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1 Souhrn 

Polycyklické aromatické uhlovodíky představují zdravotně závažnou skupinu látek, které se 

běžně vyskytují v životním a pracovním prostředí. Dermální forma expozice může představovat 

velmi významný příspěvek k celkové zátěži organismu a někteří autoři odhadují její podíl 

u závažných expozic až na téměř polovinu z celkově absorbované dávky PAU. V rozporu s 

touto skutečností byla dermálním expozicím PAU dosud věnována relativně malá pozornost. 

Pro testování dermální penetrace látek in vitro doporučuje OECD dva modely, plnou kůži 

i epidermální membránu. V předkládaném textu prezentuji výsledky in vitro experimentu trans-

epidermální penetrace. Při penetraci vybraných PAU přes epidermální membránu jsme nalezli, 

v porovnání s penetrací PAU přes plnou kůži popsanou v předchozí práci, vyšší hodnoty 

parametru Flux a nižší hodnoty parametru Lag time. Penetrace PAU přes epidermální 

membránu vykazovala také nižší stupeň variability dat, což snižovalo interindividuální 

variabilitu výsledků. Z těchto poznatků vyplývá, že použití epidermální membrány by mohlo 

zpřesňovat jak odhad vnitřní dávky PAU po dermální expozici, tak i odhad souvisejícího 

zdravotního rizika v rámci konzervativního expozičního scénáře. Experimenty s epidermální 

membránou jsou však časově a zejména experimentálně náročné. Dosud nebyly stanoveny 

hodnoty objektivních parametrů integrity epidermální membrány, analogické k parametrům 

integrity plné nebo dermatomované kůže (TEWL a TER) a integrita epidermální membrány je 

posuzována pouze vizuálně. Toto hodnocení není zcela spolehlivé a poškození membrány bývá 

zjištěno až v průběhu pokusu nebo při analýze receptorové tekutiny. 

Výsledky CBMN byly porovnávány s výsledky testu chromozomálních aberací (CAT), který 

je na ústavu dlouhodobě využíván. Oba testy vykázaly srovnatelné výsledky a citlivost v detekci 

poškození DNA. Kombinaci těchto dvou testů detekce poškození DNA považujeme za velmi 

vhodnou pro testování smíšených skupin s různými kuřáckými návyky po environmentální 

i pracovní expozici PAU. Za vhodné považujeme vyjadřovat výsledky obou testů ve formě 

počtu buněk se sledovanou změnou na celkový počet skórovaných buněk (počet dvoujaderných 

buněk s mikrojádrem na 1 000 dvoujaderných buněk, počet aberovaných buněk na 

100 metafazických buněk).  

Pomocí obou testů (CBMN a CAT), provedených v krvi pacientů s psoriázou léčených GT 

(klinická dermální aplikace farmaceutického dehtu/PAU a UV záření), jsme zjistili významnou 

míru genotoxické nebezpečnosti/rizika kombinace 4% farmaceutického dehtu 

a úzkopásmového UVB 311 nm záření.  

Pomocí testu CAT jsme sledovali míru genotoxické nebezpečnosti/rizika několika variant GT 

(3%, 4% a 5% farmaceutického dehtu v kombinaci se dvěma celotělovými zářiči). Míra 

genotoxické nebezpečnosti narůstala s rostoucí koncentrací farmaceutického dehtu v masti a při 

4% koncentraci pravděpodobně dosáhla svého maxima. Míru genotoxické nebezpečnosti/rizika 

terapie ovlivňovalo i UV záření, kde jsme prokázali vyšší genotoxickou nebezpečnost/riziko 

při použití úzkopásmového UVB 311 nm zářiče. Na základě našich výsledků jsme vyslovili 

domněnku, že PAU mají nejen klastogenní, ale i aneugenní potenciál pro poškozování DNA. 

U sledované terapie se zřejmě uplatňuje i synergický účinek kombinované expozice PAU a UV 

záření na poškození DNA. Vzhledem k poměru rizika a benefitu se zdá být nejvhodnější použití 

4% či 5% FD a širokopásmového UV zářiče. 
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2 Summary 

Dermal Exposure of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (Selected Risks of Goeckerman 

Therapy of Psoriasis) 

Polycyclic aromatic hydrocarbons represent a health-related group of substances commonly 

found in the living and working environment. Dermal form of exposure can make a very 

significant contribution to the overall burden on the body, and some authors estimate its 

proportion in severe exposures to almost half of the total absorbed dose of PAH. Contrary to 

this, dermal PAH exposure has so far received relatively little attention. 

 For testing in vitro dermal penetration, the OECD recommends two models, full skin and 

epidermal membrane. In the presented text I present the results of an in vitro trans-epidermal 

penetration experiment. When penetrating selected PAHs through the epidermal membrane, we 

found higher Flux values and lower Lag time values compared to PAH penetration through the 

full skin described in the previous work. Penetration of PAHs through the epidermal membrane 

also showed a lower degree of data variability, which reduced inter-individual variability of 

results. These findings suggest that the use of the epidermal membrane could refine both the 

estimate of the internal dose of PAH after dermal exposure and the estimate of the related health 

risk within a conservative exposure scenario. However, experiments with the epidermal 

membrane are time-consuming and especially experimentally demanding. So far, the objective 

integrity parameters of the epidermal membrane, analogous to the integrity parameters of full 

or dermatomic skin (TEWL and TER), have not been determined and the integrity of the 

epidermal membrane is only assessed visually. This assessment is not entirely reliable and 

membrane damage is only detected during the course of the experiment or in the analysis of the 

receptor fluid. 

The CBMN results were compared with the results of the chromosomal aberration test (CAT), 

which is used at the Institute for a long time. Both tests showed comparable results and 

sensitivity in DNA damage detection. We consider the combination of these two DNA damage 

detection tests to be very suitable for testing mixed groups with different smoking habits after 

environmental and occupational exposure to PAHs. We consider it appropriate to express the 

results of both tests in the form of cell counts with a change in the total number of scored cells 

(number of binucleated cells with micronucleus per 1,000 binuclear cells, number of aberrant 

cells per 100 metaphase cells). 

Using both tests (CBMN and CAT) performed in the blood of patients with psoriasis treated 

with GT (clinical dermal application of pharmaceutical tar/PAH and UV light), we found a 

significant level of genotoxic hazard/risk combination of 4% pharmaceutical tar and 

narrowband UVB 311 nm radiation. 

Using the CAT test, we monitored the genotoxic hazard/risk levels of several GT variants (3%, 

4% and 5% pharmaceutical tar in combination with two whole body emitters). The genotoxic 

hazard rate increased with increasing concentrations of pharmaceutical tar in ointment and 

probably reached its peak at 4% concentration. The degree of genotoxic hazard/therapy risk 

was also affected by UV radiation, where we demonstrated a higher genotoxic hazard/risk when 

using narrowband UVB 311 nm emitters. Based on our results, we believe that PAHs have not 

only clastogenic but also aneugenic potential for DNA damage. A synergistic effect of 

combined exposure of PAHs and UV radiation to DNA damage appears to be observed in the 

therapy under study. The use of 4% or 5% FD and broadband UV emitter seems best.  
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3 Úvod do problematiky 

PAU představují velkou skupinu látek, které se nacházejí v ovzduší, vodě, půdě, tabákovém 

kouři, potravinách a farmaceutických produktech, určených k dermálním aplikacím (IARC 

2010). V čistém stavu jsou PAU pevné organické sloučeniny (bezbarvé, bílé či světle žluté 

barvy) a mezi jejich typické charakteristiky patří vysoký bod varu a tání, nízký tlak par a velmi 

špatná rozpustnost ve vodě. Tlak par a rozpustnost PAU ve vodě klesají se zvyšující se 

molekulovou hmotností a počtem benzenových jader. Naproti tomu se se s rostoucí 

molekulovou hmotností zvyšuje jejich odolnost vůči oxidaci a redukci. PAU jsou dobře 

rozpustné v organických rozpouštědlech a v tucích (nebezpečí kumulace v organismu). 

Z dalších fyzikálně-chemických vlastností PAU nutno zmínit citlivost na světlo, tepelnou 

rezistenci, vodivost a schopnost absorbovat UV záření (Abdel-Shafy a Mansour 2016; Kim et 

al. 2013; WHO 2010).  

Hlavním zdrojem expozice osob ze životního a pracovního prostředí je spalování materiálů 

organického charakteru (Kim et al. 2013). PAU se téměř vždy vyskytují ve směsích. 

Kvalitativní i kvantitativní složení směsí je ovlivňováno typem spalovaného materiálu 

a podmínkami, za kterých ke spalování dochází (Abdel-Shafy a Mansour 2016; Błaszczyk a 

Mielżyńska-Švach 2017; Kim et al. 2013; WHO 2010). 

Pro pracovně neexponované osoby jsou hlavními expozičními zdroji kontaminované ovzduší 

(včetně tabákového kouře), kontaminované potraviny a kontaminovaná voda. Expozice mají 

formu inhalační a perorální (Bansal a Kim 2015; IARC 2010; Kim et al. 2013). 

V pracovním prostředí dominují expozice PAU inhalační a dermální. Dermální forma expozice 

může představovat velmi významný příspěvek k celkové zátěži organismu a někteří autoři 

odhadují (u významných průmyslových expozic) její podíl až na polovinu z celkově 

absorbované dávky PAU (Błaszczyk a Mielżyńska-Švach 2017). Vysoké úrovně expozice 

doprovázejí těžbu a spalování fosilních paliv (důlní činnost, koksárny, slévárny), zpracování 

ropy, spalování ropných produktů a používání materiálů obsahujících PAU v různých 

odvětvích průmyslu (výstavba silnic, gumárenství, výroba hliníku, tiskařství, pokrývačství, 

kovoprůmysl, impregnace dřeva a práce na železnici či letištích (IARC 2012; Moustafa et al. 

2015; Ramesh et al. 2011; Wagner et al. 2015). IARC (2010) udává jako hlavní zdroj pracovní 

expozice PAU výrobu a používání kamenouhelného dehtu a produktů z něj získaných. IARC 

(2012) zařazuje pracovní expozice PAU spojené se zplyňováním uhlí, destilací uhelného dehtu, 

používáním dehtových materiálů jako střešní krytiny či povrchu vozovky, výrobou koksu či 

oceli, čištěním komínů a s výrobou hliníku mezi činnosti skupiny 1, tedy mezi činnosti průkazně 

karcinogenní pro člověka. Všechny uvedené činnosti jsou dle IARC (2012) spojeny se 

zvýšeným výskytem karcinomu plic, výroba hliníku je navíc spojena i s karcinomem močového 

měchýře. Odborná literatura udává též vyšší výskyt nádorů kůže (Alicandro et al. 2016). 

