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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

  

V krvi zemřelých nalézáme z těkavých látek nejčastěji alkohol, méně často aceton. 

Protoţe uţívání alkoholu je prakticky v celém světě běţné, je nález alkoholu v krvi zemřelých 

poměrně častý. I kdyţ nízká koncentrace alkoholu můţe být původu jak fyziobiologického 

event. následkem bakteriálního působení v těle zamřelého, vyšší koncentrace vţdy znamenají, 

ţe alkohol byl poţit úmyslně ještě v době před smrtí. V případě zjištění acetonu v krvi se 

prakticky vţdy (kromě velmi vzácných případů čichání acetonu) jedná o aceton, který 

z určitých důvodů vzniká v lidském těle.  

Také v ČR je alkohol jedna z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších psychotropních 

látek. Velkým problémem je jeho snadná dostupnost a to nejen pro nezletilé, ale i pro děti 

navštěvující základní školu. Stále je moţno povaţovat alkohol za drogu s velkými následky 

morbidity a mortality a to jak přímým působením, tak i následky nepřímými, jako jsou 

zejména dopravní nehody či pracovní úrazy. Proto se poměrně často setkáváme s nálezem 

alkoholu u zemřelých osob pitvaných na pracovištích soudního lékařství. 

Výţiva je otázkou nejen ekonomickou a politickou, ale i otázkou všeobecné 

vzdělanosti a gramotnosti ve zdravovědách a ve zdravotní osvětě. Nedostatečnou výţivou trpí 

celé kontinenty, zejména oblasti Afriky, Asie, Jiţní Ameriky. Špatnou výţivou mohou, ale 

trpět i lidé ve vyspělých zemích. Jsou to např. ti, kteří trpí některými duševními chorobami, 

jako je mentální anorexie a mentální bulimie. Dále pak lidé např. s onemocnění 

gastrointestinálního traktu, zanedbané děti a staří lidé. 

Diabetes mellitus je velmi váţné metabolické onemocnění. Třetina nemocných zůstává 

nediagnostikována a v době záchytu onemocnění má nejméně 20 % diabetiků jiţ pokročilé 

mikro- a makrovaskulární komplikace. Diabetik je ohroţen předčasným rozvojem 

aterosklerózy se všemi jejími orgánovými projevy. Dnes je nejčastější příčinou chronické 

renální insuficience právě diabetes. Není tedy pochyb o nutnosti včasné diagnostiky a 

adekvátní léčby.  

Z výše uvedených příčin můţeme nalézt aceton i u některých zemřelých, kteří byli 

pitváni na našem pracovišti. 

Od roku 1998 pracuji v toxikologické laboratoři Ústavu soudního lékařství FN 

Královské Vinohrady Praha, zabývám se kromě jiného stanovením acetonu a alkoholu v krvi 

a tato problematika mě zajímá i v dalších širších souvislostech. 
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Náplní a cílem předloţené bakalářské práce bylo provést statistické vyhodnocení 

koncentrace acetonu a alkoholu v krvi zemřelých osob, které byly pitvány na pracovišti 

Ústavu soudního lékařství FN Královské Vinohrady Praha v roce 2009. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Alifatické jednoduché nasycené ketony                      

Propanol – aceton (dimethylketon), 1 mg/ l = 422 ppm, 1 ppm = 2,37 mg/m
3
 

Je to bezbarvá kapalina sladkého zápachu s bodem varu 56°C. Dle 

výsledků pokusů na zvířatech ( handbook of Toxikology) lze aceton 

charakterizovat jako látku při poţití i inhalaci zcela nejedovatou. U 

člověka se projevují při inhalační expozici dráţdivé i narkotické 

vlastnosti látky. Páry acetonu dráţdí oči i dýchací cesty, při větší expozici způsobuje bolesti 

hlavy, vzrušenost a později únavu. Po velké expozici dochází k bezvědomí, ke kterému se 

mohou přidat známky lehkého porušení činnosti jater a ledvin. Tento stav se ale obvykle brzy 

upraví. Při poţití 10 aţ 20 ml acetonu zůstává prý organismus bez následků (Gleason) a i po 

poţití 50 ml by prý nastal jen palčivý pocit v hrdle (Moeschlin), (16). 

Aceton vzniká v lidském těle při poruchách látkové výměny. Zvláště při cukrovce 

nebo hladovění. V dechu je pak zřetelně cítit. Toto je časté u dětí při onemocněních spojených 

s horečkou a menším příjmem potravy. Je to znak překyselení organismu a o otravu acetonem 

tedy nejde (16). 

 

2.2. Metabolismus a vznik ketolátek v organismu 

Zdravý člověk má tukové zásoby, ze kterých můţe čerpat potřebnou energii po dobu 

několika týdnů, ale je zde velmi důleţité – musí pít. Hladovění pak přechází v marasmus, 

s naprostým rozvráceným metabolismem, kdy ani lékařská pomoc není nic platná. 

