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Zoznam skratiek 

2D  -  dvojrozmerný 

3D  -  trojrozmerný 

µm  -  mikrometer 

cm  -  centimeter   

CO  -  oxid uhoľnatý 

COHb  -  karboxyhemoglobín 

CT   -  počítačová tomografia  

DNA  -  deoxyribonukleová kyselina 

GC  -  plynová chromatografia  

GC-MS -  plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou 

HE  -  hematoxylín-eozín 

HP-LC  -  vysokoúčinná  kvapalinová chromatografia  

HPLC-FID  -  HPLC v spojení s plameňovým ionizačným detektorom 

HS  -  Head Space  

INT   -  iodonitrotetrazolium (tetrazoliová soľ) 

KEU PZ -  Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru 

LC-MS -  kvapalinová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou 

MRI   -  magnetická rezonancia (Magnetic resonance imaging) 

nm  -  nanometer 

NR SR  -  Národná rada Slovenskej republiky 

PMM  -  postmortálna mikrobiológia 

pred n. l.   -  pred naším letopočtom 

RTG  -  röntgen 

SDH  -  sukcinátdehydrogenáza 

SR  -  Slovenská republika 

SSR  -  Slovenská socialistická republika 

TLC   -  chromatografia na tenkej vrstve 

UDZS   -  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

UK   -  Univerzita Komenského  
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ÚVOD 

Súdne lekárstvo je medicínsky odbor, ktorého hlavnou náplňou je zisťovanie príčin smrti 

pri náhlych a neočakávaných úmrtiach, úmrtiach bez známej príčiny smrti, všetkých násilných 

úmrtiach, ako aj úmrtiach v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.  

Základnou vyšetrovacou metódou v súdnom lekárstve je pitva - vysoko špecializovaný 

komplexný medicínsky diagnostický výkon, považovaný aj v súčasnej dobe za zlatý štandard 

medzi diagnostickými metódami v medicíne. Na získanie čo najväčšieho množstva informácií 

o mŕtvom ľudskom tele smerujúcich k naplneniu základného cieľa pitvy - zistenia príčiny aj 

mechanizmus smrti, sú pitevné makroskopické morfologické nálezy dopĺňané potrebnými 

doplňujúcimi vyšetreniami, ktorých výsledky sa v mnohých prípadoch významnou miernou 

podieľajú na komplexnom súbore poznatkov vedúcich k stanoveniu príčiny smrti.  

Doplňujúce vyšetrenia, ktoré sa bežne využívajú v súdnom lekárstve, rozdeľujeme na 

laboratórne a zobrazovacie. Laboratórne vyšetrenia môžu byť štandardné, ktoré sú zvyčajne 

súčasťou každej pitvy (histologické a základné toxikologické vyšetrenie), a špeciálne, ktorých 

výkon je indikovaný v určitých vybraných prípadoch úmrtí (napr. vyšetrenie rozsievok, splodín 

výstrelu, skupinových vlastností krvi a ďalšie).   

        Predkladaná vysokoškolská učebnica ponúka ucelený prehľad laboratórnych vyšetrení 

aplikovaných v každodennej súdnolekárskej praxi v Slovenskej republike. Cieľom učebnice je 

doplniť chýbajúce údaje v študijných materiáloch pre výučbu súdneho lekárstva na lekárskych 

fakultách. Je určená predovšetkým študentom lekárskych fakúlt, môže však poslúžiť aj ako 

pomôcka pre postgraduálne štúdium alebo bežnú prax v odbore súdne lekárstvo.    
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1 SÚDNE LEKÁRSTVO 

Súdne lekárstvo je základný medicínsky odbor, ktorý vo svojej činnosti zisťuje príčiny 

smrti u náhlych a neočakávaných úmrtí, úmrtí bez známej príčiny smrti, ako i neočakávaných 

úmrtí v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, čím vykonáva dohľad nad kvalitou 

poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zaoberá sa posudzovaním účinkov násilia na ľudský 

organizmus, zisťuje príčiny a mechanizmus smrti u násilných úmrtí. Poskytuje tak objektívne 

podklady pre analýzu príčin úmrtí a pre hodnotenie zdravotného stavu populácie. Aktívne 

prispieva k zvyšovaniu kvality diagnostiky a k zlepšeniu liečebno-preventívnej starostlivosti, 

najmä pri prevencii náhlych úmrtí z chorobných príčin a prevencii smrteľných úrazov.  

Poskytuje podklady pre riešenie medicínsko-právnych otázok, osobitne pri podozrení 

z pochybenia v diagnostických alebo liečebných postupoch, čím prispieva k zvyšovaniu kvality 

poskytovanej zdravotnej starostlivosti a k zvyšovaniu zodpovednosti pri výkone povolania 

zdravotníckeho pracovníka. Podieľa na analýze príčin a na prevencii aj represii negatívnych 

spoločenských javov (trestné činy proti životu a zdraviu, iné násilné skutky proti osobám, 

samovražednosť, závislosť na alkohole a psychoaktívnych látkach, dopravná nehodovosť, 

pracovná aj mimopracovná úrazovosť a iné). Orgánom činným v trestnom konaní poskytuje 

odborné podklady na objasňovanie a prevenciu kriminality a tým prispieva k dodržiavaniu 

zákonnosti a k stabilite právneho poriadku štátu. V rámci výkonu znaleckej činnosti sa zaoberá 

aj vyšetrovaním a posudzovaním zdravotného stavu osôb. Právnickým a fyzickým osobám 

poskytuje odborné stanoviská ku konaniam najmä pred štátnymi orgánmi.  

Súdne lekárstvo aplikuje v praxi výsledky vlastnej odbornej a vedeckej činnosti, pri 

súčasnom využívaní poznatkov a metód iných medicínskych, ale aj nemedicínskych odborov. 

Poznatky získané z pitiev a ďalších vyšetrení využíva na vlastný vedecký rozvoj, ako aj za 

účelom rozvoja medicíny. Odbor vykonáva pitvy v zmysle platnej legislatívy - Zákona                 

č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o 
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zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vykonáva pitvy aj pre 

orgány činné v trestnom konaní podľa platných ustanovení Trestného poriadku a vyžiadané 

pitvy oprávnených právnických aj fyzických osôb.  

Pitevnú makroskopickú morfologickú diagnostiku dopĺňa potrebnými laboratórnymi 

vyšetreniami: makroskopickými (makroenzymatická reakcia, vyšetrenie splodín výstrelu), 

mikroskopickými (histologické, histochemické, imunohistochemické, stereomikroskopické, 

vyšetrenie rozsievok), toxikologicko-chemickými, sérohematologickými, mikrobiologickými 

vrátane virologických, rádiologickými zobrazovacími metódami, príp. ďalšími vyšetreniami. 

Prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, resp. súdnych lekárov, 

vykonáva konziliárnu a konzultačnú činnosť pre lekárov, najmä lekárov vykonávajúcich 

prehliadky mŕtvych tiel. Na základe výsledkov pitiev a laboratórnych vyšetrení poskytuje 

odborné podklady na hodnotenie predlekárskej a lekárskej prvej pomoci a ambulantnej aj 

ústavnej zdravotnej starostlivosti. 

Historický vývoj súdneho lekárstva prebiehal súčasne s vývojom práva. Súdne lekárstvo 

je jediná disciplína medicíny, ktorá nevznikla z potreby liečiť. Zároveň je jedným z najstarších 

špeciálnych medicínskych odborov. Zaoberá sa otázkami medicínskymi, ako aj forenznými. 

V roku 1896 prof. Josef Reinsberg, profesor súdneho lekárstva na Pražskej univerzite, ako aj 

v roku 1919 prof. František Prokop, prvý prednosta Ústavu súdneho lekárstva Lekárskej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave, definovali súdne lekárstvo ako vedu „o použití vedomostí 

a skúseností lekárskych k účelom súdnym“.  

V literatúre sa často stretávame so synonymickým názvom „forenzné lekárstvo“ (z angl. 

forensic medicine), ktorý pochádza z názvu námestia v starovekom Ríme (Forum Romanum), 

kde sa konali hromadné právne úkony vrátane súdov, na ktorých pravdepodobne prebiehalo 

právne posudzovanie aj medicínskych otázok. Na základe uvedeného by bolo možné vznik 

prvých základov súdneho lekárstva vo svete datovať už do 9. storočia pred našim letopočtom. 
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V 5. storočí pred n. l. vláda starovekého Ríma stanovila základy právneho konania - tzv. 12 

tabúľ, kde sa zdôrazňovala prítomnosť lekára pri posudzovaní násilných úmrtí. V 6. storočí 

nášho letopočtu bol prijatý Justiniánov kódex rímskeho práva, ktorý sa zaoberal niektorými 

súdnolekárskymi okruhmi, napr. otravami, určením veku, určením dátumu pôrodu. V 9. storočí 

nášho letopočtu existovalo v Európe niekoľko právnych zbierok, ktoré boli použité pre vznik 

tzv. Severonemeckého ustanovenia, ktoré nariaďovalo medicínsku expertízu v súdnom konaní. 

Najstarší lekársky spis venovaný výhradne súdnemu lekárstvu, vrátane právnych aspektov, 

pochádza z 13. storočia z Číny. Pre vznik a následný rozvoj európskeho súdneho lekárstva bolo 

dôležitým míľnikom zrušenie niekoľko storočného cirkevného zákazu vykonávania pitiev.     

Na Slovensku vznikol prvý Ústav súdneho lekárstva v roku 1919 v Bratislave, ako jeden 

z piatich ústavov Lekárskej fakulty novozaloženej Univerzity Komenského. Vznikom tohto 

ústavu sa začali písať novodobé dejiny súdneho lekárstva na Slovensku, súdne lekárstvo sa stalo 

predmetom medicínskej výuky, ako aj zdravotníckej praxe (výkon pitiev a expertíz). Prvým 

prednostom ústavu bol prof. MUDr. František Prokop, ktorý mal 11. decembra 1919 prvú 

prednášku o obsahu a náplni tohto medicínskeho odboru „Soudní lékářství pojednáva o použití 

vědomostí a skutečností lékařských k účelúm soudním“. V roku 1948 vznikol na Slovensku 

druhý Ústav súdneho lekárstva, na Lekárskej fakulte v Košiciach, ktorého prvým prednostom 

bol prof. MUDr. Jozef Lukáči. V roku 1959 vzniklo Oddelenie súdneho lekárstva v Nemocnici 

s poliklinikou v Nitre, ako prvé „terénne“ súdnolekárske pracovisko, o rok neskôr Oddelenie 

súdneho lekárstva v Banskej Bystrici. V roku 1965 bol v rámci detašovaného pracoviska 

Lekárskej fakulty UK zriadený Ústav súdneho lekárstva v Martine. Na začiatkoch činnosti tohto 

ústavu sa podieľal najskôr prof. MUDr. Jozef Lukáči z Košíc, potom prof. MUDr. Milan 

Kokavec, DrSc. a doc. MUDr. Vladimír Korman, CSc. z Bratislavy, od roku 1984 bol tento 

ústav vedený prof. MUDr. Františkom Novomeským, PhD. V roku 1975 bola z dôvodu 

zvyšujúcej sa potreby kvalifikácie súdnych lekárov a toxikológov zriadená v Bratislave, v rámci 
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Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov, Subkatedra súdneho lekárstva, ktorá sa 

stala školiacou základňou a ktorú viedol najskôr prof. MUDr. Milan Kokavec, DrSc., po ňom 

doc. MUDr. Jiřina Bauerová, CSc. V roku 2009 sa súdne lekárstvo stalo základným odborom 

špecializačného štúdia a subkatedra sa postupne pretransformovala na Ústav súdneho lekárstva 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ktorého prednostom sa stal doc. MUDr. Jozef 

Šidlo, CSc., MPH. V roku 1976 bolo zriadené pracovisko („Ordinariát“) súdneho lekárstva 

v Malackách (v roku 1996 bolo zrušené). Ďalšie oddelenia súdneho lekárstva na Slovensku boli 

zriadené v 80. a 90-tych rokoch 20. storočia nasledovne: r. 1981 v Nových Zámkoch, r. 1982 

v Žiline, r. 1989 v Lučenci, r. 1991 v Poprade, r. 1998 v Prešove. Táto sieť pracovísk súdneho 

lekárstva pretrvávala na Slovensku do konca roku 2004. Od 01.01.2005 prešiel výkon všetkých 

pitiev (súdnolekárskych aj patologicko-anatomických) do kompetencie zákonom zriadeného 

Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej ÚDZS) a na báze oddelení súdneho 

lekárstva vznikli tzv. Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracoviská ÚDZS. V súčasnej 

dobe sa všetky súdnolekárske pitvy vykonávajú na týchto pracoviskách v Bratislave, Nitre, 

Žiline, Martine, Banskej Bystrici, Prešove, Poprade a Košiciach.      

2 PITVA 

Pitva je základnou vyšetrovacou metódou v súdnom lekárstve. Je to špecializovaný 

komplexný medicínsky diagnostický výkon, ktorý v spojení s ďalšími vyšetreniami umožňuje 

napĺňať podstatné ciele odboru súdne lekárstvo.   

Pitva je dôkladné vyšetrenie ľudského tela po smrti za účelom zistenia príčiny smrti, 

zhodnotenia spôsobu a mechanizmu smrti, posúdenia chorobných aj prípadných násilných 

zmien na mŕtvom tele. V svojej podstate je pitva jedinečný neopakovateľný deštrukčný výkon, 

ktorého cieľom je vyšetriť všetky dostupné tkanivá a orgány mŕtveho ľudského tela a tak, 

v kombinácii s doplňujúcimi vyšetreniami a okolnosťami, určiť príčinu smrti.    
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Pitva je odborná činnosť vyžadujúca využitie rozsiahlych medicínskych znalostí pre 

interpretáciu výsledkov, ako aj použitie technických schopností a zručností pre jej výkon. Pitva 

má systematický štandardizovaný postup pozostávajúci z celého radu jednotlivých úkonov. 

Skladá sa z podrobnej vonkajšej prehliadky tela, vrátane prehliadky šatstva, a z kompletného 

vyšetrenia všetkých troch telesných dutín - lebečnej, hrudníkovej a brušnej dutiny, vrátane 

prehliadky anatomických štruktúr krku a panvy. V prípade potreby sa môže, resp. musí doplniť 

pitvou ďalších telesných oblastí a štruktúr, napr. pitvou tváre, chrbtice, miechy, končatín, chrbta 

alebo iných anatomických častí tela. V osobitných prípadoch (napr. podozrenie na vzduchovú 

embóliu, pneumotorax, pitva plodu a novorodenca, pitva mŕtvoly nezistenej totožnosti, pitva 

po exhumácii alebo podozrení na otravu) sa dopĺňa ďalšími nevyhnutnými postupmi.  

Pitva musí byť vždy dôkladná a úplná, pitva len určitých anatomických oblastí tela  (tzv. 

„parciálna“ pitva) nemá svoje opodstatnenie. Výkon pitvy musí byť zároveň systematický 

a komplexný, t. j. mŕtve telo treba skúmať ako jeden celok. Nemenej významným faktorom je 

aj správne technické vykonanie pitvy. Je preto veľmi dôležité, aby lekári vykonávajúci pitvu, 

v závislosti od anamnézy a všetkých dostupných informácií týkajúcich sa daného prípadu, 

zvolili od začiatku výkonu pitvy čo najoptimálnejšiu pitevnú techniku a taktiku.  

Pitva predstavuje pre svoju podstatu a význam nenahraditeľný zdroj informácií aj 

poznatkov o mŕtvom ľudskom tele. Napriek nových technológiám zostáva pitva aj v súčasnej 

modernej technickej dobe nenahraditeľnou pracovnou metódou súdneho lekárstva. Hoci 

v oblasti pitiev nedošlo za posledných sto rokov k zásadnej zmene techniky, pitva je stále 

právom považovaná za „zlatý štandard“ medzi diagnostickými metódami v medicíne.    

Pokroky v novodobej medicíne vyplynuli z postupujúceho poznania ľudského tela, ktoré 

priniesol najmä vedný odbor anatómie na základe vykonaných pitiev. Pitva ľudského tela 

prináša v dnešnej modernej dobe dôležité poznatky o chorobách a príčine smrti a tým prispieva, 

okrem iného, k zlepšeniu diagnostických a liečebných postupov u živých osôb. 
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2.1 Historický vývoj pitiev  

Historický vývoj pitiev je úzko spojený s rozvojom medicíny, najmä anatómie, patológie 

a súdneho lekárstva. Termín pitva pochádza zo starogréckeho slova autopsia, čo v preklade 

znamená „poznávanie vlastným zrakom“ alebo doslovne „vidieť na vlastné oči“ (autos = seba, 

sám; opsomei = budem vidieť). V odbornej literatúre a bežnej praxi je pitva často označovaná  

názvom „autopsia“, „nekropsia“ alebo „sekcia“.         

Prvé zmienky o vykonaní pitvy pochádzajú zo staroveku. Podľa niektorých doložených 

správ sa prvé pitvy vykonávali už 5000 rokov pred našim letopočtom na lekárskej škole 

v Heliopolise, a to z dôvodu overenia správnosti diagnózy. Tiež v Homérových spisoch sú na 

mnohých miestach uvádzané také anatomické znalosti ľudského tela, ktoré nemohli byť získané 

inak, ako pitvou. Starovekí Egypťania, ktorí ako prví vyvinuli techniku balzamovania mŕtvol 

už tri tisícročia pred našim letopočtom, mali dobré vedomosti o stavbe ľudského tela. Možno 

predpokladať, že to bolo práve z dôvodu častého vykonávania pitiev pri balzamovaní mŕtvych. 

Prvé zmienky o určovaní smrti obhliadkou mŕtveho tela možno nájsť v starovekom Egypte už 

2700 rokov pred našim letopočtom. V šiestom storočí pred n. l. vykonával v Indii pitvy Sushruta 

- lekár a priekopník indickej medicíny. V treťom storočí pred našim letopočtom grécki učenci 

využívali pitvu tela za účelom zvýšenia porozumenia anatómie a ochorení ľudského organizmu. 

Za priekopníka pitvy bol Grékmi považovaný Herofilos z Chalkedonu, ktorý na začiatku 3. 

storočia pred n. l. pitval v Alexandrii zločincov, a to údajne ešte za živa, z túžby po poznaní 

ľudského tela. Práve vďaka dokonalej znalosti vnútornej stavby ľudského organizmu dosiahlo 

egyptské, ale aj grécke a rímske lekárstvo vysoký stupeň poznania. Podľa rímskej praxe boli 

parametre pre výkon pitvy založené okolo roku 150 pred našim letopočtom. V roku 44 pred 

našim letopočtom rímsky lekár Antistius, ktorý vyšetroval telo zavraždeného rímskeho vodcu 

Gaia Iulia Caesara konštatoval, že zo všetkých 23 rán, ktoré Caesar utŕžil, bola iba jedna rana 

(rana v hrudníku) smrteľná, pričom smrť Caesara nastala vykrvácaním.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek
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Napriek tomu, že poznanie ľudského tela bolo jednou z dôležitých podmienok úspešnej 

liečby mnohých ochorení, vykonávanie pitiev bolo v staroveku aj v stredoveku obmedzované 

mnohými zákazmi. V 12. storočí, v období vzniku prvých európskych univerzít, cirkev zakázala 

pitvanie ľudských tiel. Pre tento odmietavý postoj cirkvi, ale aj verejnosti, bolo nevykonávanie 

pitiev veľkou prekážkou rozvoja medicíny, najmä anatómie, patológie a súdneho lekárstva. 

Anatómia sa začala vyučovať na univerzitách bez praktického výcviku. Až v roku 1238 povolil 

cisár Fridrich II. vykonávať na lekárskej škole v talianskom Salerne pitvu raz za 5 rokov. Z roku 

1248 pochádza čínska kniha Hsi Duan Yu (Očisťovanie od lži), opisujúca postup lekára pri 

prehliadke a pitve mŕtvoly a jeho účasť na obhliadke miesta činu. Prvé pitevné protokoly sú 

datované do roku 1140 na Sicílii. Prvá historicky doložená súdnolekárska pitva sa uskutočnila 

v roku 1302 na Univerzite v Bologni. Nariadil ju prokurátor, aby sa zistila príčina úmrtia istého 

Azzolina z Bologni, občana patriaceho k miestnym prominentom, ktorého pravdepodobnou 

príčinou smrti bola otrava jedom. So súhlasom cirkvi sa pitvy začali vykonávať začiatkom 14. 

storočia. Pravdepodobne prvá verejná pitva mužského tela sa uskutočnila v roku 1404 vo 

Viedni. Osobne ju riadil dekan viedenskej lekárskej fakulty a mohli sa jej zúčastniť lekári, 

medici a lekárnici, ostatní občania museli za účasť údajne zaplatiť.  Taliansky génius Leonardo 

da Vinci vtelil výsledky svojich dlhoročných pozorovaní do učebnice anatómie. Vedomosti 

o stavbe ľudského tela získaval z viacerých pitiev, ktoré vykonával (údajne ich bolo okolo 30). 

