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SOUHRN
Cílem této práce je informovat o zpÛsobu zpracování neobvyklého forenzního biologického materiálu pfiedloÏeného k pfiípadu znásil-
nûní. V rámci pfiípadu byl analyzován preparát pfiipraven˘ nátûrem vzorku po‰evního v˘tûru a obarven˘ smûsí hematoxylin-eozin. Po
odstranûní krycího sklíãka se pomocí kapiláry mikromanipulátoru nepodafiilo zajistit spermatické buÀky a tyto se navíc vlivem mecha-
nického namáhání zaãaly rozpadávat. Za hlavní pfiíãinu selhání pfii disekci bunûk povaÏujeme pokroãilou lyzi bunûk. S ohledem na ne-
gativní v˘sledky autofii doporuãují nápravná a preventivní opatfiení, jeÏ zv˘‰í ‰ance na pozitivní identifikaci v obdobn˘ch sexuálnû ori-
entovan˘ch pfiípadech. 
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Separation of Sperm by Micromanipulator from Unusual Forensic Sample – case report

SUMMARY
The aim of this study is to provide an information about the method of processing of unusual forensic sample that was submitted for the
sexual assault case. We analyzed microscopic sample of vaginal swab stained using the hematoxylin-eosin mixture. After removing the
covering glass we failed to collect the sperm cells to the micromanipulator capillary. The cells even started, due to the mechanical stress,
to fall apart. We think that the main reason of the microdissection failure is the advanced cell lysis. Due to the negative results of the
DNA analysis we defined a set of preventive and corrective actions that would (in case of application) increase the chance of positive
identification in similar sexual assault cases. 
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Diferenciální izolace DNA slouÏí k oddûlení frakce Ïensk˘ch epi-
telií a muÏsk˘ch spermií u vzorkÛ po‰evních v˘tûrÛ u pfiípadÛ zná-
silnûní. Princip této metody (1) spoãívá v tom, Ïe spermie mají tuÏ-
‰í membránu neÏ epiteliální buÀky a proto je moÏné provádût po-
stupnou lyzaci bunûãn˘ch frakcí. Alternativou k diferenciální ex-
trakci je laserová mikrodisekce (2), pfii které se z mikroskopického
preparátu laserem vyfiezávají pouze spermie.

Obû tyto metody jsou neúãinné v pfiípadech, kdy násilník v mi-
nulosti podstoupil vasektomii, nebo kdyÏ je násilník azoospermik
(v seminální tekutinû nejsou pfiítomné spermie). Snaha o oddûlení
muÏské a Ïenské frakce je dána skuteãností, Ïe v pfiípadû anal˘zy
DNA ze smí‰eného biologického vzorku získáme ve vût‰inû pfiípa-
dÛ smí‰en˘ DNA profil a tento má niÏ‰í identifikaãní hodnotu. Po-
kud jsou spermie degradované z dÛvodu del‰ího postkoitálního
intervalu, tak je metoda diferenciální extrakce DNA neúãinná a na-
opak mÛÏe dojít ke ztrátû ãásti izolované DNA.

NÁLEZ

Zemfielá Ïena byla v mrazivém zimním období nalezena, jak
leÏí obleãená na matraci blízko svého obydlí. Okolnosti nálezu na-
znaãovaly umrznutí v souvislosti s poÏitím nadmûrného mnoÏství
alkoholu bez jakéhokoli násilí. Základní ohledání tûla bylo prove-
deno na Soudnû-lékafiském a patologicko-anatomickém pracovi‰-
ti ÚDZS Pre‰ov. Vy‰etfiením krve a moãe odebrané pfii pitvû byly
metodou plynové chromatografie a Widmarkovou zkou‰kou zji‰tû-
ny v krvi koncentrace 3,05 promile, v moãi 4,21 promile, coÏ jsou
koncentrace, jeÏ lze ze soudnû-lékafiského hlediska hodnotiti jako
akutní otravu etylalkoholem. Jako pfiíãina úmrtí bylo uvedeno se-
lhání srdeãní a d˘chací ãinnosti v dÛsledku podchlazení organiz-
mu a akutní otravû etylalkoholem. Z poranûní byly zji‰tûny jen koÏ-
ní odfieniny, koÏní ‰krábance a krevní podlitiny. V rámci násled-
ného vy‰etfiování vyplynula moÏnost znásilnûní po‰kozené pfied
smrtí. Z dÛvodu ovûfiení této hypotézy bylo 1 den po první pitvû
provedeno následné ohledání tûla a na vatové tampony byly za-
ji‰tûny po‰evní v˘tûry a zároveÀ provedeny nátûry zaji‰tûného bi-
ologického materiálu na sklíãko. Nûkolik spermií bylo detekováno
pouze v obarven˘ch mikroskopick˘ch preparátech.

Ke genetickému zkoumání v rámci pfiípadu sexuálnû orientova-
ného násilného trestného ãinu byly na Kriminalistickému a exper-
tiznímu ústavu PZ Ko‰ice pfiedloÏeny odûvní souãástky po‰kozené,

PÒVODNÍ PRÁCE

✉ Adresa pro korespondenci:
MVDr. David Vlãek
Kriminalisticko expertizní ústav PZ
Kuzmányho 8, 041 02 Ko‰ice, Slovenská republika
e-mail: david.vlcek@minv.sk