PAU našly své uplatnění i v medicínských aplikacích. V dermatologii se požívají dehty ze 

suché destilace uhlí, dřeva či břidlic, již více než 2 000 let. V roce 1925 byla Williamem H. 

Goeckermanem (Mayo Clinic, USA) poprvé popsána metoda léčby psoriázy, zahrnující 

kombinaci topické aplikace farmaceutického kamenouhelného dehtu s vysokým obsahem PAU 

v masťovém základu a UV záření (Goeckerman 1925). Goeckermanova terapie je používána 

téměř sto let a zůstává jednou z nejúčinnějších možností terapie psoriázy (Gupta et al. 2013). 

Kamenouhelný dehet je velmi složitou směsí obsahující tisíce složek. Klasifikováno bylo 

prozatím asi okolo čtyř set látek (Sekhon et al. 2017). Složení dehtu významně ovlivňuje složení 

výchozí suroviny a teplota destilace (Chalupová et al. 2007). Kamenouhelný dehet má 

antiinflamatorní, antimikrobiální, antipruriginózní a cytostatické účinky (Moustafa et al. 2015). 

Kamenouhelný dehet je používán k léčbě chronické stacionární psoriázy, atopické a seboroické 
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dermatitidy, neurodermatitidy a chronické dermatomykózy (Ditrichová 2014). Používán je 

rovněž k terapii pustulosis palmoplantaris, prurigo simplex (Roelofzen et al. 2007), prurigo 

nodularis (Sorenson et al. 2015) a uremického pruritu (Nakamura et al. 2016). 

Souhrnně lze konstatovat, že nejčastější expoziční cestou pro vstup PAU do organismu je 

inhalace, nicméně významné mohou být i absorpce perorální a dermální. V životním prostředí 

převažují expozice inhalační (kontaminované ovzduší) a perorální (kontaminované potraviny 

a kontaminovaná pitná voda), v pracovním prostředí pak kombinace expozice inhalační 

a dermální. 

Wu et al. (2016) uvádí, že respiračním traktem dospělého člověka projde během 24 hodin 

přibližně 36 m3 vzduchu, zatímco kůže (celková plocha se u dospělého člověka pohybuje mezi 

1,5 až 2,3 m2) může za stejnou dobu přijít do styku zhruba s 260 m3 vzduchu. Některé studie 

přisuzují dermální expozici stejný nebo dokonce i vyšší význam v porovnání s expozicí 

inhalační.  

Například VanRooij et al. (1993) uvádějí, že téměř 75 % z celkově absorbované dávky pyrenu 

mohlo být v případě koksárenských pracovníků přijato transdermální cestou. Rovněž Borak et 

al. (2002) předpokládají, že 90 až 99 % 1-hydroxypyrenu v moči u pracovníků impregnujících 

dřevo kreozotem (inhalační a dermální expozice), vzniklo z pyrenu přijatého dermálně. 

K obdobnému závěru došli i Walter a Knecht (2007), kteří provedli inhalačně-dermální 

experiment na dobrovolnících exponovaných živičných výparům a aerosolu. Z výsledků 

vyplývá, že přibližně 50-60 % celkově absorbovaného pyrenu, chrysenu a anthracenu bylo 

absorbováno kůží. Payan et al. (2008) udávají, že hlavní formou vstupu tetracyklických 

a pentacyklických aromatických uhlovodíků z pracovního prostředí je forma dermální. Fent et 

al. (2014) nalezli zvýšené hodnoty metabolitů PAU v moči u hasičů, kteří během zásahů 

používali dýchací přístroje. Svůj nález odůvodňují dermální expozicí PAU přes nechráněnou 

kůži na krku exponovaných osob. Zajímavý poznatek zaznamenali Wu et al. (2015), kteří 

odhadli, že vlivem expozice dýmům PAU při grilování potravin bylo za jednu hodinu inhalačně 

absorbováno 2,8 až 27 ng ekvivalentu BaP, zatímco dermálně absorpce činila 0,2 až 50 ng 

ekvivalentu BaP. 

Základními vrstvami kůže jsou epidermis, dermis a hypodermis (Horký a Čech 2011). 

Epidermální membrána je tvořena všemi vrstvami epidermis, tedy čtyřmi až pěti vrstvami: 

stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum a stratum corneum 

(Horký a Čech 2011). S ohledem na lipofilní charakter PAU lze předpokládat, že v epidermis 

budou tyto látky intenzivněji prostupovat ve vrstvě strata cornea. Ve vodném prostředí ostatních 

vrstev epidermis lze (v důsledku lipofility PAU) očekávat prostup pomalejší. Důležitým faktem 

je skutečnost, že ve vodném prostředí epidermis dochází k biotransformaci PAU, při které 

vznikají reaktivní intermediáty a volné radikály (bioaktivace), které mohou dále reagovat s 

makromolekulárními složkami tkání organismu (proteiny, DNA a RNA). 

Na hranici mezi epidermis a dermis se nachází subpapilární arteriální a venózní pleteň. 

V situaci, kdy je tato pleteň dilatovaná, pronikají molekuly PAU a jejich metabolitů přes cévní 

stěny do systémové cirkulace a dále do tělních tkání (Cross a Roberts 2008). Zde pokračuje 

jejich biotransformace, včetně pochodů bioaktivačních (Nishifuji a Yoon 2013). V případech, 

kdy je subpapilární pleteň ve vazokonstrikci, procházejí PAU a jejich metabolity přes dermis 

až do oblasti podkožní cévní pleteně a teprve zde vstupují do systémové cirkulace (Cross a 

Roberts 2008; Jang et al. 2018). 
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Z uvedeného stručného přehledu vyplývá, že pro odhad množství PAU, které transdermálně 

proniklo do systémové cirkulace (a následně do tkání) je významným údajem odhad množství 

(PAU), které prostoupilo epidermis a dosáhlo hranice mezi epidermis a dermis (primární 

kontakt se subpapilární arteriální a venózní pletení). Většina experimentů popisovaných v 

odborné literatuře je však založena na testování míry penetrace látek přes plnou kůži, 

prezentovanou komplexem epidermis, dermis a hypodermis (dosažení systémové cirkulace až 

v oblasti podkožní cévní pleteně). Je zřejmé, že testovací model s plnou kůží představuje, v 

porovnání s modelem samotné epidermis, výrazně silnější bariéru, která zpomaluje rychlost 

a intenzitu prostupu PAU do systémové cirkulace (Frasch et al. 2007; Kotingová et al. 2012). 

V experimentech in vitro je míra a rychlost penetrace látek přes kožní bariéru vyjadřována 

veličinami Flux a Lag time. Flux představuje množství látky, které projde přes jednotkovou 

plochu kožní bariéry za jednotku času (nmol/cm2/hod), Lag time je doba za kterou se testovaná 

látka objeví v receptorové tekutině (látka prošla přes kožní bariéru a dosáhla oblastí cirkulace) 

(Forster et al. 2009). 

Z pohledu odhadu zdravotních rizik dermální expozice PAU, založeného na odhadu množství 

PAU, které transdermálně pronikne do systémové cirkulace (vnitřní dávka), mohou data 

zjištěná na modelu plné kůže úroveň rizika podhodnocovat a zvyšovat tak stupeň nejistoty 

odhadu. Pro účely konzervativního odhadu zdravotního rizika, pracujícího s nejvýše možným, 

ale ještě reálným expozičním scénářem, by tedy měl mít vyšší výpovědní hodnotu údaj 

o množství PAU, které v reálném časovém horizontu může dosáhnout primární hranice 

systémové cirkulace (subpapilární arteriální a venózní pleteně) na rozhraní epidermis a dermis. 

V odborné literatuře lze nalézt jen velmi omezené množství údajů o míře a rychlosti 

transdermální penetrace PAU. Přispět k diskusi k této problematice bylo jedním z cílů 

předkládané disertační práce. 

Poškození genetické informace (DNA) buněk, hraje důležitou roli v procesu karcinogenity 

a může být jednou z forem projevu toxicity obecně (Kim et al. 2013). Obecně lze genotoxické 

látky rozdělit do dvou hlavních skupin na klastogeny, které způsobují zlomy chromozomů a na 

aneugeny, které ovlivňují dělení buněk a dělící vřeténka a vedou k aneuploidii (Luzhna et al. 

2013). Poškození DNA, vedoucí k tvorbě dvouřetězcových zlomů, může vznikat přímou 

interakcí daného faktoru s vláknem DNA (ionizující záření) nebo nepřímo (UVC záření, 

alkylační látky) nebo v důsledku poruch enzymatických reparačních procesů. Během těchto 

procesů může docházet i ke konverzi jednořetězcových zlomů na dvouřetězcové (Natarajan a 

Palitti 2008). 

Pro karcinogenní potenciál PAU je nezbytná jejich metabolická transformace (Flesher a Lehner 

2016). Především diol-epoxidy PAU jsou schopné vázat se kovalentně na atomy dusíku 

v molekule guaninu (méně pak adeninu a cytosinu) za vzniku cis i trans stabilních DNA-

adduktů (Błaszczyk a Mielżyńska-Švach 2017; WHO 2010). Tvorba DNA-adduktů představuje 

premutační změnu. Většina adduktů je rozpoznána a odstraněna reparačním systémem. 

Neodstraněné addukty představují iniciaci bodové mutace (obvykle substituce či delece), která 

může být prvním krokem v rozvoji nádoru v důsledku aktivace proonkogenů (například KRAS 

onkogen) či inaktivace tumor-supresorových genů (například p53 tumor supresorový gen) 

(Błaszczyk a Mielżyńska-Švach 2017; Moorthy et al. 2015). PAU s nízkým genotoxickým 

potenciálem pravděpodobně působí jako promotory ve vývoji nádorů negenotoxickým 

mechanismem. Například fluoranthen se ukázal být silným inhibitorem gap-junction 

intercelulární inhibice, čímž umožňuje buňkám uniknout ze suprese růstu a působí jako 

promotor buněčné proliferace (Blaha et al. 2002) 
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V experimentech byl prokázán karcinogenní účinek PAU po dermálním, perorálním, 

intraperitoneálním, intramamilárním a inhalačním podání, ovšem místo vzniku tumoru 

neodpovídalo vždy místu aplikace. Například po aplikaci PAU na kůži byl popsán nález nejen 

kožních papilomů a karcinomů, ale i nádorů jater (WHO 2010). 