Potom veľmi presne a detailne zakreslil a opísal svaly, cievy, kĺby aj vnútorné orgány. Prišiel 

na spôsob, ako pitvať oko, ktorý sa používal do začiatku 19. storočia. Okolo roku 1490 vytvoril 

do svojho náčrtníka podľa ideálnych proporcií mužského tela štúdiu Canon of Proportions.       

V roku 1532 bol cisárom Karlom V. uzákonený trestný kódex Constitutio criminalis Carolina, 

ktorý ukladal postup lekárov v súdnom konaní pri posudzovaní násilných úmrtí vrátane 

čiastočnej (tzv. parciálnej) pitvy poranenej oblasti tela. V roku 1543 belgický lekár Andreas 

Vesalius, považovaný za „otca modernej anatómie“, vykonal verejnú pitvu tela bývalého 
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zločinca. Prvý súbor patologických nálezov a príčin ochorení skúmaných pitvou publikoval 

v roku 1761 Giovanni Batista Morgagni, keď mal 79 rokov. Táto kniha (De sedibus, et causis 

morborum za anatomen indagatis libri Quinque) opisuje takmer 700 pitiev, ktoré vykonal sám 

autor a stala sa základom modernej patologickej anatómie. 

Prvé správy a dokumenty o pitvách na území Českej republiky pochádzajú zo 16. storočia. 

V Matthioliho knihe z roku 1561 je uverejnený list Jakuba Kamenického týkajúci sa pitvy. Tiež 

litoměřický pisár zaznamenal vo svojom protokole z 25. mája 1577 správu o pitve. Mikuláš 

Dačický sa vo svojich pamätiach na dvoch miestach (rok 1522 a rok 1600) zmieňuje o pitve. 

Prvú verejnú pitvu ľudského tela v Čechách vykonal na pôde Pražskej univerzity (na dvore 

„Rečkově koleji“) v dňoch 8. až 12. júna 1600 slovenský rodák Ján Jesenský, ktorý na mŕtvole 

odsúdeného obesenca demonštroval uloženie, veľkosť a tvar jednotlivých orgánov v ľudskom 

tele. Pitva, ktorú Jesenský vykonal bola anatomická, trvala 5 dní a zúčastnilo sa jej údajne až 

5 000 osôb. V tom čase bola odvážnym činom, zároveň aj veľkou senzáciou. Opis pitvy vydal 

Jessenius v roku 1601 v deviatich prednáškach pod názvom "Anatomiae Pragae anno MDC 

solenniter administratae historiai" a významne tým prispel k rozvoju anatómie.  

Pitvy sa častejšie začali vykonávať až od druhej polovice 17. storočia, odkedy sa datuje 

aj rýchlejší rozvoj forenzných vied. Veľkú zásluhu na zjednotení pitevných techník a postupov 

má nemecký lekár Rudolf Virchow, ktorý v 19. storočí ako reakciu na nedostatok štandardizácie 

pitevných postupov zostavil a zverejnil pitevný protokol. Mnoho z Virchowových pitevných 

techník sa používa v súdnom lekárstve dodnes. Na začiatku 20. storočia bola pitva považovaná 

za zásadnú vyšetrovaciu metódu pre klinickú výchovu, odborný rast lekárov a lekársky výskum. 

V prvej polovici 20. storočia bol celosvetovo zaznamenaný pokračujúci a významný nárast 

pitiev, ktorý dosiahol vrchol v šesťdesiatych a najmä na začiatku sedemdesiatych rokov 20. 

storočia, kedy počet pitiev pri úmrtiach pacientov v zdravotníckych zariadeniach dosahoval 

v niektorých krajinách vysoký percentuálny podiel. Koncom 70. rokov minulého storočia však 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=/search%3Fq%3Dgiovanni%2Bbattista%2Bmorgagni%26biw%3D1097%26bih%3D538&rurl=translate.google.sk&sl=en&u=http://openlibrary.org/books/OL24732940M/De_sedibus_et_causis_morborum_per_anatomen_indagatis_libri_quinque&usg=ALkJrhjWGNtVEnqBBfDz7Grg_u3nCdgkyw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=/search%3Fq%3Dgiovanni%2Bbattista%2Bmorgagni%26biw%3D1097%26bih%3D538&rurl=translate.google.sk&sl=en&u=http://openlibrary.org/books/OL24732940M/De_sedibus_et_causis_morborum_per_anatomen_indagatis_libri_quinque&usg=ALkJrhjWGNtVEnqBBfDz7Grg_u3nCdgkyw
http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Virchow
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nastúpil postupný pokles výkonu pitiev, ktorý za posledných 30 rokov dosiahol v celosvetovom 

priemere  40 až 50 %. Tento výrazný pokles pitiev v posledných desaťročiach bol pozorovaný 

najmä pri úmrtiach v zdravotníckych zariadeniach. Do značnej miery išlo o globálny fenomén, 

v niektorých krajinách však došlo k zníženiu počtu pitiev menej dramaticky. Za posledné roky 

došlo k poklesu pitiev aj v Slovenskej republike. Napríklad v roku 2005, keď boli všetky pitvy 

začlenené pod novovzniknutý ÚZDS, bola miera pitvanosti na Slovensku na úrovni 18,1 %. Od 

roku 2006 sa však počet pitiev na Slovensku postupne znižoval (v roku 2008 na 16,8%, v roku 

2014 na 13,56 %) až na úroveň 12,85 % v roku 2020. Napriek tomu je počet vykonaných pitiev 

na Slovensku, v porovnaní s ďalšími krajinami Európy, stále na vyššej úrovni. 

Neustály celosvetový pokles pitiev je následkom nasledovných faktorov:  

➢ postoja verejnosti a pozostalej rodiny - vo väčšine krajín je na pitvu potrebný súhlas 

príbuzných, pritom väčšinou ide o odmietavý, niekedy až „nepriateľský“ postoj k myšlienke 

vykonania pitvy. V Slovenskej republike rozhoduje, podľa platnej legislatívy, o nariadení pitvy 

prehliadajúci lekár alebo orgán činný v trestnom konaní, príbuzní o pitve nerozhodujú;  

➢ emocionálnych, kultúrnych a náboženských dôvodov;  

➢ nedostatočného množstva informácií o výhodách pitvy;  

➢ poklesu záujmu klinických lekárov, ale aj patológov o pitvu, neuvedomovania si 

aspektu pitvy ako významnej vzdelávacej hodnoty v medicíne, najmä u klinických lekárov;  

➢ obavy klinických lekárov, že pitva odhalí lekárske chyby, ktoré by mohli mať aj 

právne dôsledky;  

➢ ekonomického hľadiska, t. j. vnímania pitvy ako cenovo drahého a časovo náročného 

medicínskeho výkonu;  

➢ neustáleho technického rozvoja a pokroku v medicíne aj v diagnostike pomocou 

nových, citlivejších a spoľahlivejších techník a spoliehaní sa klinických lekárov na bezchybné 

určenie diagnóz pomocou týchto moderných zobrazovacích metód.  
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2.2 Rozdelenie pitiev v Slovenskej republike  

Mŕtve ľudské telo má v Slovenskej republike osobitné právne postavenie. Podľa súčasne 

platných právnych predpisov o osude mŕtveho tela na Slovensku nerozhodujú príbuzní, ale 

prehliadajúci lekár alebo orgány činné v trestnom konaní. Z predpisov (Zákon č. 576/2004 Z. z. 

o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákon č.581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, 

dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov) zároveň 

vyplýva, že od roku 1994 existuje na Slovensku len termín pitva, bez jej ďalšieho delenia alebo 

prívlastkov. V roku 1994 bola totiž zákonom Národnej rady SR o zdravotnej starostlivosti 

(Zákon č. 277/1994 Z. z.) zrušená prvá časť vtedy platnej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva 

SSR o postupe pri úmrtí a pohrebníctve (Vyhláška č. 46/1985 Zb.). V prvej časti tejto vyhlášky, 

konkrétne v § 4, bolo uvedené logické rozdelenie pitiev podľa ich účelu, a to nasledovne:   

a) pitvy na overenie diagnózy a liečebného postupu u zomretých v zdravotníckych 

zariadeniach - „patologické pitvy“; 

b) pitvy zomretých náhlou a násilnou smrťou - „súdnolekárske pitvy“; 

c) pitvy na vedeckovýskumné a vyučovacie ciele - „anatomické pitvy“; 

d) pitvy nariadené podľa Trestného poriadku - „súdne pitvy“. 

V nasledujúcich paragrafoch vyhlášky bolo navyše určené, v akých prípadoch a na akých 

pracoviskách (oddeleniach) sa jednotlivé pitvy vykonávali. Pred rokom 1985 sa na základe 

vyhlášky Ministerstva zdravotníctva o pohrebníctve (Vyhláška č. 47/1966 Zb.) rozdeľovali 

pitvy na dve skupiny - zdravotná pitva a súdna pitva. Ďalším zákonom, v ktorom sa uvádza len 

názov pitva, bez jej ďalšej špecifikácie, je Trestný poriadok (Zákon č. 301/2005 Z. z.). Taktiež 

vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za 

stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (Vyhláška č. 491/2004 Z. z.) je uvedená iba 

pitva. V neposlednom rade sa pitva bez jej ďalšej špecifikácie uvádza aj v koncepciách odborov 
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Súdne lekárstvo a Patologická anatómia. Aj keď v dnešnej dobe nie je legislatívne vymedzené 

rozdelenie pitiev, v praxi zostalo zaužívané ich delenie a výkon na štyri druhy (patologicko-

anatomická, súdnolekárska, súdna a pitva na vyučovacie a vedecko-výskumné ciele), ktoré 

vychádza z dlhodobých praktických skúseností a platných koncepcií odborov.         

Podľa súčasne platného zákona (Zákon č. 581/2004 Z. z.) sa všetky pitvy od 01.01.2005 

vykonávajú na Súdnolekárskych a patologicko-anatomických pracoviskách ÚDZS. V tomto 

zákone (§ 48) sú presne vymedzené a definované prípady, kedy musí byť pitva vykonaná. 

 

2.3 Význam pitiev  

 Pitvy prispeli k významnému a neoceniteľnému rozvoju medicíny. Aj v dnešnej modernej 

dobe zostávajú pitvy nenahraditeľnou pracovnou metódou v súdnom lekárstve. Základným 

zdrojom poznatkov pre súdneho lekára bolo, je a zostane ľudské telo, ktoré je jedinečným 

zdrojom informácií  a  znalostí  o  zdravotnom stave,  príčine, mechanizme  aj  spôsobe smrti. 

Pitva ako morfologická metóda analýzy ľudského tela zisťuje funkčne-štrukturálne vzťahy pri 

chorobných a úrazových zmenách organizmu. Keďže vykonaním pitvy sa narušia prirodzené 

anatomické pomery ľudského tela, ktoré nie je možné dodatočne rekonštruovať do pôvodného 

stavu, je nevyhnutné a nesmierne dôležité, aby bola pitva vykonaná spôsobom, ktorý zabezpečí 

maximálne možné množstvo dostupných informácií na posúdenie patologických a úrazových 

zmien, určenie príčiny, spôsobu a mechanizmu smrti. Inými slovami povedané, jedinečnosť 

a neopakovateľnosť pitvy obsahujú v sebe prirodzenú požiadavku na čo najvyššiu validitu 

pitvou získaných informácií o mŕtvom tele.  

 Závery každej pitvy by mali byť jednoznačné, medicínsky aj faktograficky podložené, 

vedecky vysvetliteľné a právne nespochybniteľné. Pri dostatočne vyčerpávajúcom naplnení 

všetkých vyššie uvedených premís je potom možné skonštatovať, že pitva bola vykonaná 

odborne, úplne, pričom jej závery sú objektívne a medicínsky aj právne nespochybniteľné.  
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 Pitva má dva základné aspekty:   

➢ medicínsky - zistenie príčiny smrti, overenie diagnózy a správnosti liečebného 

postupu, diagnostikovane nových chorobných a/alebo úrazových nálezov, objasnenie 

mechanizmu a okolností smrti z medicínskeho hľadiska;  

➢ právny - potvrdenie alebo vylúčenie smrti zavinenej konaním inej osoby.   

 Ciele pitvy sú významné, komplexné a zatiaľ neboli medicínsky dosiahnuté žiadnym 

iným spôsobom. Pitva je jedným z kľúčových ukazovateľov sledovania a hodnotenia kvality 

poskytovanej zdravotnej starostlivosti, dôležitý podklad pre analýzu príčin úmrtí a hodnotenia 

zdravotného stavu obyvateľstva. Umožňuje potvrdenie, vysvetlenie, ale aj nápravu klinických 

diagnóz, rovnako tak diagnostiku nových patologických zmien, je dôležitá v ochrane verejného 

zdravia. Pitva je považovaná aj za jeden zo základných a kľúčových prvkov pri zvyšovaní 

presnosti dôležitých štatistík a pre získavanie spoľahlivých informácií v epidemiológii.  

 Pitva je tiež neoceniteľným podkladom pri riešení medicínsko-právnych otázok, osobitne 

pri podozrení z pochybenia diagnostických či liečebných postupov, čím prispieva k zvyšovaniu 

kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ako jeden z dôležitých podkladov napomáha aj 

analýzam príčin, prevencie a represie negatívnych spoločenských javov. V neposlednom rade 

zásadný význam pitiev zahŕňa aj výskum a vedecký rozvoj odboru súdne lekárstvo a patológia. 

Podľa rozsiahlej medzinárodnej štúdie z konca 20. storočia bolo zistené, že vo vedeckých 

odborných prácach publikovaných v rokoch 1966 až 1993 (obdobie 27 rokov) bol zaznamenaný 

nárast informácií získaných z pitiev až o 220 %.  

 Pitevné vyšetrenie je dôležité aj ako základný prvok pre lekársky audit a výučbu.  Pitva 

je v medicíne aj naďalej považovaná za „zlatý štandard“ medzi diagnostickými metódami. 

Poskytuje totiž kvalitný kontrolný nástroj pre retrospektívne hodnotenie diagnostiky a liečby. 

Napriek značnému pokroku v klinických diagnostických postupoch za posledné roky, pitvou 

nebola vždy potvrdená správnosť klinickej diagnózy. Viaceré štúdie porovnávajúce presnosť 
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klinickej diagnózy zistili rozpory medzi klinickými a pitevnými diagnózami, ktoré mali 

významné dôsledky, najmä pokiaľ išlo o klinickú starostlivosť. Rozdiely medzi klinickými 

diagnózami a pitevnými nálezmi, často až závažného charakteru, boli v posledných rokoch 

opísané v mnohých publikáciách. Štúdie zároveň preukázali, že aj napriek novým, technicky 

vyspelejším a dokonalejším zobrazovacím a laboratórnym diagnostickým metódam, nedošlo 

k poklesu chýb v klinických diagnózach. Štúdie naopak dokázali, že s poklesom výkonu pitiev 

dochádza k nárastu tzv. diagnostických omylov (tzv. adverse events). Štúdiou, pri ktorej bolo 

analyzovaných 12 355 pitevných protokolov za obdobie 11 rokov (1999 - 2009) boli zistené 

rozpory v 22 % prípadov medzi klinickými a pitevnými diagnózami, zároveň bola potvrdená 

priama korelácia medzi mierou pitvanosti a zvýšením nezrovnalostí v diagnózach. Ďalšia 

štúdia, ktorá porovnávala klinické diagnózy a pitevné nálezy počas štyroch po sebe idúcich 

desaťročí preukázala, že v priebehu sledovaného obdobia sa rozdiely významne nezmenili. 

V rozsiahlej štúdii z roku 2003 bola klinická diagnóza ako základná príčina smrti potvrdená pri 

pitve v 77 % prípadoch, percento zhody kleslo na 60 % prípadov pri sledovaní bezprostrednej 

príčiny smrti. Rozdiely medzi klinickou a pitevnou diagnózou boli v tejto štúdii ešte výraznejšie 

pre vedľajšie diagnózy, až 50 % nebolo klinicky zistených. Časté boli aj iatrogénne spôsobené 

poranenia, ktoré neboli takmer až v 90 % prípadov opísané v klinických správach. Zásadný 

význam pitiev ako nástroja na riešenie mnohých nediagnostikovaných stavov a nezistených 

klinických otázok je uvedený v ďalšej štúdii, pri ktorej bola vykonaná retrospektívna analýza 

879 pitiev. Klinické diagnózy boli porovnané s pitevnými nálezmi, pričom zhoda bola zistená 

v 63 % prípadov, v 13,9 % prípadov boli zistené niektoré nesúhlasné diagnózy, v 13,1 % 

prípadov odlišné diagnózy a v 10 % prípadov boli zistené nejasné diagnózy. 

Pitvou a  doplňujúcim vyšetreniami zistené nálezy sú objektívne zistené a podložené 

prvky, ktoré poskytujú odpovede na dôležité otázky z klinickej praxe, najmä na identifikáciu 

ochorení zodpovedných za symptómy, potvrdenie klinickej diagnózy, stanovenie presnosti 
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diagnostických vyšetrení, určenie príčiny smrti. Pitva je pritom jediný nástroj umožňujúci 

vyhodnotenie všetkých týchto hľadísk súčasne. Vykonávanie pitiev uľahčuje nové poznatky 

o patogenéze a účinkoch liečby, poskytuje informácie pre klinické a laboratórne disciplíny, 

spätnú väzbu pre klinických lekárov aj pre výskum, taktiež epidemiologické údaje. Pitva teda 

zohráva kľúčovú úlohu aj v rozvoji lekárskej praxe a vedy.  

Pitva je užitočná aj z hľadiska spätnej väzby určovania klinických diagnóz a problémov 

v prípade úmrtí pacientov s traumou. Význam pitvy pri úmrtiach po úraze sa stáva rozhodujúci 

najmä pri tzv. „zmeškaných“ diagnózach. Skutočná incidencia týchto klinicky zmeškaných 

diagnóz pri úmrtiach po úraze však nie je známa, pretože podľa viacerých odhadov sa pri týchto 

úmrtiach vykonáva pitva celosvetovo priemerne len asi v polovici všetkých prípadov.  

Niektorí lekári sa v súčasnosti mylne domnievajú, že diagnostika pomocou moderných 

medicínskych metód sa zlepšila natoľko, že pitvy už nie sú potrebné. Čiastočne z uvedeného 

dôvodu, čiastočne z ekonomických dôvodov a čiastočne aj preto, že lekári sa obávajú súdnych 

sporov, nastal vo väčšine rozvinutých krajín za posledné desaťročia významný až kritický 

pokles výkonu pitiev. V západných krajinách klesli počty pitiev v prípadoch úmrtí pacientov 

v zdravotníckych zariadeniach na rekordne nízku úroveň, zatiaľ čo priemerná frekvencia chýb 

klinických diagnóz sa počas rovnakého obdobia viac ako zdvojnásobila. Výsledky viacerých 

štúdií však jednoznačne ukazujú, že vyšší počet pitiev pri úmrtiach v zdravotníckom zariadení  

vedie k zlepšeniu presnosti klinických diagnóz. Niekoľko štúdií preukázalo, že nadmerné 

spoliehanie sa na moderné technológie využívané na určenie diagnózy viedlo k chybným 

záverom príčiny smrti. Mnohým klinickým lekárom chýba znalosť možností, ktorá poskytuje 

pitva z medicínskeho hľadiska, zároveň nie sú si dostatočne vedomí výhod pitvy nielen pre 

pozostalých, ale aj pre ich súčasných a budúcich pacientov.  

Ignorovanie pitiev môže viesť k negatívnym dôsledkom nielen pre samotných lekárov, 

pacientov a ich príbuzných, ale aj pre celú spoločnosť. 
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Pitva ľudského tela ako základná a najdôležitejšia metóda práce súdneho lekára, bola, je 

a v najbližších rokoch zostane nenahraditeľným zdrojom informácií o mŕtvom ľudskom tele. 

