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25 let se činnost toxikologické laborato-
ře vyvíjela jak po stránce přístrojové, tak 
po stránce personální.

V současné době se na úseku toxikologie 
nachází čtyři laboranti, dva vysokoškol-
ští pracovníci a jeden klinický farmaceut. 
Toxikologická laboratoř v nemocnici 

v Mostě zajišťuje toxikologické analýzy 
biologického materiálu (krev, moč, žalu-
deční obsah, vlasy apod.) a nebiologic-
kého materiálu k průkazu léčiv a jejich 
metabolitů a těkavých látek. Dále se 
zabývá problematikou abusu drog a pro-
vádí stanovení hladiny alkoholu v krvi 
a moči. Toxikologická laboratoř zajišťuje 

pro lůžková a ambulantní pracoviště 
nemocnice Most a pro ambulantní spe-
cialisty ve spádové oblasti okresu Most 
toxikologická vyšetření a konzultační 
služby v oboru klinické toxikologie. Jed-
ná se zejména o diagnostiku akutních 
otrav, ověřování požití či abusu drog, 
kontroly abstinence při léčbě závislostí 

Centrální laboratoř Nemocnice Most:  
Úsek klinické a forenzní toxikologie  
a monitorování léčiv
Toxikologie je multidisciplinární věda o poškození živého organismu následkem 
působení jedů a jejich metabolitů. V aktuálním čísle časopisu Statim stručně při-
blížíme její historii, současnost a novinky v tomto zajímavém oboru a činnost úseku 
klinické a forenzní toxikologie a monitorování léčiv Centrální laboratoře Krajské  
zrdavotní, a. s., (KZ) – Nemocnice Most, o. z.

Úkolem toxikologie je identifikovat jed 
a zjistit účinky jedů, a to s cíli diagnos-
tickými, preventivními, terapeutickými, 
ale i forenzními. Ve zdravotnictví se se-
tkáváme nejčastěji s toxikologií klinic-
kou, zabývající se stanovením toxikolo-
gicky významných látek ze skupiny drog 
a medikamentů v biologickém materiálu 
odebraném pacientům, což umožňuje 
zejména jejich cílenou léčbu.

Dalším odvětvím toxikologie je pak toxi-
kologie soudně-lékařská neboli forenz-
ní, která se zabývá především identifi-
kací toxikologicky významných látek ze 
skupiny drog a medikamentů v biologic-
kých vzorcích z těl zemřelých a také ve 
vzorcích živých osob podezřelých z trest-
né činnosti, jakož i v zajištěných dolič-
ných předmětech. Nedílnou součástí 
jak klinické, tak forenzní toxikologie, je 
interpretace toxikologické analýzy a ná-
sledné hodnocení nálezu, včetně mož-
ných účinků látek na osoby živé i zemře-
lé pro potřeby orgánů činných v trestním 
řízení, správních orgánů, soudů, apod.

Po roce 1960 umožnila tehdy platná 
koncepce léčebně-preventivní péče, při-
jatá ministerstvem zdravotnictví, vznik 
soudně-lékařských oddělení i v někte-
rých větších nemocnicích na úrovni okre-
sů. V nemocnici v Mostě vznikl v roce 
1989 ve stávajícím oddělení patologie 
soudně-lékařský ordinariát.

V roce 1991 bylo zřízeno z iniciativy ne-
mocnice samostatné Oddělení soudní-
ho lékařství pod vedením MUDr. Pavla 
Kubišty, v němž byly postupně uvedeny 
do provozu všechny odborné úseky pře-
depsané koncepcí pro soudně-lékařská 
pracoviště, tedy včetně toxikologické 
laboratoře s vedoucí laborantkou Ven-
dulou Husákovou, laborantkou Ivanou 
Nedvědovou a prvním dozorovým vyso-
koškolským pracovníkem Ing. Mládkem. 
Do roku 1995 se toxikologická laboratoř 
nacházela v prostorách bývalé infekce 

NsP Most, poté byly nalezeny vhodnější 
prostory v budově F, kde je toxikologická 
laboratoř dodnes.

