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Diagnostický postup na soudnělékařských pracovištích v případech 
Náhlé srdeční smrti (NSS) u mladých jedinců do 40 let věku 

 
Níže uvedená metodika tvoří Apendix 1 ke Standardnímu operačnímu postupu (SOP) pitvy vydaného 
ČSSLaST a shrnuje postup diagnostického procesu v případech náhlých úmrtí mladých jedinců do 40 
let věku s negativním pitevním a negativním laboratorním nálezem. Postup v souladu s tímto 
apendixem v případech náhlé srdeční smrti mladých jedinců do 40 let věku je považován za řádný 
výkon pitvy v plně dostačujícím rozsahu.  
 
Diagnostický postup je rozdělen na dvě fáze: 
 
Fáze I: PITVA a LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ zemřelého. 
 
Fáze II: GENETICKÉ VYŠETŘENÍ zemřelého a zhodnocení korelace výsledku tohoto vyšetření 
s diagnózami dědičně podmíněných kardiálních chorob – srdečních kanálopatií. Souběžně (či 
v návaznosti) KARDIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ a případně i genetické vyšetření žijících rodinných 
příbuzných zemřelého v první linii k vyloučení či potvrzení bezpříznakového nosičství genetických 
mutací způsobujících tato onemocnění (péči o prvoliniové příbuzné vč. diagnostiky, sledování a léčby 
zajišťují kardiogenetické ambulance1; úkolem soudního lékaře je předání kontaktu pozůstalým).    
 
Definice pojmů: 
SD (sudden death) - náhlé úmrtí z chorobných příčin, ke kterému dochází v intervalu do 1 hodiny po 
výskytu příznaků u jedinců navenek zcela zdravých nebo u kterých je známá choroba, v důsledku 
které však není předpoklad náhlé smrti (neočekávané úmrtí). Téměř v 85 % všech případů SD jde o 
úmrtí z kardiálních příčin – SCD (sudden cardiac death) – náhlá srdeční smrt (NSS). 
SADS (sudden arrhythmic death syndrome): případy SD, kdy příčinu smrti nelze pitvou ani 
toxikologickým vyšetřením určit, vyloučeny jsou nekardiální etiologie a srdce je po provedené pitvě i 
následném histologickém vyšetření prohlášeno za strukturálně normální. Podle různých studií je podíl 
SADS v případech SD s negativním pitevním nálezem 5 – 40 %. 
 
V těchto případech bývají příčinou smrti nejčastěji geneticky podmíněné arytmogenní syndromy: 

• syndrom dlouhého QT intervalu – LQTS 

• Brugada syndrom – BrS 

• syndrom krátkého QT intervalu – SQTS  

• katecholaminergní polymorfní ventrikulární tachykardie – CPVT. 
 

Jedná se o kanálopatie způsobené mutacemi genů odpovědných za kódování iontových kanálů 
kardiomyocytů. Právě na diagnostiku těchto ne zcela raritních syndromů je zaměřeno prováděné 
genetické vyšetření u případů NSS. Níže popsané pitevní postupy si kladou za cíl důsledně 
diagnostikovat všechny (či alespoň většinu) ostatní nearytmogenní příčiny NSS a správně indikovat 
genetické vyšetření u zemřelých mladých jedinců. Zcela zásadním úkolem soudních lékařů by v těchto 
konkrétních případech měla být snaha o prevenci NSS záchytem žijících přímých příbuzných – 
možných bezpříznakových nosičů těchto mutací a nabídnout jim odpovídající kardiologické vyšetření 
s návaznou preventivní léčbou. Zároveň tzv. „molekulární pitva“ může definovat genetické pozadí u 
případů primárních kardiomyopatií, které jsou však relativně snadno identifikovatelné pitvou a 
histologickým vyšetřením a poskytnout oporu pro prevenci u žijících příbuzných.  
 
 

 
                                                           
1 Seznam kontaktních kardiologických a kardiogenetických ambulancí je součástí tohoto dokumentu.  
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FÁZE I: PITVA A LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ ZEMŘELÉHO 
 
a) Informace před pitvou 
- maximální snaha o zajištění veškeré dostupné zdravotnické dokumentace a anamnestických údajů o 
zemřelém se zaměřením zejména na onemocnění a příznaky v minulosti charakteru synkop, bolestí 
na hrudi, palpitací, hypertenze, infekčních onemocnění, epilepsie, asthma bronchiale, alergie. 
Zajímáme se o předchozí operace či jiné intervence, EKG vyšetření, kardiovaskulární a laboratorní 
vyšetření, medikaci. Doporučujeme tyto informace dle možností aktivně dohledávat po proběhlé 
pitvě s negativním nálezem.  
- snaha o zjištění údajů o okolnostech vlastního úmrtí – během fyzické aktivity, emočního stresu, 
v klidu, ve spánku; dále přesný čas úmrtí; podezřelé okolnosti (např. smrt plavců ve vodě, 
nevysvětlitelné dopravní nehody). 
- rodinná anamnéza se zaměřením na dědičná kardiovaskulární onemocnění (ICHS a předčasné SD, 
arytmie, synkopy, epilepsie, implantace PM či ICD, transplantace srdce). 
 