Při delším hladovění dochází k nárůstu -oxidace mastných kyselin v průběhu 

hladovění a naopak k poklesu oxidace glukosy, coţ má za následek tvorbu ketolátek v játrech 

(aceton, acetoacetát, betahydroxybutyrát), které mohou slouţit v nervovém systému nebo ve 

svalech jako zdroj energie. 

Ketogenezí dochází k vytváření tzv. ketolátek. Mezi tyto látky zařazujeme – kyselinu 

acetooctovou, -hydroxymáselnou a aceton. Z medicínského hlediska je kyselina -

hydroxymáselná zařazena mezi ketolátky, protoţe její vznik úzce souvisí s kyselinou 

acetooctovou a tato látka je typická ketosloučenina. Substrátem pro tvorbu cholesterolu nebo 

ketolátek je molekula acetyl-CoA. Pokud přísun acetyl-CoA do jater překračuje oxidační 

kapacitu Krebsova cyklu, dochází k tvorbě ketolátek a jejich uvolňování do krevního oběhu.  
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K tomu dochází při nedostatku glukózy v buňkách, a to zejména během hladovění 

nebo při nadměrné lipolýze a nedostatku inzulinu při diabetu. Ketolátky procházejí volně 

mitochondriální membránou a jsou poměrně rychle vychytávány periferními tkáněmi (svalem, 

myokardem), kde se oxidují v Krebsově cyklu. Během hladovění jsou ketolátky rovněţ 

vynikajícím substrátem pro centrální nervový systém. Obsah energie v ketolátkách je 17,9 

kJ/g (4,2 kcal/g). Zvýšení hladiny ketolátek za prostého hladovění prakticky nikdy nevede ke 

ketoacidóze, která je naopak obvyklá u dekompenzovaného diabetu 1. typu. tj. juvenilní 

diabetes u dětí a mladistvých, obvykle s nízkou hmotností. Vytváření ketolátek můţe být tak 

veliké, ţe v dechu lze ucítit nasládlý zápach těkavého acetonu. 

Za normálních podmínek se vytváří ketolátek málo, v krvi je to koncentrace asi 0,1 

mol.l
-1

. Hlavní ketolátkou zdravého těla je -hydroxybutyrát. Aceton se za normálních 

okolností vytváří jen v nanogramových mnoţstvích.  

Vysoká hladina ketolátek v krvi je příčinou ketózy, kdy metabolizování acetoacetátu je 

pomalejší neţ jeho tvorba. Ketóza se projevuje hlavně nevolností a zvracením. Ketózu při 

hladovění můţeme posuzovat jako cestu metabolické adaptace. V ketózu můţe vyústit i pravý 

opak hladovění. Jde především o stravu s přemírou tuků bez dostatečného příjmu sacharidů. 

Můţeme se také setkat s ketonémií i za fyziologických příčin. Objevuje se po velmi namáhavé 

práci či intenzivním cvičení v postabsorpčním údobí.  

Úloha ketolátek v organismu je dvojího typu. 

a) příznivá – ketolátky za normálních okolností slouţí jako nezbytné metabolické 

palivo pro některé periferní tkáně, pro srdeční a kosterní sval a pro ledviny. Při delším 

hladovění pro mozkovou tkáň. Tyto ţiviny představují ve vodě rozpustné ekvivalenty 

mastných kyselin. 

b) nepříznivá 

Ketolátky jsou odbourávány hlavně svalovinou a méně ledvinami. Za dlouhodobého 

hladovění je z 60-75% odkázán na energii z ketolátek také mozek, i kdyţ mozkové buňky za 

normálních okolností vyuţívají jako zdroj energie glukosu – mastné kyseliny z krve do mozku 

nepřecházejí. Ketolátky se neváţí na bílkoviny a snadno difundují. Při diabetu můţeme 

spatřovat v ketolátkách pozitivní faktor. Buňky nedostatečně vyuţívají glukosu, proto jsou 

ketolátky vhodným náhradním zdrojem energie, jsou vhodnější neţ neesterifikované mastné 

kyseliny vázané na albumin. Schopnost odbourávat ketolátky je limitovaná. Ketóza vzniká, 

je-li krevní hladina ketolátek vyšší neţ 12 mmol.l
-1

, (4, 5, 6, 15). 
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2.3. Alifatické nasycené jednomocné alkoholy            

Ethanol (ethylalkohol), 1 mg/ l = 532 ppm, 1 ppm = 1.88 mg/ m
3  

  
 Jedná se o bezbarvou kapalinu s bodem varu 78°C (16).