V té době laboratoř disponovala jedním 
plynovým chromatografem s plameno-
-ionizačním detektorem Chrom 5 na 
stanovení alkoholu v biologickém mate-
riálu a plynovým chromatografem s NPD 
detektorem značky Fisons 8000 pro 
průkaz a stanovení hladin návykových 
látek. 

Toxikologická laboratoř fungovala pod 
záštitou Oddělení soudního lékařství až 
do roku 2001, kdy byla činnost soudní-
ho lékařství ukončena po zastavení pro-
vozní dotace od Okresního úřadu v Mos-
tě (všechny součásti soudně-lékařské 
služby v České republice byly v té době 
financovány ze státních prostředků, ze-
jména pro zajištění naprosté nezávis-
losti oboru). Následně byl personálně 
posílený úsek toxikologie přesunut jako 
autonomní součást pod hlavičku Od-
dělení klinické biochemie nemocnice 
v Mostě.

Do roku 2004 byla toxikologická labora-
toř využívána pouze pro klinické účely. 
Status forenzity laboratoř získala zpět 
díky Ing. Evě Herkommerové, Ph.D., 
MBA, která se v té době stala znalcem 
v oboru soudní toxikologie a vedoucí 
toxikologické laboratoře. Od roku 2004 
je toxikologická laboratoř, jako jediná 
okresní v České republice, zařazena na 
seznamu pracovišť oprávněných k vyšet-
řování návykových látek a alkoholu pro 
orgány činné v trestním řízení a správní 
orgány.

V roce 2012 proběhla v nemocnici 
v Mostě konsolidace laboratoří bioche-
mie, toxikologie a hematologie vytvoře-
ním jednoho primariátu s názvem Oddě-
lení laboratorního komplementu, který 
zahájil moderní etapu laboratorní dia-
gnostiky v nemocnici Most pod vedením 
Ing. Evy Herkommerové, Ph.D., MBA. Za 

Kolektiv toxikologické laboratoře mostecké nemocnice
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na drogách. Dále také zajišťuje toxiko-
logická vyšetření a konzultační služby 
v oboru soudní toxikologie pro potřeby 
orgánů činných v trestním řízení, pro 
správní orgány a pro činnost soudů. 
Jedná se zejména o vyšetřování biolo-
gického a nebiologického materiálu pro 
zjištění hladiny alkoholu a návykových 
látek, včetně materiálu post mortem (ze 
soudních pitev).

Spádovou oblastí mostecké toxikologic-
ké laboratoře v rámci forenzních analýz 
je kraj Středočeský, Liberecký a Králo-
véhradecký. Laboratoř také úzce spolu-
pracuje s Oddělením soudního lékařství 
v Pardubicích, čímž si udržuje status 

forenzního pracovitě. Služby laboratoře 
jsou poskytovány i zaměstnancům růz-
ných firem, vězeňským službám i sou-
kromým osobám.

V toxikologické laboratoři, stejně 
i v ostatních pracovištích Centrální la-
boratoře Nemocnice Most, je zaveden 
systém řízení kvality, od roku 2015 dle 
požadavků normy ČSN EN ISO 15189: 
2013.

V současné době je drogová scéna stále 
více rozmanitější. Ať už se jedná o tra-
diční drogy, mezi které můžeme zařadit 
pervitin či marihuanu, nebo o nové syn-
tetické drogy či léky, je potřeba pro vývoj 
toxikologických metod, jejich vhodnou 

aplikaci v konkrétním případě, pro in-
terpretaci zjištěných analytických nále-
zů, znát jejich chemické struktury, osud 
v organismu, metabolismus a účinek na 
organismus. Důležitá je i samotná pří-
prava vzorku, která je nejčastěji spojena 
s extrakcí nox z biologické matrice. Zvo-
lený způsob extrakce, odstranění balast-
ních látek a čistota výsledného extraktu 
má dominantní dopad na konečně vý-
sledky analýzy. 

