
TECHNIKA SEKCYJNA

1 Podstawy prawne

Wykonywanie zawodu lekarza polega na:

1. rozpoznawaniu, leczeniu, zapobieganiu chorobom

2. wydawaniu orzeczeń na podstawie OGLĘDZIN

OGLĘDZINY - mogą dotyczyć żywego pacjenta lub zwłok, mogą być:

1. zewnętrzne

2. wewnętrzne

SEKCJA ZWŁOK - oględziny wewnętrzne podczas których badane są narządu z co najmniej 3 jam ciała:

1. GŁOWY

2. KLATKI PIERSIOWEJ

3. JAMY BRZUSZNEJ

Rodzaje sekcji zwłok:

1. s. z. ANATOMOPATOLOGICZNA - nie powinna stwierdzać przyczyny zgonu, gdyż to musi określić lekarz leczący
pacjenta, służy jedynie WERYFIKACJI rozpoznania klinicznego przeprowadzanej na życzenie klinicysty lub celom
szkoleniowym, zlecana przez towarzystwa ubezpieczeniowe

2. s. z. SĄDOWO-LEKARSKA - służy poszukiwaniu przyczyny zgonu, gdy ta jest nieznana, pozwala na ustalenie
tożsamości zwłok i stwierdzenie czy śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych

1.1 Wybrane przepisy prawne

Poddaje się sekcji zwłoki osób, które:

1. zmarły w szpitalach/klinikach/karetkach - po 12h, nie jest potrzebna zgoda rodziny, jest potrzebna zgoda zmarłego
(dotyczy tylko sekcji anatomopatologicznej), sprzeciw zmarłego nie jest brany pod uwagę jeśli:

1. śmierć nastąpiła z przyczyn nieznanych

2. zgon nastąpił przed 12h od przyjęcia do szpitala

2. jeśli wymaga tego pobranie tkanek/narządów, to można sekcję przeprowadzić wcześniej - pobiera się je na podstawie
ŚMIERCI OSOBNICZEJ, decyduje o niej zespół neuroanestezjologiczny: lekarz sądowy, neurolog i anestezjolog BEZ
transplantologa

3. we wszystkich przypadkach śmierci gwałtownej

4. jeśli wymagają tego względy publiczne/naukowe

5. sekcję sądowo-lekarską przeprowadza się gdy:

1. gdy zachodzi podejrzenie, że zmarły one z przyczyn nienaturalnych

2. gdy nie ustalono tożsamości zmarłej osoby

3. zmarła nagle w nieznanych okolicznościach

4. jeśli lekarz nie zarządzi sekcji, a domaga się jej rodzina - decyzję podejmuje prokurator

6. w niektórych przypadkach (podejrzenie obecności zatoru powietrznego, śmierci po przetoczeniu krwi, zatrucia zw.
chemicznymi, ch. Heinego-Medina) konieczne jest wcześniejsze (<12h) wykonanie sekcji zwłok

7. jeśli nie ma podejrzeń, że przyczyną zgonu było przestępstwo, można ograniczyć się tylko do oględzin zewnętrznych

8. jeśli w trakcie sekcji, obducent stwierdzi, że przyczyną zgonu mogło być przestępstwo, to należy przerwać przepro-
wadzanie sekcji i zawiadomić prokuraturę
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2 Znamiona śmierci

1. całkowita arefleksja

2. szerokie źrenice bez reakcji na światło

3. bezruch gałek ocznych

4. całkowita utrata świadomości, brak reakcji na bodźce zewnętrzne

5. stały bezdech

6. brak zmian w zapisie EKG przy uciskaniu gałek ocznych/zatoki szyjnej

7. brak reakcji gałek ocznych na kaloryczną próbę błędnikową

8. brak czynność elektrycznej mózgu (izoelektryczna linia EEG, niezmienna mimo stosowaniu bodźców dźwiękowych,
świetlnych i termicznych), pomiar 2x na dobę po 30 min

9. plamy opadowe

3 Metody przeprowadzania sekcji

1. IN SITU - narządów nie wycina się, tylko bada się je na miejscu ich anatomicznego położenia

2. IN TABULA - badanie narządów wykonuje się po ich wycięciu i wyjęciu ze zwłok

3. sposób pośredni - bada się narządy poza zwłokami, ale w pewnych zespołach (blokach) - np. mózg+móżdżek, narządy
szyi + kl. piersiowej itd.

Zwłoki leżą zwrócone głową w kierunku okna, obducent po stronie prawej zwłok, asystent - po lewej.

3.1 Sporządzanie protokołu sekcyjnego

1. część formalna - personalia, miejsce i czas wykonania sekcji, personalia osób uczestniczących w sekcji, informacje
kliniczne lub dane ze śledztwa określające okoliczność wśród których nastąpił zgon

2. WYWÓD OGLĘDZIN:

1. oględziny zewnętrzne

2. oględziny wewnętrzne

Przy opisie narządu posługujemy się schematem /9/:

1. położenie w stosunku do stałych pkt. anatomicznych i płaszczyzn ciała

2. kształt, wielkość (w cm), masa (w gramach)

3. powierzchnia zewnętrzna

4. konsystencja

5. powierzchnia rozkroju

6. zabarwienie

7. ukrwienie

8. woń wyczuwalna po rozkrojeniu

9. pojemność, zawartość i powierzchnia wewnętrzna - narządów mających światło

Rozpoznanie anatomopatologiczne pisze się po łacinie, na końcu dodaje się EPIKRYZĘ po polsku (podsumowanie cało-
kształtu badania). Stwierdzone zmiany morfologiczne formułuje się jako poszczególne rozpoznania patomorfologiczne,
szereguje się je od zmian głównych do drugorzędnych, wybiera się najistotniejsze i ustala przyczynę zgonu.
Schemat:

1. bezpośrednia przyczyna śmierci

2. choroba zasadnicza

3. zmiany drugorzędowe - powstałe w wyniku tej choroby

4. inne zmiany patologiczne
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4 Tanatologia

TANATOLOGIA - nauka badająca przyczyny śmierci.

