
1.Potrącenie pieszego samochodem – cechy w sekcji
 obrażenia tkanek miękkich – typu decollement (wciąganie tkanek miękkich i skóry pod oponę i ich oderwanie)
 obrażenia kośćca: 

-złamania kości miednicy
-złamanie zderzakowe – Messerera (złamanie kości długiej z wytworzeniem  trójkątnego odłamu, siła uderzenia to podstawa,  
a wierzcholek to kierunek  przemieszczania samochodu)
-obrażenia stawu kolanowego – głównie więzadeł z powodu awulsji/ odłamanie     wierzchołka kości udowej. Rozerwanie  
łąkotki z powodu kompresji

 lateralizacja obrażeń – pierwotne i wtórne

2. Cechy przyżyciowości u osoby powieszonej
 zmiany na skórze w okolicy bruzdy (otarcia naskórka, wybroczyny krwawe, pęcherzyki z surowiczą treścia)
 podbiegniecia krwawe w tkance podskórnej na wysokości bruzdy
 wybroczyny krwawe w spojówkach i błonach śluzowych
 zlamania chrząstek krtani z wylewami krwawymi
 objaw Ammusata – poprzeczne peknięcie błony wewnętrznej TT. Szyjnych wspólnych
 objaw Simona – wybroczyny krwawe na przednich powierzchniach chrząstek międzykręgowych (im denat młodszy tym zakres  

wiekszy począwszy od odcinka lędźwiowego) – obecny najczęściej w pozycji typowej powieszenia
 objaw Martina – wybroczyny w przydance TT. Szyjnych wspólnych
 wylewy krwawe w dolnych przyczepach m.o.s
 przekrwienie narządów oprócz śledziony

3. Postrzały
 z bezpośredniego przyłożenia

-otwór wlotowy większy niż wylotowy
-sztancowanie końca lufy
-rozerwanie promieniste brzegów rany z wieloodłamowym złamaniem kości (Kronleina)
-w ranie i wokół rozrzut niespalonego prochu
-objaw Paltaufa – jasnoczerwone zabarwienie krwi wokół z rany  na skórze  w poczatkowym odcinku kanału postrzałowego  
z powodu wytworzenia CO przy spalaniu

 z oddali:
-rana wylotowa większa od wlotowej
-zależy od rodzaj broni i energii pocisku
-przy dużej energii mają charakter przestrzału, a niekiedy rozerwania

4. Inne ciężkie kalectwo
- trwałe, poważne naruszenie czynności lub utrata ważnego narządu, np. ślepota jednooczna, utrata co najmniej części kończyny, utrata  
narządu parzystego, usztywnienie w niekorzystnej pozycji jednego z duzych stawów, zniesienie zdolności chwytnej ręki, utrata 2-3 palców z  
kciukiem  lub 4, porażenie lub niedowład jednej kończyny

5. Identyfikacja wlosa
• ocena morfologiczna – makro- i mikroskopowo barwę, długość, szerokość, a także ewentualną obecność uszkodzeń (włosy  

wyrwane, zmiażdżone, poddane działaniu wysokiej temperatury),ustalenie miejsca jego pochodzenia, a także wieku i płci osoby od  
ktorej on pochodzi

• odróżnienie włosów ludzkich od zwierzęcych
o włos ludzki – bardzo wąska istota rdzenna – 1/5 do ¼ grubości włosa, przerywana(często sprawdza się jej brak), powłoczka  

delikatna, k-ki szkliste wykazują ścisłe zespolenie o poprzecznym układzie
o włos zwierzęcy – istota rdzenna szeroka, ma przebieg ciągły, k-ki rdzenia często ułożone w kilku równoległych szeregach,  

powłoczka bardzo wyraźna, podłużne ułożenie komórek
• oznaczanie przynależności grupowej i płci

o metoda absorpcji – eLucji – można wykryć obecność substancji grupowej A lub B
o we włosach wyrwanych można w korzeniach metodą elektroforezy oznaczyć typ PGM, a niekiedy fenotypy innych  

enzymatycznych układów grupowych
o włosy z korzeniem i przyczepionymi fragmentami pochewki włosa lub złuszczonym naskórkiem mogą posłużyć do badania 

na obecność ciałka Y
• identyfikacja osób -z cebulką – można poddać badaniom DNA i porównać z materialem kontrolnym od osób podejrzanych 

(indywidualizacja badań włosów), materiał porównawczy pobiera się tak: wyrwanie ok. 20 włosów z 5 różnych okolic/  
krew/ślina/wymaz z ust. 

Bez cebulki – włosy, które samoistnie wypadły są bez j. Komórkowych, gdyż ulegly keratynizacji, ale posiadają wiele kopii  
mtDNA.Sprawdzamy obszary HvRI i HvRII. Interpretacja wyników – wykorzystuje się wzorcową sekwencję Andersona – w wyniku podaje  
się nukleotydy różniące się od wzorca.

6.  Nietrzeźwość i stan po spożyciu
Stan po spożyciu – 0,2-0,5 promila we krwi lub 0,1-0,25 mg/dm3 w wydychanym powietrzu
Nietrzeźwość - >0,5 promila we krwi lub >0,25 mg/dm3 wydychanego powietrza lub prowadzi do stężenia przekraczającego te wartości

7. Cechy przyżyciowości w przypadkach typowego utonięcia



 grzybek piany
 rozstrzeń prawej komory
 płynność krwi
 okrzemki w nerkach
 przekrwienie narządów oprócz śledziony
 rozedma wodna płuc – silne rozdęcie, przekrój na ogół suchy (utonięcie w wodzie słodkiej), pod opłucna widoczne niebieskosinawe  

lub sinoczerwone , nieostre plamy (tzw. Plamki Paltaufa), które powstają w wyniku hemolizy wybroczyn krwotocznych pod 
wpływem wody

utonięcie w wodzie słodkiej – hiperwolemia, hemodilucja, hipoproteinemia, hemoliza, hiperkaliemia, spadki Na,Ca, Cl, uszkodzenie 
surfaktantu
utonięcie w wodzie słonej – hipowolemia, hemokoncentracja, herproteinemia, hiperkaliemia, wzrost Mg, Na, Ca, Cl, stan podobny do obrzęku  
płuc

8. ograniczenie stosowania rachunku retrospektywnego
 w czasie zdarzenia musi zachodzić już faza eliminacji (konsumpcja alkholu musi zostać zakończona co najmniej 1-1,5h przed  

zdarzeniem)
 po zdarzeniu nie może być już konsumpcji alkoholu
 pomiędzy zdarzeniem a pierwszym pomiarem nie może upłynąć czas dłuższy niż 5-6 godzin
 wartość pomiaru nie może być niższa niż 0,4 promila
 C0=Ct + (t x β60)

Ct – stężenie alkoholu we krwi w chwili pomiaru, 
C0-w chwili zdarzenia
t-czas pomiędzy zdarzeniem a pomiarem,
 β60 – tempo metabolizmu alk.

-przyjmowane na 0,1 do 0,2 promila na godzinę
-może być wyższe lub niższe
- może być różne dla tej samej osoby

9. Choroba realnie zagrazająca życiu
- stan, w którym następuje powazne zagrożenie podstawowych czynności niezbędnych dla życia układów, np. masywny krwotok we wstrząsie,  
obrażenia śródczaszkowe z wtórnym obrzekiem mózgu, rany serca z tamponadą, rany brzucha z wtórnym zap. otrzewnej.
**tzn. że najprawdopodobniej doszloby do zgonu, gdyby nie szybko udzielona pomoc

10. aspekty prawne ustalania ojcostwa
- Ustalanie jest na zlecenie: sądu, prokuratury lub zlecenie prywatne
- Do badania wzywany jest: domniemany ojciec, matka i dziecko
- do badania pobierana jest krew z żyły łokciowej (nie pobieramy kiedy ktoś miał przeszczep szpiku lub transfuzje krwi do pół roku) lub/i  
wymaz z jamy ustnej.
Rozrónia się dwa typy procesu dochodzenia spornego ojcostwa:

 ustalenie ojcostwa w stosunku do dziecka urodzonego poza związkiem małżeńskim
 zaprzeczenie ojcostwa względem dziecka urodzonego w związku małżeńskim

Podstawy prawne – kodeks rodzinny i opiekuńczy
• art. 62 

o paragraf 1 – jeżeli dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego ustania lub 
unieważnienia domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki

o paragraf 3 – domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa
• art. 85 – domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie  

później niż w 181 dniu przed urodzeniem się dziecka
• art. 184 – sądowego ustalenia ojcostwa może żądać samo dziecko jak i jego matka, jednakże matka nie może wystąpić z  

takim żądaniem po osiągnięciu przez dziecko jego pełnoletniości
• opinia sądowo-lekarska dotyczy:

o analizy okresu poczęcia i stopnia dojrzałości dziecka w chwili urodzenia
o badanie mężczyzny w kierunku niepłodności
o badanie genetyczne matki i domniemanego ojca

 badania genetyczne pozwalają ustalić ojcostwo z prawdopobodobieństwem 99,998% i musi być zgodność 
przynajmniej 10 układów polimorficznych między ojcem a dzieckiem

11. Możliwość różnicowania obrażeń zadanych ręką własną lub obcą w przypadkach użycia narzędzia ostrego
• dostępność dla ręki własnej wszystkich miejsc zranienia
• obnażenie ciała w okolicy zadania rany samobójczej
• nacięcia i rany próbne w okolicy rany śmiertelnej
• brak uszkodzeń kośćca w przebiegu kanału rany
• brak tzw. Obrażeń obronnych

12. modyfikacje sekcyjne w przypadkach sekcji zwłok noworodka
• pomiar ciała, waga, cechy wcześniactwa, żółtaczka
• opis pępowiny na całym przebiegu, Ew. po namoczeniu



• otwarcie stawu kolanowego i nacięcie nasady dalszej kości udowej – wcelu stwierdzenia i zmierzenia jądra kostnienia
• otwarcie jamy czaszki metodą koszyczkową –obustronne wycięcie sklepienia czaszki z pozostawieniem wolnego pasa w linii  

strzałkowej (nie ulega uszkodzenu namiot móżdżku)
• cięcie skórne od wargi dolnej, nad pępkiem, rozwidlenie do pachwin, oglądamy naczynia pępkowe
• próba hydrostatyczna płuc, uwaga na gnilne zmiany
• próba żołądkowo-jelitowa
• sprawdzenie p. Bottala i otworu owalnego
• badanie hist-pat. – smółka

13. Obliczenia prospektywne:
- ustalanie stanu trzeźwości na podstawie dowodów osobowych, np. zeznań świadków, gdy badanie nie zostało przeprowadzone
- weryfikacja zeznań podejrzanego co do ilości i czasu spożytego alkoholu zwłaszcza w kontekście picia po zdarzeniu lub spożywania  
preparatow leczniczych zawierających alkohol i konfrontacja z uzyskanymi wynikami badań
Wzór Widmarka
C= A/p x r
C- stężenie alkoholu w promilach
A-ilość alkoholu etylowego w gramach zawarta w organizmie lub w danym napoju

A=  zaw. Etanolu w procentach x gęstość (0,79g/cm3) x objętość w cm3
P – masa ciała w kg
r-współczynnik redukcji masy ciała, sztywny – 0,7 dla menów, 0,6 dla kobiet
lub zindywidualizowany, obliczony z masy ciała i wzrostu

14. Warunki skutecznej prawnie zgody:
 Osoba wyrażająca zgodę musi być uprawniona do jej udzielenia
 Czyność stanowiąca podmiot zgody nie sprzeciwia się ustawom lub zasadom społecznym
 Oświadczenie woli, którym jest zgoda musi być wynikiem swobodnej decyzji osoby świadomej, opartej na należytym rozpoznaniu 

okoliczności faktycznych, nie może być wyrażona pod wpływem przymusu, błędu lub w stanie psychicznym uniemożliwiającym jej  
wyrażenie

 Zgoda musi być wyrażona w stosownej formie
 
15. Ocena przyżyciowości w przypadkach zgonów w pożarach
- obecność HbCO co najmniej kilkanaście %, pobrana z żył głębokich lub jam serca
- obecność sadzy w drogach oddechowych i żoładku
- oparzenia g.d.o- odczyny włóknikowo-krwotoczne, obrzęk jako wynik działania gorącego powietrza
- Zator tłuszczowy – cecha charakterystyczna gdy dotyczy małych naczyń włosowatych 
- obecność jasnych smug niezwęglonej skóry wokół oczu

Pośmiertne:
- linijne pęknięcia skóry wyglądające jak rany cięte lub rąbane (kurczenie się , pozniej zwęglenie skory)
- linijne pęknięcia kosci
- rzekomy krwiak nadtwardówkowy- wskutek dzialania plomienia na glowe dochodzi do kurczenia się tkanek miękkich i przemieszczania się  
płynów, glownie krwi. Może to powodowac gromadzenie się krwi w przestrzeni pomiedzy  koscia a opona twarda. Krwiak zawiera domieszki  
tluszczu i ma wyglad tłustej, malinowo-czerwonej galarety
-pozycja kolankowo-łokciowa

16. Możliwość weryfikacji podejrzenia czynów nierządnych w przypadkach zgonów
• Jak najszybciej, bo plemniki żyją do 36h-rozmazy do badania w kierunku śladów nasienia pobiera się z przedsionka, z samej  

pochwy, z jej sklepienia, z jamy macicy i jajowodow
• Ślady na ciele
• Badanie mikrobiologiczne