Jsme si v tomto ohledu vědomi velmi omezených možností soudních lékařů, kteří jsou často nuceni 
přistupovat k pitvám pouze se znalostí údaje z Listu o prohlídce zemřelého. Snaha o zajištění výše 
uvedených dat by však měla být ze strany pitvajícího lékaře v rámci jeho možností maximální. 
 
b) Vnější (zevní) prohlídka těla: 
Pečlivá zevní prohlídka slouží především k vyloučení podílu zevních faktorů na smrti. Nezbytný je 
popis všech úrazových i chorobných změn v pitevním protokolu (vč. vpichů, chronických lézí, 
případných proudových známek, deformit, vrozených vývojových vad aj.), vhodný je i popis 
negativního nálezu. Fotodokumentace patologických či nestandardních nálezů je doporučena, resp. 
dle indikace pitvajícího lékaře.   
Mimo běžných úkonů prováděných na SL pracovištích, které nepovažujeme za nutné zmiňovat a jsou 
součástí SOP je třeba zvážit tělo zemřelého a změřit jeho výšku, z důvodu pozdějších korelací těchto 
hodnot s hmotností srdce (viz níže).  
 
c) Pitva (vnitřní prohlídka):  
Pitevní postup by měl být proveden dle tzv. SOP (standardní operační postup) ČSSLaST. U případů 
NSS je navíc tento postup rozšířen o detailní pitvu srdce, která by měla být provedena dle níže 
doporučeného postupu. 
 
d) Odběry orgánů a tkání k laboratorním vyšetření – základní panel (mimo srdce): 
Histologické vyšetření v tomto minimálním rozsahu: 
standardní základní barvení H+E: 
1x mozek, 5x plíce (všechny laloky obou plic), 1x játra, 1x pankreas, 1x slezina, 2x ledviny (po jednom 
z každé ledviny)  
 
Toxikologické vyšetření: 
Standardní toxikologické vyšetření vč. stanovení hladiny alkoholu (v souladu s Apendixem ČSSLaST 
pro toxikologická vyšetření v soudním lékařství) 
 
Genetické vyšetření:  
Vzorek sleziny a/nebo srdce rozměrů cca 2 cm3 (případně dle požadavků konkrétní genetické 
laboratoře), který se hluboce zamrazí (-80 °C). V případě, že pracoviště nemá možnost hlubokého 
zmražení vzorku doporučujeme zmrazit v běžném laboratorním mrazáku a zajistit jeho co nejčasnější 
transport ke genetické analýze (viz fáze II). 
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PITVA SRDCE:  
 
Metodika pitvy srdce v tomto apendixu pro případy NSS mladých jedinců do 40 let vychází z 
doporučení Evropské asociace pro kardiovaskulární patologii z r. 2017 (Association for European 
Cardiovasculat Pathology – AECVP)2.  
 
Vzhledem k odlišné metodice pitvy srdce na SL pracovištích v ČR, je níže uvedený postup 
doporučený minimálně v případech podezření na SADS či primární kardiomyopatii (hypertrofická 
KMP, dilatační KMP, ARVC) u jedinců do 40 let věku.  
 
Pozn. případy SIDS do této kategorie a do níže doporučovaného pitevního postupu nespadují. Vyžadují zvláštní 
přístup a standardní pitevní postup bude u případů SIDS vypracován v rámci samostatného doporučení.  
 

 
DOPORUČENÝ PITEVNÍ POSTUP: 
 
1. Perikard – otevření perikardiální dutiny, zhodnocení vzhledu listů perikardu, charakter obsahu a 
množství obsahu perikardiální dutiny. 
 
2. Popis anatomických odstupů velkých arterií. Nástřih kmene plicní arterie in situ (možno v rámci 
evakuovaného komplexu hrudních orgánů) a přes tuto incizi inspekcí a palpačně zrevidovat obsah 
pulmonální arterie (případné trombembolie).  
 
3. Oddělení srdce – přetětí horní duté žíly (HDŽ) ve vzdálenosti 2 cm nad místem spojení okraje 
pravého ouška a ústí HDŽ. Pokud nebylo již provedeno, přetětí dolní duté žíly (DDŽ) při bránici. 
Přetětí hrudní aorty a kmene plicnice ve vzdálenosti 3 cm nad chlopněmi. Po inspekci odstupů 
pulmonálních žil provedeme jejich přetětí. 
Pozn.: pokud existuje podezření na vrozenou srdeční vadu či je zřejmá možnost disekce aorty, srdce 
neoddělujeme, zachováme kontinuitu ascendentního úseku s obloukem a descendentním úsekem 
aorty. Jinak dále pracujeme již se zcela odděleným srdcem. 
 
Pozn. V této fázi je možné srdce fixovat ve formalínu a pracovat nadále již s fixovaným srdcem. 