ŚMIERĆ /4/:

1. przerwanie życia wszystkich narządów i tkanek.

2. trwałe nieodwracalne zatrzymanie czynności życiowych organizmu.

3. o śmierci decyduje ustanie czynności 3 najważniejszych układów: krążenia, oddechowego i CUN

4. ustanie któregoś z tych układów powoduje szybkie zatrzymanie pozostałych

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

4.1 Znamiona śmierci

Znamiona śmierci pojawiają się zaraz po śmierci, w pełni rozwijają się w ciągu 12h.

1. PLAMY OPADOWE (LIVORES MORTIS)
Definicja: sinowiśniowe zabarwienie powłok ciała powstające na skutek ustania czynności serca i opadania krwi do
sieci naczyń włosowatych najniżej położonych części ciała. Cechy:

• nie występują w miejscu ucisku

• gdy zwłoki leżą na plecach:

– po 30min - ciemnoczerwone plamy na karku i małżowinach
– po 4-6h - w pełni wykształcone
– po 6-8h - nadal ulegają przemieszczeniu
– po 10-12h - utrwalają się i nie przemieszczają - hemoliza krwi i wzrost przepuszczalności naczyń włosowa-

tych

W ten sposób można określić godzinę zgonu.

OCIEKLINY - odpowiednik plam opadowych w narządach wewnętrznych.

2. STĘŻENIE POŚMIERTNE (RIGOR MORTIS) - w momencie śmierci mięśnie ulegają zwiotczeniu, potem skróceniu
i usztywnieniu, spada poziom ATP, wytwarza się aktynomiozyna.
Szybciej pojawia się: wysoka temp., śmierć poprzedzona wysiłkiem, śmierć w drgawkach.

• po 30-60min - m. sercowy, bł. mięśniowa przewodu pokarmowego, przepona, mm. przywłosowe

• po 1-3h - mm. mimiczne, drobne mm. palców
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• po 6-8h - pozostałe

• ustępuje po 48-72h - w kolejności w jakiej się pojawia - na skutek autolizy i gnicia białek

3. OZIĘBIENIE POŚMIERTNE (FRIGOR MORTIS)

• ciało wyrównuje swą temp. z otoczeniem poprzez: promieniowanie, przewodzenie, parowanie

• szybkość zależy od: temp. otoczenia, wilgotności, grubości tk. tłuszczowej

• temp. ciała wyrównuje się z temp. otoczenia po 16-20h (średni spadek - 0.5o/godzinę)

• w pewnych warunkach (gł. choroby zakaźne z bakteriemią lub posocznicą) może nastąpić wzrost temp.

4. BLADOŚĆ POŚMIERTNA (PALOR MORTIS)

• najmniej charakterystyczna, bo może wystąpić za życia

• występuje na skutek zatrzymania krążenia i opadania krwi - najszybciej rozwija się w miejscach położonych
najwyżej

• skóra ma odcień szary, żółtawy

5. WYSYCHANIE POŚMIERTNE (EXSICCATIO POST MORTEM)

• zwłoki tracą wodę

• skóra żółtawobrunatna

• najszybciej:

– rogówka mętnieje po 1h (o ile nie zostaną przykryte powiekami)
– spojówki - żółte plamy
– powłoki w miejscu pozbawienia zrogowacenia
– czerwień warg
– skrzydełka nosa i opuszki palców
– ciemnobrunatne stwardnienia w miejscu otarcia

NIEWĄTPLIWE ZNAMIONA ŚMIERCI (STIGMATA MORTIS):

1. plamy opadowe

2. stężenie pośmiertne

4.2 Późne zmiany pośmiertne

1. AUTOLIZA - rozkład tkanek pod wpływem własnych enzymów

2. GNICIE - jw. pod wpływem enzymów bakteryjnych

Procesy autolizy pojawiają się najczęściej w kom. nerwowych, wątroby, później - erytrocyty. Makroskopowo obserwu-
je się - wygładzenie bł. śluzowej żołądka, rozmiękanie trzustki. Mikroskopowo - pojawiają się wakuole, rozpad jąder,
złuszczenie komórek bł. śluzowych, surowiczych.

GNICIE (PUTREFACIO)

• spowodowane procesami gnilnymi

• szybkość zależy od temperatury, wilgotności, procesów chorobowych

• szybciej pojawia się w miejscu uszkodzonych powłok i wynaczynienia krwi

• najszybciej można zaobserwować szaro-zielonkawe zabarwienie powłok w okolicach prawego dołu biodrowego

• SMUGI DYFUZYJNE - gdy bakterie dostaną się do krwi

• rozdęcie jelit, worka mosznowego

• wysunięcie języka, gałek ocznych

• GIGANTYZM GNILNY CASPRA - skóra brudnoczerwona

• OCIEKANIE GNILNE - ściekanie do jam ciała wody z gnijących narządów

• po 2-4 latach może dojść do ZESZKIELETOWACENIA (zostają: kości, okostna, ścięgna), po 5-10 latach - tylko
kości
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4.3 Zmiany zachowawcze

STRUPIESZCZENIE = MUMIFIKACJA

• proces uwarunkowany cechami środowiska: suchość, przewiewność, wysoka temp.

