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ABSTRAKT 
 

FORINT, Pavel. Postup přípravy datových souborů vlastností nebezpečných látek pro 
hodnocení environmentálních rizik chemických havárií. Ostrava 2013. Disertační práce. 
Vysoká škola báňská – Technická universita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

 

Pro vyhodnocení následků úniků nebezpečných látek do životního prostředí a jejich 
mobilitu je potřeba znát fyzikálně chemické a ekotoxické vlastnosti látek. Nutnou 
podmínkou pro korektní odhad následků úniku toxických látek je znalost jejich 
nebezpečných účinků (působení na organismy) a dále dostupnost jednoznačných kritérií 
pro využívání toxikologických ukazatelů. Především informace o ekotoxických 
vlastnostech nejsou standardně uváděny v bezpečnostních listech či databázích.  

Protože nebývá dostatek experimentálních dat, u méně známých nebezpečných látek by 
musela být provedena celá řada laboratorních testů, které jsou časově i finančně velmi 
náročné a navíc vyžadují diskutované používání laboratorních zvířat; proto je většinou 
nutné použití dat náhradních. 

Postup přípravy datových souborů vlastností nebezpečných látek představuje nástroj ke 
zpracování vstupních dat pro rozšíření a optimalizaci modelů následků v analýze rizika při 
hodnocení environmentálních dopadů chemických havárií. K tomu účelu je provedena 
srovnávací studie kvality dat v databázích a dat vypočtených s cílem potvrdit nebo vyvrátit 
hypotézu, že modely můžeme použít jako způsob získávání dat o vlastnostech 
nebezpečných látek s ohledem na jejich ekotoxicitu a se zřetelem k prevenci závažných 
havárií.  

Práce je řešena metodami statistické analýzy dat a matematického modelování. 

Je vypracován návrh postupu pro získávání dat k hodnocení environmentálních dopadů 
závažných průmyslových havárií.  

Použitelnost a omezení vytvořeného postupu získávání dat jsou dána omezeními pro 
aplikaci metod QSAR k predikci toxicity, vlivem rozptylu výsledků predikcí pro jednotlivé 
kategorie látek a dostupností experimentálních dat ke srovnávacím výpočtům. 

Použití navrženého postupu umožní snížit nejistoty a variabilitu výsledků analýzy rizik 
havárií s účastí nebezpečných chemických látek a jejich dopadů a tím následně přesnější a 
kvalifikovanější hodnocení rizik, která jsou spojena s touto problematikou, a jejichž 
nadhodnocení či naopak podhodnocení může představovat problém při aplikaci 
odpovídajících legislativních, technických a organizačních opatření, včetně dopadů 
ekonomických. 

 

Klíčová slova: havárie; metody; toxicita; QSAR. 
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ABSTRACT 

 

FORINT, Pavel. The process of preparing data sets of characteristics of hazardous 
substances for the environmental risk assessment of chemical accidents. Ostrava 2013. 
Dissertation. VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering. 

 

To evaluate the consequences of releases of hazardous substances into the environment and 
their mobility is necessary to know the physico-chemical and ecotoxicological properties 
of substances. A necessary condition for the correct estimation of the effects of toxic 
substances is aware of their dangerous effects (effects on organisms) and the availability of 
clear criteria for the use of toxicological indicators. First of all, information on ecotoxicity 
are not normally provided by safety data sheets or databases. 

Because usually not enough experimental data, less known hazardous substances would be 
carried out a number of laboratory tests are expensive and time consuming, requiring 
discussed the use of laboratory animals, so it is usually necessary to use a spare data. 

The process of preparing data sets of characteristics of hazardous substances is a tool for 
processing the input data for the expansion and optimization models of the consequences 
of the risk analysis when assessing the environmental impact of chemical accidents. For 
this purpose, a comparative study of the quality of data in databases and data calculated in 
order to confirm or refute the hypothesis that the model can be used as a method of 
obtaining data on the properties of hazardous substances with regard to their ecotoxicity 
and with regard to the prevention of major accidents. 

The work is addressed by methods of statistical data analysis and mathematical modeling. 

There is a proposal process for obtaining data to assess the environmental impacts of major 
industrial accidents. 

Applicability and limitations created by the procurement of data limitations are given for 
the application of QSAR methods for the prediction of toxicity, due to the dispersion of 
forecasts for each category of substances and the availability of experimental data for 
comparative calculations. 

Using the proposed procedure to reduce uncertainty and variability in risk analysis of 
accidents involving hazardous chemicals and their impacts, and subsequently, more 
accurate and more qualified assessment of the risks that are associated with this issue, and 
the overestimation or underestimation on the other hand can be a problem in the 
application of appropriate legislative, technical and organizational measures, including 
economic impacts. 

 

Key words: accident; methods; toxicity; QSAR. 
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PŘEDMLUVA 

 

V rámci hodnocení environmentálních rizik analyzujeme pravděpodobnost výskytu 
škodlivých účinků, které nastaly nebo mohou nastat jako výsledek expozice jedním či více 
stresory. 

Pro vyhodnocení následků úniků nebezpečných látek do životního prostředí a jejich 
mobilitu je potřeba znát fyzikálně chemické a ekotoxické vlastnosti látek. Nutnou 
podmínkou pro korektní odhad následků úniku toxických látek je znalost jejich 
nebezpečných účinků (působení na organismy) a dále dostupnost jednoznačných kritérií 
pro využívání toxikologických ukazatelů. Především informace o ekotoxických 
vlastnostech nejsou standardně uváděny v bezpečnostních listech či databázích.  

Protože nebývá dostatek experimentálních dat, u méně známých nebezpečných látek by 
musela být provedena celá řada laboratorních testů, které jsou časově i finančně velmi 
náročné a navíc vyžadují diskutované používání laboratorních zvířat; proto je většinou 
nutné použití dat náhradních. 

Rovnice QSAR (z ang. Quantitative Structure-Activity Relationships, analýza 
kvantitativních vztahů mezi chemickou strukturou a biologickou účinností), jejich analýzu 
a interpretaci lze využít pro získání informací o toxických účincích chemických látek a 
jejich velikosti, o kinetických procesech, kterým chemikálie v organismu podléhají 
(absorpce, distribuce, metabolismus, vylučování), o distribuci a osudu chemikálií v 
životním prostředí a v neposlední řadě i o fyzikálně-chemických vlastnostech chemikálií. 

Hlavním cílem práce je navrhnout postup, jak pomocí statistické analýzy dostupných 
datových souborů a souvisejících modelů vlastností nebezpečných látek řešit nedostatek 
relevantních dat pro účely hodnocení environmentálních dopadů chemických havárií. 
K tomu je třeba v první fázi potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že můžeme použít data 
získaná postupem QSAR namísto experimentálních dat, a dále zhodnotit použitelnost 
stávajících databázových zdrojů pro hodnocení následků havárií, resp. environmentálního 
rizika. 

Použití uvažovaného postupu umožní snížit nejistoty a variabilitu výsledků analýzy rizik 
havárií s účastí nebezpečných chemických látek a jejich dopadů a tím následně přesnější a 
kvalifikovanější hodnocení rizik, která jsou spojena s touto problematikou, a jejichž 
nadhodnocení či naopak podhodnocení může představovat problém při aplikaci 
odpovídajících legislativních, technických a organizačních opatření, včetně dopadů 
ekonomických. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, ZKRATEK A ZNAČEK 

 

ANOVA Analysis of Variance Analýza rozptylu 

ATE Acute Toxicity Estimation Odhad akutní toxicity 

BCF Bioconcentration Factor Biokoncentrační faktor 

CAS  Chemical Abstract Service  Služba Chemical Abstract 

CLP Classification, Labelling, 
Packaging 

Klasifikace, označování, balení 

EC50 
Half maximal Effective 
Concentration 

Polovina maximální efektivní 
koncentrace 

EPA 
U.S. Environmental Protection 
Agency 

Agentura ochrany životního prostředí 
USA 

EC – JRC 
European Commission – Joint 
Research Center 

Spojené výzkumné centrum Evropské 
komise 

FDA 
U.S. Food and Drug Administration Úřad pro kontrolu potravin a léčiv 

USA 

GHS Globally Harmonised System Globální harmonizovaný systém 

HC5 
Hazardous Concentration for 5 % 
species 

Nebezpečná koncentrace pro 5% druhů 

InChI  
IUPAC International Chemical 
Identifier 

Mezinárodní chemický identifikátor 

IUPAC 
International Union of Pure and 
Applied Chemistry 

Mezinárodní unie pro čistou a 
užitou chemii  

LD50 Lethal Dose 50  Smrtná dávka 50 

LOEC 
Lowest Observed Effect 
Concentration 

Nejnižší koncentrace 
s pozorovatelnými účinky 

LWAPC 
Log Water-to-Air Partition 
Coefficient 

Logaritmus rozdělovacího koefientu 
voda - vzduch 

MOL  MOdule (play)List   datové soubory s příponou MOL 

NOAEC 
No Observed Adverse Effect 
Concentration  

Koncentrace bez 
pozorovaného nepříznivého účinku 

NOAEL 
No Observed Adverse Effect 
Level  

Dávka, při které ještě nebyl pozorován 
škodlivý účinek 

NOEC 
No Observable Effect 
Concentration  

Koncentrace bez pozorovaného účinku 

NOEL  No Observable Effect Level Dávka bez pozorovaného účinku 

NPK Nejvyšší přípustná koncentrace  
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OECD Organisation for Economic Co-
operation and Development 

Organizace pro ekonomickou spoluráci 
a rozvoj 

OPS Optimum Prediction Space Oblast optimální predikce 

PAF Potentially Affected Fraction  
Množství potencionálně zasažených 
druhů 

QSAR 
Quantitative Structure-Activity 
Relationships 

Kvantitativní vztahy struktura - aktivita 

SDF Structure Data Format Formát strukturních dat 

SMILES 
Simplified Molecular Input Line 
Entry System 

Systém zjednodušené molekulární 

specifikace pro vstupní řádky 

SRC Syracuse Research Corporation's Syrakuská výzkumná společnost 

SSD Species Sensitivity Distribution Distribuce citlivosti druhů 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. ÚVOD 

1.1. Obecný kontext 

Analýza rizik je technika používaná pro kvantifikaci rizika např. průmyslové činnosti. 
Riziko se v rámci prevence závažných havárií obyčejně vyjadřuje pomocí očekávaných 
frekvencí nebo pravděpodobností úmrtí, ale rovněž se používají širší rizikové profily, 
zahrnující zranění, dopady na životní prostředí, dlouhodobá zdravotní rizika, finanční 
dopady, ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury nebo kvality života obyvatel. Principy 
analýzy rizika jsou pro všechny tyto profily stejné, hlavní rozdíl je ten, že modely následků 
musí být rozšířeny o příslušné dopady nebo chráněné zájmy. Analýza rizika zahrnuje 
následující postupné kroky.  

Identifikace nebezpečných vlastností a situací  

Nebezpečnost souvisí s potenciálem způsobit škodu a je tedy inherentní vlastností systému. 
V kontextu této práce je zvažována nebezpečnost v různých formách toxicity chemických 
látek.  

Identifikace poruchových případů 

Tato identifikace souvisí s navržením scénářů událostí, kterém mohou způsobit nežádoucí 
efekty. Seznam poruchových případů musí být kompletní, reprezentativní a nepřekrývající   
se. Metody používané pro identifikaci poruchových případů zahrnují: kontrolní seznam, 
HAZOP, FMEA. Poslední dvě jmenované jsou systematické metody pro identifikaci 
poruchových mechanismů na úrovni komponent. V mnoha případech bývá už v této části 
zvažováno také to, jaké subjekty a jak mohou být ohrožovány, tedy dochází k propojení 
s analýzou následků.  

Ocenění  frekvence 

Pravděpodobnosti nebo obvykleji frekvence poruch mohou být oceněny na základě 
historických dat o intenzitách poruch nebo ze statistik o extrémních událostech, jako jsou 
zemětřesení nebo velké vlny, nebo pokud je daný systém složitý, z detailního vyšetřování 
možných příčin selhání systému vinou poruch jejich komponent nebo činností, 
prováděného většinou pomocí analýzy stromu poruch. 

Analýza následků 

Klíčovým momentem je dokončení myšlenkové konstrukce scénáře události, tedy 
propojení poruchového stavu s potenciálně zasaženými cíly. Provedení analýzy a 
zhodnocení následků znamená použití teoretických modelových řetězců událostí, jako jsou 
výtok nebezpečné látky, rozptyl ve vzduchu, zapálení, výbuch, požár atd. a  Pro tyto účely 
existuje velké množství více či méně ověřených modelů. Submodely jsou často připojeny 
ke stromům událostí. 

Sumace a vyhodnocení rizika 

Tento krok obnáší kombinování frekvencí / pravděpodobností a následků a vyjádření 
celkového rizika ve formě, která vyhovuje rozhodovacímu procesu, pro nějž slouží 
hodnocení rizika jako podpora. Tento postup se někdy označuje jako integrace rizika. 



14 

1.2. Analýza a modelování následků nehod 

Hodnocení následků je společně s určováním pravděpodobností a frekvencí významný 
krok při kvantifikaci rizika.  

1.3. Povaha následků a struktura jejich hodnocení 

Při pokusu klasifikovat následky může být určeno několik jejich skupin: 

• následky na lidech, 

• následky na okolním prostředí, 

• sociálně-ekonomické následky. 

První kategorie se týká nepříznivých účinků nehod na zaměstnance podniku a populaci  
v okolí. Tyto účinky mohou být dále rozděleny na akutní a chronické, na úmrtí a zranění 
(popáleniny, dýchací problémy, atd.). Druhá kategorie uvažuje účinky nehod na životní 
prostředí a ekosystém. Třetí kategorie slučuje ekonomické ztráty vlastníků podniků a 
škody na stavbách, způsobené nehodou (ztráta produkce, surovin, zařízení, škody na 
budovách, atd.), ale i škody nepřímé, jako následná ztráta trhu nebo ohrožení kvality života 
komunity. Následující schéma na obrázku 1 ukazuje strukturu modelů hodnocení následků 
dle [1]. 

 

Obrázek 1: Struktura modelů hodnocení následků 

1.4. Neurčitosti při hodnocení následků 

Procedura hodnocení následků je plná neurčitostí. Obecně existují  dva  typy  neurčitostí:  
neurčitosti  vlivem  náhodné  povahy  jevů a neurčitosti v důsledku nedokonalých znalostí. 
První typ bere v úvahu některé jevy a proměnné, které se náhodně mění s časem  a 
podmínkami. Meteorologické podmínky jsou takovým příkladem;  není možné  se  
stoprocentní  jistotou  předpovědět  směr  a  rychlost  větru a rozptylové podmínky v 
určitém  místě  a  určitém  čase  v budoucnu,  i  kdybychom  přesně  znali podmínky v 
současnosti i minulosti.  

Druhý typ uvažuje nedostatek informací, který je přítomen téměř v každém  kroku  
analýzy.  Naše znalosti  jevů  následujících  po neočekávaném úniku nejsou dokonalé a 
obvykle se zakládají na empirických pravidlech a pozorováních omezeného počtu nehod. 
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Vstupní parametry jsou také neurčité, protože přesné podmínky nehod nemohou být 
definovány předem. Abychom se mohli vypořádat  s těmito  neurčitostmi  a  
nedostatečnými  znalostmi,  musíme obvykle učinit hrubé předpoklady a vnést subjektivní 
úsudek, tj. dodatečný zdroj nejistoty, do celkové procedury. Výsledek je charakterizován 
jako výstup hodnocení následků s výskytem řady neurčitostí. Jako příklad slouží některé 
zdroje neurčitostí: 

• meteorologické podmínky, 

• podmínky v uzavřených zařízeních (např. tlak v okamžiku úniku, skupenství látky 
přítomná v jednotlivých částech soustavy a jejich poměr), 

• velikost a umístění otvoru porušení integrity zařízení, 

• podíl odsáté kapaliny v rámci havarijního zásahu, 

• přítomnost (umístění) iniciačního zdroje a přesný čas iniciace, 

• chování letících trosek, 

• zranitelnost osob a budov, atd. 

Jeden ze způsobů, jak ošetřit tyto neurčitosti, je provést opakování výpočtů pro všechny 
možné kombinace neurčitých vstupních hodnot a všechny možné změny použitých modelů 
a přidělit jim jednotlivé pravděpodobnosti, což však obvykle vede k nezvládnutelně 
vysokému počtu počítaných scénářů. Aby byl tento problém překonán, je pozornost 
zaměřena jen na několik důležitých proměnných (ostatní jsou předpokládány a brány jako 
konstanty), nebo jsou vybrány některé reprezentativní kategorie, podrobně analyzovány a 
vypočítány významné očekávané frekvence, nebo je vyhodnoceno velké množství scénářů, 
nebo je nakonec aplikován přístup simulací zvaný metoda Monte Carlo. V každém případě 
musí být pozornost věnována korelaci mezi nejistými proměnnými. 

1.5. Hodnocení environmentálních rizik 

V rámci hodnocení environmentálních rizik analyzujeme pravděpodobnost výskytu 
škodlivých účinků, které nastaly nebo mohou nastat jako výsledek expozice jedním či více 
stresory.  

Za stresor je považována chemická látka, fyzikální faktor (jako je například energetické  
pole),  událost  nebo  biologický  faktor,  jež  mohou  pozitivně  nebo negativně působit na 
biologický systém.  

Stresory mohou být představovány například širokým spektrem chemických látek, 
ionizujícím zářením, infekčními mikroorganismy nebo rychlými změnami teploty. 

Nebezpečnost je schopnost stresoru vyvolat určité poškození u biologického systému. 
Například stanovení hodnot LD50, NOAEL, NOEL, NOAEC či mutagenity látky nebo 
směsi látek jsou takovými pokusy o určení nebezpečnosti způsobené stresorem. 

Expozice je proces, při kterém organismus přichází do styku s určitým stresorem  
v definovaném systému a při kterém lze předpokládat interakci s organismem.  

Expozice může být vyjádřena jako dávka, ale v environmentální toxikologii je často možné 
měřit  environmentální koncentrace. Jedna z hodnot stanovení koncentrací látky v tkáních 
ryb a savců je použitelná pro určení aktuální dávky chemikálie v organismu. 
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Hodnocení lze rozdělit na tři hlavní scénáře, dělené dle habitatu: terestrický, mokřad a 
akvatický. 

Pro vyhodnocení následků úniků nebezpečných látek do životního prostředí a jejich 
mobilitu je potřeba znát fyzikálně chemické a ekotoxické vlastnosti látek. Nutnou 
podmínkou pro korektní odhad následků úniku toxických látek je znalost jejich 
nebezpečných účinků (působení na organismy) a dále dostupnost jednoznačných kritérií 
pro využívání toxikologických ukazatelů. Především informace o ekotoxických 
vlastnostech nejsou standardně uváděny v bezpečnostních listech či databázích.  

Protože nebývá dostatek experimentálních dat, u méně známých nebezpečných látek by 
musela být provedena celá řada laboratorních testů, které jsou časově i finančně velmi 
náročné a navíc vyžadují diskutované používání laboratorních zvířat; proto je většinou 
nutné použití dat náhradních a strategie Evropské unie i OECD tento postup podporují. 
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2. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

2.1 Zhodnocení potřeby postupu získávání relevantních dat 

Problematika závažných průmyslových havárií je v současné době řešena Směrnicí Rady 
96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek - tzv. 
Směrnice Seveso II [2], která je zaměřena na prevenci závažných havárií zahrnujících 
velká množství nebezpečných látek nebo jejich směsí uvedených v její Příloze I, a omezení 
dopadů takových havárií na člověka a životní prostředí.  

Směrnice musela být novelizována [3] vzhledem ke změnám systému EU pro klasifikaci 
nebezpečných látek, na které se směrnice vztahuje, provedeným Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí  -  
dále jen Nařízení CLP [4]. Toto Nařízení zavádí nový systém klasifikace a označování 
nebezpečných látek a směsí, přičemž vychází z globálního systému klasifikace GHS. [43] 

Hlavním problémem je přizpůsobení Přílohy I Směrnice Seveso II k Nařízení CLP. 
Jednoduchá změna odkazu nebo tzv. „one-to-one“ převod starého systému klasifikace na 
systém dle Nařízení CLP není možný, hlavně proto, že kategorie nebezpečí pro zdraví 
"toxický“ a "vysoce toxický" neodpovídají novým kategoriím CLP „akutní toxicita 1 až 3“, 
které jsou navíc rozděleny pro různé expoziční cesty (orální, dermální a inhalační) – viz 
obrázek 2. 

 
Obrázek 2: Vztah kategorií nebezpečnosti T a T+ k nové klasifikaci CLP dle GHS 

Základ nového systému klasifikace látek jako toxických pro životní prostředí sestává z 
jedné kategorie pro akutní toxicitu a tří kategorií pro chronickou toxicitu. Kategorie pro 
akutní a chronickou toxicitu jsou používány samostatně. Kritéria pro zařazení látky do 
kategorie 1 pro akutní toxicitu jsou definována pouze na základě údajů o akutní toxicitě 
pro vodní prostředí (EC50 nebo LC50). Kritéria pro zařazení látky do kategorií chronické 
toxicity spojují dva druhy informací, tj. údaje o akutní toxicitě pro vodní prostředí a údaje 
o osudu látky v prostředí (údaje o rozložitelnosti a bioakumulaci).  

Systém rovněž zavádí klasifikaci „bezpečnostní síť“, na niž se odkazuje jako na kategorii 4 
chronické toxicity, a která se použije, jestliže dostupné údaje neumožňují klasifikaci podle 
formálních kritérií, nicméně existují určité důvody k obavám. 
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Vztah kategorií nebezpečnosti T+ a T podle staré klasifikace a kategorií akutní a chronické 
toxicity včetně expozičních cest podle nové klasifikace - návrh Evropské komise k převodu 
klasifikace pro účely směrnice Seveso II [5] včetně množstevních limitů - je rovněž 
znázorněn na obrázku 3. 

 
Obrázek 3: Porovnání systémů klasifikace toxických vlastností 

V případě chemických havárií velkého rozsahu je nutno věnovat pozornost především 
látkám s akutní toxicitou, které představují bezprostřední environmentální riziko. 

S problémem definice akutní a chronické toxicity a změně klasifikace zaváděné Nařízením 
CLP se setkáváme nejen v toxicitě pro životní prostředí, ale také (a v ještě výraznější míře) 
v humanní toxicitě.  

Akutní toxicitou pro člověka (a testované savce) se rozumějí nepříznivé účinky, k nimž 
dojde po orální nebo dermální aplikaci jedné dávky látky nebo směsi či vícenásobných 
dávek podaných během 24 hodin nebo po inhalační expozici po dobu 4 hodin. 

Třída nebezpečnosti akutní toxicita se člení na:  

• akutní orální toxicitu, 

• akutní dermální toxicitu, 

• akutní inhalační toxicitu. 

Látky mohou být zařazeny do jedné ze čtyř kategorií toxicity na základě akutní toxicity při 
orální, dermální nebo inhalační expozici podle číselných kritérií uvedených v tabulce 1. 
Hodnoty akutní toxicity jsou vyjádřeny jako (přibližné) hodnoty LD50 (orální, dermální 
expozice) nebo LC50 (inhalační expozice) nebo jako odhady akutní toxicity (ATE).  
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Tabulka 1: Kategorie nebezpečnosti pro akutní toxicitu  

Cesta expozice Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4 

Orální (mg/kg tělesné 
hmotnosti) 

ATE ≤ 5 5 < ATE ≤ 50 50 < ATE ≤ 300 300 < ATE ≤ 2 000 

Dermální (mg/kg tělesné 
hmotnosti) 

ATE ≤ 50 50 < ATE ≤ 200 200 < ATE  ≤ 1 000 1 000 < ATE  ≤ 2 000 

Plyny (ppmV ) (1) ATE ≤ 100 100 < ATE ≤ 500 500 < ATE  ≤ 2 500 2 500 < ATE ≤ 20 000 

Páry (mg/l) ATE ≤ 0,5 0,5 < ATE ≤ 2,0 2,0 < ATE  ≤ 10,0 10,0 < ATE ≤ 20,0 

Prach a mlha (mg/l) ATE ≤ 0,05 0,05 < ATE ≤ 0,5 0,5 < ATE ≤ 1,0 1,0 < ATE ≤ 5,0 

(1) Koncentrace plynů se vyjadřují v částicích na milion a na objem (ppmV). 

Ve třídě Nebezpečnost pro životní prostředí se akutní toxicitou pro vodní prostředí rozumí 
vnitřní vlastnost látky být nebezpečnou pro vodní organismus po krátkodobé expozici této 
látce ve vodním prostředí. 

Tabulka 2: Kategorie klasifikace pro nebezpečnost pro vodní prostředí 

Akutní (krátkodobá) nebezpečnost pro vodní prostředí 

Akutní toxicita kategorie 1 

 

 

96 h LC50  (pro ryby) 

48 h LC50  (pro korýše) 

72 nebo 96 h ErC50 (pro řasy nebo jiné vodní rostliny) 

≤ 1 mg/l nebo 

≤ 1 mg/l nebo 

≤ 1 mg/l 

 

Akutní toxicita pro vodní prostředí se obvykle stanoví pomocí LC50 (96 hod., ryby), EC50 
(48 hod., korýši) nebo EC50 (72 nebo 96 hod., řasy). Tyto druhy pokrývají celý rozsah 
trofických úrovní a taxonů a má se za to, že zastupují všechny vodní organismy. Posoudí 
se rovněž údaje o jiných druzích (např. okřehek – Lemna spp.), je-li zkušební metodika 
vhodná. Zkouška inhibice růstu na vodních rostlinách se obvykle považuje za zkoušku na 
chronickou toxicitu, ale pro účely klasifikace se s EC50 nakládá jako s hodnotami pro 
akutní toxicitu. Žádná akutní toxicita se chápe tak, že L(E)C50 je vyšší než rozpustnost 
hodnocené látky ve vodě. Rovněž se vztahuje na špatně rozpustné látky (rozpustnost ve 
vodě < 1 mg/l), pokud existují důkazy, že zkouška akutní toxicity neposkytuje skutečné 
měřítko vnitřní toxicity. 