Pro testování genotoxicity se v humánních studiích používá nejčastěji periferní krev. Tu lze 

odebrat jako žilní krev či ji získat z vpichu do bříška prstu jako kapilární krev. Využívá se buď 

plná krev, nebo frakce leukocytů izolovaná centrifugací pomocí hustotního gradientu. Použití 

lymfocytů je velmi výhodné v rámci biomonitoringu osob, protože životnost lymfocytů je tří 

až šest měsíců a cirkulují skrze všechny tkáně těla (Villarini et al. 2012). Lymfocytů je 

v lidském těle asi 500*109 ale pouze přibližně 2 % z tohoto počtu se nacházejí v periferní krvi. 

Neustále však dochází k cirkulaci lymfocytů mezi krví a lymfoidními orgány, což je velmi 

důležité při hodnocení expozice genotoxickým agens in vivo, kdy mohou být lymfocyty 

poškozeny v kterékoli části těla a následně zachyceny a analyzovány při odběru periferní krve.  

Běžně se lymfocyty nachází v krvi v G0 fázi a nedělí se. Proto je k dělení lymfocytů potřeba 

stimulace mitogenem. B a T lymfocyty lze stimulovat k mitóze „pokeweed mitogenem“, 

T lymfocyty fytohemaglutininem či konkanavalinem A (Johannes a Obe 2013). V kulturách 

periferních lymfocytů lze provádět testy detekující poškození DNA. Mezi nejčastěji používané 

testy patří test chromozomálních aberací (CAT), mikronukleus test (MNT), kometový test a test 

výměny sesterských chromatid (Johannes a Obe 2013). 

MNT je považován za univerzální test, který lze použít při biomonitoringu osob s použitím 

různých cílových buněk, jako jsou lymfocyty, fibroblasty, epiteliální buňky (například bukální, 

nasální či urinální) (Mateuca et al. 2012; Sabharwal et al. 2015). Mezi jeho výhody patří 

rychlost, možnost automatizace a statistická výpovědnost (Mateuca et al. 2006). Automatizace 

metody umožňuje analýzu velkého počtu buněk a odstraňuje chyby subjektivního hodnocení. 

Na druhou stranu však automatické systémy vyžadují rozsáhlou validaci, než mohou být plně 

využity v lidských biomonitorovacích studiích (Mateuca et al. 2012).  

Varianta MNT „cytokinesis-block“ mikronukleus test (CBMN), který hodnotí přítomnost 

mikrojader (MN) ve dvoujaderných buňkách (DJB), tedy poškození DNA, která vznikla 

v buňce od poslední mitózy (Kirsch-Volders a Fenech 2001), je používán i v rámci 

genotoxického screeningu nových látek, materiálů a postupů v biologii, medicíně 

a nanotechnologiích (Luzhna et al. 2013). Představuje tak nejlépe validovanou a nejčastěji 

používanou metodu pro hodnocení MN v lidských buňkách nejen v rámci in vitro a in vivo 

genotoxických studií, ale i při hodnocení vlivu věku, pohlaví, environmentální expozice 

genotoxickým látkám, vlivu výživy a faktorů životního stylu (Fenech a Bonassi 2011). K jeho 

širokému rozšíření přispěla také relativně nízká cena, jednoduchost provedení i hodnocení 

a v základní verzi také možnost nefluorescenčního barvení (Rossnerova et al. 2016). 

Zvýšení základní frekvence MN v periferních lymfocytech bylo v řadě studií (včetně 

International Human Micronucleus – HUMN Project) identifikováno jako prediktivní 

biomarker rizika rakoviny (Bonassi et al. 2011; Maffei et al. 2014; Nelson et al. 2017). Odborná 

literatura rovněž uvádí, že počet MN v nádorových buňkách lze využít i jako marker 

radiosenzitivity nádorů (Huang et al. 2011). Někteří autoři nalezli souvislost mezi hladinou MN 

a výskytem kardiovaskulárních chorob (Federici et al. 2008; Murgia et al. 2007). 

Kromě detekce samotných MN je možné během CBMN detekovat i další události jako jsou 

chromatinové můstky a jaderné pupeny. Duan et al. (2009) uvádějí, že chromatinové můstky 

a jaderné pupeny v lymfocytech periferní krve mohou být použity jako indikátory poškození 

DNA v populaci exponované PAU. Zhang et al. (2015) popsali asociaci mezi výskytem MN, 
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chromatinových můstků a jaderných pupenů v periferních lymfocytech a rizikem vzniku 

nádorového onemocnění. 

CAT se používá jako biomarker expozice a účinku při hodnocení možného genotoxického 

působení různých látek v pracovním i environmentálním prostředí jak u skupin, tak 

i u jednotlivců. Zejména u směsí různorodých látek je výhodou nespecifičnost CAT, kdy počet 

chromozomálních aberací (CA) odráží i interakce směsí xenobiotik s DNA buněk a je tak 

jediným důkazem přítomnosti a účinku xenobiotik při dlouhodobější expozici (AHEM 2007). 

Sram et al. (2004) uvádí, že CAT provedený na periferních lymfocytech odráží expozici 

klastogenním agens zpětně za dobu tří až šesti měsíců. CAT lze použít i pro ověření správného 

stanovení přípustných pracovních expozičních limitů (PEL) (Sram et al. 2004). 

CA mohou pomoci predikovat prognózu onemocnění či stárnutí organismu, pokud jsou 

zkombinovány s dalšími molekulárními či fyziologickými parametry (Venkatesan et al. 2015). 

Mateuca et al. (2012) předpokládá, že vyšší frekvence strukturálních CA může sloužit pro 

predikci zvýšeného rizika nádorových onemocnění, bez ohledu na to, co je příčinou tohoto 

nárůstu. Rovněž Vodenkova et al. (2015) předpokládají, že CA mohou sloužit jako ukazatel 

rizika vzniku a rozvoje nádorového onemocnění. Detekce CA (zejména u dicentrických 

chromozomů) v periferních lymfocytech se celosvětově úspěšně používá i k odhadu 

absorbované dávky při radiačních nehodách. Nejúspěšnější je při dávkách mezi 0,5 až 1,5 Gy 

(Natarajan 2002). 

MNT umožňuje detekovat poškození chromozomů způsobené klastogenně i aneugenně 

působícími látkami v podmínkách in vitro i in vivo. Klastogeny mohou způsobovat vznik 

chromozomálních fragmentů, zatímco aneugeny interferují s mitotickým aparátem buněk 

a mohou v průběhu mitózy vést k poruše segregace celých chromatid či chromozomů 

(Hintzsche et al. 2017). Na rozdíl od testu chromozomálních aberací detekuje MNT změny 

DNA, které jsou přenášeny do dceřiných buněk (OECD 2016b). 

Psoriáza je chronické, neinfekční, relabující a remitující imunitně zprostředkované zánětlivé 

onemocnění, které postihuje 0,5 až 11,4 % dospělého obyvatelstva západních zemí bez 

predilekce pohlaví (Michalek et al. 2017; Parisi et al. 2013). Onemocnění postihuje kůži, nehty 

a klouby (Michalek et al. 2017) a je spojeno s řadou komorbidit (kardiovaskulární onemocnění, 

diabetes mellitus, metabolický syndrom, non-alkoholická steatohepatitida, nespecifické střevní 

záněty, nádorová onemocnění, deprese a úzkost) (Ni a Chiu 2014). Výsledkem zánětlivého 

procesu je hyperkeratóza a parakeratóza, které klinicky vedou k tvorbě ostře ohraničených, 

kulatých či oválných, suchých, červených a vyvýšených plaků, pokrytých v případě stabilní 

plakovité formy stříbřitě bílými šupinami (Chandra et al. 2015). Intenzitu a rozsah onemocnění 

lze hodnotit na základě indexu PASI (Psoriasis Area and Severity Index, rozsah 0–72), BSA 

(Body Surface Area, rozsah 0–100%) či DLQI (Dermatology Life Quality index, rozsah 0–30) 

(Drlík 2015). 

V léčbě psoriázy se v prvním kroku uplatňuje topická léčba a fototerapie. Bývají používány 

dehtové přípravky (s vysokým obsahem PAU), dithranol, steroidy, analogy vitaminů D a A, 

lokální imunomodulátory a excimerový lasere (308 nm). Levnou, osvědčenou a vysoce účinnou 

metodou léčby je Goeckermanova terapie (GT), která kombinuje topickou aplikaci 

farmaceutického dehtu s expozicí UVA a UVB záření. Problémem jsou možné vedlejší účinky 

léčby, ke kterým patří zejména účinky genotoxické a imunotoxické. Za tyto účinky jsou 

zodpovědné jak PAU tak i UV záření, které jsou oba dle IARC zařazeny do skupiny 1, tedy 

mezi prokázaně karcinogenní noxy (IARC 2018). Závěry odborné literatury o míře rizika 

genotoxických účinků vysoce účinné GT zatím nejsou jednotné. Některé studie toto riziko 
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potvrzují, jiné jej považují za akceptovatelné. Přispět k diskusi k této problematice bylo jedním 

z cílů předkládané disertační práce. 

4 Cíle disertační práce 

STÁVAJÍCÍ STAV: Polycyklické aromatické uhlovodíky představují zdravotně závažnou 

skupinu látek, které se běžně vyskytují v životním a pracovním prostředí. Dermální forma 

expozice může představovat velmi významný příspěvek k celkové zátěži organismu a někteří 

autoři odhadují její podíl u závažných expozic až na téměř polovinu z celkově absorbované 

dávky PAU. V rozporu s touto skutečností byla dermálním expozicím PAU dosud věnována 

relativně malá pozornost, a proto v současnosti disponujeme jen omezeným množstvím 

toxikologických údajů o rychlosti a intenzitě prostupu těchto látek do systémové 

cirkulace, jež by bylo možné využít pro odhady úrovní souvisejících zdravotních rizik.  

Specifickou formu dermálních expozic polycyklickým aromatickým uhlovodíkům představují 

terapie některých kožních onemocnění (například psoriázy), při kterých jsou používány 

preparáty s jejich vyšším obsahem. Příkladem může být klinicky velmi účinná Goeckermanova 

terapie psoriázy, jejíž součástí je dermální aplikace farmaceutického kamenouhelného dehtu, 

obsahujícího polycyklické aromatické uhlovodíky. Hodnocení míry zdravotních rizik, 

vyplývajících z použití polycyklických aromatických uhlovodíků v Goeckermanově 

terapii, zatím nevykazují uspokojivou míru konzistence. Někteří autoři zvýšené riziko 

potvrzují, někteří jej považují za nízké až zanedbatelné.  