• lekkość zwłok

• skóra brunatna

• rysy twarzy mogą być zachowane

• wysychanie narządów wew.

• trwa min. kilka tygodni

PRZEOBRAŻENIE TŁUSZCZOWO-WOSKOWE = SAPONIFIKACJA

• w środowisku wilgotnym, niska temp., małą ilość tlenu (np. głęboka woda, gliniasta gleba, piwnica)

• powstaje tłuszczo-wosk

• zwłoki wyglądają jak pochlapane gipsem

• trwa min. kilka miesięcy

PRZEOBRAŻENIE TORFOWE (SPHAGNUM)

• zakwaszona gleba

• wygarbowanie powłok skórnych

• demineralizacja kości

• spłaszczenie i deformacja ciała

5 Oględziny zewnętrzne

Schemat postępowania:

1. Stan ogólny

1. płeć

2. wiek

3. długość ciała

4. stopień odżywienia

5. wygląd skóry

2. Znamiona śmierci

1. temperatura ciała

2. plamy pośmiertne

3. stężenie pośmiertne

4. objawy gnicia

3. Oględziny szczegółowe

1. głowa

2. szyja

3. kl. piersiowa

4. brzuch

5. narządy płciowe

6. kończyny
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6 Oględziny wewnętrzne

Schemat ogólny /16/:

1. otwarcie czaszki, wyjęcie mózgowia

2. sekcja mózgu, móżdżku, rdzenia przedłużonego

3. odpreparowanie powłok szyjnych i klatki piersiowej

4. otwarcie jamy brzusznej

5. badanie ułożenia trzew

6. otwarcie kl. piersiowej bez przecinania stawów obojczykowo-mostkowych

7. badanie śródpiersia przedniego, jam opłucnej, śródpiersia tylnego

8. przecięcie stawów obojczykowo-mostkowych i zdjęcie mostka

9. otwarcie worka osierdziowego, badanie nasierdzia i grasicy

10. badanie narządów szyi i kl. piersiowej

11. sekcja śledziony

12. sekcja narządów jamy brzusznej

13. sekcja narządów miednicy małej

14. otwarcie i badanie jelit

15. ewentualne badanie stawów i szpiku

16. ewentualna sekcja kręgosłupa

6.1 Sekcja głowy

1. nacięcie skóry w linii pomiędzy wyrostkami sutkowymi i poniżej szczyty głowy (u osób łysych - poniżej guzowatości
potylicznej)

2. odpreparowanie skóry i czepca ścięgnistego, przedni płat skóry naciągamy na twarz, tylny - na kark

3. odcinamy przyczepy mm. skroniowych i zeskrobujemy je w kierunku małżowin

4. piłowanie kości czaszki - linia między guzami czołowymi i łukami brwiowymi, powyżej małżowinami usznymi i
poniżej guzowatości potylicznej

5. zdjęcie pokrywy czaszki

6. badanie sklepienia czaszki

7. badanie powierzchni zewnętrznej opony twardej

8. otwarcie zatoki strzałkowej i opis jej zawartości

9. przecięcie opony twardej wzdłuż linii cięcia kości - opis powierzchni wewnętrznej

10. lewą ręką unosimy część czołową mózgu i odcinamy sierp od grzebienia koguciego, ściągamy oponę twardą

11. opis opony miękkiej i półkul mózgu

12. lewą ręką odchylamy część czołową mózgu, odcinamy naczynia, nerwy i lejek

13. odciągamy mózg na stronę prawą i przecinamy lewą część namiotu móżdżku

14. odciągamy mózg na stronę lewą i przecinamy prawą część namiotu móżdżku

15. przecinamy resztę nerwów i rdzeń przedłużony (jak najgłębiej w kanale kręgowym)

16. lewą ręką chwytamy część potyliczną mózgu, prawą - czołową i wyciągamy mózg

17. opis powierzchni opony twardej

18. otwarcie zatok żylnych

19. odrywamy oponę twardą od kości podstawy czaszki
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6.1.1 Sekcja mózgu

1. ważymy i mierzymy

2. badamy podstawę mózgu

3. otwarcie komór bocznych i badanie zawartości

1. lewą ręką rozchylamy półkule

2. odciągamy lewą półkulę

3. pod kątem 45o nacinamy spoidło wielkie w odległości 3mm od szwu spoidła wielkiego od rogu tylnego do rogu
przedniego

4. analogicznie otwieramy półkulę prawą lewą ręką odchylając półkulę lewą

4. kciukiem i palcem wskazującym lewej ręki unosimy przednią część spoidła wielkiego i napinamy przegrodę przejrzystą

5. wkładamy nóż w otwór międzykomorowy i przecinamy przednie ramię spoidła

6. odchylamy spoidło do tyłu i odsłaniamy komorę trzecią

7. otwarcie komory czwartej - lewą ręką unosimy móżdżek ku górze, przecinamy podłużnie robaka