Neustály a veľmi rýchly technický rozvoj modernej prístrojovej zobrazovacej techniky však     

v posledných dvoch desaťročiach otvára nové možnosti vizualizácie a zároveň zvyšuje 

množstvo informácií, ktoré možno získať z mŕtveho ľudského tela, čo ešte viac zvyšuje hodnotu 

a význam pitvy aj súdneho lekárstva.  
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3 LABORATÓRNE VYŠETRENIA V SÚDNOM LEKÁRSTVE  

Súdne lekárstvo sa od svojho vzniku neustále vyvíja, mení a rozširuje svoje poznanie tak, 

ako sa zvyšuje úroveň znalostí medicíny a vedy, zdokonaľujú a zavádzajú sa v medicíne nové 

metodiky, mení sa spoločenská situácia a z nej vyplývajúca potreba. V súčasnej dobe je už 

obligátne, že makroskopický pitevný nález je doplnený ďalšími doplňujúcimi vyšetreniami. 

Tieto prispievajú, v mnohých prípadoch podstatnou mierou, k overeniu, potvrdeniu či revízii 

pitvou určenej diagnózy alebo zisteniu novej patologickej zmeny a tak spoločne s pitevným 

nálezom k diagnostickému záveru - určeniu príčiny a mechanizmu smrti.  

Doplňujúce vyšetrenia využívané v súdnom lekárstve môžeme rozdeliť na laboratórne 

a zobrazovacie. Laboratórne vyšetrenia môžu byť štandardné, ktoré sú spravidla súčasťou 

každej vykonanej pitvy (histologické a základné toxikologické vyšetrenie) a špeciálne, ktorých 

výkon je indikovaný v konkrétnych prípadoch úmrtí (napr. röntgenové vyšetrenie a vyšetrenie 

splodín výstrelu pri smrteľnom strelnom poranení, vyšetrenie rozsievok pri utopení alebo pri 

podozrení na utopenie, vyšetrenie skupinových vlastností krvi a röntgenové vyšetrenie pri pitve 

osoby neznámej totožnosti, mikrobiologické vyšetrenie pri úmrtí alebo podozrení na úmrtie 

z dôvodu infekčnej choroby a pod.).  

V tejto kapitole učebnice je uvedený ucelený prehľad laboratórnych vyšetrení, ktoré sa 

využívajú v súdnom lekárstve na Slovensku. V rámci jednotlivých vyšetrení je opísaná ich 

základná charakteristika, diagnostické možnosti aj prípadné úskalia ich použitia a taktiež 

odporúčané postupy odberu vhodného typu a množstva biologického materiálu z mŕtveho tela 

počas pitvy na konkrétne doplňujúce laboratórne vyšetrenie. Väčšina chýb je totiž spôsobená 

chybami už v „predlaboratórnej fáze“, ktoré sa týkajú buď zabezpečenia (spôsob odberu, druh, 

množstvo vzorky), označenia, prepravy alebo uskladnenia vzoriek odobratého biologického 

materiálu a nie priamo samotného laboratórneho procesu spracovania a následného vyšetrenia 

vzoriek biologického materiálu.   
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3.1 Toxikologické vyšetrenie 

 Toxikologické vyšetrenie v odbore súdne lekárstvo patrí na Slovensku do pôsobnosti    

súdnolekárskej toxikológie. Toxikológia je samostatný multidisciplinárny vedecký odbor 

zaoberajúci sa účinkami jedov na živé organizmy, vrátane človeka. Zameriava sa na skúmanie 

prieniku toxických látok do organizmu, dynamiku ich distribúcie v organizme, mechanizmy 

poškodenia jednotlivých tkanív a orgánov jedmi, ako aj kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu 

toxických látok v organizme. Podľa zamerania a prístupu k predmetu skúmania sa toxikológia 

člení na niekoľko odvetví (napríklad experimentálna, analytická, priemyselná, potravinárska, 

ekologická, vojenská a ďalšie). Z hľadiska medicíny sú dôležité dve špecializované oblasti 

toxikológie - klinická (zaoberá sa diagnostikou otráv, študuje, skúma a opisuje účinky jedov na 

človeka, príznaky, priebeh, dynamiku, dôsledky a liečbu otráv) a forenzná (súdnolekárska), 

ktorá využíva poznatky najmä z oblasti klinickej toxikológie, pričom kombinuje základnú 

toxikológiu a analytickú chémiu. Zároveň sa sústreďuje na lekársko-právne a kriminalistické 

aspekty aplikovaných liečiv, chemických a biologických látok, ktoré spôsobili poškodenie 

zdravia alebo zapríčinili smrť ľudského organizmu. Forenzná toxikológia je na Slovensku 

neoddeliteľnou súčasťou súdneho lekárstva, tieto dva špecializované odbory sú navzájom úzko 

prepojené a späté. Práve z tohto dôvodu sa forenzná toxikológia na Slovensku označuje aj 

termínom súdnolekárska toxikológia. Jej fundamentálnou náplňou sú toxikologické vyšetrenia 

rôznych biologických materiálov odobratých z mŕtvych tiel, ale aj od živých osôb. 

 Xenobiotiká sú z toxikologického hľadiska všetky cudzorodé chemické látky, ktoré menia 

funkčné, príp. aj morfologické vzťahy v ľudskom organizme a tak môžu, ale nemusia spôsobiť 

poškodenie alebo smrť. Jed (noxa, toxín) je každá látka, ktorá pri náhodnom či úmyselnom 

podaní (požití) spôsobí už v malom množstve poškodenie alebo smrť jedinca. Účinok toxínu 

na organizmus závisí od dávky, fyzikálno-chemických vlastností toxínu, cestách vstupu do tela, 

stavu a vlastností organizmu. Jed sa môže dostať do organizmu rozličnými cestami: gastro-
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intestinálnym systémom po vypití či požití, respiračným systémom po inhalácii, intravenózne, 

intramuskulárne či subkutánne pri injekčnej aplikácii, kožou a sliznicou pri priamom kontakte, 

per rectum alebo per vaginam. Otrava (intoxikácia) je chorobný stav vyvolaný prienikom jedu 

do organizmu. Z časového hľadiska sa otravy delia na akútne a chronické. Akútna intoxikácia 

vzniká pri náhlom prieniku toxínu do organizmu a výsledný efekt závisí od vlastností toxínu 

a aktuálneho stavu organizmu. Chronická otrava vzniká pri dlhodobom vystavení organizmu 

opakovaným nízkym dávkam toxínu, ktoré sa v organizme kumulujú (napr. ťažké kovy) alebo 

spôsobujú opakované „malé“ poškodenia organizmu, na základe ktorých sa postupne rozvíja 

chorobný stav s neskoršími prejavmi. Expozícia je vystavenie organizmu pôsobeniu toxínu. 

Expozícia môže byť jednorazová (pri náhodnom či úmyselnom vystavení organizmu pôsobeniu 

toxických látok) alebo opakovaná (pri dlhodobom vystavení organizmu pôsobeniu toxínov). 

Toxicita je vlastnosť cudzorodej látky spôsobiť po prieniku do organizmu intoxikáciu (otravu). 

Toxická dávka je množstvo jedu (toxínu), ktoré spôsobí klinicky manifestnú intoxikáciu, avšak 

bez úmrtia. Čím menšia dávka je k intoxikácii potrebná, tým je látka toxickejšia. Letálna dávka 

je minimálne množstvo toxínu, ktoré spôsobí smrť organizmu.  

 V čase písania týchto učebných textov vykonávajú na Slovensku toxikologické vyšetrenia 

pre štátne orgány, právnické aj fyzické osoby najmä toxikologické laboratóriá súdnolekárskych 

pracovísk ÚDZS (v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine a Košiciach). Hlavnou náplňou práce 

týchto laboratórií je však toxikologické vyšetrovanie biologických materiálov od mŕtvych osôb, 

predovšetkým v rámci diagnostiky, posúdenia a ozrejmenia príčiny úmrtia v prípade smrteľnej 

otravy, posúdenia možného spolupodieľania sa cudzorodej toxikologicky významnej látky na 

smrti osoby alebo posúdenia možného ovplyvnenia osoby cudzorodou látkou v čase jej smrti, 

prípadne aj určitý čas pred smrťou.  

 Toxikologické vyšetrenie v súdnom lekárstve je možné rozdeliť do troch, časovo na seba 

postupne nadväzujúcich fáz:   
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 1)  indikácia toxikologického vyšetrenia (podozrenie na otravu, resp. potvrdenie otravy, 

diagnostika možného spolupodieľania sa toxikologicky významnej cudzorodej látky na smrti, 

súvislosť s trestnou činnosťou, kontrola užívania návykových látok);  

 2)  samotná toxikologická analýza (dôkaz, identifikácia a kvantifikácia - t. j. stanovenie 

koncentrácie toxikologicky významnej cudzorodej látky v biologickom materiáli); 

 3) interpretácia výsledkov vyšetrenia (vysvetlenie, konfrontácia s anamnézou, pitevným 

a/alebo klinickým nálezom, interpretácia vo vzťahu k právnej problematike).  

 Predpokladom, resp. podmienkou úspešnej toxikologickej analýzy je správny odber 

dostatočného množstva vhodného biologického materiálu, či už z mŕtveho tela pri pitve, alebo 

od živej osoby (odber vzoriek do čistých suchých nádob, bez „kontaminujúcich“ látok, každý 

druh biologického materiálu odobrať do samostatnej označenej nádoby; pri prchavých látkach 

vrátane alkoholu naplniť skúmavku po vrch na minimalizáciu možného odparenia), správne 

uskladnenie a uchovávanie vzoriek biologického materiálu (k odobratému materiálu nepridávať 

žiadne konzervačné látky; v prípade vyšetrenia alkoholu je možné na zabránenie novotvorby 

etanolu pridať do vzorky konzervačnú látku, najčastejšie fluorid sodný alebo fluorid draselný; 

v prípade podozrenia na intoxikáciu oxidom uhoľnatým je možné pridať do vzorky krvi činidlo 

proti zrážaniu krvi; vzorky konzervovať chladom - skladovať v tesne uzavretých a primerane 

naplnených nádobách v chladničke pri teplote 4 oC, v prípade skladovania viac ako 1 týždeň 

vzorky biologického materiálu zamraziť pri teplote - 20 oC; výnimkou sú vlasy a nechty, ktoré 

sú stabilné aj pri izbovej teplote), vhodný výber úpravy a izolačných postupov a voľba vhodnej 

toxikologickej analytickej metódy. Odber nevhodného druhu alebo nedostatočného množstva 

biologického materiálu, príp. jeho nesprávne uskladnenie môžu byť v niektorých prípadoch 

smrteľných intoxikácií príčinou „falošne“ negatívneho výsledku toxikologickej analýzy.  

 Toxikologické vyšetrenie má zásadný význam pre diagnózu otravy, nakoľko dokazuje 

priamo pôvodcu poškodenia organizmu - cudzorodú látku. To je dôležité najmä preto, že iba 
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malá skupina prípadov úmrtí má taký typický pitevný morfologický nález, ktorý dovoľuje 

jednoznačnú diagnózu smrteľnej intoxikácie. Oveľa častejšie sú prípady s nešpecifickým alebo 

nejasným pitevným nálezom, keď je toxikologické vyšetrenie indikované za účelom potvrdenia 

či vylúčenia diagnózy otravy, resp. z diferenciálno-diagnostického dôvodu.     

  Pri podozrení na intoxikáciu je potrebné u živých osôb odobrať čo najskôr vzorku krvi    

(min. 20 ml) a moču (min. 50 ml), prípadne žalúdočné zvratky alebo výplach (čo najviac), 

stolicu (na vyšetrenie spór jedovatých húb alebo zlúčenín kovov), vlasy (napr. na vyšetrenie 

chronicky užívaných či zneužívaných látok alebo zlúčenín arzénu), prípadne aj sliny alebo pot, 

u novorodenca smolku - mekónium (na dôkaz abúzu návykových látok alebo liečiv matkou 

počas gravidity). U mŕtvych osôb je možné pri pitve odobrať širšie spektrum biologického 

materiálu, ktorý môžeme rozdeliť na základný alebo „štandardný“ (krv, moč, pečeň, oblička, 

žalúdočný obsah) a „špeciálny“ (očný sklovec, žlč, mozgovo-miechový mok, mozog, slezina, 

pľúca pri podozrení na otravu prchavými látkami, srdcový sval pri podozrení na otravu 

glykozidmi, synoviálna tekutina z kolenného alebo ramenného kĺbu, časť tenkého a/alebo 

hrubého čreva s obsahom, vlasy pri podozrení na otravu zlúčeninami arzénu alebo na dôkaz 

chronickej expozície cudzorodej látky či zneužívania drog).  

 Moderné analytické techniky používané v súdnolekárskej toxikológii na Slovensku 

umožňujú merať väčšinu cudzorodých látok takmer v akejkoľvek biologickej tekutine a/alebo 

tkanive odobratých z mŕtveho tela. Avšak praktický výber toho, ktoré tekutiny alebo tkanivá na 

toxikologické vyšetrenie odobrať a analyzovať, závisí od dvoch základných faktorov: aký typ 

biologického materiálu je v konkrétnom prípade na toxikologickú analýzu k dispozícii a aké sú 

interpretačné možnosti výsledkov analýzy. Hoci toxikologická analýza môže byť teoreticky 

vykonaná na takmer akejkoľvek vzorke biologického materiálu, zvyčajne sa obmedzuje na tie 

materiály, pre ktoré je dostupná vhodná literatúra, ktorá pomáha pri interpretácii výsledkov, 

alebo pre ktoré existuje overená analytická metóda. Nie je pritom správne spoliehať sa na 
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analýzu cudzorodej látky iba v jednej vzorke, pretože sa môžu prekrývať terapeutické a toxické, 

resp. letálne koncentrácie. Toxikologická analýza viac ako jedného typu biologického materiálu 

môže významne zvýšiť spoľahlivosť interpretácie výsledkov. 

 Stručný prehľad vybraných biologických materiálov pre postmortálnu toxikológiu: 

➢ krv sa až na malé výnimky považuje za primárnu vzorku pre forenznú toxikológiu. 

Je najuniverzálnejšie preferovanou biologickou postmortálnou vzorkou vhodnou na detekciu, 

kvantifikáciu a interpretáciu koncentrácií detegovaných cudzorodých látok. Krv by sa mala 

odoberať vždy, keď je to možné, z venóznej periférie - najčastejšie zo stehnovej žily (ako 

znázorňuje obr. 1), čistou nepoužitou injekčnou striekačkou s ihlou, ideálne ešte pred pitvou 

hrudníka a brucha, aby sa predišlo kontaminácii žalúdočným obsahom alebo kúskami tkanív.  

 

 
Obrázok 1. Postup získania femorálnej krvi na analýzu: rez v proximálnej časti stehna (A-C) na sprístupnenie 

femorálnej žily (D, E), zaklemovanie femorálnej žily blízko inguinálneho väzu (F), odber krvi zo žily (G, H); na 

získanie väčšieho množstva krvi je možné mierne zdvihnúť končatinu (I; šípky) [Zdroj: Dinis-Oliveira, R. J., 2010] 

 

Potrebné je odobrať najmenej 20 ml krvi do univerzálnej plastovej nádoby, ideálne so 

skrutkovacím uzáverom. Analýzou krvi (plnej alebo krvného séra) je možné určiť aktuálne 

množstvo (koncentráciu) cudzorodej látky v krvnom obehu, čo dáva možnosť interpretácie na 
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základe porovnania zistenej koncentrácie s literárne uvádzanými terapeutickými, toxickými či 

letálnymi hladinami sledovanej cudzorodej látky. Koncentrácie xenobiotík v krvi bývajú však 

relatívne nízke, ich dôkaz a kvantifikácia vyžadujú citlivé analytické metódy. Zároveň krv ako 

jediná tekutina v organizme nepriamo prostredníctvom mozgovomiechového moku „obmýva“ 

mozog a tým najlepšie reflektuje koncentráciu danej látky v mozgu, čo je rozhodujúce najmä 

pri hodnotení vplyvu cudzorodých látok, ktorých cieľovým orgánom je mozog. Na kvalitatívnu 

analýzu môže byť použitá aj krv zo srdca, keďže je zvyčajne k dispozícii vo väčšom množstve 

a hladiny xenobiotík sú vo všeobecnosti v krvi zo srdca vyššie, ako vo femorálnej venóznej 

krvi. Preto sa toxikologické testy postmortálneho skríningu môžu prednostne vykonávať na 

vzorke krvi odobratej zo srdca na rozdiel od moču, a to najmä v prípade xenobiotík, ktoré sa 

extenzívne metabolizujú. Vzorky periférnej krvi sa vyhradia pre tie prípady, ktoré vyžadujú 

ďalšie interpretačné súvislosti. Krv (najmenej 30 ml) je potrebné odoberať čistou nepoužitou 

injekčnou striekačkou s ihlou, prednostne z pravej komory srdca (obr. 2). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázok 2. Postup získania vzorky krvi zo srdca na analýzu: nastrihnutím otvoriť perikardiálny vak (A), 

odklopiť alebo odstrániť časť osrdcovníka (B), povrch srdca v mieste vpichu a okolí vysušiť čistou suchou gázou 

(C), vzorku krvi nabrať injekčnou striekačkou s ihlou (D), prednostne z pravej komory srdca [Zdroj: autor]. 
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 V prípadoch úrazového intrakraniálneho krvácania, keď poškodený prežíva po traume 

hlavy niekoľko hodín, môže byť významný odber vzorky krvi alebo krvnej zrazeniny aj zo 

subdurálneho, epidurálneho či subarachnoidálneho hematómu. Tieto sú totiž vo všeobecnosti 

slabo perfundované (v dôsledku zníženej cirkulácie krvi v poškodenej oblasti mozgu), preto sa 

xenobiotiká v opísaných hematómoch nemetabolizujú v takom rozsahu, ako v krvi cirkulujúcej 

pečeňou. Odber týchto vzoriek krvi na analýzu môže poskytnúť užitočné doplňujúce informácie  

o koncentrácii xenobiotík v krvi osoby niekoľko hodín pred smrťou, bližšie k času úrazu. Ich 

dôležitosť sa zvyšuje s dĺžkou prežitia, najmä ak je známy presný čas úrazu hlavy.  

 V prípadoch, keď na toxikologické vyšetrenie nie je možné získať krv z periférie a srdca, 

prípadne aj z veľkých ciev (rozsiahla polytrauma pri úrazoch v doprave, najmä železničných, 

pádoch/skokoch z výšky, poraneniach následkom explózie...) je možné na analýzu odobrať, ak 

je k dispozícii, „krv“ z hrudnej alebo brušnej dutiny. Je treba však pamätať, že zloženie tejto 

krvi sa líši od plnej krvi, navyše takáto vzorka môže byť kontaminovaná mikroorganizmami, 

príp. aj žalúdočným a/alebo črevným obsahom, ak došlo k poškodeniu žalúdka a čreva. Analýza 

vzorky krvi z hrudnej alebo brušnej dutiny poskytuje iba kvalitatívne výsledky.  

 V neposlednom rade je nutné poznamenať, že trauma spôsobujúca predĺženú stratu krvi 

z krvného riečiska môže ovplyvniť hladiny xenobiotík v krvi v dôsledku fyziologických reakcií 

organizmu - zvýšenej srdcovej frekvencie a periférnej vazokonstrikcie, ako aj aplikácie terapie 

na doplnenie objemu krvi v krvnom riečisku. Preto v prípadoch traumy spojenej s prežívaním 

a krvnými stratami sa koncentrácie xenobiotík v krvi môžu meniť;  

 

➢ vyšetrenie moču má veľký význam z hľadiska kvalitatívnej analýzy. Koncentrácie 

mnohých cudzorodých látok a ich metabolitov sú v moči podstatne vyššie ako zodpovedajúce 

koncentrácie v krvi a ich vylučovanie močom trvá dlhšie (v závislosti od diurézy, pH moču, 

charakteru xenobiotika). Z tohto dôvodu je záchyt cudzorodej látky a jej metabolitov v moči 

možný dlhšiu dobu, ako záchyt v krvi. Navyše moč je z analytického hľadiska jednoduchší aj 



 
28 

„čistejší“ biologický materiál ako krv. Analýza moču je teda dôležitá na potvrdenie požitia či 

aplikácie cudzorodej látky. Objem tvorby moču závisí od viacerých faktorov a až na niekoľko 

výnimiek existuje malá korelácia medzi koncentráciami cudzorodých látok v moči a v krvi   

a takmer žiadna korelácia medzi koncentráciami xenobitotík v moči a ich farmakologickými 

a toxikologickými účinkami. Preto z hľadiska kvantitatívnej analýzy má moč malý význam, 

kvantitatívne merania v moči sú v praxi málo interpretačne použiteľné. Ďalšou nevýhodou je, 

že v moči môže chýbať „materská“ noxa, prítomné sú iba jej metabolity, alebo v prípade ak 

nastane smrť krátko po intoxikácii, výsledky v moči môžu byť aj negatívne. Moč sa pri pitve 

odoberá čistou injekčnou striekačkou s ihlou priamo z močového mechúra „in situ“ (obr. 3), 

najmenej 30 ml do univerzálnej plastovej nádoby s uzáverom. Ak je moču menej, treba odobrať 

všetko dostupné množstvo, príp. až po nastrihnutí steny močového mechúra; 

 

 
 

➢ pečeň sa používa ako jedna z primárnych vzoriek na použitie v postmortálnej 

toxikológii. Výsledky analýzy xenobiotík v pečeni často dopĺňajú toxikologické údaje v krvi.  