 
4. Měření celkových rozměrů srdce: 
- transverzálně (vzdálenost margo acutus – margo obtusus, v úrovni sulcus atrioventricularis 
posterior). Viz FOTO 1.  
- longitudinálně (vzdálenost mezi crux cordis a srdečním hrotem při pohledu zezadu) 
- v předozadním směru (v nejširším místě) 
 
5. Pitva síní: 
a) otevření pravé síně incizí nůžkami z DDŽ do apexu pravého ouška, HDŽ ponecháváme intaktní (viz 
foto č. 1). Tento postup zaručuje, že neporušíme oblast SA uzlu. Viz FOTO 3. 
 
b) otevření levé síně nůžkami mezi horními pulmonálními žílami, případně již v této fázi můžeme 
rozšířit řez do vrcholu levého ouška. Následuje inspekce síňových dutin, mezisíňového septa včetně 
foramen ovale, trikuspidální a mitrální chlopně při pohledu shora, zhodnocení integrity papilárních 
svalů a šlašinek. Viz FOTO 4. 
 
6. Inspekce aorty, kmene pulmonální arterie, aortální a pulmonální chlopně při pohledu shora. 

                                                           
2 Guidelines for autopsy investigation of sudden cardiac death: 2017 update from Association for European 
Cardiovascular Pathology, Cristina Basso et al., Virchows Arch, 2017 
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7. Koronární arterie:  
a) zaznamenáváme velikost, tvar, lokalizaci a průchodnost odstupů  
b) inspekce arterií zevně – velikost, průběh a dominance subepikardiálních arterií 
c) vlastní pitva – na hlavní koronární arterie (pravá, kmen levé, RIA, r. circumflexus) a jejich 
revidovatelné odstupy až do periferie používáme transverzální řezy, paralelně v intervalu 3 mm (viz 
foto č. 3) s cílem zhodnotit stupeň případných stenóz, přičemž za signifikantní a mající možnou 
přímou příčinnou souvislost s SD je považována stenóza 70 % lumen a více. Viz FOTO 13 a 14. 
 
Pozn. Pitvu koronárních arterií lze provádět před otevřením srdečních dutin nebo po něm, tj. již v této fázi nebo 
mezi body 10 a 11 tohoto doporučení.  

 
8. Kompletní transverzální řezy srdce (Šiklovy řezy) tloušťky cca 1 cm od apexu výše (cca do střední 
výšky komor). Na těchto řezech zhodnotit vzhled všech vrstev obou komor, zaměřit se na známky 
akutní (dekolorace, hemoragie, apod.) či chronické (jizvení) ischemizace myokardu. Viz FOTO 2 a 5. 
 
9. Po očištění srdce, srdečních dutin a cév od krevních koagul přistupujeme k měření a vážení: 
a) celková hmotnost srdce (bez perikardu), výsledek porovnáváme s tabulkami pro normální hodnoty 
dle věku, pohlaví, hmotnosti a výšky těla, využijeme tabulky normálních hmotností srdce v závislosti 
na BMI3. Interval normy hmotnosti srdce se pohybuje orientačně mezi 200 – 500 g u mužů, 150 – 400 
g u žen (viz tab. v příloze), u dětí dle věku – viz tabulky v příloze. V případě vážení fixovaného srdce 
odečteme 5 % zjištěné hmotnosti.    
 
b) tloušťka myokardu komor se měří na primárním příčném řezu v úrovni střední třetiny komor 
(odpovídá obvykle 2. – 3. Šiklovu řezu, v oblasti alespoň jejich předních stěn (bez trabekul). V případě 
zjevné, okem patrné asymetrie doporučujeme i měření tloušťky laterální a zadní stěny obou komor. 
Dále se na tomto příčném řezu změří tloušťka myokardu interventrikulárního septa (též bez 
trabekul). Dále v této úrovni změříme rovněž průměr pravé a levé komory na transverzálním řezu, 
zahrnující trabekuly. Viz FOTO 6. 
 
 Výsledky by měly být zejména u dětí porovnány s tabulkami pro normální hodnoty dle věku a pohlaví 
(viz tab. v příloze). Orientační hodnocení u dospělých jedinců: 
- tloušťka PK u normálního srdce dospělého jedince: 3 – 5 mm 
- tloušťka LK u normálního srdce dospělého jedince: 12 – 15 mm 
- průměr pravé i levé komory u dospělého: 30 – 35 mm. 
 
Pozn. V hodnocení případné hypertrofie je třeba být obezřetný a nepřecenit údaj o ztluštění stěny levé komory 
s redukcí jejího objemu, jelikož se může jednat o úmrtí v systole s postmortem rigorem. V takovém případě však 

bude hmotnost srdce v intervalu normálních hodnot. 
 
10. Po inspekci a zhodnocení všech chlopní při pohledu přes komorové dutiny (zdola) dokončíme 
pitvu srdce řezy a incizemi nůžkami ve směru krevního toku:  
 
a) pravou síň a komoru otevíráme vertikálním řezem vedeným posterolaterálně, a to z pravé komory 
směrem k již provedenému transverzálnímu řezu pravou síní (řez kopíruje margo acutus). Viz FOTO 7.  
 
b) Pravou komoru poté otevíráme incizí podél komorového septa přes výtokový trakt pravé komory 
(RVOT – right ventricular outflow tract) a pulmonální chlopeň do kmene plicnice. Viz FOTO 8 a 9.  
Po otevření pravé síně a komory změříme obvod trikuspidální chlopně (norma 110 – 130 mm u 
dospělého jedince, u dětí viz příloha) a pulmonální chlopně (norma 50 – 60 mm u dospělého, u dětí 
viz příloha). Dokončíme inspekci pravostranných oddílů.  