V této disertační práci je provedeno porovnání dat o klasifikaci látek ve třídě Nebezpečnost 
pro vodní prostředí - akutní toxicita kategorie 1, navržen postup jejich získávání a 
vyhodnoceny nejistoty použití v podmínkách přechodu na novou klasifikaci v analýze 
následků chemických havárií. 

2.2. Metody získávání dat 

2.2.1. Využití testovacích organismů 

Při akutní toxicitě se jedovatý účinek projevuje velmi rychle, řádově po několika hodinách 
nebo i minutách od počátku expozice. Při chronické toxicitě se účinek projeví po týdnech, 
měsících, avšak chronické účinky mohou způsobovat jednotlivé dávky i velmi malé proti 
akutní toxicitě, neboť jsou aplikovány opakovaně.  Zatímco při akutní toxicitě je ovlivněn 
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přímo jí vystavený organismus, u chronické toxicity se její projevy zjišťují nejen na přímo 
exponovaných jedincích, ale také  na dalších vývojových generacích (problémy s 
plodností, degenerace na potomcích). Vodohospodářská toxikologie se zabývá hlavně 
akutní toxicitou, založenou na akutních testech toxicity. Chronická toxicita má význam pro 
pitné vody z hlediska stanovení prahových koncentrací (humánní toxicita) a nejvyšších 
přípustných koncentrací látek ve vodě z hlediska požadavků chovu ryb nebo jiných 
akvakultur, ale také pro zachování biodiverzity a ohrožených druhů. Nejvyšší přípustná 
koncentrace (NPK) látek je koncentrace látky a jejích metabolitů ve vodách, která při 
stálém působení nevyvolá negativní účinky na hydrochemický režim recipientů a na 
mikroorganismy, primární produkci recipientů, planktonní potravní organismy a ryby. Pro 
stanovení NPK je důležité nejprve provést testy akutní toxicity a navíc test detoxikace. 
Přechodnou kategorií mezi testy akutní a chronické toxicity jsou testy subchronické 
toxicity, založené na hodnocení fyziologických projevů a růstu s obdržením výsledků v 
krátké době (během 5 až 7 dní). Shrnutím všech uvedených charakteristik metodik, testů a 
vlastních testovacích organismů je využití testovacích organismů v následujících bateriích 
testů: v případě zjišťování ekologického rizika chemických látek a přípravků se používá 
baterie testů na řasách, perloočkách a rybách, v případě ekotoxicity a vyluhovatelnosti 
odpadů se používá baterie testů na řasách, semenech hořčice, perloočkách a rybách, v 
případě odpadních vod se doplňují baterie o stanovení na okřehku.  

2.2.2. Matematické metody 

Z používaných matematických metod získávání dat o fyzikálně chemických a 
ekotoxických vlastnostech látek nutno zmínit dvě metody: 

• metody s použitím Species Sensitivity Distribution (SSD); 

• metody statistické analýzy dat QSAR. 

Metody s použitím Species Sensitivity Distribution (SSD) 

Koncept SSD byl navržen jako nástroj pro odvození kritérií kvality životního prostředí a 
environmentálních rizik. Základem této teorie je fakt, že na jednotlivé koncentrace toxické 
látky (popř. směsi toxických látek) různé druhy reagují různě.  

Typickými “endpointy“ jsou hodnoty NOEC (nejvyšší koncentrace toxické látky, která 
ještě na testovaných organismech nevyvolává daný efekt), LOEC (nejnižší koncentrace 
toxické látky, která již daný efekt způsobuje) nebo EC50 (taková koncentrace toxické látky, 
která způsobuje úmrtí 50 % testovaných organismů). Data z SSD jsou následně použita pro 
výpočet nejvyšší možné koncentrace toxické látky, která je bezpečná pro 95 % druhů. 

Tato pětiprocentní hranice je dána dohodou, nemá žádné vědecké opodstatnění a často se 
především v Evropě označuje jako HC5 (nebezpečná koncentrace pro 5 % druhů).  
Ochránit 100 % druhů je takřka nemožné, ochrana 95 % je reálná. Dá se také říci, že 
jakákoli koncentrace, která ohrožuje více jak 5% druhů, se dá považovat za významnou a 
tudíž i za rizikovou. 

Vzhled typické SSD křivky [6] je znázorněn na obrázku 4. Využití log-normálního 
rozložení je časté, eliminují se tak chyby vzniklé z asymetrie údajů. Tečky znázorňují 
vstupní data pro dané druhy v systému, nejčastěji se jedná o EC50 nebo NOEC hodnoty. 
Šipky naznačují dva přístupy v hodnocení ekologických rizik. Šipka od X k Y označuje 
hodnocení prospektivní (pro předpověď), kdy se odhaduje množství potencionálně 
zasažených druhů (PAF) nebo pravděpodobnost účinků na druh v dané koncentraci (PES). 
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Šipka od Y k X ukazuje inverzní použití využívané pro odvození kritérií životního 
prostředí, kdy se odhaduje koncentrace, která ovlivňuje podíl druhů HCx. 

 

 
Obrázek 4: Příklad kumulativní distribuční křivky 

Někteří autoři, jako např. Lackey [7], celou myšlenku konceptu SSD odmítli s tím, že se 
nedá aplikovat na složité systémy. Posthuma ve své práci [6] nesouhlasí, přesto uvádí,  
že problémem této teorie je, zda vybraný vzorek populace je dostatečně reprezentativní. 
Suter [8] navíc uvádí, že interpretace citlivosti jako pravděpodobnostního rozdělení nemusí 
být zcela správné, existují totiž chyby vzniklé při měření. 

Metody statistické analýzy dat QSAR 

Rovnice QSAR (z ang. Quantitative Structure-Activity Relationships, analýza 
kvantitativních vztahů mezi chemickou strukturou a biologickou účinností), jejich analýzu 
a interpretaci lze využít pro získání informací o toxických účincích chemických látek a 
jejich velikosti, o kinetických procesech, kterým chemikálie v organismu podléhají 
(absorpce, distribuce, metabolismus, vylučování), o distribuci a osudu látek v životním 
prostředí a v neposlední řadě i o fyzikálně-chemických vlastnostech látek [9]. 

Analýza QSAR je analýzou souboru experimentálních údajů o velikosti biologických a 
fyzikálně chemických vlastností chemických látek metodami matematické statistiky. 
Soubor údajů se může týkat série látek strukturně podobných – homologická série, nebo 
strukturně různorodých – heterogenní série. Čím větší série, tím výhodnější je pro 
odvození QSAR modelu/rovnice. Rozsah hodnot biologických i fyzikálně chemických 
vlastností použitých k tvorbě modelu vymezují oblast jeho použitelnosti [10].  

Modely QSAR jsou matematické rovnice, jejichž levá strana představuje velikost 
biologické vlastnosti látky v logaritmickém tvaru, pravá strana představuje velikost 
vlastností fyzikálně chemických, topologických nebo kvantově chemických indexů (tzv. 
molekulové deskriptory). [11] 
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Příklady kvantifikovaných biologických aktivit: 

• MIC - minimální inhibiční koncentrace u antimikrobiálních látek; 

• LD50 - dávka, při níž zahyne 50 % zvířat z testovacího souboru (vyjadřuje akutní 
toxicitu); 

• ED50 - dávka, při níž se sledovaný účinek projeví u 50 % zvířat z testovacího souboru 
(účinek je sledován kvalitativně: ano-ne); 

• IC50 - koncentrace látky, která způsobí pokles aktivity enzymu na 50 %; 

• Ki - konstanta vyjadřující afinitu látky k receptoru; 

• log BB - logaritmus „rozdělovacího koeficientu“ v soustavě mozek-krev; vyjadřuje 
schopnost látky pronikat přes hematoencefalickou bariéru.   

Klasické parametry mohou být hydrofobní, elektronové, sterické, ostatní - např.: 
kombinované z více výše zmíněných příspěvků (molární refrakce, parachor a jiné), 
topologické indexy a další. 

2.2.3. Použití metod matematické statistiky v analýze QSAR 

V analýze QSAR se používají dva základní přístupy [49]:  

• metoda matematické analýzy – hledá matematický popis funkce, většinou s použitím 
např. regresní analýzy s jedním nebo více parametry, lineární i nelineární, někdy též 
faktorové analýzy, analýzy hlavní komponenty, shlukové analýzy, rozpoznávání 
obrazců (pattern recognition), diskriminační analýzy, umělé neuronové sítě a jiné;  

• empirické metody – hledají pouze extrémy (maxima a minima) dané funkce. 

Regresní analýza hledá rovnici ve tvaru:  

A = a0 + a1x1 + a2x2 +…+ anxn ,                   (1) 

A  biologická aktivita,  

a  regresní koeficienty získané výpočtem,  

x  fyzikálně-chemické parametry vyplývající ze struktury sloučeniny.  

Jednotlivým příspěvkům jsou přiřazovány fyzikálně chemické vlastnosti. Ty mohou být 
odvozeny z procesů, které s testovanými biologickými (toxickými) žádný přímý vztah mít 
nemusí, ale mohou. Nejužívanější fyzikálně chemickou vlastností se stal rozdělovací 
koeficient látek mezi n-oktanol a vodu. [12] 

Nejobecnější tvar QSAR rovnice představuje Hanschova rovnice:  

log BAi = k1.log Pi + k2.(log Pi)
2 + k3Ri + k4.Si +k5                                                 (2)   

kde BAi je biologická účinnost látky i, log Pi je rozdělovací koeficient látky i mezi n-
oktanol a vodu, Ri je konstanta simulující reaktivitu látky i, Si je konstanta simulující 
stérické uspořádání molekuly látky i.  

Hanschova rovnice, obsahující substituentové konstanty, vypadá následovně:  

log BAi = k1.πi + k2.πi
2 + k3σi + k4.Es + k5                                                               (3)   
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kde πi je Hanschova substituentová konstanta hydrofobnosti substituentu i, σi jeho 
Hammettova substituentová konstanta, Es Taftova stérická konstanta a koeficienty k jsou 
čísla vycházející z regresní analýzy.  

Nejčastěji model vystačí s hydrofobními konstantami:  

log BAi = k1.log Pi + k2,                                                                               (4)  

případně  

log BAi = k1.log Pi + k2.(log Pi)2 + k3                                                              (5) 

Free-Wilsonova metoda 

Free-Wilsonova metoda hledá závislost biologické aktivity na přítomnosti nebo 
nepřítomnosti určitých substituentů nebo strukturních fragmentů v molekule a parametry x 
zde vyjadřují jejich přítomnost nebo nepřítomnost v molekule. Jde o statistickou separaci 
aktivity na příspěvky určitých částí molekul, tj. předpokládá se aditivita vlivu substituentů 
nebo jiných částí molekuly.  

Metoda vede k řešení soustav rovnic o větším počtu neznámých, které se v jednoduchých 
případech dají řešit maticovým počtem, jinak pomocí statistických programů umožňujících 
multilineární regresi (MLR).  

Obě metody lze též kombinovat. Část nezávislých proměnných pak vyjadřuje fyzikálně-
chemické vlastnosti látek, další, nazývané „indikátorové proměnné“ (symbol I), udávají 
přítomnost nebo nepřítomnost určitých molekulových fragmentů. Indikátorových 
proměnných bývá obvykle malý počet, často pouze jediná.  

Aby Free-Wilsonova metoda poskytovala prognózy, jsou nutná nejméně dvě obměňovaná 
místa, každá látka je popsána rovnicí a indexy značíme jednak substituenty, jednak 
obměňovaná místa molekuly. Z toho vyplývá, že každé nezávislé proměnné a každému 
regresnímu koeficientu jsou přiřazeny dva indexy, z nichž první označuje příslušnost k 
obměňované poloze (např. indexy 1,2 … až j) a druhý určitý substituent či jiný 
obměňovaný fragment (např. indexy 1,2 … až m u obměn na prvním obměňovaném místě; 
1,2 … až n na druhém obměňovaném místě; 1,2 … až p na třetím obměňovaném místě atd. 
až např. po z). Biologické aktivity y jednotlivých látek rovněž označíme indexy. 

y1 = a0 + a1,1x1,1 + a1,2x1,2 + ...+ a1,mx1.m + a2,1x2,1 + a2,2x2,2 + … + a2,nx2,n + a3,1x3,1 + a3,2x3,2 + … + a3,px3,p + ... + aj,zx j,z 
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Skutečná soustava rovnic je jednodušší, řada členů je rovna 0, přesto je v daném stavu 
neřešitelná; proměnné xij nejsou nezávislé, z čehož tedy vyplývá nutnost zjednodušujícího 
předpokladu. 

2.2.4. Empirické metody QSAR 

Používány jsou s výhodou tam, kde nelze jednoduše zjistit matematický popis funkce A = f 
(struktura), hledají se pouze extrémy (maxima a/nebo minima) dané funkce.  
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Fibonacciho optimalizace  

Látky se seřadí podle rostoucí hodnoty strukturního parametru, u něhož se přepokládá, že 
aktivitu významně ovlivňuje. Počet látek musí odpovídat počtu bodů v některém 
z Fibonacciho intervalů (viz Tabulka  3), není-li tomu tak, některá z krajních látek, u nichž 
je malá pravděpodobnost, že by byla nejúčinnější, se vypustí nebo se naopak přidá fiktivní 
krajní látka. K syntéze se vyberou látky, které mají v intervalu pořadí uvedené ve druhém 
sloupci tabulky. Provede se biologické hodnocení těchto látek a podle jeho výsledků se 
část intervalu od jednoho z krajních bodů směrem k méně aktivní sloučenině vyloučí. 
Výsledný soubor je dalším Fibonacciho intervalem. Výběr se opakuje tak dlouho, dokud se 
nedospěje k nejúčinnější sloučenině. Metoda umožňuje podstatně snížit počet 
syntetizovaných a testovaných látek, např. namísto 589 látek, které by bylo nutno připravit 
a otestovat, abychom mezi nimi našli nejúčinnější, stačí připravit a stanovit biologickou 
aktivitu u pouhých 13 sloučenin (viz sloupec C tabulky 3).  

Tabulka 3: Fibonacciho optimalizace 

A  B  C  A  B  C  A  B  C  

2  l a 2  2  20  8 a 13  6  143  55 a 89  10  

4  2 a 3  3  33  13 a 21  7  222  89 a 144  11  

7  3 a 5  4  54  21 a 34  8  366  144 a 233  12  

12  5 a 8  5  88  34 a 55  9  589  233 a 377  13  

 

Legenda:  

A … počet látek příslušného Fibonacciho intervalu 

B … pořadí látek určených pro syntézu a testování v rámci intervalu 

C … počet látek potřebný k dosažení optimalizace 

Simplexová metoda 

Každou látku lze charakterizovat jako bod v n-rozměrném prostoru, ve kterém biologická 
aktivita je jednou souřadnicí a zbývajících n – 1 souřadnic představují fyzikální a 
fyzikálně-chemické vlastnosti sloučeniny, o nichž se předpokládá, že aktivitu ovlivňují. 
Pokud pracujeme v trojrozměrném prostoru, tj. optimalizujeme-li pouze dva parametry, 
můžeme optimalizaci provést i graficky na milimetrovém papíře. Pracujeme vlastně 
v průmětu do roviny vlastností. K hodnocení se vyberou 3 látky, které v rovině souřadnic 
vlastností nejsou od sebe příliš vzdálené, a jejichž souřadnice v této rovině tvoří 
trojúhelník, co nejbližší rovnostrannému. Porovnáme aktivity těchto 3 sloučenin a z bodu, 
patřícího látce o nejnižší aktivitě, vedeme polopřímku středem spojnice dvou bodů 
s vyššími aktivitami (alternativně bodem, který vznikne rozdělením této spojnice 
v převráceném poměru aktivit) a na ní nalezneme bod stejně vzdálený, ale opačně 
orientovaný, než bod s nejnižší aktivitou. Pokud tento bod neodpovídá žádné sloučenině, 
použijeme k hodnocení látku nejbližší. Z tohoto bodu a dvou předchozích vytvoříme další 
trojúhelník, který podrobíme stejnému optimalizačnímu pochodu. Postup opakujeme, 
dokud nacházíme látky o rostoucí aktivitě. Jakmile aktivita začne klesat, můžeme látku s 
dosaženou nejvyšší aktivitou považovat za optimální. Viz obrázek 1. 
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Obrázek 5: Použití simplexové metody 

Výsledkem analýzy QSAR může být matematická formule, případně soustava formulí a 
pravidel. Využije se při tom znalost  fyzikálně chemických vlastností látek, které jsou 
získávány mnohem jednodušeji než údaje biologické nebo je lze vypočítat. Model – 
rovnice – je vytvořen z experimentálních dat a tak simuluje test a testovací objekt, např. 
LD50 na myši po inhalační expozici. 

Statistické hodnocení modelů QSAR je nedílnou součástí modelů. [13] Pro každou 
korelační rovnici QSAR je vyžadováno alespoň minimální statistické ohodnocení: počet 
párů údajů (biologický, fyzikálně-chemický pro každou látku série) n, charakteristika série 
chemických látek, pro které byla rovnice odvozena, korelační koeficient těsnosti korelace 
r, chyba odhadu pomocí rovnice; statistické hodnocení bylo rozšířeno na chybu vypočtené 
konstanty rovnice (např. t-testem), objevuje se F-test, χ2-test. Hodnoty musí být uváděny 
pouze v jednotkách molární koncentrace. 

Musí být uvedena pravděpodobnost správnosti odhadnuté hodnoty indexu toxicity. Musí 
být uvedena oblast hodnot všech použitých indexů, toxických a fyzikálně-chemických, pro 
kterou může být použita. Validace rovnic QSAR je prováděna odhadem toxické účinnosti 
výpočtem pro vybraný a na sérii látek, které sloužily k odvození rovnice, nezávislý 
testovací soubor látek. Z výsledků je vypočtena spolehlivost a predikční schopnost rovnice, 
parametry, které rovnici hodnotí z hlediska využitelnosti pro odhad toxické účinnosti 
výpočtem.  

2.2.5. Principy validace modelů QSAR 

Principy validace rovnic QSAR vycházejí z principů validace experimentálních metod, jen 
jsou poněkud upraveny. Validování alternativních metod/testů spočívá zejména v potvrzení 
jejich spolehlivosti (reprodukovatelnosti výsledků), významu, vědecké hodnoty a praktické 
použitelnosti pro zamýšlenou aplikaci. Při validaci rovnic QSAR by měl být tento proces 
rozšířen o požadavek stanovení predikční schopnosti, o hodnocení jejich robustnosti a o 
mechanistický výklad použití molekulových deskriptorů (fyzikálně-chemických 
vlastností). Důležité je uvádění experimentálních podmínek měření i detaily statistického 
zpracování a hodnocení. 
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Validace modelů QSAR se řídí určitými pravidly. Na pařížské schůzce skupiny expertů pro 
QSAR (květen 2004), kterou organizovaly OECD a EU - JRC, bylo zformulováno pět 
kriterií, „Setubalských principů“, pro validaci QSAR: 

• v modelu QSAR musí být jasně definovaný měřený/odhadovaný účinek; 

• jasně a zřetelně musí být popsaný algoritmus, kterým byl model (rovnice QSAR) 
vytvořen; u expertních systémů musí být přesně popsán vznik znalostí a pravidel v bázi 
znalostí; 

• musí být definována oblast použitelnosti; 

• musí být popsána požadovaná vnitřní a vnější kontrola reprodukovatelnosti, robustnosti 
a správnosti validovaného modelu; 

• pokud možno sladit použité molekulové deskriptory s mechanismem účinku. 

Smyslem prvního principu (definovaný účinek) je zajistit jasnost definovaného účinku 
predikovaného daným modelem, vzhledem k tomu, že definovaný účinek by mohl být 
určen rozdílnými experimentálními postupy a za různých experimentálních podmínek. Je 
proto důležité identifikovat experimentální systém modelovaný pomocí QSAR a vyvinout 
postupy pro interpretaci definovaného účinku. Např. NOEL by mohla být uvažována jako 
definovaný účinek v tom smyslu, že je definována informační podmínka daného předpisu, 
ale nemůže být považována za definovaný účinek ve smyslu vztažení ke specifickému 
účinku ve specifické tkáni/orgánu za specifických podmínek. 

Smyslem druhého principu (jednoznačný algoritmus) je zajistit transparentnost 
modelového algoritmu generujícího predikce definovaného účinku z informací o chemické 
struktuře a/nebo informací o fyzikálně-chemických vlastnostech. Je známo, že v případě 
komerčně vyvinutých modelů tato informace není vždy obecně přístupná. Samozřejmě bez 
takové informace nemůže být model nezávisle nastaven, což představuje překážku jeho 
obecné přijatelnosti. Otázka reprodukovatelnosti predikce je rovněž pokryta tímto 
principem. 

Potřebu definované oblasti použití (princip 3) vyjadřuje skutečnost, že modely QSAR jsou 
redukované modely, které jsou nevyhnutelně spojeny s omezeními ve smyslu typů 
chemických struktur, fyzikálně-chemických vlastností a mechanismů děje, pro které 
modely mohou generovat spolehlivé predikce.  

Upravený princip 4 (odpovídající míra reprodukovatelnosti, robustnosti a správnosti) 
zahrnuje smysl původních Setubalských principů 5 a 6. Formulace principu je vedena 
snahou zjednodušit celou sadu principů, ale zároveň neopominout rozdíl mezi vnitřní 
účinností modelu (representovanou reprodukovatelností a robustností) a správností modelu 
(určenou externí validací). Je doporučeno vyvinout detailní manuál užívaných přístupů, 
které mohou být použity, aby poskytly odpovídající zajištění vnitřní účinnosti  a 
správnosti. Rovněž je doporučeno stanovit, co představuje externí validaci modelů QSAR. 

Je známo, že není vždy možné z vědeckého hlediska stanovit mechanistickou interpretaci 
podle principu 5, i kdyby existovaly mnohočetné mechanistické interpretace daného 
modelu. Absence mechanistické interpretace pro model neznamená, že není potenciálně 
použitelný v obvyklém kontextu. Smyslem principu 5 není odmítnout modely, které nemají 
zřejmý mechanický základ, ale zajistit, že v jistém ohledu je dána možnost mechanistické 
asociace mezi deskriptory použitými v modelu a definovaným účinkem který má být 
predikován, a zajistit, že tato asociace je dokumentována. 
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Validace počítačového predikčního modelu je porovnání odhadu modelu (tréninkový 
soubor) s testovacím souborem (data nepoužitá k tvorbě modelu) nebo použití všech dat 
pro tvorbu modelu křížové validace (cross-validation).  

Q je korelační koeficient korelace mezi pozorovanými (vyloučenými) daty (y) a hodnotami 
odhadnutými při křížové validaci (py). 

Obecně je-li Q2Y > 0,5 pokládá se model za dobrý, > 0,9 pokládá se za vynikající. 

Návod pro validaci modelů QSAR je publikován v materiálech OECD [10]. 

2.2.6. Příklad použití Free-Wilsonovy metody  

V souboru biologicky aktivních thiobenzanilidů jsou dvě obměňovaná místa R1, R2. 

  R1 R2 

1 thiobenzanilid H H 

2 4´-chlor-4-methylthiobenzanilid CH3 Br 

3 4-chlor-4´-methylthiobenzanilid Cl CH3 

4 4,4´-dichlorthiobenzanilid Cl Cl 

5 4´-methylthiobenzanilid H CH3 

 

Matice struktury 

První obměňovanou polohou je poloha 4 - v matici první tři sloupce. Druhou 
obměňovanou polohou je poloha 4´; v matici další tři sloupce. 

Pod maticí je uvedeno, kolikrát se daný substituent vyskytuje (b). 

 Název x1,1 x1,2 x1,3 x2,1 x2,2 x2,3 

 (H) (CH3 (Cl) (H) (CH3) (Cl) 

thiobenzanilid 1 0 0 1 0 0 

4´-brom-4-methylthiobenzanilid 0 1 0 0 0 1 

4-chlor-4´-methylthiobenzanilid 0 0 1 0 1 0 

4,4´-dichlorthiobenzanilid 0 0 1 0 0 1 

4´-methylthiobenzanilid 1 0 0 0 1 0 

 2 1 2 1 2 2 

 b1,1 b1,2 b1,3 b2,1 b2,2 b2,3 

Pro každé substituované místo lze napsat symetrickou rovnici: 

2 a1,1 + a1,2 + 2 a1,3 = 0                   (6) 

a2,1 + 2 a2,2 + 2 a2,3  = 0 

Ze symetrických rovnic lze libovolný regresní koeficient v každé obměňované poloze 
vyjádřit pomocí ostatních, např.: 

a1,2 = - 2 a1,1 – 2 a1,3                          (7) 

a2,1 = - 2 a2,2 – 2 a2,3 
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Vztahů se využije k úpravě (zjednodušení) matice proměnných x, které již lze považovat 
za nezávislé. 

 x1,1 x1,3 x2,2 x2,3 

 (H) (Cl) (CH3) (Cl) 

thiobenzanilid 1 0 -2 0 

4´-chlor-4-methylthiobenzanilid -2 -2 0 1 

4-chlor-4´-methylthiobenzanilid 0 1 1 0 

4,4´-dichlorthiobenzanilid 0 1 0 1 

4´-methylthiobenzanilid 1 0 1 0 

 

V matici na každém místě je o jeden substituent méně. 