Pečeň je hlavný metabolický orgán pre mnohé xenobiotiká, pričom má tendenciu koncentrovať 

rôzne cudzorodé látky. Tieto sú spravidla obsiahnuté v pečeni vo vyšších koncentráciách ako 

v krvi, pečeň je preto jedným z najdôležitejších biologických materiálov pre záchyt, resp. 

potvrdenie cudzorodých látok v mŕtvom tele. Z tohto dôvodu by sa mala pečeň odoberať na 

toxikologickú analýzu vždy. Ideálne je odobrať najmenej 30 gramov tkaniva z hĺbky pravého 

laloka pečene (ako znázorňuje obr. 4), aby sa zabránilo kontaminácii zo žalúdočného alebo 

Obrázok 3. Odber moču na analýzu: po „odklopení“ 

alebo vybratí čreva vzorku moču odobrať injekčnou 

striekačkou s ihlou zavedenou cez stenu močového 

mechúra; miesto a blízke okolie zavedenia injekčnej 

ihly sa pred odberom vzorky odporúča vysušiť čistou 

suchou gázou [Zdroj: autor]. 
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črevného obsahu. Veľmi dôležité je aj to, že odborná literatúra obsahuje značné množstvo 

údajov týkajúcich sa koncentrácií veľkého spektra cudzorodých látok vrátane liečiv v pečeni, 

a to v rôznych typoch konkrétnych posmrtných prípadov; 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

➢ tkanivo obličky môže byť užitočnou vzorkou na identifikáciu cudzorodých látok, 

pretože väčšina z nich vrátane ich metabolitov sa vylučuje do moču a prechádza aj obličkami. 

Obzvlášť dôležitá je analýza obličky v prípade otravy či podozrenia na otravu etylénglykolom 

alebo ťažkými kovmi, kvôli schopnosti obličiek akumulovať tieto xenobiotiká. Postmortálna 

analýza obličky v porovnaní s analýzou pečene však nie je výhodnejšia. Taktiež databáza 

literárnych koncentrácií cudzorodých látok v obličke v porovnaní s pečeňou je menšia, čím sú 

menšie aj interpretačné možnosti výsledkov analýz obličky. Oblička môže byť dôležitá pri 

absencii moču. Pri pitve je potrebné odobrať na analýzu najmenej 30 gramov tkaniva obličky;   

 

➢ analýzou žalúdočného obsahu je možné zistiť prítomnosť cudzorodej látky po jej  

perorálnom požití a tak odhaliť orálne predávkovanie, ktoré patrí k najbežnejším spôsobom 

    

   

 

 

  

 

 

A B 

Obrázok 4. Postup pri odbere vzorky pečene na 

analýzu. 

Po hlbokom paralelnom narezaní pravého laloka 

(A, B) sa vzorka pečene odoberie vystrihnutím 

alebo vyrezaním z hĺbky pravého laloka, z oblasti 

označenej prerušovanou čiarou (C) [Zdroj: autor]. 
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intoxikácie. Ak sa vzorka žalúdočného obsahu získa krátko po intoxikácii, t. j. ak od požitia 

xenobiotika po smrť neuplynul dlhší čas, tak v žalúdočnom obsahu možno zistiť ešte pôvodnú 

formu xenobiotika a jeho relatívne vysoké koncentrácie. Pri hodnotení výsledkov koncentrácií 

cudzorodých látok v žalúdočnom obsahu je potrebné mať však na pamäti, že dôležitejšie je 

celkové množstvo xenobiotika v obsahu žalúdku ako jeho koncentrácia. Vyšetrenie obsahu 

žalúdka môže byť dôležité na usmernenie analýzy krvi. Odber vzoriek obsahu žalúdka sa 

vykonáva počas pitvy. Súdny lekár by mal zviazať konce žalúdka predtým, ako ho v bloku 

vyberie z brušnej dutiny a žalúdok by mal byť otvorený mimo iných vzoriek a tkanív, aby sa 

zabránilo kontaminácii (ako je znázornené na obr. 5).  

 

 

Obrázok 5. Postup pri odbere žalúdočného obsahu na analýzu (A-D).                                                                       

Pred samotným odberom vzorky žalúdočného obsahu (E) by sa mal celý                                                              

obsah žalúdka premiešať [Zdroj: Dinis-Oliveira, R. J., 2010]. 
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Pretože obsah žalúdka nie je homogénny a celkový objem žalúdočnej tekutiny je dôležitý 

pre interpretáciu pozitívnych nálezov, mal by sa vždy odobrať celý obsah žalúdka. Ak sú 

v žalúdočnom obsahu prítomné zvyšky liekových tabliet, kapsúl alebo iných exogénnych 

materiálov, tieto by sa mali oddeliť, vysušiť a uskladniť v inej nádobe. Okrem toho existujú aj 

prípady pašovania drog požitím balónikov alebo kondómov naplnených návykovými látkami 

(tzv. syndróm body-packer). Ak tieto obaly v žalúdku prasknú a dôjde k smrti intoxikáciou 

sprostredkovanou v náplni prítomnou návykovou látkou, dôkaz o týchto látkach je možné 

pozorovať v obsahu žalúdka pri pitve. Pri podozrení na „body-packer“ syndróm môže byť 

alternatívou aj odber obsahu dolnej časti hrubého čreva či rekta; 

  

➢ odber očného sklovca na toxikologickú analýzu je najčastejšie indikovaný v prípade 

vyšetrenia alkoholu (môže sa použiť aj na rozlíšenie ante-mortem požitia etanolu od post-

mortem novotvorby etanolu fermentáciou), zneužívania drog, predovšetkým kokaínu a morfínu 

(sklovec môže byť vzorkou voľby na detekciu metabolitu heroínu - 6-monoacetylmorfínu) 

a tiež na biochemickú analýzu (obzvlášť užitočný je na post-mortem analýzu glukózy, kyseliny 

močovej, kreatinínu, sodíka či chloridu). Sklovec môže byť veľmi cenný v prípadoch, keď na 

analýzu nie je k dispozícii krv (napr. rozsiahla trauma) a aj v prípadoch hnilobných zmien tela, 

nakoľko menej podlieha hnilobe, ale aj kontaminácii. Koncentrácie cudzorodých látok v očnom 

sklovci zaostávajú vo všeobecnosti 1 až 2 hodiny za hladinami týchto látok v krvi. Očný sklovec 

sa získava priamou jemnou aspiráciou z každého oka pomocou 5 - 10 ml injekčnej striekačky 

s tenkou ihlou, ktorá sa „zasúva“ do očnej gule v oblasti vonkajšieho očného kútika tesne pred 

spojením horného a dolného viečka, kým hrot ihly nie je približne v strede očnej gule (ako je 

znázornené na obr. 6). Je potrebné vyhnúť sa silnému odsávaniu, aby sa zabránilo kontaminácii 

vzorky sklovca, napríklad fragmentmi sietnice. Správnou technikou je možné dospelej osobe 

odobrať z každého oka 2 až 3 ml tekutiny, novorodencovi približne 1 ml očného sklovca.  

Získané vzorky z oboch očí sa spravidla zmiešajú do jednej skúmavky. Po odbere je vhodné 
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vstreknúť do každého oka primerané množstvo fyziologického roztoku, aby sa prinavrátila 

kozmetická integrita očnej gule; 

 

  
 

➢ slezina, orgán bohatý na krv, je užitočná na toxikologickú analýzu xenobiotík, ktoré 

sa viažu na hemoglobín, ako je oxid uhoľnatý alebo kyanidy. Hlavným dôvodom jej odberu je 

teda vysoká koncentrácia červených krviniek, ktoré slezina obsahuje. Pri úmrtiach spôsobených 

požiarom môže produkované teplo denaturovať väčšinu, a v prípadoch rozsiahleho tepelného 

poškodenia tela (zuhoľnatenie) aj všetku dostupnú krv. Preto slezina, ktorá je sčasti chránená 

vo vnútri brušnej dutiny, môže byť jedinou užitočnou dostupnou vzorkou na vykonanie analýzy 

koncentrácie karboxyhemoglobínu (COHb) alebo kyanidov. Pri pitve je potrebné odobrať na 

analýzu najmenej 30 gramov tkaniva sleziny;  

   

➢ žlč je užitočná vzorka na kvalitatívnu analýzu. Predstavuje zberný a skladovací 

priestor pre mnohé xenobiotiká a ich metabolity, najmä tie, ktoré podliehajú biliárnej exkrécii. 

Žlč môže byť použitá aj pri skríningu, keď nie je k dispozícii moč. Koncentrácie xenobiotík 

v žlčníku, resp. žlči však môžu byť ovplyvnené posmrtnou difúziou z pečene a/alebo žalúdka. 

Nakoľko koncentrácie xenobiotík sú v žlči často vyššie ako v krvi, na analýzu sa odporúča 

použiť menší objem vzorky žlče a jej zriedenie. Napríklad kokaín a jeho hlavné metabolity 

bývajú prítomné v žlči v 3 až 6-krát vyšších koncentráciách ako v krvi. V niektorých prípadoch, 

keď xenobiotikum nebolo detekovateľné v krvi, môže byť identifikované v žlči. Z tohto dôvodu 

existuje oveľa menšia pravdepodobnosť, že cudzorodá látka zostane nezistená, ak sa okrem krvi 

Obrázok 6. Spôsob odberu očného sklovca na 

analýzu: tenká ihla sa zavádza do očnej gule 

v oblasti vonkajšieho očného kútika, cca 5 mm 

laterálne od limbu (korneo-sklerálneho spojenia) 

[Zdroj: autor]. 
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analyzuje aj žlč. Analýza žlče sa používa najmä v prípadoch intoxikácie opiátmi, kokaínom, 

niektorými liečivami (napr. benzodiazepíny, antidepresíva, chlórpromazín) alebo v prípadoch 

chronickej otravy ťažkými kovmi. Žlč sa odoberá po sprístupnení žlčníka „in situ“, pred 

odberom vzorky sa odporúča žlčník podviazať, aby sa eliminovalo riziko kontaminácie vzorky. 

Odber sa vykonáva čistou injekčnou striekačkou s ihlou priamo zo žlčníka, odoberá sa najmenej 

10 ml žlče do univerzálnej plastovej nádoby so skrutkovacím uzáverom. Ak je žlče menej, 

potrebné je odobrať všetko dostupné množstvo;  

           
➢  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ tkanivo mozgu je potenciálne užitočnou vzorkou na posmrtnú analýzu mnohých 

xenobiotík, ktoré majú tendenciu koncentrovať sa v mozgu, pretože je primárnym miestom ich 

pôsobenia. Navyše mozog je dostatočne vzdialený od žalúdka, nepodlieha postmortálnej difúzii 

ani redistribúcii z iných orgánov. V prípade hnilobných zmien tela by sa na toxikologickú 

analýzu malo odobrať vždy aj tkanivo mozgu. Mozog je obzvlášť užitočný pri intoxikácii 

určitými drogami (napr. kokaín, morfín) a xenobiotikami (napr. insekticídy). Na analýzu je 

      

    

 

 

  

 

 

Obrázok 7. Postup odberu žlče na analýzu. 

Po nastrihnutí, príp. odtiahnutí bránice a vyklopení 

pečene nahor sa sprístupní žlčník, ktorý je potrebné    

v oblasti hornej časti tela a krčka opatrne vypreparo-

vať z jeho lôžka (A). Ďalším krokom je podviazanie 

žlčníka na rozhraní tela a krčka - šípka (B). Nasleduje 

odsatie žlče pomocou injekčnej striekačky s ihlou 

(C). Pred odsatím žlče sa odporúča povrch žlčníka     

v mieste a okolí zavedenia ihly vysušiť čistou suchou 

gázou [Zdroj: autor]. 

 

A B 
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potrebné pri pitve odobrať najmenej 30 gramov mozgového tkaniva. Literárne údaje ukazujú, 

že koncentrácie xenobitotík sa môžu medzi jednotlivými oblasťami mozgu výrazne líšiť, preto 

mozog nie je možné považovať za jeden farmakokinetický kompartment. Neexistuje však 

žiadne odporúčanie alebo usmernenie, ktoré by uvádzalo, ktorá časť tkaniva mozgu by sa mala 

na toxikologickú analýzu odoberať; 

 

➢ kostrový sval má niekoľko výhod a mnoho potenciálnych aplikácií v posmrtnej 

forenznej toxikológii. Spĺňa mnohé z kritérií „ideálneho“ biologického materiálu: v organizme 

sa nachádza vo veľkom množstve, je menej ovplyvnený posmrtným rozkladom ako krv alebo 

vnútorné orgány  (preto môže byť užitočný ako indikátor postmortálnych koncentrácií v krvi), 

takmer vždy je  k dispozícii pri hnilobe, rozsiahlej traume či popáleninách a odber vzorky je 

možný z rôznych telesných oblastí. Na toxikologickú analýzu sa pri pitve štandardne odoberá 

najmenej 30 gramov vzorky z veľkého bedrového svalu alebo zo stehnového svalu. Analýza 

xenobiotík v kostrovom svale má prevažne kvalitatívny ako kvantitatívny charakter. Niektoré 

štúdie však ukázali, že koncentrácie mnohých „bežných“ xenobiotík vrátane etanolu zistené 

v stehnovom svale odrážajú koncentrácie týchto látok v krvi, avšak okrem prípadov akútnej 

intoxikácie. Analýza stehnového svalu bola navrhnutá najmä v prípadoch, keď je podozrenie 

na posmrtnú redistribúciu xenobiotík. Keďže čoraz viac laboratórií analyzuje kostrový sval, 

vedie to k dostupnosti literárnych údajov pri interpretácii výsledkov a preto potenciálne výhody 

analýzy kostrového svalu prevažujú nad obmedzeniami.  

 

 Stručný prehľad toxikologických analýz v súdnom lekárstve na Slovensku: štandardnou 

súčasťou každej pitvy (okrem prípadov úmrtí v zdravotníckom zariadení, ak hospitalizácia 

pacienta trvala viac ako 24 hod.) je vyšetrenie alkoholu (etanolu) z periférnej krvi, odobratej 

spravidla zo stehnovej žily (príp. lakťovej žily), metódou plynovej chromatografie (GC, Gas 

chromatography). Výnimku tvoria špecifické prípady, keď sa na vyšetrenie alkoholu odoberá 

krv po dlhšom čase hospitalizácie z určitých úrazových miest, najčastejšie z intrakraniálneho 



 
35 

krvácania. Na vyšetrenie koncentrácie etanolu sa zásadne neodporúča odoberať vzorka krvi zo 

srdca, nakoľko výsledok takéhoto vyšetrenia môže byť ovplyvnený - skreslený posmrtnou 

difúziou etanolu z anatomicky blízkeho žalúdka. Stanovenie etanolu plynovou chromatografiou 

metódou vnútorného štandardu a za použitia dávkovača „Head Space“ (GC-HS, Headspace gas 

chromatografy) je špecifické, presné, analýza je rýchla a použiteľná pre veľké série vzoriek, 

ako v plnej krvi, tak aj v krvnom sére, resp. v inom biologickom materiáli. Uvedená metóda je 

navyše schopná detegovať vo vyšetrovanej vzorke biologického materiálu okrem etanolu aj iné 

prchavé organické látky (napr. metanol, acetón, toluén, xylény, ketóny...) či kyselinu mravčiu 

(pri otrave metanolom). Laboratórium toxikologicko-chemickej analýzy Súdnolekárskeho 

pracoviska ÚDZS Bratislava je v čase publikovania tejto učebnice jediným toxikologickým 

laboratóriom na Slovensku, ktoré má akreditáciu na vyšetrovanie etanolu v krvi, ako aj v iných 

biologických materiáloch (sérum, moč, žlč, sklovec, žalúdočný obsah, pečeň, oblička, slezina, 

sval, mozog, mozgovo-miechový mok, synoviálna tekutina).  

 Okrem vzorky periférnej krvi je možné a vo vybraných špecifických prípadoch úmrtí       

aj žiadúce odobrať na vyšetrenie alkoholu z mŕtveho tela aj ďalší biologický materiál, najmä 

vzorku moču a očného sklovca, prípadne aj iný materiál. Odberové skúmavky musia byť čisté 

a suché. Spravidla sa odoberá 10 ml krvi (moču, očného sklovca), skúmavku je potrebné naplniť 

až po horný okraj (zátku) a dobre utesniť, aby sa čo najviac eliminovalo riziko možného 

odparenia alkoholu. V prípadoch hnilobných zmien tela sa na vyšetrenie alkoholu odporúča 

vyšetriť očný sklovec, pretože zostáva „sterilný“ aj niekoľko dní po smrti, prakticky nepodlieha 

posmrtnej novotvorbe etanolu (na rozdiel od krvi) a súčasne existuje vzájomný pomer medzi 

koncentráciou etanolu v očnom sklovci a v krvi. Kvôli vyššiemu obsahu vody v očnom sklovci 

v porovnaní s plnou krvou sú v rovnovážnom stave koncentrácie alkoholu v sklovci zvyčajne o 

10-15 % vyššie v porovnaní s krvou. Ak hnilobné zmeny tela dosiahli taký stupeň, že pri pitve 

už nie je možné získať očný sklovec, tak na vyšetrenie alkoholu sa odoberá vzorka moču (za 
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fyziologických podmienok sa v moči nenachádza „cukor“, v močovom mechúre nedochádza 

teda k posmrtnej neogenéze etanolu). Medzi ďalšie možnosti vyšetrenia alkoholu pri výraznej 

kadaveróznej dekompozícii tela patrí vyšetrenie vzorky kostrového svalu, pečene, príp. iných 

vnútorných orgánov alebo aj kostnej drene. Okrem plynovej chromatografie možno prítomnosť 

a množstvo (koncentráciu) etanolu v biologickom materiáli vyšetriť ďalšími laboratórnymi 

metódami, buď špecifickými - napr. vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s plameňovým 

ionizačným detektorom (HPLC-FID, High-performance liquid chromatography with a flame 

ionization detector) alebo plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS, 

Gas chromatography–mass spectrometry), prípadne nešpecifickými (enzymatická metóda 

alebo Widmarkova metóda). 

     

 

Obrázok 8. Plynový chromatograf s detektorom FID a dávkovaním vzoriek technikou Head Space (Agilent 

Technologies 7890B GC System) na vyšetrovanie etanolu a iných prchavých organických látok [Zdroj: autor]. 

  

 Vo vybraných prípadoch úmrtí (napadnutia inou osobou, úmyselné samopoškodenia, 

anamnéza drogovej závislosti, úrazy v doprave, neznáma príčina a mechanizmus smrti, mladší 

vek mŕtveho jedinca) sa ako súčasť doplňujúceho toxikologického vyšetrenia k pitevnému 

nálezu štandardne vykonáva aj imunoskríningové vyšetrenie odobratej vzorky moču a/alebo 

krvi na prítomnosť vybraných skupín omamných a psychotropných látok (návykových drog) 
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a liečiv. V uvedenom prípade ide o skríningové imunochromatografické (obr. 9) alebo imuno-

chemické vyšetrenie (obr. 10), ktorého výsledok je však iba orientačný a predbežný. Získaný 

výsledok môže indikovať prítomnosť pôvodnej formy liečiva alebo drogy, ich metabolitov 

alebo prítomnosť aktívnych a/alebo neaktívnych foriem liečiva či drogy. Každý jeden takýto 

pozitívny výsledok imunoskríningového vyšetrenia musí byť overený a potvrdený špecifickou 

konfirmačnou metódou (napr. GC-MS, LC-MS, HPLC-DAD). Laboratórium toxikologicko-

chemickej analýzy Súdnolekárskeho pracoviska ÚDZS v Bratislave má, podobne ako pri 

vyšetrovaní etanolu, akreditáciu na imunochromatografické vyšetrenie vybraných omamných, 

psychotropných látok a liečiv v moči, a to na amfetamín, barbituráty, benzodiazepíny, extázu, 

fencyklidín, kanabinoidy, kokaín, metadon, metamfetamín, opiáty, tricyklické antidepresíva.  