CÍLE: Cílem předkládané disertační práce bylo přispět k rozšíření poznatků v obou výše 

uvedených oblastech bádání, týkajících se (1) odhadů míry prostupu (rychlosti a intenzity) 

vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků přes kůži (trans-epidermální 

absorpce) při experimentální expozici in vitro a (2) odhadů míry genotoxicity (vybrané 

nebezpečnosti/rizika), souvisejícího s klinickou dermální aplikací farmaceutického dehtu 

(obsahujícího polycyklické aromatické uhlovodíky) v rámci Goeckermanovy terapie u pacientů 

s psoriázou. Genotoxický účinek byl vybrán z důvodu jeho mimořádně vysoké úrovně 

nebezpečnosti. 

5 Materiál a metodika 

5.1 Testování trans-epidermální absorpce vybraných PAU 

V experimentech byla použita epidermální membrána z dorzální strany ušního boltce prasete 

domácího, která je považována za vhodnou náhradu lidské epidermální membrány (Szura et al. 

2014). Pro experimenty byly vybrány naftalen (NAP), fenanthren (PHE), pyren (PYR) 

a benzo[a]pyren. Výběr byl řízen závažností a/nebo mírou zastoupení daného uhlovodíku 

v běžně se vyskytujících směsích PAU.  

Na povrch vzorků epidermální membrány byly PAU aplikovány ve formě přesycených roztoků 

(maximální dávky), připravovaných postupným rozpouštěním příslušného uhlovodíku ve dvou 

mililitrech isopropyl-myristátu. V experimentu byly použity 10ml vertikální statické difúzní 

komůrky dle Franze, vybavené magnetickým míchadlem (Franz 1975). Vzorky epidermální 

membrány byly vkládány do horní části komůrky, zatímco spodní část komůrky byla naplněna 

receptorovou tekutinou (4% bovinní sérový albumin v PBS s přídavkem 1 % penicilinu 

a streptomycinu). Absorpční plocha vzorku epidermální membrány byla omezena výřezem 

v horní části komůrky a činila 1,77 cm2.  
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V komůrkách testujících absorpci naftalenu, fenanthrenu a pyrenu byly odběry o objemu 0,6 ml 

prováděny v časech 10 min, 30 min, 1 hod, 4 hod a 24 hod od aplikace donorového roztoku. 

V komůrkách testujících benzo[a]pyren byly odběry prováděny v časech 1 hod, 4 hod, 22 hod, 

26 hod a 48 hod od aplikace donorového roztoku a skladovány při -20 °C do doby analýzy. 

Koncentrace testovaných PAU ve vzorcích receptorové tekutiny byly stanoveny 

vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) s fluorescenční detekcí. Základní 

statistické výpočty byly provedeny v programu MS Excel 2013. K výpočtu charakteristik 

absorpce (Flux a Lag time) z experimentálních dat byl použit námi vytvořený počítačový 

program SAMPA (Bezrouk et al. 2017).  

5.2 Goeckermanova terapie (GT) 

GT zahrnuje kombinaci topické aplikace farmaceutického kamenouhelného dehtu s vysokým 

obsahem PAU v masťovém základu (FD) s celotělovou iradiací UV zářením. V rámci studie, 

popisované disertační prací byly použity tři koncentrace FD v masťovém základu (5%, 4% 

a 3%) a dva celotělové UV zářiče. Celotělový UV1 zářič emitoval UVA (320–400 nm) a UVB 

(280–320 nm) záření, zatímco celotělový UV2 zářič emitoval UVB záření o vlnové délce 310–

315 nm.  

Studie se zúčastnilo celkem 173 pacientů (99 mužů a 74 žen) ve věku 18 až 82 let, trpících 

chronickou stabilní plakovitou formou psoriázy. Pacienti byli léčeni GT v letech 2004 až 2017 

na Klinice nemocí kožních a pohlavních, Fakultní nemocníce Hradec Králové. Do studie nebyli 

zahrnuti pacienti, kteří byli v posledních třech měsících před hospitalizací vystaveni významné 

expozici PAU, UV či radiačnímu záření, genotoxickým látkám či v této době prodělali virózu. 

Studie byla schválena Etickou komisí Fakultní nemocnice Hradec Králové. Každému 

pacientovy byly poskytnuty informace o studii a každý pacient, zařazený do studie, poskytl 

podepsaný informovaný souhlas. Participace pacientů ve studii byla zcela dobrovolná 

(s možností okamžitého ukončení účasti ve studii bez udání důvodu).  

Pacienti byli rozděleni (podle použité formy GT) do čtyř skupin. Skupinu 1 tvořilo 32 pacientů 

(15 mužů a 17 žen, průměrný věk 47,15±16,45 let, 13 kuřáků) léčených 4% FD a UV2 zářičem 

po dobu 3 až 18 dní. Rozsah postižení psoriázou na počátku GT byl 18 až 58% tělesného 

povrchu. Pacienti byli přijímáni v lednu až červnu. U této skupiny byl proveden CAT i MNT. 

Skupinu 2 tvořilo 20 pacientů (13 mužů a 7 žen, průměrný věk 44,30±14,26 let, 12 kuřáků) 

léčených 4% FD a UV1 zářičem po dobu 3 až 18 dní. UV záření bylo aplikováno celkem po 

dobu 3 až 112 min. Rozsah postižení psoriázou na počátku GT byl 23 až 58 % tělesného 

povrchu. Pacienti byli přijímáni v září až květnu. U této skupiny byl proveden CAT. 

Skupinu 3 tvořilo 72 pacientů (45 mužů a 27 žen, průměrný věk 41,58±17,09, 36 kuřáků) 

léčených 5% FD a UV1 zářičem 3 až 31 dní. UV záření bylo aplikováno celkem po dobu 6 až 

240 min. Rozsah postižení psoriázou na počátku GT byl 11 až 76 % tělesného povrchu. Pacienti 

byli přijímáni v září až červnu. U této skupiny byl proveden CAT. 

Skupinu 4 tvořilo 49 pacientů (26 mužů a 23 žen, průměrný věk 44,34±18,75 let, 20 kuřáků) 

léčených 3% FD a UV1 zářičem po dobu 3 až 22 dní. UV záření bylo aplikováno celkem po 

dobu 5 až 220 min. Rozsah postižení psoriázou na počátku GT byl 11 až 66 % tělesného 

povrchu. Pacienti byli přijímáni v září až červnu. U této skupiny byl proveden CAT 

Od všech pacientů odebrány vzorky periferní krve z kubitální žíly (4 ml) před zahájením a po 

ukončení GT. Vzorky byly odebírány do vakuových zkumavek s heparinátem litným. Vzorky 

krve byly označeny a uchovávány v chladu (+4 °C až +8 °C) do doby analýzy (do 24 hodin po 

odběru). 
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5.3 Mikronukleus test 

Mikronukleus test byl prováděn (jako jeden z cílů disertační práce) dle modifikace metody 

AHEM (2003) a metody Kmochova et al. (2016). Test byl na Ústavu hygieny a preventivního 

lékařství zaveden jako test zcela nový. 

5.4 Chromozomální aberace 

Test chromozomálních aberací (CAT) byl prováděn dle modifikované metodiky (AHEM 2007).  

5.5 Statistické hodnocení 

Statistická analýza dat byla provedena v programovém prostředí R (https://www.r-project.org/ 

R Development Core Team (2017) R: A Language and Environment for Statistical Computing. 

R Found. Stat. Comput.). Normalita dat byla hodnocena na základě Anderson-Darling testu, 

porovnání dat před a po GT bylo provedeno pomocí neparametrického párového Wilcoxonova 

testu či párového t-testu. Analýza korelací byla provedena pomocí Spermanova nebo 

Pearsonova testu, volba byla podle normality dat. Při hodnocení rozdílu mezi skupinami 

dělenými více než dvěma hladinami faktorů byl výběr testu určován na základě hodnocení 

homogenity rozptylu (Bartlettův test). Ve všech případech použití Bartlettova testu byla 

homogenita zamítnuta, a proto byl použit neparametrický Kruskal-Wallis Rank Sum Test. 

Pokud byl jeho výsledek statisticky významný, bylo pro další srovnání použito Wilcoxonova 

testu, kde mnohočetná srovnání byla korigována použitím Holm-Bonferroniho korekce. 

6 Výsledky 

6.1 Trans-epidermální absorpce vybraných PAU 

Experimenty s trans-epidermální absorpcí byly prováděny ve 40 komůrkách (10 komůrek pro 

každý testovaný PAU). Pro výpočet míry a rychlosti penetrace látek přes kožní bariéru bylo 

možné využít údaje celkem z 32 komůrek (naftalen 7, fenanthren 8, pyren 10, benzo[a]pyren 

7). Ostatní data musela být vyřazena, neboť extrémní výše jejich hodnot svědčila o skrytém 

poškození epidermální membrány, které nebylo možno před experimentem zjistit vizuálně. 

Koncentrace přesycených roztoků testovaných PAU v isopropyl-myristátu se vlivem rozdílné 

rozpustnosti snižovaly s molekulovou hmotností uhlovodíků od 1 099 mmol/l (naftalen) do 

55,9 mmol/l (benzo[a]pyren). Množství PAU v objemu 100 µl takto připravených roztoků 

(aplikovaných na povrch membrány) se pohybovalo od 109 900 nmol naftalenu do 55,9 nmol 

benzo[a]pyrenu. 

Množství PAU nalezené v receptorové tekutině charakterizovalo celkové množství PAU, které 

penetrovalo přes membránu za zvolené časové úseky (naftalen, fenanthren a pyren 24 hod, 

benzo[a]pyren 48 hod). Toto množství (aritmetický průměr/medián) se snižovalo s rostoucí 

molekulovou hmotností od 861,3/709,0 nmol naftalenu do 13,5/12,4 nmol benzo[a]pyrenu. 

Průběh trans-epidermální absorpce sledovaných látek je zachycen na obrázcích 1 a 2. Množství 

PAU, nalezená v receptorové tekutině, představovala 0,24 % (benzo[a]pyren) až 0,84 % 

(fenanthren) aplikované dávky. 
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Obr. 1 Trans-epidermální absorpce naftalenu (NAP), fenanthrenu (PHE) a pyrenu (PYR) 

 

Obr. 2 Trans-epidermální absorpce benzo[a]pyrenu 
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Množství látky, které prošlo přes jednotkovou plochu kožní bariéry za jednotku času (Flux; 

aritmetický průměr/medián), se snižovalo s rostoucí molekulovou hmotností od 

95,7/94,0 nmol/cm2/hod (naftalen) do 0,21/0,18 nmol/cm2/hod (benzo[a]pyren). Doba, za 

kterou PAU procházely přes kožní bariéru a dosahovaly oblastí cirkulace (Lag time; aritmetický 

průměr/medián), se naopak s jejich rostoucí molekulovou hmotností prodlužovala od 

0,17/0,32 hod (naftalen) do 11,2/9,53 hod (benzo[a]pyren). 