Přepíšeme-li údaje z tabulky do soustavy rovnic, dostáváme: 

y1 = a0 + a1,1 – 2 a2,2 – 2 a2,3                    (8) 

y2 = a0 – 2 a1,1 – 2 a1,3 + a2,3 

y3 = a0 + a1,3 + a2,2 

y4 = a0 + a1,3 + a2,3 

y5 = a0 + a1,1 + a2,1 

Soustava pěti rovnic o pěti neznámých je řešitelná (metoda dosazovací, sčítací, maticový 
počet, multilineární regrese na počítači). 

Za y dosadíme příslušné hodnoty biologické aktivity jednotlivých látek; získáme hodnoty 
regresních koeficientů a0, a1,1, a1,3, a2,2, a2,3. 

Hodnoty a1,2 , a2,2 se získají dosazením do předchozích rovnic, ve kterých byly vyjádřeny 
pomocí ostatních regresních koeficientů; a0 zde vyjadřuje průměrnou hodnotu studované 
aktivity souboru, ostatní hodnoty a s příslušnými indexy udávají, jakým způsobem 
obměňované substituenty v jednotlivých polohách tuto aktivitu ovlivňují (tzn. jsou to 
kladné nebo záporné odchylky od průměrné aktivity). 

Pomocí získaných hodnot regresních koeficientů lze odhadnout aktivity látek  
kombinacemi použitých substituentů, které ve výchozí matici nebyly zahrnuty  
(tj. 4-chlorthiobenzanilid, 4´-chlorthiobenzanilid a 4,4´-dimethylthiobenzanilid). 

2.2.7. Nástroje k použití QSAR 

Pro účely predikce toxicity určité látky pomocí QSAR existuje řada softwarových nástrojů. 
Volně dostupné aplikace jsou např. Toxmatch a Toxtree, publikované European 
Commission Joint Research Centre. [39][40] 

Toxmatch je plně vybavená a flexibilní uživatelsky přátelská aplikace, která kóduje výběr 
indexů chemické podobnosti včetně několika strukturálních indexů  a deskriptorově  
stanovených indexů chemické podobnosti. Tento volně dostupný software negeneruje 
vlastní predikce definovaných účinků reprotoxicity, ale může být použit pro vývoj 
kategorií a podporu read across hodnocení. 
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Toxtree je rovněž plně vybavená a flexibilní uživatelsky přátelská aplikace, která poskytuje 
odhad toxického nebezpečí aplikací přístupu rozhodovacího stromu. Toxtree může být 
aplikován na sady dat z různých kompatibilních typů souborů, jsou také podporovány 
uživatelem definované molekulární struktury, které mohou být zadány jako SMILES nebo 
použitím 2D editoru strukturního diagramu.  

Další interaktivní aplikace ACD/I-Lab pracuje na webovém rozhraní [41] jako velmi 
jednoduchý nástroj avšak s poměrně dobrou výbavou. ACD modul je přesný a věrohodný 
prediktivní nástroj, který slouží pro první věrohodné odhady toxicity pro ryby a dafnie. 
Použitím experimentálních dat toxicity pro ryby a dafnie ACD predikuje hodnoty LC50. 

Vyšší úroveň představuje série dalších software. Jedním z nich je např. T.E.S.T. (The 
Toxicity Estimation Software Tool), který byl vyvinut U.S. Environmental Protection 
Agency [14] a který umožňuje snadný odhad toxicity za použití škály různých metodik 
QSAR.  

Z dalších volně dostupných nástrojů je třeba zmínit freeware EPI SUITE [15], vydaný 
rovněž US EPA, a obsahující sadu QSAR modelů pro odhad fyzikálně chemických a 
ekotoxikologických vlastností chemických látek. 

Součástí EPI SUITE je ECOSAR Class Program. ECOSAR Class Program je počítačová 
verze ECOSAR analýzy postupů  používaných v současné podobě Úřadem prevenci 
znečištění a toxické látky (OPPT). Byl vyvinut v rámci regulačních omezení zákona o 
kontrole toxických látek (TSCA). Jedná se o pragmatický přístup k SAR, na rozdíl od 
teoretického přístupu. [21]  

VegaNIC je neinteraktivní klient pro běh VegaNIC modelů [16]. Je to samostatná aplikace 
na platformě JAVA, která umožňuje spouštět VegaNIC modely na místním počítači, bez 
interaktivního rozhraní. Nabízí možnost snadno spouštět jeden nebo více VegaNIC model 
(y) a uložit generované zprávy lokálně na počítači. 

Zhruba od 90. let 20. století vyvíjí organizace OECD soustavnou aktivitu zabývající se 
využitím výpočtových metod jako alternativního zdroje informací o vlastnostech 
chemikálií. Kolem roku 2002 se aktivity rozšiřují o snahu vymezit rámec použitelnosti 
výpočtových metod pro legislativní účely. Metody QSAR se dostávají do metodik OECD 
pro zjišťování nebezpečných vlastností a v metodice pro stanovení rozdělovacího 
koeficientu se pro účely předběžného testu využití QSAR analýzy dokonce doporučuje.  

Tyto aktivity ústí roku 2007 do vydání příručky Guidance Document on the Validation of 
QSAR Models [10], která shrnuje dosavadní poznatky a obsahuje obecná doporučení pro 
validaci výpočetních modelů. Roku 2008 vydává skupina prof. Ovanese Mekenyana 
(Laboratory of Mathematical Chemistry, Universita prof. Assena Zlatarova, Burgas, 
Bulharsko) pod záštitou OECD aplikaci OECD QSAR Application Toolbox [20], která by 
se měla stát oficiálně uznávaným nástrojem (souborem nástrojů) QSAR analýzy.  

Existují rovněž komerční QSAR nástroje. Mezi nejznámější patří MULTI-CASE [17],  
DEREK Lhasa limited, UK [18],  a TOPKAT Accelrys Software Inc., USA [19]. Dále 
PALLAS, moduly HAZARD EXPERT, METABOL, EXPERT a jiné, CompuDrug 
Chemistry, Ltd., TERRABASE.  

V tabulce 4 je uveden přehled některých dalších používaných software.  
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Tabulka 4: QSAR software 

Software Dostupnost Použití (popis dle originálu) 
ADMET Predictor 
http://www.simulations-
plus.com/ 

Komerční Qualitative and quantitative 
prediction of estrogen receptor 
toxicity in rats. Based on two 
models: a qualitative model and, if 
toxic, the quantitative ratio of IC50 
estradiol/IC50 compound). ACD ToxSuite (ToxBoxes); 

http://www.acdlabs.com/product
s/admet/tox/ 

Komerční 
Volná web 
aplikace: 
http://www.phar 
ma-
algorithms.com/ 
webboxes/ 

ER binding affinity prediction. 
Identify and visualize specific 
structural toxicophores. Identify 
analogues from its training set. 
Algorithms and datasets not 
disclosed. Predictions associated 
with confidence intervals and 
probabilities, providing prediction 
reliability. 

CAESAR 
http://www.caesar-project.eu/ 

Volně dostupný Two classification models for 
developmental toxicity based on the 
dataset of Arena et al. (2004) 
including 292 compounds. 

Endocrine  Disruptor  
Knowledge  Base  (EDKB) 
database (US FDA) 
http://www.fda.gov/ScienceRese
arch/BioinformaticsTools/Endoc
rineDisruptorKnowledgebase/de
f ault.htm 

Volně dostupný Quantitative models to predict the 
binding affinity of compounds to 
the estrogen and androgen nuclear 
receptor proteins. 

Leadscope 
http://www.leadscope.com/ 

Komerční Classification models for 
developmental toxicity in the rodent 
fetus: dysmorphogenesis (structural 
and visceral birth defects), 
developmental toxicity (fetal growth 
retardation and weight decrease), and 
fetal survival (fetal death, post-
implantation loss, and 
preimplantation loss). Models of 
reproductive toxicity: rodent male 
reproductive, rodent male sperm, 
female reproductive. 

MolCode Toolbox 
http://molcode.com/ 

Komerční Quantitative prediction of rat ER 
binding affinity and AhR binding 
affinity 
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Software Dostupnost Použití (popis dle originálu) 
OSIRIS property explorer 
http://www.organic-ch 
emistry.org/prog/peo/ 

Volně dostupný Classification model which predicts 
“undesirable” effects (mutagenicity, 
tumorigenicity, irritating effects and 
reproductive effects), mainly based 
on the RTECS database of >3500 
compounds. 

PASS 
Institute of Biomedical 
Chemistry of the Russian 
Academy of Medical Sciences, 
Moscow 
http://ibmc.p450.ru/PASS// 

Komerční Classification models giving 
probability of reprotoxic effects. The 
embryotoxicity model predicts the 
probability that a substance crosses 
the placental membrane and causes 
any toxic effect (e.g. fetal 
bradycardia, low birth weight) or 
death of an embryo. The 
teratogenicity model predicts the 
probability that a substance crosses 
the placental membrane and causes 
abnormal development of one or more 
body systems in the embryo. 

TIMES (COREPA) 
Laboratory of Mathematical 
Chemistry, Bourgas University 
http://oasis-lmc.org/ 

Komerční Classification models for the 
prediction of estrogen, androgen 
and aryl hydrocarbon binding. The 
chemical is predicted to fall in one 
of several act ivi t y bins (ranges of 
binding affinity). 

Toxboxes 
Pharma Algorithms 
http://pharma-
algorithms.com/tox_boxes.htm 

Komerční Classification model for the 
prediction of ER binding. 

VirtualToxLab 
http://www.biograf.ch 

Komerční Classification model for endocrine-
disrupting potential based on 
simulations of the interactions 
towards aryl hydrocarbon, estrogen 
, androgen, thyroid , glucocorticoid, 
liver X, mineralocorticoid, 
peroxisome proliferator-activated 
receptor, as well as the enzymes 
CYP450 3A4 and 2A13. 



32 

3. CÍL PRÁCE 
Hlavním cílem práce je navrhnout postup, jak pomocí statistické analýzy dostupných 
datových souborů a souvisejících modelů vlastností nebezpečných látek řešit nedostatek 
relevantních dat pro účely hodnocení environmentálních dopadů chemických havárií.  

K tomu je třeba v první fázi potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že můžeme použít data 
získaná postupem QSAR namísto experimentálních dat, a dále zhodnotit použitelnost 
stávajících databázových zdrojů pro hodnocení následků havárií, resp. environmentálního 
rizika. 

Výsledky bibliografické rešerše ukazují, že v současné době existují nástroje, které 
umožňují odhadnout toxicitu látek i bez provedení náročných biologických testů. Vyvstává 
proto otázka, nakolik by bylo možné chybějící ekotoxikologická data při prevenci 
závažných havárií doplnit pomocí výpočtů „in silico“, a zda jsou takto vypočtené hodnoty 
v souladu s experimentálními výsledky. 

Stanovené dílčí cíle jsou: 

• vypracování rešerše a zpracování přehledu databázových zdrojů (výběr databází  
pro srovnávací výpočty);  

• porozumění validačním principům jednotlivých typů modelů (Setúbalské principy). 

• praktické zvládnutí výpočetního postupu, ovládání software, porozumění výstupům a 
získaným výsledkům (odhadům) a jejich srozumitelná interpretace; 

• ověření nebo vyvrácení hypotézy o možnosti použití vypočtených dat porovnáním 
s experimentálními daty z databází; 

• vyhodnocení použitelnosti a omezení vytvořeného postupu získávání dat pro potřeby 
analýzy následků havárií, které jsou zahrnuty v rámci analýzy a hodnocení rizika. 

Protože řešená problematika je značně široká, nelze doložit univerzální průkaznost 
postupu, a proto se práce zaměřila na oblast průmyslových havárií, do kterých jsou 
zahrnuty úniky chemických látek nebo jejich směsí, které mohou způsobit akutní 
poškození životního prostředí.  

Použití uvažovaného postupu umožní snížit nejistoty a variabilitu výsledků analýzy rizik 
havárií s účastí nebezpečných chemických látek a jejich dopadů a tím následně přesnější a 
kvalifikovanější hodnocení rizik, která jsou spojena s touto problematikou, a jejichž 
nadhodnocení či naopak podhodnocení může představovat problém při aplikaci 
odpovídajících legislativních, technických a organizačních opatření, včetně dopadů 
ekonomických. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4. POUŽITÉ METODY ZPRACOVÁNÍ 
K dosažení cílů práce byly zvoleny výpočetní metody prováděné pomocí vybraných 
softwarových nástrojů a aplikací, identifikovaných na základě rešerže v kap. 2.2.7. 

4.1. Praktické použití QSAR v predikci toxicity 

Z různých typů látek byl jako vzorová molekula vybrán o-toluidin (o-methylalanin). Tato 
látka je dostatečně jednoduchá, takže jí lze hodnotit většinou volně dostupných modelů. 
Zároveň se však ukazuje, že se při jejím hodnocení různými modely projeví všechny hlavní 
aspekty spojené s typickou QSAR analýzou. Rovněž je to látka, o které je řada vlastností 
již známa a experimentálně ověřena, proto si lze na základě jejího hodnocení rovněž učinit 
první představu o spolehlivosti získaných výsledků. 

Reporty byly vytvořeny v prostředí těchto software: 

• ACD/I-Lab 

• TEST 

• EPI SUITE 

• VegaNIC 

• OECD QSAR TOOLBOX 

4.1.1. ACD/I-Lab 

ACD modul predikce toxicity pro vodní prostředí je přesný a věrohodný prediktivní 
nástroj, který slouží pro první věrohodné odhady toxicity pro ryby a dafnie. Použitím 
experimentálních dat toxicity pro ryby a dafnie ACD predikuje hodnoty LC50. 

Charakteristika:  

- vypočítává akutní toxicitu analyzovaných složek, vyjádřenou jako hodnota LC50 pro 
dva vodní druhy FM a DM; 

- všechny predikce jsou podporovány hodnotami indexu věrohodnosti, který představuje 
kvantitativní hodnocení spolehlivosti predikce; 

- ukazuje experimentální hodnoty LC50 pro pět nejpodobnějších struktur z odpovídající 
tréninkové sady; 

- rychlé dávkové výpočty poskytují predikce LC50 pro stovky molekul za minutu, 
výpočty jsou prováděny automaticky bez intervence uživatele. 

Experimentální data 

Standardní definice toxicity látek pro vodní prostředí je koncentrace složky ve vodě, která 
způsobí uhynutí 50% exponovaných organismů (LC50). Experimentální data, použitá pro 
vývoj modelu byla získána z publikací EPA, po následné verifikaci získaných hodnot 
obsahuje konečný datový soubor 900 složek z kvantitativními hodnotami LC50 pro ryby a 
600 složek z kvantitativními hodnotami LC50 pro dafnie.  
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Před modelováním jsou původní experimentální data konvertována do logaritmického 
tvaru pLC50, abychom docílili lineárních vztahů s použitými deskriptory. Výsledky 
konečných predikcí jsou konvertovány zpět na hodnoty LC50 v miligramech na litr. 

Interpretace výsledků 

Pro další validační studie jsou uvažovány nepřesné nebo nespolehlivé predikce. 
K odfiltrování nevěrohodných predikcí je použita hodnota indexu spolehlivosti RI, 
uvažovaná pro každou predikci. Index spolehlivosti je hodnota mezi 0 a 1, která slouží jako 
indikátor jak dobře je oblast příslušné složky zahrnuta v tréninkové sadě modelu. Obecně 
řečeno, během procesu validace modelu predikcí, které poskytují hodnoty RI menší než 0,3 
jsou uvažovány jako nespolehlivé a z výsledků odstraňovány. RI hodnoty nejsou uvedeny 
v každém ACD modelu.  

Informace k tréninkové sadě 

Experimentální data použitá k vývoji modelu predikce toxicity pro vodní prostředí byla 
vybrána z publikací EPA po následné verifikace získaných hodnot konečný datový soubor 
obsahuje okolo 900 složek s kvantitativními hodnotami LC50 charakterizujícími akutní 
toxicitu pro ryby, a okolo 600 složek charakterizujících akutní toxicity pro dafnie.  

Interní validace  

K uzpůsobení testovací datové sady pro interní validaci byl datový soubor celkové 
genotoxicity nejdříve rozdělen na dvě nestejné části – jednak použití jako tréninková sada 
a druhá jako testovací sada.  

Metodika modelování GALAS použitá k tvorbě většiny ACD modelů byla validována 
aplikací stejných podmínek při stavbě nového modelu predikce toxicity jako v projektu 
CADASTER. [42] 

Byla použita následující data: 

- 644 složek se známou hodnotou IGC50 jako tréninková sada pro vývoj modelu; 

- 449 složek se známou hodnotu IGC50 – testovací sada pro interní validaci a předběžné 
rozdělení; 

- 120 složek s nepublikovanými daty – slepá validační sada pro konečné rozdělení. 

Výstup z použití aplikace ACD/I-lab - modulu toxicita pro vodní prostředí - pro predikci 
LC50 látky o-toluidin je v příloze A. 

4.1.2. T.E.S.T. 

T.E.S.T. (The Toxicity Estimation Software Tool) byl vyvinut U.S. Environmetal 
Protection Agency a umožňuje snadný odhad toxicity za použití škály metodik QSAR. 
Zadání testované látky se provádí pomocí její struktury nakreslené v návrhovém oknu, 
užitím textového řetězce struktury (SMILES - Simplified Molecular Input Line Entry 
System – popisný systém užívající k popisu chemické struktury lineární řetězec symbolů) 
nebo importem příslušného souboru z vnitřní databáze struktur. Po zadání látky může být 
její toxicita odhadnuta použitím každé z několika vyvinutých metod QSAR. Postup 
nevyžaduje použití molekulárních deskriptorů z externích softwarových balíčků, 
požadované deskriptory jsou vypočítány programem T.E.S.T. 

T.E.S.T. umožňuje odhadnout hodnoty pro několik definovaných účinků (endpoint): 
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1. Fathead minnow LC50 96 hodin - letální koncentrace zkoušené látky ve vodě v mg/l, 
mající za následek úhyn 50 % pokusné střevle po 96 hodinové expozici 

2. Daphnia magna LC50 48 hodin - letální koncentrace zkoušené látky ve vodě v mg/l, 
mající za následek úhyn 50 % pokusné dafnie po 48 hodinové expozici 

3. Tetrahymena pyriformis IGC50 48 hodin - inhibiční koncentrace růstu prvoků po 
dvoudenní expozici. 

4. Oral rat LD50 - střední smrtelná dávka - množství látky v mg/kg tělesné váhy - orálně 
podaná dávka, při které uhynulo 50% testovaných myší. 

5. Bioakumulační faktor – koncentrace zkoušené látky v rybách nebo na nich nebo v jejich 
specifikovaných tkáních (Cr v µg/g (ppm)) jako následek absorpce povrchovou respirací ve 
vodě, dělená koncentrací chemikálie v okolním médiu (Cv v µg/ml (ppm)), v ustáleném 
stavu. 

6. Vývojová toxicita – sleduje se, zda látka má účinky na normální vývoj potomstva lidí 
nebo zvířat. 

7. Amesův test mutagenity - poměr mezi zastoupením přežívajících kontrolních baktérií, 
které nebyly exponovány mutagenu (a ve kterých došlo ke spontánní mutaci) a 
přežívajících bakterií exponovaných) - složka je pozitivní na mutagenitu, jestliže indukuje 
nárůst kolonií mutovaného genu kteréhokoliv kmene Salmonella typhimurium. 

T.E.S.T. dále umožňuje odhadnout hodnoty toxicity použitím několika různých metod 
QSAR. 

Hierarchická metoda: toxicita zkoumané složky je odhadnuta použitím váženého průměru 
predikcí několika různých metod. Různé modely jsou získány použitím Wardovy metody 
k rozdělení tréninkové sady dat do sérií strukturně podobných klastrů. Technika 
genetického algoritmu je použita pro generování modelu pro každý klastr. Modely jsou 
generovány před  spuštěním runtime programu.  

FDA metoda: predikce pro každou testovanou látku je provedena použitím nového modelu, 
který odpovídá látkám nejpodobnějším testované složce. Každý model je generován při  
spuštění runtime programu.  

Metoda jednoduchého modelu: predikce je provedena použitím multilineárního regresního 
modelu, který odpovídá tréninkové sadě dat (s použitím molekulových deskriptorů jako 
nezávisle proměnných), používající přístup založený na genetickém algoritmu.  

Metoda skupinového příspěvku: predikce je provedena použitím multilineárního 
regresního modelu, který odpovídá tréninkové sadě dat (s použitím molekulových 
fragmentů jako nezávisle proměnných).  Regresní model je generován před  spuštěním 
runtime programu. 

Interpolační metoda nearest neighbor: predikovaná toxicita je odhadnuta z průměru 3 látek 
ve tréninkévé sadě dat, které jsou nejpodobnější testované látce (každému uzlu sítě přiřadí 
interpolátor hodnotu nejbližšího datového bodu). 

Metoda konsensu: predikovaná toxicita je odhadnuta z průměru predikovaných toxicit 
z výše uvedených QSAR metod.  

Program T.E.S.T. byl použit pro odhad toxicity o-toluidinu (CAS 95-53-4). Celý výstup je 
uveden v příloze B. 
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4.1.3. EPI SUITE 

Software EPI (Estimation Programs Interface) SUITE  byl vyvinut organizací U.S. 
Environmental Protection Agency (U.S. EPA) pro (Q)SAR výpočty fyzikálně-chemických 
a ekotoxikologických vlastností látek. Při vývoji a distribuci programu EPI SUITE je 
důsledně uplatňován princip maximální transparentnosti použitých algoritmů prosazovaný 
v rámci aktivit OECD / EU / US.   

Program slouží jako společné rozhraní sdružující řadu modulů, z nichž každý tvoří 
samostatný sub-program pro výpočet určitého parametru. 

Jednotlivé QSAR modely jsou obecně založeny na příspěvkovém principu nebo 
jednoduchých QSAR rovnicích. 

Příspěvkový model předpokládá, že odhadovaná vlastnost je dána sumou příspěvků od 
jednotlivých strukturních fragmentů molekuly. Platí tedy vztah Q = Σniλi + k, kde Q je 
odhadovaná vlastnost, n je počet fragmentů i nalezených v molekule a λ je parciální 
příspěvek fragmentu i k vlastnosti Q a k je konstanta (může být i 0). 

QSAR rovnice udává přímý vztah, mezi odhadovanou vlastností Q a jinými, měřitelnými 
vlastnostmi látky. 

Modul 

Udává název a verzi modulu tak, jak je uvedena v EPI SUITE včetně podrobnějších 
informací o modulu. V případě dostupnosti jsou uvedeny parametry validace modelu pro 
training set a validation set a to : N – počet látek v setu, ME – střední hodnota absolutní 
odchylky, SD směrodatná odchylka absolutní odchylky. Training set je množina látek 
použitých při tvorbě modelu (látky modelu „známé“), Validation set tvoří množina látek 
nepoužitých pro tvorbu modelu (látky modelu „neznámé“). U modelů kde výstupem není 
kvantitativní, ale kvalitativní informace se posuzují validační parametry: Citlivost (počet 
správně odhadnutých ze všech positivních výsledků), Specifičnost (počet správně 
odhadnutých ze všech negativních výsledků) a Správnost (počet správně odhadnutých ze 
všech látek). 

Experiment 

Udává experimentální hodnotu odhadované vlastnosti, pokut tato byla nalezena v databázi 
programu EPI SUITE, včetně příslušné citace.  

Odhad 

Udává odhadnutou hodnotu sledované vlastnosti. V některých případech může modul 
obsahovat více modelů pro odhad dané vlastnosti. V takovém případě je uveden závěrečný 
výsledek a odděleně jednotlivé odhady spolu s informací, z jakého modelu pocházejí (jsou 
uvedeny nejdříve všechny odhady – jednotlivě pod sebou – poté seznam modelů – 
jednotlivě pod sebou – pořadí uvedených odhadů odpovídá pořadí vyjmenovaných 
modelů) 

Analýza 

Udává podrobnější informace k odhadu. U příspěvkových modelů je uvedena tabulka  
s rozborem fragmentů a jejich příspěvků. U QSAR rovnic jsou uvedeny hodnoty vstupních 
parametrů rovnice a výpočet. 
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V případě více modelů pro jeden odhadovaný parametr je uveden rozbor, jak byl získán 
závěrečný výsledek. 

Součástí EPI SUITE je ECOSAR Class Program. Vztahy struktura-aktivita uvedené 
v tomto programu jsou použity k predikci toxicity pro vodní prostředí látek založené na 
jejich podobnosti struktuře látek pto které byla toxicita pro vodní prostředí už změřena. 
Nejvíce výpočtů ECOSAR Class Program je založeno na rozdělovacím koeficientu 
oktanol/voda (Kow). Výpočty různých povrchově aktivních látek jsou založeny na 
průměrné délce uhlíkového řetězce nebo na na počtu etoxylátových jednotek. QSAR je 
používán v EPA od roku 1981 k predikci toxicity pro vodní prostředí nových 
průmyslových látek při absenci testovacích dat.  

Vývoj QSAR byl zaměřen na akutní toxicitu látek pro ryby (sladkovodní i mořské), vodní 
organismy (dafnie) a plankton, přesto pro některé třídy látek existují QSAR  i pro jiné 
účinky (chronická toxicita a biokoncentrační faktor) a organismy (např. žížaly). QSAR 
jsou vyvinuty pro chemické třídy na základě naměřených údajů ze zkoušek, které byly 
předloženy průmyslem, nebo jsou vyvinuty jinými zdroji pro chemické látky s podobnou 
strukturou, např. fenoly. Pomocí naměřených hodnot vodní toxicity a odhadovaných 
hodnot Kow mohou být vyvinuty regresní rovnice pro třídu chemických látek. Hodnoty 
toxicity pro nové chemické látky pak můžeme vypočítat vložením odhadované Kow do 
regresní rovnice a korekcí výsledné hodnoty na molekulovou hmotnost sloučeniny.   