8. do światła wodociągu przy pomocy zgłębnika rurkowego wprowadzamy wąski nóż i przecinamy nim sklepienie
wodociągu

9. nacinamy półkule móżdżku w połowie wysokości robaka, każdą z połówek półkul nacinamy jeszcze raz w połowie
wysokości

10. sekcja jąder podkorowych - nacinamy dna komór bocznych w płaszczyźnie czołowej co 2cm

11. cięcie mózgu na plastry grubości 2cm

12. sekcja mózgu neuropatologiczna: mózg utrwalamy w 8% formalinie i tniemy na plastry

6.2 Odpreparowanie powłok szyi i klatki piersiowej, otwarcie jamy brzusznej

1. cięcie kołnierzowe - pomiędzy wyrostkami barkowymi, poniżej obojczyków lub w linii środkowej przedniej

2. odchylamy głowę do tyłu i nacinamy powłokę szyi do dolnego brzegu żuchwy, naciągamy płat skóry na twarz

3. przedłużamy cięcie w dół do spojenia łonowego, omijamy z LEWEJ strony pępek

4. lewą ręką chwytamy za skórę na lewej połowie klatki piersiowej (kciuk na powierzchni wew., reszta palców na
powierzchni zew.)

5. wywijamy płat skórno-mięśniowy i odpreparowujemy go od powierzchni żeber (nóż prostopadle do powierzchni
żeber) - do linii pachowej środkowej

6. analogicznie odpreparowujemy prawą stronę

7. ustalamy wysokość przepony - wsuwamy prawą rękę do jamy brzusznej i szukamy najwyższego punktu przepony po
stronie prawej, palcami lewej ręki wymacywujemy rękę prawą przez ścianie kl. piersiowej, analogicznie po stronie
lewej

8. opis otrzewnej, ułożenia trzew

6.3 Otwarcie klatki piersiowej i szyi

1. przecięcie chrząstek żebrowych (2-11 jednym cięciem do siebie)

2. przecięcie żebra 1 i stawów mostkowo-obojczykowych

3. płaty skórno-mięśniowe naciągamy na krawędzie żeber

4. odcinamy mięśnie szyi przyczepione do mostka i odczepiamy mostek

5. otwieramy worek osierdziowy - szczypczykami chwytamy fragment, nacinamy pośrodku worka okienko, przecinamy
worek nożyczkami:

1. Cięcie w kierunku koniuszka

2. Cięcie w kierunku prawego dolnego brzegu serca
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3. Cięcie ku górze w kierunku ujścia głównych naczyń serca (aorta i pień płucny)

6. oglądamy naczynia wieńcowe (jeśli biegną WĘŻYKIEM - zmiany zapalne)

7. oglądamy nasierdzie - gładkie, lśniące, śliskie

8. zawartość:

• płyn surowiczy - norma

• krew - uraz zew., tętniak aorty, zawał

9. zrosty między blaszkami opłucnej rozrywamy palcami lub przecinamy nożyczkami

10. wbijamy wąski nóż w przeponę jamy ustnej i rozcinamy ją wzdłuż żuchwy do prawego kąta żuchwy, potem do lewego,
przecinamy środkowy fragment przepony

11. przez to nacięcie lewą ręką wyciągamy język pod łukiem żuchwowym

12. napinamy podniebienie miękkie i odcinamy je od twardego

13. pociągamy za nasadę języka, odcinamy tylną ścianę jamy gardłowej od kręgosłupa

14. lewą ręką chwytamy górną część tchawicy, odciągamy ku sobie, przecinamy naczynia, pod lewe płuco wkładamy nóż,
odciągamy narządy na lewą stronę klatki piersiowej, przecinamy aortę i przełyk nad przepona

15. przecinamy m. prosty brzucha - napinamy każdą z połówek powłok brzusznych i odcinamy je tuż nad spojeniem
łonowym

6.4 Sekcja narządów szyi i klatki piersiowej

1. narządy leżą tak, że przednia powierzchni skierowana jest ku górze, język w kierunku obducenta

2. przecinamy podniebienie miękkie, języczek pozostaje z prawym migdałkiem

3. badamy jamę nosowo-gardłową

4. badamy migdałki: uciskamy, a potem nacinamy

5. cięcie poprzeczne języka

6. nożycami przecinamy tylna ścianę przełyku

7. opisujemy zawartość krtani, tchawicy

8. tarczycę nacinamy wzdłuż brzegów bocznych

6.5 Sekcja serca

1. narządu układamy powierzchnią przednią ku górze, podstawą płuc do obducenta

2. opisujemy serce:

I. Sposób 1:

1. chwytamy serce w lewą rękę, lewy kciuk na przedniej powierzchni, reszta palców - na tylnej
2. przecinamy ścianę przednią i boczne komór prostopadle do pionowej osi serca, kilka cm ponad koniuszkiem

(1/3 długości przegrody międzykomorowej), zawartość komór:
• skrzepy - norma
• krew płynna - śmierć nagła
• białe skrzepy - przedłużona agonia
• czerwone skrzepy - bez przedłużonej agonii

3. nożyczkami otwieramy prawą komorę przecinając ścianę przednią wzdłuż przegrody międzykomorowej (1
cm od niej) wraz z pniem płucnym i dalej LEWĄ t. płucną

4. przecinamy ścianę prawej komory do przegrody przedsionkowo-komorowej wzdłuż brzegu bocznego
5. przecinamy ścianę prawego przedsionka do żyły głównej górnej wzdłuż brzegu bocznego, otwieramy żż.