Definicja czynu nierządnego – czyn polegający na zaspokojeniu popędu płciowego w zakresie naruszającym wolność w wyborze obcowania  
płciowego ewentualnie z naruszeniem nietykalności lub innych wartości i zasad chronionych przez prawo. Czyn lubieżny – zaspokajanie lub w  
szerokim rozumieniu pobudzenie popędu płciowego w odniesieniu do osób poniżej 15 lat.
Sądowo – lekarskie badanie śladów nasienia
Charakterystyka wyschniętych śladów nasienia:
  nieregularny kształt z wyraźnym odgraniczeniem brzegow
  szarożołta barwa
  częściowe usztywnienie tkaniny
  rzadko jako ślady czystego nasienia (na pościeli, tapicerce, garderobie); zwykle z domieszką innych wydzielin np. z pochwy; na bieliźnie
  fluoryzują w świetle nadfioletowym jasną białoniebieskawą barwą; podobnie jak wydzielina pochwy, mocz, ślina
Identyfikacja nasienia:
  proby niespecyficzne:
 test na kwaśną fosfatazę
 AP jest produktem prostaty
 szybka, najważniejsza i najczulsza proba wstępna
 pozwala wykry
 bardzo małą ilość nasienia (0,1 ml)
 stężenie AP w nasieniu jest 500 – 1000 x większe niż w innych płynach ustrojowych i wydzielinach
 proba szczegolnie znacząca w analizie plam nasienia pochodzącego od osobnikow z azoospermią



 w probach orientacyjnych stosuje się gotowe testy bibułowe, wykorzystujące reakcję barwną dla produktu – α- naftolu uwalnianego z  
połączeń fosforanowych przez AP
 u kobiet żyjących aktywność AP przy obecności nasienia w pochwie może się utrzymywa
 od kilku godzin do kilku dni; u zmarłych – od 7 dni do 2 m-cy
 test na jony Zn2+
 test na PSA
Wynik dodatni na AP i PSA upoważnia do wykonania testow specyficznych.
  testy specyficzne (proby dowodowe)
 stwierdzenie obecności plemnikow w preparacie mikroskopowym (konieczny co najmniej 1 cały plemnik z głowką i ogonem) – dowod 
niepodważalny
 wyciąg z plamy w fizjologicznym r-rze NaCl lub w wodzie; wymaz z uzyskanego osadu oglądany w preparatach niebarwionych pod  
mikroskopem w przyciemnionym polu widzenia; możliwe barwienie erytozyną, fuksyną kwaśna lub błękitem metylowym
 po odbytym stosunku można wykaza
 obecność żywych plemnikow w wydzielinie pochwy do śr. 5 h, martwych do śr. 24 h; w zwłokach do 2 tyg. (zależnie od temperatury ciała i  
wilgotności)
 metoda immunoprecypitacji z surowicą anty-nasienie ludzkie (skierowaną przeciwko białkom specyficznym nasienia) jest badaniem na  
określenie przynależności gatunkowej plam nasienia
 elektroforeza w kierunku stwierdzenia fenotypu izoenzymu dehydrogenazy mleczanowej LDH-C4
Indywidualizacja – badanie DNA:
a) Zastosowanie lizy precypitacyjnej do śladow mieszanych – dwustopniowa izolacja DNA, ktorej pierwszy etap ma na celu eliminację –  
wypłukanie obecnych w śladzie nabłonkow, drugi to analiza DNA
b) Określenie STR Y-specyficznych (Y-STR)
  nie są unikatowe osobniczo, bo ich haplotypy są identyczne dla krewnych linii męskiej
  ilość alleli określa ilość sprawcow
  badanie testami komercyjnymi
c) możliwe określenie substancji grupowych w układzie ABO za pomocą metody absorpcyjnej, z plam nasienia osobnikow wydzielających  
substancje grupowe

17. identyfikacja zwłok na podstawie czaszki
- płeć – mężczyźni wydatne łuki nadoczodołowe, większa o 200ml,

- kobiety większe guzy czołowe i ciemieniowe
- wiek – szwy czaszki – za młodu o dużej amplitudzie, stopniowo spłaszczają się  i zanikają

- zęby – liczba, obecność mlecznych, stałych, ósemek, metoda Gustafson – oględziny 2,3 przepołowionych zębów
Kościec –Miednica – u mężczyzny kąt spojenia łonowegomniejszy, u kobiety większy.
wielkości jamy szpikowej w nasadzie bliższej kości ramiennej: chrząstka pośrednia kostnieje u kobiet w 16 – 18 r. ż, u mężczyzn w 18 – 20,  
wtedy też pojawia się listewka kostna która ulega zatarciu po 40 r. ż.; jama szpikowa powiększa się w ciągu życia i w wieku 30 – 40 lat osiąga  
wysokość szyjki chirurgicznej, a po 60 r. ż. wchodzi w głąb główki; jednocześnie występuje rozrzedzenie istoty gąbczastej i zanik beleczek  
kostnych – w wieku 75 – 80 można rozgnieść palcami zmacerowaną głowę kości; obecności miażdżycy naczyń
- kości miednicy,
- badanie trzonów kręgów (dolna i górna blaszka trzonów kręgowych zrasta się ze środkową częścią do 20 – 25 r. ż., w tym czasie zrasta się  
też nasada talerza kości biodrowej z listewką brzeżną)

18. wypadek komunikacyjny z pieszym – rekonstrukcja
- ocena stanu drogi
- ocena stanu technicznego pojazdu
- ślady na drodze
- uszkodzenie pojazdów
-uszkodzenia, zabrudzenia, mikroślady na ubraniu i obuwiu
- ocena obrażeń ofiar
-zabezpeiczenie śladów biologicznych
Okoliczności wypadku
-pozycja ofiary w momencie uderzenia
-strona ciała, którą zadziałało uderzenie pierwotne
-rodzaj kolizji (uderzenie czołowe, narożnikowe, styczne)
-przebieg poszczególnych faz, np. potracenie w pozycji wyprostnej, z nastepnym przejechaniem lub najechaniem
-określenie gabarytów pojazdu

19. Błąd medyczny
 Związek przyczynowo-skutkowy między błędem ze skutkiem negatywnym dla pacjenta
 Wina w rozumieniu prawa (nieumyślna)!!

o Gdyby była umyślna mówimy wtedy o zbrodni, a nie o błędzie.
Błędy

 Błąd decyzyjny (dawniej diagnostyczny i terapeutyczny)
 Błąd Prognostyczny – leczony nie na to, co trzeba
 Błąd wykonawczy  - złe wykonywanie zaleceń lekarskich, zwykle odnosi się do personelu wykonawczego
 Błąd opiniodawczy – niewłaściwa interpretacja
 Błąd bezskutkowy – zanim była konsekwencja zostalo naprawione

Porażenie prądem 
Wązny jest lement drogi, tzn. czy na drodze pływu prądu są ważne życiowo narządy – mózg, serce, aorta.



Działanie miejscowe:
• jest głownie następstwem wytwarzanie się ciepła – ilość wprost proporcjonalna do natężenia prądu, czasu jego działania i  

oporu skóry – jest to tzw. ciepło Joula; efekt jest tym wyraźniejszy im mniejsza jest powierzchnia zetknięcia przewodnika z ciałem
• pozostawiony ślad – różnie: od ledwie widocznych zmian do oparzeń w miejscu zetknięcia (znamięprądowe) do zwęglenia  

tkanek głębiej leżących
• typowe znamię prądowe spotyka się na dłoniowej powierzchni rąk lub podeszwowej powierzchni stóp,rzadziej gdzie indziej
• wygląd znamienia prądowego to jak ograniczone zgrubienie naskórka o białawo szarym lub żółtawym,kształt okrągławy lub  

owalny; naskórek w obrębie zmiany odstaje od skóry i zapada się w środku w postaci ” pępka ”,nie ma wysięku miedzy skórą a  
naskórkiem (brak pęcherza), co odróżnia oparzenie prądem od oparzenia termicznego

• znamię goi się długo, bez ropnych zapaleń, z wytworzeniem keloidu, czasami zaznacza się inkrustacja cząstkami  
metalicznymi, co powoduje zmianę zabarwienia skóry np. na zielonawoniebieskie (miedź)

• czasami obrażenia przypominające ranę rąbaną ze zwęgleniem tkanek miękkich – spowodowane są przez prąd o dużym  
natężeniu i wysokim napięciu (stacje transformatorowe i trakcje kolejowe) – może również doprowadzić do amputacji kończyny

• czasami przy łuku elektrycznym może dojść do stopienia kości i powstanie pereł kości – patrz oparzenia
Działanie ogólne:

• Niezależnie od miejsca działania prądu dochodzi do zaburzenia zdolności przewodzenia bodźców oraz zdolności  
polaryzowania komórek. Działanie prądu doprowadza do niefizjologicznego rozmieszczenia elektrolitów – szok elektrolitowy.

• Mechanizm zgonu wskutek rażenia prądem elektrycznym zależy głownie do efektu biologicznego, a zatemzgon w tych  
przypadkach ma charakter czynnościowy.

• Przepływ prądu doprowadza do porażenia aparatu bodźcotwórczego serca, co prowadzi do migotania komór lub nagłego  
zatrzymania akcji serca. Porażenie ośrodków wegetatywnych mózgu może spowodować ustanie akcji oddechowej, może również  
dojść w wyniku spastycznego skurczu mięśni oddechowych.

Obraz sekcyjny mało charakterystyczny: przekrwienie narządów wewnętrznych, obfite plamy opadowe, płynna krew w komorach serca i  
dużych pniach naczyniowych. Zmiany u osób które przeżyły rażenie prądem: zmiany w mózgu (electric encefalopatia), uszkodzenie gałki  
ocznej, postać
dusznicy bolesnej.

Rażenie piorunem
Rozróżnia się porażenia piorunem bezpośrednie i pośrednie (gdy wyładowanie wystąpi w pewnej odległości). Wysoka temperatura pozostawi  
na ciele mniej lub bardzie widoczne ślady stopienia materiałów odzieżowych. Na ciele spotyka się tzw. figury piorunowe w postaci  
drzewkowato ułożonych pasm brunatnego, sinawoczerwonego lub czerwonego ustępującego po
naciśnięciu. Mogą być też powierzchniowe zwęglenia lub stopienie włosów w różnych okolicach.

20. Wskazanie do przerwania ciąży
Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy:
1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,
2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu  
albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,
3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego
W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego  
życia poza organizmem kobiety ciężarnej; w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 lub 4, jeżeli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12  
tygodni.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, przerwania ciąży dokonuje lekarz w szpitalu.
4. Do przerwania ciąży wymagana jest pisemna zgoda kobiety. W przypadku małoletniej lub kobiety ubezwłasnowolnionej całkowicie  
wymagana jest pisemna zgoda jej przedstawiciela ustawowego. W przypadku małoletniej powyżej 13 roku życia wymagana jest również  
pisemna zgoda tej osoby. W przypadku małoletniej poniżej 13 roku życia wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego, a małoletnia ma prawo do 
wyrażenia własnej opinii. W przypadku kobiety ubezwłasnowolnionej całkowicie wymagana jest także pisemna zgoda tej osoby, chyba że na  
wyrażenie zgody nie pozwala stan jej zdrowia psychicznego. W razie braku zgody przedstawiciela ustawowego, do przerwania ciąży  
wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego. Przerwanie ciąży może być dokonane, jeżeli kobieta podtrzymuje zamiar przerwania ciąży po  
upływie 3 dni od konsultacji.

21. Uduszenie gwałtowne jest to mechaniczne uniemożliwienie wymiany gazowej związane z działaniem czynnika zewnętrznego
Rodzaje:
a) zagardlenie: bezpośredni ucisk na narządy szyi
- powieszenie – ucisk na szyję wytwarza pętla pod wpływem ciężaru ciała
- zadławienie – uduszenie w skutek ucisku ręką trzeciej osoby
- zadzierzgnięcie – ucisk na szyję wytwarza pętla pod wpływem siły ludzkiej ręki
b) zatkanie otworów lub dróg oddechowych: np. zakneblowanie, „udławienie się”
c) unieruchomienie klatki piersiowej: niemożność wykonania ruchów klatką piersiową – przygniecenie jakimśprzedmiotem, kolankowanie,  
zasypanie ziemią
d) toksyczne porażenie mięśni oddechowych: np. zatrucie strychniną
e) utonięcie
f) brak tlenu: przebywanie w małych pomieszczeniach, założenie worka plastikowego na twarz
zagardlenie – zahamowanie wymiany gazowej w płucach w następstwie bezpośredniego ucisku mechanicznego wywieranego na narządy  
szyi
powieszenie – ucisk na narządy szyi wywierany jest przez pętlę założoną wokół szyi i zaczepioną do określonegomiejsca lub przedmiotu  
(hak wbity w ścianę, klamka drzwi itp.); zaciskając się pętla powoduje przesunięcie nasadyjęzyka ku górze i tyłowi do tylnej ściany gardła; o  
śmierci przez powieszenie decyduje ucisk na tt. szyjne, a niekiedy także kręgowe
- powieszenie typowe – punkt zawieszenia znajduje się z tyłu głowy, pośrodku karku, ciało wisi swobodnie



- powieszenie nietypowe – punkt zaczepienia z boku lub nawet z przodu głowy, ciało nie zwisa wolne, jest podparte, znajduje się w pozycji  
klęczącej, półsiedzącej lub wręcz leżącej
mechanizm śmierci wskutek powieszenia:
- uciśnięcie tt. szyjnych (szybka utrata świadomości, powiesić się mogą nawet osoby z rurką tracheostomijną)
- zamknięcie drogi dopływu powietrza do płuc
- odruchowe podrażnienie receptorów nerwu błędnego w zatokach tt. szyjnych lub na skutek nagłego rozciągnięcia t. szyjnej wspólnej (↓ RR,  
zatrzymanie czynności serca)
- uszkodzenie kręgosłupa szyjnego i rdzenia kręgowego (spadek z wysokości)
szansa uratowania osoby powieszonej jest nikła, gdyż czas możliwości ożywienia mózgu nie przekracza kilku minut
zmiany patomorfologiczne i biochemiczne:
- brak objawów zastoju w obrębie twarzy, sinicy i wybroczyn podspojówkowych
- język między zębami, czasem przygryziony
- plamy opadowe w częściach ciała odpowiednich do pozycji zwłok wisielca – np. przy powieszeniu typowym w dolnych częściach kończyn  
dolnych i przedramion – tzw. kalesony i rękawiczki balowe
- bruzda wisielcza – zagłębienie o usytuowaniu odpowiadającym przebiegowi pętli, kolor początkowo jasny,następnie ulega wysychaniu i  
przybiera barwę brunatną, później wręcz ciemno brunatną, największa intensywność (głębokość) po stronie przeciwległej do punktu  
zawieszenia pętli, ramiona bruzdy wznoszą się symetrycznie od tego miejsca po bokach szyi
- powieszenie typowe – bruzda nie posiada cech przyżyciowości
- powieszenie nietypowe – bruzda posiada cechy przyżyciowości (sinica twarzy, podspojówkowe
wybroczyny krwawe, krwinkotoki w obrębie bruzdy)
płynność krwi w układzie żylnym
- przekrwienie bierne narządów jamy brzusznej
- złamania chrząstki tarczowej lub rogów kości gnykowej
- objaw Amussata: poprzeczne pęknięcie błony wewnętrznej tętnic szyjnych wspólnych (rzadko)
- objaw Martina: wybroczyny krwawe w przydance tętnic szyjnych wspólnych
- objaw Simona: wybroczyny krwawe na przednich powierzchniach chrząstek międzykręgowych, zazwyczaj w części lędźwiowej kręgosłupa
- wylewy krwawe w okolicy naddartych dolnych przyczepów mm. mostkowo-obojczykowo-sutkowych
w przypadku powieszenie nietypowego:
- cechy zastoju w obrębie głowy, ostre rozdęcie płuc
- zwiększenie fosfatydów tylko we krwi żylnej naczyń leżących poniżej bruzdy (dowodzi charakteru
przyżyciowego bruzdy)
- zawartość histaminy większa w obrębie skóry pętli wisielczej
zadzierzgnięcie – zaciśnięcie narządów szyi przez pętlę, siłę zaciskającą pętlę stanowi siła ręki, z reguły obcej
mechanizm śmierci:
- brak typowego dla powieszenia nacisku pętli ku górze
- brak odruchowego podrażnienia receptorów nerwu błędnego w zatokach szyjnych
- ostre rozdęcie płuc
- tt. kręgowe nie ulegają zamknięciu
- zaciśnięcie naczyń tt. szyjnych jest zawsze poprzedzone zaciśnięciem naczyń żylnych (krew dopływa do głowy,ale nie może odpłynąć →  
zastój w krążeniu mózgowym i całej głowy)
- do zgonu dochodzi, gdy czas ucisku przekracza 4 minuty
zmiany patomorfologiczne i biochemiczne:
- sinica twarzy
- wybroczyny na spojówkach oczu, w błonie śluzowej jamy ustnej, skórze twarzy, czasem krwawienie z nosa i uszu
- bruzda na szyi przebiega z reguły okrężnie na jednym poziomie (poniżej chrząstki tarczowatej – w odróżnieniu od powieszenia)
- punkcikowate wybroczyny w obrębie bruzdy
- liczne wylewy krwawe w mięśniach, gruczole tarczowym, wokół gruczołów chłonnych, w błonie śluzowej krtani
- złamanie chrząstek krtani
- przekrwienie bierne tkanek głowy i górnej części szyi
 Zadławienie
definicja: uduszenie wskutek ucisku ręki obcej na narządy szyi, zawsze zabójstwo
mechanizm:
- zamknięcie dostępu powietrza do płuc (ręka uciska na górny odcinek dróg oddechowych, struny głosowe zbliżają
się do siebie, zmykając szparę głośni, a podstawa języka przygnieciona zostaje ku górze do kręgosłupa)
- w patomechanizmie śmierci z zadławienia nie odgrywa większej roli ucisk na naczynia żylne
wyniki sekcji:
- ślady ucisku ręki (rąk) na szyję, plackowate podbiegnięcia krwawe, półksiężycowate otarcia naskórka, wypukłością skierowane ku bokowi  
szyi,
- podbiegnięcia krwawe w tkankach miękkich szyi, złamania rożków kości gnykowej i wyjątkowo uszkodzenia chrząstek krtani,
- ślady obrony u osób nie będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
- sinica twarzy z obrzękiem z licznymi wybroczynami krwawymi w skórze, spojówkach i śluzówkach
Śmierć w wyniku unieruchomienia klatki piersiowej
Najczęstsze przyczyny mechanicznego unieruchomienia klatki:
wypadkowe zasypanie gruzem, ziemią, lawiną śniegową lub piaskową
przygniecenie przedmiotami o znacznej masie, np.: częścią pojazdu, elementem konstrukcji budowlanej ścisk w tłumie w czasie paniki
kolankowanie i burking
Mechanizm śmierci:
- unieruchomienie klatki na ogół w pozycji wydechowej prowadzi do uduszenia
- zmiany towarzyszące – zespół Perthesa:
- rozległy i nasilony zastój żylny
- sinica twarzy



