajúcej reformy
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ÚSTAV SÚDNEHO LEKÁRSTVA
JLF UK MARTIN

ODDELENIE SÚDNEHO LEKÁRSTVA
NSR NOVÉ ZÁMKY

Obr. 2. Schéma transferového informačného kanála medzi dvoma súdnolekárskymi pracoviskami

zdravotnictva v SR, bude možné pristúpiť k realizácii projektu takéhoto charakteru. V súčasnosti
takýto konzultačný sieťový systém už bezproblémovo funguje medzi súdnolekárskymi pracovis
kami v Nových Zámkoch a v Martine (obr.2).
Projekt súdnolekárskeho atlasu
ako dokumentačného
a didaktického archívu

Súdne lekárstvo ako samostatný medicínskovedný odbor, osobitný svojím historickým vývojom i svojím súčasným osobitným postavením
v systéme lekárskych vied používá vo svojej pra
xi prevažne deskriptívnu metodu popisu morfologických nálezov:
tiel zomrelých osob pri ich prehliadke súdnym lekárom na mieste nálezu mrtvoly,
tkanivových a orgánových zmien, podmienených násilím či chorobou u zomrelej osoby pri
pitvě jej těla,
mikroskopických obrazov pri skúmaní mikro
skopických preparátov z tkaniv a orgánov
zomrelej osoby.
Z uvedeného opisu základnej metodiky práce
odboru súdne lekárstvo vyplývá aj nevyhnutnosť
vzájomnej komparácie nálezov so zámerom ich
čím presnejšej a objektívnejšej interpretácie.
Kedze každodenná prax v odbore súdne lekárstvo
sa opiera o epikritické hodnotenie a posudzova-
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nie rozsiahlej škály forenzne významných situácií a prípadov, už v historickom diapazóne tohto
vědného odboru sa javilo ako nevyhnutné zhromažďovanie a archivovanie čím váčšieho počtu
róznych prípadov súdnolekárskej praxe - růz
ných druhov postmortálnych zmien, prípadov ná
silných úmrtí či úmrtí z chorobných příčin, osobitne takých, ktoré holi alebo raritně, alebo odliš
né od obvyklého stavu či priebehu. Takým to
spósobom vznikali aj fotografické kolekcie róz
nych súdnolekárskych káuz - atlasy súdneho lekárstva, ktoré jedinečnosťou zhromaždených prí
padov majú nenahraditelnú didakticko - pedagogickú hodnotu v príprave nových odborníkov pre
súdnolekársku prax. Takéto súdnolekárske atla
sy sú známe z historie odboru (3, 10, 15, 20), no
vydávané sú aj dnes ako moderně učebné pomócky pre pregraduálnu aj postgraduálnu výučbu.
V súdnolekárskych atlasoch, týchto jedinečných
dielach róznych světových autorov, sa najlepšie
odráža význam uchovania momentu dej a v podo
bě fotografického obrazu. Zámerom autorov je vytvorenie súdnolekárskeho atlasu systémom digitálneho zobrazovania na CD nosiči. Význam ta
kéhoto súdnolekárskeho obrazového archívu pre
pregraduálnu výučbu študentov lekárskych fakúlt aj postgraduálnu přípravu nielen v odbore
súdne lekárstvo sa autorom práce javí ako celkom zřetelný. Obrazový súdnolekársky atlas bu
de autorským kolektívom dokončený v začiatku
roka 2005 ako realizačný výstup postgraduálneho doktorandského štúdia prvého autora práce.
Soudní lékařství

Závěr

Digitálna zobrazovacia dokumentácia by po
dlá mienky autorov mala patriť medzi standard
ně výkony pri pitvě. Připravovaný súdnolekársky
atlas, zhotovený pomocou digitálneho záznamu,
móže byť impulzom a východiskom pre ďalšie rozširovanie odbornej súdnolekárskej literatúry vyhotovenej na digitálnych nosičoch, čo ju urobí lacnejšou a dostupnejšou, najma pre študentov me
dicíny, ale aj pre študentov iných odborov (právně
védy, kriminalistika a ďalšie).
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Aktualizovaná praktická příručka věnovaná léčení diabetů I. typu, tj. diabetů,
jehož léčení je plně závislé na dávkách inzulínu. Seznamuje čtenáře se
souvislostí dávek jídla a inzulinu při různých činnostech během dne i ve zvlášt
ních situacích tak, aby byl pacient schopen řídit svou léčbu sám a mohl vést
plnohodnotný život stejně jako zdravý člověk.
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Stanovisko Společnosti soudního lékařství
a soudní toxikologie ČLS JEP k problematice
vyšetřování hladiny alkoholu

