
U N I V E R Z I T A  K A R L O V A  V  P R A Z E  

P ř í r o d o v ě d e c k á  f a k u l t a  

 

Studijní program: Klinická a toxikologická analýza 

 

 

 

 

 

Bc. Mária Kanásová 

 

QSAR ANALÝZA INDEXOV AKÚTNEJ TOXICITY 

ALKOHOLOV STANOVENÝCH POMOCOU 

ALTERNATÍVNYCH METÓD 

 

QSAR Analysis of the Acute Toxicity Indices Determined by 

Alternative Methods 

 

D i p l o m o v á  p r á c e  

 

Vedoucí diplomové práce: RNDr. Marian Rucki, Ph.D. 

Konzultant: RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. 

 

 

Praha 2015 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci zpracovala samostatně a že jsem 

uvedla všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její 

podstatná část nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického 

titulu. 

 Jsem si vědoma toho, že případné využití výsledků, získaných v této práci, 

mimo Univerzitu Karlovu v Praze je možné pouze po písemném souhlasu této 

univerzity. 

 

 

V Praze dne 12.5.2015              ......................................... 

                      Bc. Mária Kanásová 



3 

 

Abstrakt  

 

Cieľom tejto práce bolo stanoviť indexy akútnej toxicity siedmych alkoholov  

(2-etoxyetanol, 1-propanol, 3-metyl-1-butanol, 3-metyl-2-butanol, 3-hexanol, 

2-metyl-3-hexanol, 1-nonanol) pomocou dvoch alternatívnych metód a vytvoriť 

modely QSAR, ktoré by boli schopné predpovedať akútnu toxicitu alkoholov 

spadajúcich do hraníc modelov.  

Jedna z použitých alternatívnych metód bola založená na zástave pohybu 

nižších organizmov druhu Tubifex tubifex a poskytla indexy akútnej toxicity 

EC50. Druhá metóda využívala bunkovú líniu myších fibroblastov Balb/c 3T3 a 

boli namerané indexy toxicity IC50, ktoré boli ďalej prepočítané na hodnoty 

LD50 zodpovedajúce orálnemu podaniu potkanovi. Na základe predpoveda-

ných hodnôt LD50 bolo zistené, že 1-nonanol môže byť zaradený do kategórie 

látok klasifikovaných pre akútnu orálnu toxicitu podľa CLP systému Európskej 

únie. Ostatných šesť alkoholov bolo určených ako neklasifikované pre akútnu 

orálnu toxicitu. 

Následne boli vytvorené presné modely QSAR schopné predpovedať akútnu 

toxicitu ďalších alkoholov za využitia druhu Tubifex tubifex alebo Balc/c 3T3 

bunkovej línie. Vytvorené modely sú vhodné pre nasýtené, vetvené, etoxy- a 

cyklické alkoholy a majú platnosť pre rozsah log POW od −0,74 do 3,07. Z týchto 

modelov bolo nutné vylúčiť namerané indexy toxicity 1-nonanolu, u ktorého 

pravdepodobne nastali problémy s rozpustnosťou. V budúcnosti bude potrebné 

tieto problémy vyriešiť a premerať indexy toxicity tohto alkoholu. 

Bol tiež vytvorený veľmi presný model vzájomného vzťahu indexov IC50 

(Balb/c 3T3 bunková línia) a EC50 (Tubifex tubifex), ktorý poskytol vysokú 

hodnotu koeficientu determinácie (R2 = 0,91). 

 

Kľúčové slová: 

Alkoholy, akútna toxicita, QSAR. 
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Abstract 

 

 The goal of the thesis is to determine acute toxicity indices of seven alcohols 

(2-ethoxyethanol, 1-propanol, 3-methyl-1-butanol, 3-methyl-2-butanol,  

3-hexanol, 2-methyl-3-hexanol, 1-nonanol) by two different alternative 

methods. Another goal is to create QSAR models to predict the acute toxicities 

of alcohols which belong into model limits. 

 First of the methods used is based on the movement inhibition of lower 

animals Tubifex tubifex. The method provides the acute toxicity indices EC50. The 

second method uses the cell line of mouse fibroblasts called Balb/c 3T3 and it 

provides the acute toxicity indices IC50. The IC50 were recalculated to the LD50 

values that correspond to the oral administration of alcohols to a rat. It has been 

found that 1-nonanol is included into the category of alcohols classified as acute 

oral toxic according to the EU CLP system. Other six alcohols are non-classified 

as acute oral toxic. 

 Subsequently, accurate QSAR models has been created in order to predict the 

acute toxicity of other alcohols using Tubifex tubifex specie or Balb/c 3T3 cell 

line. The models are suitable for saturated, branched, ethoxy- and cyclic 

alcohols with the log POW value from −0.74 to 3.07. It was necessary to exclude 

the acute toxicity indices of 1-nonanol from these models as some solubility 

problems occurred. In the future these problems could be resolved and acute 

toxicity indices of this alcohol could be remeasured. 

 A very accurate model of correlation between the IC50 values (Balb/c 3T3 cell 

line) and the EC50 values (Tubifex tubifex) has been created which provided high 

value of the determination coefficient (R2 = 0,91). 

 

Keywords:  

Alcohols, acute toxicity, QSAR.
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Zoznam skratiek a symbolov 

 

A1 dolná asymptota 

A2 horná asymptota 

BAi biologická aktivita látky i 

BAij biologická aktivita látky i stanovená pomocou testu j 

BAik biologická aktivita látky i stanovená pomocou testu k 

d počtová konštanta 

Da najnižšia koncentrácia zo štyroch potrebných pre výpočet 

indexu toxicity EC50 

DMEM Dulbeccova modifikácia minimálneho esenciálneho média 

podľa Eaglea 

e tabulovaná konštanta 

EC50 efektívna koncentrácia látky, ktorá spôsobí 50% 

maximálnej odpovede [mol L-1] 

f matematická funkcia 

IC50 koncentrácia látky, ktorá spôsobí 50% toxicitu in vitro 

 [µg mL-1] [mol L-1] 

L1,2 interval spoľahlivosti 

LC50 letálna koncentrácia látky, ktorá spôsobí smrť 50% 

testovaných jedincov [mol L-1] 

LD50 letálna dávka zlúčeniny, ktorá zabije polovicu jedincov  

 v testovanej skupine zvierat [mg kg-1] [mol kg-1] 

log POW dekadický logaritmus rozdeľovacieho koeficientu 

chemikálie medzi n-oktanol a vodu 

log(x0) inflexný bod krivky závislosti odpovede na dávke 

Mr relatívna molekulová hmotnosť 

n počet bodov použitých k vytvoreniu závislosti 

p smernica krivky 

R korelačný koeficient 
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R2 koeficient determinácie 

RSS zvyšková suma štvorcov 

TSS totálna suma štvorcov 

x nezávisle premenná 

Xi vlastnosť látky i 

y závislá premenná 

yi pozorovaná i-tá hodnota závisle premennej 

y  aritmetický priemer závisle premennej 

ŷ  vypočítaná hodnota závisle premennej 

ycald predikovaná hodnota 

yexp experimentálna hodnota 

ρ hustota [g mL-1] 

σ smerodajná odchýlka 

σf tabulovaná konštanta 
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Úvod 

  

 V súčasnosti je potrebné poznať informácie o akútnej toxicite čoraz väčšieho 

množstva chemikálií. Stanovenie indexov toxicity pomocou klasických metód je 

však finančne a časovo náročné a vyžaduje použitie mnoho experimentálnych 

zvierat. Zavedenie alternatívnych metód testovania akútnej toxicity, ktoré by 

šetrili experimentálne zvieratá a zároveň by boli rýchlejšie a lacnejšie ako 

klasické testy, je teda nevyhnutné. Jednou z alternatív je aj vytváranie 

predikčných modelov QSAR, ktoré dokážu poskytnúť informácie o toxicite 

skúmaných látok len za využitia už známych indexov toxicity. 

 Zámerom predkladanej diplomovej práce bolo získať ucelený pohľad na 

akútnu toxicitu skupiny nasýtených, vetvených, etoxy- a cyklických alkoholov 

s obsahom od jedného do deviatich uhlíkov.  

 Konkrétnymi cieľmi tejto práce bolo: 

1)  stanoviť indexy akútnej toxicity siedmych alkoholov (2-etoxyetanol,  

1-propanol, 3-metyl-1-butanol, 3-metyl-2-butanol, 3-hexanol,2-metyl- 

-3-hexanol, 1-nonanol) pomocou dvoch alternatívnych testov: jedného 

založeného na zástave pohybu nižších organizmov druhu Tubifex tubifex 

a druhého využívajúceho schopnosť životaschopných buniek bunkovej 

línie myších fibroblastov Balb/c 3T3 vychytávať farbivo neutrálna 

červeň.  

2)  doplniť namerané hodnoty indexov toxicity siedmych alkoholov k už 

známym hodnotám iných alkoholov a vytvoriť modely QSAR, ktoré by 

boli schopné predpovedať akútnu toxicitu ďalších alkoholov spadajúcich 

do hraníc modelov. 
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1. Teoretická časť 

 

1. 1 Problematika testov na zvieratách a ich regulácia 

 

V 30tych a 40tych rokoch 20. storočia bolo v rámci testovania ľudskej 

bezpečnosti rozvinutých a uznaných množstvo testov toxicity prevádzaných na 

zvieratách, pretože sa ukázalo, že je podľa nich možné predpovedať toxický 

efekt látky na človeka1. 

Dnes je kontrola a regulácia chemických zlúčenín prikázaná zákonom2. 

V roku 2003 bol dokonca v Európe prijatý návrh a v roku 2007 zavedený systém 

zvaný REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals), ktorý vyžaduje získanie informácií o toxicite približne 30 000 

existujúcich chemikálií2,3. Tento systém sa zaoberá registráciou, hodnotením, 

autorizáciou a redukciou chemických látok. Udáva, že každá zlúčenina, ktorá je 

vyrábaná v množstve 1 tony a viac za rok, musí byť registrovaná u Európskej 

chemickej agentúry (ECHA, European Chemical Agency)4. Cieľom REACH je 

zdokonaliť ochranu ľudského a environmentálneho zdravia pomocou lepšieho 

a skoršieho rozpoznania vnútorných vlastností chemických látok v Európe5.  

Je nutné poznať dáta o toxicite čoraz väčšieho množstva chemikálií, avšak 

kapacita laboratórií na ich meranie nie je dostatočná4. Zavedenie alternatívnych 

metód testovania toxicity je teda nevyhnutné. Tieto musia byť schopné stanoviť 

vybraný toxický efekt v rovnakej alebo v lepšej  kvalite, ako tradičné metódy. 

Musia tiež ušetriť laboratórne zvieratá alebo úplne eliminovať ich použitie a 

musia byť tiež rýchlejšie a lacnejšie, aby boli uspokojené potreby REACH. 

Vzhľadom k etickému, politickému a komerčnému tlaku, by sa malo 

smerovať všetko úsilie na nahradzovanie testov na zvieratách alternatívnymi 

testami. Výsledkom by malo byť zredukovanie počtu zvierat použitých 

v experimentoch na minimum a zlepšenie testovacích stratégií, aby bolo 

zabezpečené, že zvieratá podstupujú len minimum bolesti a stresu1. 
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Predpokladá sa, že množstvo pokusných zvierat by mohlo byť znížené pod 

desať miliónov, keby boli len v priemysle využívané už známe dáta 

z predošlých testovaní, takisto testy nevyužívajúce zvieratá a predikčné 

metódy3.  

V priebehu rokov boli prednesené rozličné akty a zákony, ktoré kontrolujú 

neetické používanie zvierat a majú za cieľ minimalizovať bolesť spôsobovanú 

zvieratám počas experimentov6. 

 

1. 1. 1 Princípy 3R a predpisy týkajúce sa ochrany zvierat 

V roku 1959 William Russell a Rex Burch publikovali knihu s názvom  

The Principles of Humane Experimental Technique, v ktorej popísali tzv. princípy 

3R (Reduction, Refinement, Replacement = redukcia, vylepšenie testov a 

nahradenie využitia zvierat) zaoberajúce sa humánnym zaobchádzaním 

s experimentálnymi zvieratami7. 

Princípy 3R poskytujú stratégiu pre postupnú minimalizáciu utrpenia a 

používania zvierat v experimentoch, bez toho, aby bola ohrozená kvalita 

vedeckej práce, ktorá sa vykonáva8. Množstvo užitočných alternatívnych metód 

bolo vyvinutých pre hodnotenie potenciálnej toxicity chemikálií a produktov, 

odkedy boli publikované princípy 3R. Avšak bude trvať ešte mnoho rokov, 

kým budú tieto princípy realizované v toxikologickej praxi. 

Prvé R – redukcia (reduction) znamená, že by malo byť v experimentoch 

používaných čo najmenej zvierat, ako je možné9. Perspektívou redukcie je 

znížiť počet zvierat vyžadovaných pre testovaciu metódu, zatiaľ čo sa zachová 

súlad s vedeckými postupmi, ktoré sú nevyhnutné pre zisk platných 

výsledkov10. Toto môže byť dosiahnuté znížením počtu premenných vďaka 

dobrému dizajnu experimentu, použitím geneticky homogénnych zvierat alebo 

zabezpečením, že podmienky experimentu sú prísne kontrolované. 

Druhé R – vylepšenie (refinement) navrhuje zavedenie takých meraní, ktoré 

prispievajú k zníženiu bolesti a stresu u zvierat a taktiež navrhuje zlepšenie 

súčasných experimentov na zvieratách9. Vylepšená alternatívna metóda je 
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definovaná ako „akýkoľvek prístup, ktorý vynecháva alebo minimalizuje 

skutočnú alebo potenciálnu bolesť, strach a ďalšie nežiaduce účinky, ktoré 

môžu vzniknúť v ktorejkoľvek dobu počas života zúčastnených zvierat a ktorá 

zvyšuje ich blahobyt“ (cit. 11). Vylepšenie môže byť aplikované v akejkoľvek 

fázy používania laboratórneho zvieraťa, od jeho narodenia až po jeho smrť12.  

Tretie R – nahradenie (replacement) má za cieľ využívať testy nevyužívajúce 

zvieratá alebo používať fylogeneticky nižšie druhy živých zvierat v experi-

mentoch10. Nahradenie môže byť úplné, čiastočné alebo relatívne. V úplnom 

nahradení nie sú zvieratá používané v žiadnom štádiu experimentu a teda  

in vivo metóda je kompletne nahradená in vitro metódou10,13. V čiastočnom 

nahradení je po in vitro teste prevedená aspoň jedna štúdia na zvieratách 

potvrdzujúca toxicitu13. V relatívnom nahradení dochádza k humánnemu 

zabíjaniu zvierat, z ktorých získame ex vivo tkanivá alebo orgány pre in vitro 

štúdie. Tieto zvieratá teda nie sú vystavené stresu počas experimentu10,13. 

Princípy Russella a Burcha boli uznané až v 80tych rokoch 20. storočia, kedy 

konečne podnietili legislatívu k regulácií používania experimentálnych zvierat1. 

V roku 1982 sa Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), 

ako prvá medzinárodná organizácia, zhodla na harmonizovaných pokynoch 

o testovaní chemikálií1. 

V roku 1986 bola Európskou radou vydaná smernica 86/609/EEC, ktorej 

článok 7.2 určuje, že „Experiment sa nesmie vykonávať, ak je rozumne a 

prakticky k dispozícií iná vedecky uspokojivá metóda pre získavanie 

požadovaného výsledku, ktorá nevyžaduje použitie zvierat“ (cit. 14). Článok 23 

ďalej určuje, že „Komisia a členské štáty (Európskej únie) by mali podporovať 

výskum v oblasti vývoja a validácie alternatívnych metód, ktoré poskytujú 

rovnakú úroveň informácií aká je získavaná v experimentoch používajúcich 

zvieratá, ktoré však zahrňujú menší počet zvierat alebo menej bolestivé 

procedúry a Komisia a členské štáty by mali zaujať také ďalšie kroky, ktoré 

považujú za vhodné pre podporu výskumu v tejto oblasti. Komisia a členské 

štáty by mali sledovať trendy v experimentálnych metódach“. Ako reakciu na 
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tieto články Komisia v októbri v roku 1991 zriadila organizáciu ECVAM 

(Európske centrum pre validáciu alternatívnych metód)10,15. ECVAM dostal za 

úlohu vedecky hodnotiť a validovať alternatívne metódy, slúžiť ako 

informačné centrum a udržiavať databázu in vitro testov a validovaných 

metód8. Jeho hlavným cieľom je podporovať vedecké a právne uznanie 

alternatívnych metód15. 