V současné době existuje 130 skupin chemických látek, které jsou naprogramovány do 
ECOSAR. Pro těchto 130 tříd existuje celkem 440 QSAR na základě veřejně dostupných 
experimentálních dat a důvěrných studií shromážděných v rámci chemického programu 
nových látek EPA. Pro každou třídu je vytvořen standardní profil EPA toxicity pro vodní 
organismy nových chemických látek pomocí dostupných QSAR a / nebo alternativních 
přístupú SAR a profesionálního úsudku. Tento standardní profil obsahuje obvykle 3 akutní 
hodnoty a 3 chronické hodnoty pro ryby, daphnie a zelené řasy. Ve snaze kompletovat 
profil pro každou třídu bylo 173 endpointů odhadnuto pomocí alternativních přístupů, jako 
je poměr akutní k chronické a náhradních QSAR na základě vědeckého posouzení. Detailní 
popis je uveden v ECOSAR Technical Reference Document a příslušné zdrojové literatuře 
[21]. 

ECOSAR Class Program je počítačová verze ECOSAR analýzy postupů  používaných v 
současné podobě Úřadem prevenci znečištění a toxické látky (OPPT). Byl vyvinut v rámci 
regulačních omezení zákona o kontrole toxických látek (TSCA). Jedná se o pragmatický 
přístup k SAR, na rozdíl od teoretického přístupu. [21] 

 

Popis modulů k výpočtu ekotoxikologických parametrů 

Toxicita pro vodní organismy 

Modul:  ECOSAR (0.99h) 

Modul obsahuje celou řadu modelů (jednotlivých QSAR rovnic) odhadující různé 
endpointy pro různé vodní organismy [22]. Různé modely jsou rovněž použity podle 
povahy hodnocené molekuly. Modul rozeznává přes 50 kategorií chemických látek a 
obsahuje přes 150 modelů. Základním vstupním parametrem všech těchto modelů je 
hodnota rozdělovacího koeficientu n-oktanol / voda, která může být získána odhadem, 
z interní databáze programu, nebo může být zadána manuálně. [23][24] 
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Jednotlivé kategorie jsou: 

Akrylamidy, Akryláty, Aldehydy, Alifatické aminy, Aniliny (amino-meta), Aniliny 
(amino-ortho), Aniliny (amino-para), Aromatické aminy, Aziridiny, Benzotriazoly, Benzyl 
alkoholy, Benzyl aminy, Benzyl halogenidy, Diazonia, Diepoxidy, Diketony, Dinitro- 
aromatické aminy, Dinitrobenzeny, Epoxidy, Estery, Estery (fosfáty), Halogenované 
acetamidy, Halogenované kyseliny, Hydraziny, Imidy, Isokyanáty, Methakryláty, 
Močoviny (substituované), Mononitrily, Neutrální organické látky, Peroxokyseliny, 
Fenoly, Fenoly (dinitro), Propargyl- alkoholy, Propargyl- Ethery, Chinony, Salicyláty, 
Kyselina salicylová, Schiffovy báze, Silaminy, Silany (alkoxy), Surfaktanty (aniontové), 
Surfaktanty (kationtové), Surfaktanty (neutrální), Thiazolidiony, Thiazolinony (iso-), 
Thiokyanáty, Thioly (merkaptanty), Thiofeny, Triaziny, Vinyl/Allyl alkoholy, Vinyl/Allyl 
Ethery, Vinyl/Allyl Halogenidy, Vinyl/Allyl Ketony, Vinyl/Allyl Sulfony. 

Výsledky QSAR odhadu  jsou v jednotkách log10mmol/l  a jsou přepočítány na jednotky 
mg/l podle vztahu: 

[ ] 1000**10/ /10log MWLmg Lmol
=                  (9) 

kde MW  je molekulová hmotnost látky v jednotkách g/mol. 

Ryby, LC50, 48H :  

owKLC 105010 log739,0956,0log −=                 (10) 

Dafnie, LC50, 96 H:  

owKLC 105010 log271,0263,1log −−=                 (11) 

Henryho konstanta 

Modul:  HENRY (3.10) 

Modul obsahuje tři modely. Metodu vazebných příspěvků, metodu skupinových příspěvků 
– které obě jsou příspěvkovými modely – a jednoduchý QSAR odhad Henryho konstanty 
rovný poměru tlaku par a rozpustnosti. 

Metoda vazebných příspěvků i metoda skupinových příspěvku podává odhad hodnoty 
logaritmu rozdělovacího koeficientu voda / vzduch (Log Water-to-Air Partition Coefficient 
(LWAPC) ), kde hodnota vlastního rozdělovacího koeficientu voda / vzduch je 
převrácenou hodnotou bezrozměrné Henryho konstanty. [25] 

Přesnost 

Metoda vazebných příspěvků byla validována vzhledem k odhadu LWACP: 

Tréninková sada N = 345, ME = 0.21 log10, SD = 0.34 log10 

Validační sada N =   74, ME = 0.31 log10, SD = 0.46 log10 

Odhady metodou vazebných příspěvků a metodou skupinových příspěvků se v některých 
případech mohou velmi výrazně lišit (až o dva řády pro látky s mnoha funkčními 
skupinami). Metoda vazebných příspěvků se zdá být spolehlivější [26] ovšem v případě 
velmi rozdílných výsledků se doporučuje obě hodnoty kombinovat prostým průměrem. 

Odhady menší než 1x10-8 atm.m3.mol-1 (~0.001 Pa.m3.mol-1) považuje The Exposure 
Evaluation Branch of  the U.S. EPA (OPPT) za hraniční, a jakémukoli nižšímu odhadu se 
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přiřazuje tato hodnota. Látky s hodnotou Henryho konstanty menší než 3x10-7 atm.m3.mol-

1 (~0.03 Pa.m3.mol-1) se považují za netěkavé (z vody) [27]. 

Konverze jednotek 

Bezrozměrná Henryho konstanta je z odhadu LWACP vypočítána jako: 

[ ]LWAPCHC 10log, 10−
=                  (12) 

Bezrozměrná Henryho konstanta se poté přepočte na rozměrovou konstantu podle vztahu: 

TRHCHC **,=                   (13) 

kde R je univerzální plynová konstanta (8.314J.mol-1.K-1; 0.00008205746 atm.m3.mol-1.K-

1) a T je teplota (25°C; 273.15K).  

 

Biodegradabilita 

Modul:  BIOWIN (4.02) 

Program počítá pravděpodobnost rychlé aerobní biodegradace molekuly (rozkladu za 
přítomnosti populace různých environmentálních mikroorganizmů za přístupu vzduchu). 
Program disponuje sadou šesti modelů (BioWin1 – BioWin6). Všechny modely jsou 
založené na příspěvkovém přístupu. Program BIOWIN (4.02) ještě obsahuje jednoduchý 
rozhodovací algoritmus pro hodnocení parametru Ready biodegradability. 

Lineární a Nelineární model klasický a MITI 

Modely poskytují kvalitativní předpověď o rychlosti biodegradace. Pokud je předpověděná 
pravděpodobnost biodegradace vyšší než 50% lze látku považovat za snadno 
biodegradující jinak se látka považuje za nesnadno biodegradující.  

V lineárním modelu je tato pravděpodobnost dána přímo příspěvků od jednotlivých 
skupin/vazeb, u nelineárního modelu je součtový příspěvek přepočítáván na hodnotu 
pravděpodobnosti podle vztahu: 

)exp(1

)exp(

Skóre

Skóre
P

+
=                   (14) 

Klasický model [28] poskytuje odhady na základě experimentálních dat z databáze 
Syracuse Research Corporation's (SRC) [29], zatímco MITI model poskytuje odhady na 
základě dat z Japanese Ministry of International Trade and Industry (MITI) biodegradation 
test [30]. Jednotlivé modely jsou označeny: 

Název  Model 

BioWin1 Klasický lineární 

BioWin2 Klasický nelineární 

BioWin3 Úplná biodegradace 

BioWin4 Primární biodegradace 

BioWin5 MITI lineární 

BioWin6 MITI nelineární 
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Modely primární a úplné biodegradace 

Modely poskytují semi-kvantitativní předpověď rychlosti primární (přeměna vlastní látky 
na první metabolit) a úplné (přeměna látky na CO2 a H2O) biodegradace. Výstupem 
modelu je skóre, které se přepočítá na rychlost biodegradace podle následujícího schématu: 

skóre rychlost biodegradace 

5 Hodiny 

4.5 Hodiny / Dny 

4 Dny 

3.5 Dny / Týdny 

3 Týdny 

2.5 Týdny / Měsíce 

2 Měsíce 

1 Déle 

Snadný biologický rozklad 

Tento parametr se hodnotí následujícím způsobem: 

= ANO pokud Skóre(BioWin3) <= 3 a zároveň P(BioWin5) >= 0.5 

= NE pokud Skóre(BioWin3) > 3 nebo P(BioWin5) < 0.5 

Přesnost 

Klasický lineární model: 

Citlivost 97.3% z 186; Specifičnost 76.1% z 94; Shoda 89.5% z 295 

Klasický nelineární model: 

Citlivost 97.3% z 186; Specifičnost 86.2% z 94; Shoda 93.2% z 295 

Modely primární a úplné biodegradace: Přesnost neudána 

MITI lineární model: 

Tréninková sada     Citlivost 79.1% z 254; Specifičnost 84.8% z 335; Shoda 82.3% z 589 

Validační sada        Citlivost 80.2% z 131; Specifičnost 82.3% z 164; Shoda 81.3% z 295 

MITI nelineární model: 

Tréninková sada     Citlivost 80.3% z 254; Specifičnost 84.8% z 335; Shoda 82.9% z 589 

Validační sada       Citlivost 78.6% z 131; Specifičnost 82.3% z 164; Shoda 80.7% z 295 

BCF – biokoncentrační faktor 

Modul:  BCF Program (2.15) 

Program odhaduje hodnotu biokoncentračního faktoru organických látek (BCF). Modul 
obsahuje různé modely podle povahy hodnocené molekuly. Pro ionizované látky 
(karboxylové a sulfonové kyseliny a soli a nabitý dusík (N(V) jako např. sloučeniny 
kvarterního amonia) ) jsou hodnoty BCF přidělovány na základě jejich owKlog  takto: 
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owK10log  BCF10log  

< 0.5 0.50 

5.0 – 6.0 0.75 

6.0 – 7.0 1.75 

7.0 – 9.0 1.00 

> 9.0 0.5 

Pro ostatní (neionizované) látky platí: 

owK10log  BCF10log  

< 1.0  0.5 

1.0 – 7.0 CorrKow +− 7.0log77.0 10  

> 7.0  CorrKow ++− 4.14log37.1 10  

kde Corr je korekční faktor odhadnutý příspěvkovou metodou. 

Modely jsou nevhodné pro dlouhé uhlíkaté řetězce a aromatické azo-sloučeniny a látky 
s obsahem cínu a rtuti. 

Výstup z použití programu EPISUIT/ECOSAR k predikci toxicity pro vodní prostředí 
LC50 látky o-toluidin je uveden v příloze C. 

4.1.4. VegaNIC 

VegaNIC je neinteraktivní klient pro běh modelů. Jedná se o multiplatformní samostatnou 
aplikaci JAVA, která umožňuje spouštět modely na místním počítači, bez interaktivního 
rozhraní. Nabízí možnost snadno spouštět jeden nebo více modelů a lokálně uložit 
generované výsledky.  

V současné době existuje 16 modelů realizovaných v VegaNIC - pět modelů z CAESAR 
projektu [31], dva modely z T.E.S.T. EPA Software [14], jeden model z DEMETRA 
projektu [32], dva modely postavené v SARPY [33], čtyři modely postavené na Istituto di 
Ricerche Farmacologiche Mario Negri [34], a dva modely z ToxTree [35]:  

• BCF; 

• Mutagenita; 

• Karcinogenita; 

• Vývojová toxicita; 

• Senzibilizace kůže; 

• Fathead Minnow LC50 (96h); 

• Daphnia magna LC50 (48h); 

• Daphnia magna LC50 (48h) 2 - v současné době verze ve vývoji; 

• Mutagenita - v současné době verze ve vývoji; 

• Snadná odbouratelnost - v současné době verze ve vývoji; 
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• LogP předpověď; 

• BCF analogický; 

• BCF (Meylan model); 

• Ryby LC50 - v současné době verze ve vývoji; 

• Benigni / Bossa pravidlo stanovené pro karcinogenitu; 

• Benigni / Bossa sada pravidel pro Mutagenita. 

Podrobná charakteristika modelu Fathead Minnow LC50 (96h) je uvedena v kap. 5.1. 

V tabulce 20 je uvedeno hodnocení modelů Vega použitých pro o-toluidin. 

Tabulka 5: Hodnocení modelů VegaNIC 

Name o-toluidin 

SMILES Nc1ccccc1C 

Fathead Minnow LC50 96h (EPA) - predikce 3,04 

Fathead Minnow LC50 96h (EPA) - hodnocení 
LC50(96h) = 3.04 [-log(mol/l)]  
(vysoká spolehlivost) 

Daphnia Magna LC50 48h (EPA) - predikce 4,22 

Daphnia Magna LC50 48h (EPA) - hodnocení experimentálně LC50(48h) = 5.31 [-log(mol/l)] 

BCF model (CAESAR) - predikce 0,8 

BCF model (CAESAR) - hodnocení logBCF = 0.8 (stření spolehlivost) 

BCF model (Meylan) - predikce 0,54 

BCF model (Meylan) - hodnocení logBCF = 0.54 (stření spolehlivost) 

BCF Read-Across - predikce 0,66 

BCF Read-Across - hodnocení logBCF = 0.66 (vysoká spolehlivost) 

Ready Biodegradability model - predikce not assignable 

Ready Biodegradability model - hodnocení Ready Biodegradable (experimentálně) 

 

Kompletní výstup z modelů pro Fathead Minnow LC50 (96h) a Daphnia magna LC50 (48h) 
pro látku o-toluidin je uveden v příloze D. 

4.1.5. QSAR Toolbox  

Toolbox je softwarová aplikace určená pro použití při vyplňování mezer v údajích o 
(eko)toxicitě potřebných pro posouzení nebezpečnosti chemických látek. Toolbox 
obsahuje informace a nástroje z různých zdrojů a spojuje je do logického postupu. 
Rozhodující pro tento pracovní postup je sdružování chemických látek do chemických 
kategorií. Kategorizace se používá z těchto důvodů: 

• posunutí důrazu na skutečnou chemickou aktivitu, 

• celá kategorie chemických látek může být odhadnuta i v případě, že jen několik jejich 
členů je testováno,  
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• umožňuje dostatečný odhad nebezpečnosti při mechanistickém srovnání bez použití 
testování. 

V Toolboxu je instalována řada databází a experimentálních i odhadnutých výsledků, 
vztahujících se k fyzikálně-chemickým vlastnostem látek, osudu látek v životním prostředí, 
ekotoxikologických a toxikologických účinků. Systém umožňuje rozšíření o další 
databáze. 

Postup při predikci požadované hodnoty definovaného účinku se skládá se šesti kroků: 

• Zadání látky 

• Profilování 

• Volba endpointu 

• Definování kategorie 

• Doplnění chybějících dat 

• Výstup - výsledky 

K zadání chemické látky - Chemical input – je možné použit chemický název, CAS číslo 
(Chemical Abstract Service number), Smile/InChi (zjednodušená molekulová informace), 
nakreslit chemický vzorec nebo vybrat látku z existujících databází. 

Profilování - analýza - označuje proces, který získává informace o cílové sloučenině, které 
jsou odlišné od osudu látky v přírodě, ekotoxicity a toxikologických dat obsažených 
v Toolboxu. Dostupné informace obsahují pravděpodobný mechanismus účinku. 

K profilování cílové látky jsou v Toolboxu tři skupiny metod: 

• empirické metody, 

• mechanistické metody, 

• definované uživatelem. 

Endpoints – účinky látky 

Získávat data je možné celkově, tj. získat všechna data o všech typech účinku, nebo za 
definovaných podmínek, tj. získat data pro jeden nebo omezený počet účinků. 

Z nabídky se vybere požadovaná databáze, případně se vyberou všechny. Jedná se o 
databáze s naměřenými hodnotami, jediná výjimka je Danish EPA. Obsahuje i odhadnuté 
vlastnosti a účinky a je velmi rozsáhlá (přes 300 tisíc látek). 

Data gathering – získání dat 

Toxikologické informace o požadované látce jsou extrahovány z vybraných databází a 
objeví  se v tabulce pod chemickou látkou. V případě, že není nalezena žádná hodnota, 
objeví se okno s nápisem No data found. 

Definice kategorie 

Tento modul poskytuje uživateli několik možností seskupení chemikálií do toxikologicky 
významných kategorii, které obsahují cílovou molekulu. Toto je kritický krok celého 
postupu. Uživatel má několik možností jak upřesnit definici kategorie. 
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Metody seskupování 

Dovolují uživateli seskupit chemické látky do chemických kategorii podle různého měření 
podobnosti tak, že v dané kategorii mohou být doplněné chybějící údaje pomocí analýzy 
read-across. Například v případě, že cílová chemikálie má specifický mechanismus vázání 
se na protein, mohou se nalézt analogy, které se váží stejným mechanismem. 

Vazba na protein 

Toto je jedna z nejlepších metod seskupování obsažena v Toolboxu. Je založena na 
konvenčním mechanismu organické chemie. Tato metoda je zvláště vhodná pro odhad 
senzibilizace kůže a respiračního systému a akutní vodní toxicitu, ale i pro chromosomální 
aberace a akutní inhalační toxicitu. Panuje shoda, že všechny organické chemikálie musí 
reagovat kovalentně s proteiny kůže, aby se chovaly jako látky senzitizující kůži. Proto 
mechanismy, jakými se organické látky vážou na proteiny jsou relevantní skupině 
chemikálii, které mohou vyvolávat senzibilitu kůže. Je zde mechanistický důvod pro 
definici naši kategorie založené na podobném mechanismu vázání se na protein. 

Doplnění chybějících dat  

Při tomto kroku je na výběr ze tří možností jak predikovat účinek cílové látky. Tyto 
možnosti, ve vzrůstajícím pořadí komplexnosti, jsou následující: 

• read-across analýza, 

• analýza trendu, 

• použití QSAR modelů. 

Interpretace výsledků 

Pokud jsou všechny výsledky analogů konsistentní, představují vysoký potenciál 
senzibilizace kůže. Vysoký potenciál senzibilizace kůže je proto odhadnut i pro cílovou 
chemikálii. 

Report 

Poslední krok v pracovním postupu - report - poskytuje uživateli popis, jak se pomocí 
Toolboxu došlo k finální predikci. Tato zpráva se může tisknout, nebo kopírovat a použít  
k detailnímu výstupu z Toolboxu. 

Moduly Toolbox 

Endpointy 

Akutní toxicita pro vodní prostředí představuje vnitřní vlastnost látky být zraňující nebo 
fatální pro organismy během krátkodobé expozice této látce. Akutní toxicita pro vodní 
prostředí je normálně definována použitím LC50 pro ryby (96 hodin) a dafnie (48 hodin) 
EC50. Tyto druhy zastřešují řadu trofických úrovní a jsou považovány za představitele pro 
všechny ostatní vodní organismy.  

Vlivy akutní toxicity pro vodní prostředí mají nejvíce endpointů v nástroji QSAR Toolbox 
a jsou rozděleny do tříd, založených na pozorovaných nevratných účincích, jako jsou 
akumulace, imobilizace, intoxikace, úmrtí, reprodukce a další nedefinované účinky. Tyto 
nevratné vlivy jsou dále rozděleny do různých tříd, založených na měřených definovaných 
účincích (LC50, EC50, LOEC) a době trvání a expozičních režimech. Konečně data pro 
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akutní toxicitu pro vodní prostředí jsou klasifikována v závislosti na organismu, na kterém 
byl prováděn test.  

Výsledkem těchto tří oblastí testování je hloubka a rozsah dat akutní toxicity pro vodní 
prostředí. Toto testování vedlo k identifikování některých důležitých faktorů:  

- akutní toxicita pro vodní prostředí má minimální hodnotu, vztaženou k rozpustnosti ve 
vodě, která i když může být potlačena jinými vlivy, tvoří základní úroveň potenciace;  

- většina průmyslových organických látek, zvláště ty nejobyčejnější z nich, jsou 
základními toxikanty, které působí nepolární cestou vyvolání toxicity. 

Primární profiléry  

Pět primárních profilérů relevantních pro endpointy akutní toxicity pro vodní prostředí 
může být rozděleno na dva typy: tři specifické profiléry a dva mechanistické. Specifické 
profiléry obsahují strukturální alerty, u kterých byla identifikována spojitost s toxicitou 
analýzou vodních toxikologických dat. Mechanistické profiléry byly vyvinuty z poznatků 
organické chemie, vztahujících se k tvorbě kovalentní vazby mezi chemickou látkou a 
proteinem. Tyto profiléry obsahují strukturální alerty, vztahující se k této oblasti organické 
chemie; samozřejmě nejsou nutně podporovány toxikologickými údaji. 

Akutní toxicita pro vodní prostředí - ECOSAR 

Tento profilér je nejdetailnějším, který se používá pro endpointy akutní toxicity pro vodní 
prostředí. Profilér má 118 strukturálních alertů, kterým byla přiřazena toxicita při 
překročení základní úrovně. Mnoho z nich se vztahuje ke specifickým módům toxického 
působení nebo specifických molekulárních iniciačních událostí a mají tedy správný 
mechanistický základ. Jiné samozřejmě tento mechanistický základ postrádají. Hlavní 
výhodou toxicity pro vodní prostředí, klasifikované ECOSAR profilérem, je velké 
množství alertů, založených na experimentálních důkazech, provedených na rybách, 
dafniích a řasách. Hlavní nevýhodou profiléru je, že často postrádá mechanistickou 
transparentnost jako základ této kategorie. Často jsou použity kategorie Neutrální organika 
nebo Povrchová narkotika, protože cílová látka nepatří do žádné jiné kategorie, resp. 
neexistuje žádný experimentální důkaz pro zařazení látky do takové kategorie.  

Akutní toxicita pro vodní prostředí MOA - OASIS 

Tento profilér je založen na rozsáhlé sadě strukturálních alertů, získaných primárně 
testováním toxicity Fathead minnow. Profilér klasifikuje látky do jedné ze sedmi kategorií: 
aldehydy, alfa, beta- nesaturované alkoholy, fenoly a anylíny, estery, narkotické amíny, 
povrchová narkotika. Zahrnuje také pravidla založená na jednoduchém metabolismu. 
Hlavní výhodou tohoto OASIS profiléru je, že sdružuje kategorie založené na způsobech 
toxického působení; tedy obvykle existuje jasný mechanistický základ kategorie, který 
zvyšuje transparentnost a přispívá k přijatelnosti. Tento profilér je založen na datech 
toxicity pro ryby a jeho aplokovatelnost pro jiné organismy může být méně relevantní a 
musí být vždy kriticky hodnocena.  

Akutní toxicita pro vodní prostředí klasifikovaná dle Verhaara 

Tento profilér byl vyvinut použitím souboru dat toxicity pro Fathead minnow. Schéma je 
založeno na strukturálních alertech, které umožňují zařadit látky do jedné z pěti tříd.  

- Třída 1 - inertní látky, které jsou narkoticky nepolární nebo mají základní toxicitu.  
- Třída 2 - méně inertní látky, které jsou polárními narkotiky.  
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- Třída 3 - reaktivní látky, které jsou typicky neselektivně, kovalentně reaktivní 
s proteiny.  

- Třída 4 - specificky reagující látky, které vykazují reaktivitu ke specifickým 
receptorům. 

- Třída 5 - neklasifikované látky. 

Strukturální alerty tohoto profiléru umožňují zařazení látek do jedné z prvních tří tříd, což 
často vede k tomu, že profilér správně přiřadí látce třídu 1, samozřejmě velký počet 
průmyslových látek je zařazen do třídy 5 použitím špatného strukturálního alertu tohoto 
profiléru.  

Proteinová vazba - OASIS 

Tento profilér zahrnuje 87 strukturálních alertů, vztahující se k mechanismům, kterými 
látky mohou kovalentně reagovat s thiolovými a amino- skupinami proteinů. Jednoduše 
kovalentní vazby mezi substrátem a cílovou molekulou jsou tvořeny reakcemi mezi 
elektronově bohatými nukleofily a elektronově chudými elektrofily. Elektronově bohaté 
skupiny obvykle obsahují heteroatomy (uhlík nebo vodík), speciálně v nukleových 
kyselinách a proteinech. Preference látek oproti specifických molekulárním typům mohou 
být vyvětleny klasifikací elektrofilů a nukleofilů, odpovídající jejich polarizovatelnosti, 
jinými slovy „tvrdostí“ nebo „měkkostí“ elektrofilního nebo nukleofilního centra. Obecně 
měkké elektrofily reagují přednostně s thiolovými skupinami, např. cisteinovými 
aminokyselinami v proteinech, zatímco tvrdší elektrofily přednostně reagují 
s aminoskupinami, jako např. lysin aminokyselinami v proteinech. Tedy pokud složka je 
elektrofilní z podstaty a sekundárně typem elektrofilu, může být velkým přínosem 
v predikování akutní toxicity pro vodní prostředí, protože elektrofilní reaktivita je často 
iniciační událostí a potenciační vlastností pro akutní toxicitu. Hlavní výhodou tohoto 
profiléru je, že výsledné kategorie jsou založeny na dobře dokumentovaných a dobře 
srozumitelných chemických reakcích. Proto zde existuje jasný mechanistický základ této 
kategorie, což zlepšuje transparentnost a přijatelnost.  