Za objektivně stanovenou koncentraci ethyl
alkoholu v krvi, a to především v trestním řízení,
lze považovat pouze výsledek zjištěný metodou
plynové Chromatografie za současné kontroly dal
ší nezávislou laboratorní metodou, kterou je nej
častěji metoda Widmarkova (viz Pokyny pro sta
novení etanolu, Cesko-slovenská patologie
a Soudní lékařství, 3, 1998, 43).
Provedení pouze Widmarkovy, případně jiné
pro ethanol nespecifické metody, je naprosto ne
dostačující proto, že ve výsledku této metody jsou
zahrnuty koncentrace všech těkavých redukují
cích látek, tedy i jiných než ethylalkohol (např.
methylakohol, aceton apod.). Výsledek získaný
Widmarkovou metodou tedy není koncentrací et
hylalkoholu, ale koncentrací sumy všech těka
vých redukujících látek, přítomných ve vyšetřo
vaném vzorku. Widmarkova zkouška je tedy pro
ethylalkohol nespecifická a může být použita
pouze jako metoda kontrolní. Naproti tomu meto
dou plynové Chromatografie je koncentrace ethy
lalkoholu stanovena specificky, přičemž ostatní
těkavé látky jsou stanoveny separátně. Z odbor
ného hlediska je tedy pro hladinu ethylalkoholu
v krvi platný pouze výsledek zjištěný metodou
plynové Chromatografie.
Výsledky hladiny alkoholu v krvi zjištěné de
chovým analyzátorem je nutno z odborného hle
diska považovat pouze za výsledky orientační
a pro potřeby práva v současné době v CR nepou
žitelné. Toto stanovisko je podloženo skutečností,
že výsledek získaný z dechových analyzátorů je
přepočtem koncentrace alkoholu v krvi z kon
centrace alkoholu, změřené ve vydechovaném
vzduchu, a opírá se o určité zákonitosti chování
organismu po požití alkoholu. Ty platí s jistou
pravděpodobností. Princip uvedeného přepočtu je
založen na skutečnosti, že existuje poměr (v urči
tých mezích však individuální) mezi obsahem al
koholu ve vzduchu plicních sklípků a v žilní krvi.
Tento poměr však může být navíc ovlivněn i ně
kterými fyzikálními veličinami (např. tělesnou
teplotou aj.), což rovněž vede ke zkresleným vý
sledkům. K výraznějším odchylkám od reálné
koncentrace alkoholu v krvi dochází zejména při
měření analyzátorem v době, kdy ještě není veš
kerý požitý alkohol zcela resorbován ze žaludeč
ního traktu do krve. Pokud jsou dechové analyzá
tory používány jako platný soudní důkaz v za
hraničí, není většinou legislativně uváděna hla
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dina alkoholu v krvi, ale právě hladina alkoholu
přímo naměřená dechovým analyzátorem.
Policií ČR v současné době používané dechové
analyzátory jsou obvykle opatřeny platnými ates
ty. Důležitá je však skutečnost, že měření stát
ních zkušeben v rámci vydávání atestů jsou za
jišťována ethanolovými standardy a probíhají tu
díž za „ideálních“ podmínek, které se od podmí
nek v terénu významně liší. Mimo jiné nejsou na
př. zohledněny vlastnosti matrice - vyšetřované
krve, v níž se stanovení alkoholu provádí. Z pra
xe je známo, že v převážné většině případů je vý
sledek zjištěný dechovým analyzátorem a plyno
vou chromatografií prakticky shodný (nebo se li
ší v několika málo desetinách g/kg). Nejsou však
výjimkou případy, v nichž byl rozdíl koncentrací
ethanolu v krvi získaných těmito metodami pod
statně významnější.
Stanovisko Společnosti soudního lékařství
a soudní toxikologie ČLS JEP
k zastupitelnosti metod laboratorního
vyšetření hladiny alkoholu v krvi

