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Z pokusů určit příčinu úmrtí či podat důkaz o úkladné vraždě na základě stanovení prvků ve 
vlasech je nejznámějším případem nález zvýšených koncentrací arzénu ve vlasech Napoleona 
Bonaparte. Tento nález podnítil spekulace o otravě Napoleona arzénem. Bylo tomu tak a byl 
otráven úmyslně? Na tyto otázky neexistuje ani dnes jednoznačná odpověď i přesto, že 
výsledky řady studií byly publikovány jen před několika lety nebo i v letošním roce. 
Napoleon zemřel 5. května 1821 ve věku 51 let v exilu na opuštěném ostrově Sv. Heleny 
v jižním Atlantiku. Za příčinu jeho smrti byl při pitvě stanoven rozsáhlý karcinom žaludku. " 
Počátkem šedesátých let minulého století byl neutronovou aktivační analýzou ' (NAA) 
stanoven obsah As v Napoleonových vlasech v rozpětí 3,3 - 10,4 ^g-g"1. Tyto hodnoty jsou 
podstatně vyšší než současné referenční hodnoty pro profesionálně neexponovanou populaci 
(0,02 - 0,75 ng-g"1)9". Dodnes byly publikovány koncentrace As v Napoleonových vlasech 
stanovené i jinými metodami než NAA (AAS, ICP-MS, SRXRF) v různých laboratořích4'12"19, 
včetně americké laboratoře FBI, v rozmezí 1,4 - 51,2 U-g-g"1. Speciační analýzou bylo 
zjištěno, že z vysokých hodnot As v Napoleonových vlasech (37,4 a 42,1 U-g-g1) bylo 97 % 
přítomno v anorganické formě18, což naznačuje chronickou intoxikaci arzénem. Ve třech 
studiích byl zjištěn vyšší obsah Sb (4,3 - 5,7 ug-g"1) než As (1,4 - 3,05 u-g-g"1).12"14 Pro 
vysvětlení zvýšených koncentrací As v císařových vlasech byla uvažována celá řada příčin. 
Pro úmyslnou otravu arzénem, např. podáváním AS2O3 ve víně neexistuje důkaz. Mezi zdroji 
neúmyslné expozice As z externích zdrojů se spekulovalo hlavně o spalování uhlí v krbu 
v Napoleonově obydlí v domě Longwood na ostrově Sv. Heleny (obsah As ve spalovaném 
uhlí není znám) a uvolňování sloučenin As z tapet v obydlí. Tapety instalované nejdříve v r. 
1819 obsahovaly jako pigment Scheeleho zeleň (Q1HASO3) . Z této sloučeniny mohou 
vznikat účinkem plísní ve vlhkém prostředí, které v Napoleonově obydlí panovalo, toxické 
plynné sloučeniny arsan, dimethyl- a trimethylarsan. Dále mohl Napoleon požívat sloučeniny 
arzénu dlouhodobě jako součást tehdejších léků (např. liquor arsenicalis, tj. Fowlerův roztok 
- arzenitan draselný). Tento preparát se používal při nechutenství, kterým císař v posledních 
měsících svého života trpěl, nebo jako tonikum pro zvýšení odolnosti organismu. Na zažívací 
potíže bylo Napoleonovi také často ordinováno dávidlo tartarus emetikus (dávivý kámen -
K[C4H206Sb(OH)] • Ví H20) a kalomel (Hg2Cl2) jako projímadlo. Časté užívání uvedeného 
dávidla by mohlo vysvětlit zvýšenou hladinu Sb ve vlasech, zvýšené koncentrace Hg byly 
v Napoleonových vlasech rovněž nalezeny.14'17 Jiní badatelé5 považují za bezprostřední 
příčinu Napoleonovy smrti torsades de pointes - ventrikulární tachykardii, k níž mohlo dojít 
v důsledku hypokalémie vzniklé kombinací účinků chronické expozice arzénu a projímadla 
kalomelu. Nedávno se objevila i další hypotéza o otravě Napoleona. Podle ní byla 
Napoleonovi podána den před smrtí velká dávka (600 mg) kalomelu, dále odvar z „Jezuitské" 
čili „peruánské" kůry (kůra stromu chinovníku) s obsahem chininu a mandlový sirup 
(orgeada) obsahující olej z hořkých mandlí.5 Kombinací těchto ingrediencí mohl 
v Napoleonově organismu vzniknout jedovatý kyanid rtuťnatý.4'26 Na druhé straně, i odpůrci 
Napoleonovy smrti otravou arzénem přinesli nedávno nové argumenty, které možnost 
chronické otravy arzénem zpochybňují.2 Uvádějí, že v Napoleonově době byly „normální" 
hladiny As ve vlasech podstatně vyšší než dnes (až 3.8 |i.g*g" )15'23 a že se zvýšené hladiny As 
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v Napoleonových vlasech, v rozmezí 3,5 - 48,6 ug*g~\ vyskytovaly již dříve (od r. 1770), 
před internací na ostrově Sv. Heleny.4,19 Další pochybnosti vyvolává značný rozptyl hodnot 
As nalezených v Napolenových vlasech odebraných po smrti. Je vysvětlován jednak 
omezenou reprezentativností analyzovaných vlasů (často byly analyzovány jen jednotlivé 
vlasy, hmotnost vlasů byla v rozmezí 0,09 - 12 mg)4'12"19, jednak možnosti externí 
kontaminace.4,14,17,24 Většinou mycích procedur nelze kontaminaci kompletně odstranit.25 