Proteinová vazba - OECD 

Ténto profilér byl vyvinut analýzami přímo působících strukturálních alertů, založených na 
teoretické organické chemii (profilér neobsahuje metabolicky/abioticky aktivované 
strukturální alerty). Souhrn alertů byl analyzován s ohledem na uvedení informací, 
obsažených v literatuře v rámci mechanistické chemie. Tato mechanistická chemie může 
být užita jako základ pro vytvoření chemické kategorie použitím profiléru proteinové 
vazby OECD. V každé z pěti mechanistických oblastí byly seskupeny příslušné 
strukturální alerty, založené na přítomnosti obecné reaktivity v tzv. mechanistických 
alertech. Chemická kategorie může být vytvořena jak mechanistickým alertem, tak 
strukturálním alertem. Tento profilér obsahuje 18 mechanistických alertů, zahrnujících 102 
strukturálních alertů. Tato data jsou založena na mechanistické chemii a referencích na 
metadata ve vědecké literatuře.  

Relevantní databáze pro toxicitu pro vodní prostředí 

OECD QSAR Toolbox je velmi dobře vybaven experimentálními daty aktuní toxicity pro 
vodní prostředí vzhledem k dlouhé historii jejího testování na rybách, dafiníích, řasách atd. 
Výsledkem těchto studií jsou čtyři vyhledávací databáze. Pro shromáždění největšího 
počtu možných látek v chemické kategorii se doporučuje užití všech čtyř databází: Aquatic 
ECETOC, Aquatic Japan MoE, Aquatic OASIS, Aquatic US-EPA ECOTOX. 
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Výsledky profilování  

Bylo identifikováno množství mechanismů vedoucích k toxicitě pro vodní prostředí 
s převahou průmyslových látek, uplatňujících svou toxicitu prostřednictvím 
nekovalentních mechanismů. Tyto mechanismy jsou polární narkóza a nepolární narkóza. 
Navíc menší, ale rovněž významná část průmyslových látek, uskutečňuje toxické působení 
tvorbou ireversibilní kovalentní vazby, což zahrnuje elektrofilní reakce mezi  postranními 
řetězci aminokyselin jako je cistein a lysin a obvyklé strukturální charakteristiky těchto 
látek. Několik jiných méně obvyklých mechanismů bylo rovněž identifikováno. Profilér 
může být použit pro tvorbu odpovídající chemické kategorie, které bere v úvahu tyto 
mechanistické poznatky. Toho může být dosaženo dodržením následujících zásad při 
tvorbě kategorie. 

1) Profilovat cílovou látku na potenciální mechanismus nebo způsob působení. 

2) Použít výsledek tohoto profilování k výběru chemických analogů ze čtyř databází 
vodní toxicity. 

3) Definovat mechanistickou a strukturální oblast výsledné chemické kategorie. 

4) Vyplnit mezery v datech použitím analýzy trendu nebo metody read across. 

Správné definování chemické kategorie je kritickým krokem postupu užití nástroje 
Toolbox. Použití výchozího profiléru pro relevantního pro endpointy akutní toxicity pro 
vodní prostředí typicky zařadí cílovou látku buď jako inertní (působící polární nebo 
nepolární narkózou) nebo reaktivní (schopná tvořit kovalentní vazbu s proteinem). 

Potenciální výsledky profilování 

První ze dvou možných výsledků profilování pro toxicitu pro vodní prostředí dostaneme, 
když jeden nebo oba mechanistické profiléry identifikují jednoduchý mechanismus, 
vztahující se ke kovalentní proteinové vazbě, popsaný jednoduchým strukturálním alertem, 
identifikovaný nejméně jedním ze specifických profilérů endpointu. Zvláště pokud 
nezáleží na tom, jestli jeden nebo oba mechanistické profiléry identifikují jednoduchý 
mechanismus (tak jako pokud oba identifikují stejný mechanismus). Důvodem je 
významný překryv mezi strukturálními alerty obsaženými v těchto profilérech, které 
pokrývají chemismus spojený s kovalentní proteinovou vazbou. Potvrzení výsledku 
profilování je dosaženo specifickým profilérem odpovídajícího endpointu, identifikujícím 
komplementární strukturální alert. Důkaz je dán faktem, že specifický profilér endpointu 
obsahuje jen takové strukturální alerty, která s ním mají spojena toxikologická data. 
V případě důkazu reaktivních látek z profilérů ECOSAR a MOA-OASIS jsou preferovány 
ty, které se vztahují k reaktivitě. Oproti tomu profilér VERHAAR pouze identifikuje 
reaktivní látky jako náležící do třídy 3 a neidentifikuje specifické funkční skupiny. To ho 
činí méně použitelným při podpoře mechanismu proteinové vazby, identifikovaným 
mechanistickým profilérem.  

Metody zaplňování mezer v datech 

Metody Read across a analýza trendu používají dostupná experimentální data z matice dat 
k zaplanění datových mezer. QSAR modely umožňují vstup do knihovny externích QSAR 
modelů, které jsou integrovány do Toolboxu. Podle situace by měly být vybrány 
nejrelevantnější mechanismy doplnění dat, beroucí v úvahu následující doporučení. 
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- Read across je odpovídající metodou doplňování dat pro kvalitativní endpointy, jako je 
senzibilizace kůže nebo mutagenicita, pro které je dostupný omezený počet výsledků 
(např. pozitivní, negativní, neurčitý). Dále je metoda Read across doporučena pro 
kvantitativní endpointy (LC50 pro ryby 96 hodin) jen pokud je identifikován malý počet 
analogů s experimentálními hodnotami.  

- Analýza trendu je odpovídající metodou doplňování dat pro kvantitativní endpointy 
(LC50 pro ryby 96 hodin), pokud je identifikován vysoký počet analogů 
s experimentální hodnotou. 

- Modely QSAR mohou být užity k doplňování dat, pokud nejsou nalezeny žádné 
adekvátní analogy pro cílovou látku. 

Pokud zvolíme metodu Read across anebo analýzu trendu, pak jsou pro zaplnění datových 
mezer použity dostupné údaje v matici dat. Je možno redukovat datovou sadu užitím 
profilérů k eliminaci látek, které mají rozdílné profiléry v porovnání s cílovou látkou. To 
může vyústit do dvou situací: 

- jestliže pro cílovou látku je identifikován specifický mechanismus nebo způsob 
působení relevantní pro definovaný účinek, potom všechny analogy jsou považovány 
za látky se stejným mechanismem nebo způsobem působení; 

- pokud pro cílovou látku je identifikován specifický mechanismus nebo způsob 
působení relevantní pro definovaný účinek, potom žádný ze strukturálních analogů by 
neměl být považován za látku se stejným mechanismem nebo způsobem působení. 

Výstup z použití programu QSAR Toolbox pro predikci toxicity pro vodní prostředí LC50 
látky o-toluidin je uveden v příloze E. 

4.2. Porovnání výsledků 

V tabulce jsou uvedeny experimentální hodnoty a výsledky predikce hodnoty LC50 dvou 
definovaných účinků použitím pěti nástrojů pro látku: 

o-toluidin   CAS 95-53-4)  SMILES: Nc1ccccc1C 

Tabulka 6: Výsledky predikce LC50 - o-toluidin 

 Nástroj Fathead Minnow 96h LC50 
(mg/l) 

Daphnia magna 48h LC50 
(mg/l) 

ACD/I-lab 87,0 1,10 

T.E.S.T. 64,7 0,80 

EPISUITE 61,5 0,93 

VegaNIC 97,9 6,48 

Toolbox QSAR 60,5 2,20 

Experimentální hodnota 81,3 0,52 

 

Výsledky predikcí z pěti nástrojů pro oba definované účinky (Fathead Minnow 96h LC50 a 
Daphnia magna 48h LC50) byly podrobeny statistické analýze: popisné statistiky pro 
hodnoty alfa = 0,05 (interval spolehlivosti), T-test, testy normality a ANOVA (program 
StatPlus Pro 2009 v anglické lokalizaci) - tabulky 7 – 13.  
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Tabulka 7: Základní statistika - Fathead Minnow 96h LC50    

Fathead Minnow 96h LC50    

Count                          5                              Skewness                        0,5351             

Mean                           74,32                          Skewness Standard Error         0,7071             

Mean LCL                       53,1325              Kurtosis                        1,5004           

Mean UCL                       95,5074                Kurtosis Standard Error         0,75                           

Variance                       291,172                        Alternative Skewness (Fisher's) 0,7977              

Standard Deviation             17,0637               Alternative Kurtosis (Fisher's) -1,9983             

Mean Standard Error            7,6311              Coefficient of Variation        0,2295             

Minimum                        60,5                 Mean Deviation                  14,504                         

Maximum                        97,9                           Second Moment                   232,9376                       

Range                          37,4               Third Moment                    1902,559                    

Sum                            371,6                          Fourth Moment                   81411,89            

Sum Standard Error             38,1557             Median                          64,7                           

Total Sum Squares              28782                          Median Error                    4,2772             

Adjusted Sum Squares           1164,688                       Percentile 25% (Q1)             62,3                           

Geometric Mean                 72,8395              Percentile 75% (Q2)             95,175                         

Harmonic Mean                  71,4757               IQR                             32,875                         

Mode                           #N/A                           MAD (Median Absolute Deviation) 4,2                            

                                                              Coefficient of Dispersion (COD) 0,1944             

                                                                                                                                  

Tabulka 8: Základní statistika - Daphnia magna 48h LC50                                

Daphnia magna 48h LC50    

Count                          5                              Skewness                        1,3179               

Mean                           2,302                          Skewness Standard Error         0,7071              

Mean LCL                       -0,67851             Kurtosis                        2,9685               

Mean UCL                       5,2825              Kurtosis Standard Error         0,75                           

Variance                       5,76232                        Alternative Skewness (Fisher's) 1,9646              

Standard Deviation             2,4004              Alternative Kurtosis (Fisher's) 3,8742              

Mean Standard Error            1,0735         Coefficient of Variation        1,0427              

Minimum                        0,8                            Mean Deviation                  1,6712                         

Maximum                        6,48                           Second Moment                   4,6098                       

Range                          5,68                           Third Moment                    13,0441                 

Sum                            11,51                          Fourth Moment                   63,0842               

Sum Standard Error             5,3676              Median                          1,1                            

Total Sum Squares              49,5453                        Median Error                    0,6017              

Adjusted Sum Squares           23,04928                       Percentile 25% (Q1)             0,9725                         

Geometric Mean                 1,6345               Percentile 75% (Q2)             5,41          

Harmonic Mean                  1,30093               IQR                             4,4375                         

Mode                           #N/A                           MAD (Median Absolute Deviation) 0,3                  

                                                              Coefficient of Dispersion (COD) 1,2636             
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Tabulka 9: T-Test 

 Fathead Minnow 96h LC50 Daphnia magna 48h LC50 

Mean               74,3200 2,302 

Mean LCL           58,9429 0,1388 

Mean UCL           89,6971 4,4652 

Standard Error     7,6311 1,0735 

Sample size        5 5 

Hypothesized value 81,3000 0,52 

Difference         -6,9800 1,782 

Test Statistics    -0,9147 1,6599 

d.f.               4 4 

p-level - 2-tailed 0,4121 0,1723 

 

Tabulka 10: Testy normality - Fathead Minnow 96h LC50 

Variable #1 (Var1)                      

Sample size                      5                 Mean                             74,32             

Standard Deviation               17,063  Median                           64,7              

Skewness                         0,5351 Kurtosis                         1,5004  

Alternative 

Skewness (Fisher's)  

0,7977  Alternative 

Kurtosis (Fisher's)   

-1,9983 

                                 Test Statistics                  p-level                          Conclusion: (5%)                 

Kolmogorov-

Smirnov/Lilliefor 

Test 

0,3135                0,10873               Little evidence 

against normality 

Shapiro-Wilk W                   0,8257                0,1292                Accept Normality                 

D'Agostino Skewness              #N/A                             #N/A                             Reject Normality                 

D'Agostino Kurtosis              -1,0055               0,31463               Accept Normality                 

D'Agostino Omnibus               #N/A                             #N/A                             Reject Normality                 

 

Tabulka 11: Testy normality - Daphnia magna 48h LC50       

Variable #1 (Var1)                      

Sample size                          5                Mean                                 2,302            

Standard Deviation                   2,4004 Median                               1,1              

Skewness                             1,3179 Kurtosis                             2,9685 

Alternative 

Skewness (Fisher's)      

1,9646 Alternative Kurtosis 

(Fisher's)       

3,8742 

                                     Test Statistics                      p-level                              Conclusion: (5%)                     

Kolmogorov-

Smirnov/Lilliefor 

Test     

0,3169                  0,1008                    Suggestive evidence 

against normality 

Shapiro-Wilk W                       0,7228                    0,0163                   Reject Normality                     

D'Agostino Skewness                  #N/A                                 #N/A                                 Reject Normality                     

D'Agostino Kurtosis                  1,8296                     0,0673                 Accept Normality                     

D'Agostino Omnibus                   #N/A                        #N/A                                 Reject Normality                     
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Tabulka 12: ANOVA - Fathead Minnow 96h LC50 

Summary                                                                                                                                                                                                           

Groups                        Sample size                   Sum                           Mean                          Varianc

e                      

                                                            

Variable #1          5                    371,6                74,32                291,172                                                                          

Variable #2          5                    406,5                81,3                 -88E-16                                                             

                                                                                                                                                                                                                  

ANOVA                                                                                                                                                                                            

Source of Variation           SS                            df                            MS                            F                             p-level             F crit                        

Between Groups                121,801          1                121,801          0,8366 0,3871 5,3176  

Within Groups                 1164,688         8                145,586                                                             

                                                                                                                                    

Total                         1286,489         9                                                                                 

 

Tabulka 13: ANOVA - Daphnia magna 48h LC50       

Summary                                                                                                                                                                                                         

Groups                        Sample size                   Sum                           Mean                          Variance                                                                                  

Variable #1          5                   11,51               2,302               5,76232                                                                         

Variable #2          5                   2,6                 0,52                2,71E-20                                                             

                                                                                                                                                                                                                  

ANOVA                                                                                                                                                                                           

Source of 

Variation            

SS                            df                            MS                            F                             p-level                       F crit             

Between Groups                7,93881  1                7,93881  2,75542   0,13550 5,3176  

Within Groups                 23,04928         8                2,88116                                                             

                                                                                                                                    

Total                         30,98809         9                                                                                    

 

Tabulka 14: Souhrn hlavních statistických charakteristik predikce LC50  o-toluidinu 

  Fathead Minnow 96h LC50 
(mg/l) 

Daphnia magna 48h LC50 
(mg/l) 

Stř. hodnota 74,32 2,302 

Chyba stř. hodnoty 7,6311 1,0735 

Medián 64,7 1,1 

Směr. odchylka 17,06376 2,4004 

Rozptyl výběru 291,172 5,76232 

Hladina spolehlivosti (95,0%) 21,1875 2,9805 

p-dvoustranná pravděpodobnost 0,4121 0,1723 

Experimentální hodnota 81,3 0,52 
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Z výsledků provedených výpočtů a jejich statistických charakteristik je patrné, že 
vypočtené hodnoty LC50 pro oba definované účinky jsou v dobré shodě s experimentálně 
zjištěnými hodnotami. Výsledky jednovýběrového t-testu udávají pro dvoustranou 
pravděpodobnost hodnoty 0,4121 a 0,1723, tedy je pravděpodobnost p > 0,05, což 
znamená, že rozdíl mezi střední hodnotou výběrového souboru a konstantou (známou 
experimentální hodnotou) je statisticky nevýznamný. 

U použitých pěti softwarových nástrojů lze sestavit jejich pořadí, v jakém se výsledky 
jejich použití blíží experimentálním hodnotám. 

 

Tabulka 15: Hodnocení software - predikce LC50  o-toluidinu 

Fathead Minnow 96h  LC50 Daphnia magna 48h  LC50 

Toolbox QSAR 60,5 Experimentální hodnota 0,52 

EPISUITE 61,5 T.E.S.T. 0,8 

T.E.S.T. 64,7 EPISUITE 0,93 

Experimentální hodnota 81,3 ACD/I-lab 1,1 

ACD/I-lab 87 Toolbox QSAR 2,2 

VegaNIC 97,9 VegaNIC 6,48 

 

Zatímco u definovaného účinku Daphnia magna 48h LC50 všechny nástroje poskytly 
hodnoty vyšší nežli je experimentálně zjištěná, u definovaného účinku Fathead Minnow 
96h LC50 byly u tří nástrojů výsledky nižší a jen u dvou vyšší. Celkově nejpříznivější 
výsledek blízký experimentálním hodnotám u obou definovaných účinků vykazují nástroje  
EPISUITE (resp. jeho modul ECOSAR) a T.E.S.T. Nástroj VegaNIC je obou případech 
nejvíce nadhodnocující. 
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5. OVĚŘENÍ HYPOTÉZY POUŽITELNOSTI 
VYPOČTENÝCH DAT 

Pro potvrzení nebo vyvrácení hypotézy o použitelnosti náhradních dat o ekotoxicitě 
namísto dat experimentálních bylo zvoleno statistické vyhodnocení dostatečně velkého 
souboru dat získaných metodou QSAR pro látky, u nichž je k dispozici experimentální 
hodnota z relevantního zdroje (databáze). Soubor 87549 látek s údaji o CAS a SMILES 
jednotlivých sloučenin byl získán z výstupů projektu EU Osiris [36]. 

V prostředí VegaNIC byl použit model Fathead Minnow 96 h LC50. Tento software 
umožňuje simultánně analyzovat velký počet molekul dávkovým zadáním identifikátorů 
látek. 

5.1. Charakteristiky použitého modelu 

Model poskytuje kvantitativní predikce LC50 (96 hod.) pro Fathead Minnow (Pimephales 
promelas), uvedené jako -log (mol/l).  Model je reimplementací původního modelu 
vyvinutého jako součást software T.E.S.T. [14] Model je lineární regresí provedenou  
na 21 deskriptorech. Regresní koeficienty byly vypočteny na původním datovém souboru 
T.E.S.T., který obsahuje 816 látek vybraných z databáze ECOTOX [37], rozdělené na 652 
sloučenin pro tréninkovou sadu (training set - série látek interagujících požadovaným 
způsobem se studovaným receptorem) a 164 sloučenin pro testovací sadu. Použité 
deskriptory jsou uvedeny v tabulce  4. 

Tabulka 16: Deskriptory modelu Fathead Minnow LC50 96 h 

 SsssN Součet> N-E-stavy 

 SdssS_acnt Počet = S < 

 MDEC33 Molekulární vzdálenost hrany mezi všemi terciárními uhlíky 

 MDEO11 Molekulární vzdálenost hrany mezi všemi primárními kyslíky 

 BEHm2 Nejvyšší vlastní číslo n. 2 Burdenovy matice / vážené MW 

 NDB počet dvojných vazeb 

 NS počet atomů síry 

 NR09 počet 9-ti členných kruhů 

 ATS5p Broto-Moreauova autokorelace topologické struktury - prodleva 5 / 
vážená atomovými polarizovatelnostmi 

 MATS7e Moranova autokorelace - prodleva 7 / vážená atomovými 
Sandersonovými elektronegativitami  

 GATS3e Gearyova autokorelace - prodleva 3 / vážená atomovými 
Sandersonovými elektronegativitami  

 SRW03 samozvratný běh výpočtu 3. řádu  

 ALOGP Ghose-Crippenův rozdělovací koeficient oktanol-voda  

 NO2 [aromatické vazby] NO2 [aromatické vazby] počet fragmentů  

 CHO [alifatické vazby] CHO [alifatické vazby] počet fragmentů 

 OH [fosforové vazby] OH [fosforové vazby] počet fragmentů 

 > NN = O > NN = O počet fragmentů 

 C (= O)  [2 dusíkové vazby] C (= O) - [2 dusíkové vazby] počet fragmentů 

 C # N [alifatické vazby] C # N [alifatické vazby] počet fragmentů 

 Cl [olefinické vazby] Cl [olefinické vazby] počet fragmentů 

 CHO [aromatické vazby] CHO [aromatické vazby] počet fragmentů 
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Deskriptory jsou vypočítány zabudovaným modulem, v němž jsou implementovány, jak je 
popsáno v [38].  

5.1.1. Oblast použitelnosti 

Oblast použitelnosti predikcí je posuzována použitím Indexu oblasti použitelnosti (ADI), 
který nabývá hodnot od 0 (nejhorší) do 1 (nejlepší případ). ADI se vypočítá seskupením 
několika dalších ukazatelů, každý z nich s ohledem na konkrétní problém z oblasti 
použitelnosti. Většina ukazatelů je založena na výpočtu nejvíce podobných sloučenin 
nacházejících se v tréninkové a testovací sadě modelu, vypočtené indexem podobnosti, 
který bere v úvahu otisk molekuly a strukturální aspekty (počet atomů, kruhů a příslušných 
fragmentů). 

Pro každý index, včetně konečného ADI, jsou definovány tři intervaly pro jeho hodnoty 
tak, že první interval odpovídá pozitivnímu hodnocení, druhý odpovídá podezřelému 
hodnocení a poslední z nich odpovídá negativnímu hodnocení. 

Následně jsou všechny komponenty oblasti použitelnosti zaznamenány do protokolu spolu 
s jejich vysvětlením a intervaly použitelnosti. 

Index Podobné molekuly se známými experimentálními hodnotami  

Tento index zohledňuje, jak podobné jsou první dvě nejvíce z podobných nalezených 
sloučenin. Hodnota okolo 1 znamená, že predikovaná sloučenina je zastoupena v datovém 
souboru použitém k vytvoření modelu, jinak by mohla být predikce extrapolací. 
Definované intervaly jsou: 

• 1> = index> 0,85 velmi podobné látky se známou experimentální hodnotou byly 
nalezeny v tréninkové sadě;  

• 0,85> = index> 0,7 pouze mírně podobné látky se známými experimentálními 
hodnotami byly nalezeny v tréninkové sadě;  

• index <= 0,7 žádné podobné sloučeniny se známou experimentální hodnoty nebyly 
nalezeny v tréninkové sadě.  

Index Přesnost (průměrná chyba) predikce pro podobné molekuly 

Tento index bere v úvahu chybu v predikci pro dvě nejvíce podobné nalezené sloučeniny. 
Hodnoty blízko 0 znamenají, že predikované sloučeniny spadají do oblasti modelu, kde 
model poskytuje spolehlivé predikce, jinak čím větší je hodnota, tím hůře se model chová. 
Definované intervaly jsou: 

• index <0,6 Přesnost predikce pro podobné molekuly nalezené v tréninkové sadě je 
dobrá; 

• 0.6 <= index <= 1,2 přesnost predikce pro podobné molekuly nalezené v tréninkové 
sadě není optimální; 

• index> 1,2 Přesnost predikce pro podobné molekuly nalezené v tréninkové sadě není 
dostatečná. 

Index Shoda s podobnými molekulami  

Průměrný rozdíl mezi predikcí cílové sloučeniny a experimentálními hodnotami 
obdobných molekul.  

Tento index zohledňuje rozdíl mezi odhadovanou hodnotou a experimentálními hodnotami 
dvou nejvíce podobných sloučenin. Hodnoty blízko 0 znamenají, že predikce souhlasí  
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s experimentálními hodnotami nalezených v oblasti modelu, tedy predikce je spolehlivá. 
Definované intervaly jsou: 

• index <0,6 podobné molekuly nalezené v tréninkové sadě mají experimentální hodnoty, 
které se shodují s predikovanou hodnotou cílové sloučeniny;  

• 0.6 <= index <= 1,2 podobné molekuly nalezené v tréninkové sadě mají experimentální 
hodnoty, které mírně nesouhlasí s predikovanou hodnotou cílové sloučeniny; 

• index> 1,2 podobné molekuly nalezené v tréninkové sadě mají experimentální hodnoty, 
které naprosto nesouhlasí s predikovanou hodnotou cílové sloučeniny. 

Index Maximální chyba predikce mezi podobnými molekulami 

Tento index bere v úvahu maximální chybu v predikci mezi dvěma nejvíce podobnými 
sloučeninami. Hodnoty blízké 0 znamenají, že predikované sloučeniny spadají do oblasti 
modelu, kde model poskytuje spolehlivé predikce bez jakýchkoliv odlehlých hodnot. 
Definované intervaly jsou: 

• index <0,6 maximální chyba v predikci podobných molekul nalezených v tréninkové 
sadě má nízkou hodnotu, s ohledem na experimentální variabilitu; 

• 0.6 <= index <1,2 maximální chyba v predikci podobných molekul nalezených  
v tréninkové sadě má průměrnou hodnotu, s ohledem na experimentální variabilit; 

• index> = 1,2 maximální chyba v predikci podobných molekul nalezených v tréninkové 
sadě má vysokou hodnotu, s ohledem na experimentální variabilitu. 

Index Kontrola podobnosti atomově centrovaných fragmentů 

Tento index bere v úvahu přítomnost jednoho nebo více fragmentů, které se nevyskytují  
v tréninkové sadě, nebo vzácných fragmentů. Fragmenty prvního řádu predikované 
sloučeniny ze všech molekul v tréninkové sadě jsou vypočteny, pak porovnány  
s fragmenty prvního řádu z predikované sloučeniny.  