- liczne, drobne wylewy krwawe w obrębie twarzy, szyi, górnej części klatki piersiowej
- wybroczyny w błonie śluzowej jamy ustnej i mięśniach skroniowych
oględziny i sekcja
- wynik oględzin zewnętrznych: ślady obrażeń na skórze klatki piersiowej
- wynik sekcji:

 złamania żeber
pęknięcia narządów wewnętrznych

 w przewodzie pokarmowym i w drogach oddechowych cząstki masy, która przysypała
 człowieka (żwir,piasek itd.)

Kolankowanie i burking
 -kolankowanie – ucisk wywierany przez napastnika klęczącego lub siedzącego na klatce piersiowej ofiary
- burking – napastnik dodatkowo przytrzymuje usta i nos ofiary
- te postaci śmierci można też spotkać u ofiar gwałcenia
- obraz w sekcji: zespół Perthesa + obustronne złamanie żeber i mostka.

Rana tłuczona vs rana cięta
Cechy rany tłuczonej:
- kształt osełkowaty z odgałęzieniami, nieregularny, niekiedy podobny do litery L lub V,
- brzegi nierówne, z otarciami naskórka na obwodzie,
- w dnie mostki tkanek odpornych na uraz (włókna sprężyste, nerwy, naczynia, ścięgna),
- obrzęk i podbiegnięcie krwawe w rzucie rany
- rana o wyglądzie nietypowym: linijna, przypominająca ciętą – w miejscach, w których skóra napięta jest na twardym podłożu np. na czaszce;  
dokładne oględziny wykazują jednak cechy rany tłuczonej – obrzęk w rzucie i mostki łącznotkankowe w dnie (najczęstszy błąd  
diagnostyczny)
Rana cięta – cechy:
 przy prostopadłym działaniu narzędzia:
- kształt linijny lub wrzecionowaty,
- brak otarcia naskórka na brzegach,
- brzegi równe,
- brak podbiegnięć krwawych na brzegach i w dnie,
- różna głębokość.
 przy stycznym (skośnym) działaniu narzędzia:
= rana płatowata,
= obecne otarcie naskórka na brzegu stabilnym,
= różna wielkość płata

Zmiany utrwalające
• strupieszenie (mumifikacja) – naturalny proces pośmiertny, środowisko suche i przewiewne, wysoka temp.otoczenia; szybka 

i znaczna utrata wody z powłok skórnych i narządów wew.; zahamowanie przemian chemicznych wymagających obecności wody;  
części miękkie kurczą się, skóra twardnieje, przybiera barwę brunatną; ok. roku (dzieci – kilka tyg.); ułatwia rozpoznanie uszkodzeń  
ciała i identyfikację zwłok (w porównaniu do gnicia)

• przeobrażenia tłuszczowo – woskowe – środowisko wybitnie wilgotne; tk. tłuszczowa → masy tłuszczowo-woskowe 
(uwodornione = utwardzone kw. tłuszczowe z domieszką mydeł wapniowych i magnezowych); sprzyja całkowity brak dostępu  
powietrza (woda, rowy w wilgotnej, gliniastej glebie)
- twardość tłuszczowosku jest zależna od stosunku kw. nasyconych do nienasyconych 8:1
 (fizjologicznie 1:1)
- sprzyja identyfikacji zwłok, pobraniu określonych narządów do bad. toksykologicznych,
 niekiedy rozpoznanie zmian urazowych

• przemiana torfowa (garbowanie torfowiskowe) – torfowiska; wygarbowanie powłok skórnych i demineralizacja tk. kostnej  
pod wpływem kwaśnych składników gleby torfowej; mm i narządy wew. → rozpad i zanik; kości → odwapnienie, ciemne 
zabarwienie, konsystencja gumy; włosy → barwa ognistoczerwona; spłaszczenie ciała; rozwój pełny >100 lat

22. Artykuł 157, paragraf pierwszy
Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 paragrafu 1 podlega karze pozbawienia  
wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Przykłady:

- złamania kości
-zwichnięcie stawow
-uszk. Narządów wewnętrznych
-trwałe upośledzenie wzroku
-jednostronna głuchota
-udokumentowane wstrząśnienie mózgu
-wstrząśnienie siatkówki i błędnika
-wybicie co najmniej jednego zdrowego zęba

23.zatrucie cyjankami:
cyjanowodór:
-często stosowany przez samobójców
- występuje w pestkach niektórych owoców (wiśnie, śliwki, brzoskwinie)
- mechanizm działania: hamuje oddychanie komórkowe poprzez blokowanie cytochromów
- zatrucie może nastąpić przez: drogi oddechowe albo układ pokarmowy



- objawy ostrego zatrucia: utrata przytomności, drgawki, zgon nawet w minutę po zażyciu
- jeśli dawka była duża, może nastąpić miejscowe działanie alkaliów na ścianę żołądka; zabarwienie plam opadowych początkowi  
jasnoczerwone
- identyfikacja chemiczna powinna być przeprowadzona jak najszybciej, bo cyjanowodór szybko podlega przemianom w zwłokach

24. deficyt alkoholowy- róznica między spożytym alkoholem a wchłoniętym, bo alkohol nigdy nie wchłania się w calości. To wynika ze 
spożytych pokarmów też i może sięgnąć 30%.

25.ciężka choroba długotrwała – min. 6miesiecy, np. złamania kości długich

26. art. 157 kk, paragraf 2 
Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia  
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Przykłady:
- stłuczenie i rana powłok skórnych
-uraz głowy
-wylewy krwawe podspojówkowe
-złamanie kości nosa bez przemieszczenia odłamów
-wybicie 2-3 zębów niepełnowartościowych

27. Rany rąbane stanowią pomost pomiędzy ranami tłuczonymi a ciętymi.
Rany te:
- są głębokie,
- często połączone z uszkodzeniami kośćca,
- urozmaicony charakter w zależności od rodzaju narzędzia.
Rany kłute (narzędzia ostro-kończyste i kończyste); cechy rany kłutej:
- otwór wkłucia,
- kanał (w tkankach miękkich może być dłuższy niż długość narzędzia),
- ewentualnie otwór wykłucia.

28. znamiona smierci i czas powstwania 
1.Wczesne
· plamy pośmiertne – opadowe,
· stężenie pośmiertne,
· oziębienie,
· bladość,
· wysychanie
2. Późne:
· autoliza,
· gnicie
3. Zmiany utrwalające:
· przeobrażenia tłuszczowo – woskowe,
· strupieszenie (mumifikacja),
· zeszkieletowanie,
· przemiana torfowa (garbowanie torfowiskowe).
Ad. 1 Wczesne – wykształcają się do 12 h po śmierci
a) pewne
· plamy pośmiertne – opadowe (patrzymy na: rozległość, rozmieszczenie, barwę, intensywność, wyciskalność); sinowiśniowe (z odcieniem  
sinofioletowym) zabarwienie powłok ciała w następstwie ustania czynności serca i opadania krwi do sieci naczyń żylnych włosowatych  
najniżej położonych części ciała, początkowo przemieszczalne przy zmianie pozycji ciała, później nieprzemieszczane (hemoliza, przenikanie  
barwnika krwi przez ściany naczyń)
- już po ok. 20 – 30 min; drobne plamki na karku i małżowinach usznych → zlewające się
- „róże cmentarne” – zasinienia zastoinowe, przy długotrwałej agonii, drobne, sine plamki lub bladosine
marmurkowania okolicy paliczków, bocznych części szyi, barków (objaw sinicy zastoinowej)
- miejsca uciśnięte (podłoże, ubrania) – skóra blada
- do ok. 6 h całkowicie przemieszczalne, 6 – 12 h częściowo przemieszczalne (zagęszczenie krwi), 12 – 14 hnieprzemieszczalne dyfuzyjne  
(hemokoncentracja, hemoliza, dyfuzja barwnika)
- wyciskalność plam do momentu powstania plam dyfuzyjnych
- przyczyna śmierci:
1) skąpe lub brak – ostry krwotok wewn. lub zewn.
2) silnie wysycone, ciemnoniebieskie, granatowo-fioletowe – uduszenie gwałtowne z uciskiem na klatkę
piersiową
3) „malinowe” – zatrucie CO (łożyska paznokci żywoczerwone), HCN i pochodne
4) brunatnawe – methemoglobina
5) zmiana sinowiśniowych na jasnoczerwone – niska temp., reoksydacja Hb, łożyska paznokci sinowiśniowe
- różnicowanie plam pośmiertnych z podbięgnięciami krwawymi (sińcami): nacięcie skóry i tk. podskórnej → z
plam pośmiertnych krew można spłukać
· stężenie pośmiertne – skrócenie i usztywnienie mięśni (↓ ATP → ↓ aktomiozyny), ustępuje przy autolizie, gniciu i przełamaniu (może wrócić  
gdy przełamanie w ciągu 6 – 7 h); ↑ lepkości i nierozciągliwości miozyny poprzez jej związanie z aktyną
- kataleptyczne stężenie – zachowanie pozycji takiej jak tuż przed śmiercią osobniczą
- po 2 – 3 h mm. palców rąk, stóp, żuchwy; 6 – 8 h całe ciało; kolejność – reguła Nystema



- ustępuje od 2. doby w kolejności w jakiej się pojawiało (pośmiertna proteoliza), w niskiej temp. – po kilku tyg.
- mm. gładkie – serce (po 30 min skurcz, w LK brak krwi), gęsia skórka, silne pofałdowanie bł. śluzowej przewodu pokarmowego, źrenice:  
rozszerzenie → zwężenie → rozszerzenie → norma
b) niepewne
· oziębienie – pośmiertna utrata ciepła w wyniku ustania procesów przemiany materii i postępującego wyrównywania temp. zwłok do temp.  
otoczenia; w chorobach zakaźnych z bakteriemią – krótkotrwały wzrost temp., mierzenie temp. w odbytnicy lub w mięśniach uda po  
uprzednim ich nacięciu; spadek temp. ciała o 0,5 – 1,5oC/h w ciągu pierwszych 6 h, później wolniej
· bladość – zanik charakterystycznego zabarwienia powłok istniejącego za życia w wyniku pośmiertnego ustania krążenia; krew biernie spływa  
do najniżej położonych części ciała; spadek napięcia tkankowego (także u żyjących podczas znacznego ↓ RR – omdlenie, wstrząs)
· wysychanie – postępująca utrata wody: żółtawobrunatne, pergaminowate stwardnienie powłok skórnych w miejscach pozbawionych  
zrogowaciałego naskórka (rogówka, spojówki, czerwień wargowa, wargi sromowe, skóra worka mosznowego); zmatowienie rogówki (po 1 –  
24 h); zwiotczenie gałki ocznej; parowanie w miejscu pozbawienia skóry jej warstwy ochronnej (np. ślady dławienia na szyi, bruzda wisielcza)
· też: brak tętna i tonów serca, brak oddechu, zanik odruchów, głęboka śpiączka, bierne ułożenie ciała, rozszerzenie źrenic
Ad. 2 Późne:
· Autoliza – samostrawienie, samoistny rozkład tkanek lub komórek pod wpływem własnych enzymów, następujący po śmierci klinicznej
· Gnicie – rozpad tkanek w następstwie rozkładu złożonych związków organicznych, głównie zawierających azot, pod wpływem enzymów  
bakterii w większości beztlenowych (bakterie własne); temp. > 0oC, wilgoć; tworzą się gazy o dużej zawartości NH3, CO2, H2S i CH4;  
istotny wpływ temp.
- prawo Caspra – zwłoki znajdujące się na wolnym powietrzu ulegają rozkładowi 2 x szybciej niż w zimnej wodzie, zwłoki w wodzie 4 x  
szybciej niż w suchej glebie
- po ok. 2 dniach szarozielonkawe podbarwienie skóry w prawym podbrzuszu;
- rozprzestrzenia się drogą naczyń krwionośnych – przechodzą do tkanek tworząc brudnoczerwono-zielonkawe smugi dyfuzyjne
- rozedma gnilna skóry – pod wpływem ciśnienia gazów przemieszczenie płynów tkankowych skóry → pęcherze z treścią brudnoczerwoną lub  
fioletową
- brzuch powyżej poziomu klatki piersiowej, wypchnięcie gałek ocznych, wysunięcie języka, wątroba piankowata o konsystencji ciastowatej,  
mózg papkowaty, szaro-zielono-czerwonawy, bł. wew. dużych naczyń i wsierdzia nasiąka barwnikiem krwi (imbibicja)
Ad. 3 Zmiany utrwalające:
· zeszkieletowanie – całkowite zniszczenie części miękkich; całkowity rozpad cz. miękkich: 3 – 5 lat; całkowite zeszkieletowanie (rozpad  
ścięgien, więzadeł i chrząstek): 5 – 10 lat; na wolnym powietrzu: 1,5 – 2 lat
· strupieszenie (mumifikacja) – naturalny proces pośmiertny, środowisko suche i przewiewne, wysoka temp. otoczenia; szybka i znaczna utrata  
wody z powłok skórnych i narządów wew.; zahamowanie przemian chemicznych wymagających obecności wody; części miękkie kurczą się,  
skóra twardnieje, przybiera barwę brunatną; ok. roku (dzieci – kilka tyg.); ułatwia rozpoznanie uszkodzeń ciała i identyfikację zwłok (w  
porównaniu do gnicia)
· przeobrażenia tłuszczowo – woskowe – środowisko wybitnie wilgotne; tk. tłuszczowa → masy tłuszczowo-woskowe (uwodornione =  
utwardzone kw. tłuszczowe z domieszką mydeł wapniowych i magnezowych); sprzyja całkowity brak dostępu powietrza (woda, rowy w  
wilgotnej, gliniastej glebie)
- proces: hydroliza i upłynnienie tłuszczów → nasiąkanie rozkładających się mm. substancjami tłuszczowymi → enzymy i bakterie  
beztlenowe → więcej kw. tł. nasyconych (palmitynowy, stearynowy) → szarobiała masa tkankowa (miękka, mazista → twardsza → krucha);  
od zewn. do wewn. zwłok; ok. 6 tyg. po śmierci (tk. podskórna), 3 – 4 m-ce (mm.), kilka lat (pełne)
- twardość tłuszczowosku jest zależna od stosunku kw. nasyconych do nienasyconych 8:1 (fizjologicznie 1:1)
- sprzyja identyfikacji zwłok, pobraniu określonych narządów do bad. toksykologicznych, niekiedy rozpoznanie zmian urazowych
· przemiana torfowa (garbowanie torfowiskowe) – torfowiska; wygarbowanie powłok skórnych i demineralizacja tk. kostnej pod wpływem  
kwaśnych składników gleby torfowej; mm i narządy wew. → rozpad i zanik; kości → odwapnienie, ciemne zabarwienie, konsystencja gumy;  
włosy → barwa ognistoczerwona; spłaszczenie ciała; rozwój pełny >100 lat 