 

 

 

Obrázok 10. Imunochemický analyzátor (Siemens Viva 

- Twin) na princípe metódy EMIT (Enzyme multiplied 

imunoassay technique) na imunochemické skríningové 

kvalitatívne a semikvantitatívne vyšetrenie vybraných 

skupín liečiv a návykových látok v moči [Zdroj: autor]. 

 

Obrázok 9. Imunochromatografické vyšetrenie.  

Imunochromatografické skríningové testy na 

kvalitatívne vyšetrenie vybraných skupín liečiv, 

omamných a psychotropných látok v moči.  

Imunochromatografické testy sú k dispozícii aj 

na vyšetrovanie vybraných skupín cudzorodých 

látok v krvi [Zdroj: autor]. 
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 V rámci systematickej toxikologickej analýzy sa v mnohých prípadoch úmrtí vykonáva 

tzv. bežný skríning (kvalitatívna analýza) cudzorodých látok vo vzorke krvi, moču, príp. iného 

biologického materiálu. Pri pozitívnom skríningu - záchyte cudzorodej látky alebo viacerých 

látok sa vykoná následná kvantifikácia zachytenej cudzorodej látky/látok predovšetkým v krvi. 

V praxi sa na túto analýzu najčastejšie používajú tieto chromatografické analytické metódy: 

chromatografia na tenkej vrstve (TLC), plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou 

(GC-MS), kvapalinová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou (LC-MS), vysokoúčinná  

kvapalinová chromatografia (HP-LC). Tieto analytické metódy majú svoje výhody, ale aj určité 

obmedzenia. Ich úlohou je identifikovať (detekovať) toxikologicky významné cudzorodé látky 

vo vyšetrovanom biologickom materiáli a s výnimkou metódy TLC stanoviť aj koncentrácie 

detegovaných cudzorodých látok. Uvedenými špecifickými analytickými metódami je možné 

identifikovať a kvantifikovať široké spektrum cudzorodých látok - najmä rozličné liečivá, 

omamné a psychotropné látky, glykoly, rastlinné alkaloidy a ďalšie. K ďalším toxikologickým 

vyšetreniam vykonávaným na súdnolekárskych pracoviskách ÚDZS na Slovensku patrí:  

➢ kvalitatívny dôkaz nasýtenia krvi oxidom uhoľnatým tzv. skúškou varom (obr. 11) 

a vyšetrenie koncentrácie karboxyhemoglobínu (COHb) v krvi spektrofotometrom metódou 

podľa Wolfa v modifikácii podľa Porubského (kvantitatívny dôkaz COHb) pri podozrení alebo 

potvrdení akútnej intoxikácie oxidom uhoľnatým (CO), 

 

 

Obrázok 11.  Skúška varom.  

Orientačné vyšetrenie na kvalitatívny dôkaz nasýtenia krvi oxidom 

uhoľnatým. V ľavej skúmavke pozitívny výsledok vyšetrenia -  vznik 

tehlovo-červenej krvnej zrazeniny; v pravej skúmavke negatívny 

výsledok vyšetrenia (negatívna, tzv. slepá kontrola vyšetrenia) - vznik 

tmavohnedej krvnej zrazeniny [Zdroj: autor]. 
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➢ vyšetrenie kyanidov (dôkaz CN– iónov) kalorimetrickou metódou podľa Munka 

a Matuškovej pri podozrení na intoxikáciu kyanidmi (kyanovodík, kyanid draselný či sodný), 

➢ vyšetrenie alveolárneho vzduchu po jeho izolácii (evakuácii) z pľúc metódou podľa 

Bauera pri podozrení na intoxikáciu plynmi alebo prchavými látkami (oxid uhoľnatý, toluén, 

trichlóretylén, sírovodík, kyanovodík, amoniak, benzín, nafta, metán, propán, bután...) alebo 

úmrtí v nedýchateľnom prostredí oxidu uhličitého či dusíka,  

➢ vyšetrenie biologického materiálu na prítomnosť spór húb. 

 

 

Obrázok 12. Plynový chromatograf s hmotnostnou spektrometriou (Schimadzu GCMS - QP2010 Plus)                                   

na kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu cudzorodých látok [Zdroj: autor]. 

 

 

Obrázok 13.  Kvapalinový chromatograf s viacerými detektormi (Agilent Technologies, Triple Quad 

LCMSMS, HPLC-DAD) na kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu cudzorodých látok [Zdroj: autor]. 
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V rámci súdnolekárskej toxikológie sa na pracoviskách ÚDZS v Slovenskej republike 

vykonávajú aj biochemické vyšetrenia pri pitve odobratých vzoriek krvi a/alebo moču (tzv. 

postmortálna biochémia), ku ktorým patria tieto vyšetrenia: stanovenie methemoglobínu v krvi 

spektrofotometricky pri podozrení na otravu dusičnanmi alebo inými látkami (napr. niektoré 

sulfonamidové antibiotiká, nitrobenzén, anilínové farbivá), stanovenie koncentrácie glukózy 

v krvi a/alebo v moči alebo stanovenie glykovaného hemoglobínu v krvi spektrofotometricky 

pri cukrovke, vyšetrenie kyseliny hippurovej (metabolit toluénu) v moči spektrofotometricky 

pri podozrení na expozíciu alebo intoxikáciu toluénom.  

 

3.2 Histologické vyšetrenie   

 Histologické, resp. histopatologické vyšetrenie je spolu s toxikologickým vyšetrením 

najčastejšie využívaným doplňujúcim laboratórnym vyšetrením v súdnom lekárstve. V tomto 

prípade ide o vyšetrenie tenkých rezov jednotlivých orgánov a/alebo tkanív, ktoré sú rôznym 

spôsobom ofarbené, aby boli znázornené tie telesné štruktúry, ktoré je potrebné detekovať. 

Histologické vyšetrenie patrí medzi dôležité vyšetrovacie metódy, má zásadný diagnostický 

účel. Cieľom tohto vyšetrenia je stanoviť diagnózu, resp. potvrdiť, vyvrátiť alebo zmeniť či 

upraviť diagnózu zistenú makroskopicky pri pitve. Je ním možné identifikovať voľným okom 

pri pitve nedetegovateľné chorobné zmeny, prípadne overiť a/alebo spresniť pitvou zistené 

chorobné a/alebo úrazové nálezy, a to na tkanivovej aj celulárnej, čiastočne až na subcelulárnej 

úrovni. V prípade zistených chorobných zmien je vhodnejšie hovoriť o histopatologickom 

vyšetrení (na rozdiel od histologického vyšetrenia týkajúceho sa v užšom zmysle slova 

vyšetrenia fyziologických, teda zdravých tkanív). Histologické vyšetrenie je nevyhnutné pri 

nejasnom výsledku pitvy. V súdnom lekárstve sa vykonáva bežne pri každej pitve s výnimkou 

tých prípadov, kedy na vyšetrenie nie je možné odobrať žiaden orgán alebo vhodné tkanivo 

(kostrové pozostatky). Štandardne sa na vyšetrenie pri pitve odoberajú vybrané časti (excízie, 
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výrezky) z mozgu, srdca, pľúc, pečene, obličiek, sleziny, pankreasu. V prípade potreby sa 

odoberajú aj časti ďalších orgánov a/alebo tkanív, najmä z miesta podozrivého, chorobne či 

úrazom zmeneného tkaniva alebo časti orgánu. Dôležité pritom je, aby v odobratom tkanive 

alebo orgáne bola zachytená patologická zmena aj zdravá časť tkaniva, t. j. výrezky je potrebné 

odoberať z rozhrania zdravej a patologicky zmenenej časti tkaniva. Predpokladom dosiahnutia 

čo najlepšieho histologického preparátu na mikroskopické histopatologické vyšetrenie je okrem 

odberu vzorky zo správneho miesta aj odber rozmerovo ideálnej vzorky tkaniva (hrúbka tkaniva 

nesmie presiahnuť 1 cm , ideálna hrúbka je 0,5 cm), čo najrýchlejšia fixácia tkaniva (fixácia je 

rýchla denaturácia bielkovín cytoplazmy buniek aj medzibunkovej hmoty, ktorá zabraňuje 

procesu autolýzy tkaniva a zmenám, ktoré by mohla spôsobiť prípadná bakteriálna mikroflóra) 

a následne vyhotovenie histologického preparátu štandardizovanými laboratórnymi postupmi.       

 Histologické vyšetrenie slúži na mikroskopickú diagnostiku vyšetrovaných orgánov aj 

tkanív na základe ich mikroskopickej štúdie, najčastejšie pomocou svetelného mikroskopu. 

Svetelný (optický) mikroskop zobrazuje objekty v oblasti vlnových dĺžok viditeľného svetla  

(400 - 760 nm). Svetelnou mikroskopiou je možné dosiahnuť zväčšenie až 1000-násobné, 

ktorým možno pozorovať objekty veľkosti asi 0,2 - 0,3 µm. Okrem štandardného svetelného 

mikroskopu sa v súdnom lekárstve využívajú aj niektoré jeho varianty - stereoskopický 

mikroskop (stereomikroskopia je opísaná samostatne), mikroskopia v tmavom poli (objektív 

zbiera z preparátu len svetelné lúče vznikajúce odrazom alebo rozptylom svetla na tkanive; 

vyšetrované objekty sa zobrazujú ako jasné obrazy v kontraste s tmavým poľom, ktoré je 

zabezpečené špeciálnym objektívom), mikroskop s fázovým kontrastom (umožňuje zviditeľniť  

tkanivá a bunky, ktoré sa navzájom líšia indexom lomu svetla, čo sa prejaví v rozdielnej 

intenzite svetla), polarizačný mikroskop (princíp je založený na dvojlome niektorých štruktúr, 

čo sa prejaví pri pozorovaní v polarizovanom svetle; je možné ním určiť tvar a orientáciu 

mikroštruktúr), flourescenčný mikroskop (využíva schopnosť niektorých látok emitovať 
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viditeľné svetlo po ožiarení UV svetlom; primárna flourescencia je výsledkom flourescencie 

prirodzených látok v organizme, napr. pigmentov; sekundárna flourescencia vzniká naviazaním 

floureskujúcich farbív na konkrétne špecifické štruktúry buniek alebo tkanív), interferenčný 

mikroskop (popri zobrazovaní umožňuje napr. zmerať hrúbku preparátu alebo index lomu 

objektu) alebo inverzný mikroskop (objektív sa nachádza pod preparátom a osvetľovací systém 

nad preparátom; umožňuje skúmať kultivované tkanivové a bunkové kultúry). Elektrónový 

mikroskop využíva na zobrazenie štruktúr rýchly prúd elektrónov, ktoré majú charakter vlnenia 

s veľmi krátkymi vlnovými dĺžkami, čo umožňuje dosiahnuť rozlíšenie na desatiny až stotiny 

nanometrov. Rastrovací elektrónový mikroskop dosahuje maximálne zväčšenie 50 000-krát 

a  rozlišovaciu schopnosť 1-10 nm. Transmisný elektrónový mikroskop dosahuje maximálne 

zväčšenie až 1 000 000-krát a rozlišovaciu schopnosť 0,05-0,2 nm. Takáto rozlišovacia 

schopnosť dovoľuje pozorovať objekty na úrovni ultraštruktúr až makromolekúl. Elektrónová 

mikroskopia slúži nielen na objasnenie morfológie a procesov v bunke, ale využíva sa aj pri 

diagnostike niektorých chorôb (napr. myopatie, choroby mozgu a pod.).  

 

 

Obrázok 14.  Svetelný (optický) mikroskop (Olympus BX 41) s digitálnym farebným fotoaparátom                     

s vysokým rozlíšením (Olympus DP72); so softvérom spoločnosti Olympus a PC zostavou s LCD                          

monitorom umožňuje prehliadanie, záznam a archiváciu digitálnych mikrofotografií [Zdroj: autor]. 
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 Základným a najpoužívanejším prehľadným histologickým farbením fixovaných tkanív 

je v súdnom lekárstve farbenie hematoxylínom-eozínom (HE). Ide o farbenie kombináciou 

dvoch farbív - bázického (zásaditého) hematoxylínu a kyslého eozínu. Vo všeobecnosti farbí 

hematoxylín jadrá buniek na tmavomodro až modro-fialovo, eozín farbí cytoplazmu buniek 

a väčšinu vláknitej zložky medzibunkovej hmoty do rôznych odtieňov ružovej. V osobitných 

prípadoch, keď je na potvrdenie etiológie a diagnózy ochorenia potrebné detekovať určité 

špecifické látky alebo súčasti buniek sa používajú špeciálne - tzv. histochemické farbenia.  

 

 Histochémia predstavuje hraničný odbor medzi histológiou a chémiou. Pomocou tejto 

metódy je možné dokázať a mikroskopicky lokalizovať najrôznejšie organické aj anorganické 

chemické látky v bunkách a/alebo tkanivách tela. Metódami histochémie možno detegovať 

bielkoviny, cukry, tuky, nukleové kysliny, iné organické (napr. pigmenty) aj anorganické látky  

(kovy). V súdnolekárskej praxi sa najčastejšie využívajú tieto histochemické farbenia:  

- farbenie podľa Weigert Van Giesona na dôkaz kolagénových vlákien: kolagénové vlákna 

väziva sa farbia červeno, jadrá buniek modročierno až hnedočierno, cytoplazma buniek 

a svalovina žlto; používa sa napr. na diagnostiku disperznej myofibrózy srdca, jaziev 

srdcového svalu alebo iných prípadov susp. zmnoženia kolagénového väziva, najmä pri 

pokročilých hnilobných zmenách tela;    

- farbenie podľa Malloryho (modrý Massonov trichróm) na dôkaz kolagénových vlákien: 

kolagénové vlákna sa farbia modro, jadrá buniek tmavohnedo až hnedočierno, cytoplazma 

buniek ružovo a svalovina červeno; farbenie sa používa napr. pri diagnostike jaziev 

srdcového svalu (myofibróza srdca) či fibrinoidnej nekrózy pri vaskulitídach;  

- farbenie zelený Massonov trichróm na dôkaz kolagénových vlákien: podobné ako Massonov 

modrý trichróm s tým rozdielom, že kolagénové vlákna väziva sa farbia zeleno;      

- farbenie elastických vlákien orceínom: elastické vlákna sa farbia červenohnedo, jadrá 

buniek modro; používa sa napr. k dôkazu degeneratívneho ochorenia ciev alebo dôkazu 



 
44 

„vyrovnania“ elastických vlákien v stene pľúcnych tepien u novorodenca, ktorý sa po pôrode 

nadýchol a bol teda narodený živý;  

- farbenie elastických vlákien rezorcín-fuchsínom: elastické vlákna sa farbia modročierno, 

jadrá buniek po dofarbení červeno; používa sa napríklad na diagnostiku degeneratívneho 

ochorenia ciev, poškodenia cievnej steny pri aneuryzme;  

- farbenie impregnáciou podľa Gömöriho na dôkaz retikulárnych vlákien: retikulárne vlákna 

sa farbia čierno, kolagénové vlákna hnedo a jadrá buniek červeno; pomocou tohto farbenia 

možno hodnotiť architektoniku tkaniva pečene, sleziny, lymfatických uzlín;   

- farbenie Kongo červeňou na dôkaz amyloidu: amyloid sa farbí červeno, pri pozorovaní 

v polarizovanom svetle sa farba amyloidu zmení na charakteristickú svetlozelenú; 

- farbenie olejovou červenou alebo Sudan III na dôkaz tukov (vykonáva sa z tkanív bez ich 

zalievania do parafínu; po predchádzajúcom zmrazení sa tkanivá režú na zmrazovacom 

mikrotóme): tukové kvapôčky sa farbia červeno, jadrá buniek modro; farbenie sa používa 

najmä na diagnostiku tukovej embólie v pľúcach alebo steatózy pečene;  

- farbenie podľa Perlsa - Perlsova reakcia na dôkaz trojmocného železa (Fe3+): železo sa farbí 

modrozeleno, jadrá buniek červeno; na dôkaz siderofágov v pľúcach alebo slezine pri 

chronickom srdcovom zlyhávaní, k určeniu času vzniku poranenia spojeného s krvácaním 

do tkaniva, kde sa dokazuje prítomnosť železitých iónov z rozpadajúcich sa erytrocytov;    

- farbenie PAS reakciou na dôkaz neutrálnych polysacharidov: znázornenie polysacharidov 

vrátane mukopolysacharidov, glykoproteínov a glykogénu, ktoré sa farbia na purpurovo-

červeno; reakcia znázorňuje aj retikulárne vlákna (sú PAS pozitívne);   

- farbenie Alciánovou modrou na dôkaz kyslých mukopolysacharidov: kyslé mukopoly-

sacharidy (napr. hlien pohárikových buniek) sa farbia modrozeleno; pri použití tohto 

farbenia v kombinácii s farbením PAS-reakciou je možné navzájom odlíšiť kyslé a neutrálne 

mukopolysacharidy; 
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- farbenie impregnačnou metódou podľa Palmgrena na dôkaz neurofibrilov: nervové vlákna 

sa farbia čierno, ostatné tkanivo ružovo-sivo až fialkasto; farbenie sa používa na dôkaz 

difúzneho axonálneho poškodenia (DAP) mozgu;  

- farbenie podľa Grama na dôkaz a rozlíšenie baktérií: gram-pozitívne baktérie sa farbia 

tmavomodro, gram-negatívne baktérie ružovo, jadrá buniek hnedo-čierno;  

- farbenie podľa Ziehla-Neelsena na dôkaz mykobaktérií: mykobaktérie sa farbia tmavo-

červeno, jadrá buniek hnedo-čierno, ostatné zložky tkaniva svetlomodro;   

- farbenie podľa Grocotta na dôkaz plesní: plesne sa farbia čierno alebo sivo-modro, 

dofarbené jadrá buniek sa farbia červeno;  

- farbenie podľa Schiffa alebo podľa Zareckej na dôkaz kyslých fosfatáz, nachádzajúcich sa 

v sperme - ejakuláte (výlučok mužských pohlavných žliaz s obsahom spermií); 

- mikroskopický dôkaz spermií v natívnom nátere na podložnom sklíčku fixovanom plame-

ňom, v ofarbenom alebo neofarbenom preparáte. Pre farbenie sa najčastejšie používa karbol-

fuchsín, karmín, metylová zeleň.    

  Histochemicky je možné v tkanive, prípadne v bunke znázorniť tiež aktivitu enzýmov – 

enzýmohistochémia.  Ide o metódu slúžiacu na dôkaz enzýmov, ktoré sa dokazujú v bunkách 

a tkanivách na základe ich reakčných vlastností. Príkladom je dôkaz enzýmu peroxidázy 

prítomnej v rôznych bunkových typoch alebo dôkaz enzýmu fosfatázy.  

 

  Imunohistochémia patrí medzi histologické techniky, pričom využíva monoklonové či  

polyklonové protilátky, ktorými sa vizualizujú určité tkanivové antigény. Metódy imuno-

histochémie sú založené na reakcii antigénu s príslušnou protilátkou. Možno nimi dokázať a 

presne lokalizovať prítomnosť antigénu, teda látky, ktorá je súčasťou tkaniva alebo bunky 

a vyvolá imunitnú odpoveď za vzniku protilátok. Antigénom môže byť proteín, polysacharid 

alebo lipid. Základným princípom imunohistochémie je presná - cielená lokalizácia cieľových 

komponentov - konkrétnych antigénov v bunke (bunkovej membráne, cytoplazme či jadre) 
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alebo v tkanive.  Rozoznávajú sa dva typy imunohistochemických metód: priama a nepriama. 