                                                           
3 Doporučené korelační tabulky jsou přílohou tohoto dokumentu. 
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c) Levou komoru a síň otevíráme vertikálním řezem přes mitrální chlopeň v laterální stěně levé 
komory (řez kopíruje margo obtusus) v úrovni mezi předním a zadním papilárním svalem levé komory 
k již provedenému transverzálnímu řezu levou síní. Viz FOTO 10.  
 
d) Otevření levé komory dokončíme incizí paralelní k interventrikulárnímu septu (podél septa z levé 
komory) směrem do aortálního výtokového traktu (LVOT), přes aortální chlopeň do vzestupné části 
aorty. Viz FOTO 11 a 12. 
 
Změříme a zaznamenáme obvody mitrální (norma 70 – 90 mm u dospělého, u dětí viz příloha) a 
aortální chlopně (do 60 mm u dospělého, u dětí viz příloha). Dokončíme inspekci levostranných 
oddílů a septa. 
 
11. Řezy srdeční svalovinou 
a) Pitvu horní třetiny obou komor je možné dokončit plošnými řezy svalovinou levé komory. Viz FOTO 
19 a 20. 
b) Alternativně je možné pitvu srdeční svaloviny dokončit vzájemně paralelními řezy vedenými endo-
epikardiálně. Viz FOTO 21. 
Doporučujeme přistoupit k těmto finálním řezům až po odebrání vzorků k histologickému vyšetření 
(viz dále). 
 
 
 
NÁVRH ZÁZNAMU MAKROSKOPICKÉHO PITEVNÍHO NÁLEZU V PITEVNÍM PROTOKOLU 
(STRUKTURÁLNĚ NORMÁLNÍ SRDCE): 
 
Srdce: Perikard jemný, hladký, perikardiální dutina bez patologického obsahu, nachází se v ní pouze ??? ml čiré, 
lehce nažloutlé tekutiny. Srdce je věku a tělesným proporcím přiměřené velikosti – o rozměrech transverzálně 
??? mm (vzdálenost margo acutus – margo obtusus), svisle ??? mm (vzdálenost crux cordis – srdeční hrot), 
hmotnost srdce je ??? g. Srdce je obvyklého tvaru. Epikard jemný a hladký. Hranice mezi svalovou a tukovou 
vrstvou je v rozsahu obou komor i komorového septa ostrá, tuková tkáň v rozsahu obou komor a komorového 
septa zcela zjevně neinfiltruje myokard. Myokard na řezech červenohnědé barvy, bez patrných ložiskových 
změn. Svalové trabekuly a papilární svaly přiměřené velikosti. Tloušťka svaloviny pravé komory ??? mm, 
komorového septa ??? mm, levé komory ??? mm (měřeno v úrovni střední třetiny komor) – všechny rozměry 
odpovídající intervalu obvyklých hodnot. V úrovni střední třetiny komor na transverzálním řezu průměr pravé 
komory ??? mm, levé komory ??? mm – rozměry odpovídající intervalu obvyklých hodnot. Nástěnný endokard 
všech srdečních oddílů jemný, hladký, v žádném ze srdečních oddílů včetně síňových oušek nejsou patrné 
k endokardu lnoucí tromby. Všechny chlopně s obvyklým počtem cípů, ty jsou jemné, bez zjevného vazivového 
ztluštění, obvyklé konfigurace, bez nálezu nasedajících trombů či vegetací. Obvody chlopní v intervalu obvyklých 
hodnot: trikuspidální ??? mm, pulmonální ??? mm, mitrální ??? mm, aortální ??? mm. Šlašinky obvyklého 
vzhledu a délky. Foramen ovale uzavřeno, dále síňové i komorové septum bez patrných vývojových vad. 
Koronární arterie v obvyklém počtu, lokalizace jejich odstupů obvyklá, tyto odstupy jsou volné, volně průchodné, 
průměru ??? mm, obvyklého tvaru. Koronární arterie probíhají obvykle, s výjimkou části diagonální větve levé 
koronární arterie probíhají v hodnotitelném rozsahu v subepikardiální tukové tkáni, větvení obvyklé, krevní 
zásobení myokardu je pravo-dominantní. V hodnotitelném rozsahu jsou zcela průchodné, tromby nezjištěny, 
jejich intima je jemná, stěna bez nálezu disekce. Hrudní aorta probíhá obvykle, distálně za odstupem levé 
podklíčkové tepny šířky ??? mm, intima je jemná, stěna bez známek disekce.  
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DOPORUČENÝ ROZSAH HISTOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ SRDCE: 
 
a) histologické vyšetření preparátů myokardu z transmurálních bloků odebraných z transverzálního 
řezu, a to: 
- z přední, laterální a zadní stěny levé komory, měly by zahrnovat i papilární svaly (= celkem 3 řezy)  
- z přední a zadní partie komorového septa (= celkem 2 řezy); 
- z přední, laterální a zadní stěny pravé komory (= celkem 3 řezy). Viz FOTO 15. 