29. Wykladniki zgonu w przypadkach dzialania niskiej temperatury
Niska temperatura:
1. Dolna granica temperatury ciała człowieka waha się od 22 do 24oC.
2. Ekspozycja człowieka na niska temperaturę ciała (około 0oC lub poniżej, ale także kilka stopni powyżej), doprowadza dozmian:
a) miejscowych – czyli odmrożeń; 3 stopnie odmrożenia:
  rumień – zaczerwienienie skory z obrzękiem; goi się bez trwałych skutkow lub z pozostawieniem sinawych przebarwień, silnie  
swędzących w cieple,
  obrzęki i pęcherze naskorkowe – goją się j. w., w wyniku uszkodzenia ściany naczyń z następowym przesiękiem i rozwarstwienie naskorka
  martwica tkanek aż do autoamputacji obwodowych części palcow, koniuszka nosa, uszu itp.; długotrwała anemizacja z powstaniem ab
Pierwsze 2 stopnie mają charakter odwracalny, 3. stopień ma charakter trwały i często prowadzi do chirurgicznej amputacji części ciała.
Długotrwałe działanie zimna miejscowo uszkadza rownież naczynia z zakrzepicą włącznie.
Typowe następstwa odległe działania zimna to: rozmiękanie chrząstek nasadowych, osteoporoza, martwica mięśni, zaniki paznokci i skory,  
neuralgie i zapalenie nerwow obwodowych.
b) ogolnych – czyli zamarznięcia lub śmierci z wychłodzenia
Patomechanizm: upośledzenie utlenienia tkankowego i ograniczenie czynności enzymatycznych na szczeblu komorkowym. Doprowadza to do  
upośledzenia przemian biochemicznych i zmniejszenia reaktywności OUN.
Przesunięcie elektrolitow z krwi w kierunku tkanek, krwi z naczyń obwodowych do dużych pni. Pogłębienie tych procesow prowadzi do  
migotania komor serca i zatrzymania krążenia.
  Mechanizmy obronne:
 skurcz naczyń krwionośnych skory,
 przesunięcie wody z łożyska naczyniowego do komorek,
 wzrost procesow metabolicznych, w postaci wzmożenia napięcia mięśniowego oraz drżeń włókienkowych (dreszcze)
 przekroczenie granicy wydolności powyższych mechanizmow obronnych prowadzi do śmierci
3. Ofiary zamarznięcia:
 osoby w starszym wieku, wyniszczone chorobą,
 małe dzieci, zwłaszcza noworodki – z niedostatecznie wykształconym ośrodkiem termoregulacji w mozgu,



 osoby znajdujące się w zimnej wodzie,
 osobnicy nietrzeźwi, u ktorych rozszerzenie naczyń krwionośnych skornych, wywołane działaniem alkoholu, prowadzi do szybkiej utraty  
ciepła,
 osoby zatrute lekami obniżającymi temperaturę ciała (jak np. barbiturany, Dolargan)
Hibernacja – utrata ciepła z jednoczesnym spadkiem temperatury ciała, osłabieniem przemian metabolicznych i czynności
OUN oraz krążenia – wykorzystywane w chirurgii.
4. Wyniki sekcji zwłok:
a) w zasadzie ujemne – śmier
 czynnościowa.
b) można stwierdzi
:
  jasnoczerwone plamy opadowe (wynik wiązania się HB z tlenem)
  przekrwienie narządow wewnętrznych
  histochemicznie – znaczne obniżenie zawartości glikogenu w komorkach miąższu wątroby
  obecność tzw. plamek Wiszniewskiego w błonie śluzowej żołądka i XII – są to drobne ogniska martwicy
(owrzodzenia), wtornie nacieczone krwią, powstałe wskutek długotrwałego skurczu naczyń włosowatych błony
śluzowej
c) zawsze należy wykluczy
 inną przyczynę śmierci

30. Rodzaje materialu biologicznego pobieranego do badan toksykologicznych w zaleznosci od kierunku badan
Zabezpieczenie materiału do badań toksykologicznych
· w przypadku podejrzenia śmierci z zatrucia zabezpieczy
:
  żołądek z treścią
  pętlę jelita cienkiego i grubego
  około 500 g wątroby wraz z pęcherzykiem żołciowym
  obie nerki
  jedno płuco
  około 500 g mozgu
  100 g krwi
· osobno zabezpiecza się do badań zawartości alkoholu:
  10 ml krwi z naczyń obwodowych (np. żyła udowa)
  mocz
· w przypadku zatrucia tlenkiem węgla: 5 ml krwi z komor serca
· w szczegolnych przypadkach dodatkowo zabezpieczy
:
  wycinek skory wraz z tkanką podskorną w rejonie stwierdzonego śladu wkłucia igłą
  włosow i paznokci (około 10g) – podejrzenie przewlekłego zatrucia, zwłaszcza arsenem i metalami ciężkimi
  probka kości długich (około 200g) – podejrzenie przewlekłego zatrucia związkami arsenu, metali ciężkich,
skażenia niektorymi substancjami radioaktywnymi, w razie zeszkielecenia zwłok kości mogą służy
 do
badań chemiczno-toksykologicznych także w innych kierunkach
· podczas sekcji zwłok noworodkow, niemowląt i małych dzieci potrzebne są szczegolnie duże ilości materiałow (oba
płuca, cały mozg, cała wątroba, wszystkie jelita)
· w przypadku ekshumacji zwłok zabezpiecza się do badań podobny materiał jak w zwykłej sekcji dodatkowo:
  probki odzieży wraz z probkami innych materiałow znajdujących się w trumnie (tkaniny, sztuczne kwiaty
itp.)
  probki drewna z desek trumny, ozdob i oku
 – niektore przedmioty mogą zawiera
 metale ciężkie, ktore pod
wpływem wilgoci mogą przenika
 do zwłok
  probki ziemi: bezpośrednio pod trumną, ok. 0,5 m poniżej, ok. 0,5 m obok trumny, na jej wysokości, z
dalszych odległości od grobu (10 – 20 m)
· wszystkie materiały do badań chemiczno-toksykologicznych umieści
 w czystych, dokładnie umytych i opłukanych
wodą destylowaną, suchych słojach szklanych; naczynia napełnia się nie więcej niż 2/3 objętości (podczas gnicia
może się wytworzy
 wewnątrz dość duże ciśnienie gazow); naczynia muszą by
 dokładnie oznaczone i opisane:
  imię i nazwisko denata
  określenie zawartości naczynia
  numer sprawy wg ewidencji urzędowej
  podpis zabezpieczającego
  odcisk pieczęci
· nie wolno dodawa
 żadnych środkow konserwujących (wyjątek: proba krwi do badań na zawartość alkoholu – fluorek
sodu, ktory zabezpiecza przed dalszym rozkładem krwi, a przez to wytworzeniu w niej alkoholu)
· podczas sekcji pobra
 wycinki tkanek do badań histologicznych



· pismo towarzyszące wysyłce musi zwiera
 podstawowe informacje o sprawie

31. Kiedy mozemy przyjac za przyne zgonu zatrucie alkoholem
Zatrucie środkiem chemicznym jako przyczyna śmierci – postępowanie diagnostyczne i pośmiertne.
· oględziny zwłok
  ślady użycia strzykawki, użądlenia owadow, ukąszenia węży
  błony śluzowe i skora (szczegolnie okolica ust) – obecność nadżerek (ich zabarwienie), wygląd i barwa skory i plam opadowych, wykwity  
skorne i bąble
  plamy opadowe:
 malinowoczerwone, poźniej fioletowoczerwone – CO
 brunatnosine – methemoglobinemia, np. anilina, związki nitrowe
  zmiany na skorze:
 skora szorstka z wysypką jak przy szkarlatynie – pokrzyk wilcza jagoda, sulfonamidy
 pęcherze na skorze – CO, barbiturany
 żołte zabarwienie – przy związkach hepatotoksycznych, np. muchomor sromotnikowy, arsen
  zmiany szerokości źrenic
  zmiany w obrębie warg i jamy ustnej
 blade, stwardniałe – sublimat, fenole
 suche – atropina, opium
 wilgotne lub nadżerki – substancje drażniące
 grzybek piany – żrące substancje gazowe
 dziąsła z obwodką wokoł zębow – rtęć, arsen
· sekcja zwłok
  zabezpieczenie materiału do badań chemicznych:
 żołądek i jego treść (podwiązanie okolicy wpustu i odźwiernika – w celu zachowania w nim treści), po otwarciu dokładny opis wyglądu błon  
śluzowych i treści z żołądka
 pętla jelita cienkiego i grubego, także po podwiązaniu, bez rozcinania
 opis wątroby i zachowanie ok. 500 g wątroby wraz z pęcherzykiem żołciowym
 obie nerki
 jedno płuco
 ok. 500 g mozgu
 ok. 100 ml krwi
 osobno zabezpiecza się krew na obecność alkoholu – ok. 10 ml z żyły obwodowej oraz mocz, jeśli jest obecny w pęcherzu moczowym
 przy podejrzeniu zatrucia tlenkiem węgla zabezpiecza się ok. 5 ml krwi z komor serca
 przypadki szczegolne:
 wycinek skory i tkanki podskornej z okolicy śladu po wkłuciu
 włosy i paznokcie – podejrzenie przewlekłego zatrucia metalami ciężkimi (ok. 10 g)
 probki kości długich (ok. 200 g) – podejrzenie przewlekłego zatrucia związkami arsenu, metalami ciężkimi, skażenia radioaktywnego
 sekcja noworodkow, niemowląt i małych dzieci – ze względu na potrzebę dużej ilości materiału zabezpiecza się cały mozg, oba płuca, całą  
wątrobę i całe jelita
  ekshumacja – materiał jak w toku zwykłej sekcji, w razie daleko posuniętych procesow gnilnych zabezpiecza się materiał z okolicy  
odpowiadającej jamie brzusznej- w całości; dodatkowo zabezpiecza się:
 probki odzieży wraz z probkami innych materiałow znajdujących się w trumnie
 probki drewna z desek trumny, ozdob i oku

 probki ziemi:
 bezpośrednio pod trumną
 ok. 0,5 m poniżej
 ok. 0,5 m obok trumny na jej wysokości
 z dalszych odległości od trumny (15 – 20 m) – charakterystyczny skład ziemi
  Materiał do badań chemicznych zabezpiecza się w suchych słojach przemytych wcześniej wodą destylowaną, do ⅔ objętości. Nie dodaje  
się środkow konserwujących; wyjątek stanowią proby na zawartość alkoholu – dodaje się fluorku sodowego, co zapobiega rozkładowi krwi i  
dalszemu powstawaniu alkoholu.
Proby pobrane do badania histologicznego zalewa się formaliną.
Alkohole jako przyczyna zatrucia – metabolizm
· Wchłanianie
  Drogi wchłaniania – istotne znaczenie ma tylko droga pokarmowa – część alkoholu resorbuje się już w bł. śluz. jamy ustnej, w żołądku 25  
%, w początkowym odcinku jelita 75 %.
  Po wchłonięciu dostaje się do żyły wrotnej, lepiej rozpuszcza się w osoczu niż krwinkach, następnie (drogą krwi) rownomiernie wysyca  
wszystkie tkanki, proporcjonalnie do stopnia ich uwodnienia (jest hydrofilny). Największe stężenie osiąga płynach ustrojowych (PMR, gałka  
oczna, płyn stawowy), duże stężenia występują też w mięśniach i tkance mozgowej. Do tkanki tłuszczowej przenika najmniej alkoholu.
  Czas przenikania alkoholu z p. pok. do krwioobiegu jest zrożnicowany (np. na czczo ok. 30 min, ale po resekcji żołądka już tylko 15 – 20 
min, po posiłku 2 h).
· Obrazem toksykokinetyki alkoholu jest krzywa alkoholowa krwi (graficzne przedstawienie stęż. alkoholu jako funkcji czasu), obejmuje ona:
  fazę wchłaniania – stęż. alkoholu we krwi szybko narasta (dopływ przeważa nad eliminacją), trwa od 30 min do 1,5 h,
  fazę rownowagi stężeń – trwa krotko (5 – 20 min), jej wyrazem jest spłaszczenie krzywej,
  fazę eliminacji (poresorpcyjną) – przebiega prawie prostolinijnie
  napoje o większych stężeniach powodują skrocenie fazy resorpcji i ostry szczyt krzywej, napoje niskoprocentowe – przedłużenie resorpcji i  
spłaszczenie krzywej.