Nedávno boli na pomoc pri identifikácií najsľubnejších regulačne 

relevantných alternatívnych metód zriadené dva ďalšie výbory: Sieť 

európskych regulátorov PARERE (Network of European Regulators) a 

Inštitúcie s nepodmieneným záujmom o rozvoj a používanie alternatívnych 

metód ESTAF (Institutions with Vested Interest in Development and Use of 

Alternative Methods)8. 

Smernica 86/609/EEC bola neskôr upravená a nahradená Smernicou 

2010/63/EU, ktorá požaduje, aby členské štáty všade tam, kde je to možné,  

zabezpečili vedecky uspokojivé metódy alebo stratégie testovania, ktoré 

nevyžadujú použitie živých zvierat16. Takisto „Vyhlásenie Bologna“, ktoré bolo 

prijaté v roku 1999 na Treťom svetovom kongrese o alternatívach a použití 

zvierat v biologických vedách, silne podporilo a potvrdilo princíp 3R (cit. 17). 

V Európskej únií sú dnes všetky priemyselné sektory vrátane 

farmaceutických, chemických, kozmetických, agrochemických a potravi-

nárskych výrobcov povinné používať dostupné metódy, ktoré nahrádzajú, 

redukujú a vylepšujú využitie zvierat v oblasti bezpečnosti a hodnotenia 

účinnosti a to v rámci legislatívy pre ochranu zvierat10. Redukcia, vylepšenie a 

nahradenie sú teda základnými princípmi výskumu Európskej únie a ostatných 

politík týkajúcich sa používania zvierat vo vedeckých testoch a experimentoch8. 

 

1. 2 Vývoj testovania akútnej toxicity 

 

V roku 1927 zaviedol britský farmakológ Trevan za účelom testovať látky 

určené pre ľudskú spotrebu test, ktorého cieľom bolo identifikovať jedinú 
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letálnu dávku zlúčeniny, ktorá zabije polovicu jedincov v testovanej skupine 

zvierat, tzv. index LD50 (cit. 18). Tento index je často považovaný za primárny 

index určujúci potenciálnu toxicitu látky19. Do roku 1970 sa stal všeobecne 

uznávaným ako základ pre porovnávanie a klasifikáciu toxicity chemických 

látok20,21. Postupne sa stal tiež vyžadovaným testom pre rozličné regulačné 

orgány zaoberajúce sa novými liečivami, potravinovými aditívami, 

kozmetickými prísadami, produktmi pre domácnosť, priemyselnými 

chemikáliami alebo pesticídmi20. Tento index je veľmi široko používaný a pre 

jeho určenie sa používa niekoľko druhov zvierat19. Najbežnejšie je použitie 

potkanov, ale testované sú tiež morčatá, králiky a psy. Testovanie LD50 však 

podlieha kritike z etických aj vedeckých dôvodov, pretože používa veľké 

množstvo zvierat, meria letalitu ako hlavný koncový bod a produkuje 

variabilné výsledky. Postupne boli teda navrhnuté rozličné alternatívne metódy 

využívajúce menej pokusných zvierat a do testovania boli začlenené humánne 

koncové body, čím sa znížilo utrpenie a bolesť zvierat. Koncom roku 2002 bolo 

klasické testovanie indexu akútnej toxicity LD50 konečne oficiálne odstránené21. 

Už namerané indexy však slúžia aj naďalej. 

 V roku 1992 bola ako smernica Organizácie pre ekonomickú spoluprácu 

a rozvoj (OECD 420) prijatá metóda fixnej dávky (FDP, Fixed Dose 

Procedure)22. Táto metóda testovania akútnej orálnej toxicity nevyužíva smrť 

zvierat ako koncový bod a namiesto toho sa spolieha na pozorovanie jasných 

príznakov toxicity rozvinutých po podaní jednej zo série fixných dávok21. 

Skupinám zvierat rovnakého pohlavia sú v jednotlivých krokoch podané fixné 

dávky testovanej zlúčeniny (5, 50, 300, 2000 mg kg-1 a za istých podmienok 

výnimočne aj 5000 mg kg-1) (cit. 22). Počiatočná dávka sa volí na základe 

orientačnej štúdie a očakáva sa od nej, že vyvolá určité príznaky toxicity bez 

toho, aby došlo k závažným toxickým účinkom alebo k úmrtiu testovaného 

zvieraťa. Vyššia alebo nižšia fixná dávka je potom podaná ďalším skupinám 

zvierat v závislosti na prítomnosti alebo neprítomnosti príznakov toxicity alebo 

úmrtia. Tento postup pokračuje až kým nenastane jedna zo situácií: 
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 dávka spôsobí očividnú toxicitu, 

 je rozpoznaná nie viac ako jedna smrť zvieraťa, 

 nie sú pozorované žiadne účinky pri najvyššej dávke, 

 dochádza k úmrtiu pri najnižšej dávke. 

 V roku 1996 bola ako smernica OECD 423 prijatá druhá alternatívna metóda, 

tzv. metóda akútnej toxickej triedy (ATC, Acute Toxic Class Method)23. Táto 

metóda takisto využíva koncept fixných dávok, avšak ako koncový bod sa 

využíva smrť testovaného zvieraťa21. Testovaná zlúčenina je postupne orálne 

podaná skupine experimentálnych zvierat v jednej zo stanovených dávok23. 

V každom kroku sú použité 3 zvieratá rovnakého pohlavia, obvykle samice. 

Prítomnosť alebo neprítomnosť úmrtia zvierat, ktorým bola podaná určitá 

dávka v jednom kroku, určuje ďalší krok testu. Buď už nie je potrebné žiadne 

ďalšie testovanie alebo je potrebné podať rovnakú dávku ďalším 3 zvieratám 

alebo sa im podá najbližšia nižšia, respektíve najbližšia vyššia dávka testovanej 

zlúčeniny. V závislosti na úmrtnosti alebo stave agónie zvierat sú potrebné 

približne 2 až 4 kroky pre posúdenie akútnej toxicity testovanej látky. 

 Tretia alternatíva, tzv. postup zvyšovania a znižovania dávky (UDP, Up and 

Down Procedure), bola prijatá v roku 1998 ako smernica OECD 425 (cit. 24). Jej 

cieľom je odhadnúť hodnotu LD50 postupným testovaním jednotlivých zvierat, 

pričom dávky sa pre každé zviera upravujú smerom nahor alebo nadol v zá-

vislosti na výsledku dosiahnutom na prechádzajúcom zvierati21. Test pozostáva 

z postupného podávania jednotlivých dávok zvieratám, vždy v minimálne 

48hodinových intervaloch24. Prvé zviera je vystavené dávke krok pod úrovňou 

najlepšieho odhadu LD50 a ak prežije, ďalšie zviera je vystavené dávke väčšinou 

3,2krát zvýšenej oproti pôvodnej dávke. Ak zomrie, dávka podaná ďalšiemu 

zvieraťu je podobným postupom znížená. Každé zviera by malo byť starostlivo 

pozorované po dobu až 48 hodín, kým sa rozhodne o tom či bude podaná 

dávka ďalšiemu zvieraťu a prípadne koľko testovanej látky bude podanej. 

Ďalšie podávanie látky je ukončené, ak je splnené jedno z týchto kritérií: 

 3 po sebe testované zvieratá prežili na hornej hranici, 
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 5 zvratov (situácií, kedy po podaní určitej dávky nie je účinok pozorovaný 

a po podaní ďalšej dávky pozorovaný je alebo naopak) sa vyskytuje  

v akýchkoľvek 6 nasledujúcich testovaných zvieratách, 

 aspoň 4 zvieratá nasledovali prvý zvrat a špecifikované koeficienty 

pravdepodobnosti presiahli kritickú hodnotu.  

 Informácia poskytnutá týmito tromi alternatívnymi metódami nie je rovnaká 

a preto výber metódy musí byť robený na základe jasného porozumenia 

vedeckých a právnych účelov daného testu akútnej orálnej toxicity21. Musí byť 

zvažovaný napríklad typ testovanej zlúčeniny, ako aj špecifické regulačné 

požiadavky. Tieto in vivo metódy však stále využívajú zvieratá a preto je snaha 

vyvinúť ďalšie alternatívne metódy, ktoré by úplne nahradili používanie 

zvierat v experimentoch. Možnou alternatívou by mohlo byť využitie in vitro 

testov stanovujúcich cytotoxicitu.  

 V roku 1994 bolo počas semináru usporiadaného Európskym centrom pre 

validáciu alternatívnych metód (ECVAM) navrhnuté, že by regresná rovnica 

závislosti IC50 (koncentrácia látky, ktorá spôsobí 50% toxicitu in vitro) na 

známych hodnotách LD50 mohla byť využitá na odhad neznámych hodnôt LD50 

nových chemikálií na základe nameraných hodnôt základnej cytotoxicity 

in vitro IC50 (cit. 25). V roku 2001 OECD vydalo smernicu 24, ktorá odporúča 

využívať takto odhadnutú hodnotu LD50 ako počiatočnú dávku pre in vivo 

experimenty26. Na Medzinárodnom seminári o in vitro metódach hodnotenia 

akútnej systémovej toxicity v roku 2000 bolo diskutované používanie in vitro 

základných cytotoxických testov v regulačných testovacích stratégiách a bolo 

zistené, že v žiadnom z in vitro modelov nebola primerane zhodnotená ich 

spoľahlivosť a vhodnosť27. To podnietilo NTP medzinárodné centrum pre 

hodnotenie alternatívnych toxikologických metód (NICEATM) a Európske 

centrum pre validáciu alternatívnych metód (ECVAM), aby vykonali validačnú 

štúdiu cytotoxického testu vychytávania neutrálnej červene v normálnych 

ľudských keratínocytoch (NHK) a v bunkovej línií Balb/c 3T3 fibroblastov 

hlodavcov28. V roku 2010 bola vydaná smernica OECD 129, podľa ktorej je 
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možné využiť hodnoty stanovené in vitro testom vychytávania neutrálnej 

červene na určenie počiatočných dávok pre in vivo testovanie akútnej orálnej 

toxicity29. V roku 2011 bola validovaná metóda, ktorá využíva tento test na 

Balb/c 3T3 bunkách k stanoveniu, či testovaná chemikália podľa CLP systému 

Európskej únie spadá do kategórie látok neklasifikovaných pre akútnu orálnu 

toxicitu (LD50> 2000 mg kg-1 telesnej hmotnosti) alebo klasifikovaných pre 

akútnu orálnu toxicitu (LD50≤ 2000 mg kg-1 telesnej hmotnosti)30. Ak je látka 

stanovená ako neklasifikovaná, nie je potrebné jej ďalšie testovanie toxicity 

pomocou in vivo metód a experimentálne zvieratá sú ušetrené.  

  

1. 3 Alternatívne metódy testovania akútnej toxicity 

 

Ako náhrady za testovanie na zvieratách sa v dnešnej dobe používajú 

napríklad in vitro experimenty, bunkové kultúry, počítačové modely 

a najnovšie tiež zobrazovacie analyzačné techniky31. Tieto metódy nazývame 

alternatívne metódy, pretože využívajú odlišné prístupy ako klasické testy na 

zvieratách a spĺňajú koncept 3R.  

Hlavným kritériom pre uznanie týchto alternatívnych metód je splnenie 

podmienky, že výsledok poskytnutý alternatívnym testom je adekvátny 

výsledku, ktorý je získaný tradičným testom32. Poskytujú rovnakú úroveň 

informácie, ale využívajú pri tom menej zvierat alebo dokonca žiadne33. 

 

1. 3. 1 Využitie nižších organizmov 

Na nižších organizmoch sú zväčša realizované ekotoxikologické testy 

toxicity34. Tých dnes existuje niekoľko. Bežne používané podľa legislatívy sú 

dvojdňové alebo trojdňové testy na článkonožcoch Daphnia magna, na rybách 

Poecilia reticulata, Pimephales promelas, riasach atď. Veľmi rýchly test, trvajúci len  

pätnásť minút, je známy ako Microtox a jeho podstatou je využitie zhášania 

fosforeskujúcich baktérií Vibrio fischeri. Ďalší rýchly test, ktorý trvá len tri až 

štyri minúty, zas využíva máloštetinavce Tubifex tubifex, známe ako nítenky. 
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Test využívajúci druh Tubifex tubifex pre stanovenie akútnej toxicity látky 

v podobe indexu EC50 je založený na meraní inhibície pohybu tohto druhu po 

jeho expozícií testovanej látke po dobu troch minút35. Tento index vyjadruje 

efektívnu koncentráciu látky, ktorá spôsobí 50 % maximálnej odpovede, 

v tomto prípade teda inhibície pohybu tubifexov. Predpokladá sa, že indexy 

akútnej toxicity získané týmto testom podávajú informácie, ktoré sa za určitých 

podmienok dajú zrovnať s testami na potkanoch. 

Tubifex bahenný (Tubifex tubifex) patrí do kmeňa obrúčkavcov a je 

reprezentantom triedy vodných máloštetinavcov35,36. Obýva sedimenty riek, 

jazier a rybníkov na niekoľkých kontinentoch37. Tento druh dýcha cez črevnú 

stenu, kde dochádza k výmene vody pomocou svalov a riasinkového epitelu35. 

Chemikálie teda vstupujú do organizmov z vodného prostredia buď 

perkutánne alebo cez tráviaci trakt. Pohybuje sa kontrakciami podkožného 

svalstva a ako opora mu slúžia štetiny pomocou ktorých sa zachytáva 

podkladu36. Tubifex pohlcuje všetok materiál, ktorý sa nachádza na dne a 

nestráviteľné zvyšky potom vyvrhuje análnym otvorom. Za 24 hodín dokáže 

spracovať množstvo materiálu, ktoré sa rovná štvornásobku až päťnásobku 

jeho vlastnej váhy. 

Tubifex bahenný je schopný žiť až 48 dní za anaeróbnych podmienok bez 

akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu35. Je tiež schopný prežiť v oblastiach silne 

znečistených organickými látkami37. Teplotný rozsah medzi 10 a 18 °C je pre 

život máloštetinavcov optimálny, avšak aj teploty do 4°C a 25 °C sú týmito 

druhmi tolerované35. Hodnoty pH, pri ktorých dokážu existovať, sa pohybujú 

v rozsahu 3,5 až 10,5. 

Pri pokusoch s týmito organizmami musí byť však zakaždým braný ohľad na 

efekt ročného obdobia, skladovania organizmov a do úvahy musí byť braný aj 

ich fyzický vzhľad a veľkosť. 

 Indexy EC50 je možné vypočítať z nameraných počtov nehybných jedincov 

Tubifex tubifex po trojminútovej expozícií štyrom rozličným koncentráciám 

testovanej látky a to pomocou metódy vyvinutej Carrol S. Weilovou38. Pre 
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rozličné kombinácie počtu nehybných jedincov existujú tabulované konštanty e 

a σf. Hodnoty EC50 sa potom vypočítajú zo vzťahu  

 

                (1.1)  

 

kde Da predstavuje najnižšiu koncentráciu zo štyroch potrebných pre výpočet, e 

predstavuje tabulovanú konštantu a d počtovú konštantu, ktorá je rovná 

dekadickému logaritmu pomeru dvoch nasledujúcich koncentrácií, pričom 

tento pomer je vždy väčší ako 1. Interval spoľahlivosti L1,2 pre hladinu 

významnosti 5 % je možné vypočítať podľa vzťahu 

 

             (1.2)  

 

v ktorom σf je konštanta, ktorú je možné nájsť v tabuľke. 