 
Pozn. Do řezu z přední partie komorového septa lze zahrnout i r. interventricularis anterior (RIA), dovolují-li to 
anatomické poměry. Vzorky ze srdečních komor by měly zachycovat celou šíři srdeční svaloviny (tj. endokard, 
myokard i epikard). 

 
b) Výtokový traktu pravé komory (RVOT – right ventricular outflow tract). Histologické vyšetření této 
oblasti je důležité, jelikož v této lokalizaci primárně dochází k tukové infiltraci myokardu při ARVC (= 1 
řez) 
 
c) Po jednom bločku z každé síně (= celkem 2 řezy).  
 
Pozn. Dovolují-li to anatomické poměry, může první bloček zahrnovat pravou síň, a. coronaria dx. (ACD) a 
pravou komoru (viz FOTO 18), druhý bloček levou síň, r. circumflexus (RC) a levou komoru (viz FOTO 17).  

 
d) Samozřejmostí je odběr lokalit s makroskopicky patrnými změnami. 
 
e) Koronární arterie – odběr v místě nejtěžších stenóz (= celkem 3 řezy, po jednom z každé věnčité 
tepny).  
 
f) Ostatní vzorky, např. chlopně, perikard a aorta dle indikace pitvajícího lékaře.  
 
Celkem by při pitvě srdce mělo být odebráno 14 vzorků ze srdce určených k histologickému vyšetření.  
 
Pozn.: odběr některých výše popsaných histologických vzorků je možné provést (v případě, že to 
anatomické poměry a rozměry vzorků dovolí) současně v jednom řezu a snížit tak počet odebraných 
vzorků na 9: 

- řez z přední partie komorového septa + RIVA. Viz FOTO 16. 
- řez z pravé síně + pravá komora + ACD + zadní cíp trikuspidální chlopně. Viz FOTO 18. 
- řez z levé síně + levé komory + RC + zadní cíp mitrální chlopně. Viz FOTO 17. 

 
Toto množství je považováno v soudnělékařské praxi v případě NSS u zdravotní i soudní pitvy za 
dostačující standard v diagnostice histologicky (mikroskopicky) prokazatelných patologických nálezů 
v jejich korelaci s makroskopickým nálezem. Zároveň je toto množství nutno chápat jako nezbytný 
základ, který je možné dle zjištěných makroskopických patologických nálezů a dle rozvahy a indikace 
pitvajícího lékaře libovolně rozšířit.  
 
Cílené mikroskopické vyšetření převodního systému srdečního je nad rámec základního standardního 
postupu v případech NSS u mladých jedinců.  
 
HISTOLOGICKÉ BARVENÍ 
 
Standardem pro barvení všech odebraných vzorků je hematoxilin + eosin (H+E) a speciální barvení na 
pojivovou tkáň (van Gieson, modrý trichrom, zelený trichrom). V případě disekce aorty či věnčitých 
tepen je nutné odebrat k histologickému vyšetření vzorky tepen z disekovaných míst a mimo barvení 
H+E je nezbytné doplnit barvení na elastická vlákna (např. orcein).  
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DALŠÍ ÚKONY A VYŠETŘENÍ: 
 
A. NEZBYTNÁ VYŠETŘENÍ:  
1. Toxikologie – v plném rozsahu vč. vyšetření hladiny alkoholu jednoznačně indikována v případech 
podezření na SADS (nutno pamatovat na odběr tkání a tělesných tekutin při pitvě). 
 
2. Genetika – genetické vyšetření je jednoznačně doporučeno v případě negativního, či z hlediska 
příčiny smrti insuficientního pitevního, histologického a toxikologického nálezu, dále v případech 
diagnóz primárních kardiomyopatií a disekce hrudní aorty u mladých zemřelých jedinců. Při pitvě se 
provede odběr vzorku sleziny a/nebo myokardu (velikosti 2 cm3) a zajistí se jeho skladování v hluboko 
mrazících boxech na -80 °C (v případě, že pracoviště nemá možnost hlubokého zmražení vzorku 
doporučujeme zmrazit v běžném laboratorním mrazáku a zajistit jeho co nejčasnější transport ke 
genetické analýze) a následné předání specializovanému genetickému pracovišti (dále viz fáze II).  
 
Genetické vyšetření ve výše popsaných případech by mělo být na všech SL pracovištích v ČR 
standardem! 
 
B. DOPORUČENÁ VYŠETŘENÍ A ÚKONY:  
 
1. Fotodokumentace – jednoznačně se doporučuje dokumentovat i negativní makroskopické nálezy 
během pitvy srdce a archivace tohoto materiálu s pitevním protokolem 
 
2. Post-mortem CT vyšetření (PMCT) – pokud to možnosti konkrétního pracoviště dovolují, lze zvážit 
provedení celotělového pmCT před pitvou. Dále je možné provést post-mortem angiografii 
koronárních arterií na izolovaném srdci. Vzhledem k větší výtěžnosti klasické pitvy však není 
provedení zobrazovacího vyšetření nezbytné. 
 