Toxikologická laboratoř provádí toxiko-
logické analýzy zejména pomocí speci-
fických separačních metod. Stanovení 
etanolu, metanolu a dalších těkavých lá-
tek provádí na plynovém chromatografu 

Ing. EVA HERKOMMEROVÁ, Ph.D., MBA 
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ LABORATORNÍHO KOMPLEMENTU (OLK)

1987 – 1991 – SPŠCH Ostrava, obor analy-
tická chemie
1991 – 1996 – Graduální studium VŠCHT 
Praha, FPBT, obor bioinženýrství
1996 – 2001 – Postgraduální studium PřF 
UK Praha, obor biochemie
2000 – 2001 – NsP Most, Oddělení soudní-
ho lékařství, toxikologická laboratoř
2001 – 2010 – Nemocnice Most, Oddělení 
klinické biochemie, toxikologická laboratoř
2010 – 2012 – Nemocnice Most, vedoucí 
Oddělení klinické biochemie
2012 – dosud – Nemocnice Most, vedoucí 
Oddělení laboratorního komplementu
2003 – atestace vyšetřovací metody 
v instrumentální chemii a toxikologii
2004 – soudní znalec z oboru zdravotnictví, 
odvětví toxikologie
2015 – atestace v oboru klinická biochemie
2016 – soudní znalec z oboru zdravotnictví, 
odvětví klinická biochemie
2019 – MBA, CEMI institut Praha

Ing. ADÉLA BAČÁKOVÁ
TOXIKOLOG

2006 – 2010 – Všeobecné gymnázium 
Josefa Jungmanna, Litoměřice
2011 – 2014 – Bakalářský studijní obor: 
Forenzní analýza, VŠCHT Praha
2014 – 2016 – Magisterský studijní obor: 
Forenzní biologická analýza, VŠCHT Praha
2017 – dosud – Specializační vzdělávání 
v oboru Soudní toxikologie
2016 – dosud – Toxikolog na Oddělení 
laboratorního komplementu, Nemocnice 
Most, o. z.

Mgr. VIOLA KŘÍŽOVÁ
KLINICKÝ FARMACEUT

1999 – 2007 – Gymnázium T.G. Masaryka, 
Litvínov
2007 – 2012 – Univerzita Karlova, Far-
maceutická fakulta v Hradci Králové, obor 
farmacie
2012 – 2016 – Lékárna BENU Most
2016 – 2017 – Nemocniční lékárna – Ne-
mocnice Most, o. z.
2012 – dosud – Oddělení laboratorního 
komplementu, KZ – Nemocnice Most, o. z.
2017 – dosud – Oddělení klinické farmacie 
Krajské zdravotní, a. s.
2020 – atestace v oboru klinická farmacie

Ing. Adéla Bačáková (vlevo), Mgr. Viola Křížová a zlatý standard toxikologické labortatoře – kapalinový chromatograf s hmotovou spektrometrií

4 5www.kzcr.eu

KLINICKÁ A FORENZNÍ TOXIKOLOGIE A MONITOROVÁNÍ LÉČIV V NEMOCNICI MOST KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.



úlohu jak v nemocnicích, tak v oblasti 
trestního a správního práva. 

V Centrální laboratoři Nemocnice 
Most, o. z., na úseku klinické a forenz-
ní toxikologie se postupně rozvíjí nově 
vznikající obor laboratorní diagnostiky 
– farmakologie a toxikologie léčiv, kon-
krétně terapeutické monitorování léčiv, 
který účelně doplňuje a rozšiřuje toxi-
kologii klinickou, jelikož tyto obory jsou 
si velmi blízké a vzájemně propojené, 
především přístrojovou technikou. Ten-
to obor je budován pro potřeby nejen 
mostecké nemocnice, ale pro celý Ús-
tecký kraj, především za aktivní podpory 
čerstvě atestované klinické farmaceutky 
Mgr. Violy Křížové, která poskytuje sys-
tematickou revizi farmakoterapie na in-
terním oddělení a konziliární služby pro 
další klinická oddělení a interpretuje 
výsledky lékových hladin pacientů mě-
řených na kapalinovém chromatografu 
s hmotovou spektrometrií. 

s plameno-ionizačním detektorem. Pro 
screeningovou a cílenou analýzu návy-
kových látek, léků a jejich metabolitů je k 
dispozici plynový chromatograf s hmot-
nostním detektorem typu jednoduchého 
kvadrupólu a vysokoúčinná kapalinová 
chromatografie s hmotnostním detek-
torem typu trojitého kvadrupólu, která 
byla získána z dotačního programu za 
podpory vedení Krajské zdravotní, a. s. 
Výhodou kapalinové chromatografie je 
zejména jednodušší příprava vzorku, 
rychlost, kdy výsledek je k dispozici do 
dvou hodin od příjmu materiálu a také 
vyšší citlivost, což s sebou přináší mož-
nost identifikace neznámých látek ve 
stopových koncentracích.

