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Primářka Oddělení soudního lékařství a toxikologie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Andrea Vlčková
Soudní lékařství není vymoženost poslední doby, neb počátky oboru sahají
až někam k roku 1302, kdy byla podle
historicky doložených pramenů v Boloni
provedena první soudní pitva. V našich
zemích lze počátky soudního lékařství
vysledovat do první poloviny 17. století,
význačným představitelem tehdejší éry
byl profesor Karlo-Ferdinandovy univerzity Johanes Franciscus Löw von Erlsfeld.
Oproti Praze, v níž byla stolice soudního a policejního lékařství zřízena v roce
1785, proniklo soudní lékařství na sever Čech až podstatně později. Nejprve
byl v roce 1964 zřízen ordinariát soudního lékařství při patologickém oddělení ústecké nemocnice, samostatné
soudně-lékařské oddělení vzniklo až po
roce 1977. Toxikologická laboratoř také
zpočátku fungovala odděleně, a to od
roku 1956 pod hlavičkou pracovního
lékařství, po několika přesunech zakotvila v oddělení klinické biochemie a až
v roce 1980 byla toxikologická laboratoř
sloučena se soudně-lékařským oddělením. Od roku 1994 pak funguje oddělení soudního lékařství a toxikologie pod
hlavičkou Masarykovy nemocnice. Oddělení vede prim. MUDr. Andrea Vlčková, vedoucím toxikologické laboratoře je
Ing. Andrea Novotná Rychtecká.

Oddělení soudního lékařství a toxikologie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je
jediným pracovištěm pro celý Ústecký
kraj, kromě kompletní soudně-lékařské
služby poskytuje nepřetržitý provoz toxikologické laboratoře na úseku klinickém
a forenzním.
Mnozí stále nerozlišují soudní lékařství
a patologii, jedná se ovšem o dva naprosto odlišné obory. Soudní lékař tráví
mnohem více času na pitevně, zatímco
patolog u mikroskopu. To ale neznamená, že by mikroskopické vyšetření
nebylo pro soudního lékaře důležité,
naopak, mnohé diagnózy mající za následek smrt nebo s příčinou smrti úzce
související vyplynou až právě z prohlídky tkání pod mikroskopem. Kromě
pitvání a mikroskopické diagnostiky,
laboratorní diagnostiky a toxikologie
se musí soudní lékař rovněž orientovat
v medicínsko-právní problematice a problematice trestně-právní. Hlavní činností oboru soudního lékařství je rozbor
příčiny smrti na základě provedené pitvy
a výsledků pomocných laboratorních vyšetření. Pitvy jsou prováděny za účelem
zjištění příčiny smrti a objasnění dalších ze zdravotního hlediska závažných
okolností a mechanismu úmrtí u osob,
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které zemřely mimo zdravotnické zařízení nebo v něm náhlým, neočekávaným
nebo násilným úmrtím, včetně sebevraždy. Při podezření, že úmrtí mohlo být
způsobeno trestným činem, je zpravidla
prováděna pitva podle jiného právního předpisu. Podle aktuální legislativy
není potřeba k provedení pitvy souhlas
zemřelého.
Leckdo si práci soudního lékaře představuje podobně, jak to vídá v řadě televizních seriálů s kriminální zápletkou.
Nepřirozeně čistá pitevna, nikde ani
smítko a na pitevním stole mrtvola přikrytá prostěradlem. A aniž by kdokoli
oním prostěradlem pohnul, proběhne
pitva a ještě než lékař skončí práci, má
k dispozici zpravidla více než kompletní
laboratorní výsledky. Nikde žádný pomocný personál, nikde žádná krev, což
je nesmysl na všechny světové strany od
nás. Realita má do té televizní představy opravdu hodně daleko. Náš pacient
nebývá v té výstavní televizní kondici,
hezky urostlý, vymydlený a učesaný,
spíše naopak, anamnestických údajů
má soudní lékař k dispozici minimum,
až příliš často vůbec žádné. Narozdíl
např. od americké reality nemáme u nás
několik statných pracovnic, jejichž jedinou pracovní náplní je shánění veškeré
možné zdravotní dokumentace, aby byla