 Rovnakým spôsobom je možné vypočítať index toxicity LC50 vyjadrujúci 

letálnu koncentráciu látky, ktorá spôsobí usmrtenie 50 % jedincov z testovanej 

skupiny. K výpočtu sú používané namerané počty nehybných jedincov Tubifex 

tubifex odčítané jednu minútu po prenesení jedincov z roztoku testovanej látky 

do pitnej vody. 

 Indexy toxicity EC50 je možné získať z nameraných počtov nehybných 

jedincov tiež pomocou farmakologického modelu v programe OriginPro 8 

(OriginLab, USA)39. Farmakologický model závislosti odpovede na dávke 

dostupný v programe OriginPro 8 je daný rovnicou 

 

                  (1.3) 

 

 

kde y predstavuje odpoveď (v našom prípade počet nehybných jedincov Tubifex 

tubifex) a x predstavuje logaritmus koncentrácie testovanej látky v roztoku, 

ktorému sú organizmy vystavené39. Parametre A1 a A2 predstavujú dolnú a 
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hornú asymptotu (v našom prípade je fixne nastavené A1 = 0 a A2 = 6) a 

parameter p predstavuje premenlivú smernicu danej krivky. Hodnota získaná 

z tejto závislosti je log(x0), ktorá predstavuje inflexný bod krivky. Z nej je možné 

vypočítať koncentráciu látky EC50, ktorá spôsobí presne polovičnú odpoveď 

medzi nulovou a maximálnou odpoveďou, pomocou rovnice 

 

                     (1.4) 

 

Na obrázku 1.1 je zobrazená vzorová krivka závislosti odpovede na dávke. 

 

 Obr. 1.1 Vzorová závislosť pozorovanej odpovede na podanej dávke látky, kde A1 = 0,  

A2 = 6, hodnota p>0 a log(x0) predstavuje inflexný bod krivky. Vytvorené v programe 

OriginPro 8 (cit. 39). 

 

1. 3. 2 Využitie bunkových kultúr 

Využitie in vitro bunkových (a taktiež tkanivových) kultúr, ktoré zahrňuje 

rast buniek mimo tela v laboratórnom prostredí, je takisto dôležitou náhradou 

testov na zvieratách6. Bunky pečene, obličiek, mozgu, kože apod. sú odobrané 
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zo zvieraťa a môžu byť udržované mimo tela vo vhodnom rastovom médiu po 

dobu od niekoľkých dní, až po niekoľko rokov.  

Pomocou týchto metód sa skúma vplyv chemických látok buď na 

proliferáciu buniek alebo na ich životaschopnosť9. Testy na životaschopnosť 

buniek poskytujú prvotnú informáciu o efekte neznámych chemických látok na 

bunky a teda môžu vhodne predpokladať akútnu orálnu toxicitu. V princípe 

môže byť životaschopnosť buniek meraná vyhodnotením počtu živých buniek. 

Toto priame meranie môže byť prevedené pomocou kvantifikácie celkovej 

genómovej deoxyribonukleovej kyseliny (DNA), celkového proteínu alebo 

pomocou kvantifikácie inkorporácie fluorescenčných alebo rádioaktívnych 

značiek do DNA proliferujúcich buniek. 

In vitro techniky majú množstvo výhod6. Sú časovo nenáročné, finančne 

nenákladné a ľahko monitorovateľné. Nanešťastie majú aj určité nevýhody1. Vo 

všeobecnosti, in vitro kultúry využívajú len jeden alebo malé množstvo 

bunkových typov a teda neodrážajú integritu orgánov a nevykazujú rovnakú 

odpoveď na vplyv chemikálie ako in vivo modely. Okrem toho, rutinné 

testovanie toxicity in vivo vyžaduje histopatologické skúmanie viac ako 

tridsiatich orgánov pochádzajúcich z jedného experimentálneho zvieraťa. 

Remodelovanie tej istej situácie použitím in vitro metód teda vyžaduje aspoň 

tridsať rôznych bunečných kultúr, čo robí túto alternatívu veľmi drahú 

a časovo náročnú. Zjednodušené in vitro systémy však môžu byť vysoko 

prediktívne. 

 Jednou z alternatívnych metód, ktorá využíva bunkové kultúry je test 

vychytávania neutrálnej červene v Balbc/c 3T3 myších fibroblastoch. Bunková 

línia Balb/c 3T3 je štandardná  bunková línia fibroblastov , ktorá bola založená 

v roku 1963 Todarom a Greenom40. Názov 3T3 pochádza z postupu prípravy. 

Primárne fibroblasty zo 17 až 19 dní starých embryí švajčiarskych myší sú 

každé 3 dni kontinuálne prenášané a očkované na Petriho misku s hustotou 

3∙105 buniek na každých 20 cm2 misky. 

 Test vychytávania neutrálnej červene je cytotoxický test, ktorý je založený na 
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schopnosti životaschopných buniek inkorporovať a viazať supravitálne farbivo 

neutrálna červeň30. Toto farbivo je slabo katiónové a bunkovými membránami 

preniká pomocou neiónovej difúzie, kde sa akumuluje v lyzozómoch. Zmena 

bunkového povrchu alebo citlivej lyzozomálnej membrány spôsobená pôsobe-

ním xenobiotík vedie k zníženému vychytávaniu a viazaniu neutrálnej červene. 

Pomocou tohto farbiva je teda možné rozlišovať medzi životaschopnými a 

mŕtvymi bunkami (Obr. 1.2). 

 

 

 Obr. 1.2 Kultúra buniek myších fibroblastov pozorovaná pod mikroskopom. Na snímke a sú 

pozorované podlhovasté životaschopné bunky inkorporujúce farbivo neutrálna červeň. Na 

snímke b sú pozorované okrúhle mŕtve bunky, ktoré nie sú schopné farbivo inkorporovať. 

Tieto bunky boli vystavené pôsobeniu toxickej látky. (Zdroj obr.: Oddělení alternativních 

toxikologických metod, SZÚ). 

 

 Toxické látky taktiež rušia proces delenia a množenia buniek a spôsobujú 

zníženie miery rastu čo sa odráža v počte buniek. Cytotoxicita je teda vyjadrená 

ako koncentračne závislé zníženie vychytávania neutrálnej červene po 

vystavení buniek chemikálií a je teda citlivým, uceleným signálom bunkovej 

integrity a tiež inhibície rastu buniek. Test je hodnotený na základe 

vychytávania farbiva neutrálna červeň Balb/c 3T3 fibroblastami. Množstvo 

farbiva je merané fluorimetricky. 

  Na základe nameraných fluorescencií je potom možné pomocou 

programu Phototox stanoviť hodnotu IC50 danej chemikálie udávajúcu 

koncentráciu tejto chemikálie, ktorá zníži životaschopnosť buniek v bunkovej 

b a 
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kultúre o 50 % (cit. 41). Z tejto hodnoty sa dá následne predpovedať hodnota 

LD50, ktorá by zodpovedala orálnemu podaniu potkanovi a to pomocou 

rovnice42 

 

        (1.5) 

 

 Tento test má však určité obmedzenia, čo sa týka rozpustnosti testovaných 

chemikálií v médiu bunkovej kultúry43. Pre nerozpustné látky teda nie je 

vhodný a je potrebné pre ne použiť iné metódy. 

 Test vychytávania neutrálnej červene v Balb/c 3T3 myších fibroblastoch je od 

roku 2011 validovaným testom pre správnu identifikáciu látok, ktoré nie sú 

klasifikované pre akútnu orálnu toxicitu podľa nariadenia Európskej únie  

z roku 2009, tzv. CLP systému (Nariadenie o klasifikácií, značení a balení látok 

a zmesí)30,44. CLP systém radí chemikálie do 4 kategórií toxicity na základe ich 

akútnej orálnej toxicity44: 

 kategória 1: LD50 ≤ 5 mg kg-1 

 kategória 2: 5 mg kg-1 < LD50 ≤ 50 mg kg-1 

 kategória 3: 50 mg kg-1 < LD50 ≤ 300 mg kg-1 

 kategória 4: 300 mg kg-1 < LD50 ≤ 2000 mg kg-1. 

Ak je hodnota LD50 väčšia ako 2000 mg kg-1, chemikália nepotrebuje mať 

označenie nebezpečnosti pre akútnu orálnu toxicitu a nie je potrebné jej ďalšie 

testovanie toxicity v in vivo experimentoch. Validovaný test vychytávania 

neutrálnej červene v Balb/c 3T3 myších fibroblastoch radí chemikálie do dvoch 

skupín v závislosti na nameranej hodnote LD50 (cit. 30). Chemikália je považo-

vaná za „klasifikovanú“ pre akútnu orálnu toxicitu podľa CLP systému, ak jej 

LD50 ≤ 2000 mg kg-1 telesnej hmotnosti a „neklasifikovanú“, keď  

LD50 > 2000 mg kg-1 telesnej hmotnosti.  

 Validačná štúdia bola organizovaná Európskym centrom pre validáciu 

alternatívnych metód (ECVAM) a jej cieľom bolo stanoviť prediktívnu 

schopnosť (citlivosť, špecifickosť, presnosť, pozitívnu a negatívnu prediktívnu 

2,024  ]mL gμ[ IC log0,372]kg [mgLD log -1

50

-1

50 
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hodnotu) tejto metódy určovať, do ktorej z dvoch kategórií testovaná 

chemikália zapadá30. S malými obmenami štúdia použila testovací protokol a 

IC50 vs. LD50 regresie zo spoločnej validačnej štúdie NICEATM a ECVAM  

z roku 2006 (cit. 28). Do testovania sa zapojili 3 laboratóriá30. Bolo testovaných 56 

priemyselných chemikálií, vrátane kozmetických zložiek, ktoré boli na základe 

definovaných kritérií vybrané z troch zdrojov – z databáze ORATS (Online 

European Risk Assessment Tracking System), z Registra cytotoxicity a z prílohy 

A Smernice 67/548/EEC. Z celkového počtu použitých chemikálií 

predstavovalo „klasifikované“ chemikálie 30 látok (z toho 19 bolo pevných 

látok a 11 kvapalín) a 26 chemikálií bolo „neklasifikovaných“ (13 pevných látok 

a 13 kvapalín). Ako zdroj referenčných hodnôt LD50 boli použité internetové 

databázy a z týchto hodnôt boli potom pre každú chemikáliu vypočítané 

aritmetické priemery. 

 Validačná štúdia poskytla vysokú citlivosť metódy (92-96 %) a vysokú 

negatívnu prediktívnu hodnotu (86-92 %) pokiaľ ide o identifikáciu 

neklasifikovaných chemikálií milimolárnou regresiou. Získané dáta ukázali, že 

3 rôzne testovacie protokoly poskytli podobné odhady toxicít a preto môžu byť 

použité na identifikáciu neklasifikovaných chemikálií podľa CLP systému.  

 

1. 3. 3 Metódy in silico 

Ako dobrá náhrada za testy na zvieratách slúžia taktiež predikčné modely  

in silico. Tieto modely sú v prvom rade tvorené z toxikologických údajov, ktoré 

boli získané v pokusoch in vivo34. Preto odhady, získané týmito modelmi, sú po 

validácií rovnocenné s korešpondujúcimi pokusnými údajmi, ktoré boli 

namerané v pokusoch in vivo. Chyba týchto odhadov je určená chybou 

pokusných údajov, ktoré boli pre model použité. 

In silico metódy je možné zhrnúť do niekoľkých skupín5,34: 

 modely vytvorené a analyzované technikami QSAR, 

 kinetické fyziologické simulačné modely, 

 modely založené na biologickej podobnosti a alometrických rovniciach, 
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 expertné systémy založené na súboroch znalostí a pravidiel, 

 modely vytvorené technikami molekulovej grafiky, 

 umelé neurónové siete. 

Ak sú in silico metódy aplikované uvážlivo, dokážu okrem zvierat ušetriť aj 

podstatné množstvo času, peňazí a ľudských zdrojov45. 

 

1. 3. 3. 1 QSAR (kvantitatívne vzťahy medzi chemickou štruktúrou 

a biologickou účinnosťou) 

 K vytvoreniu výpočtových modelov zovšeobecnením údajov, ktoré boli 

získané v pokusoch, sa najčastejšie deje pomocou techník analýzy QSAR 

(kvantitatívne vzťahy medzi chemickou štruktúrou látok a ich biologickou 

účinnosťou)34. QSAR analýza alebo modelovanie je vlastne analýza možných 

vzťahov medzi biologickými a fyzikálnochemickými, chemickými či fyzikál-

nymi vlastnosťami série zlúčenín, xenobiotík alebo látok, ktoré sú organizmu 

cudzie, ale sú používané v chemickom priemysle alebo v laboratóriách5. 

 Modely QSAR sú vlastne matematické rovnice, ktoré umožňujú vypočítať 

veľkosť biologického účinku chemických látok z ich chemickej konštitúcie34. Tá 

je vyjadrená fyzikálno-chemickými vlastnosťami molekúl, ich topologickými 

indexmi alebo kvantovo-chemickými indexmi (molekulové deskriptory). 

 Závislosť biologickej aktivity na vlastnosti látky môže byť vyjadrená 

rovnicou  

 

                      (1.6) 

 

v ktorej BAi je biologická aktivita látky i, Xi je vlastnosť spojená s chemickou 

štruktúrou danej látky a f je matematická funkcia odvodená pre určitý súbor 

zlúčenín5. 

 Najčastejšie používaná fyzikálno-chemická vlastnosť chemických zlúčenín 

pre koreláciu s biologickou účinnosťou je dekadický logaritmus rozdeľovacieho 

koeficientu chemikálie medzi n-oktanol a vodu (log POW), ktorý simuluje 

 ii XBA f
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hydrofobicitu5,34. V tomto prípade platí, že 

 

                    (1.7) 

 

kde i sú individuálne chemikálie testovanej skupiny chemikálií a BAi je 

biologická aktivita danej chemikálie34. 

 Ak je v dvoch testoch používaná rovnaká premenná x (napr. log POW), je 

možné extrapolovať výsledky získané jedným testom na výsledky, ktoré boli 

získané druhým testom. Platí rovnica 

 

                     (1.8) 

 

v ktorej BAij predstavuje biologickú aktivitu látky i stanovenú pomocou testu j a 

BAik predstavuje biologickú aktivitu látky i stanovenú pomocou testu k. 

Napríklad pomocou rovnice závislosti experimentálnych hodnôt EC50 

nameraných pomocou druhu Tubifex tubifex na známych hodnotách LD50 

meraných na potkanoch je možné vypočítať LD50 na potkanoch po orálnom 

podaní netestovanej zlúčeniny, ak poznáme hodnotu jej EC50 nameranú na 

tubifexoch32. Toto je možné, pretože hodnoty EC50 aj LD50 korelujú s log POW 

(cit. 34).  

 Modelovanie pomocou QSAR vo všeobecnosti zahrňuje 3 kroky45:  

1) zozbieranie alebo, ak je to možné, dizajn prípravného setu chemikálií, 

2) výber deskriptorov, ktoré dokážu dôkladne spojiť chemickú štruktúru 

s biologickou aktivitou, 

3) aplikácia štatistických metód, ktoré spájajú zmeny v štruktúre so zmenami 

v biologickej aktivite. 

V porovnaní s metódami testovania toxicity in vitro a in vivo, je QSAR 

analýza a jej korešpondujúce modely najľahšie aplikovateľná, dostatočne 

rozvinutá a najefektívnejšia, pokiaľ ide o financie a čas46. Výhodami počí-

tačových modelov oproti klasickému používaniu zvierat sú rýchle a relatívne 

)(logf OW,ii PBA 

)(f ikij BABA 
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nenákladné pracovné postupy47. 

 Využitie QSAR metód je efektívne najmä v simulácií špecifických toxických 

efektov a reakcií (napríklad podráždenie, senzibilizácia alebo mutagenicita)3. 

Avšak, všeobecné viackrokové toxikologické procesy je zložité simulovať. 

Použitie QSAR modelov je teda určené skôr pre prvotné vyhodnocovanie 

toxicity chemikálií. 

 

1. 3. 3. 2 Validácia modelov QSAR 

 Rozlišujeme dva typy validácie modelov QSAR a to internú a externú 

validáciu45. Čo sa týka internej validácie, kvalita modelu QSAR môže byť 

posudzovaná z hľadiska niekoľkých štatistických hodnôt. 