Kapalinová chromatografie je využívána 
zejména pro stanovení hladin návyko-
vých látek a léků v rámci terapeutického 
monitorování pro potřeby klinických od-
dělení Nemocnice Most.

Orientační toxikologický screening, kte-
rý umožní rychlý terapeutický zásah a je 
vhodný pro počáteční vyšetření, pro pr-
votní informaci o vzorku, je prováděn 
na imunochemickém analyzátoru, který 
je cíleně zaměřen na záchyt vybraných 
skupin návykových látek. Imunochemic-
ký analyzátor je také hojně využíván na 
úseku klinické biochemie, což ukazuje 
na vhodnost a výhodnost konsolidace 
oborů laboratorní diagnostiky za sou-
časného udržení absolutní autonomie 
jednotlivých oborů.

Pracovníci toxikologické laboratoře se 
pravidelně vzdělávají a účastní se, ak-
tivně i pasivně, různých konferencí pořá-
daných Společností soudního lékařství 
a soudní toxikologie. Každý rok Odděle-
ní laboratorního komplementu pořádá 
krajskou konferenci s názvem Bez labo-
ratoře se neobejdete, kde toxikologický 
úsek vždy vystupuje se zajímavou kazu-
istikou spojenou s vyšetřováním drog 
a léků v biologickém i nebiologickém 
materiálu.

Kromě oficiálních akcí se pracovníci 
toxikologické laboratoře účastní také 
neformálního setkání toxikologů z celé 
České republiky, které každý rok pořádá 
jiné pracoviště. Kolegové z celé České 
republiky si tak mohou na neformální 
půdě předávat cenné informace pro dal-
ší rozvoj a vývoj klinické a forenzní toxi-
kologie, která má svou nezastupitelnou 

Elena Řepková v kanceláři administrativy toxikologie Most

Toxikologická analýza návykových látek v biologickém materiálu na plynovém 
chromatografu s hmotovou spektrometrií (GCMS), Willi Kempf, DiS.

Část toxikologických pracovníků Nemocnice Most na Uhelném Safari v roce 2019

Část kolektivu Oddělení laboratorního komplementu s primářem MUDr. Pavlem Kubištou 
(Ostravské dny forenzních věd, 2017)

Soudnělékářské dny 2019, 
Kout nad Desnou

Ing. Eva Herkommerová, Ph.D., MBA, na 
konferenci Bez laboratoře se neobejdete

TERAPEUTICKÉ 
MONITOROVÁNÍ 
LÉKOVÝCH HLADIN (TDM) 
Klinická a forenzní toxikologická 
laboratoř 
Pro optimalizaci a individualizaci tera-
pie je vhodné zejména u léčiv s úzkým 
terapeutickým rozmezím monitorovat 
lékové hladiny. Může se jednat o léčiva 
různým způsobem toxická (aminoglyko-
sidová antibiotika), léčiva s variabilní 
farmakokinetikou (fenytoin), léčiva, je-
jichž hladina je silně ovlivněna funkcí 
eliminačních orgánů (vankomycin) nebo 
léčiva, u kterých je třeba při dosažení 
toxických hladin podávat cílené antido-
tum (paracetamol). Jiným důvodem pro 
měření lékových hladin může být ověře-
ní compliance pacienta. Aby stanovená 
hladina měla vypovídající hodnotu, musí 
existovat vztah mezi koncentrací léčiva 
v séru a farmakologickým účinkem. Dále 
je nutné správně načasovat odběr vzhle-
dem k frekvenci, dávce a farmakokineti-
ce podávaného léčiva. Hladina by dále 
měla být hodnocena také s přihlédnu-
tím ke klinickému stavu pacienta a stavu 
jeho eliminačních orgánů. Tento kom-
plexní přístup k interpretaci naměřených 
hodnot tvoří základ pro terapeutické 
monitorování lékových hladin.
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Hlavní roli při interpretaci naměřených 
hladin by měl mít lékař – farmakolog. 
Vzhledem k nedostatku lékařů – farma-
kologů zejména v prostředí menších ne-
mocnic je novou možností interpretace 
lékových hladin za pomoci klinického 
farmaceuta. Klinický farmaceut se spo-
lečně s lékařem podílí na úpravě frek-
vence a velikosti dávek léčiva, monito-
raci a prevenci projevů toxicity léčiva, 
interpretaci klinické závažnosti lékových 
interakcí a návrhu doplňujících bioche-
mických a hematologických vyšetření.