Významná externí kontaminace mohla být způsobena konzervací vlasů uchovávaných na 
císařovu památku přídavkem AS2O3.4 

Existuje příliš mnoho neznámých na to, aby zvýšené koncentrace As v Napoleonových 
vlasech mohly být jednoznačně vysvětleny a bádání v tomto směru stále pokračuje. Výsledky 
posledních studií však naznačují, že pokud nebyly Napoleonovy vlasy kontaminovány As203 
při uchovávání a nalezené hodnoty svědčí o expozici arzénu, pak otrava arzénem nebyla 
primární příčinou Napoleonovy smrti.4 

Nicméně koncentrace As ve vlasech, při odběru reprezentativního a nekontaminovaného 
vzorku, jsou považovány za spolehlivý indikátor expozice tomuto prvku, ať už ze životního 
prostředí nebo z jiných zdrojů. Stanovení As ve vlasech metodou NAA bylo také použito 
v kriminalistice pro rozlišení mezi akutní nebo chronickou otravou27,28 nebo jako důkaz 
travičství.29,30 Na základě výsledků stanovení As ve vlasech byl v USA jeden vrah odsouzen 
na doživotí29 a jedna vražedkyně k trestu smrti.30 

V této práci jsme se zabývali rozpory při vyšetřování smrti dvacetidevítileté ženy S.B., u níž 
bylo důvodné podezření, že spáchala sebevraždu požitím AS2O3. Při toxikologickém vyšetření 
v Ústavu soudního lékařství 3. LF UK v Praze a FNKV byly ve vzorcích post mortem 
stanoveny metodou ICP-MS koncentrace As vjátrech 44,1 (xg-g"1 a ve vlasech 26,4 ug-g'1. 
Klinické příznaky svědčily pro akutní otravu As, klinický ani patologický nález neukázal 
příznaky chronické otravy As. Ke smrti oběti došlo po 13 hodinách po přijetí do nemocnice, i 
přes pokusy o detoxikaci jejího organismu, tj. asi po 14 hodinách od předpokládaného požití 
jedu. Při známé rychlosti růstu vlasů (~ 10 mm za měsíc)31 a době potřebné ktomu, aby se 
látka přijatá organismem objevila v části vlasu nad pokožkou (několik dnů až týdnů 
v závislosti na metabolismu daného prvku)31, jsou výsledky stanovení As ve vlasech 
v rozporu s absencí klinických a patologických příznaků chronické otravy As. Protože 
všechny vlasy odebrané při pitvě byly spotřebovány při analýze metodou ICP-MS, byl učiněn 
pokus získat další vlasy z pozůstalosti oběti a provést kontrolní analýzu metodou INAA. 