 

 

 

2.4. Vstřebávání etanolu 

Etylalkohol má malou molekulu a neomezeně se mísí s vodou, proto velmi dobře 

prochází přes biologické membrány. Při pití se etanol začíná vstřebávat jiţ sliznicí dutiny 

ústní. Vstřebávání alkoholu v ţaludku je sloţitější. Záleţí na tom, jestli je ţaludek prázdný 

nebo naplněný. V prázdném ţaludku nedochází k promísení s potravou a etanol přichází 

přímo do styku s ţaludeční sliznicí. Vzhledem k velkému povrchu a dobré vstřebávací 

schopnosti ţaludeční sliznice prochází etanol rychle cestou gastrických vén a dolní duté ţíly 

do krevního oběhu. Etanol, který se vstřebal jiţ v ţaludku, se v první fázi vyhne portálnímu 

oběhu, a tím i průchodu játry a rychle můţe ovlivnit CNS. Při naplněném ţaludku se částečně 

alkoholický nápoj promísí s ţaludečním obsahem a stejně jako kaţdá tekutina prochází podél 

zakřivení do střeva. V tomto případě je vstřebávání zpomaleno, protoţe promísením 

s potravou nedochází k okamţitému styku celého mnoţství poţitého etanolu se ţaludeční 

sliznicí. Velká část poţitého etanolu prochází do střeva, vstřebána do portálního oběhu a 

přímo se dostává do jater. Nápoje obsahující CO2 a teplé alkoholické nápoje se vstřebávají 

rychleji (22). 

2.5. Metabolismus etanolu  

Alkohol patří mezi psychotropní látky a je potenciální návykovou drogou. Mozková 

činnost je narušena úměrně s mnoţstvím alkoholu v krvi, a to více ve stádiu stoupající 

koncentrace alkoholu v krvi neţ při stejné hladině alkoholu při jeho poklesu. Mozková kůra, 

střední mozek a buňky předních rohů míšních jsou vůči alkoholu nejcitlivější. Alkohol 

zhoršuje jak rozumové schopnosti, tak i schopnosti zapamatování a učení. Dále je více 

narušena přesnost neţ rychlost. Osoby pod vlivem alkoholu volí v modelových situacích 

riskantnější řešení. 

Etanol můţe být syntetizován endogenně ve stopovém mnoţství bakteriální fermentací 

ve střevě, ale jde o zcela zanedbatelné mnoţství. Hlavní mnoţství etanolu tedy přichází do 

gastrointestinálního traktu, ze kterého je absorbováno, a to exogenně.  
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Ze vstřebaného etanolu se přibliţně 2 – 10% vyloučí dechem a močí, zbytek metabolizuje, 

převáţně v játrech. Proto je rychlost poklesu hladiny etanolu v krvi při poškození jater 

zpomalena.  

Hepatocyt obsahuje tři hlavní cesty pro metabolismus etanolu a kaţdá z nich je vázána 

na rozdílné subcelulární struktury.  

Alkoholdehydrogenáza oxiduje 2/3 – 3/4 vstřebaného etanolu, je vázána na cytozol 

nebo rozpustné frakce v buňce, a její aktivita se s chronickou konzumací nezvyšuje. 

MEOS – mikrozomální etanol oxidující systém. Ten oxiduje 1/4 - 1/3 vstřebaného 

etanolu, je lokalizovaný na endoplazmatickém retikulu a jeho aktivita se s chronickou 

konzumací zvyšuje 2 – 3x. 

Kataláza oxiduje maximálně 2% vstřebaného mnoţství etanolu, její lokalizace je na 

peroxizomech a její aktivita se s chronickou konzumací nezvyšuje.  

Metabolitem etanolu je acetaldehyd, z něhoţ díky alkoholdehydrogenáze vzniká acetát 

a dále přes Szentgyorgyiho – Krebsův cyklus trikarboxylových kyselin v konečné fázi H2O a 

CO2. Oxidace etanolu a acetaldehydu je velmi rychlý proces. Výrazně zvyšovat hladinu 

acetaldehydu v krvi mohou i některá léčiva (např. Disulfiram), protoţe mají schopnost 

inhibovat aktivitu alkoholdehydrogenázy.  

Pravidelní pijáci alkoholických nápojů jsou schopni tolerovat vyšší mnoţství etanolu 

hlavně z důvodů adaptace jejich centrálního nervového systému. V důsledku zvýšené aktivity 

MEOS  se u těchto lidí metabolismus etanolu zrychluje (22). 

 

2.6. Odbourávání a vylučování etanolu 

Vstřebaný etanol se hlavně odbourává v játrech. Metabolismus etanolu začíná 

okamţitě s jeho poţitím. Rychlost vstřebávání etanolu je vyšší neţ rychlost vylučování. Díky 

tomu dochází v resorpční fázi k nárůstu koncentrace a jeho hladina etanolu v krvi stoupá. Při 

jednorázovém napití je tento vzestup prakticky rovnoměrný. U opakovaného pití záleţí nejen 

na mnoţství a koncentraci alkoholového nápoje, ale i na frekvenci konzumace jednotlivých 

dávek a od toho se odvíjí rychlost nárůstu. Po ukončení pití ještě nějakou dobu hladina 

etanolu v krvi stoupá. Tato doba závisí na druhu alkoholického nápoje (např.pivo, víno, 

destiláty) a na náplni ţaludku. Po dosaţení vrcholu začíná hladina etanolu v krvi klesat – 

postupně klesat. Obvykle se rychlost odbourávání u většiny naší populace pohybuje v rozmezí 

0,12 – 0,20 g/kg (22). 
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Hladiny alkoholu v 1 litru krve (0,5 g odpovídá 0,5‰) 

0,5 ‰, je pociťován ústup úzkosti, příjemný pocit uklidnění.  