zajištěna ještě před případnou pitvou. věk, tělesnou výšku, stáří ostatků a vylouO to složitější je dobrat se v některých čit hrubé násilí. Napřed je ovšem potřeba
případech k příčině smrti, což bez dalších ostatky očistit od rostlinných kořínků, ktevyšetření nejde, a někdy je nutno vyšet- ré dovedou dost urputně prorůstat do nejrůznějších kostních
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Kolektiv oddělení soudního lékařství a toxikologie ústecké Masarykovy nemocnice
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KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.
V době, kdy jsou žadatelé o analýzy zmlsaní televizní realitou, je obtížné obhájit
déletrvající analýzy a nemožnost některé látky stanovit. Registrovaných léčiv je
celá řada, jsou to látky s různými chemickými strukturami a vlastnostmi a podle
toho se k jejich stanovení musí přistupovat. Jinak se stanoví těkavá malá molekula etanolu a jinak např. atorvastatin
s molekulou o třech benzenových jádrech, s dlouhým postranním řetězcem
a dalšími funkčními skupinami. Ona
i samotná příprava vzorku ať už krve,
moče či obsahu žaludku, které jsou nejběžnější k analýze, je časově náročná
a závislá na typu analytu a použité analytické koncovce. Je to přece jednoduché,
ukazovali to v televizi… Naředit, homogenizovat, extrahovat, promýt, vysušit,
eluovat, derivatizovat, znovu vysušit, tentokrát dusíkem, naředit, zahřát, ochladit,
nalít do malilinkatých skleněných vialek
a konečně dát do analyzátoru, uf.
Naše laboratoř má k dispozici dva plynové chromatografy s hmotnostními
detektory typu trojitého kvadrupólu
pro screeningové stanovení a cílené
stanovení návykových látek, imunochemický analyzátor pro rychlé orientační stanovení vybraných skupin léčiv
a drog v moči, dva plynové chromatografy
s plamenoionizačním detektorem určené pro stanovení etanolu, metanolu
a jeho metabolitu a dalších těkavých látek v biologickém materiálu.

Soudní lékař musí zvládat i antropologii

Muž nebo žena? Pohlavní znaky dle Brocy jsou jednoznačné

V druhé polovině loňského roku jsme
konečně získali kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem typu trojitého kvadrupólu s lineární iontovou pastí. Obrovskou
výhodou práce na tomto přístroji je,
že příprava vzorku pro tuto techniku nevyžaduje tak časově náročný extrakční
postup a umožňuje celkově rychlejší
stanovení většiny analytů.

Tak trochu puzzle, jen dílky jsou větší

TOXIKOLOGICKÁ LABORATOŘ
Toxikologická laboratoř kromě standardního průkazu léčiv
a návykových látek v biologickém materiálu (krev, moč,
obsah žaludku, liquor, komorová voda a sklivec, orgány,
vlasy, smolka) pro klinická oddělení Krajské zdravotní a pro
vlastní oddělení soudního lékařství nabízí stejný laboratorní
servis i pro potřeby dalších zdravotnických zařízení v kraji a pro
potřeby státních orgánů. Pro ty zpracováváme zejména vzorky
krví při podezření na ovlivnění řidičů alkoholem a jinými návykovými látkami (např. amfetaminy, kannabinoidy apod.),
stanovujeme návykové látky v biologickém materiálu
zaměstnanců různých firem i vězněných osob. Služby
laboratoře jsou dostupné i soukromým osobám.
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Příprava vzorků k analýze metodou GC-MS

Přístroj s detekcí hmotnostní spektrometrií na bázi trojitého kvadrupólu s lineární iontovou pastí, tedy 2v1, je schopen
ve vzorku biologického materiálu identifikovat jakoukoli látku a tuto též kvantifikovat. Analýza trvá řádově desítky minut, tudíž zhruba do 1–2 hodin (podle
chemické povahy analyzované látky) je
k dispozici výsledek, tj. hladina dané látky v organismu. Výhodou je tedy v porovnání s dosud užívanými metodami detekce rychlost analýzy, ať se jedná např.
o otravu známou či neznámou látkou
či o stanovení hladiny léků v organismu.

