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Úvod 
   Jednou z najzložitejších otázok každodennej súdnolekárskej praxe je definovanie vitality 
poranenia a času, ktorý uplynul od momentu poranenia do smrti poškodeného. Stanovenie 
vitality a veku rán je založené na procese hojenia rán. Pri pitve odobraté excízie kože 
a mäkkých tkanív z poškodených miest je možné vyšetrovať klasickými histologickými 
farbiacimi technikami, ktoré však nie vždy umožňujú presné datovanie poranenia.  Pri 
posudzovaní vitálnej reakcie a veku poranenia má význam aj histochemický dôkaz enzýmov 
(1). Vyšetrenia mäkkých tkanív ľudského tela pomocou imunohistochemických metodík sú 
určené aj pre zreteľné rozlíšenie poranení, ktoré vznikli za živa od poranení spôsobených po 
smrti, ako aj poranení čerstvých od poranení hojacich sa, s prihliadnutím na posmrtné zmeny 
vznikajúce v priebehu obdobia od smrti poškodeného do momentu pitvy a odobratia tkanív na 
doplňujúce odborné vyšetrenia. Odborná literatúra uvádza niektoré možnosti využitia 
imunohistochémie poranení kože a mäkkých tkanív. Najčastejšie ide o detekciu glykoforínu, 
fibronektínu, laminínu, tenascínu, keratínu, kolagénu typu I, III, V a VI (2, 3, 4, 5). 
   Fibronektín je vysokomolekulárny glykoproteín nachádzajúci sa v plazme a extracelulárnej 
matrix tkanív. Je syntetizovaný množstvom buniek ako sú fibroblasty, endotelové bunky, 
makrofágy, hepatocyty, astroglia. Ľudský fibronektín má niekoľko štrukturálnych domén 
(Hep1/Fib1, Gel, Cell, Hep2, Fib2), ktorými sa viaže na bunkové povrchy a molekuly 
kolagénu, heparínu, gelatínu, fibrínu a DNA. Má dôležitú úlohu v sprostredkovaní 
medzibunkového kontaktu a počas hojenia má úlohu v bunkovej adhézii, migrácii, hemostáze, 
fagocytóze a angiogenéze. (6) Výskumy uvádzajú pozitivitu fibronektínu v okolí poranenia 
kože už niekoľko minút po jej poškodení (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8). 
   Tenascín je multifunkčný vysokomolekulárny glykoproteín nachádzajúci sa taktiež 
v extracelulárnej matrix. Tenascín syntetizujú fibroblasty, osteocyty, chondroblasty, 
hladkosvalové bunky a gliálne bunky. V zdravom dospelom organizme má iba obmedzený 
výskyt. Aktívne rastúce, migrujúce a diferencujúce sa epiteliálne bunky produkujú faktory 
ako TGF β, ktoré stimulujú expresiu tenascínu v okolitom mezenchýme, či už ide o tumory 
alebo fyziologickú reparáciu tkaniva (9). Tenascín je detekovateľný o 2 až 3 dni po poranení 
kože (8). 
   Dôkaz prítomnosti glykoforínu a fibronektínu v mieste poranenia má v súdnom lekárstve 
dôležitý význam, keďže umožňuje rozlíšiť poranenia vzniknuté za živa od poranení 
vzniknutých vo fáze umierania alebo až po smrti (5, 8). Samotné imunohistochemické metódy 
sa v rutinnej súdnolekárskej praxi prakticky nevyužívajú. 
 
Materiál a metódy 
   V prezentovanej štúdii bol vytvorený súbor excízií z kože a priľahlých mäkkých tkanív, 
ktoré boli odobraté od zomrelých rôzneho veku počas pitiev na Súdnolekárskom pracovisku 
ÚDZS. Odoberali sa výrezky z miest rôznych poranení, boli vytvorené dva súbory excízií. 
Prvý súbor tvorili operačné rany v počte 15, so známym časom ich vzniku, pričom odobraté 
excízie boli odobraté od zomrelých s prežívaním od 2 hodín do 18 dní po operačnom výkone. 