První index RARE bere v úvahu vzácné fragmenty vyskytující se méně než třikrát v 
tréninkové sadě, má hodnotu 1 pokud se žádné takové fragmenty nenacházejí, pokud 0,85 
až 2 fragmenty se nacházejí, a 0,7 pokud se nacházejí více než 2 fragmenty. Druhý index 
NOTFOUND bere v úvahu, že nebyly nalezeny fragmenty, má hodnotu 1, pokud se 
nevyskytují žádné takové fragmenty, 0,6 pokud jsou zjištěny fragmenty, 0,4 pokud se 
nachází více než 1 fragment.  

Konečný index je dán jako násobek RARE * NOTFOUND. Definované intervaly jsou: 

• index = 1 všechny atomově centrované fragmenty sloučeniny byly nalezeny ve 
sloučeninách v tréninkové sadě; 

• 1> index> = 0,7 některé atomově centrované fragmenty sloučeniny nebyly nalezeny ve 
sloučeninách v tréninkové sadě nebo jsou fragmenty vzácné;  

• index <0,7 významný počet atomově centrovaných fragmentů sloučeniny nebyl 
nalezen ve sloučeninách v tréninkové sadě nebo jsou fragmenty vzácné. 

Index Kontrola oblasti deskriptorů modelu 

Tento index zkontroluje, zda deskriptory vypočítané pro predikovanou látku jsou uvnitř 
oblasti deskriptorů tréninkové a testovací sady.  

Index má hodnotu 1, pokud jsou všechny deskriptory jsou uvnitř oblasti, 0 pokud je 
alespoň jeden deskriptor je mimo oblast. Definované intervaly jsou: 



56 

• index = 1 deskriptory této sloučeniny mají hodnoty uvnitř oblasti deskriptorů sloučenin 
tréninkové sady; 

• index = 0 deskriptory této sloučeniny mají hodnoty mimo oblast deskriptorů sloučenin 
testovací sady. 

Globální AD Index 

Konečný Globální index bere v úvahu všechny předchozí indexy, s cílem poskytnout 
obecné globální hodnocení oblasti použitelnosti pro predikovanou sloučeninu. Definované 
intervaly jsou: 

• 1> = index> 0,85 predikovaná látka je v oblasti použitelnosti modelu; 
• 0,85> = index> 0,7 predikovaná látka může být mimo oblast použitelnosti modelu; 
• index <= 0,7 predikovaná látka je mimo oblast použitelnosti modelu. 

5.1.2. Statistiky modelu 

Statistiky získané aplikací modelu na jeho původní datový soubor: 

Tréninková sada: n = 652, R2 = 0,69; RMSE = 0,83 

Testovací sada: n = 164, R2 = 0,64; RMSE = 0,89 

Statistiky pro testovací sadu uvažující index oblasti použitelnosti (AD); AD index se 
používá pro výsledné posouzení modelu, k rozdělení výsledků do tří skupin (uvnitř AD, 
případně mimo AD, mimo AD), které ukazují, že sloučeniny uvnitř AD mají lepší 
výsledky než ostatní. 

Testovací sada s AD indexem větším než 0,85 (sloučenin uvnitř AD): 

n = 39, R2 = 0,69; RMSE = 0,67 

Testovací sada s AD indexem mezi 0,85 a 0,7 (sloučeniny případně mimo AD): 

n = 67, R2 = 0.69 RMSE = 0.69 

Testovací sada s AD indexem nižším než 0,7 (sloučeniny mimo AD): 

n = 58, R2 = 0,61; RMSE = 1,18 

5.1.3. Použití modelu  

Vstup 

Tento model přijímá jako vstup dva formáty popisu molekul:  

• SDF (vícenásobný MOL soubor)  

• SMILES.  

SMILES je zkratka pro anglický termín „simplified molecular input line entry 
specification“, čili česky „zjednodušená molekulární specifikace pro vstupní řádky“. Tato 
specifikace jednoznačným způsobem popisuje strukturu molekul pomocí řetězců 
znaků ASCII. Řetězce SMILES lze importovat do většiny editorů molekul a konvertovat je 
zpět do dvojrozměrných kreseb nebo trojrozměrných modelů molekul. 

Konstrukce identifikátoru SMILES je znázorněna na obrázku 6. 
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Obrázek 6: Konstrukce SMILES 

Všechny zadané molekuly jsou na vstupu před výpočtem molekulárních deskriptorů 
zpracovány za účelem získání standardizovaného zadání sloučeniny. Z tohoto důvodu je 
třeba dbát následujících zásad. 

Atomy vodíku 

V SDF souborech by měly být explicitně atomy vodíku. Protože některé soubor SDF 
ukládají pouze atomový skelet a atomy vodíku jsou implicitní, při zpracování molekuly se 
systém pokusí přidat implicitní vodíky na základě známé standardní valence každého 
atomu (například, když atom uhlíku má tři jednoduché vazby, bude přidán atom vodíku, k 
dosažení mocenství čtyři). 

Formát popisu molekul 

Popis zadaný formátem SMILES využívá implicitní vodík. V některých případech je nutné 
explicitně zadat vodík; to nastává, když přizpůsobení zadání není jednoznačné. Například, 
když je atom dusíku v aromatickém kruhu s popisem, jako je "cnc", kde není jasné, zda 
toto odpovídá CN = C nebo C-[NH]-C, takže ve druhém případě  musí být výslovně 
označeno jako "c [nH] c". 

Aromaticita 

Systém vypočítá aromaticitu pomocí základního Hueckelova pravidla. Všimněme si, že u 
každého software pro kreslení a ukládání molekul lze použít různé přístupy k aromaticitě 
(např. běžně si uživatel může vybrat mezi základním pravidlem Hueckelovým a volným 
přístupem, ke kterému vedlo posuzování aromátů s větším počtem kruhů). Stejně jako 
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může být aromaticita ve vstupním souboru nastavena explicitně (např. v SMILES formátu 
pomocí malých písmen), při zpracování molekuly systém odstraňuje aromaticitu kruhů, 
které nesplňují Hueckelovo pravidlo. Pokud je z kruhu odstraněna aromatická vazba, není 
vždy možné obnovit původní strukturu ve formě Kekuleho vzorce (tj. s střídání 
jednoduchých a dvojných vazeb, jako ve SMILES formátu pro benzen, C = 1C = CC = 
CC1). V tomto případě jsou všechny vazby nastaveny jako jednoduché. Aromaticita 
detekce je opravdu důležité téma, některé z molekulových deskriptorů mohou mít 
významně odlišné hodnoty, pokud je kruh vnímán jako aromatický nebo ne. Z tohoto 
důvodu je doporučeno vždy používat explicitní vodíky v souboru SDF; vyhnout se 
explicitnímu popisu aromaticity v původních souborech; tímto způsobem je vnímání 
aromatičnosti ponecháno na předzpracování kroku a není žádná možnost chyb v důsledku 
transformace kruhů, které byly stanoveny jako aromatické v původním formátu, ale nejsou 
systémem identifikovány jako aromatické. 

Když je nějaká modifikace molekuly provedena v předzpracování (např. přidáním 
chybějících atomů vodíku, korekce aromaticity), obdržíme upozornění ve výsledku v 
oblasti poznámky. 

Výstup 

Výsledky uvedené jako textový soubor se skládají z prostého textového souboru (snadno 
importovatelný a zpracovatelný jakýmkoli tabulkovým procesorem), který obsahuje  
v každém řádku veškeré informace o predikci molekuly. Některé problémy se vyskytují při 
zpracování struktury molekuly, některá upozornění jsou uvedena v posledním poli 
(Remarks). Výsledky uvedené ve formátu .pdf se skládají z dokumentu, který obsahuje 
veškeré informace o predikci. Pro každou molekulu jsou výsledky organizovány v oddílech  
v následujícím pořadí. 

1 – Shrnutí predikce 

Zde je znázornění látky a konečné posouzení predikce (tj. predikce společně s analýzou 
oblasti použitelnosti). Dále jsou uvedeny všechny informace týkající se predikce. Predikce 
a experimentální hodnota (je-li k dispozici) jsou uvedeny v jednotkách -Log (mol / l). Tyto 
hodnoty jsou také uvedeny v mg / l; MW (molekulová hmotnost) sloučeniny je také 
k dispozici; MW je nezbytná pro konverzi, kde použitý vzorec je: 

[Mg / l] = 1000 ⋅ 10-1 ⋅ [-log (mol / l)] ⋅ MW                         (15) 

Grafické znázornění vyhodnocení predikce a její spolehlivosti je také k dispozici, pomocí 
následujících prvků: 

• Sloučenina je netoxická, hodnota LC50 je vyšší než 100 mg/l 
• Sloučenina je toxická, hodnota LC50 je menší než 100 mg/l, a více než 10 mg/l  
• Sloučenina je toxická, hodnota LC50 je menší než 10 mg/l a více než 1 mg/l  
• Sloučenina je vysoce toxická, hodnota LC50 je menší než 1 mg/l  
• Predikce má nízkou spolehlivost (sloučenina je mimo AD)  
• Predikce má střední spolehlivost (sloučenina by mohla být z AD)  
• Predikce má vysokou spolehlivost (směs je v AD) 

Oblast použitelnosti:  

- podobné sloučeniny, s predikovanými a experimentálními hodnotami - zde se uvádí 
seznam šesti nejvíce podobných sloučenin nacházejících se v tréninkové a testovací sadě 
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modelu, spolu s jejich zobrazením a relevantními informacemi (hlavně experimentální 
hodnoty a predikované hodnoty); 

- naměřené výsledky oblasti použitelnosti - zde se uvádí seznam všech výsledků oblasti 
použitelnosti, počínaje globálním indexem oblasti použitelnosti (ADI). Konečné posouzení 
spolehlivosti predikce je dáno na základě hodnoty ADI. Pro každý index je uvedena jeho 
hodnota a stručné vysvětlení významu této hodnoty. 

Podrobný výstup ve formátu .pdf i .txt pro jeho obsáhlost (přes 2000 stran) nelze uvést celý 
se všemi podrobnostmi.  

5.1.4. Hodnocení spolehlivosti modelu 

V tabulce 6 je uveden přehled kategorií spolehlivosti modelu – vysoká, střední, nízká – 
s počty výsledků v nich obsažených. 

Tabulka 17: Spolehlivost modelu Fathead Minnow LC50 96 h - VegaNIC 

Spolehlivost modelu Počet % 

Experimentální hodnota 1183 1,35 

Nízká 54724 62,51 

Střední 21519 24,58 

Vysoká 10123 11,53 

Celkem 87549 100 

 

Obrázek 7: Rozdělení spolehlivosti modelu Fathead Minnow LC50 96 h - VegaNIC 

Spolehlivost modelu je posunuta spíše do oblasti nízké, ve které se nachází více než 60% 
výsledků predikcí. Malý počet experimentálních hodnot nalezených pro studovaný soubor 
látek ilustruje potřebu získávání dat o vlastnostech látek náhradními metodami. 
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5.2. Zpracování výsledků  

Výsledky predikcí toxicity pro Fathead Minnow LC50 96 h (Pimephales Promelas) celého 
souboru 87549 látek byly podrobeny kritické analýze. V prvním kroku byly vybrány látky,  
u kterých je k dispozici v interní databázi experimentální hodnota LC50. Poté byly 
eliminovány strukturně duplicitní látky podle identifikátoru SMILES. Takto vznikl soubor 
687 látek s údaji o hodnotě LC50 vypočtené a experimentální. Na obrázku 8 je uveden graf, 
ve kterém jsou pro 687 analyzovaných látek vyneseny hodnoty predikcí vypočtených a 
experimentálních z databáze. Tato data byla dále analyzována metodou ANOVA. 
Výsledky statistické analýzy jsou uvedeny v tabulce 18. 

Tabulka 18: ANOVA – predikce a experimentální hodnoty 

Faktor                                                                                                                                                                                                           

Výběr                         Počet                   Součet                            Průměr                          Rozptyl                                                              

Proměnná #1                   687                           2689,38                       3,9146              1,6290                                                                          

Proměnná #2                   687                           2722,45                       3,9628              2,1619                                                                        

ANOVA                                                                                                                                                                                                       

Zdroj variability           SS                            Rozdíl                         MS                            F                             Hodnota P                      F krit                        

Mezi výběry                0,7959             1                             0,7959             0,4199             0,5170             3,8482              

Všechny výběry                 2600,5733             1372                          1,8954                                                                                                       

Celkem                          2601,3693              1373                                                                                                    

 

 
Obrázek 8: Predikce a experimentální hodnoty 

Z uvedených údajů lze vyvodit závěr o validitě modelu. Statistické charakteristiky dat jsou 
pro daný soubor příznivé. Korelační koeficient, který má hodnotu 0,5170, znamená, že 
model je dobrý a schopný predikovat aktivity látek, nezahrnutých v postupu vývoje 
modelu. Obecně je-li q2Y > 0,5 pokládá se model za dobrý, > 0,9 pokládá se za vynikající. 
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6. NÁVRH POSTUPU ZÍSKÁVÁNÍ DAT 

6.1. Popis dílčích kroků 

Postup, jak pomocí statistické analýzy dostupných datových souborů a souvisejících 
modelů vlastností nebezpečných látek řešit nedostatek relevantních dat pro účely 
hodnocení environmentálních dopadů chemických havárií, představuje ucelený nástroj, 
charakterizovaný systematickým přístupem k zadání úlohy, výběru vstupních parametrů a 
nástrojů, kritické analýze používaných dat a správné interpretaci výsledků. 

Vlastní postup zahrnuje dílčí kroky uvedené v tabulce 19. 

Tabulka 19: Popis postupu získávání dat 

Krok Název Znak Počet možných prvků 

1 Výběr látky LA 1,…, x 

2 Výběr databáze DB 1,…, n 

3 Výběr nástroje SW 1,…, m 

4  Výběr endpointu EP 1,…, y 

5 Výběr modelu MO 1,…, z 

6 Validace modelu VM 1,…, p 

7 Výpočet ekotoxicity  ET 1 

 

6.1.1. Výběr látky 

Výběr látky je dán potřebou určení konkrétních vlastností pro určitou situaci nebo scénář 
při hodnocení environmentálních rizik. Aplikace postupu resp. modelů QSAR k predikci 
definovaných účinků látky má některá omezení, která nedovolují, aby byla používána  jako 
plnohodnotná náhrada za skutečné zhodnocení nebezpečí, ale spíše jako užitečná pomoc.  

Za prvé, vztahy struktura – aktivita (QSAR) jsou korelace, nikoliv kausální vztahy.  
U některých skupin chemických látek je běžné, že jedna nebo více jich způsobí 
nefunkčnost modelu QSAR. Hlavní důvod je ten, že u metody QSAR uvažujeme  
s předpokladem, že každá látka v modelu má stejný mechanismus působení na živý 
organismus, což nemusí být nezbytně pravda.  

Za druhé, QSAR nepracuje dobře s látkami, které jsou silně polární; naopak funguje velmi 
dobře u nepolárních látek. Omezení použití platí pro anorganické látky, organické soli, 
kovalentně vázané kovy, komplexy a směsi. 

6.1.2. Výběr databází 

Databáze vlastností látek jsou typově i použitím poměrně odlišné. Existuje mnoho databází 
a vyhledávačů dat o vlastnostech látek, avšak ne každá je vhodná pro daný účel. Přehled 
databází, používaných v analýze QSAR je uveden v tabulce 20  spolu s popisem jejich 
obsahu, údajem o správci a dostupnosti. 
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Tabulka 20: Databáze OECD QSAR Application Toolbox 

Název Obsah Správce Údaj o dostupnosti 

Danish EPA Estimations for numerous 
properties and effects 
based on QSAR models. 

Danish EPA http://qsar.food.dtu.dk 

 

ECETOC Experimental results for 
aquatic toxicity. 

ECETOC ECETOC 2003. Aquatic Hazard 
Assessment II, Technical Report No. 
91. Issn-0773-8072-91 

http://www.ecetoc.org/chemical-
databases 

ECOTOX Experimental results for 
aquatic and terrestrial 
toxicity as well as 
bioconcentrationThis 
database integrates three 
previously independent 
databases - AQUIRE, 
PHYTOTOX, and 
TERRETOX. 

US-EPA http://cfpub.epa.gov/ecotox/ 

ISSTOX Chemical Toxicity 
Databases 

 

 

Instituto Superiore de 
Sanità, Italy 

http://www.iss.it/ampp/dati/cont.php
?id=233&lang=1&tipo=7 

OASIS Aquatic Experimental results for 
aquatic toxicity, 

specifically for five 
aquatic species 
Pimephales promelas, 
Tetrahymena pyriformis, 
Oryzias latipes, Poecilia 
reticulate and Daphnia 
magna. 

Laboratory of 
Mathematical 
Chemistry, Bulgaria 

US-EPA University of 
Knoxville, Tenessee 

 

NITE Japan 

http://cfpub.epa.gov/ecotox/ 

 

 

 

 

 

http://www.safe.nite.go.jp/english/ki
zon/KIZON_start_hazkizon.html 

OASIS 
Bioaccumulation 

Experimental results on 
bioaccumulation 

Laboratory of  
Mathematical 
Chemistry, Bulgaria, 

NITE Japan, 

Exxon Mobile 

http://www.safe.nite.go.jp/english/ki
zon/KIZON_start_hazkizon.html 

OASIS 
Biodegradation 

Experimental results on 
biodegradation 

Laboratory of 
Mathematical 
Chemistry, Bulgaria, 

NITE Japan 

http://www.safe.nite.go.jp/english/ki
zon/KIZON_start_hazkizon.html 
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Název Obsah Správce Údaj o dostupnosti 

OASIS ERBA Estrogen Receptor 
Binding Affinity, 
expressed as relative 
binding affinities 

in comparison with the 
estradiol affinity. 

Laboratory of 
Mathematical 
Chemistry, Bulgaria 

CERI Japan 

US FDA,   

US EPA 

University of Illinois,  

University of Kentucky 

This database contains results 
provided by US-EPA, University of 
Illinois, University of Kentucky as 
well as from the following sources: 
Akahori et al., SAR QSAR Environ 
Res. 16(4), 323-337, 2005.). 

Fang et al., Chem. Res. Toxicol. 
14(3), 280–294, 2001. 

OASIS Genetox Experimental results for 
genotoxicity. 

Laboratory of 
Mathematical 
Chemistry, Bulgaria 

US-H US-P P&G 

Danish EPA 

This database contains results 
gathered by The US-HIH, the US- 
NTP, P&G and the Danish EPA as 
well as from the following sources: 

Kazius et al., J. Med. Chem., 48, 
312 – 320, 2005 

Kirkland et al., Mutation Research, 
584, 1–256, 2005 

Kier et al., Mutation Research, 168, 
69-240, 1986) 

OASIS 

Skin sensitisation 

Experimental results for 
skin sensitisation 

Laboratory of 
Mathematical 
Chemistry, Bulgaria, 

Unilever,  

Exxon Mobile 

This database contains results 
provided by Unilever and 
ExxonMobile as well as from the 
following sources: 

Cronin & Basketter. SAR QSAR 
Environ. Res. 2(3): 159-179, 1994. 

Kayser, D., E. Schlede. (eds.) 
Chemikalien und Kontagtalergie – 
eine bewertende Zusammen- 
stellung. Medizin&Wissen 
Verlagges, Munchen. ISBN 3-
86094-163-1, 2001. 

CANADA 
Bioaccumulation 

Experimental results on 
bioaccumulation in aquatic 
organisms 

Environment Canada http://www.ec.gc.ca/default.asp?lang
=En&n=ECD35C36&xsl=idolsearch
guirenderer%2Cresult&xml=ECD35
C36-D5D1-418F-A292-
6AC0FC9F697F&searchoffset=1&se
archfunction=basicsearch&searchstri
ng=Experimental+results+on+bioacc
umulation+in+aquatic+organisms&la
ng 

CEFIC – LRI BCF Experimental results on 
bioaccumulation in fish. 

CEFIC - LRI http://ambit.sourceforge.net/euras/E
URAS_CEFIC_LRI-
BCF_Fields&References_2008-01-
08.xls 



64 

Název Obsah Správce Údaj o dostupnosti 

ECETOC Eye 

Irritation 

Experimental results on 
rabbit eye irritation 

ECETOC ECETOC 1992. Eye Irritation 
Reference Chemicals Data Bank, 
Technical Report No. 48. ISSN-
0773-8072-48(2) 

http://staging.idweaver.com/ECETO
C/Documents/TR%20048.pdf 

ECETOC Skin 

Sensitisation 

Experimental results on 
skin and respiratory 
sensitization 

ECETOC ECETOC 1999. Skin and 

Respiratory Sensitisers: Reference 
Chemicals Data Bank. Technical 
report No.77. ISSN-0773-8072-77 

http://staging.idweaver.com/ECETO
C/Documents/TR%20077.pdf 

EPISUITE_OB 
S_DATA 

Experimental results on 
physical-chemical 
properties, as accessed 
from EPISUITE.  

US-EPA & Syracuse 

Research Corporation 

For the full database and references 
see: 
http://www.syrres.com/eSc/physpro
p.htm 

Japan Aquatic Experimental results on 
aquatic toxicity based on 
tests performed within the 
Japanese Existing 
Chemicals Programme. 

Japanese Ministry of 

Environment 

http://www.safe.nite.go.jp/english/d 

Japan 

EXCHEM 

Experimental results from 
single dose toxicity test 
and mutagenicity test 
results performed under 
Japan's Existing 
Chemicals Programme. 

Japanese Ministry of 
Health, Labour and 
Welfare. 

http://dra4.nihs.go.jp/mhlw_data/js 

RIVM skin 

Irritation 

Primary Skin Irritation 

Indices from skin irritation 
tests 

RIVM,  

the Netherlands 

The database contains results from 
the following sources: 

Barratt,   ECVAM   Workshop   6: 
Corrosivity ECETOC 1995. Skin 
Irritation and Corrosion:   Reference   
Chemicals Data Bank. Technical 
Report No.66. 
[http://staging.idweaver.com/ECET
OC/Documents/TR%20066.pdf] 

Kodithala et al. (2002) Toxicol.Sci. 
66(336-346) 

 

6.1.3. Výběr nástroje 

Výběr nástroje, kterým je v tomto případě software, se řídí jeho dostupností a vhodností 
vnitřního uspořádání ke zpracování zadaného úkolu podle látky a dostupnosti jejích 
charakteristik, potřebných k dalším výpočtům v relevantních databázích (interních i 
externích). Každý z vybraných nástrojů se liší od ostatních z hlediska své komplexity 
při predikci hodnot toxicity pro specifické definované účinky. Proto je třeba přistoupit 
k získání poznatků o každém z vybraných nástrojů. 
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Kritéria srovnání lze rozdělit do následujících tématických oblastí: 

• základní charakteristiky (např. rozsah výpočtů, typy modelů); 

• potřebné vstupní informace (např. identifikátory látky, formát vstupních dat); 

• princip (typ aplikace, metody výpočtu); 

• výstupy z provedeného výpočtu (reporty); 

• ostatní srovnávané charakteristiky (např. časová náročnost výpočtů, interpretace 
výsledků). 

Kritéria srovnání jsou volena tak, aby co nejpřesněji vystihla strukturu jednotlivých 
srovnávaných nástrojů a umožnila tak jejich objektivní porovnání.  

Základní charakteristiky hodnocení 

První srovnávanou charakteristikou, která má mimo jiné významnou vypovídací schopnost 
o tom, jak bude výpočet probíhat, byl přístup nástroje k stanovení predikce (tj. kvalitativní, 
kvantitativní nebo semi-kvantitativní). Jak je z níže uvedené tabulky 21 patrné, všechny  
nástroje vybrané pro srovnání používají postupy kvantitativní, tj. založenými na výpočtu 
predikce, stejně jako určení kvalitativních definovaných účinků. 

Tabulka 21: Přístup nástrojů QSAR k stanovení predikce 

 ACD/I-Lab 
 

TEST 
 

EPI SUITE 
 

VegaNIC 
 

QSAR 
TOOLBOX 

Kvalitativní + + + + + 

Semi-
kvantitativní 

+ + + + + 

Kvantitativní + + + + + 

 

V další tabulce 23 je uvedeno srovnání výbavy jednotlivých nástrojů, snadnost obsluhy a 
kvality výstupů. 

Tabulka 22: Hodnocení kvality nástrojů QSAR 

 ACD/I-Lab 
 

TEST 
 

EPI SUITE 
 

VegaNIC 
 

QSAR 
TOOLBOX 
 

Predikce jsou podporovány 
hodnotami indexu věrohodnosti, 
který představuje kvantitativní 
hodnocení spolehlivosti predikce 

+ -  + + 

Možnost výběru modelu či tvorba 
nového modelu  

- - + - + 

Výpočty jsou prováděny 
automaticky bez intervence 
uživatele 

+ + + + - 

Rychlé dávkové výpočty poskytují 
predikce LC50 pro soubory látek,  

- - + + - 

Přehledný výstupní formát + + + + - 

 

Poslední srovnávanou charakteristikou je porovnání možného požadovaného účelu použití 
nástroje, uvedené v tabulce  22. 
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Tabulka 23: Srovnání rozsahu nástrojů QSAR 

 ACD/I-Lab 
 

TEST 
 

EPI SUITE 
 

VegaNIC 
 

QSAR 
TOOLBOX 

Vypočítává akutní toxicitu 
analyzovaných složek, 
vyjádřenou jako hodnota LC50 
pro FM  

+ + + + + 

Vypočítává akutní toxicitu 
analyzovaných složek, 
vyjádřenou jako hodnota LC50 
pro DM 

+ + + + + 

 

6.1.4. Výběr endpointů 

Výběr definovaného účinku (endpointu) je dán nabídkou v jednotlivých typech použitých 
nástrojů (software) a potřebou dalšího využití (např. v analýze rizika). V tabulce jsou 
uvedeny příklady používaných definovaných účinků akutní toxicity pro vodní prostředí. 

