
Synoviální hemoragie kolenních kloubů jako vitální známka prochlazení 

Chlad představuje pro zdraví člověka podceňované riziko, protože schopnosti lidského 

organismu odolávat bez adekvátního oděvu nízkým teplotám zevního prostředí jsou značně 

limitované. Hypotermii odborná literatura definuje jako nefyziologický stav, při kterém teplota 

tělesného jádra klesá pod 35 °C, těžká hypotermie nastává při teplotě tělesného jádra 27 °C. 

Smrt prochlazením nastupuje při poklesu teploty tělesného jádra pod 25 °C. K nejrizikovějším 

skupinám z pohledu prochlazení patří zejména malé děti, senioři, bezdomovci, intoxikované 

či zraněné osoby, resp. jedinci z různých důvodů vystavení extrémnímu chladu.  

Postmortem diagnostika prochlazení zůstává i v éře molekulárních, genetických a virtuálních 

metod problematická, a to z důvodu absence specifického a konzistentního diagnostického 

znaku. Optimální diagnostický přístup proto musí být komplexní a zahrnovat nejen pečlivou 

zevní prohlídku a pitvu těla zemřelé osoby, ale i rozbor veškerých dostupných informací z místa 

nálezu, zhodnocení anamnézy, posouzení lokální meteorologické situace, měření tělesné 

teploty, provedení histologického a chemicko-toxikologického vyšetření a doplňkově i aplikaci 

moderních zobrazovacích metod či molekulárněbiologickou analýzu. 

Základní cíl předkládané disertační práce spočíval v určení diagnostického významu vnitřní 

kolenní známky (inner knee sign) pro soudnělékařskou diagnostiku prochlazení a v jejím 

usouvztažnění s verifikovanými diagnostickými znaky prochlazení. Vnitřní kolenní známka, 

která byla doposud blíže nestudovaným znakem vitální expozice lidského těla nízkým teplotám, 

představuje fakultativní triádu nálezů v rozsahu synoviálních struktur kolenních kloubů 

(hyperémie synoviální membrány, ložisková zakrvácení do synoviální membrány, krevnatá 

příměs synoviální tekutiny).  

Pro naplnění cílů disertační práce byl sestaven prospektivní studijní soubor 82 prochlazených 

osob z období let 2009 až 2017 (35 žen, 47 mužů; průměrný věk 66,7) a kontrolní soubor čítající 

150 jedinců zemřevších náhle, nečekaně anebo násilně (v obou souborech s vyloučením případů 

s poruchami krevní srážlivosti či závažnější traumatizací dolních končetin). Pro účely 

hodnocení vnitřních struktur kolenních kloubů a případný odběr vzorků autorka práce 

vypracovala jednoduchý preparační postup.  

Vnitřní kolenní známka byla identifikována celkem u 68 osob studijního souboru (82,9 %). 

Nejčastěji se vyskytovala hyperémie synoviální membrány (68 případů; 82,9 %), druhým 

nejčastějším znakem byla ložisková zakrvácení do synoviální membrány (54 případů; 65,9 %) 

a nejméně četným znakem byla přítomnost krevnaté příměsi v synoviální tekutině (42 případů; 

51,2 %). Vnitřní kolenní známka vykazovala statisticky významnou vazbu k chladovému 

erytému (p = 0,001), resp. ke krvácení do tkáně slinivky břišní (p = 0,016); mezi vnitřní kolenní 

známkou a Višněvského skvrnami, akutní tukovou degenerací ledvin, resp. krevními výrony 

do jádrových kosterních svalů případná statisticky významná vazba zjištěna nebyla. 

V kontrolním souboru nebyla vnitřní kolenní známka vůbec pozorována.  

Výsledky disertační studie potvrdily vnitřní kolenní známku jako vysoce senzitivní a specifický 

morfologický znak vitální expozice organismu nízkým teplotám okolního prostředí a opravňují 

tuto známku zařadit mezi ostatní etablované diagnostické znaky celkového prochlazení 

organismu. Diagnostický význam vnitřní kolenní známky vystupuje zejména u případů 

prochlazení, které provází necharakteristický sekční nález a absence typických morfologických 

diagnostických znaků. 

 
 