· Eliminacja – alkohol w małych ilościach (2 %) wydala się, z moczem, minimalnie z potem i w 5 % w powietrzu wydechowym (zgodnie z  
prawami fizycznymi dyfuzji).
· Metabolizm
  Ponad 90 % alkoholu ulega utlenieniu, głownie przy użyciu dehydrogenazy alkoholowej (ADH), ktora w obecności NAD utlenia alkohol  
etylowy do aldehydu octowego. Ten utlenia się przy użyciu dehydrogenazy aldehydowej do kw. octowego. To właśnie aldehydowi octowemu 
przypisuje się dużą toksyczność. Brak podaży NAD jest głowną przyczyną ograniczenia szybkości utleniania alkoholu.
  Układ mikrosomalny włącza się do procesu spalania alkoholu, gdy alkohol powstaje w większych ilościach w organizmie.
  Możliwe, że pewną rolę w spalaniu alkoholu spełnia też katalaza.
· Działanie na organizm:
  ostre – po wypiciu jednorazowej większej dawki alkoholu lub w krotkich odstępach czasu
  przewlekłe – spożycie mierzone w miesiącach/latach prowadzące do wywołania skutkow w narządach (zmian uszkadzających OUN, zmian  
w wątrobie, p. pok. i in.), z. uzależnienia
  dawka śmiertelna (zrożnicowana) ok. 3 – 6 g/kg masy ciała; dzieci wykazują szczegolną wrażliwość – dawka śmiertelna u nich 1 – 2 g/kg
  Działanie na OUN – narkotyczne i porażające. Działa najpierw wybiorczo – rozkojarzenie wybranych ośrodkow korowych (najpierw  
płatow skroniowych), następnie prowadzi do procesow hamowania korowego, poźniej także niższych pięter mozgu.
  W układzie naczyniowym osłabia się napięcie naczyń obwodowych, zwężają się głowne pnie naczyniowe, zmniejsza się wydolność  
krążenia, pogarsza termoregulacja, pojawiają się zaburzenia osi przysadkowo – nadnerczowej.
  Istnieje 5 stopni działania alkoholu w zależności od stężeń:
 < 1,0 ‰ – faza dysforyczna: poprawa nastroju, wzrost poczucia pewności siebie, zmniejszenie napięcia lękowego, zmniejszenie pojemności  
uwagi
 1,0 – 2,0 ‰ – faza euforyczna: zwiększenie napędu psychomotorycznego, ujawnienie działań popędowych, euforia, zaburzenia uwagi i  
spostrzegania, zaburzenie krytycyzmu i sądu
 2,0 – 3,0 ‰ – faza ekscytacyjna: zanik krytycyzmu, osłabienie uczuciowości wyższej, niezborność ruchow, pobudzenie psychomotoryczne,  
zaburzenia mowy, rownowagi, nudności, wymioty, zamroczenie, zahamowanie procesu myślowego,
 3,0 – 4,0 ‰ – faza narkotyczna: wymioty, zamroczenie, sen narkotyczny, zaburzenia czynności ośrodka oddychania i krążenia
 4,0 – 5,5 ‰ – faza porażenna: sen narkotyczny, drgawki, szczękościsk, bladość powłok, sinica, porażenie ośrodka krąż. i oddechu,  
rozluźnienie mięśniowe, zgon

32.Klasyfikacja karna obrazen: 
a) rany kłute klp
b) rany kłute j. brzusznej
Karna kwalifikacja obrażeń ciała
Kodeks krany przyjmuje trojstopniowy podział uszczerbku na zdrowiu w zależności od jego ciężkości.
Ciężki uszczerbek na zdrowiu – art. 156 k. k.
Średni uszczerbek na zdrowiu – art. 157 § 1.
Lekki uszczerbek na zdrowiu – art. 157 § 2.
Karna kwalifikacja skutkow uszkodzeń ciała dokonywana jest przez biegłego lekarza na podstawie sądowo-lekarskiego badania osoby  
pokrzywdzonej, dokumentacji medycznej, analizy okoliczności zdarzenia.
Lekarz klinicysta wierzy pacjentowi w zgłaszane przez niego skargi. Jego rolą, jest leczenie a więc wyeliminowanie objawow choroby.
Medyk sądowy opiniując musi wątpi
 w zgłaszane subiektywne objawy i szuka
 sposobow na ich obiektywizację.
Zasady karnej kwalifikacji uszkodzeń ciała to:
  obiektywizacja subiektywnych objawow zgłaszanych przez pokrzywdzonego, a w przypadku braku takiej możliwości odrzucenie ich jako  
niemożliwych do weryfikacji
  stosowanie się do prawnej zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść sprawcy (in dubio pro reo)
  wnioskowanie o przyczynie uszkodzeń ciała i występowaniu objawow z nim związanych z wykorzystaniem poprawnego logicznie związku  
przyczynowego (związek bezpośredni potwierdzony testem warunku koniecznego conditio sine qua non)
Kwalifikacja karna obrażeń – nowy k. k.
Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej,* choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby  
psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,  
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmier
 człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2
do 12.
* zmieniony przez ustawę z dn.03.01.2003 (Dz. U. 199, poz. 1935) obowiązuje od 08.12.2003
Kwalifikacja karna obrażeń – stary k. k.
Art. 155. § 1. Kto:
1) pozbawia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia albo,
2) powoduje inne ciężkie kalectwo, ciężką chorobę nieuleczalną lub długotrwałą, chorobę zazwyczaj zagrażającą życiu, trwałą chorobę  
psychiczną, trwałą całkowitą lub znaczną niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, poważne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała,  
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca nieumyślnie powoduje ciężkie uszkodzenie ciała lub ciężki rozstrój zdrowia ,podlega karze pozbawienia wolności od 6  
miesięcy do lat 5
Kwalifikacja karna obrażeń – nowy k. k.
Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze  
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.



§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia  
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia  
wolności do roku.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni,  
odbywa się z oskarżenia prywatnego.
§ 5. Jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwał dłużej niż 7 dni, a pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie  
przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej wniosek.
Kwalifikacja karna obrażeń – stary k. k.
Art. 156. § 1. Kto powoduje inne niż określone w art. 155 uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia człowieka, podlega karze pozbawienia  
wolności od 6 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 nie spowodował naruszenia czynności narządu ciała na czas powyżej dni 7 sprawca podlega karze  
pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu nieumyślnie powoduje uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowi ,podlega karze pozbawienia wolności do lat 2,  
ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 4. Ściganie czynu określonego w § 2 oraz czynu określonego w § 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała nie trwało dłużej niż 7 dni,  
odbywa się z oskarżenia prywatnego.
Czynnikiem wyróżniającym ciężki uszczerbek na zdrowiu jest charakter uszkodzeń ciała (treść art. 156). Czynnikiem rozgraniczającym średni  
i lekki uszczerbek jest czas trwania naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia.
Czas ten nie jest to równoznaczny z:
  czasem gojenia obrażeń lub występowania subiektywnych dolegliwości
  długością leczenia lub hospitalizacji
  czasem niezdolności do pracy
Naruszenie czynności narządu ciała i rozstrój zdrowia to pojęcia czynnościowe. Pojęcia anatomiczne (uszkodzenie ciała, obrażenie ciała)  
zostały praktycznie wyeliminowane z przepisów karnych. Ustawodawca podkreśla w ten sposób indywidualny dla konkretnej osoby  
pokrzywdzonej skutek czynu sprawcy.
Naruszenie czynności narządu ciała to przemijające lub trwałe, częściowe lub całkowite zniesienie fizjologicznych czynności grupy tkanek  
pełniących określoną funkcję (narząd). 
Rozstrój zdrowia to zespół patologicznych zjawisk ogólnoustrojowych lub dotyczących części organizmu i związane z tym objawami np.:  
podwyższona temperatura ciała, dreszcze, stany septyczne, bóle, zawroty głowy itp. Wobec szerokiej medycznej definicji zdrowia i choroby  
(WHO), z sądowo-lekarskiego punktu widzenia należy przyjąć, że rozstrojem zdrowia może być każda zmiana parametrów fizjologicznych,  
biochemicznych lub o charakterze doznań psychicznych w bliżej niesprecyzowanym miejscu organizmu (lub w konkretnym narządzie), która  
spełnia następujące
kryteria:
  została zobiektywizowana
  wykracza poza zakres fizjologicznej reakcji kompensacyjno – adaptacyjnej
  jest skutkiem konkretnego, szeroko rozumianego urazu (tzn. można wykluczyć jego etiologię chorobową, wpływ wcześniejszego urazu  
oraz tendencji agrawacyjno – symulacyjnych).
33. lekarz med. sadowej uprawnienia i obowiazki

34. typowe obrazenia przy wypadku drogowym
Narzędzia tępe i tępokrawędziste – pałka, łom, obuch siekiery, rurka, młotek, ale też pięść ludzka, but, zderzak samochodu.
Identyczne obrażenia jak w wyniku działania narzędzia tępego mogą powsta
 podczas upadku ciała na jakiś przedmiot – rozumując w ten sposob narzędziem tępym będzie też kamień leżący na drodze, schody, krawężnik  
itp.
Obrażenia zewnętrzne:
• zaczerwienienie,
• obrzęk (obie w/w zmiany krotkotrwałe, przemijające),
• podbiegnięcie krwawe (siniec),
• krwiak,
• rany,
• otarcia naskorka.
Obrażenia wewnętrzne:
• zwichnięcia stawow,
• złamania kośćca,
• pęknięcia, krwiaki i zmiażdżenia narządow wewnętrznych,
• wstrząśnienia i stłuczenia narządow wewnętrznych
• uszkodzenia naczyń krwionośnych
· Podbiegnięcia krwawe – jeśli są rozległe to krwiaki, powstają gdy dochodzi do wynaczynienia krwi w obrębie tkanki podskornej lub głębiej  
leżących tkanek w wyniku przerwania ciągłości naczynia krwionośnego, kształt najczęściej owalny lub okrągły, pasmowaty – gdy uraz zadano  
narzędziem wydłużonym, nie można na ich podstawie wnioskowa
 o kształcie działającego narzędzia, poza obrażeniami zadanymi z dość dużą siłą narzędziem elastycznym płaskim lub obłym (drut stalowy) –  
dwa rownoległe pasma zasinienia i obrzęk, oddzielone pasmem bladej nie zmienionej skory. Jeśli naczynia są kruche jest duża dysproporcja  
między siłą urazu a jego rozległością. W orzecznictwie mają znaczenie gdy są odbiciem narzędzia lub mają szczegolną lokalizację.
· Otarcia naskorka – działające narzędzie ociera skorę z warstwy zrogowaciałej naskorka, obnażając przy tym brodawki skory właściwej –  
zwykle dochodzi do słabego krwawienia miąższowego lub do wynaczynienia cieczy tkankowej, otarcie pokrywa się strupem 
czerwonobrunatnym lub miodowo-żołtym, goi się w ciągu kilku dni bez śladu lub z pozostawieniem przebarwienia. Kształt zależy od  
narzędzia i kąta działania. Identyfikacja narzędzia jest możliwa tylko w połksiężycowatych otarciach po paznokciach.
· Krwiak nadtwardowkowy – zawsze pochodzenia urazowego, lokalizacja głownie w okolicy skroniowej (najczęściej ulega uszkodzeniu a.  
meningea media), objawy kliniczne narastają wolno, po przejściowej utracie przytomności bezpośrednio po urazie następuje okres  
bezobjawowy, zgon jest następstwem ucisku mozgu przez narastający krwiak i ↑ ICP.



· Krwiak podtwardowkowy – posta
 ostra jest prawie wyłącznie efektem urazu, jednostronny, objawy narastają powoli
· Krwiaki podpajęczynowkowe – pochodzenia urazowego, zwykle wspołistnieje z ogniskami stłuczenia mozgu, często podbarwienie płynu w  
komorach mozgu
· Krwiak środmozgowy – najczęściej w okolicy jąder podkorowych, następstwo zmian chorobowych
· Wstrząśnienie mozgu – zespoł objawow pourazowych, natychmiastowa utrata przytomności z przejściowymi objawami wegetatywnymi  
(bradykardia, nudności), niepamięć zdarzenia i okoliczności poprzedzających (niepamięć wsteczna), nie prowadzi do zgonu chyba, że  
towarzyszy mu znaczny obrzęk mozgu.
· Stłuczenie mozgu – drobne punkcikowate ciemnoczerwone i sine wybroczyny krwawe, głownie w korze mozgu
· Obrażenia szyi i twarzy: uraz tępym narzędziem w okolicę krtani może doprowadzi
 do zejścia śmiertelnego na skutek uszkodzenia chrząstek i ostrego obrzęku.
· Urazy klatki piersiowej: złamania żeber z uszkodzeniem opłucnej i płuc, złamania mostka ze stłuczeniem serca, krwotoki do jam opłucnej,  
odma opłucnowa, uszkodzenie serca i dużych naczyń. Silny uraz w okolicę serca może doprowadzi
 do wstrząśnienia serca – a to dalej do zaburzeń rytmu.
· Urazy jamy brzusznej: najczęściej pęknięcie wątroby lub śledziony, z następczym krwotokiem do jamy otrzewnej lub wtornym zapaleniem  
otrzewnej, rzadziej dochodzi do pęknięcia nerek
· Obrażenia kończyn: złamania kości długich i zwichnięcia stawow, w kości długiej dochodzi do złamania poprzecznego z wytworzeniem  
odłamu pośredniego

35. Wstrząśnienie mozgu – zespoł objawow pourazowych, natychmiastowa utrata przytomności z przejściowymi objawami wegetatywnymi 
(bradykardia, nudności), niepamięć zdarzenia i okoliczności poprzedzających (niepamięć wsteczna), nie prowadzi do zgonu chyba, że  
towarzyszy mu znaczny obrzęk mozgu.

36. .glikol etylenowy
 zamiennik alkoholu etylowego, który jest nielotny 
 smak słodkawo-piekący
 łatwo dostępny jako składnik płynów do chłodnic
 początkowe objawy zatrucia łudząco podobne do upojenia etanolem
 bardzo toksyczne, kwasicotwórcze metabolity: aldehyd glikolowy, kwas glioksalowy, kwas glikolowy (o rokowaniu decyduje 

głębokość kwasicy, a nie poziom glikolu w surowicy)
 kryształy szczawianów (późny metabolit)– uszkodzenie nerek (oliguria, anuria)
 wczesne rozpoznanie zatrucia glikolem – szansa na uratowanie pacjenta poprzez wdrożenie hemodializy

37. próba wodna pluc/jelit-na czym polega
W celu stwierdzenia, czy dziecko urodziło się żywe, muszą być wykonane tzw. „próby życiowe", do których należą próba płucna i próba  
żołądkowo-jelitowa. Konieczne jest również pobieranie wycinków z płuc * do badania mikroskopowego, które również może wykazać, czy  
dziecko oddychało, czy też nie (tzw. mikroskopowa próba płucna). Szczegółowy opis prób płucnej i żołądkowo-jelitowej zawiera § 24 rozp.  
ogl. sąd.-lek. Próby te należy wykonać ściśle według § 24 tego rozporządzenia, a na�stępnie zaprotokołować dokładnie ich wyniki. Należy z  
naciskiem pod�kreślić, że próba płucna nie polega wyłącznie tylko na wrzuceniu płuc do wody i zbadaniu,, czy one pływają. W.§ 24 tego  
rozporządzenia wy�raźnie wyliczono w punktach a, b, c i d kolejne czynności tej próby, które muszą być w każdym przypadku wykonane.  
Obecność wód płodo�wych w jamie bębenkowej świadczy o ruchach połykowych u dzieci, któ- Je nie oddychały. Jamy bębenkowe dzieci  
niedojrzałych nie zawierają wód płodowych i powietrza (wg Prokopa). Ad 3. Ustalenie czasu, jaki upłynął od urodzenia do śmierci  
noworod�ka, ma bardzo duże znaczenie dla kwalifikacji karnej czynu przestępcze�go. Jeżeli matka zabiła swe nowo narodzone dziecko w  
okresie porodu lub bezpośrednio po nim, to zabójstwo takie podlega sankcji z art. 149 k.k. (kara więzienia do lat 5); jeżeli natomiast  
noworodek przeżył czas dłuższy i dopiero potem został zabity, to czyn taki jest zabójstwem (art. 148- k.k. — kara więzienia nie krótsza niż 5  
lat, dożywotnio albo kara śmierci (§ 1) lub przy silnym wzburzeniu kara więzienia do lat 10 (§ 2). Ważna jest zatem stwierdzenie, czy  
noworodek żył krótko, czy też przez czas dłuższy. Odpowiedź na to pytanie uwzględniać musi szereg następu�jących ustaleń i badań: a.  
Wzajemny stosunek wyników prób płucnej i żołądkowo-jelitowej. Dodatni wynik próby płucnej przy ujemnym wyniku próby żołądkowo- 
-jelitowej i odwrotnie, dodatni wynik próby żołądkowo-jelitowej (pływa- nie samego tylko żołądka) przy ujemnym wyniku próby płucnej 
świadczą 0 tym, że noworodek żył bardzo krótko. b. Próba żolądkowo-jelitowa. Jeżeli przy dodatnim wyniku tej próby pływa sam żołądek,  
jelita zaś toną, to wynik ten świadczy o krótkim trwaniu życia noworodka. Pływanie jelit wskazuje na to, że noworodek żył dłużej; im dalej  
sięga upowietrznienie jelit, tym dłuższy był czas życia noworodka. Wypełnienie powietrzem całych jelit świadczy o kilku- godzinnym życiu  
dziecka.
 