1.5 ‰ je pociťována ztráta zábran, mnohomluvnost, narušení svalové souhry.  

2 – 3 ‰ dochází k těţké opilosti a poruchami hybnosti. 

3 – 4 ‰ dochází k bezvědomí a smrti. 

Smrtící dávka kolísá: u dětí 10-15g, u dospělých 100 aţ 300g čistého alkoholu.  

 

U lidí nezvyklých pít, při poţití smrtelné dávky najednou, můţe nastat náhle 

bezvědomí, obličej je bledý, tep zrychlen, nepravidelný dech, zornice rozšířené, teplota klesá. 

Při menších dávkách se nejprve projeví psychické známky – nálada, veselost, smích nebo i 

pláč, zpěv, tanec, nekoordinované pohyby. Obličej je červený, tep i dýchání zrychlené. 

Člověk, který pije stále, tak přechází do stádia II. – kolísání v chůzi, blábolivá řeč, někdy bývá 

sklon k násilnostem. U dětí mohou nastat křeče, podobně jako u nepijáků (14, 15).  

Pitevní nález: V čistém stavu odjímá ethanol tkáním vodu a sráţí bílkoviny. Vzniká 

poleptání na sliznicích, které mají bělavou barvu. Najdeme známky dušení, sliznice ţaludku je 

zarudlá nebo bělavá. Smrt nastává ochrnutím dýchacích center, aspirace ţaludečního obsahu, 

aspirační bronchopneumonií, event. různé nehody včetně dopravních nehod jsou pouze 

druhotné následky. U chronických alkoholiků bývá častěji cirhóza jater a změny v ústřední 

nervové soustavě odpovídající avitaminóze A. Poţití velkého mnoţství alkoholu , který má 

nejen velký účinek na CNS, ale také můţe vyvolat metabolickou acidózu, hypoglykémii, 

hyperurikémii, výrazný nárůst osmolality. Otrava alkoholem často doprovází jiné otravy, a to 

např. lékové (14). 

 

2.7. Poruchy výživy 

2.7.1. Malnutrice  

Je to stav, kdy chybí třeba jen jedna nebo dvě sloţky významné pro správnou výţivu. 

S malnutricí se setkáváme i v České republice. Nejvíce však u velmi starých a osamoceně 

ţijících jedinců. Tady se setkáváme s velmi váţnými nutričními defekty, které vyplývají jak 

z izolace (neschopnost se o sebe postarat, dojít si nakoupit), tak i z důvodů finančních, 

zdravotních a nepochybně i z malé znalosti zdravovědy či významu výţivy. S podvýţivou se 

také můţeme setkat u sociálních skupin obyvatelstva, protoţe vlastní chudoba hraje sice 

důleţitou, ale nikoliv převaţující roli.  
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Jde velmi často o sociálně špatně adaptabilní vrstvy obyvatelstva. O alkoholiky, bezdomovce, 

pologramotné lidi, drogově závislé. Zde musíme počítat s velkou skupinou lidí – duševně 

deviovaných, kteří vykazují určitou odlišnost v jídelníčku (trvalé odmítání např. masa, ovoce). 

Podvýţiva představuje takovou nutrici, která je nedostatečná ve více oblastech. Jedná 

se jak o oblast energetickou, tak i kvalitativní, která je nedostatečná, a výsledek je ten, ţe 

člověk hubne a součastně chátrá. Nerovnováha mezi příjmem (základní energetické substráty 

a bílkoviny) a potřebou vznikne buď při sníţeném příjmu a neměnících se potřebách  

(mentální anorexie), nebo při zvýšených potřebách a neměnícím se příjmu (akutní 

onemocnění, zvýšená tělesná námaha). Jestliţe dojde k nerovnováze mezi příjmem energie a 

jejím výdejem, pak organismus čerpá energii z vlastních zásob (1, 2, 3). 

 

 2.7.2. Kombinovaná forma malnutrice: Marasmus -  Kwashiorkor 

Kombinace těchto výše uvedených forem se vyskytuje v pozdních fázích marasmu i 

proteinové malnutrice. V typické podobě se vyskytuje v pozdních stádiích chronického 

alkoholismu (1). 

 

2.7.3. Psychiatrická oddělení a hladovění 

Hladovění typu marasmu je nejčastější příčinou podvýţivy na psychiatrických 

odděleních (1). 

  

2.7.3.1. Psychiatrické choroby 

Mentální anorexie, mentální bulimie, schizofrenie, těţké depresivní poruchy, demence 

různé etiologie, paranoidní bludy s odmítáním potravy. Psychické poruchy spojené 

s odmítáním potravy (1). 

Mentální anorexie je charakterizována ubýváním hmotnosti, které je úmyslně 

vyvolává a udrţováno. Je zde přítomna specifická psychopatologie, a to obava z tloušťky. 

Tato obava má charakter ovládané aţ nutkavé myšlenky. Pacientky samy usilují o nízkou 

hmotnost. Vzniká podvýţiva, sekundární endokrinní a metabolické změny, dále narušení 

tělesných funkcí. Nízké hmotnosti dosahují pacientky různými způsoby. Nejčastěji je to 

hladověním nebo přejídáním a následným vyprovokovaným zvracením, naduţíváním laxativ, 

diuretik, klyzmatik (1). 
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Na vzniku mentální anorexie se nepochybně podílejí biologické, sociální i 

psychologické faktory. 