 Koeficient determinácie R2 (alebo druhá mocnina korelačného koeficientu R) 

je mierou dobrej zhody modelu QSAR. Počíta sa podľa rovnice 

 

                      (1.9) 

 

 

kde TSS je totálna suma štvorcov, ktorá vyjadruje rozptyl závislej premennej a 

RSS je zvyšková suma štvorcov, ktorá vyjadruje rozptyl závislej premennej 

pridelený chybe predikcie48. TSS sa počíta podľa rovnice 

 

                   (1.10) 

 

 

kde yi je pozorovaná i-tá hodnota závisle premennej a y je aritmetický priemer 

závisle premennej. RSS sa počíta zo vzťahu 

 

          (1.11) 

 

kde yi je pozorovaná i-tá hodnota závisle premennej a ŷ  je vypočítaná hodnota 
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závisle premennej. Model je zvyčajne považovaný za štatisticky významný, keď 

R2 ≥ 0,9 (cit.45). 

 Krížová validácia (cross validation) je jedna z najbežnejšie používaných 

metód pre internú validáciu modelov QSAR a používa sa, keď neexistuje 

dostatok dát pre externú validáciu4,49. Istá frakcia chemikálií je vylúčená z tré-

ningovej sady a model je vytvorený zo zvyšných chemikálií45. 

 Externá validácia modelov QSAR je spôsob ako určiť skutočnú prediktivitu 

modelu48. Pre jej uskutočnenie sa vyžaduje použitie externého testovacieho 

súboru, teda zlúčenín, ktoré neboli použité pre vytvorenie modelu, ale mali by 

byť zástupcami rovnakej chemickej skupiny. Údaje dostatočnej kvality sú však 

vzácne a preto je zložité externú validáciu aplikovať zmysluplne. Je teda 

považovaná za užitočný doplnok k internej validácií, skôr ako za jej náhradu.  

 

1. 3. 3. 3 Setubalské princípy 

Na jednaní v Setubale (Portugalsko) v roku 2002 boli vybrané a odsúhlasené 

metódy a modely QSAR a SAR pre ďalšie jednanie o legislatívnych 

možnostiach využitia ich výsledkov pre určovanie nebezpečnosti chemických 

zlúčenín ako alternatívu k doposiaľ používaným testom na zvieratách34,52,53. 

V máji 2004 na parížskej schôdzi expertov pre (Q)SAR bolo sformulovaných päť 

kritérií, tzv. Setubalských princípov pre validáciu (Q)SAR (cit. 34,50). Tieto musia 

byť splnené, aby výsledky získané odhadom pomocou modelov QSAR boli 

prijaté rovnako ako výsledky alternatívnych metód využívajúcich nižšie 

organizmy, tkanivá, bunky apod.50 

Setubalské princípy sú nasledovné5,34,50,51: 

1) V modeli (Q)SAR musí byť jasne definovaný meraný respektíve 

odhadovaný účinok. 

2) Jasne a zreteľne musí byť popísaný algoritmus, ktorým bol model 

(rovnica QSAR) vytvorený. 

3) Musí byť definovaná oblasť použiteľnosti. 

4) Musí byť popísaná požadovaná vnútorná a vonkajšia kontrola 
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opakovateľnosti, robustnosti a správnosti validovaného modelu. 

5) Pokiaľ je to možné, použité molekulové deskriptory musia byť zladené 

s mechanizmom účinku. 

Tieto Setubalské princípy boli v roku 2004 čiastočne zmenené Organizáciou 

pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) a po novom sa nazývajú OECD 

princípy49,50. Ich znenie je nasledovné48: 

Aby bolo uľahčené zohľadňovanie (Q)SAR modelu na regulačné účely, musí 

byť model sprevádzaný týmito informáciami: 

1) definovaný konečný bod: 

Podľa prvého princípu by mal byť model (Q)SAR spojený s definovaným 

koncovým bodom, kde koncový bod sa vzťahuje k akémukoľvek 

fyzikálnochemickému, biologickému alebo environmentálnemu efektu, ktorý je 

možné merať a teda modelovať. Zámerom tohto princípu je zabezpečiť 

jednoznačnosť v koncovom bode, ktorý je odhadovaný daným modelom, 

pretože daný koncový bod by mohol byť stanovený rôznymi experimentálnymi 

protokolmi a pri rôznych experimentálnych podmienkach. Je preto dôležité 

identifikovať experimentálny systém, ktorý je modelovaný pomocou (Q)SAR.      

V ideálnom prípade, by mali byť modely tvorené z homogénnych súborov dát, 

v ktorých boli dáta generované pomocou jedného protokolu. Avšak to je v praxi 

uskutočniteľné len zriedka a často sa kombinujú dáta produkované rôznymi 

protokolmi. 

2) jednoznačný algoritmus: 

Podľa druhého princípu by mali byť modely (Q)SAR vyjadrené v podobe 

jednoznačného algoritmu, ktorý vytvára predpovede koncového bodu z infor-

mácií o chemickej štruktúre alebo z fyzikálnochemických vlastností. V prípade 

komerčne vyvinutých modelov nie je táto informácia vždy verejne dostupná. 

Bez nej však nemôže byť výkonnosť modelu samostatne stanovená, čo môže 

predstavovať bariéru pre regulačné prijatie.  

3) definovaná oblasť použiteľnosti: 

Podľa tretieho princípu by mal byť model (Q)SAR spojený s definovanou 



31 

 

oblasťou použiteľnosti. Potrebu definovať oblasť použiteľnosti vyjadruje fakt, 

že (Q)SAR sú redukčné modely, ktoré sú nevyhnutne spojené s obmedzeniami,  

čo sa týka typov chemických štruktúr, fyzikálnochemických vlastností a 

mechanizmov účinku, pre ktoré môžu modely produkovať spoľahlivé odhady. 

Hranice oblasti použiteľnosti sa môžu líšiť v závislosti na metóde použitej k de-

finovaniu modelu a v závislosti na požadovanom kompromise medzi šírkou 

použiteľnosti modelu a celkovou spoľahlivosťou predikcie. 

4) vhodné miery dobrej zhody, robustnosti a prediktivity: 

OECD princíp 4 v sebe združuje pôvodný zámer Setubalských princípov 5 a 

6. Podľa tohto princípu by mal byť model (Q)SAR spojený s vhodnou mierou 

dobrej zhody, robustnosti a prediktivity. Vyjadruje potrebu získať dva typy 

informácií: a) vnútorný výkon modelu (reprezentovaný dobrou zhodou a 

robustnosťou) stanovený za použitia tréningovej sady, a b) prediktivitu 

modelu, stanovenú za použitia vhodnej testovacej sady.  

5) interpretácia mechanizmu, ak je to možné: 

Podľa piateho princípu by mal byť model (Q)SAR spojený s interpretáciou jeho 

mechanizmu, všade tam, kde môže byť takáto interpretácia vykonaná. 

Absencia interpretácie však neznamená, že model nie je potenciálne užitočný 

v regulačnom kontexte. Zámerom tohto princípu nie je odmietnuť takéto 

modely, ale zabezpečiť, aby bola venovaná dostatočná pozornosť možnosti 

vzťahu na úrovni mechanizmu medzi deskriptormi použitými v modely a 

koncovým bodom, ktorý je odhadovaný a zabezpečiť, aby bol tento vzťah 

zdokumentovaný.   
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2. Experimentálna časť 

 

2. 1 Študované alkoholy 

 

 2-etoxyetanol, pre syntézu (C4H10O2; Mr = 90,12; ρ = 0,930 g mL−1; Merck) 

 1-propanol, pre kvapalinovú chromatografiu (C3H8O; Mr = 60,1; 

ρ = 0,800 g mL−1; Merck) 

 3-metyl-1-butanol, reagent, 98% (C5H12O; Mr = 88,15; ρ = 0,809 g mL−1; 

Sigma-Aldrich) 

 3-metyl-2-butanol, 98% (C5H12O; Mr = 88,15; ρ = 0,810 g mL−1; Sigma-Aldrich) 

 3-hexanol, 97% (C6H14O; Mr = 102,17; ρ = 0,819 g mL−1; Sigma-Aldrich) 

 2-metyl-3-hexanol, 98% (C7H16O; Mr = 116,20; ρ = 0,821 g mL−1; Sigma- 

-Aldrich) 

 1-nonanol, 98% (C9H20O; Mr = 144,25; ρ = 0,827 g mL−1; Sigma-Aldrich) 

 

2. 2 Stanovenie akútnej toxicity alkoholov metódou 

zástavy pohybu červov Tubifex tubifex 

 

2. 2. 1 Použité chemikálie 

 Deionizovaná voda (z prístroja ÚFB 20 reverzní osmóza, Goro, Česká 

republika) 

 Dihydrát chloridu manganatého, p. a. (MnCl2∙2H2O; Mr= 161,87; Merck) 

 

2. 2. 2 Príprava roztokov referenčnej látky 

 Súbežne s každým meraním bolo prevedené kontrolné meranie akútnej 

toxicity roztoku dihydrátu chloridu manganatého. 

 Bolo pripravených 5 rôznych koncentrácií referenčného roztoku dihydrátu 

chloridu manganatého. Zásobný roztok bol pripravený navážením asi 1,0000 g 

dihydrátu chloridu manganatého presne pomocou analytických váh a 
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rozpustením v deionizovanej vode v 25mL odmernej banke. Takto pripravený 

roztok bol následne riedený v pomere 10:4, teda bolo napipetovaných vždy  

10 mL roztoku chloridu manganatého a pridané 4 mL deionizovanej vody až 

kým nebolo pripravených 5 rozličných koncentrácií roztoku dihydrátu chloridu 

manganatého. 

 

2. 2. 3 Príprava roztokov testovaného alkoholu 

Pri príprave roztokov daného testovaného alkoholu bolo potrebné vždy 

najprv previesť orientačné meranie. Boli pripravené rozličné náhodné 

koncentrácie daného roztoku, s ktorými boli prevedené pokusy na tubifexoch. 

Tieto pokusy ukázali, v ktorej oblasti koncentrácií sa pohybuje hodnota EC50 a 

na základe nich bola zvolená vhodná koncentrácia zásobného roztoku. Riede-

ním tohto roztoku (10:4 alebo 9:7, podľa chovania tubifexov pri orientačných 

meraniach) bolo následne pripravených 5 rozličných koncentrácií roztoku 

daného alkoholu. 

 

2. 2. 4 Pracovný postup 

Meranie bolo prevedené na základe vopred zavedeného postupu36 na 

jedincoch druhu Tubifex tubifex zakúpených v predajni akvaristiky. 

Zakúpená kolónia tubifexov bola prepláchnutá pitnou vodou a následne 

bolo 6 približne rovnako veľkých jedincov osušených na filtračnom papieri a 

prenesených do Petriho misky, kde bol predtým napipetovaný 1 mL meraného 

roztoku. Tubifexy boli roztoku vystavené presne 3 minúty a po uplynutí tohto 

času bol zaznamenaný počet nehybných jedincov. Následne boli organizmy 

prenesené do Petriho misky s pitnou vodou, tu boli presne 1 minútu ponechané 

a znovu bol zaznamenaný počet nehybných jedincov. Takýmto postupom boli 

premerané všetky koncentrácie, pričom každé meranie bolo prevedené v daný 

deň trikrát. Meranie bolo potom zopakované ešte 2 ďalšie dni, teda celkovo 

bolo uskutočnených 9 meraní pre každý alkohol. 

Zaznamenané hodnoty zástavy pohybu jedincov boli štatisticky spracované 



34 

 

pomocou metódy Weilovej38. Niektoré kombinácie hodnôt však nebolo možné 

vyhodnotiť pomocou tejto metódy, preto boli spracované v programe 

OriginPro 8 (OriginLab, USA) pomocou farmakologického modelu39. 

  

2. 3 Stanovenie akútnej toxicity alkoholov pomocou 

testu vychytávania neutrálnej červene v Balb/c 3T3 

myších fibroblastoch 

 

2. 3. 1 Použité chemikálie 

 Dulbeccova modifikácia minimálneho esenciálneho média podľa Eaglea 

s obsahom L-glutamínu a 4,5 g L−1 glukózy (DMEM; Lonza, Švajčiarsko) 

 bovinné sérum (Lonza, Švajčiarsko) 

 zmes penicilínu a streptomycínu (Lonza, Švajčiarsko) 

 neutrálna červeň (Aldrich, USA) 

 fosfátový pufer, pH = 7,4 (PBS; pripravený Odborem mikrobiologických 

laboratoří SZÚ v akreditovanej Laboratoři tkáňových kultur ČIA č.1206.4, 

Praha) 

 kyselina octová, ≥ 99% (Sigma-Aldrich) 

 etanol, ≥ 99,8%  (Merck) 

 trypsín, 0,25%  (Sigma-Aldrich) 

 tryptánová modrá, 0,4%  (Sigma-Aldrich) 

 deionizovaná voda (z prístroja Millipore Elix 5 (Merck)) 

 laurylsíran sodný (SLS; Sigma-Aldrich) 

 

2. 3. 2 Príprava pracovných roztokov 

 Roztok média so sérom bol pripravený zmiešaním 100 mL bovinného séra 

(Lonza, Švajčiarsko), 10 mL zmesi penicilínu a streptomycínu (Lonza, 

Švajčiarsko) a  890 mL Dulbeccovej modifikácie minimálneho esenciálneho 

média podľa Eaglea (DMEM; Lonza, Švajčiarsko). 
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 Roztok média bez séra bol pripravený zmiešaním 10 mL zmesi penicilínu a 

streptomycínu (Lonza, Švajčiarsko) a  990 mL Dulbeccovej modifikácie 

minimálneho esenciálneho média podľa Eaglea (DMEM; Lonza, Švajčiarsko). 

 Fixačný roztok bol pripravený zmiešaním 1 mL kyseliny octovej, ≥ 99% 

(Sigma-Aldrich), 49 mL deionizovanej vody (z prístroja Millipore Elix 5 

(Merck)) a 50 mL etanolu, ≥ 99,8%  (Merck). 

 Zásobný roztok neutrálnej červene bol pripravený rozpustením 40,0 mg asi 

presne neutrálnej červene (Aldrich, USA) v 10 mL deionizovanej vody. 

Zmiešaním 20 mL média so sérom, 20 mL média bez séra a 0,5 mL zásobného 

roztoku neutrálnej červene vznikol pracovný roztok neutrálnej červene 

pripravený na použitie. 

 

2. 3. 3 Príprava roztokov pozitívnej kontroly 

 Zároveň s každým stanovením akútnej toxicity alkoholu bola tiež stanovená 

akútna toxicita laurylsíranu sodného, ktorý slúžil ako pozitívna kontrola.  

 Zásobný roztok laurylsíranu sodného o koncentrácií 1,00 mg mL−1 bol 

pripravený navážením 50,0 mg asi presne laurylsíranu sodného (SLS; Sigma- 

-Aldrich) pomocou analytických váh a rozpustením v 5,00 mL roztoku média 

bez séra. Takto pripravený roztok bol následne riedený podľa postupu 

uvedeného v tabuľke 2.1 a vo výsledku bolo pripravených 8 testovaných 

koncentrácií laurylsíranu sodného. 

 

2. 3. 4 Príprava roztokov testovaného alkoholu 

 Bolo pripravených 8 rôznych koncentrácií testovaného alkoholu. Roztok  

s najvyššou koncentráciou 40,0 mg mL-1 bol pripravený navážením 80,0 mg asi 

presne daného alkoholu pomocou analytických váh a rozpustením v 2,00 mL 

roztoku média bez séra. Takto pripravený roztok bol následne riedený podľa 

postupu uvedeného v tabuľke 2.2. 
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Tab. 2.1 Postup prípravy 8 testovaných koncentrácií pozitívnej kontroly laurylsíranu 

sodného. 

koncentrácia SLS vo 

vzniknutom roztoku 

µg mL−1 

pipetovaný objem 

roztoku SLS 

mL 

pipetovaný objem 

média bez séra 

mL 

                200 1,00 4,00 

                136 3,00 1,41 

92,6 3,00 1,41 

63,0 3,00 1,41 

42,8 3,00 1,41 

29,1 3,00 1,41 

19,8 3,00 1,41 

13,5 3,00 1,41 

 

Tab. 2.2 Postup prípravy 8 testovaných koncentrácií testovaného alkoholu. 

koncentrácia alkoholu 

vo vzniknutom roztoku 

µg mL−1 

pipetovaný objem 

roztoku alkoholu 

mL 

pipetovaný objem 

média bez séra 

mL 

18200 1,00 1,20 

  8270 1,00 1,20 

   3760 1,00 1,20 

   1710 1,00 1,20 

     776 1,00 1,20 

     353 1,00 1,20 

     160 1,00 1,20 

  

U niektorých alkoholov táto základná rada koncentrácií neposkytla v teste 

toxicity žiadne výsledky a bolo potrebné koncentrácie alkoholov vhodne 

upraviť. 