główne
6. przecinamy ścianę lewej komory do przegrody przedsionkowo-komorowej wzdłuż brzegu bocznego
7. przecinamy ścianę lewego przedsionka do żył płucnych wzdłuż brzegu bocznego
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8. przecinamy ścianę przednią komory lewej wzdłuż przegrody międzykomorowej do aorty, u podstawy aorty -
ujście tt. wieńcowych

9. otwarcie tt. wieńcowych:
• prawa - tylna ściana serca i tylna połowa przegrody międzykomorowej
• lewa - g. okalająca (ściana boczna) i g. zstępująca (ściana przednia i przegroda międzykomorowa)

10. opisujemy przegrodę międzykomorową, mierzymy grubość ścian: komora prawa: 3 mm, lewa: 10 mm
11. badanie przekroju mięśnia sercowego: cięcie ściany przedniej, bocznych, tylnej, przegrody międzykomorowej

II. Sposób 2:

1. prawy przedsionek i żyła główna górna wzdłuż brzegu bocznego
2. prawa komora wzdłuż brzegu bocznego
3. lewy przedsionek i żyła płucna
4. boczny brzeg lewej komory
5. prawa komora wzdłuż przegrody międzykomorowej
6. przegroda międzykomorowa prawa
7. przegroda międzykomorowa lewa
8. lewa komora wzdłuż przegrody międzykomorowej

6.6 Sekcja płuc

1. narządy leżą językiem od obducenta

2. przecinamy lewe płuco wzdłuż brzegu bocznego od wierzchołka do podstawy

3. obracamy narządy - językiem do obducenta

4. przecinamy

6.7 Sekcja narządów jamy brzusznej

1. wydobycie śledziony - lewą ręką wyciągamy śledzionę, napinamy naczynia i więzadło śledzionowo-żołądkowe i prze-
cinamy je

2. rozkrawamy śledzionę wzdłuż krzywizny zewnętrznej (trzymamy ją wnęką do dołu między palcami ułożonymi na
kształt V)

3. odcinamy sieć wielką od okrężnicy

4. odcinamy jelito cienkie od krezki (od dwunastnicy do kątnicy) - nóż trzymamy jak smyczek

5. odcinamy jelito grube od krezki (od esicy do kątnicy) - nóż trzymamy jw.

6. odcinamy przeponę od żeber - napinamy ją między palcem 4 i 5 lewej ręki (palec 5 w klatce piersiowej, 4 - w jamie
brzusznej), pozostałe palce odsuwają narządy

7. przecinamy otrzewną wzdłuż brzegu zew. lewej nerki do miednicy

8. odcinamy torebkę tłuszczową lewej nerki od tylnej ściany jamy brzusznej, moczowód tuż przy pęcherzu moczowym

9. ściągamy trzewia na siebie i odcinamy od kręgosłupa aortę brzuszną i ż. główna dolną

10. analogicznie ze strony prawej tylko przeponę trzymamy między kciukiem (w kl. piersiowej) i palcem 2

11. przecinamy pasma tk. łącznej między narządami jamy brzusznej i miednicy małej i wyciągamy je

12. trzewia kładziemy przodem do dołu, częścią dogłowową do obducenta, przecinamy aortę i ż.gł.dolną w kierunku
rozwidleń

13. sekcja nadnerczy:

1. odpreparować przeponę nad górnym brzegiem lewej nerki w kierunku aorty

2. pincetą chwytamy nadnercze lewe i wycinamy je nożem

3. analogicznie po stronie prawej

4. nadnercza przekrawamy wzdłuż najdłuższego wymiaru

14. sekcja nerki:
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1. palcami usuwamy torebkę tłuszczową

2. nerkę trzymamy w dłoni krzywizną na zewnątrz, moczowód między palcami 3 i 4, przecinamy ją wzdłuż krzywizny

15. cięcie wzdłużnie moczowody

16. alternatywna metoda sekcji nerek (przy podejrzeniu niedrożności dróg moczowych):

1. wydobycie jelit i śledziony

2. wydobycie nadnerczy

3. aortę i ż.gł.dolną przecinamy na wysokości górnego bieguna nerek

4. sekcja narządów jamy brzusznej

5. wydobycie narządów miednicy małej+nerki+moczowody+aorta+ż.gł.dolna

6. sekcję rozpoczynamy od pęcherza, otwieramy go i sprawdzamy drożność ujść moczowodów, potem sekcja nerek

17. sekcja trzustki:

1. odwracamy trzewia (przodem do góry)

2. odchylamy ku górze dolny brzeg wątroby i żołądek

3. rozcinamy trzustkę wzdłużnie

18. Sekcja żołądka:

1. chwytamy szczypczykami fałd ściany żołądka w części odźwiernikowej, nacinamy go

2. wprowadzamy nożyczki, przecinamy żołądek pomiędzy krzywizną małą i dużą

3. rozcinamy część odźwiernikową i dwunastnicę, sprawdzamy drożność dróg żółciowych - uciskamy pęcherzyk żół-
ciowy i patrzymy czy żółć wypływa na brodawce Vatera

19. sekcja pęcherzyka żółciowego:

1. nacinamy dno

2. rozcinamy od dna do szyjki

20. sekcja wątroby:

1. odcinamy ją od przepony i pozostałych narządów (z wyjątkiem pęcherzyka)