Z praktických dôvodov nebolo možné odobrať operačné rany s krátkym časom prežívania 
jedinca t. j. minúty až 2 hodiny.  Druhý súbor tvorili traumatické poškodenia v počte 15, a to 
tržnozmliaždené rany, kožné odreniny, krvné podliatiny a popáleniny so známym časom ich 
vzniku, pričom boli odobraté od zomrelých s prežívaním od niekoľkých minút do 5 dní. 
Postmortálny interval t. j. čas medzi úmrtím a vykonanou pitvou s odberom vzoriek  sa 
pohyboval od 8 do 96 hodín. Excízie boli fixované po dobu 48 hodín v 4%-nom pufrovanom 
formolovom roztoku a zaliate do parafínu. Zhotovené histologické rezy sa ofarbili klasickou 
histologickou technikou (farbenie hematoxylínom-eozínom) a imunohistochemickou metódou 
s použitím streptavidínového-biotínového komplexu. Pri imunohistochemickej metóde boli 
použité myšacie monoklonálne primárne protilátky proti ľudskému fibronektínu a tenascínu 
(Sigma Aldrich). Tkanivové rezy boli natrávené enzymaticky, a to pepsínom a proteinázou K. 
Primárne protilátky boli riedené PBS pufrom v pomere 1:100, tkanivové rezy boli inkubované 
1 hodinu vo vlhkej komôrke pri izbovej teplote. Použitý bol Ultra Vision LP detekčný systém 
s obsahom  HRP Polyméru (LabVision Corporation). Na vizualizáciu imunohistochemickej 
reakcie sa použil diaminobenzidín, ktorý bol súčasťou detekčného systému. Na negatívnu 
kontrolu boli použité excízie z nepoškodených koží. Všetky preparáty sa vyhodnocovali 
pomocou svetelného mikroskopu NIKON H550S pri zväčšení 100 x, 200 x a 400x.  
 
Výsledky 
   V prípade pozitivity obidva sledované antigény vytvárali v extracelulárnom priestore sieti 
podobný nález pripomínajúci šnúrky, hrudky až sieť, pričom boli prítomné v okrajoch rán. 
V prvom súbore tvorenom excíziami z operačných rán sa zistilo, že fibronektín je prítomný 
v okrajoch operačných rán vo všetkých vyšetrovaných výrezkoch. V druhom súbore tvorenom 
traumatickými poškodenia a popáleninami sa zistila pozitivita fibronektínu v extracelulárnej 
matrix v okrajoch rán cca 10 minút po jej poškodení (Obr. 1a, 1b, Obr. 2a, 2b). V oboch 
súboroch sa zistila ložisková pozitivita tenascínu po dvoch dňoch a difúzna pozitivita po troch 
dňoch od vzniku poškodenia kože (Obr. 3, Obr. 4). Prvý súbor zároveň slúžil aj ako kontrolný 
na zmapovanie prítomnosti antigénov v odobratých tkanivách v závislosti od známeho času 
operačného výkonu. Vo farbení hematoxylínom-eozínom boli v závislosti od času vzniku 
poranenia zistené rôzne histopatologické nálezy, a to rany s čerstvým krvácaním, rany 
s leukocytárnou reakciou rôzneho stupňa, reparačné procesy až po hojenie rany charakteru 
jazvy. Detekcia antigénov v kombinácii s farbením hematoxylínom-eozínom umožnila odlíšiť 
aj poranenia vzniknuté za živa od poranení spôsobených po smrti jedinca. Jedným z cieľov 
výskumu bolo zistiť vplyv posmrtných zmien na detekciu a relevantnosť výsledkov. Zistilo 
sa, že detekcia fibronektínu a tenascínu je spoľahlivo možná do troch dní po smrti jedinca, 
v prípade neskorých posmrtných zmien (hniloba, mumifikácia) je nepoužiteľná. Pri 
vyhodnocovaní výsledkov imunohistochemických vyšetrení sa ani v jednom prípade 
nepozoroval vplyv posmrtnej autolýzy ako včasnej posmrtnej zmeny v zmysle zníženej 
imunoreakcie, falošnej pozitivity či negativity. Zároveň sa nezistili žiadne rozdiely v detekcii 
a expresii fibronektínu a tenascínu v závislosti od veku a chorobných zmien jedinca.  
 
