Náhlé úmrtí po zadržení může být novým syndromem
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MNICHOV (Reuters) - Mladí muži, kteří náhle zemřeli poté, co byli
zatčeni policií, mohou být obětí nového syndromu podobnému
tomu, co zabijí po odchycení některá volně žijící zvířata, prohlásili
v úterý španělští výzkumníci.
Manuel Martinez Selles z nemocnice Gregorio Maranon v Madridu
po vyšetření 60 případů náhlých nevysvětlitelných úmrtí,
ke kterým došlo ve Španělsku vždy po policejním zadržení, dospěl
k závěru.
V jedné třetině případů došlo k úmrtí v okamžiku zatčení, zatímco k ostatním úmrtím došlo
v průběhu následujících 24 hodin, řekl Selles na výročním setkání Evropské kardiologické
společnosti (The European Society of Cardiology).
Všichni, až na jednu z obětí, byli muži ve stáří v průměru pouhých 33 let, a to bez
předchozích kardiovaskulárních onemocnění.
"Děje se tu něco neobvyklého," řekl Selles.
To, že zemřeli, zůstává záhadou, ale Selles je přesvědčen, že zejména u mladých mužů, může
dojít při prožívání silného stresu k prudkému nárůstu hladiny chemických látek, známých
jako katecholaminy.
Adrenalin je jedním z nejhojnějších katecholaminů.
"Víme, že v případě zajetí volně žijícího zvířete dojde někdy k jeho náhlému úmrtí," řekl
Selles.
"Pravděpodobně při zadržení těchto mladých mužů dochází k velkému stresu a jejich úroveň
katecholaminů je tak vysoká, že může dojít k úmrtí fibrilací komor (srdeční zástava)."
Selles začal pracovat na své studii - první svého druhu vůbec - po propírání případů
nevysvětlitelných úmrtí po zadržení policií ve španělských novinách během uplynulých 10 let.

Do studie byly zahrnuty pouze pitevní zprávy náhlých úmrtí bez jasné příčiny, aby se tak
vyloučila možnost špatného zacházení či dřívějších závažných zdravotních stavů.
Dvanáct z obětí byli uživateli drog, ale Selles si nemyslí, že by toto přispělo k jejich úmrtí.
Jonathan HALPERIN z Mount Sinai Medical Center v New Yorku, který nebyl zapojen
do výzkumu, řekl, že pojetí syndromu srdečního stresu vyvolaného hladinou adrenalinu nebo
jinými chemickými látkami, byl "rozumnou hypotézou."
"Všichni víme, že stres je pro nás špatný a v těchto případech může jít o stres extrémní," řekl.
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