6.2 Vliv GT na hladiny mikrojader a chromosomálních aberací pacientů s psoriázou 

GT terapie s použitím 4% FD a UV2 celotělového zářiče (skupina 1) vedla k signifikantnímu 

nárůstu celkového počtu DJB s mikrojádry (DJB s MN, p<0,001). Tento nárůst byl způsoben 

nárůstem počtu DJB s 1 MN (p<0,001), DJB se 2 MN (p<0,05) a DJB se 3 a více MN (DJB s 

3 MN, p<0,01). V případě počtu chromatinových můstků a jaderných pupenů byl po GT 

zaznamenán mírný nárůst, který však nebyl statisticky signifikantní. Rovněž jsme po GT 

pozorovali signifikantní nárůst celkového počtu aberovaných buněk (ABB, p<0,001), a to 

zejména strukturálně aberovaných buněk (SAB, p<0,001), nikoli však numericky aberovaných 

buněk (NAB, p>0,05). Průměrný ABB před léčbou byl 3,12 % a po GT 5,66 %. Výsledky jsou 

podrobně uvedeny v tabulce 1. 

Tab. 1  Počty mikrojader a chromozomálních aberací před a po GT 

 

Legenda:  

Q1, Q3  1. kvartil, 3. kvartil 

VSO  výběrová směrodatná odchylka 

Min, Max minimum, maximum 

Q1 Medián Q3 Průměr±VSO Min Max p

ABB před GT (%) 2 3 4 3,12±1,58 0 8

ABB po GT (%) 4 6 7 5,66±1,91 1 10

SAB před GT (%) 2 3 4 3,06±1,61 0 8

SAB po GT (%) 4 6 7 5,56±1,92 1 10

NAB před GT (%) 0 0 0 0,06±0,25 0 1

NAB po GT (%) 0 0 0 0,09±0,39 0 2

DJB s MN před GT (‰) 7 10 15,25 12,09±8,07 3 41

DJB s MN po GT (‰) 13,75 17 24 21,16±13,84 4 62

DJB s 1 MN před GT (‰) 6,75 9,5 14,25 11,00±6,97 2 33

DJB s 1 MN po GT (‰) 11,75 16 23 18,47±10,95 4 52

DJB s 2 MN před GT (‰) 0 1 3 1,06±1,54 0 8

DJB s 2 MN po GT (‰) 0,75 1 3 2,16±3,27 0 17

DJB s 3 MN před GT (‰) 0 0 0 0,03±0,18 0 1

DJB s 3 MN po GT (‰) 0 0 1 0,53±1,44 0 8

Můstky před GT (‰) 0 1 2 1,06±1,29 0 6

Můstky po GT (‰) 0 1 1,25 1,28±1,53 0 7

Pupeny před GT (‰) 7 9 15,25 11,06±7,16 0 29

Pupeny po GT (‰) 7,5 12 15,25 12,97±9,64 1 51

MN před GT (‰) 7 11 17,25 13,22±9,32 3 49

MN po GT (‰) 14,75 19 27,25 24,75±19,36 4 101

PASI před GT 14,3 18,4 21,95 19,3±7,31 8,8 42,4

PASI po GT 4,07 4,85 6,25 5,22±2,16 1,5 12,4

(n=32) p<0,01

(n=32) n.s.

(n=32) p<0,001

(n=32) p<0,001

(n=32) n.s.

(n=32)

(n=32) p<0,001

p<0,001

(n=32) p<0,001

(n=32) p<0,05

(n=32) p<0,001

(n=32) n.s.
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ABB  celkový počet aberovaných buněk 

SAB  strukturálně aberované buňky 

NAB  numericky aberované buňky 

DJB s MN dvoujaderné buňky s mikrojádry (bez ohledu na počet mikrojader v dvoujaderné 

buňce) 

DJB s 1 MN   dvoujaderné buňky s 1 mikrojádrem 

DJB s 2 MN dvoujaderné buňky se 2 mikrojádry 

DJB s 3 MN dvoujaderné buňky s 3 a více mikrojádry 

n. s.  nesignifikantní 

  
Výsledky korelační analýzy dat získaných před terapií souhrnně zobrazuje obrázek 3. V levé 

části obrázku je znázorněno rozložení jednotlivých parametrů ve skupině 1, v pravé části jsou 

výsledky korelační analýzy, vyjádřené hodnotou odpovídajícího korelačního koeficientu. 

Analýza prokázala významnou souvislost mezi věkem a počtem DJB s MN (p<0,001) 

u pacientů před zahájením terapie. Dále jsme před terapií nalezli významnou souvislost mezi 

počtem vykouřených cigaret a ABB (p<0,05). Logický byl nález významné souvislosti mezi 

PASI skóre a procentem tělesného povrchu postiženého psoriázou (p<0,001). 

 

Obr. 3 Výsledky statistické analýzy vztahů sledovaných parametrů před terapií 

ABB  celkový počet aberovaných buněk před GT na 100 metafazických buněk 

DJB s MN počet dvoujaderných buněk s mikrojádrem na 1 000 DJB 

% povrchu % tělesného povrchu postiženého psoriázou 

* p<0,05, *** p<0,001 

 



17 

 

Výsledky korelační analýzy dat získaných po terapii souhrnně zobrazuje obrázek 4. V levé části 

obrázku je znázorněno rozložení jednotlivých parametrů ve skupině 1, v pravé části jsou 

výsledky korelační analýzy, vyjádřené hodnotou odpovídajícího korelačního koeficientu. 

Analýza prokázala významnou souvislost mezi celkovým počtem ABB a rozsahem povrchu 

kůže postiženým psoriázou, na který byl aplikován FD (p<0,05). Na hranici významnosti se 

pohybovala souvislost mezi celkovým počtem DJB s MN na 1 000 DJB a celkovým počtem 

ABB na 100 mitotických buněk (p=0,05). 

 

Obr. 4 Výsledky statistické analýzy vztahů sledovaných parametrů po terapii 

ABB  celkový počet aberovaných buněk na 100 metafazických buněk 

DJB s MN počet dvoujaderných buněk s mikrojádrem na 1 000 DJB 

UV (J/cm2) dávka UVB záření v J/cm2 

Efekt GT účinnost GT v % 

% povrchu % tělesného povrchu postiženého psoriázou 

* p<0,05 

 

6.3 Vliv variant GT na hladinu chromosomálních aberací u pacientů s psoriázou 

Nejrozsáhlejší postižení tělesného povrchu psoriázou bylo zaznamenáno ve skupině 2, nejdelší 

aplikace FD i UV ve skupině 3 a nejvyšší nárůst ABB ve skupině 1, kde jsme pozorovali 

i nejvyšší nárůst SAB, a naopak nejnižší nárůst NAB. Nejnižší genotoxický účinek potenciál 

byl pozorován u skupiny/varianty GT 4. 

Při porovnání jednotlivých skupin mezi sebou byly nalezeny signifikantní rozdíly v hladinách 

ABB mezi skupinou 4 a všemi ostatními skupinami (p<0,001; ve všech případech byl vyšší 

počet ABB ve skupině 1) a rovněž mezi skupinou 1 a 3 (p<0,05), kdy významnější nárůst ABB 

byl ve skupině 1 (tabulka 2). 



18 

 

Tab. 2 Porovnání hladin celkového počtu aberovaných buněk (ABB) mezi skupinami  

 

Legenda:  

n. s. nesignifikantní 

NA neanalyzováno 

 

Při porovnání jednotlivých skupin mezi sebou byly nalezeny signifikantní rozdíly v hladinách 

SAB mezi skupinou 1 a skupinami 3 a 4 (p<0,001). Ve všech případech byl vyšší počet SAB 

ve skupině 1. K hranici významnosti se blížil rozdíl mezi skupinou 4 a oběma zbývajícími 

skupinami (p=0,056). V případe NAB byly nalezeny signifikantní rozdíly v jejich hladinách 

mezi skupinami 3 a 1 (p<0,001) a skupinami 3 a 4 (p<0,001) a dále mezi skupinami 1 a 2 

(p<0,05). Nejvyšší nárůst NAB byl zaznamenán ve skupině 3, nejnižší naopak ve skupině 1. 

Terapie měla nejvyšší účinnost ve skupině 1, nejnižší pak ve skupině 4. V rámci celé studované 

skupiny (všechny čtyři skupiny dohromady) jsme mezi muži a ženami nezaznamenali 

signifikantní rozdíly v hladinách ABB, SAB ani účinnosti GT. Naopak při srovnání kuřáků 

a nekuřáků jsme nalezli signifikantně vyšší hladinu NAB ve skupině kuřáků (p<0,05). Kuřáci 

byli významně mladší než nekuřáci (p<0,001). 

7 Diskuse 

7.1 Trans-epidermální absorpce vybraných PAU 

Experimenty popsané v prezentované disertační práci byly prováděny na epidermální 

membráně, která byla odebrána z dorzální strany ušního boltce prasete. Experimenty s PAU na 

epidermální membráně dosud nebyly publikovány. Kůže ušního boltce prasete domácího je 

svou strukturou blízká kůži lidské a je považována za její vhodnou experimentální náhradu 

(Jacobi et al. 2007). Lze ji poměrně snadno získat a její použití je z etického hlediska méně 

komplikované než použití kůže lidské.  

Jako vhodné rozpouštědlo pro přípravu donorového roztoku ve vodě špatně rozpustných látek 

(například PAU) bývá v literatuře uváděn aceton (Kotingová et al. 2012; Sartorelli et al. 1999; 

Sartorelli et al. 2001) nebo ethanol (Payan et al. 2008). Implementace takto získaných výsledků 

do oblasti reálných dermálních expozic (převážně v pracovním prostředí) je však poněkud 

diskutabilní, protože aceton ani ethanol nepatří k běžným matricím s vyšším obsahem PAU. 

Běžnými matricemi bývají minerální oleje, maziva, ropné meziprodukty a odpady a dehtové 

výrobky. Kamenouhelný (farmaceutický) dehet v masťovém základu „unguentum leniens“ je 

používám i v dermatologii (Kotingová et al. 2012). Z uvedených důvodů jsme pro přípravu 

donorového roztoku použili v našem experimentu metodiku US-Environmental Protection 

Agency (US-EPA), která k dermálnímu testování látek špatně rozpustných ve vodě (kam patří 

i PAU) doporučuje jako rozpouštědlo isopropyl-myristát (EPA 2004). 

