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Hodnocení cizorodých látek pro toxikotogické a farmakologické účety

autora Václava Bořka.Dohalského

PředloŽená doktorská disertační práce navazuje na diplomovou práci téhož autora a
rozvíjí myšienky a postupy v ní obsažené. Jedná se o rozvíjení postupů, jak rychle, nepříliš
nákladně a přitom však spolehlivě určovat biologické vlastnosti chemicŘých látek a jejich
směsí. To je v současnosti velkým problémern, protoŽe existuje kolem 150 000 ctremióť;;ctt
individuí (ve smyslu chemikálií, tedy včetně faimak, pesticidů, biocidů,. .,), znichž,, po..'"
velmi malé části (cca 1 8 000) j sou biologické účinky dobře známé a ověřené experimen1álně.
U zhruba stejně početné skupiny jsou vlastnosti známé Zpraxe. Cílené zkoušení nových
chemikálií by|o zabájeno prakticky na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let pouze pro
nově vyvinuté molekuly' pro tzv. staré látky se neprovádělo. Zásadní změnaje připravena ke
spuštění od 1.4. 2007, kdy vstoupí v Evropské unii naŤízení, znátmě pod akronymem REACH
(Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), které nařizuje zjištění vlastností
l'šech chemikálií, které jsou ve spotřebitelském řetězci. Daleko nejasnější je situace
v hodnocení směsí (přípravků). Zde se pouŽívá v souladu s legislativou výpočetní metody'
která vychází s jistýmu korekcemi ze sčítání účinků jednotlivých sloŽek smeii. Tento postup
můŽe bý, jak je v disertaění práce správně podotknuto, zkreslující. Je však volen z důvodii
ekonomických.

Legislativa současná (ale i chystané naŤizení REACH) vyŽaduje baterii experimentů
(fyzikálně-chemických, toxikologických a ekotoxikologických, celkem více než 4C různých
dat), které jsou mimořádně nákladné (u tzv. lysokotonáŽní látky, tj. takové, jejíž róční
produkce je celosvětově 1000 avíce tun ročně dosahují jen náklady na testy cca 6Ó mil. Kč).
Vedle toho pak je nezbytné zpracovat řadu studií (rizikové ana|ýzy ve vztahu k Životnírrlrr
prostředí a zdraví pro každé typ užití |átky), které jsou také velmi nákladné ( v iednotkách
milionů Kč).

Je proto snaha o vyvinutí metod, které by byly rychlejší a pokud moŽno levnější,
přitom však se stejnou vypovídací hodnotou. Nemalý důraz se přitom klade na minima|izaci
využívání pokusných organismů (především obratlovců), což má původ především v tlaku
různýclt ochranářských organizacích. Uvedené principy akcentuje i jíž zmíňované nařízení
REACH.

Předložená práce se právě takovým postupme zabývá. Vedle již zmíněné snahy o
hodnocení binárních směsí jinak, neŽ výpočetní metodou využívá metody výpočetní predikce
_ (Q)SAR a modelu pro zjišt,ování toxicity - nítěnku větší. Prvni z nich- (Q)SAR 
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stanou v naŤizení REACH nejen povoleným postupem (dosud tomu tak není), ale budou
přímo součástí testovací strategie, která bude zahrnovat kroky v pořadí: literární rešerše,
metody (Q)SAR, alternativní zkoušky, testy na organismech. V současné době je v procesu
validace několik výpočetních systémů uvedeného typu, ty, které tímto procesem úspěšně
projdou. budou zaŤazeny do oficiálního systému EU.
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Práce se zabýltá i dalším z popsaných stupňů popsané strategie _alternativních testů.
Jde právě o již zmíněnou zkoušku na nítěnkách. Týo tety mají přeáevším omezit mnoŽství
obrat]ovců, pouŽívaných dosud pro zkoušení biologických vlastnoití ruznych typů chemikálií.

Pomě:ně významné část disertaění práce je věnována analyické problematice. Jde o
metody stanovení modelových sloŽitých látek vedle sebe v biologickém Áateriálu. Jedná se o
důleŽitou a velmi sloŽitou problematiku, která je často ve výzkumných pracích opomíjena,
není přitom nijak snadné provádět analýzu malých mnoŽství sledovaných chemikájií. V této
části je na str. 30 nepřesnost, která se týká legislati'uy, související se systémem Správné
laboratorní praxe (SLP:GLP). V českém právním systému je systém již zachl1,cen v zákonech
o rostlinolékařské péči, o chemickÝch látkách a chemických přípravcích, o biocidech a
dalších. CR má dvě Národní autority pro SLP _ Státní ústav pro kontrolu léčiv pro ob1ast
humánní a veterinární farmacie a Ministerstvo Životního prostředí pro ostatní oblasti
(chemikálie' biocidy' pesticidy'..)' Systém v ČR funguje na mezinárodní úiovni od roku 2OO2,
kdy proběhl jeho mezínárodní audit a výsledky, dosaŽené y jeho rámci jsou plně mezinarodně
uznávány avyuživány.

Zmíněný systém (SLP) striL1ně poŽaduje při testování chemikálií (tedy nejen při
farmakologických studiích) analyickou podporu, za|oženou výhradně nu uátidouanych
metodách , prováděných na přístrojích, které prošli nezbytnou kvalifikací. Tyo stupně
(kvalifikace přístrojů a validace metody) jsou rutinními postupy,bezkterých nelze pouŽít pro
práci pod systémem SLP výsledků analyiky. Postupy validace jsou popsány v nových ,",ií"h
OECD Guidelines for Testing of Chemicals, které jsou přejímány Evropskou komisí,
příslušnými orgány USA, Japonska atd. ztoho důvodu se domnívám, že odvolávka na
předpisy FDA by bylo vhodnější nahradit citací originálních materiálů oECD (byt,v principu
se jedná o prakticky stejný materiál).

Tyo mé výhrady nelze považovat za výku ke kvalitě práce, jedná Se pouze o
upřesnění současné situace, která autorovi, pro kterého není testováni chemikálií denní
rutinou, nemusí bp podrobně známa.

Celkově předloženou diser1ační práce hodnotím velmi vysoko, sleduje totiŽ současné
problémy, které jsou před obor postaveny a řeší je na modelových latkách za udržení velice
solidní úrovně vlastních zkoušek i jejich dokumentace a interpretace. Práci hodnotím iako
výbornou.

V Pardubicích 1.5.2006
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