Plynová Chromatografie (v úpravě headspace)
je v současné době základní metodou pro stano
vení ethanolu v biologickém materiálu nejen
v ČR ale i v zahraničí. Je zavedena na všech pra
covištích soudního lékařství v naší republice a je
jí výsledky jsou akceptovány z odborného i z le
gislativního hlediska. Na některých soudnělékařských pracovištích v ČR se dlouhodobě používají
(vedle kontrolní metody Widmarkovy) obě meto
dy, tedy jak metoda plynové Chromatografie, tak
metoda enzymatická, a to konkrétně např.:
1. diagnostická souprava chemikálií REA
Ethanol, na přístroji AxSYM (dříve též ADx)
fy ABBOTT;
2. Emit 11 Plus Ethyl Alcohol Assay na Vitalab
Viva (Dade Behring);
3. DRI Ethylalcohol Assay na Hitachi 911
(Microgenics).
Enzymatické metody se využívají zejména
pro orientační STATÍM vyšetření ethanolu
v rámci toxikologických pohotovostních služeb.
Výsledek získaný enzymatickou metodou je pak
v provozu vždy konfirmován plynovou chromatoSoudní lékařství

grafií. Obě metody je možno srovnat v základních
analytických parametrech:
Citlivost: u enzymatických metody udávají
výrobci mez detekce 0,10-0,15 g/1, což je již po
měrně blízko arbitrárně stanovené hranici pro
hodnocení pozitivity požití alkoholu (0,20 g/kg).
Kvantifikace pod nejnižším bodem kalibrační
křivky (v tomto případě 0,25 g/1) se obecně nedo
poručují. Plynová Chromatografie umožňuje
kvantifikaci v oblasti kalibrační křivky i pro niž
ší koncentrace ethanolu.
Přesnost: obecně je vyšší u metody plynové
Chromatografie. Výrobci jsou u enzymatické me
tody uváděny relativní směrodatné odchylky
(RSD) stanovení 1,5-8 %, výsledky získané ana
lýzou výrobcem dodávaných kontrol bývají akcep
továny v rozsahu ± 15 % (± 5 % u plynové Chro
matografie).
Specifita: u enzymatických metod je možné
předpokládat určitou reaktivitu enzymů také pro
substráty podobné hlavnímu substrátu (ethano
lu). Výrobci např. udávají reaktivitu pro n-propanol a n-butanol v rozsahu 10,7-63,6 %, resp.
1,7-27,4 %. Tím mohou být ovlivněny výsledky
vyšetření analyzovaných vzorků krví.
Interference: vedle strukturně podobných
substrátů mohou interferovat také další substan
ce ve vzorku a ovlivnit tak výsledek enzymatické
metody. Výrobci zaručují ovlivnění výsledku vli
vem interferencí nižších než 10 % pro nejběžněji

přítomné substance v očekávaných koncentra
cích. Zřejmě však nelze plně vyloučit možnost je
jich nepříznivého souběhu, případně jinou inter
ferující substanci. Plynová Chromatografie v he
adspace provedení v tomto ohledu robustnější
a navíc zároveň umožňuje identifikaci a stanove
ní případně přítomných dalších těkavých látek
v analyzovaném vzorku.

Závěr

Vzhledem k uvedenému srovnání nejdůleži
tějších analytických parametrů obou metod pro
stanovení ethanolu v biologickém materiálu sou
díme, že enzymatická metoda dosud plně nevyho
vuje pro zamýšlený účel (tj. pro náhradu plynové
chromatografie jako hlavní metody stanovení et
hanolu v biologickém materiálu). Z praxe navíc
vyplývá, že enzymatické metody jsou nevhodné
pro vyšetření sekundárně změněných krevních
vzorků (hemolýza- hniloba). Při jednoduchosti
obsluhy vlastního přístroje a rychlosti získání vý
sledků ji však vidíme jako vhodnou zejména k orientačnímu vyšetření v režimu STATÍM, případ
ně jako kontrolní metodu místo běžně užívané
metody Widmarkovy, oproti níž je však výrazně
finančně náročnější.

TOXIKOLOGIE PRO SESTRY
Kamil Ševela, Miroslava Wimětalová a kol.