Experimentální část 
Vzorky vlasů a jejich příprava k analýze 
Na kartáčovém nástavci na vysoušeč vlasů z pozůstalosti zemřelé bylo nalezeno několik 
desítek vlasů tmavé barvy o délce většinou 4 - 1 0 cm. Vlasy odebrané při pitvě byly rovněž 
tmavé. Každý vlas byl prohlédnut pod mikroskopem vybaveným kamerou CCD-1300QB 
(Vosskuhler GmbH, Německo), aby byl identifikován začátek vlasu (vlasový váček). To se 
podařilo u asi 2/3 nalezených vlasů, ostatní byly vlasy zlomené a měly na obou koncích ostré 
hrany jako konec vlasu. Mikroskopická prohlídka vlasů měla rovněž za cíl pokusit se o 
identifikaci růstové fáze vlasů podle tvaru vlasového váčku. Ukázka fotografií vlasového 
váčku a konce vlasu (zvětšení 30x) jsou uvedeny na obr. 1 a 2. Vlasy u nichž byl 
identifikován vlasový váček a konec vlasu byly rozděleny žiletkou na tři části: vzorek A -
část vlasu o délce 10-15 mm od vlasového váčku směrem ke konci vlasu; vzorek B - střední 
část vlasu o délce 15-20 mm; vzorek C - koncová část vlasu o délce zpravidla 20-30 mm. Po 
segmentaci byly jednotlivé Části vlasů zbaveny povrchové kontaminace standardním 
postupem doporučeným Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ve Vídni (MAAE), tj. 
omytím po dobu 10 min. postupně v acetonu, třikrát v deionizované vodě a opět v acetonu.9 
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Obr. 1. Vlasový váček Obr. 2, Konec vlasu 

Pak byly vlasy usušeny při teplotě 50CC v sušárně po dobu 2 hod. a naváženy do 
polyethylenových (PE) diskových pouzder o průměru 25 mm, které byly před použitím 
vyčištěny loužením ve zředěné podvarové HNO3 (1:5). Uvedeným postupem bylo k analýze 
získáno následující množství vlasů: vzorek A - 2,113 mg: vzorek B - 3,495 mg; vzorek C -
3,430 mg. 

Instrumentální neutronová aktivační analýza (INÁA) 
Vzorky vlasů v PE pouzdrech byly ozářeny 5 hod. společně se dvěma standardy As, třemi 
blanky (prázdnými PE pouzdry) a třemi navážkami referenčního materiálu NIST SRM-1571 
Orchard Leaves o hmotnosti - 150 mg hustotou toku tepelných, epithermálních a rychlých 
neutronů postupně 5-1013 cm"2 s*\ 5 1 0 " cm"2 s"1 a 31013 cnT s"1 v reaktoru LVR-15 Ústavu 
jaderného výzkumu Řež, a.s. Analytická jaderná reakce s tepelnými a epithermálními 
neutrony pro stanovém As metodou INAA a interferenční jaderné reakce s rychlými neutrony 
jsou uvedeny v tab. 1. 

Tab. 1 
Jaderné reakce při stanovení As metodou INAA 

Prvek Jaderná reakce T1/2 produktu Hlavní gama-linky, keV Aktivita, Bqa 

As /;,As(n,Y)/bAs 26,4hod. 559,1; 657,1 7,9-10" 
Se 76Se(n,p)76As 4,5* 101 

Br 79Br(n,a)76As 2,1-10"1 

a - vypočteno pro ozařování 1 ug prvků ve výše uvedených podmínkách a vymírací dobu 2 
dny 