Experiment popisuje dermální penetraci nekonečné (maximální) dávky několika vybraných 

PAU. Nutnou podmínkou pro aplikaci nekonečně dávky je stav, kdy přes membránu penetruje 

méně než 10 % z nabídnuté dávky (Chilcott a Price 2008). Vzhledem k tomu, že v našem 

Skup. 4: 3% FD + UV1 Skupi. 2: 4% FD + UV1 Skup. 1: 4% FD + UV2

Skup. 2: 4% FD + UV1 p<0,001 NA NA

Skup. 1: 4% FD + UV2 p<0,001 n.s. NA

Skup. 3: 5% FD + UV1 p<0,001 n.s. p<0,05

Nárůst ABB
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experimentu penetrovalo přes membránu maximálně 0,84 % nabídnuté dávky, lze podmínku 

scénáře nekonečné dávky považovat za splněnou.  

Je známo, že vyhodnocení dat z dermálních experimentů může být zatíženo chybami ve 

výpočtech hodnot Flux a Lag time v důsledku nerespektování dosažení pseudo-ustáleného 

stavu (pseudo-steady-state). Pro redukci/eliminaci tohoto rizika bývá doporučována doba trvání 

experimentu delší než 2,7 násobek průměrné hodnoty Lag time (Williams 2003). Z uvedeného 

důvodu jsme pro naftalen, fenanthren a pyren zvolili délku experimentu 24 hod a pro 

benzo[a]pyren délku 48 hod. Průměrné hodnoty Lag time se u naftalenu, fenanthrenu a pyrenu 

pohybovaly mezi 0,26, až 3,25 hod. Po jejich vynásobení výše uvedeným násobkem 2,7 

dostáváme hodnoty 0,7 až 8,8 hod. Průměrná hodnota Lag time benzo[a]pyrenu byla 11,2 hod, 

po vynásobení násobkem 2,7 dostáváme hodnotu 30,2 hod. Je zřejmé, že v obou případech 

(24 hod, resp. 48 hod) byla splněna podmínka dosažení pseudo-ustáleného stavu 

Při zhodnocení variability množství jednotlivých PAU v isopropyl-myristátu, které penetrovalo 

přes epidermální membránu za daný časový úsek (PAU-penet), jsme zjistili, že variační 

koeficient (VK; podíl výběrové směrodatné odchylky VSO a průměru hodnot; %) PAU-penet 

dosahoval hodnot 61 % u naftalenu, 41 % u fenanthrenu, 47 % u pyrenu a 33 % 

u benzo[a]pyrenu. Míra rozptylu parametrů Flux a Lag time dosahovala hodnot 48 % a 65 % 

u naftalenu, 45 % a 19 % u fenanthrenu, 45 % a 15 % u pyrenu a 38 % a 36 % 

u benzo[a]pyrenu.  

V našich předcházejících dermálních experimentech, které byly zaměřeny na penetraci 

jednotlivých PAU a směsí PAU v acetonu přes plnou kůži (Kotingová 2015), dosáhl variační 

koeficient PAU-penet hodnot 36 % u naftalenu, 82 % u fenanthrenu, 107 % u pyrenu a 51 % 

u benzo[a]pyrenu. V případě testování směsi čtyř PAU (naftalen, fenanthren, pyren 

a benzo[a]pyren) dosahoval VK PAU-penet hodnot 63 % u naftalenu, 84 % u fenanthrenu 

a 94 % u pyrenu (koncentrace benzo[a]pyrenu ve směsi PAU se nacházela pod mezí detekce). 

Z uvedeného vyplývá, že experimenty prováděné na membráně vykazují (s výjimkou 

naftalenu) nižší variabilitu PAU-penet. 

Průměrné hodnoty parametru Flux (nmol/cm2/hod) v prezentované studii, prováděné na 

epidermální membráně z prasečího ucha, dosahovaly úrovně 95,7±45,5 u naftalenu, 19,5±8,7 

u fenanthrenu, 4,38±1,98 u pyrenu a 0,21±0,08 u benzo[a]pyrenu. Průměrné hodnoty parametru 

Lag time (hod) dosahovaly úrovně 0,26±0,17 u naftalenu, 2,12±0,41 u fenanthrenu, 3,25±0,50 

u pyrenu a 11,2±4,08 u benzo[a]pyrenu. Hodnota parametru Flux klesala s molární hmotností 

PAU, zatímco hodnota parametru Lag time s molární hmotností PAU rostla. Je zřejmé, že 

v prostředí s difuzní kinetikou pronikající molekuly a s omezenou přítomností aktivních 

transportních mechanismů hraje molekulová hmotnost látky významnou úlohu. Tento trend 

popisují i ostatní autoři (Kotingová 2015; Sartorelli et al. 1998; Sartorelli et al. 1999). 

Při porovnání dat experimentu Kotingové et al. (2012), prováděné na plné prasečí kůži, s daty 

námi prezentovaného experimentu na epidermální membráně z prasečí kůže je zřejmý výrazný 

pokles hodnoty parametru Flux (o dva až tři řády) a tří až pětinásobný nárůst parametru Lag 

time u experimentů s plnou kůží. Upozorňujeme však na rozdílné podmínky experimentu 

Kotingová et al. (2012) a prezentovaného experimentu (v tloušťce kůže, rozpouštědle a ve výši 

aplikované dávky). Rozptyl hodnot parametru Flux pyrenu na plné kůži byl (v porovnání 

s experimentem na membráně) zhruba dvojnásobný, rozptyl hodnot parametru Lag time byl 

trojnásobný až pětinásobný. Tato skutečnost naznačuje, že použití epidermální membrány 
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(namísto plné kůže) by snad mohlo částečně redukovat rozptyl dat, který s sebou přináší použití 

kůže z různých oblastí těla od různých jedinců. Oprávněnost této domněnky však bude muset 

být potvrzena dalšími studiemi. 

7.2 Polycyklické aromatické uhlovodíky ve farmaceutickém dehtu 

Bylo zjištěno, že 100 g masti s 5% FD obsahovalo 0,04 mg PAU s prokázanou karcinogenitou 

pro člověka (prokázané karcinogeny, IARC skupina 1) a 16,57 mg PAU u kterých lze 

karcinogenitu pro člověka předpokládat (možné karcinogeny, IARC skupina 2B). Mast (100g) 

se 4% FD obsahovala 0,032 mg karcinogenních PAU a 13,264 mg PAU ze skupiny možných 

karcinogenů a mast (100g) se 3% FD obsahovala 0,024 mg karcinogenních PAU a 9,948 mg 

PAU ze skupiny možných karcinogenů. Borska et al. (2016) uvádí průměrný tělesný povrch 1,6 

až 1,8 m2. Povrch těla souboru našich pacientů se pohyboval mezi 1,24 až 2,50 m2 a psoriázou 

bylo postiženo 11 až 76 % tělesného povrchu.  

Při GT byly aplikovány zhruba 4 mg FD na cm2 psoriatických lézí. Na základě výše uvedených 

údajů lze odhadovat, že v případě použití masti se 4% FD bylo na kůži pacienta aplikováno 

v průměru 8,269 µg prokázaných a 3,427 mg možných karcinogenů (a celkově 9,867 mg námi 

vybraných 16 PAU). Množství BaP aplikovaného v případě 4% FD odpovídá při jedné aplikaci 

přibližně 32 balíčkům vykouřených cigaret (Moorthy et al. 2015) a je zhruba 28 násobně vyšší 

ve srovnání s množstvím PAU přijatých za stejnou dobu z běžné diety (EFSA 2008). Pokud 

vezmeme v úvahu údaje udávané Wu et al. (2016) a IARC (2012) zjistíme, že celotělová 

dermální expozice PAU při výrobě hliníku se za osmihodinovou pracovní dobu pohybuje okolo 

8,67 mg PAU a je zcela srovnatelná s jedním dnem aplikace GT s použitím masti se 4% FD. 

7.3 Vliv GT na hladiny mikrojader a chromosomálních aberací skupiny pacientů 1 

Dle literárních zdrojů dosud nikdo nehodnotil genotoxický potenciál GT psoriázy pomocí 

CBMN (počty MN, včetně chromatinových můstků a jaderných pupenů). Celkově byl počet 

DJB s MN detekovaných ve studované skupině (12,09±8,07 ‰ před GT a 21,16±13,84 ‰ po 

GT) obdobný jako ve skupině 26 tureckých asfaltérů (DJB s MN v pondělí ráno 1,98±0,21 % 

a pátek večer 2,16±0,25 %) (Karaman a Pirim 2009). Nalezený počet DJB s MN byl ovšem 

nižší než například u 34 pracovníků pařížských kanalizací s expozicí PAU a dalším 

genotoxickým látkám (38,02±7,16 ‰), kde však i u kontrol byly zaznamenány relativně vysoké 

hladiny (28,30±3,74 ‰) (Al Zabadi et al. 2011). Naopak vyšší počty MN na 1 000 DJB jsme 

zaznamenali ve srovnání například se studií pražských městských policistů (7,32±3,42 MN na 

1 000 DJB) (Rossnerova et al. 2009), se studií zahrnující 49 pracovníků tureckých koksáren 

(medián 12 MN na 1 000 DJB), kde ovšem i medián počtu ABB byl nízký (0,5 %) (Ada et al. 

2013). Dokumentovali jsme zhruba dvojnásobný nárůst v počtu MN ve DJB i počtu DJB s MN 

po GT. Obdobný nárůst pozorovali ve srovnání s kontrolní skupinou rovněž Zhang et al. (2015) 

u 117 pracovníků ve výrobě dieselových motorů, Ada et al. (2013) u 49 pracovníků turecké 

ocelárny.  

Z uvedeného je zřejmé, že studovaná GT má obdobný genotoxický účinek jako závažné 

průmyslové expozice. Fortin et al. (2015) in vitro exponovali lymfocyty od 20 zdravých 

neexponovaných dárců známé koncentraci BaP po dobu 24 hodin bez S9 frakce enzymů. Námi 

detekované počty MN po GT (24,75±19,36 ‰) odpovídají přibližně počtu MN po expozici 

lymfocytů 20 µM BaP in vitro (20,0±1,9 ‰) (Fortin et al. 2015). Zdá se tedy, že reaktivní 

metabolity BaP nevznikají pouze při prostupu PAU kůží, ale mohou vnikat i přímo 

v lymfocytech. 
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Literární údaje o vlivu úzkopásmového UVB (311 nm) záření na výskyt MN v periferních 

lymfocytech jsou značně omezené. Ferahbas et al. (2004) sledovali vliv monoterapie UVB 

311 nm na počet MN v periferních lymfocytech ve skupině 36 dermatologických pacientů 

a nalezli signifikantně vyšší frekvenci MN po expozici UVB 311 nm již při dávce 

(průměr±VSO) 0,86±0,23 J/cm2 (nárůst MN z 1,07±0,65 % na 1,47±0,92 %), přičemž 

s narůstající dávkou UVB 311 nm se již absolutní počet MN neměnil (při dávce UVB 311 nm 

5,68±1,47 J/cm2, frekvence MN 1,41±0,30 %). V naší skupině psoriatických pacientů byla 

aplikována průměrná dávka 3,65 (±1,30) J/cm2 a počet MN po terapii byl téměř dvojnásobný. 