38. dzieciobójstwo - aspekt prawny
DZIECIOBOJSTWO (patrz też pyt. 23)
Występek dzieciobojstwa to realizacja art. 149 k. k.
Art. 149 k.k.: Matka , ktora zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy  
do lat 5. Dzieciobojstwo jest zatem uprzywilejowaną formą pozbawienia życia ze ścisłym określeniem ofiary i sprawcy. Uprzywilejowanie  
polega na zagrożeniu sprawcy znacznie niższą karą niż dla sprawcy zwykłej zbrodni zabojstwa.
Czynności medyczno – sądowe odgrywają zasadniczą rolę w ustalaniu dowodow na dokonanie dzieciobojstwa. Zwłoki noworodkow podlegają  
bowiem obligatoryjnie sekcji sądowo – lekarskiej, a sekcja taka musi odpowiedzie
 na pytania:
• czy sekcjonowane zwłoki są zwłokami noworodka (obecność pępowiny, mazidła płodowego, meszku płodowego,
smołki w jelitach),
• czy noworodek był dojrzały (odpowiednie cechy fizyczne, prawidłowo rozwinięte narządy płciowe, paznokcie, jądra
kostnienia itp.),
• czy noworodek urodził się żywy i o ile tak, jak długo żył (wynik prob życiowych płucnej i żołądkowo – jelitowej,
wynik badania histopatologicznego płuc),
• co było przyczyną śmierci noworodka (omowienie poniżej),



• czy po urodzeniu udzielono noworodkowi odpowiedniej pomocy (podwiązanie pępowiny, obmycie itp.).
Odpowiedź na te pytania uzależniona jest przede wszystkim od stanu zwłok tzn. stanu zmian rozkładowych. Niejednokrotnie zwłoki  
znajdowane są w stanie daleko posuniętego rozkładu, możliwe jest wowczas np. na podstawie długości długich ustalenie długości ciała  
noworodka a tym samym jego wieku płodowego. Niemożliwe jest natomiast ustalenie czy urodził się żywy, jak długo żył i co było przyczyną 
jego śmierci. W takich przypadkach ustalenie matki jest zazwyczaj niemożliwe, zwłaszcza jeżeli porzuciła ona zwłoki noworodka z dala od  
miejsca zamieszkania. Badania DNA stworzyły obecnie możliwości jednoznacznego ustalenia matki dziecka, w ubiegłych latach musiały by
 inne, mocne dowody na macierzyństwo danej kobiety. Zazwyczaj były to zeznania świadkow np. sąsiadek, podejrzewających ciążę i
zaniepokojonych „zniknięciem brzucha i brakiem dziecka”. W wielu jednak przypadkach niewątpliwego ustalenia matki, sąsiedzi a nawet  
członkowie rodziny zeznają, że nie zauważyli niczego podejrzanego w wyglądzie kobiety. Rozrożnia się dwie formy dzieciobojstwa: czynne i  
bierne. Czynne polega na rożnego rodzaju działaniu matki doprowadzającym do śmierci noworodka. Bierne na pozostawieniu go bez  
jakiejkolwiek pomocy tzn. nie zapewnienie mu ciepła, pożywienia i utrzymania w czystości. Forma dzieciobojstwa decyduje o przyczynie  
śmierci noworodka. Najczęstszymi przyczynami jego śmierci przy dzieciobojstwie czynnym jest uraz mechaniczny albo uduszenie gwałtowne.  
Działanie matek bywa okrutne: na sekcji zwłok stwierdza się np. liczne rany kłute, poderżnięcia gardła, obrażenia głowy wskutek uderzeń o  
twardą powierzchnię, obrażenia wielonarządowe wskutek wyrzucenia z jadącego pociągu itp. Przy uduszeniu gwałtownym spotykane są rożne  
jego formy tj. zadzierzgnięcie (uduszenie pętlą) , zadławienie (ucisk rękoma za szyję), zamknięcie otworow oddechowych miękkim
przedmiotem (wowczas sekcja jest w zasadzie ujemna, cho
 mogą by
 stwierdzane cechy duszenia się) lub wtłoczenie do jamy ustnej i tchawicy jakiegoś przedmiotu (korki, tampony). Spotykane jest także często  
uduszenie wskutek umieszczenia noworodka w worku foliowym lub owinięcie nim jego głowki. Przy dzieciobojstwie biernym wynik sekcji  
zwłok jest ujemny. Można stwierdzi
, na podstawie częściowego wydalenie smołki z jelit, dłuższe przeżycie noworodka, co jest możliwe, gdy porzucony on jest w miejscu ciepłym  
i suchym. Zdarzają się dzieciobojczynie wielokrotne. Są to kobiety wielodzietne, ktore nie widzą możliwości wychowania kolejnego dziecka,  
decydują się na jego zabicie. Do wykrycia tego przestępstwa dochodzi zazwyczaj przypadkowo i medyk sądowy ma wowczas do czynienia ze  
szczątkami noworodkow lub w rożnym stopniu zmienionymi gnilnie ich ciałami. Dzieciobojstwo zastępuje w takich przypadkach środki  
antykoncepcyjne lub aborcję. Medyk sądowy w oparciu o wynik sekcji zwłok jest w stanie oceni
 czy do śmierci dziecka doszło w „okresie porodu”,
aczkolwiek określenia „okres” nie należy rozumie
 jako ścisłego pojęcia położniczego. Czy do czynu przestępnego doszło „pod wpływem przebiegu” porodu ustalają psychiatrzy i do rzadkości  
należy by taki wpływ wykluczyli. Dzieje się tak od lat i mimo licznych kontrowersji co do konieczności utrzymania tego artykułu, pozostaje 
on niezmieniony od dziesiątkow lat, mimo, zdawałoby się dużych i dostępnych dla każdej kobiety możliwości uniknięcia niechcianej ciąży.
K.k. Art. 149. Matka, ktora zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Dzieciobójstwo jest zatem uprzywilejowaną formą pozbawienia życia ze ścisłym określeniem ofiary i sprawcy.
Uprzywilejowanie polega na zagrożeniu sprawcy znacznie niższą karą niż dla sprawcy zwykłej zbrodni zabójstwa (dla przykładu od lat 
8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.) Na zakończenie aspektow prawnych dzieciobojstwa  
winnam przedstawi
 osobisty stosunek do tego przestępstwa. Zawsze byłam i nadal jestem zdecydowaną przeciwniczką traktowania zabicia własnego,  
nowonarodzonego dziecka jako przestępstwa uprzywilejowanego i w praktyce sądowej karanego bardzo niską, idąca w miesiące kara  
pozbawienia wolności, nawet z zawieszeniem. Ten pogląd nie jest związany z jakąś ideologią, lecz wypływa z długoletniej praktyki medyka  
sądowego Moim zdaniem należałoby zmieni
 końcowkę artykułu „wpisując : „... w okresie porodu , pod wpływem jego przebiegu i
innych okoliczności mu towarzyszących. Zasadniczą zatem rolę w popełnieniu tego przestępstwa odgrywa zatem niewątpliwie stan psychiczny  
kobiety. Przestępstwa te spełniają więc warunki paragrafu 4 art. 148 k.k., dotyczącego zabojstwa: „ Kto zabija człowieka pod wpływem  
silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, podlega karze wolności od roku do lat 10”. Zagrożenie karą jest tu co prawda  
większe niż w art. 149 k.k. ale jest to także zabójstwo uprzywilejowane i mogłoby obejmowa
 także zabicie nowonarodzonego dziecka przez własna matkę.
Rozróżnia się dwie formy dzieciobójstwa: czynne i bierne.
Czynne polega na rożnego rodzaju działaniu matki doprowadzającym do śmierci noworodka.
Bierne na pozostawieniu go bez jakiejkolwiek pomocy tzn. nie zapewnienie mu ciepła, pożywienia i utrzymania w czystości.
Obraz sekcyjny:
Forma dzieciobojstwa decyduje o przyczynie śmierci noworodka. Najczęstszymi przyczynami jego śmierci przy dzieciobójstwie czynnym 
jest uraz mechaniczny albo uduszenie gwałtowne. Działanie matek bywa okrutne: na sekcji zwłok stwierdza się np. liczne rany kłute,  
poderżnięcia gardła, obrażenia głowy wskutek uderzeń o twardą powierzchnię, obrażenia wielonarządowe wskutek wyrzucenia z jadącego  
pociągu itp. Przy uduszeniu gwałtownym spotykane są rożne jego formy tj. zadzierzgnięcie (uduszenie pętlą), zadławienie (ucisk rękoma za  
szyję), zamknięcie otworow oddechowych miękkim przedmiotem (wowczas sekcja jest w zasadzie ujemna, cho
 mogą by
 stwierdzane cechy duszenia się) lub wtłoczenie do jamy ustnej i tchawicy jakiegoś przedmiotu (korki, tampony). Spotykane jest także często  
uduszenie wskutek umieszczenia noworodka w worku foliowym lub owinięcie nim jego głowki
Przy dzieciobójstwie biernym wynik sekcji zwłok jest ujemny. Można stwierdzi
, na podstawie częściowego wydalenie smołki z jelit , dłuższe przeżycie noworodka, co jest możliwe, gdy porzucony on jest w miejscu  
ciepłym i suchym.
Komentarz:
Osobiście uważam, że opisane czyny trudno uzna
 za dzieciobojstwo, są to raczej zabojstwa, bo ich przyczynę trudno upatrywa
 w przebiegu porodu. Przypadku takie budzą zazwyczaj zainteresowanie mediow, interesujący jest wówczas stosunek sąsiadow i znajomych  
kobiety do popełnionego przez nią czynu. Ludzie ci wyrażają zrozumienie i wspołczucie, niespotykane jest potępienie.

39.kwalifikacja prawna złamania nosa
 Najcięższe uszkodzenia ciała według ustawodawstwa karnego
  art.156 k.k.
  pozbawienie wzroku (zalicza się tu rownież zachowanie wyłącznie poczucia światła)



  pozbawienie słuchu
  pozbawienie mowy
  pozbawienie zdolności płodzenia
  ciężka nieuleczalna choroba – HIV, nieodwracalna nerczyca po zatruciu rtęcią
  ciężka długotrwała choroba – powyżej 6 m-cy np. złamanie kończyny wymagające wielu operacji naprawczych
  choroba zagrażająca życiu – np. krwotok w następstwie ran drążących
  trwała choroba psychiczna – np. pourazowe zaburzenia psychiczne
  trwała całkowita lub znaczna niezdolność do wykonywania zawodu
  trwałe zeszpecenie lub zniekształcenie
  usunięcie uszkodzenia ciała przez pokrzywdzonego przed procesem nie zmienia kwalifikacji czynu oskarżonego – usunięcie zeszpecenia  
podczas operacji plastycznej itp.
Pojęcie prawne naruszenia czynności narządu ciała – w odniesieniu do przepisów Kodeksu Karnego
  art. 156 par. 2
  w wyniku uszkodzenia ciała lud rozstroju zdrowia ulega zniesieniu czynność jakiegoś narządu lub układu czyli np. złamanie kości  
przedramienia lub nawet paliczka daje naruszenie czynności narządu chwytnego – ręki; wybicie zęba
– naruszenie czynności

40 .sekcja - jak długo zył noworodek
Określanie czy dziecko urodziło się martwe
1. próba wodna - wrzucamy narządy klatki piersiowej do naczynia z wodą - płuca wypełnione powietrzem nie toną (ale to powietrze może  
pochodzić z procesów gnilnych lub oddychania usta-usta), wynik FAŁSZYWIE UJEMNY gdy noworodek urodził się żywy:
• śmierć noworodka w czasie gdy utrzymywało się krążenie łożyskowe i przed wykonaniem 1 wdechu • u wcześniaków - b. płytki oddech  
spowodowany niewydolnością ośrodka oddechowego i mm. oddechowych • przerwanie w czasie porodu krążenia łożyskowego i zassanie  
śluzu/wód płodowych/smółki • wady rozwojowe/przeszkody mechaniczne uniemożliwiające wykonanie wdechu (głównie brak przepony)
2. próba solna Faraoniego - jw. ale do roztworu NaCl 3. badania histologiczne płuc - płuca bezpowietrzne - zbity miąższ, zapadnięte  
pęcherzyki, dużo krwi w naczyniach 4. badania cytologiczne
5. próba wodno-żołądkowa - podwiązujemy i odcinamy żołądek, jelito cienkie i jelito grube nad odbytnicą i wrzucamy je do wody. Jeśli  
dziecko żyło po urodzeniu to narządy utrzymują się na powierzchni (powietrze może pochodzić z procesów gnilnych, ale wtedy żołądek tonie,  
a jelita pływają)
6. próba Ebera - na obecność amoniaku - występowanie procesów gnilnych