2. kładziemy ją powierzchnią dolną ku dołowi, przecinamy na pół wzdłuż najdłuższego wymiaru

6.8 Sekcja narządów miednicy mniejszej

1. ręką rozrywamy tkankę łączącą przednią ścianę pęcherza ze ścianą miednicy

2. w ten sposób posuwamy się w kierunku kości krzyżowej po stronie lewej i prawej

3. lewą ręką chwytamy nachwytem cewkę moczową, stercz/pochwę, odbytnicę pociągamy je w kierunku dogłowowym
i wycinamy nożem (pochwę w połowie długości, odbytnicę jak najbliżej odbytu, cewkę moczową męską - w części
błoniastej)

4. sekcja pęcherza: rozcinamy cewkę przy pomocy zgłębnika rowkowanego i dalej do dna pęcherza, u mężczyzn dodat-
kowo przednią część gr. krokowego

5. sekcja narządów płciowych męskich:

1. prostatę przecinamy poprzecznie na wysokości wzgórka nasiennego

2. jądro (najpierw lewe) ujmujemy między kciuk a pozostałe palce, nacinamy łukiem skórę worka mosznowego

3. jądro przecinamy wzdłuż

4. można też jądra palcem wskazującym przepchnąć przez kanał pachwinowy w obręb miednicy małej i tam sekcjo-
nować

5. sekcję prącia dokonujemy poprzez przecięcie dolnej (tylnej) ściany wzdłuż cewki moczowej przy pomocy zgłębnika
rowkowego

6. sekcja narządów płciowych żeńskich:

1. przecinamy przednią ścianę pochwy

2. przecinamy przednią ścianę macicy do dna
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3. rozcinamy macicę na boki w kierunku ujść jajowodów

4. poprzecznie nacinamy jajowody

5. jajniki ujmujemy ręką i kilkukrotnie nacinamy

7. sekcja odbytnicy:

1. odwracamy trzewia (przodem do dołu)

2. rozcinamy wzdłuż tylnej ściany odbytnicy

8. istnieje możliwość wydobycia narządów miednicy mniejszej wraz z narządami płciowymi zewnętrznymi - wykrawamy
owal od spojenia łonowego do linii poniżej odbytu

6.9 Sekcja jelit

1. jelita rozcinamy nożyczkami kulkowymi: jelito grube wzdłuż taśmy wolnej, jelito cienkie wzdłuż krezki

6.10 Sekcja rdzenia kręgowego

1. odsłonięcie rdzenia:

1. od przodu po usunięciu narządów jamy brzusznej i kl. piersiowej - dłutami Brunettiego

2. od tyłu - przed otwarciem pozostałych jam ciała, odsłaniamy wyrostki kolczyste, przecinamy łuki kręgów RA-
CHIOTOMEM LUERA (podwójna piłka)

2. opis i przecięcie opon

3. cięcie rdzenia co 0.5 cm

7 Sekcja zwłok płodu i noworodka

ŚMIERĆ OKOŁOPORODOWA - nastąpiła przed, w czasie lub w ciągu 7dni od dnia porodu.
WCZEŚNIAK - urodzony przed 37 tyg.

1. NEONATI IMMATURI - masa ciała <1000 g

2. NEONATI PRAEMATURI - masa ciała 1000-2500 g

NOWORODEK NIEDONOSZONY - urodzony w 29-36 tyg.
NOWORODEK PRZENOSZONY - urodzony po 42 tyg.
Płód zdolny do życia: masa >1000 g i długość 36-38 cm
Jeśli masa ciała <1000 g to płód jest zdolny do życia, jeśli żyje dłużej niż 24h.
Płody urodzone przed 20 tyg. są niezdolne do życia.

Przyczynę zgonu określamy na podstawie:

1. wywiadu położniczego - przebieg ciąży, porodu, analiza obrazu klinicznego ciąży i porodu, badania dodatkowe matki
i ojca

2. oceny klinicznej noworodka + wyniki badań dodatkowych

3. oceny mikroskopowej - ZAWSZE

7.1 Oględziny zewnętrzne

1. znamiona śmierci

1. Plamy opadowe

• słabo zaznaczone
• niewidoczne u płodów niedojrzałych
• jeśli niewidoczne u noworodka - podejrzenie niedokrwistości, hemoliza, wykrwawienie matki
• plamy nieprzemieszczalne już po 5h (bo szybsza hemoliza krwi)
• silnie zaznaczone - zamartwica

2. Stężenie pośmiertne

• już po 20 min
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• u wcześniaków słabe

3. Wysychanie zwłok

4. Zmiany gnilne - szybko występują - najpierw pojawiają się plamy dyfuzyjne w obrębie plam opadowych

2. Ogólne właściwości ciała:

1. długość - 47-55 cm

2. masa - 2500-4600 g

3. ogólna budowa ciała, wady rozwojowe, zniekształcenia

4. obwód główki

5. wymiary głowy

6. inne wymiary:

1. rozpiętość barków (11 cm)
2. skośny duży - od bródki do guzowatości potylicznej (13.5 cm)
3. skośny mały - od ciemienia przedniego do guzowatości potylicznej (9.5 cm)
4. prosty - od nasady nosa do guzowatości potylicznej (12 cm)
5. dwuciemieniowy - największy poprzeczny wymiar czaszki (10 cm)
6. wymiar dwukrętarzowy (10 cm)

