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Opisano niezwyk³e znalezisko sekcyjne, w postaci z³ogów metalicznej rtêci w miêniu sercowym u 28-letniego
mê¿czyzny. Mê¿czyzna ten, 11 lat wczeniej w celach
samobójczych wstrzykn¹³ sobie metaliczn¹ rtêæ do ¿y³y
w dole ³okciowym. W pó³tora roku póniej przy diagnostyce dusznoci stwierdzono obecnoæ z³ogów metalu
w ró¿nych narz¹dach, co by³o przedmiotem publikacji.
Przez nastêpne lata pacjent nie pojawia³ siê do kontroli,
dokonuj¹c ostatnio kolejnej, tym razem skutecznej próby samobójczej.
The authors present extraordinary autopsy findings, i.e.
metallic mercury deposits within the cardiac muscle of
a 28-year-old deceased of a male sex. Eleven years
previously, the man had injected metallic mercury to the
vein in the elbow region with a suicidal intent. Eighteen
months later, during diagnostic management of dyspnea,
metallic deposits in various internal organs had been
revealed and a case history of the patient was published.
Subsequently, the patient failed to report for follow-up
examinations, and finally, committed suicide by hanging.

S³owa kluczowe: Rtêæ, wstrzykniêcie do¿ylne,
samobójstwo
Key words: Mercury, intravenous injection, suicide
Co kilka lat w Archiwum Medycyny S¹dowej
pojawia siê tytu³ niezwyk³e znalezisko sekcyjne,
zwiastuj¹cy najczêciej artyku³ o niespodziewanym
wykryciu cia³a obcego, tkwi¹cego w przewodzie
pokarmowym, jamach cia³a czy nawet wnêtrzu

czaszki. Niniejszym pragniemy dodaæ do tego przypadek niezwyk³ego cia³a obcego, tkwi¹cego w uk³adzie kr¹¿enia przez 11 lat.

OPIS PRZYPADKU
Zw³oki B. P., 28-letniego mê¿czyzny, skierowano
do krakowskiego Zak³adu Medycyny S¹dowej, jako
ofiarê samobójczego powieszenia. Oglêdziny zewnêtrzne wykaza³y typow¹, g³êbok¹ bruzdê wisielcz¹, z widocznymi odciskami zwojów grubego sznura. Preparowanie rejonu krtani wykaza³o jedynie
wylew krwawy w przyczepie obojczykowym prawego miênia mostkowo-obojczykowo-sutkowego.
Badaj¹c serce zewnêtrznie, na jego ostrym brzegu
w pobli¿u koniuszka widoczny by³ wrêb, zag³êbienie z wyranym stwardnieniem miênia tej okolicy.
Po otwarciu prawej komory, widoczne by³o pogrubienie wsierdzia w odcinku przykoniuszkowym,
a miêdzy beleczkami przewitywa³y b³yszcz¹ce metaliczne kuleczki, nieruchome, pokryte wsierdziem.
Na przekrojach miênia prawej komory w tym rejonie znajdowa³o siê ognisko w³óknienia i wapnienia
o wymiarach 4x4 cm, a wród tkanki w³óknistej rozsiane by³y kropelki rtêci, wyp³ywaj¹ce po uciniêciu powierzchni. Drobne, pojedyncze kropelki rtêci
zosta³y tak¿e znalezione przy przekrojach innych
narz¹dów, ale z uwagi na ich p³ynnoæ i ruchliwoæ
(¿ywe srebro), nie da³o siê stwierdziæ czy by³a to
rtêæ pochodz¹ca z tych miejsc, czy te¿ zosta³a naniesiona po sekcji serca.
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Fot. 1. Posekcjonowane serce, w przykoniuszkowym odcinku prawej komory z³ogi rtêci.
Fig. 1. Autopsied heart  metallic mercury deposits in the
right ventricle  near the apex of the heart.