 

2. 3. 5 Pracovný postup 

Pokusy boli prevedené na bunkovej línií myších fibroblastov Balb/c 3T3 L1 

získanej zo zbierky bunkových kultúr ECACC No: 86052701 (Veľká Británia). 

Meranie akútnej toxicity bolo prevedené na základe štandardného 
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operačného postupu vyvinutého Inštitútom pre in vitro vedy v Gaithersburgu, 

USA30. 

Suspenzia buniek bola pripravená v Laboratoři tkáňových kultur ČIA 

č.1206.4, Odboru mikrobiologických laboratoří SZÚ, Praha. Bunky zatavené  

v ampuliach s tekutým dusíkom bolo najprv potrebné rozmraziť vo vodnom 

kúpeli o teplote cca 37,5 °C. Následne boli suspendované v 5 mL DMEM a 

scentrifugované (5 minút, 1000 otáčok). Bunky z precipitátu boli suspendované 

v DMEM s 10 % bovinného séra (Lonza, Švajčiarsko), nasadené do fľaše  

v hustote asi 300 000 buniek na ml média so sérom a inkubované pri 37 °C. 

Následne bola minimálne dvakrát prevedená pasáž buniek ďalej popísaným 

spôsobom. Kultivačné médium bolo vyliate a bunky boli prevedené do 5 mL 

0,25% trypsínu. Asi po jednej minúte bol trypsín odliaty a bunky sa suspen-

dovali v 5 ml roztoku média so sérom. Do testu boli odobrané 4 mL suspenzie, 

zvyšok zostal vo fľaši, do ktorej sa pridalo 30 mL média so sérom. Suspenzia 

odobraná k testu sa dobre premiešala a k 0,1 mL sa pridalo 0,9 mL tryptánovej 

modrej. V Bürkerovej komôrke sa spočítala hustota buniek a následne bola do 

testu pripravená suspenzia o hustote 2∙104 až 3∙104 buniek/mL DMEM.  

Do okrajových jamiek 96-jamkovej mikrotitračnej doštičky bolo 

napipetovaných 100 µL roztoku média bez séra a do ostaných jamiek bolo 

napipetovaných 100 µL zriedenej suspenzie buniek. Takto nasadená doštička sa 

inkubovala v inkubátore pre tkanivové kultúry HERAcell 150/CO2 (Thermo 

Scientific, USA) po dobu 24 hodín (37±0,5 °C; 5 % CO2). 

Po uplynutí tejto doby sa pomocou mikroskopu IX-50-S8F (Olympus, 

Japonsko) skontroloval nárast bunkovej kultúry, vyklepnutím doštičky sa 

odstránilo kultivačné médium a do všetkých jamiek okrem okrajových bolo 

napipetovaných 50 µL roztoku média so sérom. Do týchto jamiek bolo následne 

napipetovaných po 50 µL roztokov 8 rôznych koncentrácií meraného roztoku  

v 6 opakovaniach, pričom krajné stĺpce zostali voľné a namiesto meraného 

roztoku bolo do nich napipetovaných 50 µL roztoku média bez séra (Obr. 2.3). 

Do okrajových jamiek doštičky bolo znovu napipetovaných 100 µL roztoku 
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média bez séra. Takto pripravená doštička bola ponechaná v inkubátore  

(37±0,5 °C; 5 % CO2) po dobu 46 hodín. 

Po uplynutí tejto doby sa znovu mikroskopicky skontroloval nárast bunkovej 

kultúry a vyklepnutím doštičky sa odstránilo médium. Doštička bola 

opláchnutá napipetovaním 200 µL fosfátového pufru o pH = 7,4 do každej 

jamky a následným vyklepnutím. Potom sa obsah jamiek nahradil 200 µL 

roztoku neutrálnej červene a doštička bola inkubovaná v inkubátore (37±0,5 °C;  

5 % CO2). Po 3 hodinách sa odstránil roztok neutrálnej červene, doštička sa 

prepláchla 200 µL PBS na jamku a následne bolo napipetovaných 100 µL 

fixačného roztoku do každej z jamiek. Asi po 20 minútach trepania doštičky  

v trepačke bola pomocou fluorimetra FLX800TBI (BioTek, USA) zmeraná 

fluorescencia jednotlivých jamiek pri 530 nm. 

Namerané hodnoty fluorescencií boli spracované pomocou programu 

Phototox 2.0 a boli zistené hodnoty IC50. Tieto hodnoty boli ďalej pomocou 

rovnice (1.5) prepočítané na predpovedané hodnoty LD50, ktoré by zodpovedali 

orálnemu podaniu potkanovi42. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A B B B B B B B B B B B B 

B B K c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 K B 

C B K c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 K B 

D B K c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 K B 

E B K c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 K B 

F B K c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 K B 

G B K c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 K B 

H B B B B B B B B B B B B 

 Obr. 2.1 Schéma 96-jamkovej mikrotitračnej doštičky po aplikácií testovanej látky. B pred-

stavuje jamky, v ktorých sa nachádza médium bez buniek. K predstavuje kontrolu, teda jamky  

s nasadenými bunkami, avšak bez roztokov testovanej látky (obsahujú 50 µL roztoku média bez 

séra a 50 µL roztoku média so sérom). c1 až c8 predstavujú jamky s bunkami a s jednotlivými 

koncentráciami testovanej látky. 
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2. 4 Modely QSAR 

 

Modely QSAR boli vytvorené v programe OriginPro 8. Bodkované krivky 

znázornené vo vytvorených modeloch (Obr. 3.4 - 3.14) predstavujú interval 

spoľahlivosti na hladine významnosti 5 %. 
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3. Výsledky a diskusia 

 

3. 1 Stanovenie akútnej toxicity alkoholov metódou 

zástavy pohybu červov Tubifex tubifex 

 

Pomocou metódy zástavy pohybu červov Tubifex tubifex boli namerané počty 

nehybných jedincov po vystavení tubifexov 5 rozličným koncentráciám 

jednotlivých alkoholov po dobu 3 minút. Následne boli jedince vystavené pitnej 

vode po dobu 1 minúty a boli znovu zaznamenané počty nehybných jedincov. 

Tieto počty boli ďalej spracované vyhodnocovacou metódou Weilovej alebo 

pomocou farmakologického modelu v programe OriginPro 8 a boli vypočítané 

príslušné indexy toxicity EC50 a LC50.  

Všetky namerané hodnoty EC50 a LC50 sú uvedené v Prílohe A. V tabuľkách 

3.1 a 3.2 sú uvedené priemerné hodnoty indexov toxicity 7 meraných alkoholov 

sprevádzané údajom o intervale spoľahlivosti na hladine významnosti 5 %. 

 

Tab. 3.1 Priemerné hodnoty EC50 jednotlivých alkoholov získané výpočtom z nameraných 

hodnôt počtu nehybných jedincov tubifexov po vystavení alkoholu presne 3 minúty. 

testovaný alkohol CAS číslo EC50 

mol L−1 

2-etoxyetanol 110-80-5 0,467± 0,033 

1-propanol   71-23-8 0,265± 0,015 

3-metyl-1-butanol 123-51-3 0,028± 0,002 

3-metyl-2-butanol 598-75-4 0,049± 0,003 

3-hexanol 623-37-0 0,019± 0,001 

2-metyl-3-hexanol 617-29-8 0,016± 0,003 

1-nonanol 143-08-8 0,007± 0,000 
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 Tab. 3.2 Priemerné hodnoty LC50 jednotlivých alkoholov získané výpočtom z nameraných 

hodnôt počtu nehybných jedincov tubifexov odčítaných presne 1 minútu po prenesení červov  

z roztoku alkoholu do čistej pitnej vody. 

testovaný alkohol 

 

CAS číslo 

 

LC50 

mol L−1 

2-etoxyetanol 110-80-5 0,602± 0,065 

1-propanol   71-23-8 0,480± 0,039 

3-metyl-1-butanol 123-51-3 0,041± 0,003 

3-metyl-2-butanol 598-75-4 0,137± 0,033 

3-hexanol 623-37-0 0,121± 0,042 

2-metyl-3-hexanol 617-29-8 0,074± 0,067 

1-nonanol 143-08-8 0,008± 0,001 

 

 Súbežne s každým meraním bolo prevedené kontrolné meranie akútnej 

toxicity referenčnej látky dihydrátu chloridu manganatého. Namerané počty 

nehybných jedincov a z nich vypočítané príslušné indexy toxicity EC50 a LC50 

spolu s intervalmi spoľahlivosti sú uvedené v Prílohe A. Zo získaných hodnôt 

boli následne vytvorené regulačné diagramy znázornené na obrázku 3.1 a 3.2. 

Z diagramov je zrejmé, že namerané hodnoty EC50 a LC50 dihydrátu chloridu 

manganatého sa pohybovali okolo určitej strednej hodnoty a nedošlo k žiadnej 

významnej odchýlke od tejto hodnoty. To naznačuje, že podmienky merania a 

vlastnosti použitých jedincov tubifexov boli v priebehu všetkých meraní zhruba 

stále. 
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 Obr. 3.1 Regulačný diagram vytvorený z nameraných hodnôt EC50 referenčnej látky 

dihydrátu chloridu manganatého. Plná vodorovná priamka zobrazuje centrálnu priamku, 

prerušované priamky znázorňujú regulačné medze (± 3∙σ) a bodkované priamky kontrolné 

medze (± 2∙σ). 
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 Obr. 3.2 Regulačný diagram zostavený z nameraných hodnôt LC50 referenčnej látky 

dihydrátu chloridu manganatého. Plná vodorovná priamka zobrazuje centrálnu priamku, 

prerušované priamky znázorňujú regulačné medze (± 3∙σ) a bodkované priamky kontrolné 

medze (± 2∙σ). 

 

3. 2 Stanovenie akútnej toxicity alkoholov pomocou 

testu vychytávania neutrálnej červene v Balb/c 3T3 

myších fibroblastoch 

 

 Pomocou testu vychytávania farbiva neutrálna červeň v Balb/c 3T3 myších 

fibroblastoch boli namerané hodnoty fluorescencií poskytnuté jednotlivými 

jamkami doštičky s bunkovou líniou po postupnej aplikácií testovaných 

alkoholov. Tieto hodnoty boli spracované v programe Phototox 2.0, ktorý 

poskytol hodnoty IC50 uvedené v tabuľke 3.3. Pomocou vzorca (1.5) boli 

prepočítané na indexy toxicity LD50, ktoré by zodpovedali orálnemu podaniu 
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potkanovi. Tieto sú takisto uvedené v tabuľke 3.3. 

  

 Tab. 3.3 Hodnoty IC50 a LD50 jednotlivých alkoholov získané výpočtom z nameraných 

hodnôt fluorescencií. 

testovaný alkohol CAS číslo IC50 

 

µg mL−1 

LD50 

 

mg kg−1 

priemerná 

hodnota LD50 

mg kg−1 

2-etoxyetanol 110-80-5 
26200 4650 

4680 ± 384 
27000 4710 

1-propanol   71-23-8 
32000 5010 

4740 ± 3460 
23500 4470 

3-metyl-1-butanol 123-51-3 
  4790 2470 

2460 ± 192 
  4600 2440 

3-metyl-2-butanol 598-75-4 
  8390 3050 

2990 ± 832 
  7520 2920 

3-hexanol 623-37-0 
  5110 2530 

2510 ± 256 
  4870 2490 

2-metyl-3-hexanol 617-29-8 
  2790 2020 

2130 ± 1340 
  3640 2230 

1-nonanol 143-08-8 
    670 1190 

1250 ± 704 
    855 1300 

 

Súbežne s každým meraním bolo prevedené stanovenie hodnôt IC50 

pozitívnej kontroly laurylsíranu sodného, ktoré boli takisto prepočítané na 

LD50. Tieto hodnoty boli dosadené do regulačného diagramu dlhodobo 

vedeného v rámci Oddělení alternativních toxikologických metod, SZÚ  

(Obr. 3.3). Z diagramu je zrejmé, že posledných 5 bodov nameraných v tejto 

práci nepresiahlo regulačné medze a nedošlo k žiadnej významnej odchýlke od 

normálnych hodnôt. Dá sa predpokladať, že všetky merania boli prevedené za 

stálych podmienok. 
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 Obr. 3.3 Regulačný diagram pozitívnej kontroly laurylsíranu sodného získaný pomocou 

dlhodobých meraní na Oddělení alternativních toxikologických metod, SZÚ. Posledných 5 

bodov predstavuje hodnoty namerané v rámci tejto práce. Plná vodorovná priamka zobrazuje 

centrálnu priamku, prerušované priamky znázorňujú regulačné medze (± 3∙σ) a bodkované 

priamky kontrolné medze (± 2∙σ). 

 

 Na základe nameraných hodnôt LD50 je možné 1-nonanol zaradiť do 

kategórie látok „klasifikovaných“ pre akútnu orálnu toxicitu podľa CLP 

systému Európskej únie (LD50 < 2000 mg kg-1). Všetky ostatné alkoholy poskytli 

hodnoty LD50 väčšie ako 2000 mg kg−1, a preto môžu byť pomocou tohto testu 

označené ako neklasifikované pre akútnu orálnu toxicitu. Nie je teda potrebné 

ich ďalšie testovanie. Akútnu toxicitu 1-nonanolu je potrebné ďalej skúmať 

pomocou in vivo metód.  
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3. 3 Modely akútnej toxicity alkoholov 

 

Z hodnôt indexov toxicity EC50 a IC50 siedmych alkoholov nameraných  

v tejto práci a tiež z hodnôt dostupných z rôznych zdrojov boli vytvorené 

modely QSAR. Tabuľka 3.4 uvádza hodnoty získané z literatúry, ktoré boli 

použité pri tvorbe modelov: indexy toxicity EC50 alkoholov získané z článku 

Tichého et al.35, hodnoty IC50 alkoholov, ktoré poskytlo Oddělení alternativních 

toxikologických metod, SZÚ a hodnoty rozdeľovacích koeficientov n-oktanol- 

-voda log POW získané z článku Sangstera52. Tam, kde to bolo možné, sú tiež 

uvedené priemerné hodnoty indexov toxicity LD50, ktoré boli vypočítané z dát 

z literatúry nameraných v in vivo experimentoch na potkanoch (orálne podanie) 

a na myšiach (intravenózne podanie). Všetky hodnoty LD50 je možné nájsť 

v Prílohe B. 

V tabuľke 3.5 sú zhrnuté v tejto práci namerané hodnoty indexov toxicity 

EC50 a IC50 siedmych testovaných alkoholov spolu s hodnotami rozdeľovacích 

koeficientov n-oktanol-voda log POW jednotlivých alkoholov (získané z článku 

Sangstera52) a s priemernými hodnotami indexov toxicity LD50. 

Z tabuliek 3.4 a 3.5 je zrejmé, že hodnoty EC50 namerané na tubifexoch a 

hodnoty IC50 namerané pomocou bunkovej línie sú viacmenej podobné a dobre 

zrovnateľné. Trochu sa však líšia, čo je spôsobené tým, že toxicita alkoholov 

bola meraná v dvoch rozličných systémoch. Druh Tubifex tubifex sú nižšie 

organizmy zložené z celého súboru orgánov a bariér. Alkohol po podaní do 

organizmu podstupuje rozličné procesy, kedy sa mení sa jeho koncentrácia. 