3. Mikrobiologie – mikrobiologické vyšetření není standardní součástí SOP a v případě podezření na 
NSS se už z její definice nepředpokládá nález zánětlivých změn při pitvě, které by vyžadovaly 
provedení mikrobiologického vyšetření. Pokud makroskopický pitevní nález přítomnost těchto 
diagnóz nenaznačuje, je možné tedy od tohoto vyšetření upustit. Jeho případná indikace, provedení, 
rozsah a interpretace je plně v kompetenci pitvajícího lékaře. 
Doporučujeme jeho provedení v následujících případech:  
-  v případě podezření na virovou myokarditidu (vyšetření vzorku myokardu a krve (EDTA, zamraženo, 
optimálně na -80°C) metodou PCR k potvrzení diagnózy); vyšetření je možné provést jako doplňkové, 
v případě pozitivního histologického nálezu v podobě lymfocytární myokarditidy, je však nutné při 
pitvě na tuto možnost myslet a odebrat a nechat zamrazit vzorek myokardu navíc. 
-  v případě podezření na systémovou sepsi (odběr hemokultur), orgánového zánětu včetně 
endokarditidy (odběr hemokultur, mozkomíšního moku, sleziny, endokardiální vegetace). 
 
4. Biochemie – vyšetření je cenné při podezření na metabolické poruchy včetně alkoholové a 
diabetické ketoacidózy, dále u anafylaxe, může být užitečné při diagnostice některých chorob (renální 
selhání).  

• Doporučený panel vyšetření u podezření na dekompenzaci diabetes mellitus:  
Glykémie, glykovaný hemoglobin, C-peptid, insulinemie (krev) 
Glykémie, laktát (sklivec) 

• Doporučený panel při podezření na anafylaktický šok: 
Triptáza + celkový IgE (krev) 

• Doporučený panel při podezření na selhání ledvin:  
Urea + kreatinin (krev) 
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FÁZE II: GENETICKÉ VYŠETŘENÍ 
 

K této fázi přistupujeme po vyhodnocení pitevního, histologického a případně dalších laboratorních 
vyšetření, kterými se nepodařilo určit přesnou příčinu smrti, případně bylo uzavřeno, že příčinou 
smrti byla některá z primárních kardiomyopatií. Uvažujeme tedy o chorobách geneticky vázaných, 
s možným zdravotním rizikem pro žijící příbuzné.  
 
1. Ze strany soudního lékaře musí následovat aktivní snaha o osobní kontakt s rodinou (via pohřební 
služba či PČR), v rámci kterého bude ohleduplně informovat pozůstalé o povaze pravděpodobné 
příčiny smrti.  
 
2. Dále je třeba požádat pozůstalé o udělení souhlasu s provedením genetického vyšetření ze vzorků 
odebraných při pitvě jejich příbuzného (informovaný souhlas je přílohou č. … tohoto dokumentu). 
 
3. Soudní lékař dále informuje pozůstalé o možnosti preventivního neinvazivního kardiologického 
vyšetření přímých příbuzných (EKG, 24 hod. EKG, zátěžové EKG, SONO srdce, případně genetické 
vyšetření) a předá kontakt na konkrétního kardiologa, dlouhodobě spolupracujícího s jednotlivými SL 
pracovišti. 
 
4. Hluboce zamražený tkáňový vzorek (slezina, myokard) je po dohodě se styčnou osobou zaslán do 
specializované genetické laboratoře k vyšetření na dostupné genové mutace kauzální ke kanálopatiím 
a kardiomyopatiím.  
 
5. Cílem pracovní skupiny je, aby všechny případy NSS mladých jedinců byly v budoucnu součástí 
celorepublikového registru.  
  
 
SEZNAM SPOLUPRACUJÍCÍCH KARDIOGENETICKÝCH AMBULANCÍ, LABORATOŘÍ A KARDIOGENETIKŮ 
 
Kontaktní osoba – Praha: 
MUDr. Alice Krebsová, Ph.D. 
Klinika Kardiologie, kardiologické ambulance 
Institut klinické a experimentální medicíny 
Vídeňská 1958/9 
140 21 Praha 4 
Tel. +420739528024 
e-mail: krea@ikem.cz 
 
genetické vyšetření zajišťuje: 
Mgr. Pavel Votýpka 
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol 
V Úvalu 84, Praha 5- Motol, 150 06 
Tel. +420224433527 
e-mail: pavel.votypka@fnmotol.cz 
 
 
Kontaktní osoba – Brno: 
MUDr. Milan Sepši, Ph.D. 
Interní kardiologické klinika Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 20, Brno-Bohunice, 625 00 
Tel.: +420532232451 
e-mail: sepsi.milan@fnbrno.cz 

mailto:krea@ikem.cz
mailto:krea@ikem.cz
http://pavel.votypka@fnmotol.cz/
http://pavel.votypka@fnmotol.cz/
mailto:sepsi.milan@fnbrno.cz
mailto:sepsi.milan@fnbrno.cz
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genetické vyšetření zajišťuje:   
RNDr. Iveta Valášková, Ph.D. 
Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Brno 
Černopolní 9, Brno 
Tel.: +420532234715 
e-mail: valaskova.iveta@fnbrno.cz 
 
zástupkyně: 
Mgr. Iva Synková 
Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Brno 
Černopolní 9, Brno 
Tel.: +420532234715 
e-mail: synkova.iva@fnbrno.cz 
 