Prakticky se jedná o formu „minimum do kapsy z toxikologie“. Příručka
obsahuje definici otrav, příčiny a rozdělení otrav, krevní jedy, lokální a celkový
účinek jedů atd. V další části jsou popsány klinické příznaky otrav,
předlékařské ošetření otrav, postup při péči o pacienta, popis otrav
jednotlivými látkami (např. benzínem, benzenem, toluenem apod.). V poslední
kapitole jsou uvedeny obecně platné zásady léčení otrav.
Vydalo Nakladatelství Neptun v roce 2002, ISBN 80-902896-3-0, 99 str.,
cena 150 Kč.

Publikaci můžete objednat na adrese:
Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31,
120 26 Praha 2, fax: 224 266 226, e-mail: nts@cls.cz
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Plukovník v.v. MUDr. Michal Dogoši, CSc.,
šedesátiletý

Koncem dubna t. r. jsme oslavili šedesáté na
rozeniny MUDr. Michala Dogošiho, CSc., dlouho
letého náčelníka - primáře Vojenského ústavu
soudního lékařství ÚVN Praha.
MUDr. Dogoši se narodil na Slovensku ve
Starém Tekove, okres Levice. Po maturitě na
gymnáziu v Nových Zámcích odešel studovat do
Prahy na Lékařskou fakultu hygienickou UK,
kde promoval v roce 1969. Krátce pracoval na pa
tologicko anatomickém oddělení v Bratislavě na
Kramároch. Po vojenské základní službě aktivo
val do armády a nastoupil do Vojenského ústavu
soudního lékařství (VÚSL ÚVN) na místo asi
stenta. Po nečekaném úmrtí náčelníka ústavu
plk. MUDr. Zdeňka Šňupárka převzal začátkem
roku 1974 jeho funkci, ve které vytrval téměř
30 let. V roce 1985 obhájil disertační práci v obo
ru soudní lékařství, zaměřenou na sérologické
metody, byl mu udělen titul kandidát lékařských
věd. V roce 1990 byl povýšen do hodnosti plukov
níka. Nelítostné vojenské předpisy ukončily jeho
vojenskou kariéru v létě 2002, kdy po dosažení
vojenského důchodového věku byl propuštěn ze
služebního poměru do zálohy. Avšak v odborné
činnosti pokračuje i nadále jako civilní zaměst
nanec - lékař VUSL.
Během dlouholetého působení ve funkci ná
čelníka budoval náš milý kolega, učitel a přívěti
vý vedoucí, ústav soudního lékařství, který měl
dobré jméno nejen v ozbrojených složkách, ale
svoje pevné místo v síti soudně lékařských pra

covišť. Navázal na činnost svého předchůdce
plk. MUDr. Šňupárka sen., vybudoval histologickou laboratoř, rozvíjel toxikologickou laboratoř,
významnou podporu měla sérologická laboratoř
a vojensko odborná posudková činnost. V proble
matice poranění střelnou zbraní a výbušninami
patří MUDr. Dogoši ke špičkovým odborníkům
v ČR. Za jeho činnosti byla mnohokrát oceněna
práce pro vojenské orgány při posuzování pracov
ních úrazů, spolupráce s Kriminalistickým ústa
vem Praha a se soudními lékaři Ústavu letec
kého zdravotnictví. MUDr. Dogoši napsal řadu
odborných publikací, podílel se na 3 odborných
filmech, je spoluautorem 3 vysokoškolských učeb
nic a 2 skript. Podílel se řadu let na výchově mla
dých vyšetřovatelů a techniků jako externí učitel
katedry kriminalistiky Policejní akademie
Praha. MUDr. Dogoši vykonával 16 let funkci
hlavního odborníka zdravotnické služby pro obor
soudní lékařství, za což byl oceněn v roce 2003
čestnou plaketou náčelníka zdravotnické služby.
MUDr. Michal Dogoši, CSc., věnoval celý svůj
život oboru soudního lékařství. Pro nás mladší
soudní lékaře byl a je autoritou, laskavým učite
lem, sečtělým odborníkem i rádcem. Jsme rádi, že
i nadále pracuje na našem ústavu.
Za celý kolektiv si dovoluji popřát našemu
milému kolegovi pevné zdraví, životní pohodu
a ještě řadu let odborné spolupráce.
Pplk. MUDr. Miloš Sokol

Knihovna univerzitního kampusu
•26 00 Brno, Kanqenice 5
■fet.; 649 461 328
knfhoww^ukt>.muni.cz
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