Biologické faktory  

Na sníţení pocitu hladu se také podílejí endogenní opiáty, cytokiny a sníţená hladina 

neuropeptidu Y. U pacientek dochází postupně ke ztrátě chuti a potřeby se najíst. Centrum 

regulace chuti je v oblasti jader ventromediálního a paraventrikulárního hypotalamu. Postupně 

se sniţuje pocit hladu, aţ vymizí úplně. Centrum hladu se nachází v oblasti jader laterálního 

hypotalamu, regulováno ponderostatem (1). 

Sociální faktory 

V dnešní společnosti je hlavně preferována štíhlost, která je symbolem krásy a 

úspěchu. Proto velký podíl na počínajícím onemocnění má právě touha jak být úspěšná 

v zaměstnání, i v partnerském ţivotě (1). 

 

Psychologické a psychodynamické faktory 

Ty nastávají velkou měrou mezi rodiči a dcerou. Dochází k velmi bouřlivým střetům, 

výměně názorů a na mladou ţenu je vyvíjen tlak být štíhlá. Problém tedy často vzniká 

v procesu dospívání, v dosaţení dospělosti a sexuální zralosti. Tento syndrom je povaţován za 

typický a je vztahován k nevyzrálé osobní struktuře (1). 

 

Mentální bulimie  

Toto onemocnění se vyskytuje častěji neţ mentální anorexie a velmi často se stává, ţe 

obě chorobné jednotky jsou vzájemně propojeny. Onemocnění se projevuje opakovanými a 

nekontrolovatelnými záchvaty příjmu velkého mnoţství potravy, která je často velmi 

energeticky bohatá. Po opakovaném přejídání se u nemocného objevují pocity depresí a viny. 

Poté se nemocný snaţí poţité potravy zbavit. Nejčastěji je to navozeným zvracením nebo 

pouţitím projímadel. Periodické zvracení má za následek elektrolytické poruchy a jiné 

somatické komplikace. Mentální bulimie postihuje asi 1 aţ 3 % mladých ţen. O něco vyšší 

výskyt je u studentek středních a vysokých škol, u muţů je to asi 10krát méně častý jev. Jako 

u mentální anorexie, tak i u mentální bulimie jsou faktory biologické, sociální a 

psychologické. Daleko více se setkáváme s tímto onemocněním u mladých ţen ze 

zanedbávaných rodin. K osobním rysům bulimiček často patří impulzivita, zlost, emoční 

labilita, suicidální pokusy, abúzus alkoholu nebo drobné krádeţe - převáţně potravin (1). 
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2.7.3.2. Nepsychiatrické příčiny 

Všeobecně u starých pacientů defektní chrup a špatná zubní protéza, postiţení 

slinných ţláz, onemocnění dutiny ústní, hltanu, jícnu, GIT a jater, intolerance potravy v rámci 

malabsorpčího syndromu (1). 

 

2.8. Obezita, Diabetes mellitus 

 

Jde o velmi váţný zdravotně společenský problém. Obézní lidé velmi dlouho přijímali 

více potravy a na druhou stranu vydávali málo energie. Obézní lidé jsou velmi špatně 

pohybliví, coţ ovlivňuje jejich duševní aktivitu, jsou více závislí na okolí a inklinují 

k cukrovce. (2) 

Diabetes mellitus rozdělujeme podle etiologie na: diabetes mellitus 1. typu, diabetes 

mellitus 2. typu, gestační diabetes mellitus a ostatní specifické typy diabetu (15). 

 

2.9. Plynová chromatografie 

Chromatografické metody jsou jedny z nejpouţívanějších metod v praxi, které 

umoţňují nejenom dělení velmi sloţitých směsí, ale téţ pouţívaných k identifikaci a 

kvantitativnímu stanovení jednotlivých sloţek. Chromatografické metody našly uplatnění 

nejen v biomedicíně,  klinické biochemii, farmakologii, ale i v toxikologii. Pouţití je velmi 

široké. Nejčastěji se pouţívají ke kontrole čistoty barviv, léčiv, rozpouštědel a k izolaci látek 

ve velmi čistém stavu. 

Plynová chromatografie je jedna z nejpouţívanějších a nejdůleţitějších 

chromatografických metod. Výhodou této metody je vysoká citlivost, separační činnost a 

jednoduchost. Metodu pouţíváme pro dělení směsí látek o rozdílném bodu varu a různém 

rozdělovacím koeficientu. Metodou můţeme dělit všechny látky, které lze zahřátím na 

pracovní teplotu kolony převést na fázi plynnou bez rozkladu do teploty 400 °C. Analyzovat 

můţeme látky plynné, kapalné i pevné. Vlastní dělení probíhá v přístroji zvaném plynový 

chromatogram. Dělení látek probíhá mezi stacionární fází a mobilní fází. Stacionární fáze je 

zakotvena v chromatografické koloně. Plynový chromatogram se skládá ze zdroje a regulace 

nosného plynu, dávkovače vzorku, chromatografické kolony, detektoru (FID – plameno-

ionizační detektor), zapisovače (19). 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

Provádění pitev upravuje Vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o 

pohřebnictví. 