Tabulka 24: Definované účinky (Endpoints) 

Endpoint  Definice   

96 hour fathead minnow LC50 Koncentrace zkoušené látky ve vodě (mg / l), která způsobuje 
uhynutí 50% střevle po 96 hodinách 

48 hour D. magna LC50 Koncentrace zkoušené látky ve vodě (mg / l), která způsobuje 
uhynutí 50% Daphnia magna po 48 hodinách 

48 hour T. pyriformis IGC50 Koncentrace zkoušené látky ve vodě (mg / L), které způsobuje 
50% inhibici růstu na pyriformis Tetrahymena po 48 hodinách 

 

Pro  účely QSAR se používá řada dalších charakteristik látek, např. rozdělovací koeficient 
n-oktanol / voda, bod varu, bod tání, tlak par, rozpustnost ve vodě. 

6.1.5. Výběr modelu 

Výběr modelu je úzce navázán na výběr definovaného účinku (endpointu). Např. 
v programu EPISUIT obsažený modul ECOSAR obsahuje celou řadu modelů 
(jednotlivých QSAR rovnic) odhadující různé endpointy pro různé vodní organismy. 
Různé modely jsou rovněž použity podle povahy hodnocené molekuly. Modul rozeznává 
přes 50 kategorií chemických látek a obsahuje přes 150 modelů. Základním vstupním 
parametrem (deskriptorem) všech těchto modelů je hodnota rozdělovacího koeficientu n-
oktanol / voda, která může být získána odhadem, z interní databáze programu, nebo může 
být zadána manuálně. Konstrukce modelu je založena na třech disciplínách: organické 
chemii, ekotoxikologii a statistice. Postup tvorby modelu se skládá z následujících kroků: 

• formulace tříd; 
• multirozměrná charakterizace a výpočet základních vlastností proměnné; 
• výběr tréninkové a testovací sady; 
• testování biologických vlastností (aktivity); 
• definování QSAR; 
• experimentální validace a predikce. 
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Při formulaci skupin sloučenin podobných vlastnosrí (analogů) se provede zařazení 
(klasifikace) látek do jednotlivých definovaných tříd. Třídou se v tomto kontextu rozumí 
homogenní skupina chemicky podobných látek, které vykazují stejný či podobný 
mechanismus účinku. Přitom je obvykle nutné vztáhnout strukturní vlastnosti látek k jejich 
chemickým vlastnostem. 

Multirozměrná charakterizace proměnné zahrnuje popis strukturní rozmantosti unitř třídy 
prostřednictvím molekulárních dskriptorů. Volba deskriptorů musí být přizpůsbena 
chemické povaze látek a především jejich předpokládanému biologickému účinku. Velmi 
užitečnou alternativou systematického popisu struktur je použití tzv. „principal properties“ 
(PP). 

Při výběru tréninkové a testovací sady látek musí vybrané látky maximálně pokrýt 
strukturální varianci v rámci zkoumané třídy, resp. být jejími dobrými reprezentanty tak, 
aby konečný model měl co nejširší platnost. 

Při testování biologických vlastností je důležité, že se zvyšujícím se počtem použitých 
biologických testů se zvyšuje stabilita a prediktivita výsledného modelu. Důležitý je 
rovněž počet testovaných látek. Optimální je testovat minimální počet látek postačující 
k získání kvalitního modelu. 

Samotné definování modelu QSAR je sestavení takové matematické rovnice, která co 
nejlépe popisuje závislost aktivity látek (proměnná Y) na libovolné kombinaci fyzikálně-
chemických deskriptorů (proměnná X). Vyloučením těch deskriptorů, které nejsou pro 
aktivitu látek relevantní s ezvyšuje prediktivita finálního modelu. Kvalita modelu bývá 
zpravidla posuzována na základě jeho statistických parametrů, jako je regresní koeficient 
R2 a „cross-validovaný“ regresní koeficient (Q2). 

6.1.6. Validace modelu 

Externí nebo-li experimentální validace modelu představuje ověření hodnot predikovaných 
pro několik vybraných látek (tzv. testovací sadu) laboratorním testováním. Interní validace 
vychází pouze z hodnot naměřených pro tréninkovou sadu, např. náhodné přiřazování  
Y-proměnných proměnným X – tzv. randomizace dat – s paralelním výpočtem 
statistických parametrů R2 a Q2 . 

Nejpoužívanější metodou pro stanovení stability a prediktivity modelů je analýza vlivu 
každého jeho prvku na konečný model. Jakýkoli model, dokonce i s výbornou úrovní a 
spolehlivostí predikcí může vykazovat nedostatky v reálných vztazích mezi strukturálními 
deskriptory a aktivitami. K potvrzení možnosti korelací musí být provedena procedura 
validace věrohodnosti. Definitivní validita modelů je potvrzena jeho externí validací 
k vyhodnocení jeho účinnosti. Koncentrace složek v testovací sadě jsou predikovány 
použitím modelů QSAR. Vypočtená hodnota LC50 složek je v predikované sadě a 
experimentální hodnota LC50 v testovací sadě. Rovněž musí být vypočten korelační 
koeficient mezi predikovanou a experimentální hodnotou pro daný model QSAR. Hodnota 
korelačního koeficientu mezi predikovanou a exprerimentální hodnotou, která je větší než 
0,5 znamená, že model je dobrý a schopný predikovat aktivity látek, nezahrnutých 
v postupu vývoje modelů.  

K dalšímu hodnocení významnosti vyvinutého modelu je třeba zdůraznit test stability. 
K tomu je použit odhad standardní chyby a metoda nejmenších čtverců. Hodnoty 
standardní chyby SSE, nejmenších čtverců standardní chyby RMSE a predikce nejmenších 
čtverců standardní chyby RMSEP, které jsou v hypotetickém modelu např. 0,49; 3,7 a 3,6, 
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přispívají statistické významnosti modelu. Navíc nízké hodnoty SSE, RMSE a RMSEP 
indikují, že vyvinutý model QSAR je spolehlivý pro predikci neznámých složek v 
testovací sadě.  

Validační metody nástroje T.E.S.T. 

Statistická externí validace 

Prediktivní schopnost každé QSAR metodiky může být vyhodnocena použitím statistické 
externí validace. Datový soubor je rozdělen na tréninkovou a testovací sadu použitím 
algoritmu Kennard-Stone [44]. K vytvoření tréninkové a testovací sady je použit náhodný 
výběr, protože užití metody Kennard-Stone dává poněkud optimistické odhady prediktivní 
schopnosti (testovací složky jsou vždy v oblasti kalibrace modelu). Pro definované účinky 
toxicity je tréninková a testovací sada převzata z datového souboru CAESAR.[31]  

Model QSAR má přijatelnou prediktivní sílu při splnění následujícíh podmínek. 

q2 > 0,5                   (16) 

R2 > 0,6                   (17) 

(R2 – R0
2)   

 < 0,1 a 0,85 < k < 1,15 (18)   

     R2   

kde q2 je korelační koeficient pro tréninkovou sadu, R2 je korelační koeficient mezi 
experimentální a predikovanou toxicitou pro testovací sadu, R0

2 je korelační koeficient 
mezi experimentální a predikovanou toxicitou pro testovací sadu s posunutím nuly v ose Y, 
kde regresní křivka je dána vztahem Y= k.X.  

Část predikovaných látek musí být vzata do úvahy při hodnocení přesnosti predikce a to 
takové, které mohou někdy být vyloučeny z výsledků.  

Pro definované účinky binární toxicity jako je např. vývojová toxicita je přesnost predikce 
hodnocena ve smyslu frakcí jednotlivých složek, které jsou predikovány přesně. Přesnost 
predikce je hodnocena třemi různými statistikami – robustnost, citlivost a specificita.  

Robustnost charakterizuje část ze všech složek, které jsou predikovány korektně 
(experimentálně aktivní složky, které jsou predikovány jako aktivní a experimentálně 
inaktivní složky, které jsou predikovány jako inaktivní.). Citlivost je frakce 
exprerimentálně aktivních složek a specificita je frakce experimentálně inaktivních složek.  

6.1.7. Výpočet ekotoxicity  

Vlastní výpočet hodnoty příslušného definovaného účinku se provede z očištěných 
výsledků predikce z jednotlivých použitých nástrojů a modelů 

Výsledky modelů, u kterých byla vyhodnocena velmi nízká spolehlivost, obvykle nelze 
použít, není-li je možno srovnat s jinak získanými věrohodnými např. experimentálními 
daty. 

Experimentální hodnoty pro sledované definované účinky  hodnocených látek jsou 
přiřazeny z interních databází použitých nástrojů při tvorbě modelu QSAR. Další 
experimentální hodnoty mohou být dohledávány v externích databázích. [45][46][47][48] 
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Ze zjištěných experimentálních hodnot jsou vypočteny průměrné hodnoty pro každý 
sledovaný definovaný účinek a látku. 

Otázka věrohodnosti a správnosti experimentálních dat je klíčovou při porovnávání s daty 
vypočtenými pomocí vztahů mezi strukturou látky a její aktivitou. Experimentální hodnoty 
se mnohdy řádově liší, byť udávané podmínky testování by měly být pro daný typ testu 
konstantní.  

Pro sledované definované účinky se provede porovnání průměrných predikcí 
s experimentálními hodnotami. 

Pro posouzení věrohodnosti predikovaných hodnot musí být vypočteny korelační 
koeficienty souborů predikovaných a experimentálních hodnot pro sledované definované 
účinky. 

Koeficient korelace je interpretován v následujících úrovních: 

1 - naprostá spolehlivost (funkční závislost) 
1,00 - 0,90 velmi vysoká spolehlivost 
0,90 - 0,70 vysoká spolehlivost 
0,70 - 0,40 střední spolehlivost 
0,40 - 0,20 nízká spolehlivost 
0,20 - 0,00 slabá (nepoužitelná) spolehlivost 
0 - naprostá nespolehlivost 

Dále se provede porovnání dat o klasifikaci látek ve třídě Nebezpečnost pro vodní 
prostředí - akutní toxicita kategorie 1 a vyhodnocení nejistoty použití v analýze následků 
chemických havárií v podmínkách přechodu na novou klasifikaci látek. 

Porovnání dat o klasifikaci látek ve třídě Nebezpečnost pro vodní prostředí - akutní 
toxicita kategorie 1  

Akutní (krátkodobá) nebezpečnost pro vodní prostředí  - Akutní toxicita kategorie 1 - je 
podle [4] definována hodnotami  96 h LC50  (pro ryby) ≤ 1 mg/l nebo 48 h LC50  (pro 
korýše) ≤ 1 mg/l . 

Srovnání lze rovněž učinit na základě definice žádné akutní toxicity. Žádná akutní toxicita 
se chápe tak, že L(E)C50 je vyšší než rozpustnost hodnocené látky ve vodě. Rovněž se 
vztahuje na špatně rozpustné látky (rozpustnost ve vodě < 1 mg/l), pokud existují důkazy, 
že zkouška akutní toxicity neposkytuje skutečné měřítko vnitřní toxicity. 
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7. APLIKACE POSTUPU ZÍSKÁVÁNÍ DAT 
Navržený postup získávání dat je aplikován na soubor vybraných látek, aby mohlo být 
provedeno vyhodnocení jeho použitelnosti a omezení při získávání dat pro potřeby analýzy 
následků havárií, které jsou zahrnuty v rámci analýzy a hodnocení rizika. 

7.1. Výběr látek 

Výběr je zaměřen na látky nově přidané do tabulky 2 Přílohy I směrnice Seveso III. Tyto 
látky byly klasifikovány pro účely směrnice Seveso II podle svých nebezpečných 
vlastností, v novém systému jsou již explicitně vyňaty mezi látky vyjmenované. 

Tabulka 25: Nové látky SEVESO III 

 Látka – název anglicky SMILE CAS Kategorie 

1 Amoniak bezvodý N  7664-41-7  
Anorganická 
látka 

2 Fluorid boritý  FB(F)F  7637-07-2  
Anorganická 
látka 

3 Sirovodík  [H]S[H]  7783-06-4  
Anorganická 
látka 

4 Piperidin C1CCNCC1  110-89-4  Alifatický amin 

5 
Bis(2-
dimethylaminoethyl)(methyl)amin 

CN(C)CCN(C)CCN(C)C  3030-47-5  Alifatický amin 

6 3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin CCCCC(CC)COCCCN  5397-31-9  Alifatický amin 

7 Propylamin CCCN  107-10-8  Alifatický amin 

8 Tert-butyl akrylát CC(C)(C)OC(=O)C=C  1663-39-4  Akrylát 

9 2-Methyl-3-butenenitril N#CC(C)C=C  16529-56-9  Vinyl/Alyl nitril 

10 
Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5,-
thiadiazine-2-thion (Dazomet)  

CN1CN(C(=S)SC1)C  533-74-4  Thiokarbamát 

11 Methylakrylát C=CC(OC)=O  96-33-3  Akrylát 

12 3-methylpyridin CC1=CN=CC=C1  108-99-6  Pyridin 

13 1-bromo-3-chloropropan ClCCCBr  109-70-6  Halogenalkan  

7.2. Výběr databází 

Pro účely predikce akutní toxicity pro vodní prostředí jsou nejvhodnější následující 
databáze, obsažené také v QSAR Toolbox. 

Tabulka 26: Databáze akutní toxicity pro vodní prostředí 

Databáze Počet látek Počet údajů Počet endpointů 
Aquatic ECETOC 734 9487 33 
Aquatic Japan MoE 464 2900 4 
Aquatic OASIS 2390 4826 8 
Aquatic US-EPA ECOTOX 7894 337204 147 
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7.2. Výběr nástroje 

Reporty byly vytvořeny v prostředí těchto software: 

• ACD/I-Lab 

• TEST 

• EPI SUITE 

• VegaNIC 

• QSAR TOOLBOX 

Všechny tyto nástroje jsou volně dostupné, mají přehledné výstupy i vnitřní validaci 
modelů pro studované definované účinky (endpointy) akutní toxicity pro vodní prostředí. 

7.4. Výběr endpointů 

Pro výpočet akutní toxicity pro vodní prostředí byly vybrány dva endpointy počítané 
použitými vybranými nástroji, charakterisující akutní a chronickou toxicitu pro vodní 
prostředí.  

 Fathead Minnow LC50 96 h Koncentrace zkoušené látky ve vodě (mg/l), která způsobuje 
uhynutí 50% střevle po 96 hodinách 

 Daphnia magna LC50 48 h Koncentrace zkoušené látky ve vodě (mg/l), která způsobuje 
uhynutí 50% Daphnia magna po 48 hodinách 

7.5. Výběr modelů 

Výběr modelu je úzce navázán na výběr definovaného účinku (endpointu).  

Výběr modelů je rovněž dán možností jejich nastavení (viz kap. 6.1.5.) při práci s 
vybranými nástroji. Prakticky pouze nástroj QSAR Toolbox poskytuje možnost význého 
ovlinění použitého modelu či tvorbu modelu vlastního.  

Pro definované účinky Fathead Minnow LC50 96 h a Daphnia magna LC50 48 h jsou ve 
vybraných nástrojích (viz 7.2.) nastaveny hotové modely k přímému použití. 

• ACD/I-Lab  - model přednastaven (charakteristika v kap. 4.1.1.) 

• TEST  - vlastní model pro každou z používaných metod (Hierarchická metoda, FDA 
metoda, Metoda jednoduchého modelu, Metoda skupinového příspěvku, Interpolační 
metoda nearest neighbor, Metoda konsensu) – viz kap.4.1.2. 

• EPI SUITE – modul ECOSAR obsahuje různých 440 QSAR používaných automaticky. 

• VegaNIC - model je lineární regresí provedenou na 21 deskriptorech. 

• QSAR TOOLBOX: používá metody Read across, Trend Analysis, QSAR – s vlastními 
modely. 

Na těchto modelech byly provedeny predikce pro vybrané látky – soubor 13 látek viz kap. 
7.1. 



72 

7.5.1. Výsledky ACD/I-Lab 

Tabulka 27: Výsledky ACD/I-Lab 

Látka 
FM 

mg/l 

Spolehlivost 

modelu 

DM 

mg/l 

Spolehlivost 

modelu 

Amoniak bezvodý N/A N/A N/A N/A 

Fluorid boritý  N/A N/A N/A N/A 

Sirovodík  N/A N/A N/A N/A 

Piperidin 240 Střední (0.66) 160 Vysoká (0.79) 

Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin 40 Nízká (0.48) 430 Nízká (0.34) 

3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin 14 Střední (0.7) 88 Nízká (0.31) 

Propylamin 270 Vysoká (0.97) 110 Nízká (0.46) 

Tert-butyl akrylát 2 Vysoká (0.8) 2 Nízká (0.35) 

2-Methyl-3-butenenitril 38 Střední (0.59) 39 Střední (0.58) 

Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5,-thiadiazine-2-

thion (Dazomet)  
28 Nízká (0.4) 22 Borderline (0.42) 

Methylakrylát 2,9 Vysoká (0.79) 11 Střední (0.59) 

3-methylpyridin 340 Vysoká(0.83) 300 Vysoká (0.83) 

1-bromo-3-chloropropan 21 Střední (0.68) 170 Střední (0.61) 

 

7.5.2. Výsledky T.E.S.T.  

Pozn.: všechny hodnoty jsou uvedeny jako -log(mol/l). 

Tabulka 28: Fathead minnow LC50 (96 h) 

# Exp 
Pred_Hierarchic

al clustering 

Pred_Single 

model 

Pred_Group 

contribution 
Pred_FDA 

Pred_Nearest 

neighbor 

Pred_ 

Consensu 

1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2 N/A N/A N/A N/A N/A 3,03 N/A 

3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

4 N/A 2,48 2,57 2,81 2,22 1,70 2,36 

5 N/A 1,52 1,97 2,04 1,63 3,05 2,04 

6 N/A 4,20 3,52 3,83 4,38 6,00 4,39 

7 2,28 2,01 2,22 2,47 1,99 1,99 2,14 

8 N/A 4,62 4,68 4,52 3,67 4,66 4,43 

9 N/A 3,72 3,01 3,92 2,47 3,01 3,23 

10 N/A 2,73 3,05 N/A 3,31 N/A 3,03 

11 N/A 4,18 4,06 4,18 4,36 3,75 4,11 

12 2,81 2,61 2,69 2,74 2,40 2,39 2,57 

13 N/A 3,85 3,55 4,05 3,62 3,57 3,73 
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Tabulka 29: Daphnia magna LC50 (48 h) 

# Exp Pred_Hierarchic
al clustering 

Pred_Single 
model 

Pred_Group 
contribution 

Pred_FDA Pred_Nearest 
neighbor 

Pred_ 
Consensu 

1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2 N/A N/A N/A N/A N/A 2,63 N/A 

3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

4 N/A 2,50 2,55 3,16 2,43 2,63 2,66 

5 N/A 3,66 2,73 N/A 3,03 N/A 3,14 

6 N/A 4,95 3,96 4,27 3,70 5,03 4,38 

7 N/A 2,50 3,30 3,17 3,19 1,97 2,82 

8 N/A N/A N/A N/A N/A 2,62 N/A 

9 N/A 3,65 4,87 2,81 3,15 2,28 3,35 

10 N/A 5,02 4,07 3,94 4,33 4,17 4,31 

11 N/A N/A N/A N/A N/A 2,62 N/A 

12 N/A 3,25 3,59 2,61 3,70 2,85 3,20 

13 N/A 3,57 3,60 3,42 3,55 3,20 3,47 

 

 

 

Tabulka 30: T.E.S.T. – souhrn predikcí 

Mol Látka 
Fathead Minnow LC50 96h  

[-log(mol/l)] 

Daphnia Magna LC50 48h  

[-log(mol/l)] 

1 Amoniak bezvodý N/A N/A 

2 Fluorid boritý N/A N/A 

3 Sirovodík  N/A N/A 

4 Piperidin 2,36 2,66 

5 Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin 2,04 3,14 

6 3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin 4,39 4,38 

7 Propylamin 2,14 2,82 

8 Tert-butylakrylát 4,43 N/A 

9 2-Methyl-3-butenenitril 3,23 3,35 

10 

Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5,-thiadiazin-2-

thione (Dazomet)  

3,03 4,31 

11 Methylakrylát  4,11 N/A 

12 3-methylpyridin 2,57 3,2 

13 1-bromo-3-chloropropan 3,73 3,47 
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7.5.3. Výsledky VegaNIC 

Tabulka 31: Daphnia Magna LC50 48h  

Mol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Prediction  
[-log(mol/l)] 

-0,33 1,38 1,86 3,52 3,38 4,15 2,4 4,04 4,15 5,06 3,04 3,09 3,5 

Prediction [mg/l] 36274 2840,86 467,18 25,59 72,65 13,1 236,31 11,59 5,76 1,4 77,55 75,87 49,35 

Experimental [mg/l] - - - - - - - - - - - - - 

Molecular Weight 16,94 67,74 33,99 84,68 172,36 186,17 58,73 127,56 80,83 161,91 85,76 92,85 157,1 

Experimental 
[-log(mol/l)] 

- - - - - - - - - - - - - 

AD Index 0 0 0 0,7 0,7 0,85 0,85 0,7 0,7 0,326 0,7 0,7 0,538 

Similarity index 0,682 0,463 0,599 0,819 0,724 0,783 0,858 0,837 0,825 0,815 0,826 0,847 0,897 

Accuracy index 0,185 1,36 0,495 1,875 0,585 0,465 0,43 0,38 1,17 0,755 1,955 1,165 0,27 

Concordance index 3,491 3,183 2,53 1,28 1,86 0,688 0,73 1,582 1,727 1,512 1,91 1,74 0,543 

Max error index 0,33 1,67 0,73 2,22 0,79 0,83 0,56 0,53 2,19 0,88 3,38 1,24 0,43 

ACF matching index 0,6 0,4 0,6 1 1 1 1 0,85 1 0,4 1 1 0,6 

Descriptors range 
check 

false false false true true true true true true true true true true 

 

Tabulka 32: Fathead Minnow LC50 96h  

Mol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Prediction  
[-log(mol/l)] 1,03 2,52 1,26 2,29 1,51 3,75 2,12 3,48 3,84 3,23 2,7 2,74 3,33 
Prediction  
(in mg/l) [mg/l] 1590 203,2 1871,6 432,6 5351,4 32,94 448,36 42,08 11,8 95,31 170,5 170,2 73,36 
Experimental  
(in mg/l) [mg/l] - - - - - - 308,24 - - - - 143,8 - 
Molecular 
Weight 16,94 67,74 33,99 84,68 172,36 186,1 58,73 127,5 80,83 161,9 85,76 92,85 157,1 
Experimental  
[-log(mol/l)] - - - - - - 2,28 - - - - 2,81 - 

AD Index 0 0,216 0 0,85 0,85 1 1 0,85 0,85 0,625 0,7 1 0,85 
Similarity 
index 0,663 0,541 0,549 0,837 0,838 0,83 1 0,964 0,887 0,735 0,938 1 0,913 

Accuracy index 2,305 0,56 0,855 0,15 0,66 0,31 0,16 0,625 0,485 1,29 1,11 0,07 0,565 
Concordance 
index 2,188 0,362 1,04 0,678 0,282 0,568 0,163 0,678 0,766 2,59 1,05 0,073 1,055 
Max error 
index 2,82 0,82 1,24 0,26 0,74 0,35 0,16 1 0,94 2 1,61 0,07 0,83 
ACF matching 
index 0,6 0,4 0,6 1 1 1 1 1 1 0,85 1 1 1 
Descriptors 
range check false true false true true true true true true true true true true 

 

Tabulka 33: Souhrn predikcí VegaNIC 

Mol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Daphnia Magna LC50 48h  
[-log(mol/l)] 

-0,33 1,38 1,86 3,52 3,38 4,15 2,4 4,04 4,15 5,06 3,04 3,09 3,5 

Fathead Minnow LC50 96h  
[-log(mol/l)] 1,03 2,52 1,26 2,29 1,51 3,75 2,12 3,48 3,84 3,23 2,7 2,74 3,33 
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Tabulka 34: Hodnocení modelů VegaNIC 

Mol Fathead Minnow LC50 96h (EPA) Daphnia Magna LC50 48h (EPA)  

1 LC50(96h) = 1,03 [-log(mol/l)] (nízká spolehlivost) LC50(48h) = -0,33 [-log(mol/l)] (nízká spolehlivost) 

2 LC50(96h) = 2,52 [-log(mol/l)] (nízká spolehlivost) LC50(48h) = 1,38 [-log(mol/l)] (nízká spolehlivost) 

3 LC50(96h) = 1,26 [-log(mol/l)] (nízká spolehlivost) LC50(48h) = 1,86 [-log(mol/l)] (nízká spolehlivost) 

4 LC50(96h) = 2,29 [-log(mol/l)] (střední spolehlivost) LC50(48h) = 3,52 [-log(mol/l)] (nízká spolehlivost) 

5 LC50(96h) = 1,51 [-log(mol/l)] (střední spolehlivost) LC50(48h) = 3,38 [-log(mol/l)] (nízká spolehlivost) 

6 LC50(96h) = 3,75 [-log(mol/l)] (vysoká spolehlivost) LC50(48h) = 4,15 [-log(mol/l)] (střední spolehlivost) 

7 experimental LC50(96h) = 2,28 [-log(mol/l)] LC50(48h) = 2,4 [-log(mol/l)] (střední spolehlivost) 

