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Nic netrvá vÄ›Ä•nÄ›, a tak i v tomto oboru pÅ™ichází nová doba. Respektive - nová doba, nové jedy. KaÅ¾dá doba má
&bdquo;svoje&ldquo;. NapÅ™íklad osmnácté století je ve znamení arzeniku. Arzenik se stává bÄ›Å¾nÄ› dostupný ve formÄ› jed
na krysy. A tak tehdej&scaron;í kriminalistická praxe pÅ™ímo volala po jednoznaÄ•né metodÄ›, jak detekovat arzen v tÄ›le
obÄ›ti.

Ve Ä•tyÅ™icátých letech 19. století pÅ™inesl Å™e&scaron;ení profesor James Marsh. ZavÅ™el se do laboratoÅ™e a podaÅ
vynalézt spolehlivou metodu neomylnÄ› indikující arzen nejen ve tkáni obÄ›ti, ale i v obsahu Å¾aludku Ä•i ve zbytcích jídla.
Postup je jednoduchý. Na vzorek nechal pÅ¯sobit vodík, který s arzenem reaguje a vzniká plyn arzenovodík. Ve sklenÄ›né
trubici jej zahÅ™íval, do&scaron;lo k rozkladu a na skle se usadil arzen, který vytvoÅ™il kovovÄ› lesklou vrstvu &ndash;
arzenové zrcadlo. Tato metoda se stala slavnou. Marshova metoda byla s úspÄ›chem pouÅ¾ívána více jak sto let.

KdyÅ¾ se v traviÄ•ském prostÅ™edí roz&scaron;íÅ™ilo povÄ›domí o existenci Marshovy metody, poÄ•et obÄ›tí otrav arzenike
klesl. Jedy se v&scaron;ak pouÅ¾ívaly a pouÅ¾ívají nadále. Ov&scaron;em jedy nezabíjely po stovkách, ale rovnou po
milionech. Ve té první velké válce kosil nic netu&scaron;ící vojáky yperit, v té druhé vraÅ¾dil Cyklon B. Ale váÅ¾ení, to uÅ¾
je úplnÄ› jiný pÅ™íbÄ›h&hellip; Na zaÄ•átku jsme si Å™íkali, Å¾e v podstatÄ› mÅ¯Å¾e zabíjet i pitná voda. Slýcháme ze v&s
stran &bdquo;dodrÅ¾ujte pitný reÅ¾im&ldquo;. S tím nelze polemizovat. Ale jako u v&scaron;eho i zde platí &ndash;
v&scaron;eho moc &scaron;kodí. PÅ™íklad &ndash; vypijete-li naráz nÄ›kolik litrÅ¯ vody, tÄ›lo bude urÄ•itÄ› pÅ™evodnÄ›né, ne
stíhat pÅ™ebyteÄ•nou vodu z krve odstranit. Dojde k naÅ™edÄ›ní krevní plzmy, tekutina se dostává do bunÄ›k a zpÅ¯sobí jejich
zvÄ›t&scaron;ení&hellip; Nastane-li tento proces v hlavÄ›, otok mozku mÅ¯Å¾e být Å¾ivotu nebezpeÄ•ný.
Tak prosím - pozor na hloupé soutÄ›Å¾e, tÅ™eba v pití co nejvÄ›t&scaron;ího mnoÅ¾ství vody. Taková soutÄ›Å¾ mÅ¯Å¾e
následky. DÄ›kuji za pozornost a povídání o jedech konÄ•ím.
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