Pitvy se provádějí v ústavu (oddělení) soudního lékařství v těchto případech: 

a) při náhlých úmrtí, 

b) u osob zemřelých násilným úmrtím včetně sebevraţdy, 

c) byla-li příčinou úmrtí průmyslová otrava nebo úraz při výkonu práce, je-li zde 

podezření, ţe k úmrtí došlo z těchto příčin, 

d) u osob, které zemřely ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, 

e) je-li podezření, ţe úmrtí můţe být v příčinné souvislosti s nesprávným 

postupem při výkonu zdravotnických sluţeb 

f) u osob neznámé totoţnosti 

g) při úmrtí dětí a mladistvých do 15ti let věku (17, 22). 

 

Stanovení alkoholu v krvi provádíme jak metodou dle Widmarka, tak i metodou 

plynové chromatografie.  

Vyšetřovaná krev je odebírána z končetinových ţil, nejlépe ze stehenní ţíly. 

Widmarkova metoda pracuje na principu chemickém, pouţívá se přes 60 let., a řadíme ji mezi 

nespecifické metody. Je to dáno tím, ţe zmíněnou metodou se nestanovuje pouze alkohol, 

nýbrţ všechny v krvi obsaţené těkavé redukující látky, které mohou ovlivnit výsledek 

Widmarkovy zkoušky např. methanol, aceton, acetaldehyd, ether, vyšší alkoholy. Metoda 

plynové chromatografie pracuje na principu fyzikálním. Jde o metodu specifickou pro 

alkohol, je zde moţnost současného průkazu a stanovení jiných těkavých látek. Stanovení 

acetonu provádíme metodou plynové chromatografie. 

 

3.1. Metoda dle Widmarka  

Princip: Zahřátím odváţeného mnoţství krve na teplotu 60°C dojde k vytěkání 

alkoholu a k jeho kvantitativní oxidaci na kyselinu octovou působením chromsírové směsi, za 

současné redukce oxidačního činidla na chromitou sůl. Nezreagovaný přebytek oxidačního 

činidla se poté stanoví po přidání nadbytku jodidu draselného titrací uvolněného jodu 

thiosíranem sodným.  
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Pracovní postup: Do očíslovaných Widmarkových baněk se odměří 

mikrodávkovačem přesně 1 ml roztoku 0,25% dvojchromanu draselného v koncentrované 

kyselině sírové. Pro kaţdou sérii stanovení se na začátek, doprostřed a na konec vyšetřované 

řady zařadí tři slepé pokusy (tj. baňky, jeţ neobsahují vzorek krve). Po naplnění baněk se do 

zváţených alobalových mističek navaţuje na analytických vahách krev. Naváţka se má 

pohybovat okolo 100 mg (tj. 3 – 4 kapky krve), nemá však být menší neţ 70 mg. Mističky 

s naváţenou krví se pinzetou vloţí do nádobek na konci zábrusových zátek a baňky se ihned 

uzavřou. 

Poté se baňky přenesou do termostatu vyhřátého na 60°C – teplota nesmí kolísat a 

ponechají se v něm 2 hodiny. Po uplynutí dvou hodin se baňky z termostatu vyjmou, po 

vychladnutí se opatrně odstraní zátky a obsah baněk se zředí 25 ml destilované vody. Pak se 

přidá 1 ml 5% roztoku jodidu draselného a za minutu se titruje 0,01 N roztokem thiosíranu 

sodného. Jakmile světlehnědé zbarvení obsahu baňky přejde do ţlutého, přikápne se několik 

kapek škrobového mazu a dotitrovává se, aţ se poslední kapkou roztok právě odbarví (23). 

 

Výpočet:                    % = a – b . 1,13 . 100 / naváţka krve v mg 

 

a – spotřeba 0,01 N roztoku thiosíranu sodného ve slepém pokusu v ml 

b – spotřeba 0,01 N roztoku thiosíranu sodného ve vzorku v ml 

1,13 – empirický faktor stanovený Widmarkem (0,01 ml 0,01 N roztoku thiosíranu 

sodného odpovídá 1,3 µg alkoholu), (23) 

 