3. Skóra

• bladość - niedokrwistość lub zamartwica biała

• zażółcenie - żółtaczka

• sino-fioletowe plamy - zamartwica sina

• ograniczone niebieskie zabarwienie + stwardnienie tkanki podskórnej - martwica tk. tłuszczowej podskórnej

• wybitne stwardnienie skóry:

1. Stwardnienie tk. podskórnej noworodków
2. Twardy obrzęk skóry
3. Martwica tłuszczowa

• pęcherze różnej wielkości - zakażenie gronkowcami/paciorkowcami lub pęcherzyca kiłowa

• pęcherze zlewające się, łuszczące - złuszczające zapalenie skóry

• meszek - u wcześniaków

4. Głowa

• kształt i wielkość

• długość i barwa włosów

• szpara powiekowa

• gałki oczne

• małżowiny uszne

• nos

• jama ustna

5. Szyja

• długość, grubość i ruchomość

• obecność otarć (uduszenie)

6. Tułów

• kształt, długość, szerokość, symetrię

• pępowina: odległość od wyrostka mieczykowatego i spojenia łonowego (prawidłowo w połowie odległości, nowo-
rodek niedonoszony - przesunięcie w dół), wilgotność, spoistość, opis końca dośrodkowego i obwodowego (koniec
poszarpany - poród mógł odbyć się bez należytej pomocy)

• odbyt i pozostałe otwory naturalne (drożność i lokalizacja ujścia)

7. Narządy płciowe zewnętrzne:
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• wielkość

• obecność jąder w mosznie/czy wargi sromowe większe zakrywają mniejsze

• spodziectwo - ujście cewki moczowej na dolnej powierzchni prącia

• wierzchniactwo - na górnej

8. Jądra kostnienia w dolnej nasadzie kości udowej

• otwarcie stawu kolanowego

• nacięcie chrząstki nasadowej w kilku warstwach

• jądro kostnienia w 9 miesiącu ciąży ma ok 5 mm

9. Badanie granicy między dolną nasadą a trzonem kości udowej

7.2 Oględziny wewnętrzne

1. Sekcja głowy

1. stwierdzamy obecność przedgłowia/wybroczyny nagłownej

2. robimy okienko w szwie węgłowym

3. przecinamy ku przodowi kość ciemieniową, czołową wraz z oponą twardą

4. skręcamy ku górze i do tyłu wzdłuż szwu strzałkowego (1 cm od niego)

5. dochodzimy do szwu węgłowego i wzdłuż niego, pozostawiamy nieprzecięty fragment, który przytrzymuje odciętą
część sklepienia

6. opis opony miękkiej

7. wkładamy płaski nóż pod podstawę mózgu, odchylamy półkulę mózgową i odsłaniamy namiot móżdżku i żyłę
Gallena

8. odchylamy półkulę mózgu w prawo i odsłaniamy sierp mózgu, szukamy ubytków (mogą być fizjologiczne) ale z
obrzeżem przekrwionym

9. to samo po drugiej stronie

10. można przeciąć szypuły mózgowe i usunąć obie półkule żeby lepiej odsłonić namiot móżdżku i sierp mózgu

11. przecinamy namiot móżdżku przy łusce kości skroniowej, nn. i tt. czaszkowe i wyjmujemy móżdżek

12. badamy zatoki: STRZAŁKOWĄ GÓRNĄ i DOLNĄ (wzdłuż sierpu mózgu), ESOWATĄ, PROSTĄ i POPRZECZ-
NĄ

13. pęknięcie zatok jest śmiertelne - jest to uraz porodowy !!

14. jeśli w tylnych dołach czaszki znajdziemy krew to musimy stwierdzić czy jest ona wynikiem urazu, czy wylała się
w czasie sekcji - otwieramy kanał kręgowy i jeśli krew pochodzi z krwotoku śródczaszkowego to JEST w worku
oponowym rdzenia

15. sekcja mózgu: zawsze metodą VIRCHOVA (??)

Zwracamy uwagę na:

1. układ komorowy

2. zażółcenie jąder podstawnych mózgu - skutek żółtaczki jąder podstawnych lub leków

3. ogniska martwicy

4. mikrozwapnienia - martwe ogniska zapalne

5. wylewy krwawe = uraz wewnątrzczaszkowy - jest to efekt niedotlenienia - ale efekt biochemiczny a nie uraz
fizyczny

U dzieci z wodogłowiem nie stosujemy cięcia koszyczkowego, tylko klasycznie otwieramy czaszkę i badamy układ
komorowy, czy nie ma zaburzeń w cyrkulacji płynu mózgowo-rdzeniowego. Przyczyny wodogłowia:

1. blokada przepływu

2. blokada wchłaniania - do zatok żylnych

3. blokada wydzielania - sploty naczyniówkowe w komorach bocznych

Zapobieganie wodogłowiu - dokładne leczenie ucha u dziecka (uwaga na ”ucho-brzucho” - zapalenia ucha u dzieci
często objawiają się biegunkami).