Nicméně, očekávaná významná souvislost mezi expozicí UVB záření a hladinou MN potvrzena 

nebyla (ρ=0,272; p=0,132).  

Domníváme se tedy, že v případě GT dochází k biologickým interakcím mezi účinky PAU 

a UVB záření, které ve výsledku zvyšují genotoxický potenciál této kombinované expozice. 

Tuto domněnku potvrzuje nález vysoké hladiny MN v periferních lymfocytech psoriatiků ve 

srovnání s literárními údaji o pracovní expozici PAU. Na druhou stranu je však nutno zdůraznit, 

že expozice psoriatických lézí úzkopásmovému UVB záření je spojena s vyšší frekvencí 

apoptózy lymfocytů v lézích (Bianchi et al. 2003; Ozawa et al. 1999). Otázkou tedy zůstává, 

zda poškození DNA lymfocytů v průběhu GT není ještě masivnější, než jsme zaznamenali, 

a zda část lymfocytů s DNA poškozenou PAU neprodělává apoptózu po expozici UVB 311 nm 

a neuniká tím hodnocení. Mechanismus odstraňování lymfocytů s poškozenou DNA je 

pochopitelně velmi prospěšný, protože chrání organismus před kumulací poškozených buněk 

a tím i před jejich maligní transformací. 

Uppstad et al. (2011) či Guo et al. (2014) předpokládají, že ženy mají při stejné expozici PAU 

signifikantně vyšší počty MN než muži (1,4násobně). Také v naší studii jsme u žen 

(v porovnání s muži) nalezli po terapii vyšší počet NM na 1 000 DJB (1,24násobně), DJB s MN 

(1,14násobně) a to jak s 1MN (1,06-násobně), tak se 2 MN (1,9násobně) a 3 a více MN 

(2,8násobně). Rozdíly však nebyly signifikantní. Domníváme se, že příčinou nevýznamného 

rozdílu by mohl být větší rozsah postižení těla psoriatickými lézemi (a tím i větší rozsah 

aplikace FD) a celkově delší doba terapie u mužů. 

V případě kuřáků jsme nalezli (poněkud překvapivě) nesignifikantně nižší počty MN na 1 000 

DJB a DJB s MN před i po GT. Obdobně nesignifikantně nižší počet MN však nalezli u kuřáků 

kontrolní i exponované skupiny i Duan et al. (2009). Tento jev by bylo možné vysvětlovat 

adaptací organismu na dlouhodobou expozici genotoxicky působícím látkám v cigaretovém 

kouři, jak popisují  Kirsch-Volders a Fenech (2001), kteří tvrdí, že takto adaptované buňky pak 

při akutní expozici genotoxické látce (stejné i různé) jsou více náchylné k indukci apoptózy 

nebo k prodloužení buněčného cyklu s cílem reparace nově vzniklého poškození DNA. 

Při posouzení úrovně post-terapeutické hladiny CA našich pacientů můžeme konstatovat, že 

srovnatelné hodnoty hladin CA nalezli Sureshkumar et al. (2013) ve skupině 15 indických 

pracovníků koksáren starších 35 let s více než 12 lety expozice (4,6±1,4 % SAB) či Cavallo et 

al. (2006) u 17 pracovníků římského letiště se střední expozicí PAU (4,13 % SAB). Výrazně 

nižší hodnoty CA dokumentovali Sram et al. (2007) ve skupině 61 pražských městských 

policistů (leden 2004 2,07±1,48 % SAB a březen 2004 1,84±1,28 % SAB). Vyšší hodnoty SAB 

i NAB zaznamenali Sree Devi et al. (2009) ve skupině 78 indických dopravních policistů 

nekuřáků (6,48±1,67 % SAB a 0,68 % NAB) i 58 kuřáků (8,96±1,87 % SAB a 0,73 % NAB). 
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Při statistické analýze vztahu obou metod detekce poškození DNA (MNT a CAT) byla zjištěna 

hraniční významnost mezi celkovým počtem DJB s MN na 1 000 DJB a celkovým počtem ABB 

na 100 metafazických buněk (ρ=0,35; p=0,05). Po GT došlo k 1,75násobnému zvýšení počtu 

DJB s MN a 1,81násobnému zvýšení počtu ABB.  

Souhrnně lze konstatovat, že obě metody byly v našem případě přibližně stejně senzitivní 

pro detekci poškození DNA a u obou byla v literatuře popsána zvyšující se frekvence 

detekovaných událostí s věkem. Naše výsledky prokázaly, v souladu s literaturou, vyšší výskyt 

DJB s MN u žen, zatímco v případě CA byl zaznamenán vyšší výskyt u mužů. Z těchto důvodů 

považujeme kombinaci obou metod za vhodnou pro detekci poškození DNA u smíšených 

skupin. U skupin kuřáků jsme v souladu s literaturou nalezli nižší počty DJB s MN a vyšší počty 

ABB (ve srovnání s nekuřáky). Z těchto důvodů považujeme kombinaci obou metod za 

vhodnou pro detekci poškození DNA u skupin složených z osob s odlišnými kuřáckými návyky 

v běžné i pracovně exponované populaci. 

Výhodou společného použití obou metod je skutečnost, že každá z metod je schopna detekovat 

rozdílné poškození DNA. Například dicentrické chromozomy, které jsou řazeny mezi SAB, se 

v případě CBMN objevují jako chromatinové můstky, pokud každá z centromer směřuje 

k opačnému pólu buňky, či se nemusí projevit vůbec, pokud obě centromery směřují ke 

stejnému pólu. Zaostávající chromozomy v případě CBMN vedou ke vzniku MN a jsou 

detekovány, a naopak v případě CAT, kdy je hodnoceno 46±2 chromozomy, zaostávání 

jednoho chromozomu nelze zaznamenat. 

7.4 Porovnání vlivu variant GT na hladinu chromosomálních aberací 

Dle literárních zdrojů dosud nikdo neporovnával genotoxický potenciál různých variant GT 

(různé koncentrace FD a různé UV zářiče). 

Signifikantní rozdíl v hladinách SAB byl zjištěn mezi skupinou 1 a skupinami 3 a 4. 

U skupiny 2 se rozdíl blížil k hranici významnosti. Mezi skupinami 2 a 3 signifikantní rozdíl 

v nárůstu počtu SAB zaznamenán nebyl. Z uvedeného je zřejmé, že delší doba GT (jak stejného 

UV záření, tak aplikace FD) a použití vyšší koncentrace FD nevedly k nárůstu SAB. 

Nesignifikantně vyšší nárůst SAB jsme naopak zaznamenali ve skupině 2 (4% FD).  

Obdobné změny, tedy mírný pokles v počtu buněk s poškozením DNA při vysoké expozici 

PAU, zaznamenali i Cavallo et al. (2006) či Fortin et al. (2015). V případě in vitro experimentů 

s periferními lymfocyty se zdá, že hraniční koncentrací, u které dochází ke zlomu v nárůstu 

poškození DNA je 20 µM BaP (Fortin et al. 2015). Příčinou tohoto jevu může být nasycení 

kapacity metabolických enzymů, indukujících tvorbu reaktivních metabolitů (Slikker et al. 

2004), účinnější odstraňování buněk s masivněji poškozenou DNA pomocí apoptózy (Roos a 

Kaina 2006) a/nebo prodloužení buněčného cyklu buněk s poškozenou DNA které při 

standartní době kultivace (50 h) nedosáhly metafáze (Fenech 2007). 

Aplikace UVB záření o vlnové délce 311 nm byla spojena s výrazným nárůstem počtu SAB ve 

skupině 1 i přes nejkratší průměrnou dobu aplikace FD a druhou nejkratší dobu aplikace 

UV záření (ve dnech). Dávka UVB záření je v případě použití úzkopásmového UVB 311 nm 

v průměru více než 2,7násobně vyšší než u ostatních skupin (u skupiny 2 dokonce téměř 

4,3násobná). U skupiny 1 a 2 nebyl zaznamenán rozdíl v celkovém povrchu těla a rozsah 

postižení byl mírně vyšší u skupiny 2. V obou případech byl aplikován 4% FD, přesto byl počet 

SAB 1,6násobně vyšší ve skupině 1. Při porovnání se skupinou 3, kde byl aplikován 5% FD 
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a průměrně 2,7násobně nižší dávka UVB, byl zaznamenán dokonce téměř 2,5násobný nižší 

nárůst SAB ve srovnání se skupinou 1. 

Silva et al. (2013) sledovali genotoxické parametry ve skupině 6 psoriatiků léčených 

acitretinem a UVB 311±2 nm. Celková průměrná dávka UVB záření během 12 týdenní aplikace 

byla 29,53±3,33 J/cm2 (tedy zhruba 8násobná ve srovnání s naší skupinou 1), přesto však žádný 

signifikantní nárůst poškození DNA nedokumentovali. K opačným závěrům však došli 

Ferahbas et al. (2004). Můžeme se tedy domnívat, že kombinovaná expozice UVB a PAU má 

vyšší genotoxický potenciál na lidské lymfocyty in vivo než pouhá expozice UVB. 

V literatuře lze nalézt několik prací popisujících synergický účinek UVA záření a PAU 

(zejména BaP) na poškození DNA (Burke a Wei 2009; Toyooka a Ibuki 2007), avšak informace 

o synergickém působení PAU a UVB záření jsou velmi omezené. Oba typy záření jsou přitom 

pokládány za prokázané karcinogeny při dermální expozici (IARC 2018). Dle Sage et al. (2012) 

by UVB záření mělo být zachycováno v povrchových vrstvách epidermis a nepronikat až 

k lymfocytům v krevním řečišti ve vrchních vrstvách dermis. Z tohoto důvodu je zájem 

soustředěn především na působení UV záření na kožní buňky (Ali et al. 2011). Otázkou zůstává, 

zda UVB neproniká kůží až na úroveň vaskulárního řečiště a nepoškozuje přímo DNA 

lymfocytů. Na pozorovaném účinku na lymfocyty se může rovněž uplatňovat fotoaktivace PAU 

za vzniku reaktivních kyslíkatých intermediátů (Fu et al. 2012) a UVB indukovaná vyšší 

exprese CYP 1B1 v lidských keratinocytech, jak popisují Oesch et al. (2014).  