3.2. Metoda plynové chromatografie  

Princip: Alkohol (stejně jako jiné těkavé látky) je z vyšetřované krve v uzavřené 

baničce za teploty okolo 60°C odpařen do prostoru nad tekutinou. Takto vzniklý plynný 

vzorek je ručně dávkován do kolony plynového chromatografu - jedná se o techniku „ head 

space“. Na výsledném záznamu analýzy je pak retenční vzdálenost (retenční čas) mírou 

kvality jednotlivých rozdělených sloţek směsi, plocha píku je mírou kvantity. Stanovení se 

provádí metodou vnitřního standardu. Za konstantních podmínek vyšetření je retenční čas 

alkoholu, stejně jako jiných těkavých látek, jeţ mohou být obsaţeny ve vyšetřovaném vzorku, 

vţdy stejný (19). 
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Pracovní postup: Do standardizovaných skleněných baniček se nepipetuje 0,5 ml 

krve (séra, moči) a 0,5 ml vnitřního standardu – 0,4 ‰ roztok terciárního butanolu. Jako 

vnitřní standard označujeme takovou látku, kterou přidáváme v přesně známém poměrném 

mnoţství do známého mnoţství analyzovaného vzorku. Z poměru výšky píku vnitřního 

standardu a výšky píku sledované látky můţeme pak výpočtem stanovit její mnoţství. Vnitřní 

standard nemůţe být ţádná látka obsaţená v analyzované směsi  - vnitřní standard má mít 

podobné fyzikální vlastnosti jako sledovaná látka a rovněţ má mít retenční čas blízký – nikoli 

stejný! – jako analyzovaná látka. Poté se baničky uzavřou pryţovou zátkou. Uzavřené a 

označené baničky – čísly se vloţí do termostatu na 45 min. při 60°C.  
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Srovnání počtu zemřelých žen pitvaných na ÚSL FNKV s 

údaji Českého statistického úřadu
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věk

počet zemřelých žen 

pitvaných na ÚSL 

FNKV v roce 2009 [%]

úmrtnost žen v ČR v roce 

2008 dle ČSÚ [%]

0-19 0,76 0,54

20-29 2,77 0,39

30-39 5,04 0,82

40-49 3,53 1,95

50 a více 87,91 96,31

4. VÝSLEDKY 

 

V roce 2009 jsme měli na našem pracovišti 1039 zemřelých osob, z čehoţ bylo 641 

muţů, 397 ţen a jedna osoba je dosud nezjištěného pohlaví. Nejprve jsme porovnali počet 

zemřelých s přirozenou úmrtností obyvatel v České Republice. Z celkového počtu zemřelých 

osob jsme dále vyčlenili soubor, u kterého byl stanovován v krvi alkohol a aceton (466 osob – 

344 muţů a 122 ţen). Z tohoto počtu bylo na alkohol pozitivních 102 muţů a 18 ţen, na 

aceton 23 muţů a 8 ţen. Při vyhodnocování výsledků, jak u alkoholu, tak u acetonu, jsme 

vţdy vyšetřovaný soubor rozdělili nejprve do jednotlivých věkových kategorií a dále pak 

podle obsahu stanovované látky v krvi. 

 

Porovnání počtu zemřelých osob s údaji Českého statistického úřadu 

Tab. 1: Procentuální zastoupení zemřelých žen v jednotlivých věkových kategoriích  
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Srovnání počtu zemřelých mužů pitvaných na ÚSL FNKV s 

údaji Českého statistického úřadu
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0-19 1,26 0,94

20-29 5,18 1,27

30-39 8,16 1,97

40-49 10,20 4,26

50 a více 75,20 91,56

Tab.2: Procentuální zastoupení zemřelých mužů v jednotlivých věkových kategoriích 
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V tabulce 1 a 2 jsou uvedena procenta zemřelých osob v jednotlivých věkových 

kategoriích, které byly pitvány na našem pracovišti, Ústavu soudního lékařství Fakultní 

nemocnice Královské Vinohrady, v roce 2009. Tyto údaje jsme porovnali s přirozenou 

úmrtností obyvatelstva v České republice v roce  2008. Pouze ve věkové kategorii 50 let a 

více bylo procento zemřelých muţů i ţen vyšší neţ  procento pitvaných osob v ÚSL. Ve 

všech ostatních věkových kategoriích, u muţů i u ţen, byla přirozená úmrtnost v ČR niţší neţ 

procento osob pitvaných v ÚSL FNKV.  
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věk

počet zemřelých žen 

pitvaných na ÚSL 

FNKV, u kterých byl 

stanovován alkohol [%]

počet zemřelých mužů 

pitvaných na ÚSL 

FNKV, u kterých byl 

stanovován alkohol [%]

0-19 0,82 2,33

20-29 6,56 7,56

30-39 13,93 10,18

40-49 11,48 13,08

50 a více 67,21 66,86

 

 

Rozdělení zemřelých osob do věkových kategorií při stanovení 

alkoholu v krvi 
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Tato skutečnost je zřejmě dána tím, ţe u starších věkových kategorií je více pravděpodobné, 

ţe zemřou přirozenou smrtí. Naopak u mladších věkových kategorií se častěji vyskytují 

případy násilné smrti, smrtelných dopravních nehod, otrav, smrtelných pracovních úrazů 

apod.  