Nižšie organizmy tiež majú určité obranné mechanizmy, ktorými sa bránia 

proti nežiadúcim látkam prijatým z vonkajšieho prostredia. Naproti tomu je 

bunková línia po podaní alkoholu vystavená jeho pôsobeniu úplne priamo, 

neexistuje nič, čo by látku oddeľovalo od buniek alebo znižovalo množstvo 

podanej látky. Správanie látky po podaní do týchto dvoch organizmov je teda 

iné a hodnoty indexov toxicity sa môžu mierne líšiť. 
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Tab. 3.4 Súhrnná tabuľka získaných údajov o jednotlivých alkoholoch. Hodnoty 

rozdeľovacieho koeficientu n-oktanol-voda log POW boli získané z literatúry52, hodnoty EC50 boli 

použité z článku Tichého et al.35 a hodnoty IC50 poskytlo Oddělení alternativních 

toxikologických metod, SZÚ. Priemerné hodnoty LD50 vznikli spracovaním dát získaných  

z literatúry. 

číslo 

látky 

látka 

 

 

 

 

CAS číslo 

 

 

 

 

Mr 

 

 

 

 

log POW 

 

 

 

 

EC50 

(Tubifex tubifex) 

 

 

mol L−1 

IC50 

(Balb/c 3T3  

bunková 

línia) 

mol L−1 

LD50 

(orálne,  

potkan) 

 

mol kg−1 

LD50 

(intrave-

nózne,  

myš) 

mol kg−1 

A1 metanol   67-56-1   32,04 −0,74 2,24 3,19 0,24 0,15 

A2 etanol   64-17-5   46,07 −0,30 1,10   0,939 0,23   0,043 

A3 2-propanol   67-63-0   60,10    0,05   0,661 2,22   0,087   0,025 

A4 1-propanol   71-23-8   60,10    0,25   0,331   0,308   0,084   0,012 

A5 tert-butanol   75-65-0   74,12    0,35   0,339   0,382   0,050   0,020 

A6 isobutanol   78-83-1   74,12    0,76   0,174   0,095   0,043   0,007 

A7 1-butanol   71-36-3   74,12    0,84   0,076   0,079   0,034   0,005 

A8 3-metyl-1-butanol 123-51-3   88,15    1,28   0,054 - a   0,044   0,003 

A9 3-metyl-2-butanol 598-75-4   88,15    1,28   0,028 - a - a - a 

A10 1-pentanol   71-41-0   88,15    1,51   0,093   0,029   0,047   0,002 

A11 3-pentanol 584-02-1   88,15    1,21   0,053   0,072   0,021 - 

A12 2-metyl-2-butanol   75-85-4   88,15    0,89   0,087   0,138   0,011   0,007 

A13 1-hexanol 111-27-3 102,18    2,03   0,011   0,013   0,030   0,001 

A14 cyklohexanol 108-93-0 100,16    1,23   0,042   0,027   0,017   0,003 

A15 1-heptanol 111-70-6 116,20    2,62   0,003   0,004   0,033 - a 

A16 3-heptanol 589-82-2 116,20    2,24   0,012   0,013   0,010 - a 

A17 1-oktanol 111-87-5 130,23    3,07   0,001   0,003   0,089   0,001 

a Hodnota nie je v literatúre dostupná. 
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Tab. 3.5 Súhrnná tabuľka v tejto práci nameraných údajov o jednotlivých alkoholoch. 

Hodnoty rozdeľovacieho koeficientu n-oktanol-voda log POW boli získané z literatúry52. 

Priemerné hodnoty LD50 vznikli spracovaním dát získaných z literatúry. 

číslo 

látky 

látka 

 

 

 

 

CAS číslo 

 

 

 

Mr 

 

 

 

 

log POW 

 

 

 

EC50 

(Tubifex tubifex) 

 

 

mol L−1 

IC50 

(Balb/c 3T3  

bunková 

 línia) 

mol L−1 

LD50 

(orálne,  

potkan) 

 

mol kg−1 

LD50 

(intrave-

nózne,  

myš) 

mol kg−1 

B1 2-etoxyetanol 110-80-5   90,12 0,28 0,467 0,295 0,042 0,048 

B2 1-propanol   71-23-8   60,10 0,25 0,265 0,462 0,084 0,012 

B3 3-metyl-1-butanol 123-51-3   88,15 1,28 0,028 0,090 0,044 0,003 

B4 3-metyl-2-butanol 598-75-4   88,15 1,28 0,049 0,053 - a - a 

B5 3-hexanol 623-37-0 102,18 1,65 0,019 0,049 - a - a 

B6 2-metyl-3-hexanol 617-29-8 116,20 2,10 0,016 0,028 - a - a 

B7 1-nonanol 143-08-8 144,25 4,02 0,007 0,005 0,054 - a 

a Hodnota nie je v literatúre dostupná. 

 

3. 3. 1 QSAR modely závislosti log EC50 (Tubifex tubifex) na 

log POW 

 Na obrázku 3.4 je znázornený vzájomný vzťah medzi hodnotami indexov 

akútnej toxicity EC50 (Tubifex tubifex) jednotlivých alkoholov a rozdeľovacím 

koeficientom n-oktanol-voda. Pre vytvorenie závislosti boli použité hodnoty 

EC50 získané z literatúry35. Regresná závislosť poskytla vysokú hodnotu 

korelačného koeficientu R a koeficientu determinácie R2 a preto môže slúžiť ako 

veľmi presný model. 
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Obr. 3.4 Závislosť hodnôt log EC50 (Tubifex tubifex) získaných z literatúry35 na log POW. 

 

Vytvorený model QSAR popisuje rovnica: 

 

log EC50 (Tubifex tubifex) (mol L−1) = −0,84 (±0,04)∙log POW − 0,23 (±0,06) 

n = 17; R = 0,98; R2 = 0,97                   (3.1) 

 

a je vhodný pre predpoveď akútnej toxicity nasýtených, vetvených a cyklických 

alkoholov s hodnotou dekadického logaritmu rozdeľovacieho koeficientu  

n-oktanol-voda od −0,74 do 3,07. 

 Z vytvoreného modelu (3.1) boli následne vypočítané teoretické hodnoty 

indexov EC50 (Tubifex tubifex) pre v tejto práci študovaných sedem alkoholov.  

V tabuľke 3.6 sú tieto hodnoty uvedené spolu s hodnotami indexov EC50 

nameranými v tejto práci. Z tabuľky je zrejmé, že namerané dáta sa veľmi 

neodlišovali od teoretických hodnôt. Výnimku tvoril 1-nonanol, ktorého 
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nameraná hodnota indexu EC50 sa od teoretickej dosť líšila. 1-nonanol do 

modelu nezapadal, čo je zjavné aj z obrázku 3.5 znázorňujúceho model (3.1) 

s graficky doplnenými nameranými hodnotami. 

  

 Tab. 3.6 Porovnanie nameraných hodnôt EC50 (Tubifex tubifex) a teoretických hodnôt EC50 

vypočítaných z vytvoreného modelu (3.1). 

alkohol nameraná hodnota log EC50 

(Tubifex tubifex) 

 

mol L−1 

teoretická hodnota log EC50 

(Tubifex tubifex) 

vypočítaná z modelu (3.1) 

mol L−1 

2-etoxyetanol −0,33 −0,47 

1-propanol −0,58 −0,44 

3-metyl-1-butanol −1,56 −1,31 

3-metyl-2-butanol −1,31 −1,31 

3-hexanol −1,72 −1,62 

2-metyl-3-hexanol −1,80 −1,99 

1-nonanol −2,16 −3,61 
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 Obr. 3.5 Grafické doplnenie nameraných hodnôt log EC50 (Tubifex tubifex) (body B1-B7) do 

modelu charakterizovaného rovnicou (3.1). 

 

Na obrázku 3.6 je zobrazený model závislosti log EC50 jednotlivých 

alkoholov na dekadickom logaritme rozdeľovacieho koeficientu n-oktanol- 

-voda. Pre vytvorenie závislosti boli použité hodnoty EC50 získané z literatúry35 

spolu s hodnotami siedmych alkoholov nameranými v tejto práci. Závislosť 

poskytla korelačný koeficient R = 0,93 a koeficient determinácie R2= 0,87.  
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 Obr. 3.6 Závislosť hodnôt log EC50 (Tubifex tubifex) získaných z literatúry35 a nameraných  

v tejto práci na log POW. 

 

Vytvorený model QSAR popisuje rovnica: 

 

log EC50 (Tubifex tubifex) (mol L−1) = −0,69 (±0,06)∙log POW − 0,36 (±0,09) 

n = 24; R = 0,93; R2 = 0,87                        (3.2) 

 

a je vhodný pre predpoveď akútnej toxicity nasýtených, vetvených, etoxy- a 

cyklických alkoholov s hodnotou dekadického logaritmu rozdeľovacieho 

koeficientu n-oktanol-voda od −0,74 do 4,02. 

Zo súboru dát bol následne vylúčený 1-nonanol a táto závislosť bola znovu 

vytvorená (Obr. 3.7). Po vyradení tejto hodnoty vznikol model lepšej kvality  

s vyššou hodnotou korelačného koeficientu a koeficientu determinácie.   

 Pri príprave testovaných roztokov 1-nonanolu sa vyskytli problémy  
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s rozpustnosťou, avšak predpokladalo sa, že sa pomocou trepania a zahrievania 

nakoniec podarilo celý objem látky rozpustiť. Odľahlosť indexu toxicity  

1-nonanolu z vytvoreného modelu naznačuje, že pripravené roztoky neboli 

pravdepodobne pravé a jednalo sa o jemnú emulziu, ktorú nebolo možné 

pozorovať okom. 1-nonanol teda nebol úplne rozpustený a tubifexy neboli 

vystavené takej koncentrácií látky, aká sa predpokladala. Nameraná hodnota 

indexu toxicity EC50 preto mala pravdepodobne vyššiu hodnotu ako by mala 

mať. 

 

 Obr. 3.7 Závislosť hodnôt log EC50 (Tubifex tubifex) získaných z literatúry35 a nameraných  

v tejto práci na log POW. Zo súboru dát bol vylúčený 1-nonanol (bod B7) kvôli svojej odľahlosti. 

 

Vytvorený model QSAR popisuje rovnica: 

 

log EC50 (Tubifex tubifex) (mol L−1) = −0,84 (±0,04)∙log POW − 0,24 (±0,05) 

n = 23; R = 0,98; R2 = 0,96                    (3.3) 
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a je vhodný pre predpoveď akútnej toxicity nasýtených, vetvených, etoxy- a 

cyklických alkoholov s hodnotou dekadického logaritmu rozdeľovacieho 

koeficientu n-oktanol-voda od −0,74 do 3,07. 

 

3. 3. 2 QSAR modely závislosti log IC50 (Balb/c 3T3) na log POW 

Na obrázku 3.8 je znázornený vzájomný vzťah medzi hodnotami akútnej 

toxicity IC50 (Balb/c 3T3 bunková línia) jednotlivých alkoholov a rozdeľovacím 

koeficientom n-oktanol-voda. Pre vytvorenie závislosti boli použité hodnoty 

IC50, ktoré poskytlo Oddělení alternativních toxikologických metod, SZÚ. 

Regresná závislosť poskytla vysokú hodnotu korelačného koeficientu R a 

koeficientu determinácie R2 a môže slúžiť ako veľmi presný model. 

 

 Obr. 3.8 Závislosť hodnôt log IC50 (Balb/c 3T3 bunková línia) poskytnutých Oddělením 

alternativních toxikologických metod, SZÚ na log POW. 
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Vytvorený model QSAR popisuje rovnica: 

 

log IC50 (Balb/c 3T3) (mol L−1) = −0,83 (±0,06)∙log POW − 0,19 (±0,09) 

n = 15; R = 0,97; R2 = 0,94                    (3.4) 

 

a je vhodný pre predpoveď akútnej toxicity nasýtených, vetvených a cyklických 

alkoholov s hodnotou dekadického logaritmu rozdeľovacieho koeficientu  

n-oktanol-voda od −0,74 do 3,07. 

Z vytvoreného modelu (3.4) boli následne vypočítané teoretické hodnoty 

indexov IC50 (Balb/c 3T3 bunková línia) pre v tejto práci študovaných sedem 

alkoholov.  

V tabuľke 3.7 sú tieto hodnoty uvedené spolu s hodnotami indexov IC50 

nameranými v tejto práci. Z tabuľky je zrejmé, že namerané dáta sa veľmi 

nelíšili od teoretických hodnôt. Výnimku tvoril 1-nonanol, ktorého nameraná 

hodnota sa od teoretickej dosť odlišovala. 1-nonanol do modelu nezapadal, čo 

je zjavné aj z obrázku 3.9 znázorňujúceho model (3.4) s graficky doplnenými 

nameranými hodnotami. 

 

 Tab. 3.7 Porovnanie nameraných hodnôt IC50 (Balb/c 3T3 bunková línia) a teoretických 

hodnôt IC50 vypočítaných z vytvoreného modelu (3.4). 

alkohol nameraná hodnota log IC50 

(Balb/c 3T3 bunková línia) 

 

mol L−1 

teoretická hodnota log IC50 

(Balb/c 3T3 bunková línia) 

vypočítaná z modelu (3.4) 

mol L−1 

2-etoxyetanol −0,53 −0,42 

1-propanol −0,34 −0,40 

3-metyl-1-butanol −1,04 −1,25 

3-metyl-2-butanol −1,27 −1,25 

3-hexanol −1,31 −1,56 

2-metyl-3-hexanol −1,56 −1,93 

1-nonanol −2,28 −3,53 
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 Obr. 3.9 Grafické doplnenie nameraných hodnôt log IC50 (Balb/c 3T3 bunková línia) (body 

B1-B7) do modelu charakterizovaného rovnicou (3.4). 

 

Na obrázku 3.10 je zobrazený model vyjadrujúci závislosť log EC50 

jednotlivých alkoholov na dekadickom logaritme rozdeľovacieho koeficientu 

n-oktanol-voda. Pre vytvorenie závislosti boli použité hodnoty, ktoré poskytlo 

Oddělení alternativních toxikologických metod, SZÚ spolu s hodnotami 

siedmych alkoholov nameranými v tejto práci. Tento model poskytol 

korelačného koeficientu R = 0,94 a koeficient determinácie R2 = 0,88.  
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 Obr. 3.10 Závislosť hodnôt log IC50 (Balb/c 3T3 bunková línia) poskytnutých Oddělením 

alternativních toxikologických metod, SZÚ a nameraných v tejto práci na log POW.  

 

Vytvorený model QSAR popisuje rovnica: 

 

log IC50 (Balb/c 3T3) (mol L−1) = −0,68 (±0,06)∙log POW − 0,27 (±0,09) 

n = 22; R = 0,94; R2= 0,88                    (3.5) 

 

a je vhodný pre predpoveď akútnej toxicity nasýtených, vetvených, etoxy- a 

cyklických alkoholov s hodnotou dekadického logaritmu rozdeľovacieho 

koeficientu n-oktanol-voda od −0,74 do 4,02. 

Zo súboru dát bol následne vylúčený 1-nonanol a táto závislosť bola znovu 

vytvorená (Obr. 3.11). Po vyradení tejto hodnoty vznikol presnejší model 

s vyššou hodnotou korelačného koeficientu a koeficientu determinácie. 

Problémy s presným stanovením akútnej toxicity 1-nonanolu pravdepodobne 
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takisto spôsobil problém s rozpustnosťou tohto alkoholu. 

 

 

 Obr. 3.11 Závislosť hodnôt log IC50 (Balb/c 3T3 bunková línia) poskytnutých Oddělením 

alternativních toxikologických metod, SZÚ a nameraných v tejto práci na log POW. Zo súboru 

dát bol vylúčený 1-nonanol (bod B7) kvôli svojej odľahlosti. 