UV detekce při tenkovrstvé chromatografii

www.kzcr.eu

Barvoslepý toxikolog by při hodnocení TLC měl problém

Laboratoř GC-MS a LC-MS
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KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

ANALÝZA SMOLKY

HISTOLOGICKÁ LABORATOŘ

Standardně jsme pro potřeby Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem a Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., zavedli metodu stanovení omamných a psychotropních látek
ve smolce. Smolka se začíná tvořit ve
12. – 13. gestačním týdnu a kumuluje v sobě látky, které přecházejí přes
placentární bariéru. Poskytuje proto
spolehlivou informaci o užívání návykových látek (NL) během těhotenství už
od začátku 2. trimestru. Toxikologické
vyšetření smolky je dnes považováno
za nejspolehlivější vyšetření prokazující
expozici drogám v 2. a 3. trimestru a je
tak standardní součástí diagnostiky novorozeneckého abstinenčního syndromu (NAS). Vyšetření krve či moče matky nebo novorozence přináší informaci
o zneužívání návykových látek jen po
dobu krátce předcházející porodu. Další
výhodou analýzy mekonia je, že koncentrace látek jsou v něm v porovnání s krví
či močí vyšší. Počet žen zneužívajících
návykovou látku během těhotenství má
v posledních letech spíše stoupající tendenci, v Ústeckém kraji je četnost novorozenců s diagnostikovaným NAS oproti
zbytku ČR vyšší. Analýza drog ve smolce
probíhá jako cílené stanovení metodou
plynové nebo kapalinové chromatografie (GC-MS/MS, LC-MS/MS). Nejčastější
požadavek při vyšetření smolky je na
stanovení amfetaminových derivátů. Za
rok 2018 jsme v naší laboratoři vyšetřili 36 vzorků smolky, ve 33 případech
byl pozitivní záchyt NL (21 amfetaminy,
2 kannabinoidy, 10 opiáty). V roce 2019

Histologická laboratoř je nedílnou součástí každého soudně-lékařského pracoviště. Z tkáňových vzorků odebraných
při pitvě zhotoví erudovaná laborantka
tenké řezy, které lékař vyhodnocuje pod
mikroskopem.
Někdy se jedná o rutinní vzorky, někdy na nich závisí stanovení pitevní diagnózy, v některých případech
i výše trestu pro pachatele. Bilanci máme
v tomto směru velmi dobrou, nikdy se
nejednalo o trest pod 12 let. Obhajování
titěrného mikroskopického nálezu před

soudní síní plnou laiků ovšem může
v krajním případě zabrat i několik hodin.
Odebraný vzorek tkáně fixovaný formaldehydem projde procesem odvodnění,
je zalit do parafínu a nakrájen na řezy
o tloušťce v řádu mikrometrů, po nanesení na sklíčko je tkáň nabarvena standardně technikou hematoxylin-eosin
a dle povahy případu i dalšími technikami. Kombinace vícerých technik je pro
lékaře velmi užitečná, vede ke zpřesnění diagnózy a v případě hodnocení poranění při násilné smrti je soudní lékař

na základě kombinace barvení schopen
upřesnit stáří poranění či posloupnost
vzniku při více úrazových lézích. Kromě
obvyklého barvení provádíme běžně
průkaz tukové embolie (komplikace úrazů), průkaz kovů (při úrazu elektrickým
proudem a při střelných poraněních),
průkaz rozsivek (u utopení).
K práci histologické laborantky na našem oddělení patří i histochemický průkaz aktivity sukcinyldehydrogenáz jako
markeru hypoxie myokardu či stanovení
skupinových vlastností krve.