 

mailto:valaskova.iveta@fnbrno.cz
mailto:valaskova.iveta@fnbrno.cz
mailto:synkova.iva@fnbrno.cz
mailto:synkova.iva@fnbrno.cz
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PROBLEMATIKA STANOVENÍ BEZPROSTŘEDNÍ PŘÍČINY SMRTI U NEGATIVNÍCH ČI 
NEDOSTATEČNÝCH PITEVNÍCH A LABORATORNÍCH NÁLEZŮ: 
 
Genetické vyšetření biologického vzorku (sleziny, myokardu) na přítomnost kauzálních mutací asociovaných 
s arytmickými syndromy je více či méně časově náročné. Je zřejmé, že bezprostřední příčina smrti 
pravděpodobně bude muset být stanovena a uvedena do Listu o prohlídce zemřelého dříve, než bude znám 
jeho výsledek. Po provedení pitvy a histologického vyšetření, případně i dalších laboratorních vyšetření (viz 
výše), kdy jsou všechny nálezy negativní, nastává problém stanovení diagnózy příčiny smrti.  
 
Navrhujeme některou z následujících formulací a kódování v MKN: 
 
I. a) náhlá srdeční smrt I461 
 
I. a) akutní selhání srdce (případně s rozvojem plicního edému) I509 či I501 
 
Pokud je následně genetickou laboratoří potvrzena genová mutace pro některý z arytmických syndromů (LQTS, 
CPVT) s kauzální souvislostí s náhlou smrtí, doporučujeme toto poté uvést jako doložku k pitevnímu protokolu 
se závěrem upřesnění bezprostřední příčiny smrti např. jako: 
 
I. a) syndrom dlouhého QT intervalu  I498 
 
Na ÚZIS lze pak zaslat opravu Listu o prohlídce zemřelého se změnou příčiny smrti. 
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POZNÁMKY K HODNOCENÍ NĚKTERÝCH PITEVNÍCH A HISTOLOGICKÝCH NÁLEZŮ: 
 
V této části se krátce zaměříme na nebezpečí chybného určení příčiny smrti v případech morfologicky chudých 
pitevních a histologických nálezů. Při nedostatku jasných chorobných změn vedoucích k úmrtí totiž vyvstává 
riziko přecenění některých nálezů. AECVP vyslovilo podezření, že v minulosti docházelo k podhodnocení 
případů úmrtí, která by po pitvě a dalších vyšetřeních měla být správně prohlášena za nevysvětlená (SUD či 
SADS). Pitvající lékaři raději určili jako jasnou příčinu smrti konkrétní chorobu i v případech pouze jejich 
borderline nálezů, či dokonce na základě změn vůbec s úmrtím nesouvisejících (tzv. innocent bystanders).  
 
AECVP podává výčet nejistých nálezů z hlediska vztahu k SCD: 
 
1. Choroby koronárních arterií: anomální odstup pravé koronární arterie z levého sinu s inter-arteriálním 
průběhem, anomálie aortálního sinu s koronární arterií bez inter-arteriálního průběhu, vyšší odstup 
koronárních arterií, anomální odstup r. circumflexus z pravého sinu koronární arterie, anomální odstup RIA 
s průběhem do plicní arterie, zřasení koronárních ostií, intra-myokardiální průběh RIA (myokardiální 
přemostění). 
 
2. Choroby myokardu: chorobné změny drobných cév, fokální myokarditida, idiopatická hypertrofie levé 
komory, cor hypertonicum, hypertrabekulizace. 
 
3. Vady chlopní: mírné sklerotické změny aortální chlopně bez hypertrofie levé komory, anulární kalcifikace 
mitrální chlopně, dystrofické kalcifikace mebranózního septa (+/- mitrálního anulu/aortální chlopně), 
insuficience aortální chlopně (dilatace aortálního anulu), myxoidní degenerace mitrální chlopně (prolaps) bez 
dilatace síně nebo fibrózy levé komory a s intaktními šlašinkami. 
 
4. Poruchy převodního systému: hemoragie septa subaortálně, fibróza RBB a LBB (Lenègreova choroba). 
 
5. Vrozené srdeční vady: defekt septa bez obstruktivní plicní vaskulární choroby. 
 
6. Ostatní: lipom síňového septa, vrozená částečná absence perikardu. 
 
Dále je třeba pamatovat na to, že existuje celá řada chorob myokardu, u kterých je velmi problematická a 
špatně definovatelná hranice mezi fyziologickými a patologickými změnami při pitvě a histologickém vyšetření. 
Některé z těchto diagnostických šedých zón mezi nálezem „normálním“ a patologickým, kde je třeba 
obezřetnosti, AECVP uvádí: 
 
1. Tuková infiltrace myokardu pravé komory (změny v rozsahu normy nebo změny sekundární) x ARVC 
(patologické změny).  
Pozn.: obraz masivní infiltrace myokardu pravé komory bez průkazu fibróz a degenerativních změn 
kardiomyocytů by neměl být považován za diagnostický průkaz ARVC, zvláště u lidí obézních, starších a u lidí 
s chronickým abusem alkoholu. 
 