41. Cechy przyzyciowości urazu tępego klatki piersiowej
Zmiany przyżyciowe i pośmiertne
W badaniu zwłok ważnym elementem jest określenie czy dane obrażenia powstały za życia, bezpośrednio przed zgonem czy po śmierci.  
Stwierdzenie, że obrażenie powstało za życia, uzasadniają:
• Cechy zapalenia lub gojenia obrażeń (obrzęki, nacieki leukocytarne, ziarnina) 
• Podbiegnięcia krwawe (w zwłokach przebywających w wodzie ulegają wypłukaniu, gnicie zaciera ich obraz, obfite po akcji  
reanimacyjnej) 
• Masywny krwotok (z reguły przyżyciowo, pośmiertnie w przypadku rozerwania zatok opony twardej i po reanimacji osób z  
uszkodzonymi naczyniami) 
• Ogniska zachłystowe krwią w miąższu płuc (najczęściej przy złamaniach podstawy czaszki i uszkodzeniach jamy nosowo-gardłowej →  
obraz płuca lamparciego, ostrożnie u osób reanimowanych, zacierają się przy gniciu 
• Zator powietrzny w sercu (rany z uszkodzeniem naczyń żylnych szyi, klatki piersiowej i miednicy mniejszej, np.próby przerwania  
ciąży) 
• Obfite zatory tłuszczowe we wszystkich płatach płuc (pojedyncze zatory u alkoholików, cukrzyków, we wstrząsie i przedłużającej się  
agonii) 
• Obca treść w drogach oddechowych – o przyżyciowości zachłyśnięcia się (a nie o przelaniu pośmiertnym) świadczy jej obecność w  
oskrzelach poniżej rozwidlenia tchawicy
Obrażenia schyłkowe – powstają najczęściej w wyniku upadku i uderzenia o twarde podłoże w momencie utraty przytomności. Zazwyczaj są  
to otarcia naskórka i podbiegnięcia, rzadziej rany tłuczone. Występują przeważnie na głowie w pobliżu tzw. linii kapeluszowej. Podbiegnięcia  
krwawe są znacznie słabiej zaznaczone niż w przypadku zmian przyżyciowych, mimo rozległych obrażeń.
Obrażenia pośmiertne: 
• Wysychanie skóry przypominające otarcia naskórka, najczęściej w obrębie moszny, na skrzydełkach nosa i na czerwieni wargowej u  
niemowląt. Może to sugerować błędne rozpoznanie, np. uduszenie noworodków lub wysychające fałdy skórne na szyi pod wpływem ucisku  
kołnierzyka – obecność brudy wisielczej. 
• Złamania kości przy nieostrożnym przenoszeniu zwłok 
• Obrażenia na zwłokach wyłowionych z wody – toczenie zwłok po kamienistym dnie lub wyciąganie za pomocą bosaków 
• Niszczenie zwłok przez zwierzęta
Objawy przyżyciowości obrażeń
Są to oznaki sugerujące, że obrażenie powstało za życia denata: 
  zjawiska aspiracyjne 
  zjawiska zatorowe 
  organizacja ran, krwiaków itp.
  wynaczynienia krwi, krwawienia z ran 
  podbiegnięcia krwawe
1. Miejscowe: 
a) podbiegnięcia krwawe, 
b) zmiany zapalne, 
c) cechy gojenia się
2. Ogólnoustrojowe: 



a) krwotoki wewnętrzne i zewnętrzne, 
b)           zachłyśnięcia, 
c) zator powietrzny, 
d) zatory tłuszczowe.

42. zastosowania mtdna. DNA mitochondrialne
mtDNA jest markerem genetycznym innej klasy. Jest to DNA obecne w cytoplazmie komorki, posiada DNA w formie kolistej. 16600 bp nie 
otoczone białkami – łatwo dostępne. mtDNA dziedziczone jest wyłącznie od matki i z tego względu dzieci jednej kobiety maja identyczne  
mtDNA. Ponieważ mitochondria występują w komorkach w wielu kopiach, bo aż ponad 5 tys., to badanie mtDNA daje większą szansę na  
indywidualizację silnie zdegradowanego materiału biologicznego niż analiza DNA genomowego. W obrębie mtDNA szczegolnie  
polimorficzne są dwa segmenty występujące w tzw. pętli D. Badanie polimorfizmu polega na amplifikacji tego rejonu metodą PCR jego 
zsekwencjonowaniu. mtDNA ma duże znaczenie przy badaniach indywidualizacyjnych kości oraz włosow. Włosy, ktore samoistnie wypadły,  
nie mają jąder komorkowych, gdyż uległy keratynizacji, ale posiadają wiele kopii mtDNA.

43. Def. prawa naruszenia nietykalności cielesnej
Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej – nowy k. k. Art. 217. 
§ 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo  
pozbawienia wolności do roku. 
§ 2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział  
naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. 
§ 3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

44. Śmierć – definicje
ŚMIERĆ NATURALNA - wskutek fizjologicznego starzenia się ustroju lub choroby. 
Podział: 1. POWOLNA - spowodowana długotrwałą chorobą 

2. NAGŁA - występuje niespodziewanie 

ŚMIERĆ GWAŁTOWNA - zajmuje się nią medycyna sądowa, zachodzi na skutek działania jakiegoś urazu.
Podział: 1. NAGŁA - np. postrzał, powieszenie, zatrucie 

2. POWOLNA - w wyniku działania urazu - np. krwiak podtwardówkowy 
Etapy umierania: 1. AGONIA

1. ŻYCIE ZREDUKOWANE - osłabienie fizjologicznych czynności organizmu
2. ŻYCIE MINIMALNE - dysregulacja ważnych czynności i dalsze zmniejszanie się przejawów życia
3. ŚMIERĆ POZORNA - stwarza pozory śmierci, praca ukł. krążenia, oddechowego i CUN utrzymuje się na MINI- 

MALNYM poziomie, jest stanem odwracalnym
2. ŚMIERĆ KLINICZNA - ustanie podstawowych układów
3. ŚMIERĆ OSOBNICZA - śmierć mózgu, od tego momentu uważamy pacjenta za zmarłego, przerywa się zabiegi reanimacyjne, można  
pobrać tkanki/narządy
4. ŚMIERĆ BIOLOGICZNA DEFINITYWNA - całkowite obumarcie wszystkich narządów

45. Zatory tłuszczowe - interpretacja, diagnostyka, przykłady
ZATOR TŁUSZCZOWY - Podsumowanie 
  po urazie tkanki tłuszczowej zapasowej lub kości (szpik żółty) z porozrywanych lipocytów. rzadziej po urazie stłuszczonej wątroby, po  
oparzeniach, w sterydoterapii (omyłkowe podanie dożylne oleistych preparatów domięśniowych), po limfangiografii(oleisty środek  
cieniujący), w przebiegu gangreny gazowej (Clostridium welchii zawiera silną lipazę), w przebiegu ostrego zapalenia trzustki (uwolniona  
lipaza trzustkowa hydrolizuje tłuszcze). 
  nie wiąże się prawdopodobnie patogenetycznie z ostrą hyperlipemią pourazową (przejściowy wzrost poziomu lipoprotein w surowicy po  
urazach, tworzą one stabilną emulsję nie wykazującą tendencji do wytrącania się w kapilarach) - materiał zatorowyodpowiada składem  
chemicznym lipidom tkanki tłuszczowej a nie lipoproteinom krwi. 
  klinicznie może pozostać bezobjawowy lub objawy (przejściowa duszność) są przypisywane samemu urazowi. z czasem dochodzi do  
eliminacji kropli tłuszczu z płuc poprzez wydalenie z moczem, odkrztuszenie (przedostaj poprzez wydalenie z moczem, odkrztuszenie  
(przedostają się do p ęcherzyków), cherzyków), zmetabolizowanie w wątrobie i surowicy. groźne jest, w wypadku masowych zatorów 
tłuszczowych, przenikanie kropli tłuszczu do krążenia dużego i powodowanie zatorów w mózgu (w 24-48 godz po urazie splątanie, śpiączka,  
duszność pochodzenia centralnego, możliwy zgon. morfologicznie - liczne drobne wybroczyny). płuca pełnią więc istotnąrolę ochronną. 
  płuca przekrwione i sztywne. w płynie spływającym z przekrojonego narządu widoczne oleiste kropelki (wypływają po wrzuceniu kawałka  
płuca do soli fizjologicznej).mikroskopowo - krople tłuszczu widać po barwieniu Sudanem fragmentutkanki płucnej przygotowanego na  
mrożaku. w ciężkich przypadkach obraz zespołu błon szklistych dorosłych (ARDS - wolne kwasy tłuszczowe są silnie toksyczne dla 
śródbłonków kapilar), liczne wybroczyny w tkance mózgowej (głównie substancji białej), błonach śluzowych, spojówkach i skórze.

46. Zatrucia związkami fosforoorganicznymi.
Zw. fosforoorganiczne i karbaminiany hamują acetylocholinoesterazę wywołując zespół cholinergiczny

Zatrucia ostre

Są najczęściej spotykanym rodzajem zatruć. Zdarzają się u osób narażonych zawodowo na insektycydy oraz niekiedy w gospodarstwach  
domowych przez przypadkowe spożycie lub polanie się nimi. Zatrucie rozwija sie szybko od 0,5 do 1h, a przy wniknięciu przez skórę - od 2  
do 3 godzin.

Objawy zatrucia ostrego:

•objawy wynikające z pobudzenia receptorów muskarynowych - występują w zatruciu lekkim, średnim i ciężkim. W zatruciu lekkim 
nieaktywne jest 60%acetylocholinoesterazy (AChE) i objawy utrzymują się przez okres 1-3 dni.



•osłabienie, niepokój

•ból i zawroty głowy

•zaburzenia widzenia

•ślinienie, łzawienie

•nudności, wymioty, brak łaknienia

•zwężenie źrenic

•objawy wynikające z pobudzenia receptorów nikotynowych - występują w zatruciu średnim i ciężkim. W zatruciu średnim nieaktywne jest 
60-90%acetylocholinoesterazy i objawy (jeśli nie doprowadzą do śmierci) utrzymują się przez okres 1-2 tygodni.

•narastające zaburzenia widzenia

•wymioty, biegunka

•hipertonia (nadmierne napięcie mięśni)

•drżenie mięśni twarzy, rąk i głowy

•ogólne pobudzenie, uczucie lęku

•trudności w oddychaniu, rzężenie

•sinica

•objawy ze strony OUN - występują w zatruciu ciężkim, gdy nieaktywne jest 90-100% acetylocholinoesterazy. Najczęściej prowadzą do 
zgonu.

•drgawki

•zaburzenia psychiczne

•sinica

•obrzęk płuc

•porażenie ośrodka oddechowego

Niektóre tioestry kwasu fosforowego wykazują opóźnione działanie neurotoksyczne. Polega ono na postępowaniu neuropatii obwodowej 
objawiającej się porażeniem kończyn dolnych, niezbornością ruchów oraz zaburzeniami czucia. Objawy te pojawiają się po 8-14 dniach od  
zatrucia. Mechanizm powstawania tych zmian jest prawdopodobnie niezależny od działania insektycydów na AChE.

Odtrutki

Przywrócenie aktywności zablokowanej acetylocholinoesterazy jest możliwe po samoistnym oddysocjowaniu trucizny z kompleksu z 
enzymem, co następuje bardzo powoli. Można też wymusić uwolnienie enzymu przez zastosowaniem odtrutek. Odtrutkami w zatruciu  
organofosforanami są oksymy np. obidoksym,azoksym i pralidoksym. Oksymy należą do grupy odtrutek zwanej reaktywatorami.

W leczeniu zatruć pomocne jest podawanie atropiny, która jako antagonista acetylocholiny łagodzi objawy.

47. Reakcje interletalne

Reakcje interletalne – zjawiska zachodzące w okresie umierania (pomiędzy śmiercią mózgowa a biologiczną) oraz bezpośrednio po śmierci. 
Powstanie ich wiąże się ze zróżnicowanym czasem zamierania poszczególnych komórek w organizmie. Badanie reakcji interletalnych polega  
na pośmiertnej pobudliwościmięśni szkieletowych czy reakcji różnych tkanek na bodźce chemiczne np. do źrenic wkrapia się środki  
farmakologiczne.

Reakcje te są szczególnie przydatne gdy mamy do czynienia z zabójstwem, a także przy śmiertelnym wypadku drogowym gdy sprawca zbiegł.

Gdy nie ma możliwości zbadania reakcji interletalnych, bada się wczesne znamiona śmierci takie jak:

•bladość zwłok

•wysychanie pośmiertne

•oziębienie

•plamy opadowe

•stężenie pośmiertne

  Uderzenie młotkiem neurologicznym w przednią powierzchnię uda, około 4 palce nad rzepką, wywołuje falę skurczową mięśni uda  
dochodzącą aż do pachwiny. Reakcja jest najsilniejsza 1,5 – 2,5 h po zgonie, nawet do 6 h.

  Uderzenie twardym metalowym przedmiotem w mięsień, poprzecznie do jego długiej osi, wywołuje, w okresie 2 – 3 h po śmierci,  
pojawienie się zgrubienia w postaci tzw. wałka miotonicznego.
  Pobudzenie prądem elektrycznym mięśni mimicznych (np. okrężnych oka) powoduje ich skurcz w postaci zaciskania powiek. W 
przypadku generatora tranzystorowego zasilanego baterią 4,5 V skurcz do 8 h p.m. (wyraźna reakcja do 4,5 h p.m., średnia do 6,5 h p.m.)
  Podskórne wstrzyknięcie pilokarpiny lub acetylocholiny wywołuje reakcję gruczołów potowych 8 – 16 h p.m.



  Badanie źrenic – podawanie środków rozszerzających (atropina) lub zwężających (pilokarpina) źrenice – przy wkraplaniu środków do  
worka spojówkowego reakcję obserwuje się do 4 h p.m., przy wstrzyknięciu do przedniej komory oka – do 21 h.