Pri priamej metóde sa aplikuje značená protilátka (protilátka s nadviazanou značkou) priamo 

na tkanivový rez. Výhodou tejto metódy je rýchlosť a jednoduchá príprava, nevýhodou menšia 

citlivosť pre svetelnú mikroskopiu (metóda vyhovuje skôr elektrónovej mikroskopii). Častejšie 

sa používa nepriama metóda, a to buď dvojstupňová (na antigén sa naviaže primárna protilátka 

a v druhom kroku sa na primárnu protilátku naviaže protilátka sekundárna, ktorá je značená) 

alebo trojstupňová (v druhom kroku je protilátka neznačená a v treťom kroku sa pridáva 

značený komplex). Citlivosť nepriamej metódy je vyššia. Značené protilátky, resp. komplexy 

umožňujú dokazované štruktúry pozorovať v mikroskope. Veľkou výhodou imunohistochémie 

je aj to, že na vyšetrenie možno použiť aj materiál rutinne spracovaný fixáciou formolom a jeho 

zaliatím do parafínového bločku.  

  V súdnom lekárstve sa imunohistochemické metódy používajú najmä pri diagnostike 

poškodenia srdcového svalu (včasné fázy hypoxických a ischemických zmien myokardu - 

dôkaz vymiznutia bielkoviny desmínu či myoglobínu primárne prítomných v myokarde alebo 

dôkaz bielkoviny, ktorá sa v srdci fyziologicky nenachádza a do poškodených srdcových 

svalových vlákien preniká z krvi - napr. fibrinogén), pri diagnostike traumatických zmien 

centrálneho nervového systému, pri diferenciálnej diagnostike primárnych traumatických 

a následných sekundárnych zmien tkaniva mozgu, pri diagnostike náhlej smrti novorodencov, 

pri dôkaze včasných vitálnych reakcií poranení a datovaní vzniku poranení, pri podozrení na 

aspiráciu plodovej vody alebo embólie plodovou vodou, na dôkaz krvných skupinových 

vlastností (vyšetrenie systému ABO v kostrovom svale, myokarde alebo vlase). Nakoľko 

imunohistochemické vyšetrenie je náročné na spracovanie tkanív aj ekonomicky, pracoviská 

súdneho lekárstva spolupracujú s pracoviskami patológie, ktoré metódy imunohistochémie 

využívajú často a v oveľa väčšom rozsahu. V patológii sa tieto metódy používajú najmä na 

diagnostiku nádorov neistej histogenézy, na prognostické markery nádorov (predikcia a 
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prognóza správania sa nádorov), na predikciu terapeutickej odpovede karcinómu prsníka alebo 

prostaty, ako aj pri niektorých infekčných chorobách v rámci identifikácie pôvodcov chorôb, 

napr. pri detekcii vírusov (herpesvírusy, vírusy hepatitídy, cytomegalovírus, papilomavírus), 

baktérií (napr. Helicobacter pylori) alebo parazitov (Pneumocystis carinii).  

 Na záver je potrebné doplniť, že dôležitým atribútom, od ktorého závisí výsledná kvalita 

zhotoveného histologického preparátu a tým aj výsledok a diagnostická hodnota vyšetrenia je 

okrem správneho spôsobu, množstva aj miesta odberu vzorky tkaniva pri pitve a jeho fixácii aj 

následné spracovanie vzorky podľa odporúčaných postupov správnej laboratórnej praxe.   

 

3.3 Makroenzymatické vyšetrenie 

 V súdnolekárskej praxi sa veľmi často stretávame s potrebou diagnostikovať včasné 

štádiá ischemického, respektíve hypoxicko-ischemického poškodenia srdcového svalu, najmä 

infarktu myokardu, a to predovšetkým v prípadoch náhlej srdcovej smrti. Morfologický 

makroskopický aj mikroskopický obraz akútnych ischemických zmien  v myokarde závisí vo 

veľkej miere od dĺžky (času) prežívania - t. j. od vzniku akútnej ischémie po úmrtie. Na rozvoj 

infarktu myokardu do jeho makroskopicky zreteľnej podoby je potrebný dlhší čas, prvé 

makroskopicky viditeľné zmeny pri pitve sú rozoznateľné najskôr po 16 až 24 hodinách 

prežívania, v niektorých prípadoch aj skôr (cca už po 12 hodinách prežívania). V mnohých 

prípadoch však dochádza k úmrtiu osoby skôr a makroskopicky viditeľné zmeny vzhľadu 

akútneho infarktu myokardu sa v srdcovom svale nestačia vyvinúť. Pomocou bežnej svetelnej 

mikroskopie je možné akútne ischemické zmeny v srdcovom svale detegovať taktiež až po 

uplynutí určitého času prežívania. Typické histopatologické zmeny svedčiace pre akútnu 

ischémiu, resp. infarkt myokardu, ktoré možno pozorovať v svetelnom (optickom) mikroskope, 

vznikajú približne po 4 až 8 hodinách prežívania (podľa niektorých literárnych údajov aj skôr, 

ide však o zmeny, ktoré nie sú špecifické pre infarkt myokardu), zreteľné histopatologické 
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zmeny vznikajú približne po 12 až 24 hodinách prežívania. Je potrebné tiež zdôrazniť, že 

uvedené zmeny sú závislé aj od ďalších faktorov (napríklad individuálne vlastnosti a stav 

organizmu, prípadná resuscitácia), preto datovanie vzniku čerstvých ischemických zmien 

myokardu je v prípade svetelnej mikroskopie len orientačné. Špeciálnymi histologickými 

technikami je možné akútne ischemické zmeny myokardu detegovať oveľa skôr (napr. 

flourescenčným mikroskopom za 2 - 3 hodiny, imunohistologickými metódami už za 1 - 2 

hodiny, elektrónovým mikroskopom už za niekoľko málo minút, napr. už za 15 - 20 minút je 

možné dokázať ireverzibilné zmeny buniek srdcového svalu).    

 K dôkazu včasných fáz ischemického poškodenia srdcového svalu - ischémie myokardu 

ešte pred histologickým spracovaním excízií srdcového svalu a jeho následným histologickým 

vyšetrením sa v súdnom lekárstve na Slovensku používa makroenzymatické vyšetrenie alebo 

aj makroenzymatická reakcia („makroreakcia“), ktorá po svojom zavedení do praxe prispela 

k zlepšeniu makroskopickej diagnostiky včasných štádií ischemického poškodenia myokardu - 

infarktu myokardu. Ide o enzymatické histochemické makroskopické vyšetrenie určitej časti 

srdcového svalu - priečnych rezov zo srdca. Pri pitve srdca sa používa spôsob tzv. Šiklových 

rezov (ide o „salámové“ rezy hrúbky cca 1 cm, vedené priečne od hrotu srdca smerom k báze 

srdca) a na vyšetrenie sa odoberajú rezy, v ktorých sú makroskopicky viditeľné podozrivé 

zmeny v myokarde. Ak takéto zmeny pri pitve nevidieť, väčšinou sa na vyšetrenie vyberajú 

rezy zo stredných oblastí srdca, kde je zachytené medzikomorové septum, svalovina oboch 

komôr a papilárne svaly. Pred inkubáciou je potrebné odobraté srdcové rezy riadne „očistiť“ od 

prípadných posmrtných krvných koagúl a opláchnuť fyziologickým roztokom.  

 Metóda makroenzymatickej reakcie je založená na znížení aktivity niektorých enzýmov  

následkom ischémie v ložisku poškodenia srdcového svalu. Podstatou metódy je enzymatický 

dôkaz aktivity niektorých dehydrogenáz v srdcovom svale, pomocou vhodného indikátora. Na 

súdnolekárskych pracoviskách ÚDZS na Slovensku sa najčastejšie využíva dôkaz aktivity 
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dehydrogenázy kyseliny jantárovej (sukcinátdehydrogenáza, SDH), pričom ako indikátor sa 

používa roztok tetrazoliovej zlúčeniny INT (iodonitrotetrazolium - tetrazoliová soľ, ktorá pri 

redukcii produkuje červené farbivo). Princíp metódy je v tom, že v ischémiou nepoškodenom 

srdcovom svale, kde je zachovaná (t. j. neporušená) aktivita dehydrogenáz, dôjde účinkom 

dehydrogenázy k redukcii indikátora na farbivo a nepoškodený myokard sa zafarbí - v prípade 

dehydrogenázy kyseliny jantárovej na sýtočerveno až purpurovo-červeno. Naopak, v miestach 

ischemického poškodenia srdcového svalu k takémuto zafarbeniu nedochádza vôbec, alebo len 

veľmi málo a poškodené oblasti srdcového svalu si zachovávajú svoju pôvodnú farbu, sú teda 

bledšie v porovnaní so zafarbenou nepoškodenou oblasťou srdcového svalu. Pôvodnú farbu si 

takisto zachovávajú aj tkanivové štruktúry „chudobné“ na dehydrogenázy, ako sú epikard, 

endokard, chlopne srdca a tukové tkanivo. Skorým indikátorom akútneho infarktu myokardu 

sú aj iné enzýmy, ktoré je možné vyšetriť (laktátdehydrogenáza alebo cytochrómoxidáza, ktorej 

aktivita vykazuje zníženie ešte pred znížením aktivity sukcinátdehydrogenázy). 

 Makroenzymatické vyšetrenie je možné použiť v prípadoch, keď ischémia myokardu 

trvala najmenej 3 - 4 hodiny (podľa niektorých literárnych údajov pozitívna reakcia môže byť 

prítomná už po 1 - 2 hodinách od začiatku ischémie). Nevýhodou makroenzymatickej reakcie 

je jej relatívne malá odolnosť voči autolýze, vyšetrenie je možné použiť, ak od smrti neprešlo 

viac ako 24 hodín, podľa niektorých literárnych údajov max. 48 hodín. Pri postmortálnom 

intervale viac ako 48 hodín bývajú totiž prítomné už rozsiahle arteficiálne zmeny - výpadky 

aktivity reakcie. Pozitivita vyšetrenia môže nastať aj v iných prípadoch ischémie či hypoxie 

myokardu, napr. pri šoku, agónii, hypertermii či prolongovanom dusení. Výhodou vyšetrenia 

po jeho zavedení do praxe (v bývalom Československu v 70. rokoch 20. storočia) bol posun 

diagnostických možností smerom  k včasným štádiám infarktu myokardu a tiež skutočnosť, že 

na histologické vyšetrenie sa neodoberali vzorky myokardu tzv. „naslepo“, ale z miesta jeho 

veľmi pravdepodobného poškodenia. Zároveň sa predpokladalo sa, že táto metóda môže byť 
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prinajmenšom semikvantitatívnym ukazovateľom aktuálnej biochemickej aktivity daného 

enzýmu a tým aj pomerne spoľahlivým indikátorom akútneho ischemického poškodenia 

myokardu. Postupne sa však ukázalo, že aktivita enzýmu zisťovaná histochemicky nemusí 

korelovať so skutočnou biochemickou aktivitou vyšetrovaného enzýmu. Preto je využitie 

makroenzymatickej metódy v praxi obmedzené, akceptované len čiastočne, postupne bolo 

nahradené imunohistochemickými technikami, ktoré sú v súčasnosti v histologickej praxi už 

plne rozvinuté. Aj napriek tomu sa v súdnolekárskej praxi na Slovensku v odôvodnených 

prípadoch používa makroskopická enzymatická reakcia zisťovania aktivity dehydrogenázy 

kyseliny jantárovej ako doplňujúca metóda na diagnostiku skorých ischemických zmien 

myokardu, najmä v prípadoch náhlej srdcovej smrti.  

 

    

vitálny  

3.4 Stereomikroskopické vyšetrenie   

 Stereomikroskop alebo binokulárny mikroskop (binokulárna lupa, stereolupa) je druh 

svetelného mikroskopu, ktorý slúži na pozorovanie objektov v trojrozmernom obraze, v rôznom 

zväčšení. Na skúmanie využíva svetlo odrazené od povrchu skúmaného objektu. Na rozdiel od 

Obrázok 15. Makroenzymatická reakcia.  

V strede čerstvý rez myokardu zafarbený nitrotetrazoliovou 

modrou (NBT) ukazuje skorú ischemickú subendokardiálnu 

nekrózu myokardu indikovanú zmenou sfarbenia - NBT sa 

farbí len v prítomnosti intracelulárnej laktátdehydrogenázy 

(LDH). Ireverzibilne poškodený myokard sa javí ako bledá 

nezafarbená oblasť, v inak tmavočerveno-fialovom nepo-

škodenom vitálnom myokarde. Srdce a apikálny rez srdca 

nezafarbené NBT [Zdroj: Michaud K. et al., 2020]. 
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svetelného mikroskopu, stereomikroskop používa menšie optické zväčšenia a väčšie pracovné 

vzdialenosti (t. j. vzdialenosť medzi optickou jednotkou a pozorovaným objektom). Skladá sa 

z dvoch samostatných mikroskopov, jedného pre pravé a jedného pre ľavé oko, ktoré vytvárajú 

dva samostatné optické lúče vedúce do oka pozorovateľa, do každého oka jeden. Každé oko 

vytvára samostatný obraz pozorovaného objektu, ale mozog vyhodnotí tieto rozdielne obrazy 

ako jeden celok a vytvorí priestorový, plastický 3D vnem. Staršie typy stereomikroskopov majú 

dva objektívy a dva okulárové tubusy, novšie typy majú dva okuláre a len jeden objektív s 

veľkým polomerom. Vo všeobecnosti sa stereomikroskopy používajú na menšie optické 

zväčšenie (4 až 60-krát). Moderné stereomikroskopy majú rozsah optického zväčšenia cca do 

200 až 300-krát, špičkové výskumné stereomikroskopy dosahujú až 500-násobné zväčšenie. 

Podobne ako optický mikroskop, aj stereomikroskop môže byť vybavený digitálnym foto-

aparátom alebo videokamerou a tým prispôsobený na snímanie obrazu.  

 Stereomikroskop sa používa na pozorovanie nepriehľadných objektov, predmetov alebo 

vzoriek, ktorými neprechádza svetlo. Vďaka svojej schopnosti zobraziť trojrozmerné (3D) 

štruktúry sa stereomikroskop okrem nemedicínskych oblastí využíva aj v rôznych prírodných 

odboroch (biológia, botanika, entomológia). Podstatné využitie a význam našiel aj v medicíne, 

predovšetkým pri rozličných mikrochirurgických operáciách (neurochirurgia, oftalmológia, 

stomatológia), kde poskytuje presný obraz o trojrozmernom vzhľade a usporiadaní tkanív alebo 

orgánu a okolitých štruktúr. Stereomikroskopia ako pomocná doplňujúca zobrazovacia metóda 

našla uplatnenie aj v súdnom lekárstve. Môže sa využiť jednak priamo pri pitve (in vivo) na 

diagnostiku či preparáciu rôznych tkanív, alebo v laboratóriu (in vitro) po odobratí skúmaných 

vzoriek zo šatstva alebo priamo z mŕtveho tela. Stereomikroskop je dôležitým doplnkovým 

prístrojom, ktorý možno použiť na štúdium detailov povrchu rôznych častí ľudského tela, 

taktiež môže napomôcť pri pitve malých či drobných tkanivových štruktúr. Výhodou stereo-

mikroskopie je skutočnosť, že vzorky málokedy vyžadujú akúkoľvek prípravu, vzorka sa 
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jednoducho umiestni pod mikroskop a ihneď pozoruje. Medzi najčastejšie možnosti využitia 

stereomikroskopie v súdnom lekárstve patria strelné poranenia (skúmanie strelných defektov 

na šatstve aj na tele), poranenia ostrým predmetom (skúmanie defektov na šatstve, skúmanie 

okrajov, uhlov aj spodiny rán na tele), poranenia tupým predmetom (skúmanie okrajov aj 

spodiny rán s prípadným nálezom cudzieho materiálu v rane), dopravné úrazy (skúmanie 

povrchu šatstva alebo odhalených oblastí tela a pátranie po oteroch, prípadne úlomkoch laku 

a skla vozidla), diagnostika drobných zlomenín (prasklín) kostí pri pitve, poranenia elektrickým 

prúdom (skúmanie prúdových známok na tele). Ďalšou možnosťou forenzného využitia 

stereomikroskopie je napr. vyšetrenie a prípadná identifikácia stôp a mikrostôp materiálu 

humánneho (ľudské chlpy) alebo nehumánneho (zvieracie chlpy, semená rastlín, umelé vlákna) 

pôvodu  nájdeného pri pitve na šatstve alebo na mŕtvom tele a ich následné porovnanie so 

stopami nájdenými na mieste činu, resp. nálezu mŕtveho tela.  

 Stereomikroskopia sa využíva aj v patológii pri pozorovaní a skúmaní patomorfológie 

rôznych orgánov a tkanív (napr. u novorodencov pri vrodených vývojových chybách srdca), 

vzoriek na bioptické vyšetrenie ešte pred ich spracovaním a histopatologickým vyšetrením.  

 

                      

Obrázok 16. Trinokulárny stereomikroskop na pevnom        Obrázok 17.  Trinokulárny stereomikroskop na po- 
      stolnom stojane, rozsah zoomu od 10x do 63x,                  blivom stojane v pitevni, rozsah zoomu 6,7x - 45x,       

              Nikon SMZ-2T [Zdroj: autor].    Olympus SZ-61TR. [Zdroj: autor]. 
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3.5 Laboratórne vyšetrenia pri utopení 

 Diagnostika utopenia je považovaná za jednu z najnáročnejších diagnostík v súdnom 

lekárstve, a to najmä v prípadoch neskorých posmrtných zmien tela, ktoré bolo vytiahnuté 

z vodného prostredia. Laboratórna diagnostika utopenia je založená predovšetkým na dôkaze 

hemodilúcie vo veľkom krvnom obehu, s tým súvisiacich zmien v zložení krvi a na  identifikácii 

drobných častíc, ktoré sa dostali do organizmu spolu s aspirovanou tekutinou.  

 Vznik hemodilúcie (zmnoženia obsahu vody v krvnej plazme) vychádza z predpokladu, 

že alveolárna stena v pľúcach je semipermeabilná membrána, pričom ak sa do pľúcnych 

alveolov dostane voda, táto cez alveolárnu stenu následne prenikne aj do krvi - do pľúcneho 

obehu. Stavba alveolo-kapilárnej membrány dovoľuje teda prestup vdýchnutej (aspirovanej) 

tekutiny do pľúcneho a následne do veľkého krvného obehu, čoho výsledkom je nepomer 

zloženia krvi v ľavej a v pravej časti srdca. V našich podmienkach je sladká voda voči krvi 

hypotonická, čo má za následok prestup „značného“ množstva vody do pľúcnych kapilár 

a ďalej do veľkého krvného obehu. Ak je teda sladká voda pri utopení aspirovaná, zákonite by 

sa mala prejaviť hemodilúcia v krvi z ľavých oddielov (dutín) srdca, zatiaľ čo hodnoty látok     

v krvi z pravého srdca by mali zostať nezmenené. Z hľadiska hemodilúcie je najznámejšou 

metódou laboratórnej diagnostiky utopenia tzv. Gettlerov test, ktorý je založený na dôkaze 

poklesu koncentrácie chloridových aniónov v krvi v ľavej časti srdca pri porovnaní s ich 

koncentráciou v krvi z pravej časti srdca. Analogicky možno vyšetriť rozdielnu koncentráciu aj 

iných látok, ktoré po smrti relatívne dlhšiu dobu nemenia vlastnosti - napr. kreatinín, močovina, 

draslík, horčík. Na porovnanie koncentrácie z ľavého a pravého srdca je možné v určitých 

prípadoch vyšetriť aj koncentráciu etanolu, pričom podmienkou tohto vyšetrenia je pozitívny 

výsledok koncentrácie etanolu v periférnej krvi a krátky časový interval od smrti po vyšetrenie, 

t. j. neprítomnosť neskorých posmrtných (hnilobných) zmien tela. V minulosti sa na porovnanie 

koncentrácie z ľavej a pravej časti srdca zvykla vyšetrovať hladina glukózy v krvi (glykémia), 
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toto vyšetrenie sa však z dôvodu nepredvídateľného kolísania posmrtných hladín glukózy v 

krvi, resp. premenlivého poklesu hladiny glukózy v krvi po smrti už nepoužíva.        