2. Tzv. sportovní srdce (změny v rozsahu normy nebo změny sekundární) x hypertrofická KMP (patologické 
změny).  
Pozn.: zvětšení dutiny levé komory se ztluštěním stěny nad 13 – 14 mm je přítomno u více než třetiny vysoce 
trénovaných sportovců. K odlišení je nutné histologické vyšetření! 
 
3. Fokální zneuspořádání vláken (disarray) myokardu (změny v rozsahu normy nebo změny sekundární) x 
hypertrofická KMP bez hypertrofie (patologické změny).  
Pozn.: makroskopické změny u hypertrofické KMP nejsou přítomny vždy. Izolované zneuspořádání 
kardiomyocytů (disarray) vázané na anteroseptální a posteroseptální oblast by mělo být považováno za 
fyziologické. Pro spolehlivou diagnostiku HKPM je třeba pozitivní histologický nález v podobě intersticiální 
a/nebo ložiskovité fibrózy, dále je třeba pátrat po anomálních intramyokardiálních cévách. 
 
4. Roztroušené fokusy infiltrace myokardu zánětlivými elementy s nebo bez drobných fokusů fibrózy (změny 
v rozsahu normy nebo změny sekundární) x fokální myokarditida (patologické změny).  
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Pozn.: v případě absence nekrózy kardiomyocytů není nález fokusů infiltrace zánětlivými elementy dostatečný 
důkaz myokarditidy, rovněž roztroušené drobné fokusy fibrózy nejsou signifikantní. 
 
5. Obvodová subendokardiální ischémie myokardu (+/-) a hemoragie v rámci poresuscitačních změn (změny 
sekundární) x ložiskovitá či obvodová ischémie myokardu bez resuscitace (patologické změny).  
Pozn.: ischemické změny myokardu, zejména pokud jsou subendokardiální a difuzní, vyžadují vyloučení 
etiologie svého vzniku v rámci prolongované KPR). 
 
Při procesu určení příčiny smrti je nezbytné zohlednit veškeré dostupné anamnestické údaje a okolnosti úmrtí a 
v případě boarderline dubiózních nálezů, které není možné jednoznačně označit ani za změny sekundární ani za 
změny jednoznačně patologické lze doporučit konzultaci s kardiovaskulárním patologem.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Autoři:  
MUDr. Martin Zeman, MUDr. Štěpánka Pohlová Kučerová, MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. 
 
Revidováno Pracovní skupinou Náhlá srdeční smrt ve složení doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MUDr. 
Martin Janík, Ph.D., MUDr. Petr Tomášek, MUDr. Petr Baláž, MUDr. Milan Sepši, MUDr. Alice 
Krebsová, Ph.D. dne … 
 
Schváleno Výborem ČSSLaST dne …  



 

Příloha 1: 
 
A. Tabulky hodnot normální hmotnosti srdce dle hmotnosti a výšky těla a s využitím BMI: 
 

  
 
 
Zdroj: Scholz DG et al (1988) Age-Related Changes in Normal Human Hearts During the First 10 Decades of Life. 
Part I (Growth): A quantitative anatomic study of 200 specimens from subjects from birth to 19 years old. 



 

 
 
 
Zdroj: Emily R. Duncanson, M. Mackey-Bojack (2011) Addult Heart Dissection Technique. 
 



 

 
 
 
Zdroj: Emily R. Duncanson, M. Mackey-Bojack (2011) Addult Heart Dissection Technique 
 
 



 

 
 
 
Zdroj: Vanhaebost J et al, (2014) New references tables and user-friendly Internet application for predicted 
heart weights, http://www.researchgate.net/publication/259700487 
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B. Tabulky hodnot normální tloušťky srdečních oddílů dětí a dospívajících do 20ti let věku: 
 

 
 
 
Zdroj: Scholz DG et al (1988) Age-Related Changes in Normal Human Hearts During the First 10 Decades of Life. 
Part I (Growth): A quantitative anatomic study of 200 specimens from subjects from birth to 19 years old. 
 



 

 
 
 
Zdroj: Scholz DG et al (1988) Age-Related Changes in Normal Human Hearts During the First 10 Decades of Life. 
Part I (Growth): A quantitative anatomic study of 200 specimens from subjects from birth to 19 years old. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
C. Tabulky normálních hodnot obvodů srdečních chlopní u dětí a dospívajících do 20ti let 
 

 
 
 
Zdroj: Scholz DG et al (1988) Age-Related Changes in Normal Human Hearts During the First 10 Decades of Life. 
Part I (Growth): A quantitative anatomic study of 200 specimens from subjects from birth to 19 years old. 
 
 
 

 
 
 
Zdroj: Scholz DG et al (1988) Age-Related Changes in Normal Human Hearts During the First 10 Decades of Life. 
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