Wstêpnie podejrzewano zainhalowanie py³u metalicznego, jak sugerowa³ chory  w czasie praktyk
zawodowych odbywanych w lakierni. Po wykluczeniu tego mechanizmu zachorowania i po wykryciu
podobnych metalicznych cieni w dole ³okciowym,
chory przyzna³ siê do podania do¿ylnego 3-4 cm3
rtêci metalicznej w celu samobójczym, co mia³o
mieæ miejsce 18 miesiêcy wczeniej. W Instytucie
Ekspertyz S¹dowych przeprowadzono badania na
zawartoæ rtêci, które wykaza³y 102 mg/l we krwi
i 1146 mg/l w moczu (przy normach dla osób nie
nara¿onych zawodowo 10-15 mg/l we krwi i 20 mg/l
w moczu). Poszerzono badania radiologiczne,
stwierdzaj¹c obecnoæ depozytów rtêci w worku
osierdziowym, nerkach, w¹trobie i wêle ch³onnym
przyaortalnym. W czasie czterech miesiêcy obserwacji nie wystêpowa³y ¿adne objawy kliniczne, powtórnie zbadane poziomy rtêci wynosi³y 222 mg/l
we krwi i 2129 mg/l w moczu.

Od matki zmar³ego uzyskano informacjê, ¿e jej
syn 11 lat wczeniej dokona³ nieskutecznej próby
samobójstwa przez wstrzykniêcie sobie do¿ylnie
rtêci, co zreszt¹ zosta³o wykryte dopiero w dwa lata
póniej a nawet by³o przedmiotem publikacji.

DYSKUSJA

Fot. 2. Ognisko z³ogów w powiêkszeniu.
Fig. 2. Focal metallic mercury deposits (enlarged).

Pary rtêci i jej sole rozpuszczalne w wodzie, s¹
niezwykle toksyczne, dawka miertelna sublimatu
wynosi 1-3 gramów [1]. W przeciwieñstwie do tego,
sole nierozpuszczalne w wodzie s¹ stosunkowo
bezpieczne, jak np. kalomel (Hg2Cl2), który by³ kiedy u¿ywany jako ³agodny rodek moczopêdny.
Podobnie sama metaliczna rtêæ, w razie doustnego
Fot. 3. Masywne w³óknienie i przewlek³e nieswoiste nacieki zapalne (pozosta³oæ odczynu wokó³ cia³a obcego)
wokó³ pustych regularnych przestrzeni po wyciniêtych
w trakcie preparowania kroplach rtêci. Pow. 50x.
Fig. 3. Microscopic changes  massive focal fibrosis and
non-intensive chronic inflammatory changes (due to foreign body reaction)  empty spaces because of removal
of mercury deposites during histological preparation
(50x).

B. P. maj¹cy w 1994 roku 18 lat, zosta³ przyjêty
do Oddzia³u Chorób P³uc, Wojskowego Szpitala
Klinicznego w Krakowie, z powodu kaszlu z odksztuszaniem luzowo-ropnej plwociny i podwy¿szonej
temperatury. Badanie radiologiczne klatki piersiowej wykonane w dniu przyjêcia, wykaza³o bardzo
licznie rozsiane, drobne, metaliczne cienie w obu
p³ucach, zw³aszcza w polach dolnych przysercowo
oraz w tylnych zachy³kach przeponowo-¿ebrowych.
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PRZE¯YCIE PO DO¯YLNYM WSTRZYKNIÊCIU RTÊCI

Fot. 4. W³óknienie i przewlek³e nieswoiste nacieki zapalne. Na powierzchni wyciniête i rozproszone w trakcie
preparowania kropelki rtêci. Pow. 200x.
Fig. 4. Massive focal fibrosis and non-intensive chronic
inflammatory changes with widespread mercury drops
(200x).
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krwi, docieraj¹ do prawej komory serca i albo gromadz¹ siê tam, tak jak w niniejszym przypadku, albo
je¿eli s¹ rozproszone, prowadz¹ do mnogich zatorów w naczyniach p³uc, daj¹c bardzo charakterystyczny obraz w badaniu rentgenowskim p³uc. Te
cz¹stki które zostan¹ przepchniête przez mikrokr¹¿enie p³ucne, mog¹ tworzyæ z³ogi w poszczególnych narz¹dach.
Fot. 6. Rtg klatki piersiowej z 1996 roku, widoczne z³ogi
rtêci w rejonie koniuszka serca.
Fig. 6. Chest X-ray (1996)  focal mercury deposits of the
apex of the heart.