 
 



        
Obr. 1a, 1b Tržnozmliaždená rana na hlave (dopravný úraz chodca),  

prežívanie cca 10 minút, pozitivita fibronektínu 
 
 

          
Obr. 2a, 2b Tržnozmliaždená rana na hlave (pád na rovine), prežívanie 30 minút,  

pozitivita fibronektínu 
 

         
Obr. 3a, 3b Operačná rana na hlave (kraniektómia), prežívanie 2 dni, pozitivita tenascínu 

 
 
 



         
Obr. 4a, 4b Operačná rana na stehne, prežívanie 3 dni, pozitivita tenascínu 

 
 
 
Diskusia 
   Liu, Chen a Huang vo svojej štúdii zisťovali expresiu fibronektínu v kontúznych vzorkách 
kože potkana imunohistochemicky pomocou monokolonálnej protilátky EIIIA. Všetky 
vyšetrované excízie poranenej kože vykazovali pozitívne farbenie. Intenzita zafarbenia bola 
závislá na dobe zranenia, pričom sa zvyšovala v korelácii s vekom rany. Zdravá koža 
pozitívne farbenie nevykazovala (10). Takamiya a kol. vo svojej štúdii zisťovali expresiu 
mRNA fibronektínu v poranenej koži u myší. Vrchol expresie mRNA fibronektínu bol po 
ôsmich hodinách po poranení, na východiskovú hranicu jeho expresia klesla po 24 hodinách 
(11). 
   Imunohistochemická detekcia fibronektínu sa zdá byť efektívna v určovaní veku poranení 
vo včasnom posttraumatickom intervale. Balažic a kol. vo vzorkách strelných poranení zistil 
pozitívnu expresiu fibronektínu v prípadoch s dobou prežívania 10-20 minút,  a v prípadoch, 
kedy boli zranenia spôsobené tesne pred smrťou boli vzorky podobné farbeniu v postmortem 
vzorkách (12). Dettmayer uvádza, že fibronektín je prítomný  už o niekoľko minút po vzniku 
poranenia (8). Fieguth a kol. zisťovali expresiu fibronektínu iných markerov v ľudských 
operačných ranách odobratých od osôb, ktoré zomreli bezprostredne po fatálnej traume 
(nehody lietadiel, zrážka s vlakom), pričom zistili že imunohistochemická detekcia 
fibronektínu je možná v čerstvých ranách 20-30 minút po traume (13). Grellner a kol. v štúdii 
na prasačích kožiach zistil, že aj posmrtne spôsobené poranenie môže viesť k pozitivite 
fibronektínu (14). Betz a kol. sledovali chirurgicky ošetrené rany kože u ľudí s prežívaním 8 
hodín až 7 mesiacov po operačnom výkone. Tenascín bol vizualizovaný imunohistochemicky 
najskôr po dvoch dňoch od poranenia pericelulárne okolo fibroblastov. Sieti podobná 
pozitivita farbenia bola detekovaná v 3 dni starej rane, vo všetkých ranách starších ako 5 dní 
bola pozorovaná intenzívna reaktivita tenascínu v miestach poranenia (dermálne epidermálna 
junkcia, okraj rany, miesto krvácania). V ranách starších ako 1,5 mesiaca v mieste jazvy 
farbenie pozitívne nebolo.(15) Toupalík uvádza, že za pozitívnu reakciu fibronektínu, je 
možné považovať výskyt intenzívne reagujúcich štruktúr vzhľadom pripomínajúcich šnúrky, 
ktoré vytvárajú základ fibronektínovej siete v okrajoch rán a v krvných výronoch (16). 
   Výsledky našej práce sa zhodujú s výsledkami doterajších zahraničných štúdií. Kombinácia 
klasickej histológie a imunohistochemických metód umožňuje presnejšie stanovenie vitality 
poranení ako aj ich datovanie, čo napomôže zodpovedaniu celého radu medicínsko-právnych 
otázok. Získané výsledky je možné aplikovať do bežnej súdnolekárskej praxe s významným 
využitím aj v znaleckej činnosti pre orgány činné v trestnom konaní. Uvádzame, že v bežnej 
súdnolekárskej praxi na Slovensku sa na datovanie poškodení kože a mäkkých tkanív 
imunohistochemické metódy prakticky nepoužívajú, aj keď v zahraničí sú neodmysliteľnou 
a nutnou súčasťou súdnolekárskeho posudzovania. 



 
Záver 
   Detekcia antigénov fibronektínu a tenascínu v koži a priľahlých tkanivách použitím 
imunohistochemických metód umožňuje spresniť čas vzniku poškodenia, zároveň aj odlíšenie 
poranení vzniknutých za živa od poranení spôsobených po smrti jedinca. Získané výsledky 
prezentovanej práce je možné aplikovať do bežnej súdnolekárskej praxe, čo umožní 
zodpovedať celý rad medicínsko-právnych otázok.  
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