Standard As byl připraven rozpuštěním kovového As (99,999 %, Fluka) v 5 ml směsi HNO3 
+ HC1 (10:1) a zředěním do 50 ml. Z tohoto zásobního roztoku byl do PE pouzdra odvážen 
aliquot o objemu 25 ul a odpařen do sucha. Standard obsahoval 0,161 ug As. Po vymírací 
době 2 dnů byla ozařovací PE pouzdra omyta v zředěné HNO3 (1:5) a deionizované vodě a 
aktivita ozářených vzorků a standardů byla měřena koaxiálním HPGe detektorem srel. 
účinností 53 %, rozlišovací schopností FWHM 1,75 keV pro fotony ^Co o energii 1332,5 
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ke V. Doba měření činila 1 hod. pro vzorky vlasů a blanky, geometrie měření byla 1 cm, doba 
měření pro referenční materiály činila 30 min., geometrie měření byla 5 cm od pouzdra 
detektoru. Ukázka spektra záření gama ozářeného vzorku vlasů je uvedena na obr. 3. 
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Obr. 3. Část spektra záření gama ozářeného vzorku vlasů A 

Výsledky a diskuse 
Výsledky stanovení As ve vzorcích vlasů A - C jsou uvedeny v tab. 2. Jedná se o hodnoty 
korigované na blank, tj. příspěvek As z ozařovacích PE pouzder, v nichž byly analyzované 
vzorky rovněž měřeny. Korekce na interferenční reakce s rychlými neutrony (viz. tab. 1) byly 
zanedbatelné. 

Tab. 2 __, 
Výsledky stanovení As v sekvenčních vzorcích vlasů, ug-g -i 

Vzorek x\ ± u 
A 
B 
C 

0,26 ± 0,04 
0,18 ±0,02 
0,06 ± 0,02 

kombinovaná nejistota (koeficient rozštfení k = 1) 

Neutronová aktivační analýza je často označována jako metoda se zanedbatelnou hodnotou 
slepého pokusu - blanku. Toto tvrzení je pravdivé v naprosté většině případů. Při analýze 
velmi malých vzorků a stanovení velmi malých množství prvků to však platit nemusí, jestliže 
jsou vzorky měřeny v ozařo vacích pouzdrech, jako tomu bylo v této práci. Miniaturní vzorky 
vlasů nebylo možno z ozařovacích pouzder vyjmout, protože radiolytickými změnami zkřehly 
a částečně se rozložily. Proto bylo nutno odečíst hodnotu As v ozařovacích PE pouzdrech. 
Průměrná hodnota blanku dosahovala 1/3 až 1/2 množství As nalezeného ve vlasech. Tato 
skutečnost vedla ke zvýšení nejistoty stanovém As ve vlasech, ale neovlivnila správnost 
stanovém. Správnost výsledků stanovení As byla prokázána kontrolní analýzou vzorku NIST 
SRM-1571 Orchard Leaves. Výsledky uvedené v tab. 3 ukazují shodu námi nalezených 
hodnot s certifikovanou hodnotou v rámci nejistot stanovené a certifikované hodnoty a 
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dokazuje správnost našich výsledků. Poněkud rozdílné složení matrice referenčního materiálu 
a vyšší koncentrace As než u analyzovaných vzorků vlasů není na závadu při důkazu 
správnosti výsledků stanovení As ve vlasech vzhledem k značné matriční nezávislosti a 
lineární závislosti velikosti signálu na koncentraci v metodě INAA. 

Tab.3 
Výsledky stanovení As v NIST SRM-1571 Orchard Leaves, ng-g"1 

Tato práce NIST certifikovaná 
x ± ua (n=3) hodnota 
10,43 ±0,52 1 0 ± 2 

a - kombinovaná nejistota (koeficient rozšíření k = 1) 