 

Vytvorený model QSAR popisuje rovnica: 

 

log IC50 (Balb/c 3T3) (mol L−1) = −0,80 (±0,05)∙log POW − 0,18 (±0,07) 

n = 21; R = 0,96; R2 = 0,93                        (3.6) 

 

a je vhodný pre predpoveď akútnej toxicity nasýtených, vetvených, etoxy- a 

cyklických alkoholov s hodnotou dekadického logaritmu rozdeľovacieho 

koeficientu n-oktanol-voda od −0,74 do 3,07. 
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3. 3. 3 QSAR model závislosti log IC50 (Balb/c 3T3) na log EC50 

(Tubifextubifex) 

Na obrázku 3.12 je znázornený vzájomný vzťah medzi indexmi toxicity IC50 

(Balb/c 3T3 bunková línia) a EC50 (Tubifex tubifex) jednotlivých alkoholov. Pre 

vytvorenie závislosti boli použité hodnoty namerané v tejto práci spolu  

s hodnotami indexov toxicity EC50 získanými z literatúry35 a IC50 poskytnutými 

Oddělením alternativních toxikologických metod, SZÚ.  

 

 Obr. 3.12 Závislosť nameraných a známych hodnôt log IC50 (Balb/c 3T3 bunková línia) na 

log EC50 (Tubifex tubifex). 

 

Vytvorený model QSAR popisuje rovnica: 

 

log IC50 (Balb/c 3T3) (mol L−1) = 0,94 (±0,07)∙log EC50 (Tubifex tubifex) (mol L−1) + 

            + 0,01 (±0,10) 

n = 22; R = 0,95; R2 = 0,91                    (3.7) 
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a je vhodný pre predpoveď akútnej toxicity nasýtených, vetvených, etoxy- a 

cyklických alkoholov s hodnotou dekadického logaritmu rozdeľovacieho 

koeficientu n-oktanol-voda od −0,74 do 4,02. 

 Interkorelácia týchto dvoch metód je vysoko štatisticky významná, o čom 

svedčia vysoké hodnoty korelačného koeficientu a koeficientu determinácie. 

Znamená to, že výsledky získané jedným z testov môžu dobre predpovedať 

výsledky, ktoré by poskytol druhý test. To je možné využiť napríklad takým 

spôsobom, že pomocou testu inhibície tubifexov, ktorý je rýchlejší, je možné 

zisťovať rozsah koncentrácií látky, ktorý je vhodný pre testovanie toxicity danej 

látky pomocou Balb/c 3T3 buniek. Bolo by tak možné ušetriť množstvo času. 

 

3. 3. 4 QSAR modely závislosti log IC50 (Balc/c 3T3) na log LD50 

(orálne, potkan) a log LD50 (intravenózne, myš) 

Na obrázku 3.13 je zobrazený vzájomný vzťah medzi indexmi toxicity IC50 

(Balb/c 3T3 bunková línia) a LD50 (orálne, potkan) jednotlivých alkoholov. Pre 

vytvorenie závislosti boli použité hodnoty IC50 namerané v tejto práci spolu  

s hodnotami, ktoré poskytlo Oddělení alternativních toxikologických metod, 

SZÚ. Priemerné hodnoty LD50 vznikli výpočtom z dát získaných  

z literatúry. Z obrázku je zrejmé, že hodnoty log IC50 nie sú závislé na log LD50. 

Regresná závislosť poskytla hodnotu korelačného koeficientu R = 0,04 a 

koeficientu determinácie R2 = 0,00. Parametre regresnej priamky mali veľké 

štandardné odchýlky. To môže byť spôsobené tým, že použité hodnoty LD50 

boli získané z mnoho historických zdrojov, ktoré často poskytli veľmi rozličné 

hodnoty a neboli vierohodné. Nebolo možné zaručiť štandardné podmienky 

testov, pri ktorých boli tieto hodnoty zisťované ani kvalitu a čistotu testovaných 

alkoholov. Vytvorený model teda nie je možné použiť pre predikciu akútnej 

toxicity ďalších alkoholov. 
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 Obr. 3.13 Závislosť nameraných a známych hodnôt log IC50 (Balb/c 3T3 bunková línia) na 

príslušných hodnotách log LD50 (orálne, potkan) získaných z literatúry. 

 

Na obrázku 3.14 je zobrazená závislosť indexov toxicity IC50 (Balb/c 3T3 

bunková línia) a LD50 (intravenózne, myš) jednotlivých alkoholov. Pre 

vytvorenie závislosti boli použité hodnoty IC50 namerané v tejto práci spolu  

s hodnotami, ktoré poskytlo Oddělení alternativních toxikologických metod, 

SZÚ. Priemerné hodnoty LD50 vznikli výpočtom z dát získaných  

z literatúry. Závislosť poskytla vysoké hodnoty korelačného koeficientu 

(R = 0,95) a koeficientu determinácie (R2 = 0,91). Vznikol veľmi presný model, 

na základe ktorého je z nameraných hodnôt IC50 možné predpovedať príslušné 

indexy LD50, ktoré by zodpovedali intravenóznemu podaniu myši. 
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 Obr. 3.14 Závislosť nameraných a známych hodnôt log IC50 (Balb/c 3T3 bunková línia) na 

príslušných hodnotách log LD50 (intravenózne, myš) získaných z literatúry. 

 

Vytvorený model QSAR popisuje rovnica: 

 

log IC50 (Balb/c 3T3) (mol L−1) =1,30 (±0,12)∙log LD50 (i.v., myš) (mol kg−1) +  

            + 1,91 (±0,27) 

n = 14; R = 0,95; R2 = 0,91                    (3.8) 

 

a je vhodný pre predpoveď akútnej toxicity nasýtených, vetvených a cyklických 

alkoholov s hodnotou dekadického logaritmu rozdeľovacieho koeficientu  

n-oktanol-voda od −0,74 do 3,07. 
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4. Záver 

 

Pomocou testu inhibície pohybu druhu Tubifex tubifex boli namerané indexy 

toxicity EC50 pre sedem alkoholov (2-etoxyetanol, 1-propanol, 3-metyl-1-buta-

nol, 3-metyl-2-butanol, 3-hexanol, 2-metyl-3-hexanol, 1-nonanol). Tieto indexy 

charakterizujú environmentálnu toxicitu daných alkoholov bez toho, aby bolo 

nutné ďalšie testovanie toxicity na vyšších organizmoch, ako napríklad na 

rybách. 

 Pomocou testu vychytávania neutrálnej červene v bunkovej línií myších 

fibroblastov Balb/c 3T3 boli namerané indexy toxicity IC50 týchto alkoholov.  

Z nameraných hodnôt boli ďalej vypočítané indexy toxicity LD50, ktoré 

zodpovedajú orálnemu podaniu potkanovi. Na základe týchto indexov bolo 

šesť alkoholov zaradených do kategórie látok neklasifikovaných pre akútnu 

orálnu toxicitu podľa CLP systému Európskej únie. Tieto alkoholy môžeme 

považovať za netoxické a nie je potrebné ich ďalšie testovanie, čím môže byť 

ušetrené množstvo experimentálnych zvierat. Jeden z alkoholov, 1-nonanol, bol 

zaradený do kategórie látok klasifikovaných pre akútnu orálnu toxicitu a teda 

je potrebné jeho ďalšie testovanie toxicity pomocou in vivo experimentov. 

 Následne boli z nameraných indexov toxicity siedmych alkoholov a ďalších 

známych dát vytvorené presné modely závislosti indexov akútnej toxicity 

stanovených pomocou druhu Tubifex tubifex a pomocou Balc/c 3T3 bunkovej 

líniena hodnotách dekadického logaritmu rozdeľovacieho koeficientu  

n-oktanol-voda. Vytvorené modely sú vhodné pre nasýtené, vetvené, etoxy- a 

cyklické alkoholy a majú platnosť pre rozsah log POW od −0,74 do 3,07. Modely 

poskytli vysoké hodnoty korelačných koeficientov a koeficientov determinácie 

po tom, ako z nich boli vylúčené namerané indexy toxicity 1-nonanolu. 

Pomocou týchto modelov je možné poskytnúť veľmi presný odhad toxických 

účinkov akýchkoľvek ďalších alkoholov spadajúcich do hraníc modelu bez 

potreby ich testovania. 

 Bol tiež vytvorený veľmi presný model vzájomného vzťahu hodnôt IC50 
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nameraných pomocou Balb/c 3T3 bunkovej línie a hodnôt EC50 nameraných 

pomocou tubifexov. Tento model poskytol vysokú hodnotu korelačného 

koeficientu (R = 0,95) a koeficientu determinácie (R2 = 0,91), čo naznačuje, že na 

základe hodnôt nameraných jedným z testov môžeme veľmi dobre 

predpovedať hodnoty, ktoré by boli namerané druhým testom. Toho by sa dalo 

využiť napríklad takým spôsobom, že pomocou rýchleho testu inhibície 

pohybu tubifexov by bolo možné určovať počiatočné koncentrácie ďalej 

využívané v teste vychytávania neutrálnej červene Balb/c 3T3 bunkami, ktorý 

je zdĺhavejší. Bolo by tak možné ušetriť množstvo času. 

 V práci bola ďalej skúmaná závislosť indexov toxicity IC50 (Balb/c 3T3 

bunková línia) alkoholov na indexoch toxicity LD50 (orálne, potkan) získaných  

z literatúry. Bolo zistené, že tieto indexy toxicity na sebe neboli závislé  

(R2= 0,00). To však môže byť spôsobené použitými hodnotami LD50, ktoré boli 

historické a často nie veľmi vierohodné. Lepšie výsledky poskytla závislosť 

indexov toxicity IC50 (Balb/c 3T3 bunková línia) alkoholov na indexoch toxicity 

LD50 (intravenózne, myš) získaných z literatúry (R = 0,96; R2 = 0,93). Bol 

vytvorený presný model schopný na základe hodnôt IC50 predpovedať indexy 

toxicity LD50, ktoré by zodpovedali intravenóznemu podaniu myši. 

 Pri práci s jedným z testovaných alkoholov, 1-nonanolom, došlo k problé-

mom s rozpustnosťou, ktoré sa zdali byť vyriešené. Z vytvorených modelov 

však vyplýva, že pravdepodobne neboli pripravené pravé roztoky a testy 

poskytli falošne vyššie hodnoty indexov akútnej toxicity EC50 a IC50 ako by 

mali. V budúcnosti bude preto potrebné vyriešiť tieto problémy a indexy 

toxicity premerať. 
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Príloha A 

 

 Tab. A.1 Hodnoty EC50 jednotlivých alkoholov získané výpočtom z nameraných hodnôt 

počtu nehybných jedincov tubifexov po vystavení alkoholu presne 3 minúty.  

testovaný alkohol kombinácia log EC50 

mol L−1
 

EC50 

mol L−1 

L1 

mol L−1 

L2 

mol L−1
 

2-etoxyetanol 

2,3,4,6 −0,38 0,421 0,303 0,585 

1,2,5,6 −0,35 0,451 0,354 0,574 

1,3,6,6 −0,39a   0,410a   0,405a   0,415a 

1,3,4,6 −0,35 0,451 0,344 0,590 

1,3,3,6 −0,32 0,482 0,369 0,630 

1,2,5,6 −0,35 0,451 0,354 0,574 

1,2,3,5 −0,27 0,542 0,387 0,760 

1,1,4,6 −0,29 0,515 0,412 0,645 

1,3,3,6 −0,32 0,482 0,369 0,630 

1-propanol 

0,2,5,5 −0,56 0,278 0,222 0,347 

1,2,4,6 −0,56 0,278 0,215 0,358 

1,2,3,6 −0,53 0,297 0,230 0,383 

1,2,6,6 −0,62 0,243 0,203 0,291 

0,3,5,6 −0,59 0,257 0,213 0,310 

1,2,5,6 −0,59 0,259 0,204 0,331 

1,2,5,6 −0,59 0,259 0,204 0,331 

1,3,6,6   −0,63a   0,236a   0,233a   0,239a 

1,2,4,6 −0,56 0,278 0,215 0,358 

3-metyl-2-butanol 

1,2,3,6 −1,28   0,0524 0,034 0,081 

1,2,3,6 −1,28   0,0524 0,034 0,081 

1,2,4,6 −1,33   0,0467 0,030 0,072 

1,2,3,6 −1,28   0,0524 0,034 0,081 

1,1,4,6 −1,28   0,0524 0,037 0,079 

1,2,3,6 −1,28   0,0524 0,034 0,081 

1,3,4,6 −1,38   0,0416 0,026 0,066 

2,3,3,6 −1,37   0,0429 0,023 0,079 

1,2,4,6 −1,33   0,0467 0,030 0,072 

Tabuľka A.1 pokračuje na strane 71. 
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Pokračovanie tabuľky A.1. 

3-metyl-1-butanol 

1,2,5,6 −1,51 0,0306 0,024 0,039 

0,2,6,6 −1,52 0,0302 0,026 0,035 

1,3,5,6 −1,54 0,0286 0,023 0,036 

0,1,4,6 −1,59 0,0256 0,021 0,031 

0,0,3,6 −1,54 0,0287 0,025 0,033 

0,1,4,6 −1,59 0,0256 0,021 0,031 

0,1,4,6 −1,59 0,0256 0,021 0,031 

0,0,4,6 −1,57 0,0271 0,024 0,031 

0,1,3,6 −1,57 0,0271 0,022 0,033 

3-hexanol 

0,1,3,6 −1,70 0,0199 0,014 0,027 

1,2,3,6 −1,76 0,0174 0,011 0,027 

1,2,2,6 −1,71 0,0195 0,013 0,030 

1,1,4,6 −1,76 0,0174 0,012 0,025 

0,1,3,6 −1,70 0,0199 0,014 0,027 

1,2,4,6 −1,81 0,0155 0,010 0,024 

1,1,3,6 −1,71 0,0195 0,013 0,029 

0,1,2,6 −1,66 0,0219 0,016 0,030 

1,1,3,6 −1,71 0,0195 0,013 0,029 

2-metyl-3-hexanol 

1,2,3,6 −1,84 0,0145 0,009 0,022 

0,2,4,6 −1,86 0,0137 0,010 0,019 

0,2,4,6 −1,86 0,0137 0,010 0,019 

1,2,3,6 −1,84 0,0145 0,009 0,022 

1,3,4,6 −1,94 0,0116 0,007 0,018 

0,2,3,6 −1,82 0,0151 0,011 0,021 

2,2,4,6 −1,68 0,0211 0,012 0,038 

1,2,5,6 −1,69 0,0205 0,014 0,031 

2,3,4,6 −1,74 0,0183 0,010 0,032 

 

Tabuľka A.1 pokračuje na strane 72. 
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Pokračovanie tabuľky A.1. 

1-nonanol 

2,3,3,5 −2,21 0,00616 0,005 0,008 

1,2,3,5 −2,18 0,00666 0,006 0,008 

1,2,2,4   −2,14a 0,00728a   0,007a   0,007a 

2,2,3,4 −2,16 0,00698 0,005 0,011 

1,1,2,4 −2,13a 0,00743a   0,007a   0,007a 

2,2,3,5 −2,18 0,00656 0,005 0,008 

1,2,3,4 −2,16 0,00698 0,005 0,009 

1,3,3,4 −2,18 0,00656 0,005 0,009 

1,2,2,4 −2,14a   0,00728a   0,007a   0,007a 

a Hodnoty vyhodnotené v programe OriginPro 8  pomocou farmakologického modelu. 

 

Tab. A.2 Hodnoty LC50 jednotlivých alkoholov získané výpočtom z nameraných hodnôt 

počtu nehybných jedincov tubifexov odčítaných presne 1 minútu po prenesení červov z roztoku 

alkoholu do čistej pitnej vody.  

testovaný alkohol kombinácia log LC50 

mol L−1
 

LC50 

mol L−1 

L1 

mol L−1 

L2 

mol L−1
 

2-etoxyetanol 

0,1,3,6 −0,25 0,558 0,462 0,673 

0,1,4,6 −0,28 0,527 0,440 0,632 

0,2,4,5 −0,29 0,515 0,400 0,665 

1,1,2,6 −0,23 0,590 0,475 0,732 

0,1,2,4   −0,16a   0,693a   0,687a   0,670a 

1,2,4,5 −0,30 0,498 0,361 0,689 

0,1,1,4   −0,13a   0,740a   0,727a   0,754a 

0,0,2,5   −0,18a   0,654a   0,651a   0,657a 

0,1,2,5   −0,19a   0,643a   0,635a   0,651a 

Tabuľka A.2 pokračuje na strane 73. 
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Pokračovanie tabuľky A.2. 