 Spolu s vdychovanou vodou vstupujú do dýchacích ciest, pľúcnych alveolov a následne 

aj do krvi rôzne cudzorodé anorganické zlúčeniny, baktérie a planktón (drobné riasy - fyto-

planktón, drobné živé organizmy - zooplanktón). Laboratórny dôkaz týchto exogénnych častíc 

významne podporuje diagnózu smrti utopením. Najväčší význam z planktónu majú rozsievky 

(Diatomaceae). Rozsievky sú mikroskopické jednobunkové organizmy, riasy, veľkosti od 2 µm 

do 500 µm až 1 mm. Patria medzi najrozšírenejšie a najviac vyskytujúce sa riasy vôbec, žijúce 

jednotlivo či v kolóniách ako charakteristická súčasť planktónu tečúcich a stojacich prírodných, 

ale aj umelých sladkých vôd. Tiež žijú v morských vodách aj v pôde. Rozsievky  sú mimoriadne 

citlivé na zmeny podmienok prostredia, najmä teplotu, pH a živiny, preto sa početnosť druhov 

rozsievok líši od vody k vode. V súčasnosti je známych asi 285 rodov a viac ako 15 000 druhov 

rozsievok. Bunkové steny rozsievok sa skladajú z hydratovaného oxidu kremičitého, ktorý sa 

ani v extrémnych podmienkach, ako napr. „trávenie“ kyselinou ľahko nezničí. Telo rozsievok 

má kremičitanovú, prakticky ťažko porušiteľnú schránku, ktorú možno v prípade vdychovania 

vody s obsahom rozsievok nájsť vo vnútorných orgánoch utopenej osoby po ich laboratórnom 

spracovaní. Diagnostický význam rozsievok pri utopení je založený na ich aspirácii, následnom 

prestupe alveolo-kapilárnou membránou a „embolizácii“ krvným aj lymfatickým obehom do 

vnútorných orgánov. Pri ponorení mŕtveho tela do vodného prostredia môžu byť rozsievky pri 

dostatočnej hĺbke ponorenia tela zanesené pasívne do dýchacích ciest aj do pľúc, avšak 

nedostanú sa do krvi a teda nemôžu byť roznesené krvným obehom do iných vnútorných 

orgánov. Na vyšetrenie dôkazu rozsievok sa pri pitve odoberajú vzorky (cca 100 g) z oboch 

pľúc a predovšetkým z viacerých orgánov veľkého krvného obehu - pečene, obličiek, sleziny, 

kostnej drene, príp. srdca alebo mozgu. Za najcennejšie sa považuje vyšetrenie kostnej drene 

(väčšinou sa odoberá z hrudnej kosti), pozitívny výsledok potvrdzuje hypotézu utopenia zaživa, 
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kostná dreň je zároveň aj najmenej ovplyvnená kontamináciou počas posmrtného pobytu tela 

vo vode. Podmienkou je dodržanie absolútnej čistoty pri odbere materiálu na vyšetrenie (povrch 

tela sa musí pri pitve dôkladne umyť, aby sa do odobratého materiálu nedostali rozsievky z 

povrchu kože či iných častí tela; pitevné nástroje aj rukavice sa pred odberom materiálu umyjú, 

prípadne sa použijú iné nástroje a nové rukavice). Nevyhnutné je aj vyšetrenie vzorky vody, 

v ktorej došlo k utopeniu, resp. v ktorej bolo nájdené mŕtve telo (vzorka sa odoberá z povrchu 

hladiny). Mikroskopické vyšetrenie a identifikácia rozsievok, resp. ich schránok vo vnútorných 

orgánoch vyžaduje úplnú deštrukciu orgánových tkanív, ktoré sa majú skúmať, s výnimkou 

deštrukcie kremičitanových schránok rozsievok. Na Slovensku sa momentálne používajú dve 

laboratórne vyšetrenia - extrakčné techniky spracovania vzoriek orgánov: 

1) tzv. mineralizácia (metóda podľa Kaspareka a Inczeho), čo je metóda chemického 

„trávenia“ vzoriek vnútorných orgánov pomocou kyseliny sírovej a dusičnej;  

2) metóda enzymatického „trávenia“ vzoriek orgánov pomocou proteinázy K.  

 Získané sedimenty zo vzoriek vnútorných orgánov sa spolu so vzorkou vody, v ktorej 

bolo nájdené mŕtve telo, vyšetria svetelným mikroskopom (ideálne s fázovým kontrastom) na 

detekciu rozsievok. V ojedinelých prípadoch sa rozsievky podarí identifikovať mikroskopicky 

v niektorých orgánoch už aj pri bežnom histologickom vyšetrení v preparátoch ofarbených 

základným histologickým farbením hematoxylínom a eozínom. 

 

     

Obrázok 18, 19. Mikroskopický dôkaz väčšieho počtu rozsievok v pľúcach (zväčšenie 200-krát) [Zdroj: autor]. 
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Obrázok 20, 21. Mikroskopický dôkaz rozsievok v pečeni a obličkách (zväčšenie 200-krát) [Zdroj: autor]. 

 

 Metódy extrakcie rozsievok založené na „trávení“ vzoriek orgánov silnými kyselinami sú 

kvôli ľahko dostupným a lacným činidlám a relatívne jednoduchému laboratórnemu vybaveniu 

široko používané vo forenzných laboratóriách aj v zahraničí, kde sa však využívajú aj ďalšie, 

modifikované metódy spracovania („trávenia“) vzoriek orgánov použitím iných digesčných 

činidiel, napr. kyseliny chlorovodíkovej, papaínu, kyselín v kombinácii s peroxidom vodíka, 

v posledných rokoch technika so zahrievaním peroxidu vodíka. Vrcholnou metódou detekcie 

rozsievok v súčasnosti je metóda „Mikrovlnného trávenia - vákuovej filtrácie - automazitovanej 

skenovacej elektrónovej mikroskopie“, ako aj testovanie rozsievok na základe sekvencie DNA.    

  Zo súdnolekárskeho hľadiska má dôkaz rozsievok vo viacerých vnútorných orgánoch 

dôkazovú hodnotu, podporuje diagnózu smrti utopením, patrí k najdôležitejším dôkazom 

utopenia, nie je ale špecifický, nie je jednoznačným potvrdením utopenia. Pre diagnostické 

účely je potrebné poznať zloženie rozsievok vo vode, v ktorej došlo k utopeniu osoby, resp. 

v ktorej bolo nájdené mŕtve telo a toto porovnať s nálezom druhov rozsievok vo vnútorných 

orgánoch. Hodnota výsledku vyšetrenia rozsievok závisí aj od ich množstva v aspirovanej vode, 

výsledok vyšetrenia pri stanovení príčiny smrti je potrebné posudzovať v kontexte pitevného 

nálezu a ďalších vyšetrení. Pri hodnotení vyšetrenia rozsievok v prípade hnilobného rozkladu 

tela pri dlhšom pobyte vo vode je potrebné zobrať do úvahy aj možnosť posmrtnej kontaminácie 

povrchu vnútorných orgánov rozsievkami. V takýchto prípadoch sa pre čo najmenšie riziko 
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kontaminácie a falošne pozitívneho výsledku v súčasnosti odporúča na vyšetrenie rozsievok 

odoberať kostnú dreň z hrudnej alebo stehnovej kosti, prípadne zo stavcov chrbtice. Na strane 

druhej negatívny nález rozsievok u osoby vytiahnutej z vodného prostredia nevylučuje smrť 

utopením (napr. pri suchej forme utopenia v dôsledku reflexného laryngospazmu bez aspirácie 

alebo s aspiráciou minimálneho množstva tekutiny do pľúc, ďalej pri tzv. reflexnej forme 

utopenia - „syndrómu z ponorenia“ alebo pri veľmi malom množstve rozsievok v aspirovanej 

vode v závislosti od ročného obdobia; v našich podmienkach dosahujú rozsievky dve maximá 

rozvoja, na jar a na jeseň).  

 V zahraničí sa na diagnostiku smrti utopením v súčasnej dobe využívajú aj moderné 

zobrazovacie rádiologické metódy – počítačová tomografia (CT, Computed tomography) alebo 

magnetická rezonancia (MRI, Magnetic resonance imaging).  Tieto sú schopné diagnostikovať 

a potvrdiť väčšinu „klasických“ pitevných nálezov pri utopení - prítomnosť peny v dýchacích 

cestách, vodné rozdutie (aquózny emfyzém) pľúc alebo prítomnosť voľnej tekutiny v žalúdku 

či v dvanástniku, navyše tieto metódy dokážu zistiť prítomnosť voľnej tekutiny aj vo vedľajších 

prinosových dutinách a v stredoušnej dutine, čo pitvou nie je možné spoľahlivo detekovať. Na 

záver je potrebné uviesť, že doteraz nebola všeobecne prijatá žiadna špecifická laboratórna 

metóda, ktorá by bezpečne diagnostikovala smrť v dôsledku utopenia.   

 

3.6 Laboratórne vyšetrenia pri strelnom poranení 

 Strelné poranenia vznikajú strelou (projektilom) vypálenou zo strelnej zbrane. Strelné 

zbrane môžeme najjednoduchšie rozdeliť na palné a mechanické. Pre potreby súdnolekárskej 

praxe sú najdôležitejšie ručné palné zbrane, keďže práve týmito strelnými zbraňami bývajú 

najčastejšie spôsobené smrteľné poranenia ľudského jedinca. Najväčšiu skupinu z nich tvoria 

strelné poranenia z krátkych ručných palných zbraní (pištoľ, revolver), menšiu časť strelné 

poranenia z dlhých ručných palných zbraní (guľovnica, brokovnica, samopal), expanzných 
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prístrojov (jatočný prístroj) a podomácky zhotovených alebo upravených strelných zbraní, 

ojedinelé sú smrteľné strelné poranenia spôsobené historickými zbraňami alebo ich replikami. 

Podľa použitého streliva sa delia ručné palné zbrane na guľové (používajú náboje s jednotnou 

strelou) a brokové (používajú náboje s hromadnou strelou).    

 Pri smrteľných poraneniach ručnou palnou zbraňou sa aplikujú v súdnolekárskej praxi 

nasledovné laboratórne vyšetrenia: röntgenové vyšetrenie, histologické vyšetrenie, vyšetrenie  

splodín výstrelu. Taktiež toxikologické vyšetrenie vzoriek biologického materiálu (krv, moč, 

prípadne iný materiál) na prítomnosť alkoholu a/alebo iných toxických cudzorodých látok je 

pravidelným doplňujúcim vyšetrením smrteľných strelných poranení.  

 Röntgenové vyšetrenie: je nevyhnutnou súčasťou pitvy pri súdnolekárskom posudzovaní 

strelných poranení. Výstupy vyšetrenia - RTG snímky sú objektívnym, nespochybniteľným 

zálohovateľným materiálom, s dobrou obrazovou výpovednou hodnotou. Zároveň môžu byť 

zdrojom dôležitých zistení, ktoré vlastnou pitvou nemusia byť dobre detegovateľné (napr. nález 

drobných úlomkov kostí či strely). Výsledný obraz je dvojrozmerný, RTG snímka poskytuje 

2D obraz. Spoľahlivou cestou získania trojrozmerného obrazu je zhotovenie snímok v dvoch 

na seba kolmých projekciách. Základným cieľom röntgenového vyšetrenia je dôkaz prítomnosti 

strely alebo jej úlomkov v tele a predikcia pitevného nálezu. RTG vyšetrenie je potrebné 

vykonať pred pitvou, odporúča sa pri všetkých typoch strelných poranení, nielen pri zástreloch, 

najideálnejšie ešte oblečeného mŕtveho tela (strela alebo jej časti totiž môžu byť zachytené 

v šatstve). Za účelom čo najpresnejšej topografickej lokalizácie strely a/alebo poranení sa 

snímkovanie štandardne vykonáva v dvoch základných projekciách, predo-zadnej a bočnej. 

Najčastejšie sa vykonávajú expozície jednotlivých anatomických oblastí tela, kde sa nachádzajú 

strelné defekty. V prípade potreby (napr. „skĺznutie“ strely alebo embolizácia strely krvným 

obehom) je potrebné doplniť RTG vyšetrenie ďalších anatomických oblastí tela. V zahraničí sa 

na súdnolekárskych pracoviskách už rutinne využívajú „modernejšie“ zobrazovacie techniky, 
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z ktorých má pre forenznú analýzu strelných poranení významnú diagnostickú hodnotu  

počítačová tomografia (CT) a nukleárna magnetická rezonancia (MRI). MRI však nie je možné 

použiť pri strelných poraneniach typu zástrelu.   

 

   

Obrázok 22, 23. Röntgenové vyšetrenie hlavy v predo-zadnej a bočnej projekcii pri strelnom poranení. Na 

RTG snímkach je v ľavej spánkovej oblasti zobrazené tvarované „zatienenie“ charakteru strely [Zdroj: autor]. 

 

 Mikroskopické vyšetrenie: pri strelnom poranení sa doporučuje vykonať histologické 

vyšetrenie tkanív odobratých z miesta strelného defektu na povrchu tela aj orgánov či tkanív 

z miesta strelného kanála. Pri streľbe z blízkosti je možné svetelným mikroskopom pozorovať 

v tkanivách z miesta aj blízkeho okolia vstrelu deštruované tkanivá a bunky, môže byť zistená 

prítomnosť drobných častíc splodín výstrelu (sadze alebo prachové zrnká obvykle v podobe 

čiernych, rôzne tvarovaných častíc „vnorených“ do kože, príp. aj hlbšie) a amorfných nečistôt 

zanesených do týchto miest strelou, v leme zodretia chýba epidermis, periférnejšie bývajú 

pretiahnuté jadrá epitélií, homogenizované kolagénové väzivo, tkanivá sa javia pri základnom 

histologickom farbení hematoxylínom-eozínom bazofilnejšie. Hlbšie v strelnom kanáli môžu 

byť zachytené napr. „vmetené“ chlpy, vlasy či vlákna tkaniny (pri prieniku strely cez šatstvo). 

Histologické vyšetrenie ozrejmí rozsah a charakter poškodenia tkanív v okolí strelného kanála 

(postupné ubúdanie úrazových zmien a krvácania smerom od strelného kanála do okolia). 
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Histologickým vyšetrením však nie je možné s istotou rozlíšiť vstrel od výstrelu. Pomocou 

histochemických farbení je možné v tkanivách z miesta vstrelu dokázať niektoré kovy, ktoré 

bývajú súčasťou splodín výstrelu (napr. olovo ako súčasť zápalky náboja alebo nečistota z oteru 

strely; meď ako súčasť konštrukčného prvku náboja alebo nečistota z oteru strely a pod).  

 Pri strelných poraneniach je odporúčané vyšetriť strelné defekty, predovšetkým na 

povrchu tela, aj stereomikroskopom, pomocou ktorého možno detailne zhodnotiť a fotograficky 

zaznamenať jednotlivé strelné rany. V prípade vstrelu lokalizovaného na šatstvom alebo inak 

nechránenej oblasti tela je možné pozorovať výsledný obrazec deponovaných splodín výstrelu, 

ktorý je tvorený lemom znečistenia (oter nečistôt z povrchu strely, resp. z povrchu prednej časti 

palnej zbrane pri streľbe z absolútnej blízkosti), lemom začadenia a lemom (tzv. tetovaním) 

prachových zŕn. Pomocou stereomikroskopu je možné, resp. odporúčané vyšetriť aj prípadné 

defekty a ich okolie na šatstve.  

         Vyšetrenie splodín výstrelu: splodiny výstrelu alebo tiež povýstrelové splodiny vznikajú 

horením (spálením) výmetnej prachovej náplne náboja a zápalky, na ich vzniku sa podieľajú  

častice uvoľnené z povrchu strely a vývrtu hlavne palnej zbrane vymetené pri priebehu strely 

hlavňou zbrane. V súdnom lekárstve sa pre splodiny výstrelu používa aj termín doplnkové 

faktory výstrelu. Splodiny výstrelu vystupujú z ústia hlavne palnej zbrane spolu so strelou, pred 

aj za strelou, tiež môžu unikať z iných častí zbrane (napr. z medzere medzi nábojovým valcom 

a hlavňou revolveru, z tlmiča hluku výstrelu, netesnosti konštrukcie zbrane a pod.). Vo forme 

plynov (tie po výstupe z hlavne zbrane kondenzujú), mikročastíc alebo makročastíc sa časť 

chladnúcich splodín výstrelu šíri do okolia a vo forme povýstrelových splodín sa zachytáva na 

zbrani, prípadne na ruke strelca, ktorou držal palnú zbraň, na predmetoch nachádzajúcich sa 

v blízkosti streľby a do určitej vzdialenosti aj na šatstve, resp. v prípade zasiahnutia šatstvom 

nekrytej oblasti ľudského tela strelou aj na koži poškodenej osoby. V špecifických prípadoch 

(strelné poranenie z bezprostrednej vzdialenosti) môžu splodiny výstrelu preniknúť cez strelný 
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defekt kože aj hlbšie a byť detegovateľné v podkoží alebo dokonca až na povrchu kosti (napr. 

pri strelných ranách hlavy z blízkosti).  

 Na jednoduchú detekciu vedľajších produktov horenia bezdýmného strelného prachu 

(prachových častíc) sa v súdnom lekárstve používajú rôzne chemické metódy s výslednou 

farebnou reakciou. V minulosti to bola difenylamínová skúška - chemická reakcia difenyl-

amínu v kyseline sírovej (dusičnany obsiahnuté v strelnom prachu oxidujú difenylamín na 

modré farbivo). Táto skúška však nie je špecifická (pozitívna reakcia vzniká aj so železom), 

preto sa už nepoužíva. Na dôkaz prachových častíc na tele alebo šatstve sa používala aj tzv. 

odtlačková metóda, založená na reakcii alfa-naftylamínu v kyseline octovej. V súčasnej dobe 

sa v súdnom lekárstve na Slovensku používa na detekciu splodín výstrelu skúška s Lungeho 

činidlom (Lungeho skúška) - chemická reakcia na dôkaz dusičnanov a dusitanov, štandardnej 

súčasti splodín výstrelu, ktoré tvoria v roztoku s kyselinou octovou a kyselinou sulfanilovou 

diazoniovú soľ, ktorej reakcia s alfa-naftylamínom vedie k vzniku červeného azofarbiva.  

 

  

 

 Aj keď je Lungeho skúška špecifickejšia a „citlivejšia“ ako difenylamínová skúška, je 

nutné ju brať len ako podporné doplňujúce vyšetrenie - pre strelný prach nie je totiž špecifická, 

pozitívny výsledok môžu dávať aj dusičnany obsiahnuté napr. v cigaretovom dyme, čo je 

dôležité najmä pri vyšetrovaní splodín výstrelu z oblastí na rukách. Na vyšetrenie s Lungeho 

 

Obrázok 24. Vyšetrenie splodín   

     výstrelu s Lungeho činidlom.   

1 +k pozitívna kontrola vyšetrenia 

        (strelný prach) 

2 -k negatívna kontrola vyšetrenia    

        (podkožný tuk z brucha) 

3 -    pozitívna reakcia vyšetrenia  

        z miesta vstrelu - červené   

        prstencové sfarbenie  

4  -   negatívna reakcia vyšetrenia  

        z miesta výstrelu   

 [Zdroj: autor]. 
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činidlom sa odoberajú stery z okrajov a blízkeho okolia vstrelu aj výstrelu ešte pred ich 

očistením, prípadne aj stery z oboch rúk mŕtvej osoby z oblasti tzv. tabakovej jamky, chrbta aj 

dlaní rúk. Zároveň sa vyšetruje časť tkaniva, ktoré nebolo zasiahnuté strelou (najčastejšie 

podkožný tuk z telesnej oblasti vzdialenej od strelnej rany) ako negatívna kontrola vyšetrenia a 

zrnká strelného prachu ako pozitívna kontrola laboratórneho vyšetrenia Lungeho skúškou.  

 Medzi ďalšie špeciálne metódy skúmania a dôkazu splodín výstrelu, ktoré však na 

Slovensku presahujú možnosti súdneho lekárstva, patria rôzne optické, fyzikálne a fyzikálno-

chemické metódy a predovšetkým metóda elektrónovej rastrovacej mikroskopie, ktorú na 

vyšetrenie povýstrelových splodín používa Kriminalistický a expertízny ústav Policajného 

zboru SR. Vyšetrenie splodín výstrelu a zodpovedanie ďalších otázok, najmä vzdialenosti 

streľby, patrí do kompetencie špecializovaných pracovísk KEU PZ - pracovísk forenznej 

balistiky. Tieto laboratóriá poskytujú špecifické výsledky vyšetrenia povýstrelových splodín 

(metódou rastrovacej mikroskopie s röntgenovým energeticky disperzným spektrometrom – 

REM/EDX). Uvedenou metódou sa zisťuje na špeciálnych terčíkoch konkrétne chemické 

zloženie, charakteristické pre povýstrelové splodiny, a toto sa porovnáva s povýstrelovými 

splodinami odobratými zo zaistenej či podozrivej strelnej zbrane, nábojnice, strelných rán na 

tele, z rúk aj časti šatstva usmrtenej osoby, ako aj z rúk a časti šatstva podozrivej osoby. 