Nalezené hodnoty As ve vlasech zemřelé jsou v rozmezí publikovaných hodnot mediánu 
koncentrace As ve vlasech různě velkých skupin profesionálně neexponované populace (často 
až několika set probantů) z různých částí světa. Těchto hodnot existuje celá řada, zde uvádíme 
rozpětí hodnot z několika přehledných prací9"11, které činí 0,03 - 0,75 u-g-g"1 (v práci10 je 
zahrnuta i hodnota 0.14 ng-g"1 pro obyvatele Prahy). Koncentrace As ve třech částech vlasů 
zemřelé nalezené v této práci jeví vzestupný trend směrem od konce vlasu k vlasovému 
váčku. Tento nález nelze považovat za důkaz intoxikace smrtelnou dávkou arseniku, protože 
ke smrti došlo během 13 - 14 hodin po požití jedu a za tak krátkou dobu se koncentrace As 
ve vlasu nemůže významně změnit. Pro úplnost je však nutno ještě zmínit i úvahy o stáří 
analyzovaných vlasů zemřelé. Vlasy, přesněji řečeno vlasové váčky, procházejí třemi 
opakujícími se růstovými fázemi32: anagenní - růstové, katagenní - přechodné či degenerační 
a telogenní - klidové. Jedině v anagenní fázi je vlasový váček plně metabolicky aktivní a 
složení rostoucího vlasu je ovlivněno složením krve, kterou je vlasový váček zásobován. V 
katagenní fázi metabolická aktivita vlasového váčku ustává a v telogenní fázi je zanedbatelná. 
Anagenní fáze trvá obvykle 2-6 let, katagenní fáze trvá obvykle 1-2 týdny. V následující 
telogenní fázi zůstává odumřelý vlas v pokožce 1-6 měsíců, pak vypadává. Největší 
množství vlasů se nachází v anagenní fázi, obvykle 80-88 %, v katagenní asi 1 % a 
v telogenní asi 15 %. Z tvaru vlasových váčků zjištěných v mikroskopu, a na základě 
prostého úsudku, je možné předpokládat, že na kartáčovém nástavci vysoušeče vlasů byly 
v převážné míře zachyceny vlasy v katagenní či telogenní fázi, které mohly být metabolicky 
neaktivní již po dobu několika měsíců. Je tedy možno s jistotou vyloučit, že v době 2-6 
měsíců před smrtí zemřelá požívala subletální dávky AS2O3. To vylučuje chronickou otravu 
As zemřelé, na kterou ukazovala hodnota As 26,4 (ig'g ve vlasech odebraných při pitvě 
stanovená metodou ICP-MS. Příčiny rozdílu výsledků zjištěných vnáší práci a výsledků 
analýzy pitevních vzorků vlasů o více než o dva řády nejsou známy. S největší 
pravděpodobností je možno uvažovat o dvou příčinách: 1) vlasy zemřelé byly při požití 
arseniku náhodně kontaminovány As a tato kontaminace nebyla před analýzou vzorků vlasů 
odebraných při pitvě odstraněna; 2) hodnota stanovená ve vzorcích odebraných při pivě je 
nesprávná (nebyl podán žádný důkaz správnosti ani nejistota výsledku). 
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Determination of As by INAA in sectional hair samples for forensic purposes: Chronic 
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Autopsy of a 29-year old woman suspicious of having committed suicide by ingestion of As203 yieíded 
contradictory findings. In her hair collected at the autopsy a highly elevated As level of 26.4 ug-g1 was 
determined by ICP-MS, indicating chronic arsenic poisoning, whereas all clinical symptoms and/or pathological 
findings suggested acute poisoning. To elucidate this discrepancy, INAA of sectional hair samples obtained from 
a hair-brush from the left estate of the deceased person was performed. Levels of As found in this work in the 
range of 0.06 - 0.26 ug-g excluded chronic poisoning, because the person died after approximately 14 hours 
after the As203 ingestion. Two reasons for the discordant As results are considered: (1) accidental, non-removed 
contamination of hair on the As203 ingestion; (2) erroneous performance of ICP-MS. A brief review is also 
presented of As determination in hair for forensic purposes, including supposed, and until now frequently 
discussed, poisoning of Napoleon Bonaparte. 
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