1-propanol 

1,0,2,5   −0,28a   0,527a   0,517a   0,537a 

0,0,2,4   −0,25a   0,569a   0,562a   0,575a 

0,1,2,5   −0,29a   0,518a   0,512a   0,525a 

0,1,2,6 −0,32 0,475 0,397 0,570 

1,1,3,5 −0,32 0,475 0,343 0,660 

0,2,3,4 −0,32 0,475 0,343 0,660 

0,2,3,5 −0,35 0,444 0,339 0,582 

0,3,3,6 −0,40 0,402 0,325 0,497 

0,3,2,6   −0,36a   0,437a   0,411a   0,463a 

3-metyl-2-butanol 

 

0,1,1,3   −0,91a   0,122a   0,113a   0,131a 

0,0,1,2   −0,80a   0,159a   0,149a   0,170a 

0,1,2,3   −0,95a   0,111a   0,105a   0,118a 

0,1,1,2   −0,69a   0,205a   0,170a  0,246a 

0,1,3,3   −1,02a   0,095a   0,083a   0,108a 

0,1,2,3   −0,95a   0,111a   0,105a   0,118a 

0,1,2,3   −0,95a   0,111a   0,105a   0,118a 

0,1,2,3   −0,95a   0,111a   0,105a   0,118a 

0,1,1,2   −0,69a   0,205a   0,170a   0,246a 

3-metyl-1-butanol 

 

0,1,3,5 −1,40 0,040 0,032 0,051 

0,1,3,4   −1,36a   0,043a   0,043a   0,044a 

0,2,3,3   −1,32a   0,048a   0,045a   0,508a 

0,1,3,4   −1,36a   0,043a   0,043a   0,044a 

0,1,4,5 −1,43 0,037 0,029 0,048 

0,2,4,4 −1,43 0,037 0,026 0,052 

1,2,4,5 −1,44 0,036 0,026 0,050 

0,2,4,4 −1,40 0,040 0,028 0,056 

0,2,3,5 −1,39 0,041 0,031 0,053 

Tabuľka A.2 pokračuje na strane 74. 
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Pokračovanie tabuľky A.2. 

3-hexanol 

0,0,1,1   −0,68a   0,211a   0,132a   0,338a 

0,1,1,2   −0,92a   0,121a   0,101a   0,146a 

0,0,1,1   −0,68a   0,211a   0,132a   0,338a 

0,0,1,2   −1,03a   0,094a   0,088a   0,101a 

0,0,1,2   −1,03a   0,094a   0,088a   0,101a 

0,0,1,2   −1,03a   0,094a   0,088a   0,101a 

0,1,1,2   −0,92a   0,121a   0,101a   0,146a 

0,0,0,2   −1,15a   0,072a   0,072a   0,072a 

0,0,1,3   −1,16a   0,069a   0,068a   0,070a 

2-metyl-3-hexanol 

0,1,1,1   −0,52a   0,304a   0,088a   1,052a 

0,1,2,2   −1,30a   0,051a   0,039a   0,065a 

0,1,2,2   −1,30a   0,051a   0,039a   0,065a 

1,1,2,4   −1,37a   0,043a   0,040a   0,046a 

0,1,1,4   −1,32a   0,048a   0,045a   0,050a 

1,1,2,4   −1,37a   0,043a   0,040a   0,046a 

0,0,2,4   −1,36a   0,044a   0,043a   0,046a 

0,0,3,5   −1,47a   0,034a   0,033a   0,035a 

0,1,1,4   −1,32a   0,048a   0,045a   0,050a 

1-nonanol 

 

1,1,3,5 −2,16 0,007 0,006 0,008 

1,2,2,4   −2,14a   0,007a   0,007a   0,007a 

1,1,1,4   −2,11a  0,008a   0,008a   0,008a 

1,2,3,4 −2,16 0,007 0,005 0,009 

1,1,2,4   −2,13a   0,007a   0,007a   0,007a 

1,1,3,4   −2,15a   0,007a   0,007a   0,007a 

1,1,2,2   −1,96a   0,011a   0,011a   0,011a 

1,2,2,3   −2,08a   0,008a   0,008a   0,008a 

1,2,2,3   −2,08a   0,008a   0,008a   0,008a 

a Hodnoty vyhodnotené v programe OriginPro 8  pomocou farmakologického modelu. 
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Tab. A.3 Hodnoty EC50 a LC50 referenčnej látky dihydrátu chloridu manganatého získané 

výpočtom z nameraných hodnôt počtu nehybných jedincov tubifexov. 

3 minútové vystavenie referenčnej látke 1 minútové vystavenie pitnej vode 

kombi-

nácia 

log   

EC50 

mol L−1
 

EC50 

 

mol L−1 

L1 

 

mol L−1 

L2 

 

mol L−1
 

kombi-

nácia 

log  

LC50 

mol L−1
 

LC50 

 

mol L−1 

L1 

 

mol L−1 

L2 

 

mol L−1
 

0,2,6,6 −0,88 0,131 0,114 0,151 0,1,6,6 −0,86 0,139 0,124 0,155 

0,2,5,6 −0,86 0,139 0,116 0,166 0,1,5,6 −0,83 0,147 0,125 0,172 

1,2,6,6 −0,91 0,124 0,103 0,148 1,2,6,6 −0,91 0,124 0,103 0,148 

0,2,6,6 −0,88 0,131 0,114 0,151 0,1,6,6 −0,86 0,139 0,124 0,155 

0,3,5,6 −0,88 0,131 0,109 0,158 0,2,5,6 −0,86 0,139 0,116 0,166 

1,3,6,6  −0,92a   0,121a 0,120a  0,123a 0,2,5,6 −0,86 0,139 0,116 0,166 

0,1,3,6 −0,91 0,124 0,103 0,149 0,1,3,6 −0,91 0,124 0,103 0,149 

0,0,3,6 −0,88 0,131 0,113 0,152 0,0,2,6  −0,88a   0,132a   0,132a   0,132a 

0,0,3,6 −0,88 0,131 0,113 0,152 0,0,3,6 −0,88 0,131 0,113 0,152 

0,1,5,6 −0,91 0,124 0,106 0,145 0,0,4,6 −0,86 0,138 0,120 0,160 

0,1,6,6 −0,93 0,117 0,105 0,131 0,1,5,6 −0,91 0,124 0,106 0,145 

0,0,5,6 −0,88 0,131 0,117 0,146 0,0,5,6 −0,88 0,131 0,117 0,146 

0,1,3,6 −0,94 0,116 0,096 0,140 0,0,2,6  −0,91a   0,124a   0,124a   0,124a 

0,1,3,6 −0,94 0,116 0,096 0,140 0,0,3,6 −0,91 0,122 0,105 0,142 

0,1,5,6 −0,99 0,103 0,088 0,121 0,0,5,6 −0,96 0,109 0,098 0,122 

0,1,3,6 −0,89 0,130 0,108 0,157 0,0,2,6  −0,86a   0,139a   0,139a   0,139a 

0,1,3,6 −0,89 0,130 0,108 0,157 0,0,2,6   −0,86a   0,139a   0,139a   0,139a 

0,1,3,6 −0,89 0,130 0,108 0,157 0,0,3,6 −0,86 0,137 0,118 0,160 

1,2,6,6 −0,92 0,122 0,101 0,146 0,1,6,6 −0,87 0,136 0,122 0,152 

1,2,6,6 −0,92 0,122 0,101 0,146 0,2,6,6 −0,89 0,129 0,112 0,148 

1,2,6,6 −0,92 0,122 0,101 0,146 0,1,6,6 −0,87 0,136 0,122 0,152 

1,3,6,6  −0,86a   0,138a 0,136a  0,139a 0,2,6,6 −0,83 0,150 0,130 0,172 

1,3,6,6  −0,86a   0,138a 0,136a  0,139a 0,2,6,6 −0,83 0,150 0,130 0,172 

0,4,6,6  −0,85a   0,140a 0,140a  0,140a 0,3,6,6 −0,85 0,141 0,122 0,164 

1,2,6,6 −0,92 0,121 0,101 0,145 0,1,6,6 −0,87 0,136 0,121 0,152 

1,2,6,6 −0,92 0,121 0,101 0,145 0,1,6,6 −0,87 0,136 0,121 0,152 

1,3,6,6  −0,93a   0,118a 0,117a  0,119a 1,2,6,6 −0,92 0,121 0,101 0,145 

1,3,6,6  −0,90a   0,125a 0,124a  0,127a 0,2,6,6 −0,87 0,136 0,118 0,157 

1,3,6,6  −0,90a   0,125a 0,124a  0,127a 1,1,6,6 −0,86 0,137 0,116 0,163 

1,2,6,6 −0,89 0,128 0,107 0,154 0,1,6,6 −0,84 0,144 0,128 0,161 

 

 

Tabuľka A.3 pokračuje na strane 76. 
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Pokračovanie tabuľky A.3. 

0,1,3,6 −0,86 0,137 0,114 0,166 0,0,2,6  −0,83a   0,147a   0,147a   0,147a 

0,1,4,6 −0,89 0,130 0,108 0,156 0,1,3,6 −0,86 0,137 0,114 0,166 

0,1,4,6 −0,89 0,130 0,108 0,156 0,0,3,6 −0,84 0,145 0,125 0,169 

0,1,4,6 −0,92 0,119 0,099 0,143 0,0,3,6 −0,88 0,133 0,115 0,155 

0,0,3,6 −0,88 0,133 0,115 0,155 0,0,2,6  −0,87a   0,134a   0,134a   0,135a 

0,1,4,6 −0,92 0,119 0,099 0,143 0,0,3,6 −0,88 0,133 0,115 0,155 

0,1,3,6 −0,86 0,137 0,114 0,165 0,0,3,6 −0,84 0,145 0,125 0,168 

0,1,4,6 −0,89 0,129 0,108 0,155 0,0,4,6 −0,86 0,137 0,119 0,158 

0,1,4,6 −0,89 0,129 0,108 0,155 0,0,4,6 −0,86 0,137 0,119 0,158 

1,3,6,6  −0,94a   0,115a 0,114a  0,116a 0,2,6,6 −0,90 0,125 0,108 0,144 

0,2,6,6 −0,90 0,125 0,108 0,144 0,2,6,6 −0,90 0,125 0,108 0,144 

1,4,6,6  −0,97a   0,106a 0,106a  0,107a 0,3,6,6 −0,93 0,118 0,102 0,137 

a Hodnoty vyhodnotené v programe OriginPro 8  pomocou farmakologického modelu. 
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Príloha B 

 

Tab. B.1 Známe hodnoty LD50 jednotlivých alkoholov namerané po orálnom podaní 

potkanovi čerpané z literatúry.  

alkohol LD50 (orálne, 

potkan) 

mg kg−1 

priemerná hodnota LD50 

(orálne, potkan) 

mg kg−1 

priemerná hodnota LD50 

(orálne, potkan) 

mol kg−1 

2-etoxyetanol 

1400 (cit. 53) 

3800 0,042 

2125 (cit. 54) 

2125 (cit. 54) 

2460 (cit. 54) 

3000 (cit. 53) 

3100 (cit. 53) 

3460 (cit. 55) 

3460 (cit. 56) 

3527 (cit. 54) 

5000 (cit. 53) 

5400 (cit. 53) 

5900 (cit. 53) 

8103 (cit. 54) 

1-propanol 

1870 (cit. 54) 

5000 0,084 

2200 (cit. 54) 

3300 (cit. 57) 

5400 (cit. 53) 

8000 (cit. 53) 

9370 (cit. 55) 

3-metyl-1-butanol 

1300 (cit. 54) 

3900 0,044 

3000 (cit. 55) 

4000 (cit. 54) 

4300 (cit. 54) 

5000 (cit. 53) 

5730 (cit. 53) 

Tabuľka B.1 pokračuje na strane 78. 
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Pokračovanie tabuľky B.1. 

1-nonanol 
  3560 (cit. 53) 

7800 0,054 
12000 (cit. 54) 

metanol 

    1190 (cit. 53) 

7700 0,24 

    2530 (cit. 53) 

    5600 (cit. 54) 

    5628 (cit. 53) 

   6200 (cit. 55) 

   9100 (cit. 55) 

12880 (cit. 57) 

12900 (cit. 55) 

13000 (cit. 55) 

etanol 

   7000 (cit. 56) 

11000 0,23 

   7060 (cit. 53) 

   7690 (cit. 53) 

   7800 (cit. 57) 

   9900 (cit. 56) 

 10500 (cit. 53) 

10600 (cit. 56) 

12400 (cit. 53) 

13700 (cit. 57) 

15000 (cit. 53) 

15010 (cit. 54) 

2-propanol 

  4710 (cit. 56) 

5200 0,087 

  5000 (cit. 54) 

  5045 (cit. 54) 

  5280 (cit. 56) 

  5500 (cit. 56) 

  5840 (cit. 56) 

tert-butanol 

  2733 (cit. 54) 

3000 0,050   2743 (cit. 56) 

  3500 (cit. 54) 

 

 

Tabuľka B.1 pokračuje na strane 79. 
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Pokračovanie tabuľky B.1. 

isobutanol 

2460 (cit. 54) 

3200 0,043 
3100 (cit. 56) 

3350 (cit. 53) 

3750 (cit. 55) 

1-butanol 

  790 (cit. 54) 

2500 0,034 
2290 (cit. 53) 

2510 (cit. 53) 

4360 (cit. 54) 

1-pentanol 

  370 (cit. 54) 

2800 0,047 

2200 (cit. 54) 

3030 (cit. 55) 

3630 (cit. 53) 

4590 (cit. 53) 

3-pentanol 1870 (cit. 54) 1900 0,021 

2-metyl-2-butanol 1000 (cit. 54) 1000 0,011 

1-hexanol 

  710 (cit. 54) 

3100 0,030 

  720 (cit. 54) 

3131 (cit. 54) 

3210 (cit. 54) 

4420 (cit. 54) 

4590 (cit. 56) 

4870 (cit. 56) 

cyklohexanol 

1400 (cit. 54) 

1700 0,017 1550 (cit. 54) 

2060 (cit. 55) 

1-heptanol 

  500 (cit. 54) 

3900 0,033 

3250 (cit. 56) 

3800 (cit. 54) 

5500 (cit. 56) 

6200 (cit. 56) 

3-heptanol 
  500 (cit. 54) 

1200 0,010 
1870 (cit. 54) 

Tabuľka B.1 pokračuje na strane 80. 
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Pokračovanie tabuľky B.1. 

1-oktanol 

  3200 (cit. 53) 

12000 0,089 
  5000 (cit. 56) 

18240 (cit. 54) 

20000 (cit. 54) 

 

Tab. B.2 Známe hodnoty LD50 jednotlivých alkoholov namerané po intravenóznom podaní 

myši  čerpané z literatúry. 

alkohol LD50 (intrave-

nózne, myš) 

mg kg−1 

priemerná hodnota LD50 

(intravenózne, myš) 

mg kg−1 

priemerná hodnota LD50 

(intravenózne, myš) 

mol kg−1 

2-etoxyetanol 
3900 (cit. 54) 

4350 0,048 
4800 (cit. 54) 

1-propanol   697 (cit. 54)   697   0,012 

3-metyl-1-butanol   234 (cit. 54)   234   0,003 

metanol 4710 (cit. 56) 4710 0,15 

etanol 1973 (cit. 54) 1973    0,043 

2-propanol 1509 (cit. 55) 1509   0,025 

tert-butanol 1500 (cit. 54) 1500   0,020 

isobutanol 
  417 (cit. 54) 

  513   0,007 
  609 (cit. 55) 

1-butanol   377 (cit. 54)   377   0,005 

1-pentanol   184 (cit. 54)   184   0,002 

2-metyl-2-butanol   610 (cit. 56)   610   0,007 

1-hexanol   103 (cit. 56)   103   0,001 

cyklohexanol   272 (cit. 55)   272   0,003 

1-oktanol     69 (cit. 56)     69   0,001 

 