V případě NAB jsme signifikantní rozdíl pozorovali mezi skupinou 3 a 1 (p<0,001) a 4 

(p<0,001) a rovněž mezi skupinou 1 a 2 (p<0,05). Nejvyšší hladina NAB byla zaznamenána ve 

skupině 3 a byla následována skupinou 2. Naopak nejnižší počet byl detekován ve skupině 1. 

Můžeme tedy předpokládat, že FD, a tedy i PAU v něm obsažené, mají vyšší potenciál 

způsobovat NAB než úzkopásmové UVB 311 nm záření, které naopak indukuje vyšší výskyt 

SAB. Přestože je BaP řazen mezi klastogeny (OECD 2016a), mohou mít PAU potenciál 

narušovat i správné dělení buňky a působit aneugenně, zatímco UVB 311 nm záření způsobuje 

spíše vznik zlomů a působí tedy především klastogenně. V případě PAU jsme s rostoucí 

koncentrací pozorovali i nárůst NAB a tedy i možného aneugenního potenciálu. Nárůst v počtu 

polyploidií naznačuje, že PAU mohou inhibovat mitotický proces (OECD 2016a).  

Závěry experimentálních i epidemiologických studií jsou běžně zatíženy řadou interpretačních 

nejistot. Jednou z významných nejistot naší studie je absence objektivizace míry expozice PAU 

formou stanovení hladin odpovídajících biologických ukazatelů, například hladin hydroxy-

metabolitů PAU v moči či hladin lymfocytárních DNA-aduktů. Tyto ukazatele byly vzhledem 

k jejich finanční náročnosti stanovovány pouze u části studované skupiny a nejsou součástí 

předkládané disertační práci. Publikovány byly podrobně v pracích Beranek et al. (2016); 

Borska et al. (2010); Borska et al. (2016); Fiala et al. (2006); Ranna et al. (2014) a umožní 

čtenáři rámcovou orientaci o úrovni metabolických hladin PAU po dermální expozici FD. 

Další nejistotou může být přítomnost vazodilatace v oblasti psoriatických plaků, která by mohla 

přispívat k větší absorpci PAU z FD při GT (Drlík 2015). Na druhou stranu lze ale v této situaci 

spatřovat i jistou výhodu při odhadu maximálního, ale ještě reálného zdravotního rizika v rámci 

konzervativního expozičního scénáře. Interpretační nejistotu zvyšuje i skutečnost, že u pacientů 

nebyly hodnoceny nutriční scénáře, zejména hladiny vitamínu B12 a folátu, které mohou mít 

vliv na syntézu a reparaci DNA a tím i na hladiny MN a ABB. Nejistotu představuje též absence 

údajů o konzumaci alkoholu či drog a o celkovém životním stylu účastníků. 
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Závěrem nutno zmínit, že v průběhu GT nedochází pouze k dermální expozici PAU, ale 

částečně též i k expozici inhalační odpařeným PAU z aplikovaného dehtu. Exponování jsou jak 

pacienti, tak i zdravotní personál. Scheepers et al. (2009) však považují inhalační expozici 

zdravotního personálu za nízkou až zanedbatelnou. Nalezené hodnoty pyrenu a BaP ve vzorcích 

vzduchu v dýchací zóně sester aplikujících dehet na pokožku pacientů byly pod limitem detekce 

(pyren 0,5 ng/m3 v plynné a 0,02 ng/m3 v pevné fázi, BaP 1,0 ng/m3 v plynné a 0,04 ng/m3 

v pevné fázi). Nicméně, u sester aplikujících dehtovou mast tito autoři zjistili významnou 

dermální expozici, a to i přes použití polyetylenových rukavic. K výrazné redukci expozice 

(o více než 97 %) došlo až při použití polyvinyl-chloridových rukavic v kombinaci s úzkými 

rukávy Tyvek® délky 50 cm s gumičkou přes zápěstí.  

8 Závěry 

Cílem předkládané disertační práce bylo přispět k rozšíření poznatků ve dvou oblastech bádání, 

které se týkají: 

(1) odhadů míry prostupu (rychlosti a intenzity) vybraných polycyklických aromatických 

uhlovodíků přes kůži (trans-epidermální absorpce) při experimentální expozici in vitro a  

(2) odhadů míry genotoxicity (vybrané nebezpečnosti/rizika), souvisejícího s klinickou 

dermální aplikací farmaceutického dehtu (obsahujícího polycyklické aromatické uhlovodíky) 

v rámci Goeckermanovy terapie u pacientů s psoriázou. Genotoxický účinek byl vybrán 

z důvodu jeho mimořádně vysoké úrovně nebezpečnosti. 

OECD doporučuje pro testování dermální penetrace látek in vitro oba modely, plnou kůži 

i epidermální membránu. V předkládaném textu prezentuji výsledky in vitro experimentu trans-

epidermální penetrace, který naplňuje první cíl disertační práce. Při penetraci vybraných PAU 

přes epidermální membránu jsme nalezli, v porovnání s penetrací PAU přes plnou kůži 

popsanou v předchozí práci, vyšší hodnoty parametru Flux a nižší hodnoty parametru Lag time. 

Penetrace PAU přes epidermální membránu vykazovala také nižší stupeň variability dat, což 

snižovalo interindividuální variabilitu výsledků. Z těchto poznatků vyplývá, že použití 

epidermální membrány by mohlo zpřesňovat jak odhad vnitřní dávky PAU po dermální 

expozici, tak i odhad souvisejícího zdravotního rizika v rámci konzervativního expozičního 

scénáře. Experimenty s epidermální membránou jsou však časově a zejména experimentálně 

náročné. Dosud nebyly stanoveny hodnoty objektivních parametrů integrity epidermální 

membrány, analogické k parametrům integrity plné nebo dermatomované kůže (TEWL a TER) 

a integrita epidermální membrány je posuzována pouze vizuálně. Toto hodnocení není zcela 

spolehlivé a poškození membrány bývá zjištěno až v průběhu pokusu nebo při analýze 

receptorové tekutiny. Uvedená negativa přispívají k finanční náročnosti testování, ztrátám 

vzorků a v neposlední řadě i k nárůstu rozdílů hodnot dat, získaných na různých pracovištích. 

Na provedení a vyhodnocení prezentovaného in vitro experimentu jsem měla majoritní 

podíl a byla jsem první autorkou recenzované publikace popisující výsledky tohoto 

experimentu. 

Pro účely naplnění druhého cíle disertační práce (odhadů míry genotoxicity vybrané 

nebezpečnosti) jsem na Ústavu hygieny a preventivního lékařství zavedla test genotoxicity 

„cytokinesis-block“ mikronukleus test (CBMN) a jeho funkčnost jsem ověřila na vzorcích 

periferní lymfocytů osob vystavených kombinované terapeutické expozici PAU a UVB záření.  
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Výsledky CBMN byly porovnávány s výsledky testu chromozomálních aberací (CAT), který 

je na ústavu dlouhodobě využíván. Oba testy vykázaly srovnatelné výsledky a citlivost 

v detekci poškození DNA. Kombinaci těchto dvou testů detekce poškození DNA považujeme 

za velmi vhodnou pro testování smíšených skupin s různými kuřáckými návyky po 

environmentální i pracovní expozici PAU.  

Za vhodné považujeme vyjadřovat výsledky obou testů ve formě počtu buněk se sledovanou 

změnou na celkový počet skórovaných buněk (počet dvoujaderných buněk s mikrojádrem na 

1 000 dvoujaderných buněk, počet aberovaných buněk na 100 metafazických buněk).  

Pomocí obou testů (CBMN a CAT), provedených na vzorcích krve pacientů s psoriázou 

léčených GT (klinická dermální aplikace farmaceutického dehtu/PAU a UV záření), jsme 

zjistili významnou míru genotoxické nebezpečnosti/rizika kombinace 4% farmaceutického 

dehtu a úzkopásmového UVB 311 nm záření. Na provedení a vyhodnocení výsledků testů 

jsem měla majoritní podíl. 

Pomocí testu CAT jsme sledovali míru genotoxické nebezpečnosti/rizika několika variant GT 

(3%, 4% a 5% farmaceutického dehtu v kombinaci se dvěma celotělovými zářiči). Míra 

genotoxické nebezpečnosti narůstala s rostoucí koncentrací farmaceutického dehtu v masti a při 

4% koncentraci pravděpodobně dosáhla svého maxima. Míru genotoxické nebezpečnosti/rizika 

terapie ovlivňovalo i UV záření, kde jsme prokázali vyšší genotoxickou nebezpečnost/riziko 

při použití úzkopásmového UVB 311 nm zářiče. Na provedení a vyhodnocení výsledků testů 

jsem měla majoritní podíl a byla jsem první autorkou impaktované publikace popisující 

část výsledků studie. 

Na základě našich výsledků jsme vyslovili domněnku, že PAU mají nejen klastogenní, ale 

i aneugenní potenciál pro poškozování DNA. U sledované terapie se zřejmě uplatňuje 

i synergický účinek kombinované expozice PAU a UV záření na poškození DNA. Vzhledem k 

poměru rizika a benefitu se zdá být nejvhodnější použití 4% či 5% FD a širokopásmového 

UV zářiče. 

Prezentované studie přispěly k rozšíření poznatků v oblasti odhadů míry prostupu vybraných 

PAU přes kůži při experimentální expozici in vitro a v oblasti odhadů míry genotoxicity 

klinické dermální aplikace farmaceutického dehtu obsahujícího PAU. Výzkumné práce 

pokračují v obou zájmových oblastech. V současnosti plánujeme in vitro experimenty s dalšími 

zástupci skupiny PAU v podobě individuálních i směsných expozic. Získáme tak velmi cenná 

data pro proceduru odhadů zdravotních rizik pracovních dermálních expozic PAU, kterou 

bychom chtěli následně realizovat v rozsáhlejší epidemiologické studii. V oblasti testování 

genotoxických účinků pracujeme v současné době na zavedení tří modifikovaných forem testu 

Comet Assay (alkalická, neutrální a enzymatická forma), který rozšíří stávající baterii testů 

MNT a CAT a přispěje k dalšímu zpřesnění našich odhadů míry genotoxicity expozice PAU 

a dalších škodlivin. Všechny výzkumné práce jsou finančně zabezpečovány z univerzitního 

programu UK PROGRES Q40-09 a projektu TAČR. 
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