Zmiany urazowe:

13



1. PRZEDGŁOWIE (CAPUT SUCCEDANEUM) - niewielki obrzęk tkanek miękkich połączony z niewielkim wy-
lewem krwawym w wyniku zastoju żylnego i limfatycznego spowodowanego uciskiem główki w kanale rodnym,
szybko się wchłania, nie jest to uraz porodowy

2. KRWIAK CZASZKOWY = WYBROCZYNA NAGŁOWNA (CEPHALHAEMATOMA) - przy silniejszym uci-
sku, pod okostną sklepienia, również się wchłania, również nie jest to uraz porodowy

3. wrodzone ubytki kości

4. urazy kości czaszki

5. krwiak podtwardówkowy

6. uszkodzenia sierpu mózgu lub namiotu móżdżku i zatok żylnych

2. Szyja, klatka piersiowa i jama brzuszna

• w sekcji anatomopatologicznej - cięcie kołnierzowe, w sekcji - sądowo-lekarskiej - w linii pośrodkowej do wargi
dolnej, wargę odcinamy do kąta żuchwy, przecinamy żuchwę i język, rozcinamy in situ tchawicę i sprawdzamy
czy nie ma w niej ciał stałych lub płynów

• cięcie nad pępkiem rozwidla się i dochodzi do więzadeł pachwinowych

• podwiązujemy w dwóch miejscach żyłę pępkową (od wewnętrznego pierścienia pępkowego do dolnej powierzchni
wątroby) i przecinamy ją

• odpreparowujemy powłoki brzuszne

• opis wewnętrznego pierścienia pępkowego, tętnic i żyły pępkowej

• reszta sekcji jak u dorosłego + próba wodno-żołądkowa i wodno-płucna, w sercu szukamy przewodu Botalla
(łączy t. płucną z łukiem aorty)

7.3 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

7.4 Maceracja wewnątrzmaciczna płodu

• aseptyczna autoliza płodu pod wpływem wód płodowych

• brak zapachu charakterystycznego dla gnicia

• tkanka płodu nasiąka płynem owodniowym, surowicą krwi, podlegają niszczącemu działaniu enzymów tkankowych
i kwaśnych mydeł zawartych w smółce (smółka w wodach płodowych - oznaka ciężkiego niedotlenienia)

• równomierne rozłożenie zmian

• w stanach zaawansowanych - głowa ma postać chełboczącej torbieli w której można wyczuć leżące oddzielnie
blaszki kostne

• brak stężenie pośmiertnego

• pępowina wiotka, brunatno zabarwiona
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Stopnie:

1. Nieznaczne zmiany naskórka, pęcherze, skóra nasiąka barwnikami krwi

2. Zmiany bardziej wyraźne, silny obrzęk pępowiny

3. Silnie zaznaczona maceracja + autoliza narządów wewnętrznych

Na podstawie maceracji NIE można określać czasu śmierci, bo zależy od składu i ilości wód płodowych.

7.5 Zespół nagłej śmierci noworodków i niemowląt (ZNSD)

Jest to nieoczekiwany zgon z przyczyn naturalnych o b. szybki przebiegu u osób pozornie zdrowych lub krótko (do 2
dni) chorujących.

Następuje najczęściej:

• wśród pełnego zdrowia w następstwie nagłego zatrzymania krążenia i oddychania - zawsze przeprowadza się sekcję
sądowo-lekarską

• zgon w łóżeczku bez poprzedzających uchwytnych zmian chorobowych - zawsze przeprowadza się sekcję sądowo-
lekarską

• na 1-2 dni przed śmiercią nastąpiły słabo zaznaczone i niecharakterystyczne objawy chorobowe (gł. ukł. odde-
chowego)

• po krótkotrwałej chorobie (zwykle z podwyższoną temperaturą, drgawkami i utratą przytomności)

ZNSD częściej występuje u:

1. wcześniaków

2. 90% w czasie snu

3. bierni palacze

4. dzieci matek b. młodych

5. pomiędzy 2.5 i 4 m.ż.

6. częściej u chłopców

7. najczęściej rano (4-8) jesienią i zimą (listopad - marzec)

Zmiany patologiczne:

1. wybroczyny pod opłucną, osierdziem i torebką grasicy

2. zakażenie ucha środkowego, dróg oddechowych, owrzodzenia i martwica strun głosowych

3. degranulacja kom. tucznych jako oznaka wstrząsu anafilaktycznego

Zmiany mikroskopowe:

1. rozpad lipidów w tk. mózgu

2. rozpad kom. glejowych w pniu mózgu

3. rozpad ukł. chromochłonnego w nadnerczach

4. opóźniony zanik tk. tłuszczowej brunatnej

5. pozaszpikowe ogniska erytropoezy

Zmiany te są wynikiem przewlekłego niedotlenienia, u 50% zmarłych z powodu ZNSD stwierdza się niedostateczną
wentylację płuc podczas snu.
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8 Inne techniki sekcyjne

8.1 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

8.2 Technika sekcji przy odmie

ODMA - powietrze między blaszkami płucnej, przyczyna: przebicie ściany klatki piersiowej z zewnątrz lub od wewnątrz

1. przed otwarciem pozostałych jam otwieramy klatkę piersiową

2. wlewamy wodę do kieszonek jamy opłucnej

3. nakłuwamy nożem przestrzenie międzyżebrowe i sprawdzamy czy wydobywa się powietrze

8.3 Zatrucia

1. CO - różowy kolor zwłok

2. cyjanek - siny kolor zwłok

Materiał pobierany do czystych słoików:

1. 1 płuco

2. 1/2 mózgu

3. serce

4. nerka

5. zawartość przewodu pokarmowego

8.4 Żylaki przełyku

1. blok górny wyjmujemy razem z dolnym

2. przecinamy wzdłużnie przełyk

3. obecność napiętych naczyń żylnych świadczy o obecności żylaków przełyku
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