NONSTOP NA TELEFONU
Být kvalifikovaným soudním lékařem
v Ústeckém kraji má i spoustu „výhod“.
Jednou z nich je být nonstop na telefonu
a být připraven kdykoli někam vyrazit.

Lékaři oddělení kromě své běžné práce
jsou i znalci ve svém oboru, tudíž úzce
spolupracují s orgány činnými v trestním
řízení. Kromě výjezdů na místo nálezu

zemřelého, jsou-li pro to důvodné okolnosti, posuzují úrazy živých osob z hlediska mechanismu vzniku a závažnosti
zranění, charakteru omezení běžného

Není červená jako červená, i odstín hraje roli
počet stanovení vzrostl, celkem vyšetřeno 56 vzorků novorozenecké smolky,
kdy 36 vzorků bylo pozitivních, z toho
v 75 % případech byl pozitivní záchyt
amfetaminů, 22 % kannabinoidů a 3 %
opiátů.

Při některých chemických reakcích vznikají pěkně barevné meziprodukty

6

I přesto, že práce v toxikologické laboratoři je náročná, má i své krásy a kouzla. Při onom ředění, míchání a třepání
vznikají při některých reakcích velmi
pěkně barevné meziprodukty, čehož
jsme využili a přihlásili se s našimi
"Red Shadows" do soutěže evropského
chemického magazínu, kde jsme skončili v první pětce, což vzhledem k desítkám
uchazečů není špatný výsledek.

www.kzcr.eu

Členové tzv. DVI týmu jsou trénovaní pro rychlou a profesionální identifikaci neznámých osob v případě neštěstí s větším počtem obětí
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způsobu života následkem úrazu a jeho
léčení, příčinnou souvislost úrazu s poškozením zdraví. V případě potřeby
provádějí prohlídky pachatelů trestné
činnosti a jejich obětí. Znalec musí být
schopen na místě nálezu zemřelého či
po prohlídce těla živé osoby poskytnout
vyšetřovateli potřebnou diferenciální
rozvahu a předběžné závěry (např. k povaze a stáří poranění, možnému mechanismu vzniku), aby mohl vyšetřovatel nasměrovat své úkony a nebyl zmařen účel
vyšetřování hned na začátku. Veškeré
své závěry pak musí znalci obhájit a řádně zdůvodnit před soudem, a to je více
či méně náročné, vyžaduje to komplexní
orientaci ve všech lékařských oborech,
nejen v soudním lékařství. V rámci ČR
jsme rovněž přímo zapojeni do skupiny
pro identifikaci obětí hromadných neštěstí, tzv. DVI týmu, jehož členové jsou

Školení DVI týmů v Ženevě
speciálně trénovaní pro rychlou a profesionální identifikaci neznámých osob
v případě neštěstí s větším počtem obětí, jako jsou letecké katastrofy, dopravní
nehody autobusů či vlaků.
Nelze opominout ani obory stojící mimo
medicínu, s nimiž soudní lékař úzce
spolupracuje, a to především soudní
dopravní inženýrství, entomologii, balistiku, antropologii, forenzní biologii
či forenzní genetiku.

Simulace hromadného neštěstí – školení DVI v Doupovských horách

Stejně jako se vyvíjejí jiné lékařské obory, nevyhýbá se pokrok ani soudnímu
lékařství. Tzv. virtuální pitva využívá
místo klasické pitevní techniky zobrazovací techniku, před lety byl velký boom
postmortálního vyšetření přenosným
sonografickým přístrojem, dnes je to
postmortální CT vyšetření. Pracovišť vybavených vlastním CT přístrojem není
v ČR mnoho. Nutno ale dodat, že ani
postmortální CT vyšetření není všeříkající. Tkáně mají po smrti jinou denzitu,
ta se může měnit i v závislosti na příčině smrti a době uplynuvší od smrti.
Klasická pitevní technika je proto nezastupitelná, asi jako pro úředníka papír
a razítko.

Redakce Statimu děkuje primářce Oddělení soudního lékařství a toxikologie
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Andree Vlčkové
a jejímu týmu za spolupráci na vzniku této odborné přílohy.
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