spo¿ycia nawet wiêkszych iloci, przechodzi przez
przewód pokarmowy, nie powoduj¹c powa¿niejszych objawów klinicznych. O ile jednak po³kniêcia
rtêci nie s¹ rzadkoci¹ (najczêciej u dzieci po przegryzieniu termometru), o tyle wch³oniêcie tego metalu drog¹ parenteraln¹ jest ju¿ bardzo rzadkie.
Najczêciej jest to skutkiem dzia³añ samobójczych
[2, 3, 4] u osób uzale¿nionych od alkoholu lub narkotyków i u chorych psychicznie. Opisano tak¿e
przypadki wstrzykiwania sobie rtêci w celach dopingowych [5, 6]. Rtêæ po wstrzykniêciu do¿ylnym,
z uwagi na jej wyj¹tkowo du¿¹ jak na p³yn gêstoæ,
gromadzi siê przede wszystkim w miejscu podania. Jedynie drobne kropelki niesione s¹ z pr¹dem

Fot. 7. Urografia z 1996 roku, widoczne krople rtêci w miedniczkach nerkowych.
Fig. 7. Urography (1996)  mercury drops in both renal
pelvis.

Fot. 5. Rtg p³uc z 1996 roku.
Fig. 5. Chest X-ray (1996  11 years before death).

Toksycznoæ rtêci po podaniu parenteralnym jest
bardzo zró¿nicowana, w czêci przypadków, tak jak
w niniejszym, pomimo wieloletniego przebiegu, nie
wystêpuj¹ ¿adne kliniczne objawy zatrucia [2, 5].
W czêci jednak, po kilku latach od wstrzykniêcia,
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Fot. 8. Tomografia komputerowa klatki piersiowej z 1996
roku.
Fig. 8. Computer tomography of the chest (1996).
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nych. U chorego nie stwierdzano wtedy ¿adnych
objawów klinicznych, a po kilku wizytach przesta³
zg³aszaæ siê do kontroli. W 11 lat po wstrzykniêciu
sobie rtêci dokona³ kolejnej próby samobójczej, tym
razem przez powieszenie. Badania pomiertne nie
wykaza³y poza zw³óknieniem w miêniu sercowym,
¿adnych objawów zatrucia rtêci¹.

PIMIENNICTWO

a czasem nawet wczeniej, pojawiaj¹ siê objawy
przewlek³ego zatrucia rtêci¹  dr¿enie koñczyn,
neuropatia, uszkodzenie narz¹dów mi¹¿szowych
[4, 7]. Czêsto pojawia siê miejscowy stan zapalny
w narz¹dach, w których dochodzi do odk³adania
siê z³ogów metalicznej rtêci, co sk³ania niekiedy do
podejmowania prób ich usuniêcia drog¹ operacyjn¹. Wobec jednak rozproszenia drobnych kuleczek
metalu, szanse powodzenia maj¹ tylko nieliczne
przypadki, np. usuniêcia z³ogów w dole ³okciowym.
Stan zapalny powoduje z czasem reakcjê tkankow¹ prowadz¹c¹ do zw³óknieñ a nawet zwapnieñ.
W³óknienie otaczaj¹ce z³ogi w prawej komorze serca, prowadzi z czasem do uszkodzenia miênia
sercowego i mo¿e dawaæ objawy o typie ostrego
bólu wieñcowego oraz charakterystyczne zmiany
w EKG [6].
Przypadek niniejszy zosta³ opublikowany po raz
pierwszy w 1996 roku [3], po zdiagnozowaniu
u pacjenta metalicznej rtêci w narz¹dach wewnêtrz-
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