 

3.7 Vyšetrovanie stôp biologického materiálu 

 Vyšetrovaním stôp biologického materiálu sa v súdnom lekárstve na Slovensku zaoberá  

súdnolekárska sérológia (alebo sérohematológia). Táto v minulosti tvorila po kvantitatívnej      

aj kvalitatívnej stránke podstatnú časť laboratórnych vyšetrení v súdnom lekárstve, okrem 

vyšetrovania krvi a krvných stôp sa zaoberala vyšetrovaním stôp iných biologických materiálov 

ľudského pôvodu, najmä stôp (škvŕn) od spermy, pošvového sekrétu, slín, potu, moču, stolice, 

kolostra a materského mlieka, smolky a syrového mazu, plodovej vody, taktiež vyšetrovaním 
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vlasov, kostí alebo zubov. Jednotlivými nešpecifickými (orientačnými) a najmä špecifickými 

skúškami sa najskôr dokazovala prítomnosť biologického materiálu v skúmanej zaistenej stope, 

následne sa zisťoval pôvod stopy - určenie jej druhovej príslušnosti (či ide o biologickú stopu 

ľudského alebo zvieracieho pôvodu), potom sa určil typ biologického materiálu v stope (napr. 

krv, sperma, pošvový sekrét, plodová voda a podobne) a posledným krokom bola bližšia 

špecifikácia biologického materiálu určením dedičných krvných vlastností - t. j. stanovením 

(vyšetrením) krvných skupinových vlastností v systéme ABO(H), prípadne Rh faktora alebo 

ďalších systémov (MN). Doplnkovým skúmaním krvných stôp bolo možné určiť aj pôvod krvi 

(napr. krv z ústnej dutiny, nosa, menštruačná krv, tehotenská krv, plodová a novorodenecká 

krv), prípadne orientačne určiť približný čas vzniku krvnej škvrny a za určitých podmienok 

orientačne odhadnúť približné množstvo krvi v krvnej stope. 

 V posledných rokoch sú metódy súdnolekárskej sérológie výrazne potláčané a postupne 

nahradzované modernejšími vyšetrovacími metódami, najmä genetickými - analýzou DNA, 

ktorá umožňuje individuálnu identifikáciu. Sérológia si aj napriek tomu zachováva v bežnej 

súdnolekárskej praxi stále svoje uplatnenie, možno ju využiť najmä pri selekcii väčšieho 

množstva stôp biologického pôvodu, na vyšetrenie materiálu, ktorý neobsahuje jadrá buniek. 

Na Slovensku drvivú časť vyššie opísaných vyšetrení stôp biologického materiálu, ktorými sa 

zaoberá súdnolekárska sérológia, nahradila postupne analýza DNA. V súčasnosti (v čase 

písania tejto učebnice) sa na súdnolekárskych pracoviskách ÚDZS na Slovensku nevykonáva 

vyšetrovanie biologického materiálu metódou analýzy DNA. Žiadne z týchto pracovísk nie je 

na túto genetickú metódu vybavené materiálne, ani personálne. Z uvedeného dôvodu zostala 

v súčasnosti súdnolekárska sérológia na Slovensku obmedzená len na vyšetrovanie spermy 

a najmä skupinových vlastností krvi - krvných skupín v systéme A, B, O a Rh faktoru, príp. aj 

MN systéme, a to spravidla iba pri pitve mŕtvoly neznámej totožnosti alebo aj pri úmrtiach 

zavinených konaním inej osoby s väčším množstvom krvných stôp na mieste činu.  
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 Na vyšetrenie krvnej skupiny sa pri pitve odoberá krv zo žilového systému, ktorá sa 

vyšetruje klasickou sklíčkovou a skúmavkovou metódou založenou na princípe aglutinácie. 

V prípade neskorých posmrtných zmien mŕtveho tela, kedy už nie je možné z mŕtveho tela na 

vyšetrenie zabezpečiť vhodnú vzorku krvi v dôsledku výraznej hemolýzy krvi, resp. krv nie je 

možné z tela odobrať vôbec, sa na vyšetrenie krvnej skupinovej príslušnosti odoberá iný 

biologický materiál, najčastejšie kostrový či srdcový sval, kosť a/alebo zub. Tento sa spracuje 

v sérologickom laboratóriu pracoviska a následne sa vyšetrí vhodnou laboratórnou metódou 

(najčastejšie sa používa absorbčne-elučná metóda a metóda zmiešanej aglutinácie, menej často 

Lattesova a Laupyho metóda alebo vysycovacia metóda podľa Therkelsena). 

 

 

Obrázok 25, 26. Vyšetrenie krvnej skupiny sklíčkovou (vľavo) a skúmavkovou (vpravo) metódou               

pomocou monoklonálnych IgM činidiel (anti-A, anti-B, anti-AB, anti-D, Anti-A1, anti-H) [Zdroj: autor]. 

  

 Vyšetrenie spermy je vo forenznej praxi dôležité predovšetkým v prípadoch sexuálne 

motivovanej trestnej činnosti. Na súdnolekárskych pracoviská ÚZDS na Slovensku sa na 

vyšetrenie spermy používa mikroskopické vyšetrenie. Buď sa vyšetruje prítomnosť spermií 

v natívnom nátere zo spermy na podložnom sklíčku alebo sa vyšetrujú prostatické kyslé 

fosfatázy, bežná súčasť spermy, pomocou histochemického farbenia. V kriminalistickej praxi 

sa na dôkaz spermy využívajú ďalšie metódy. Je to jednak orientačný test na prítomnosť 

kyslých fosfatáz (špecifickou vlastnosťou prostatických kyslých fosfatáz je, že sa v sperme 

nachádzajú v relatívne vysokej koncentrácii, čo ich odlišuje od kyslých fosfatáz prítomných 
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v iných telových tekutinách a sekrétoch), špecifická imunochromatografická skúška alebo iné 

metódy na dôkaz prítomnosti špecifického prostatického antigénu (PSA), ktorý je produkovaný 

prostatou, ďalej elektroforetický dôkaz spermínu alebo cholínu, ktoré sú súčasťou prostatického 

sekrétu alebo metóda flourescenčnej detekcie ľudskej spermy (reakcia je druhovo špecifická, 

reaguje len s ľudskými spermiami). 

 Na záver je potrebné uviesť, že stopy biologického materiálu zaisťujú na mieste činu, 

resp. na mieste nálezu mŕtveho tela, na podozrivej osobe alebo páchateľovi, ako aj v pitevni 

pred a počas výkonu pitvy kriminalistickí technici Policajného zboru. Počas pitvy sa zaisťujú 

stopy biologického materiálu, ktoré sa nachádzajú priamo na mŕtvom tele, na alebo v šatstve 

mŕtveho, prípadne na osobných veciach či ďalších predmetoch privezených spolu s mŕtvym 

telom na pitvu (napr. škrtidlo).   

 Stopy biologického materiálu „in naturam“ môžu byť suché, vlhké alebo v tekutej forme 

(napr. krv, moč). Väčšinou sú dobre viditeľné, no v niektorých prípadoch môžu byť voľným 

okom aj „neviditeľné“ - tzv. latentné stopy (napr. krv či tmavé vlasy alebo chlpy na čiernej 

podložke a tkanine, sperma alebo sliny na svetlom podklade). Tieto latentné stopy je možné 

„zviditeľniť“ pomocou zdroja svetla s nastaviteľnou vlnovou dĺžkou, v kombinácii s použitím 

špeciálnych filtrov. Takto možno detegovať rôzne typy biologického materiálu (chlpy, vlasy, 

telesné tekutiny a tkanivá). Metodické postupy kriminalistického vyšetrovania biologických 

stôp (vzoriek) sú nasledovné: vyhľadanie stopy, zistenie typu biologického materiálu v stope 

(krv, sperma, sliny a podobne), zistenie ľudského alebo zvieracieho, príp. kombinovaného 

pôvodu stopy, zistenie sérologickej aktivity ľudského biologického materiálu - t. j. stanovenie 

krvných skupinových vlastností v systéme ABO(H) a zistenie pôvodu krvi (napr. tehotenská, 

menštruačná krv).    
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3.8 Mikrobiologické vyšetrenie 

 Mikroorganizmy boli vždy jednou z veľkých výziev medicíny, keďže zodpovedali za 

vysokú chorobnosť a úmrtnosť. Aj v súčasnej dobe sú infekčné choroby naďalej častou príčinou 

úmrtí, v ktoromkoľvek veku. Navyše moderná medicína vytvára éru imunokompromitovaných 

pacientov zomierajúcich na infekcie spôsobené i oveľa menej virulentnými patogénmi.  

V prípade podozrenia alebo úmrtia na infekčné ochorenie je na identifikáciu pôvodcu 

infekcie rozhodujúce mikrobiologické vyšetrenie, ktoré dopĺňa pitevný a histologický nález. 

Postmortálna mikrobiológia (PMM) má za cieľ identifikovať alebo vylúčiť infekčnú príčinu 

smrti, odhaliť infekcie spôsobujúce náhle či neočakávané úmrtia, najmä v detskom až strednom 

veku, potvrdiť prítomnosť suspektnej, ale nepreukázanej infekcie, prípadne hodnotiť účinnosť 

antimikrobiálnej liečby. Ďalšou indikáciou PMM sú pitvou zistené známky svedčiace pre 

infekciu. Mikrobiologické vyšetrenie by malo byť tiež súčasťou štandardného protokolu pri 

náhlej smrti v dojčenskom a detskom veku, respektíve každej náhlej smrti, ak pri pitve nebola 

zistená príčina smrti. Infekcia totiž môže prispieť alebo spôsobiť náhlu neočakávanú smrť, a to 

s minimálnym či dokonca žiadnym makroskopicky aj histologicky preukázateľným zápalovým 

procesom v organizme. Aj keď sa mikrobiologické vyšetrenie (okrem skríningu vybraných 

vírusových infekcií pomocou rýchlotestov) nevykonáva na súdnolekárskych pracoviskách, ale 

v mikrobiologických laboratóriách, je to súdny lekár, ktorý indikuje vyšetrenie, zabezpečuje 

odber vzoriek a interpretuje, často v spolupráci s mikrobiológom, výsledky mikrobiologického 

vyšetrenia. Z uvedených dôvodov bolo v týchto učebných textoch mikrobiologické vyšetrenie 

začlenené do skupiny laboratórnych vyšetrení v súdnom lekárstve. 

Základnou podmienkou na identifikáciu pôvodcu infekčného ochorenia je adekvátny 

post-mortem odber vzoriek na mikrobiologické vyšetrenie. Úspech PMM závisí totiž od 

stratégie odberu a typu odobratého materiálu. Hoci sú v Európe k dispozícii niektoré protokoly 

odberu, stále chýba štandardizácia postupov odberu vzoriek na postmortálnu mikrobiológiu. 
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Platí, že čím skôr po smrti sú vzorky odobraté, tým vyššia je ich kvalita. Predpokladom 

úspešného odberu je najmä práca za sterilných podmienok, čo však nie je možné v priestoroch 

pitevne vždy dosiahnuť. PMM vyžaduje cielené odbery vzoriek pomocou „aseptických“ 

techník. Zvyčajne je totiž len jedna príležitosť získať vzorky, ktoré nie sú kontaminované. Aby 

sa zabránilo kontaminácii vzoriek, vyžaduje si to značné úsilie. Na odber by mali byť použité 

len sterilné nástroje (injekčná striekačka s ihlou, skalpel, pinzeta, nožnice), pričom je 

nevyhnutné, aby pre každú vzorku bola použitá nová súprava nástrojov, čím sa zabráni krížovej 

kontaminácii. Mŕtve telo by malo byť čo najskôr premiestnené do chladiaceho zariadenia (0 až 

4°C). Je potrebné sa vyhnúť zbytočnej manipulácii s telom. Vzorky na postmortálnu mikro-

biológiu by sa mali odobrať čo najskôr po smrti, preto by sa pitvy mali vykonať prednostne do 

24 hodín, najneskôr však do 48 hodín po smrti. Uskutočnenie pitvy v čistom prostredí a použitie 

aseptických techník na odber vzoriek krvi aj tkanív sú opatrenia na obmedzenie možnosti 

vonkajšej kontaminácie vzoriek. Vo všeobecnosti je najlepšie získať vzorky na mikro-

biologické vyšetrenie ešte pred pitvou samotných orgánových systémov, aby sa kontaminácia 

znížila na minimum. Ako prvá by sa na PMM mala odobrať vzorka periférnej krvi, potom, ak 

sú indikované, vzorky iných telesných tekutín a nakoniec vzorky z cielených orgánoch a tkanív. 

Ak sa však v priebehu pitvy ukáže, že sú potrebné ďalšie vzorky (napr. z abscesov nájdených 

pri pitve), tieto by sa mali s čo najväčšou opatrnosťou taktiež odobrať, hoci interpretácia 

výsledkov týchto vzoriek je problematická.   

Najvhodnejším miestom na odber periférnej krvi je podkľúčková žila (vena subclavia), 

menej femorálna alebo jugulárna žila. Miesto vpichu na koži je potrebné dezinfikovať (anti-

septikom na vodnej báze). Krv zo srdca by sa mala odoberať len vtedy, ak nie je k dispozícii 

periférna krv, a to na začiatku pitvy. Tiež vzorky iných telesných tekutín a nazofaryngeálnych 

exsudátov je potrebné odobrať na začiatku pitvy. Vzorky z  vnútorných orgánov, príp. tkanív, 

by sa mali odoberať ihneď po otvorení tela, kým sú „in situ“, teda ešte pred evisceráciou, po 
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vhodnej antiseptickej príprave - pred odberom je nevyhnutné povrch orgánov alebo tkanív 

„vypáliť“ do sucha, rozžeraveným nožom či špachtľou na ploche cca 2,5 - 5 cm2, a cez túto 

oblasť pretlačil sterilný tampón hlbšie do parenchýmu orgánu alebo do tkaniva. V prípade, ak 

sa odoberajú aj vzorky obsahu čreva, tieto by mali byť kvôli zabráneniu kontaminácii blízkych 

orgánov či tkanív črevným mikrobiómom odobraté ako posledné. Mozgovo-miechový mok je 

možné získať centrálnou (najlepšie z cisterna magna) alebo lumbálnou punkciou. V prípadoch 

náhleho úmrtia detí a dospievajúcich môže byť odber moku považovaný za rutinné vyšetrenie 

na vylúčenie možnej meningitídy či určitých cerebrálnych krvácaní. Vo všeobecnosti platí, že 

vzorky odobraté do vhodných odberových médií by sa mali zaslať do laboratória do 2 hodín, 

ak sú skladované pri izbovej teplote, alebo do 48 hodín, ak sú skladované v chlade (2 až 8 °C). 

Protokoly pre odber vzoriek na mikrobiologické vyšetrenie: výber vzoriek by sa mal 

riadiť anamnézou a klinickým kontextom (príznaky, predpokladaná diagnóza). V prípadoch 

náhlej smrti súdny lekár nemá väčšinou k dispozícii informácie o možnej infekčnej príčine 

smrti, resp. ak sú informácie dostupné, prevažne nesvedčia pre infekciu. Ak makroskopické 

nálezy pri pitve naznačujú možnú infekciu, najmä v príčinnej súvislosti so smrťou, je potrebné 

odobrať vzorky na mikrobiologické vyšetrenie. V prípadoch náhlej smrti v dojčenskom veku 

a v detstve by mal odberový protokol zahŕňať štandardne vzorky krvi, sleziny, dýchacieho 

(výter z nosohltanu) a centrálneho nervového systému (cerebrospinálny mok), pľúc, čreva, 

stredného ucha a z akejkoľvek identifikovateľnej lézie (napr. absces). Široká škála baktérií aj 

vírusov sa totiž relatívne značnou mierou podieľa na neočakávaných úmrtiach v tomto veku. 

V prípadoch sepsy bez zjavného ohniska, ktorej diagnóza pri pitve nie je jednoduchá, sa na 

PMM má odobrať vzorka krvi a najmenej ďalšie štyri orgány - slezina, pľúca, srdce, pečeň, 

ďalej sa môže odobrať moč, mozgovo-miechový mok, akákoľvek lézia z orgánu alebo tkaniva, 

príp. aj kožné petechie či nadobličky. V prípadoch náhlej smrti v akomkoľvek veku sa na 

vyšetrenie iných infekcií, najmä s prítomnými klinickými príznakmi, odporúča odobrať vzorku 
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krvi, sleziny aj vzorku z akejkoľvek podozrivej lézie či postihnutej oblasti jednotlivých orgánov 

a/alebo tkanív. Pri podozrení na invazívne plesňové ochorenie je potrebné namiesto tampónov 

odobrať vzorky samotného tkaniva. Pri meningitídach alebo iných neurologických infekciách 

je najužitočnejšou vzorkou na mikrobiologické vyšetrenie cerebrospinálny mok. Ak bola 

meningitída identifikovaná až pri pitve, tak sa odoberá výter z povrchu meningov, malý kúsok 

tkaniva mozgu a pri meningoencefalitíde aj výter zo stredo-ušnej dutiny. Pri každom podozrení 

na infekciu dýchacích ciest sa odporúča odber vzoriek na viacerých miestach, vrátane horných 

aj dolných dýchacích ciest. V prípadoch náhlej smrti s podozrením na vírusovú myokarditídu 

sa odporúča odber vzoriek (cca 5 mm3) z piatich miest - dvoch z myokardu ľavej komory, 

jednej zo septa a dvoch z myokardu pravej komory.  

Interpretácia výsledkov mikrobiologického vyšetrenia si žiada dôkladné vyhodnotenie 

v kontexte anamnézy, makroskopických a histologických nálezov. Postmorálna mikrobiológia 

sa ukázala ako užitočná pri dodržaní aseptických opatrení pri pitve a ak výsledky interpretujú  

lekári vykonávajúci pitvu spoločne s mikrobiológmi, vo svetle histopatologických nálezov. 

Histológia je dôležitou súčasťou pitiev pri infekčných príčinách úmrtí, v niektorých prípadoch 

môže byť rozhodujúcim faktorom v diagnóze infekčnej príčiny smrti, aj keď sú výsledky 

postmortálnej mikrobiológie negatívne. Všetky miesta, z ktorých sa odoberajú vzorky na 

mikrobiologické vyšetrenie, by sa preto mali vyšetriť aj histologicky.  

Kľúčovým bodom pri interpretácii výsledkov posmrtného mikrobiologických vyšetrenia 

je určiť, či zistené mikroorganizmy pochádzajú zo skutočnej infekcie počas života alebo z 

postmortálneho šírenia a identifikovať, resp. odlíšiť skutočné patogény od kontaminantov.  

Význam izolácie mikroorganizmu v post-mortem vzorke môže znamenať: 1) skutočnú 

infekciu počas života spôsobenú izolovaným patogénom, 2) post-mortem bakteriálnu 

translokáciu - pohyb prirodzene prítomných baktérií cez slizničné bariéry do okolitých tkanív, 

krvného obehu a tela (ak sa pitva vykoná počas prvých 24 až 48 hodín po smrti, tak má zväčša 
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malý vplyv na posmrtné mikrobiologické kultúry, navyše treba očakávať zmiešaný rast a nie 

jeden izolovaný mikroorganizmus), 3) kontamináciu vzoriek počas odberu pred a pri pitve 

(opäť to pravdepodobne povedie k zmiešanému rastu mikroorganizmov). 

Pozitívne výsledky rovnakého mikroorganizmu  - teda čistú alebo prevládajúcu izoláciu 

typického oportúnneho a/alebo patogénneho mikroorganizmu (napr. S. aureus, S. pneumoniae, 

E. coli), najmä vo viacerých vzorkách, možno považovať za skutočný indikátor infekcie, zatiaľ 

čo izolácia rôznych typických kontaminujúcich mikroorganizmov (napr. koaguláza-negatívne 

stafylokoky, zmiešaná črevná flóra), najmä vo viacerých vzorkách bez korelácie medzi nimi, je 

najpravdepodobnejšie výsledkom kontaminácie počas odberu alebo v dôsledku postmortálnej 

bakteriálnej migrácie (pôvodnej viscerálnej mikrobiálnej flóry, najmä orofaryngeálnej a gastro-

intestinálnej sliznice). K faktorom, ktoré znižujú presnosť postmortálneho mikrobiologického 

vyšetrenia patrí dlhý interval po smrti, veľa kontaminujúcich mikroorganizmov, antibiotická 

liečba a oslabená imunita pacientov. 
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