Další možností optimalizace terapie pa-
cienta je využití naměřených hladin pro 
modelování předpokládaného průběhu 
koncentrací pomocí farmakokinetického 
softwaru. V neposlední řadě je důležitá 
také zpětná vazba od lékaře. 

V současné době je na Oddělení labo-
ratorního komplementu v nemocnici 
v Mostě k dispozici měření lékových 
hladin amikacinu, gentamicinu, van-
komycinu, karbamazeminu, valproátu, 
fenytoinu, fenobarbitalu, lamotriginu, 
levetiracetamu, topiramátu, teofylinu 
a paracetamolu.

Nová antiepileptika lamotrigin, levetira-
cetam a topiramát jsou měřena na úseku 
toxikologie metodou vysokoúčinné ka-
palinové chromatografie s hmotnostním 
detektorem typu trojitého kvadrupólu. 
Tato metoda měření lékových hladin 
přináší řadu výhod, zejména možnost 
při znalosti struktury a dostupnosti 
standardu léčiva vyvinutí vlastní metody 
stanovení. Na rozdíl od imunochemic-
kých metod nehrozí riziko interference 

s jinými léčivy nebo látkami obsaženými 
v séru. Vyvinutí nové měřící metody je 
náročný proces, který zahrnuje nutnost 
komplexních znalostí o struktuře léčiva 
a odborné znalosti a zkušenosti analy-
tika, který navrhuje optimální podmínky 
měření a extrakce léčiva ze vzorku. Po 
validaci metody, pravidelné verifikaci 
a zavedení systému interních a exter-
ních kontrol je možné již jednoduše 
a spolehlivě stanovovat hladinu léčiva. 

Doufáme, že budoucnost přinese rozší-
ření spektra vyšetřovaných hladin léků, 
prohloubení spolupráce mezi lékaři, la-
boratoří a klinickým farmaceutem, mož-
nost modelování lékových hladin pomo-
cí farmakokinetického softwaru, a tím co 
největší benefit pro optimalizaci, indivi-
dualizaci a bezpečnost léčby pacientů. 

ZÁVĚR
Centrální laboratoř v nemocnici v Mos-
tě je tvořena několika obory laborator-
ní diagnostiky. Významnou autonomní 
součástí komplementu je bezesporu 
klinická a forenzní toxikologie a nově 
vznikající obor farmakologie a toxiko-
logie léčiv se zaměřením na terapeutic-
ké monitorování lékových hladin. Tyto 
dva obory jsou v mostecké laboratoři 

neustále rozvíjeny se snahou poskyto-
vat svým zadavatelům co nejkvalitnější 
výstupy jak laboratorní, tak interpre-
tační. To umožňuje kvalitní přístrojové 
vybavení, bez něhož se toxikologický 
provoz rozhodně neobejde, ale také 
především kvalitní a na vysoké odborné 
úrovni erudovaný personál toxikologické 
laboratoře. Cílem tohoto úseku Centrální 

laboratoře v Mostě je vznik farmakolo-
gicko-toxikologického centra a nabídka 
služeb nejen pro celý Ústecký kraj.

Ing. Eva Herkommerová, Ph.D., MBA
Ing. Adéla Bačáková, Mgr. Viola Křížová 

Oddělení laboratorního komplementu
Nemocnice Most, o. z.

Redakce děkuje Ing. Evě Herkommerové, Ph.D., MBA, a jejímu týmu 
za spolupráci na vzniku této přílohy.

Olga Svobodová při vyšetřování alkoholu pro klinické i forenzní účely na plynovém chromatografu s FID detektorem
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