 

Stanovení alkoholu v krvi zemřelých 

Tab.3: Procentuální zastoupení mužů a žen v jednotlivých věkových kategoriích, při stanovení 

alkoholu v krvi 
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Rozdělení zemřelých osob do tříd podle obsahu alkoholu v 

krvi v roce 2009
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%
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0 88,0 69,8

0,21 - 0,50 2,1 6,7

0,51 - 1,00 1,4 4,6

1,01 - 1,50 2,8 2,7

1,51 - 2,00 0,7 4,6

2,01 - 2,50 2,1 4,0

2,51 - 3,00 0,7 2,2

3,01 a více 2,1 5,4

Tab.4: Procentuální rozdělení mužů a žen do jednotlivých tříd podle obsahu alkoholu v krvi 
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Uvedené rozdělení podle koncentrace alkoholu v krvi potvrdilo předpoklad, ţe vyšší 

koncentrace alkoholu nacházíme častěji u muţů neţ u ţen. Ve všech třídách (kromě výjimky 

1,01-1,50 g/kg) je koncentrace alkoholu u muţů zhruba 2 aţ 3x vyšší neţ u ţen. I kdyţ 

v současnosti přibývá i ţen niţšího věku, které poţívají alkohol, je podíl muţů s vyšší 

koncentrací alkoholu stále větší neţ u ţen. 
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věk

počet zemřelých žen 

pitvaných na ÚSL FNKV 

v roce 2009 [%] 
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pitvaných na ÚSL FNKV 

v roce 2009 [%] 
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20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

0-19 20-29 30-39 40-49 50 a více

počet zemřelých ţen pitvaných na ÚSL FNKV v roce 2009 [%] 

počet zemřelých muţů pitvaných na ÚSL FNKV v roce 2009 [%] 

Stanovení acetonu v krvi zemřelých 

Tab. 5: Procentuální zastoupení mužů a žen v jednotlivých věkových kategoriích, při 

stanovení acetonu v krvi 
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obsah acetonu v krvi  [mg/l] ženy [%] muži [%]

0-200 62,5 39,1

201-400 12,5 8,7

401-600 0,0 17,4

601-800 12,5 4,3

801-1000 0,0 13,0

1000 a více 12,5 17,4

Rozdělení zemřelých osob do tříd podle obsahu acetonu v krvi v 

roce 2009

12,5
17,4

13,0

62,5

12,5

0,0 0,0

12,5

39,1

8,7
4,3

17,4

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

0-200 201-400 401-600 601-800 801-1000 1000 a více
mg/l

%

ţeny [%]

muţi [%]

Tab.6:  
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Rozdělení osob, u kterých byl v krvi zjištěn aceton, podle věku (tab.5) a podle obsahu 

acetonu v krvi (tab.6), nevykazuje prakticky ţádnou závislost, přičemţ ani u většího souboru 

nelze očekávat statisticky významné závislosti. Při porovnání s klinickou diagnózou – 

příčinou smrti, byla pouze jedna skupina výraznější a to srdeční selhání – ateroskleróza (8 

muţů a 2 ţeny). U ostatních diagnóz se jedná pouze o jednotlivé případy. Diabetes mellitus 

byl prokázán u 4 muţů a u 2 ţen, nebyl ale sám o sobě příčinou smrti. Ve třech případech byla 

u zemřelých evidentní slabá nebo velmi slabá výţiva. 
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Kromě uvedených případů bylo rozdělení nálezu acetonu v krvi zcela náhodné. Je ale 

evidentní, ţe pitevní nález nemusí obsahovat důvody nálezu acetonu v krvi, protoţe se 

nejedná o kompletní klinické vyšetření. 
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5. DISKUSE 

 

Protoţe na Ústavech soudního lékařství se pitvají většinou osoby, které nezemřely 

přirozenou smrtí (viz. Vyhláška o pohřebnictví), je podíl mladších osob výrazně vyšší neţ 

odpovídá statistickému rozdělení všech zemřelých osob v ČR. 

Nalezený alkohol v krvi zemřelých je častější u muţů a také koncentrace jsou vyšší u 

muţů neţ u ţen. Tento fakt odpovídá situaci, jak je alkohol uţíván či zneuţíván v ČR a 

prakticky odpovídá stavu i v předcházejících letech.  

Zjišťování koncentrace acetonu v krvi zemřelých není příliš časté a uvedená krátká 

studie ukazuje, ţe nálezy (i z důvodů malého počtu případů) je velmi obtíţné porovnávat a 

moţné korelace by vyţadovaly daleko sloţitější studium i předcházejícího zdravotního stavu 

zemřelých. 
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6. ZÁVĚR 

 

V předloţené práci bylo provedeno statistické vyhodnocení koncentrace alkoholu 

v krvi zemřelých osob, které byly pitvány na Ústavu soudního lékařství. Zvlášť u muţů a u 

ţen bylo provedeno rozdělení do jednotlivých věkových kategorií a rozdělení podle 

koncentrace alkoholu v krvi. Ve srovnání s dřívějšími studiemi nedochází k statisticky 

významným změnám, jak ve věkovém, tak i koncentračním rozloţení. Statistické 

vyhodnocení zjištěných koncentrací acetonu, i vzhledem k malému souboru, neukázalo nijaké 

průkazné závislosti a neexistují ani porovnatelné studie, byť by bylo zajímavé se této 

problematice nadále a hlouběji věnovat.  
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7. PŘÍLOHY 

 

Obr. 1 Plynový chromatograf od firmy Labio 

 

 

Obr. 2 Widmarkova baňka 
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