48. po jakim czasie wykrywa się narkotyki w moczu i krwi

Narkotyk Mocz ślina
Amfetamina 1-3 dni do 12 godzin
Metamfetamina 1-3 dni 1-3 dni

Kokaina 0,5-3 dni 2-5 dni

kannabinole Biorca 
sporadyczny  1-3 
dni
Biorca  chroniczny 
10-28 dni

do 24 godzin

Pochodne 
amfetaminy
„designer drugs”

1-3 dni do 24 godzin

Kodeina 1-2 dni 2-3 dni
Heroina 1-2 dni 1-2 dni
Morfina 1-2 dni 1-2 dni
Metadon 3 dni do 24 godzin
diazepam 3-12 dni 6-48 godzin
Oksazepam 1-3 dni
Temazepamu 1-3 dni
Alprazolam 1-3 dni

Flunitrazepam 1-2 dni
Klonazepam 3-8 dni
nitrazepam 3-7 dni

48. Materialy na badanie toksykologiczne
Tlenek węgla
bezbarwny i bezwonny gaz
lżejszy od powietrza
łatwo przenika przez stropy, ściany, migruje wzdłuż rur
źródła:
niecałkowite spalanie w kuchniach węglowych, piecyki łazienkowe, paleniska, itd., niesprawna wentylacja, zablokowane odprowadzenie  
spalin)
spaliny samochodowe (4-8% CO)
wycieki z butli gazowych zawierających CO (laboratoria)
pożary (dochodzi czynnik hipoksji)
mechanizm działania 
łączy się z hemoglobiną
200-300 razy większe powinowactwo CO niż O2
bardzo stabilne wiązanie
okres biologicznego półtrwania COHb to 4-6 godzin
zatrucie 
ból głowy, mdłości, wymioty, objawy podobne do upojenia alkoholowego, śpiączka
u osób, które przeżyły ciężkie zatrucie może dojść do uszkodzeń OUN, np.. zwojów podstawnych  

-  parkinsonizm
śmierć
niewydolność krążeniowo-oddechowa (asfiksja – uduszenie śródtkankowe) 
sekcyjnie
różowo-malinowe zabarwienie plam opadowych, intensywny czerwony kolor krwi i tkanek
badanie
gazometria- tylko krew od osób  żywych
szybka metoda spektroskopowa  – mało czuła -  wykryć można  stężenia COHb nie niższe niż 15- 2%
spektrofotometria (np. metoda  Wolffa, Fretwursta-Meineck’ego)
chromatografia gazowa (CO jest  przekształcany i wykrywany jako  metan) 
stężenie COHb 
normalne u niepalących < 4%
 u palaczy ≤10%



 objawy zatrucia ~20-30% (ból głowy, zawroty głowy, mdłości
 utrata przytomności  40-50%
 śmierć  50-60% 
- Materiał do badania na EtOH do fiolki z NaF
krew
tylko z naczyń obwodowych (żyła udowa, zatoki strzałkowe)
nigdy z jam opłucnowych lub z jamy brzusznej
mocz
- Materiał do badania na CO
krew 
z żyły udowej
z zatok strzałkowych
z jam serca
ocieklina z jamy brzusznej lub z jam opłucnowych
śledziona, wątroba, płuco, mięsień – warunkiem powodzenia oznaczenia COHb jest możliwość „wyciśnięcia” z pobranych tkanek płynu  
zawierającego niezdenaturowaną i niezdegradowaną gnilnie hemoglobinę
- Materiał pobierany podczas sekcji zwłok do badań toksykologicznych
krew ok. 30-40 ml (min. 10 ml)
w miarę możliwości z naczyń obwodowych (żyła udowa, żyła ramieniowa, zatoki strzałkowe)
jeśli materiał można pobrać tylko z jam opłucnowych lub z jamy brzusznej (ociekliny) należy to wyraźnie zaznaczyć na naczyniu
- Materiał pobierany podczas sekcji zwłok do badań toksykologicznych cd.
mocz ok. 100 ml lub tyle ile jest, jeśli objętość jest mniejsza
żołądek z treścią 
fragment wątroby z pęcherzykiem żółciowym, ew. żółć do oddzielnej fiolki (ok. 50-100 g)
jedna nerka
fragment mózgu (ok. 50-100 g)
fragment płuca (ok. 50-100 g)
ew. pętla jelita cienkiego z treścią (jeśli żołądek pusty)
ew. tkanki z kanału wkłucia
ew. ciałko szkliste
- Materiał pobierany podczas sekcji zwłok wydobytych z ziemi
jak w normalnej sekcji, jeśli  stan zwłok pozwala na  wyodrębnienie narządów
jeśli rozkład jest znaczny, to  pobiera się:
masę z jamy brzusznej
mięśnie szkieletowe

Dodatkowa diagnostyka sekcyjna – pobieranie materiałów do badań
Pobierając materiał należy uważać, aby nie został on zanieczyszczony ani uszkodzony i możliwie jak najszybciej przesłać go do odpowiednich  
pracowni badawczych. Każde naczynie powinno być opisane imieniem i nazwiskiem zmarłego oraz datą pobrania.

Zabezpieczenie materiałów biologicznych do badań dodatkowych: 

pobieranie narządów do badań toksykologicznych
przystępując do sekcji powinno się mieć: min. 6 chemicznie czystych słoi o poj. 1 litra, kilka butelek, buteleczek i probówek

pobieranie materiałów do badań bakteriologicznych kilka jałowych probówek i kilkanaście szkiełek podstawowych i 
nakrywkowych

pobieranie materiału do badań na zawartość alkoholu 10 ml krwi obwodowej z naczyń żylnych, mocz – w razie jego braku 
ewentualnie płyn z ciałka szklistego gałki ocznej lub maź stawową; pobieranie moczu i innych niż krew płynów ustrojowych jest niezbędne  
gdy doszło do gnilnego rozkładu zwłok

pobieranie materiału do badań histopatologicznych kilka słoików o poj. 100 – 200 ml z szeroką szyjką i doszlifowanym korkiem 
wycinek – najczęściej w postaci płaskiego prostopadłościanu nie powinien być grubszy niż 0,5 cm – ułatwia to utrwalenie go w 5 – 8 % 
roztworze wodnym formaldehydu (najczęściej)

zabezpieczenie materiału do badań identyfikacyjnych określenie grupy krwi – 10 ml krwi – zawsze gdy:

 nieznana tożsamość ofiary (w tym porzucone zwłoki noworodka),  gdy krew ofiary jest na narzędziu zbrodni lub poplamił się nią sprawca, 
 jeżeli zgon nastąpił po przetoczeniu krwi
w przypadku braku krwi (znaczne wykrwawienie, rozkład zwłok) pobiera się wycinki narządów zawierających stosunkowo dużo substancji  
grupowych: ściana żołądka, mięśnie szkieletowe, ślinianki podżuchwowe
Dodatkowo konieczne może być mikroskopowe badanie: 
  substancji znalezionych w przewodzie pokarmowym (cząsteczki roślinne, skrawki tkanek, inne uformowane
substancje); cząstki roślinne po ostrożnym przepłukaniu utrwala się w b. słabym – 0,5 % roztworze formaldehydu 
  treści wyciśniętej z płuc lub z oskrzeli 
  treści z dróg rodnych
Podejrzenie śmierci z otrucia → do chemicznie czystych naczyń pobiera się: 
  przecięty żołądek wraz z treścią 
  pętle jelita cienkiego i grubego (20 – 40 cm) 
  większa część wątroby wraz z pęcherzykiem żółciowym
  obie nerki 
  połowę mózgu i płuc 



  niekiedy wycinek mięśnia szkieletowego (100 – 200 g) 
  ponadto do buteleczek o poj. 50 – 100 ml:
 krew z naczyń obw. (najlepiej ż. udowej) 
 krew z serca 
 cały mocz z pęcherza moczowego
Do słojów nie dodaje się żadnych środków utrwalających.
Nawet gdy obducent jest przekonany o działaniu konkretnej trucizny należy pobrać wszystkie wymienione narządy i płyny, ewentualnie  
toksykolog może zdecydować o odstąpieniu od ich badania.

49. Proba na zator powietrzny + przyczyny
Technika sekcji przy zatorze powietrznym
Zator powietrzny - min 1l powietrza w krążeniu żylnym.
Przyczyny: 
1. pooperacyjne - np. po sztucznym poronieniu 
2. rany szyi (otwarcie dużych naczyń) 
Postępowanie: 
1. przed otwarciem pozostałych jam - otwieramy klatkę piersiową, tak aby nie uszkodzić naczyń 
2. przecinamy worek osierdziowy 
3. wlewamy wodę do worka osierdziowego 
4. przytrzymujemy i nakłuwamy serce - patrzymy czy wydobywają się bąbelki powietrza:

1. powietrze wydobywa się z prawej połowy serca - wynik dodatni 
2. powietrze wydobywa się z lewej połowy serca - procesy gnilne 
3. powietrze wydobywa się z obu części serca - procesy gnilne

50. Przestepstwo a wykroczenie w aspekcie spozycia alkoholu
Stan nietrzeźwości – pojęcia prawne, ustawodawstwo
Kodeks karny zawiera 2 pojęcia prawne: 
1. Stan po użyciu alkoholu: a) gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,2 – 0,5 ‰ lub b)obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 
dm3 wydychanego powietrza
2. Stan nietrzeźwości: a) st. alkoholu we krwi jest > 0,5 ‰ b) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo 
prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość
Dowody nietrzeźwości: a) obiektywne – wynik analiz chemicznych, testów, badań lekarskich b)osobowe (subiektywne) – zeznania 
świadków, wyjaśnienia osoby podejrzanej
Stan odurzenia – objawy pomroczne, narkotyczne wywołane przez alkohol lub inny środek o podobnym działaniu
Upojenie zwykłe/proste – typowe, zależne od dawki i reakcji organizmu Upojenie patologiczne – wyjątkowe zjawisko, obj. psychotyczne 
nawet po małych dawkach alkoholu, utrata kontaktu z otoczeniem, niecelowe działania o typie realizacji urojeń. Chorzy po ustąpieniu  
objawów ostrych zapadają w głęboki sen terminalny, a po obudzeniu mają niepamięć wsteczną zdarzeń Upojenie na podłożu patologicznym – 
nietypowy przebieg nietrzeźwości u osób dotkniętych zmianami organicznymi OUN.

51. kiedy można pobrac narzady do transplantacji wg. Prawa
Stan prawny w odniesieniu do transplantologii
26 października 1995 r. została uchwalona ustawa regulująca kwestię pobierania oraz przeszczepiania komórek, tkanek i narządów. Ustawa  
reguluje pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów pochodzących zarówno ze zwłok, jak i od żywego człowieka. Zgodnie z  
cytowaną rezolucją Komitetu Ministrów Rady Europy nie dotyczy ona pobierania oraz przeszczepiania komórek rozrodczych i gonad, tkanek  
embrionalnych i płodowych, a także narządów rozrodczych i ich części. Kwestie te zostały pozostawione do odrębnego uregulowania.
Zgodnie z treścią ustawy, komórki, tkanki i narządy mogą być pobierane ze zwłok ludzkich w celach diagnostycznych, leczniczych,  
naukowych i dydaktycznych. Zabiegi te można wykonywać również w czasie sekcji zwłok dokonywanej dla rozpoznania przyczyny zgonu i  
oceny postępowania leczniczego. Dopuszczalne jest także przeszczepianie ludziom w celach leczniczych komórek, tkanek i narządów  
pochodzących od zwierząt. W tych przypadkach sposób postępowania określają przepisy dotyczące eksperymentów medycznych.
W myśl ustawy dane dotyczące dawcy i biorcy przeszczepu objęte są tajemnicą. Podlegają one ochronie przewidzianej w przepisach o  
tajemnicy zawodowej i służbowej oraz w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej prowadzonej przez zakłady opieki zdrowotnej.  
Ponadto, ustawa określa, iż za pobrane od żywego dawcy lub ze zwłok ludzkich tkanki, komórki i narządy nie można żądać ani przyjmować  
zapłaty lub innej korzyści majątkowej. Za naruszenie powyższych zasad zostały przewidziane sankcje karne.
Pobieranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich (transplantacja ex mortua) jest możliwe wtedy, gdy osoba zmarła nie wyraziła  
sprzeciwu za życia. W przypadku osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych sprzeciw może wyrazić jej ustawowy  
przedstawiciel. Wyjątkiem są te osoby, które ukończyły 16 rok życia. Mogą one bowiem same zgłosić taki sprzeciw. Instytucja sprzeciwu nie  
ma jednak zastosowania, gdy pobieranie narządów następuje w czasie sekcji zwłok dokonywanej dla rozpoznania przyczyny zgonu i oceny  
postępowania leczniczego.
(1) (2) (3)
Sprzeciw można wyrazić w trojakiej formie: wpisu w centralnym rejestrze zgłoszonych sprzeciwów; oświadczenia pisemnego zaopatrzonego  
we własny podpis; oświadczenia ustnego złożonego w obecności co najmniej dwóch świadków w chwili przyjęcia do szpitala lub w czasie  
pobytu w szpitalu.
Wyrażony sprzeciw może oczywiście być cofnięty w każdym czasie. Można to uczynić w formie pisemnej albo w formie ustnego  
oświadczenia złożonego w obecności co najmniej dwóch świadków.
Drugim warunkiem dopuszczalności transplantacji ze zwłok ludzkich jest stwierdzenie śmierci mózgowej. Za śmierć mózgową ustawa uznaje  
wystąpienie trwałego i nieodwracalnego ustania funkcji pnia mózgu. Kryteria stwierdzenia trwałego i nieodwracalnego ustania funkcji pnia  
mózgu są ustalane przez odpowiednich specjalistów powoływanych przez ministra zdrowia i opieki społecznej. Należy dodać, iż obowiązkiem  
lekarza pobierającego ze zwłok ludzkich komórki, tkanki i narządy jest zapewnienie nadania zwłokom należytego wyglądu.
Obowiązujące przepisy pozwalają na pobieranie komórek, tkanek i narządów od żywego człowieka (transplantacja ex vivo) w zasadzie tylko  
wtedy, gdy następuje to na rzecz krewnego w linii prostej, osoby przysposobionej, rodzeństwa lub małżonka. Aby możliwa była transplantacja 



na rzecz innej osoby bliskiej, wymagane jest orzeczenie sądu rejonowego. Nie jest wymagane takie orzeczenie w przypadku pobrania szpiku i  
innych regenerujących się komórek i tkanek.
Kandydat na dawcę musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Przed transplantacją winien on w obecności lekarza wyrazić pisemną  
zgodę na pobranie komórek, tkanek lub narządu w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy. Ustawa dopuszcza możliwość wystąpienia w  
roli dawcy osoby małoletniej. Możliwe jest to wtedy, gdy zachodzi bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, a jedynym sposobem jego  
uniknięcia jest dokonanie przeszczepu szpiku. W takiej sytuacji małoletni może być dawcą na rzecz wstępnych, zstępnych i rodzeństwa, o ile  
nie spowoduje to u niego dającego się przewidzieć upośledzenia czynności organizmu. Zgodę na pobranie szpiku od małoletniego wyraża jego  
przedstawiciel ustawowy. Jednocześnie wymagane jest również zezwolenie właściwego miejscowo sądu opiekuńczego. Gdy dawcą szpiku jest  
małoletni powyżej trzynastego roku życia, konieczna jest także jego zgoda. Kandydat na dawcę musi także zostać szczegółowo  
poinformowany o rodzaju zabiegu, ryzyku związanym z tym zabiegiem i o możliwych typowych następstwach dla jego stanu zdrowia w 
przyszłości. Informacji takiej winien udzielić lekarz.
Kandydata na biorcę należy również poinformować o ryzyku związanym z zabiegiem oraz o możliwych następstwach pobrania dla stanu  
zdrowia dawcy. Biorca – w myśl ustawy – musi wyrazić zgodę na przyjęcie przedmiotu przeszczepu od konkretnego dawcy. Istotnym  
warunkiem umożliwiającym wykonanie transplantacji ex vivo jest to, aby została ona poprzedzona badaniami lekarskimi.

5. Rana tłuczona klp - cechy przyżyciowości
- przyżyciowe cechy tonięcia w sekcji? - woda w żołądku, woda słona slodka różnice, wyglad płuc- rozdęcie/ obrzek zaleznie od wody, krew  
bardziej stęzona w lewym czy prawym sercu w której wodzie? (w słodkiej rocieńczona w lewej komorze..)
- wybicie zęba jak kwalifikować, a proteza też się kwalifikuje? (nie- to dobro ruchome)
- jak odróznic w sekcji (bez badań krwi), że człowiek zmarl z oziębienia kontra z zatrucia tlenkiem węgla? (w obu przypadkach  
zywoczerwnoy wygląd skóry na zewnatrz, ale w środku w obnizonej temp normalny wygląd organów, w tlenku węgla też żywoczerwone)
Pozycja pieszego przy potrąceniu – jak okreslic (obrażenia zderzakowe)
Kwalifikacja utraty zębow, ze niby utrata 1 pelnowartosciowego zeba, to nie jest dłużej niż 7 dni, tylko krócej; proteza – dobro ruchome
Wstrząśnienie mozgu – kwalifikacja, liczy się klinika, a nie długość zwolnienia
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