8 LC50(96h) = 3,48 [-log(mol/l)] (střední spolehlivost) LC50(48h) = 4,04 [-log(mol/l)] (nízká spolehlivost) 

9 LC50(96h) = 3,84 [-log(mol/l)] (střední spolehlivost) LC50(48h) = 4,15 [-log(mol/l)] (nízká spolehlivost) 

10 LC50(96h) = 3,23 [-log(mol/l)] (nízká spolehlivost) LC50(48h) = 5,06 [-log(mol/l)] (nízká spolehlivost) 

11 LC50(96h) = 2,7 [-log(mol/l)] (nízká spolehlivost) LC50(48h) = 3,04 [-log(mol/l)] (nízká spolehlivost) 

12 experimental LC50(96h) = 2,81 [-log(mol/l)] LC50(48h) = 3,09 [-log(mol/l)] (nízká spolehlivost) 

13 LC50(96h) = 3,33 [-log(mol/l)] (střední spolehlivost) LC50(48h) = 3,5 [-log(mol/l)] (nízká spolehlivost) 

 

Tabulka 35: Indexy validace modelu VegaNIC 

Mol Assessment Prediction Exp. value 

AD 
Index 

Similarity 
index 

Concordance 
index 

Accuracy 
index 

ACF 
match. 
index 

1 
NON-Toxic (≥ 100 
mg/l) (low reliability) 

NON-Toxic (more 
than 100 mg/l) 

- 0,487 0,66 1 1 0,6 

2 
NON-Toxic (≥ 100 
mg/l) (low reliability) 

NON-Toxic (more 
than 100 mg/l) 

- 0,285 0,508 1 1 0,4 

3 
NON-Toxic (≥ 100 
mg/l) (low reliability) 

NON-Toxic (more 
than 100 mg/l) 

- 0,434 0,523 1 1 0,6 

4 

NON-Toxic (≥ 100 
mg/l) (good 
reliability) 

NON-Toxic (more 
than 100 mg/l) 

- 0,912 0,832 1 1 1 

5 

NON-Toxic (≥ 100 
mg/l) (good 
reliability) 

NON-Toxic (more 
than 100 mg/l) 

- 0,908 0,825 1 1 1 

6 

NON-Toxic (≥ 100 
mg/l) (good 
reliability) 

NON-Toxic (more 
than 100 mg/l) 

- 0,907 0,823 1 1 1 

7 

NON-Toxic (≥ 100 
mg/l)(experimental 
activity) 

NON-Toxic (more 
than 100 mg/l) 

NON-
Toxic 
(more than 
100 mg/l) 

1 1 1 1 1 

8 

Toxic-3 (between 10 
and 100 mg/l) (good 
reliability) 

Toxic-3 (between 
10 and 100 mg/l) 

- 0,974 0,948 1 1 1 

9 

Toxic-3 (between 10 
and 100 mg/l) (good 
reliability) 

Toxic-3 (between 
10 and 100 mg/l) 

- 0,919 0,844 1 1 1 

10 
NON-Toxic (≥ 100 
mg/l) (low reliability) 

NON-Toxic (more 
than 100 mg/l) 

- 0,355 0,715 1 1 0,42 

11 

Toxic-3 (between 10 
and 100 mg/l) (good 
reliability) 

Toxic-3 (between 
10 and 100 mg/l) 

- 0,936 0,875 1 1 1 

12 

NON-Toxic (≥ 100 
mg/l)(experimental 
activity) 

NON-Toxic (more 
than 100 mg/l) 

NON-
Toxic 
(more than 
100 mg/l) 

1 1 1 1 1 

13 

NON-Toxic (≥ 100 
mg/l) (good 
reliability) 

NON-Toxic (more 
than 100 mg/l) 

- 0,95 0,902 1 1 1 
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7.5.4. Výsledky EPISUITE/ECOSAR 

Tabulka 36: Amoniak bezvodý 

CHEM   : Ammonia 

CAS Numb: 007664-41-7  SMILES : N  MOL FOR: H3 N1  MOL WT : 17.03 

Log Kow: 0.23  (KowWin estimate) 

Wat Sol: 5.101E+004 mg/l  (WskowWin estimate) 

ECOSAR v1.00 Class(es) Found: Neutral Organics 

ECOSAR Class              Organism     Predicted Duration  End Pt   mg/l (ppm) 

Neutral Organics           : Fish                96-hr     LC50      474.718 

Neutral Organics           : Fish                14-day    LC50      466.486 

Neutral Organics           : Daphnid             48-hr     LC50      206.033 

Neutral Organics           : Green Algae         96-hr     EC50       45.324 

Neutral Organics           : Fish                30-day    ChV        43.924 

Neutral Organics           : Daphnid                       ChV        18.042 

Neutral Organics           : Green Algae                   ChV        12.892 

Neutral Organics           : Fish  (SW)          96-hr     LC50      755.055 

Neutral Organics           : Mysid Shrimp        96-hr     LC50     1674.523 

Neutral Organics           : Fish  (SW)                    ChV        24.986 

Neutral Organics           : Mysid Shrimp (SW)             ChV       244.635 

Neutral Organics           : Earthworm           14-day    LC50       45.194 

Pozn.: anorganická látka (mimo oblast odhadu) 

Tabulka 37: Fluorid boritý 

CHEM   : Borane, trifluoro-   

CAS Num: 007637-07-2  SMILES : FB(F)F  MOL FOR: F3 B1  MOL WT : 67.81 

Log Kow: 0.22  (KowWin estimate) 

Wat Sol: 3.32E+006 mg/l  (experimental database) 

ECOSAR v1.00 Class(es) Found: Neutral Organics 

ECOSAR Class                 Organism Predicted  Duration  End Pt   mg/l (ppm) 

Neutral Organics           : Fish                96-hr     LC50     1925.996 

Neutral Organics           : Fish                14-day    LC50     1892.314 

Neutral Organics           : Daphnid             48-hr     LC50      834.757 

Neutral Organics           : Green Algae         96-hr     EC50      182.892 

Neutral Organics           : Fish                30-day    ChV       178.094 

Neutral Organics           : Daphnid                       ChV        72.992 

Neutral Organics           : Green Algae                   ChV        51.940 

Neutral Organics           : Fish  (SW)          96-hr     LC50     3065.528 

Neutral Organics           : Mysid Shrimp        96-hr     LC50     6838.996 

Neutral Organics           : Fish  (SW)                    ChV       100.831 

Pozn.: anorganická látka (mimo oblast odhadu) 



77 

Tabulka 38: Sirovodík 

CHEM   : Hydrogen sulfide 

CAS Num: 007783-06-4  SMILES : S  MOL FOR: H2 S1  MOL WT : 34.08 

Log Kow: 0.23  (KowWin estimate) 

Wat Sol: 7.67E+004 mg/l  (WskowWin estimate) 

ECOSAR v1.00 Class(es) Found: Neutral Organics 

ECOSAR Class                 Organism Predicted  Duration  End Pt   mg/l (ppm) 

Neutral Organics           : Fish                96-hr     LC50      949.842 

Neutral Organics           : Fish                14-day    LC50      933.372 

Neutral Organics           : Daphnid             48-hr     LC50      412.243 

Neutral Organics           : Green Algae         96-hr     EC50       90.687 

Neutral Organics           : Fish                30-day    ChV        87.885 

Neutral Organics           : Daphnid                       ChV        36.100 

Neutral Organics           : Green Algae                   ChV        25.794 

Neutral Organics           : Fish  (SW)          96-hr     LC50     1510.757 

Neutral Organics           : Mysid Shrimp        96-hr     LC50     3350.482 

Neutral Organics           : Fish  (SW)                    ChV        49.993 

Neutral Organics           : Mysid Shrimp (SW)             ChV       489.480 

Neutral Organics           : Earthworm           14-day    LC50       90.428 

Pozn.: anorganická látka (mimo oblast odhadu) 

 

Tabulka 39: Piperidin 

CHEM   : Piperidin 

CAS Num: 000110-89-4  SMILES : N(CCCC1)C1 MOL FOR: C5 H11 N1  MOL WT : 85.15 

Log Kow: 1.19  (KowWin estimate) 

Wat Sol: 1E+006 mg/l  (experimental database) 

ECOSAR v1.00 Class(es) Found: Aliphatic Amines 

ECOSAR Class                 Organism  Predicted Duration  End Pt   mg/l (ppm) 

Aliphatic Amines           : Fish                96-hr     LC50       46.047 

Aliphatic Amines           : Daphnid             48-hr     LC50        3.927 

Aliphatic Amines           : Green Algae         96-hr     EC50        1.295 

Aliphatic Amines           : Fish                          ChV         0.741 

Aliphatic Amines           : Daphnid                       ChV         0.012 

Aliphatic Amines           : Green Algae                   ChV         0.636 

Aliphatic Amines           : Fish  (SW)          96-hr     LC50       48.778 

Aliphatic Amines           : Mysid Shrimp (SW)   96-hr     LC50        3.808 

Aliphatic Amines           : Green Algae (SW)    96-hr     EC50        1.273 

Aliphatic Amines           : Fish  (SW)                    ChV         0.741 
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Tabulka 40: Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin 

CHEM   : 1,2-Ethanediamine, N- 2-(dimethylamino)ethyl -N,N',N'-trimethyl- 

CAS Num: 003030-47-5  SMILES : N(CCN(C)C)(CCN(C)C)C    

MOL FOR: C9 H23 N3 

MOL WT : 173.30 

Log Kow: -0.57  (KowWin estimate) 

Wat Sol: 1E+006 mg/l  (WskowWin estimate) 

ECOSAR v1.00 Class(es) Found: Aliphatic Amines 

ECOSAR Class                 Organism predicted   Duration  End Pt   mg/l (ppm) 

Aliphatic Amines           : Fish                96-hr     LC50     1066.144 

Aliphatic Amines           : Daphnid             48-hr     LC50       63.278 

Aliphatic Amines           : Green Algae         96-hr     EC50       11.794 

Aliphatic Amines           : Fish                          ChV        14.779 

Aliphatic Amines           : Daphnid                       ChV         0.037 

Aliphatic Amines           : Green Algae                   ChV         9.242 

Aliphatic Amines           : Fish  (SW)          96-hr     LC50     1112.144 

Aliphatic Amines           : Mysid Shrimp (SW)   96-hr     LC50       64.019 

Aliphatic Amines           : Green Algae (SW)    96-hr     EC50       11.674 

Aliphatic Amines           : Fish  (SW)                    ChV        14.779 

Aliphatic Amines           : Mysid Shrimp (SW)             ChV         0.037 

Aliphatic Amines           : Green Algae (SW)              ChV         8.129 

Neutral Organic SAR     : Fish                96-hr     LC50    19847.416 

(Baseline Toxicity)        : Daphnid             48-hr     LC50     8397.236 

                           : Green Algae         96-hr     EC50     1262.691 

                           : Fish                          ChV      1994.101 

                           : Daphnid                       ChV       492.596 

                           : Green Algae                   ChV       285.979 

 

Tabulka 41:  3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin 

CHEM   : 1-Propanamine, 3- (2-ethylhexyl)oxy - 

CAS Num: 005397-31-9  SMILES : O(CC(CCCC)CC)CCCN 

MOL FOR: C11 H25 N1 O1    MOL WT : 187.33 

Log Kow: 2.94  (KowWin estimate) 

Wat Sol: 1585 mg/l  (WskowWin estimate) 

ECOSAR v1.00 Class(es) Found: Aliphatic Amines 

ECOSAR Class                 Organism  Predicted Duration  End Pt   mg/l (ppm) 

Aliphatic Amines           : Fish                96-hr     LC50        8.920 

Aliphatic Amines           : Daphnid             48-hr     LC50        1.093 

Aliphatic Amines           : Green Algae         96-hr     EC50        0.637 
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Aliphatic Amines           : Fish                          ChV         0.166 

Aliphatic Amines           : Daphnid                       ChV         0.018 

Aliphatic Amines           : Green Algae                   ChV         0.196 

Aliphatic Amines           : Fish  (SW)          96-hr     LC50        9.595 

Aliphatic Amines           : Mysid Shrimp (SW)   96-hr     LC50        1.016 

Aliphatic Amines           : Green Algae (SW)    96-hr     EC50        0.622 

Aliphatic Amines           : Fish  (SW)                    ChV         0.166 

Aliphatic Amines           : Mysid Shrimp (SW)             ChV         0.018 

Aliphatic Amines           : Green Algae (SW)              ChV         0.192 

Neutral Organic SAR        : Fish                96-hr     LC50       23.006 

(Baseline Toxicity)        : Daphnid             48-hr     LC50       14.877 

                           : Green Algae         96-hr     EC50        9.442 

                           : Fish                          ChV         2.139 

                           : Daphnid                       ChV         1.623 

                           : Green Algae                   ChV         4.059 

  

Tabulka 42: Propylamin 

CHEM   : 1-Propanamine 

CAS Num: 000107-10-8  SMILES : NCCC  MOL FOR: C3 H9 N1   

MOL WT : 59.11 

Log Kow: 0.34  (KowWin estimate) 

Wat Sol: 1E+006 mg/l  (experimental database) 

ECOSAR v1.00 Class(es) Found: Aliphatic Amines 

ECOSAR Class                 Organism  Predicted Duration  End Pt   mg/l (ppm) 

Aliphatic Amines           : Fish                96-hr     LC50      102.993 

Aliphatic Amines           : Daphnid             48-hr     LC50        7.378 

Aliphatic Amines           : Green Algae         96-hr     EC50        1.849 

Aliphatic Amines           : Fish                          ChV         1.542 

Aliphatic Amines           : Daphnid                       ChV         0.010 

Aliphatic Amines           : Green Algae                   ChV         1.137 

Aliphatic Amines           : Fish  (SW)          96-hr     LC50      108.296 

Aliphatic Amines           : Mysid Shrimp (SW)   96-hr     LC50        7.302 

Aliphatic Amines           : Green Algae (SW)    96-hr     EC50        1.823 

Aliphatic Amines           : Fish  (SW)                    ChV         1.542 

Aliphatic Amines           : Mysid Shrimp (SW)             ChV         0.010 

Aliphatic Amines           : Green Algae (SW)              ChV         1.028 

Neutral Organic SAR        : Fish                96-hr     LC50     1147.986 

(Baseline Toxicity)        : Daphnid             48-hr     LC50      542.227 
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Tabulka 43: Tert-butylakrylát 

CHEM   : 2-Propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester 

CAS Num: 001663-39-4  SMILES : O=C(OC(C)(C)C)C=C  

MOL FOR: C7 H12 O2  

MOL WT : 128.17 

Log Kow: 2.09  (KowWin estimate) 

Wat Sol: 1534 mg/l  (WskowWin estimate) 

ECOSAR v1.00 Class(es) Found: Acrylates 

ECOSAR Class                 Organism predicted   Duration  End Pt   mg/l (ppm) 

Acrylates                  : Fish                96-hr     LC50        1.741 

Acrylates                  : Daphnid             48-hr     LC50        4.577 

Acrylates                  : Green Algae         96-hr     EC50        1.094 

Acrylates                  : Fish                30-day    ChV         0.077 

Acrylates                  : Daphnid                       ChV         0.205 ! 

Acrylates                  : Green Algae                   ChV         0.276 

Acrylates                  : Fish  (SW)          96-hr     LC50        0.901 

Acrylates                  : Mysid Shrimp (SW)   96-hr     LC50        0.647 

Acrylates                  : Fish (SW)                    ChV         0.074 ! 

Acrylates                  : Mysid Shrimp (SW)             ChV         0.015 ! 

Neutral Organic SAR        : Fish                96-hr     LC50       82.858 

(Baseline Toxicity)        : Daphnid             48-hr     LC50       48.335 

                           : Green Algae         96-hr     EC50       21.622 

                           : Fish                          ChV         7.850 

                           : Daphnid                       ChV         4.536 

                           : Green Algae                   ChV         7.955 

 

Tabulka 44: 2-Methyl-3-buten nitril 

CHEM   : 3-Butenenitrile, 2-methyl- 

CAS Num: 016529-56-9  SMILES : C(#N)C(C=C)C  MOL FOR: C5 H7 N1 

MOL WT : 81.12 

Log Kow: 1.12  (KowWin estimate) 

Wat Sol: 7850 mg/l  (WskowWin estimate) 

ECOSAR v1.00 Class(es) Found: Vinyl/Allyl Nitriles 

ECOSAR Class                 Organism  Predicted Duration  End Pt   mg/l (ppm) 

Vinyl/Allyl Nitriles       : Fish                96-hr     LC50        2.289 

Vinyl/Allyl Nitriles       : Daphnid             48-hr     LC50        3.609 

Vinyl/Allyl Nitriles       : Green Algae         96-hr     EC50        1.880 

Vinyl/Allyl Nitriles       : Fish                30-day    ChV         0.174 

Vinyl/Allyl Nitriles       : Daphnid             21-day    ChV         0.407 
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Vinyl/Allyl Nitriles       : Green Algae                   ChV         0.616 

Vinyl/Allyl Nitriles       : Fish  (SW)          96-hr     LC50        0.906 

Vinyl/Allyl Nitriles       : Fish (SW)                    ChV         0.074 ! 

Neutral Organic SAR        : Fish                96-hr     LC50      348.539 

(Baseline Toxicity)        : Daphnid             48-hr     LC50      180.776 

                           : Green Algae         96-hr     EC50       54.269 

                           : Fish                          ChV        33.738 

                           : Daphnid                       ChV        14.286 

                           : Green Algae                   ChV        16.719 

 

Tabulka 45: Dazomet 

CHEM   : 2H-1,3,5-Thiadiazine-2-thione, tetrahydro-3,5-dimethyl- 

CAS Num: 000533-74-4  SMILES : N(CSC(N1C)=S)(C1)C 

MOL FOR: C5 H10 N2 S2  MOL WT : 162.27 

Log Kow: 0.94  (KowWin estimate) 

Wat Sol: 3000 mg/l  (experimental database) 

ECOSAR v1.00 Class(es) Found: Aliphatic Amines Thiocarbamate, Di(Substit) 

ECOSAR Class                 Organism  Predicted Duration  End Pt   mg/l (ppm) 

Aliphatic Amines           : Fish                96-hr     LC50      124.342 

Aliphatic Amines           : Daphnid             48-hr     LC50       10.068 

Aliphatic Amines           : Green Algae         96-hr     EC50        3.058 

Aliphatic Amines           : Fish                          ChV         1.958 

Aliphatic Amines           : Daphnid                       ChV         0.024 

Aliphatic Amines           : Green Algae                   ChV         1.607 

Aliphatic Amines           : Fish  (SW)          96-hr     LC50      131.424 

Aliphatic Amines           : Mysid Shrimp (SW)   96-hr     LC50        9.822 

Aliphatic Amines           : Green Algae (SW)    96-hr     EC50        3.010 

Aliphatic Amines           : Fish  (SW)                    ChV         1.958 

Aliphatic Amines           : Mysid Shrimp (SW)             ChV         0.024 

Aliphatic Amines           : Green Algae (SW)              ChV         1.479 

Thiocarbamate, Di(Substit) : Fish                96-hr     LC50        0.055 

Thiocarbamate, Di(Substit) : Daphnid             48-hr     LC50        0.293 

Thiocarbamate, Di(Substit) : Fish                          ChV         0.005 ! 

Thiocarbamate, Di(Substit) : Daphnid                       ChV         0.033 ! 

Neutral Organic SAR        : Fish                96-hr     LC50      992.430 

(Baseline Toxicity)        : Daphnid             48-hr     LC50      503.589 

                           : Green Algae         96-hr     EC50      140.345 

                           : Fish                          ChV        96.451 

                           : Green Algae                   ChV        41.829 
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Tabulka 46: Methylakrylát 

CHEM   : 2-Propenoic acid, methyl ester  

CAS Num: 000096-33-3  SMILES : O=C(OC)C=C  MOL FOR: C4 H6 O2 

MOL WT : 86.09 

Log Kow: 0.73  (KowWin estimate) 

Wat Sol: 4.94E+004 mg/l  (experimental database) 

ECOSAR v1.00 Class(es) Found: Acrylates 

ECOSAR Class                 Organism  Predicted Duration  End Pt   mg/l (ppm) 

Acrylates                  : Fish                96-hr     LC50        2.504 

Acrylates                  : Daphnid             48-hr     LC50        8.456 

Acrylates                  : Green Algae         96-hr     EC50        1.052 

Acrylates                  : Fish                30-day    ChV         0.236 

Acrylates                  : Daphnid                       ChV         0.639 ! 

Acrylates                  : Green Algae                   ChV         0.342 

Acrylates                  : Fish  (SW)          96-hr     LC50        1.102 

Acrylates                  : Mysid Shrimp (SW)   96-hr     LC50        1.605 

Acrylates                  : Fish  (SW)                    ChV         0.110 ! 

Acrylates                  : Mysid Shrimp (SW)             ChV         0.161 ! 

Neutral Organic SAR        : Fish                96-hr     LC50      791.033 

(Baseline Toxicity)        : Daphnid             48-hr     LC50      391.385 

                           : Green Algae         96-hr     EC50      100.115 

                           : Fish                          ChV        77.234 

                           : Daphnid                       ChV        28.867 

                           : Green Algae                   ChV        28.722 

 

Tabulka 47: 3-methylpyridin 

CHEM   : Pyridine, 3-methyl- 

CAS Num: 000108-99-6  SMILES : n(cccc1C)c1  MOL FOR: C6 H7 N1 

MOL WT : 93.13 

Log Kow: 1.35  (KowWin estimate) 

Wat Sol: 1E+006 mg/l  (experimental database) 

ECOSAR v1.00 Class(es) Found: Neutral Organics 

ECOSAR Class                 Organism  predicted  Duration  End Pt   mg/l (ppm) 

Neutral Organics           : Fish                96-hr     LC50      266.893 

Neutral Organics           : Fish                14-day    LC50      267.055 

Neutral Organics           : Daphnid             48-hr     LC50      136.749 

Neutral Organics           : Green Algae         96-hr     EC50       48.986 

Neutral Organics           : Fish                30-day    ChV        26.624 

Neutral Organics           : Daphnid                       ChV        14.306 
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Neutral Organics           : Green Algae                   ChV        16.801 

Neutral Organics           : Fish  (SW)          96-hr     LC50      389.788 

Neutral Organics           : Mysid Shrimp        96-hr     LC50      422.620 

Neutral Organics           : Fish  (SW)                    ChV        26.782 

Neutral Organics           : Mysid Shrimp (SW)             ChV        44.266 

 

Tabulka 48: 1-bromo-3-chloropropan 

CHEM   : Propane, 1-bromo-3-chloro- 

CAS Num: 000109-70-6 SMILES : BrCCCCL MOL FOR: C3 H6 Br1 CL1 

 MOL WT : 157.44 

Log Kow: 2.41  (KowWin estimate) 

Wat Sol: 2240 mg/l  (experimental database) 

ECOSAR v1.00 Class(es) Found 

Neutral Organics 

ECOSAR Class                 Organism  Predicted Duration  End Pt   mg/l (ppm) 

Neutral Organics           : Fish                96-hr     LC50       52.640 

Neutral Organics           : Fish                14-day    LC50       53.580 

Neutral Organics           : Daphnid             48-hr     LC50       31.549 

Neutral Organics           : Green Algae         96-hr     EC50       17.911 

Neutral Organics           : Fish                30-day    ChV         5.638 

Neutral Organics           : Daphnid                       ChV         3.904 

 

Tabulka 49: Souhrn predikcí ECOSAR 

 CAS Látka 

Fathead 

minnow LC50 

(96 h) (mg/l) 

Daphnia 

magna LC50 

(48 h) (mg/l) 

1  7664-41-7  Amoniak bezvodý * 474,72 * 206,03 

2  7637-07-2  Fluorid boritý  * 1925 * 834,76 

3  7783-06-4  Sirovodík  * 949,84 * 412,24 

4  110-89-4  Piperidin 318,97 166,85 

5  3030-47-5  Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin 1066,14 63,28 

6  5397-31-9  3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin 8,92 1,09 

7  107-10-8  Propylamin 102,99 7,38 

8  1663-39-4  Tert-butyl akrylát 1,74 4,58 

9  16529-56-9  2-Methyl-3-butenenitril 2.29 3.61 

10  533-74-4  Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5,-thiadiazine-2-thion (Dazomet)  124,32 10,07 

11  96-33-3  Methylakrylát 2,5 8,46 

12  108-99-6  3-methylpyridin 266,89 267,05 

13  109-70-6  1-bromo-3-chloropropan 52,64 53,58 

* Anorganická látka (mimo oblast odhadu) 
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7.5.5. Výsledky QSAR Toolbox 

Použití QSAR Toolbox představuje následujících kroky: 

• zadání látky; 
• profilování; 
• volba endpointu; 
• definování kategorie; 
• doplnění chybějících dat; 
• výstup – interpetace výsledků. 

Na výběr jsou tři možností jak predikovat účinek cílové látky: 

• read-across analýza, 
• analýza trendu, 
• použití QSAR modelů. 

Metoda Read across je doporučena pro kvantitativní endpointy (LC50 pro ryby 96 hodin) 
jen pokud je identifikován malý počet analogů s experimentálními hodnotami.  

Analýza trendu je odpovídající metodou doplňování dat pro kvantitativní endpointy (LC50 
pro ryby 96 hodin), pokud je identifikován vysoký počet analogů s experimentální 
hodnotou. 

Modely QSAR mohou být užity k doplňování dat, pokud nejsou nalezeny žádné adekvátní 
analogy pro cílovou látku. 

Pro analýzu souboru vybraných 13 látek byly aplikovány všechny tři metody na každou 
látku k porovnání výsledků predikce.  

Výsledky predikcí provedených nástrojem QSAR Toolbox metodou Read across, analýza  
trendu a QSAR modelování  pro soubor 13 vybraných látek jsou uvedeny v tabulkách 50 – 
76. V grafech na obrázcích 9 – 60 jsou jsou znázorněny charakteristiky použitého modelu 
QSAR pro každou látku. 

Legenda ke grafům na obrázcích 9 – 60: 

 

 

 

Značky  
cílová látka; analogická látka 
látka tréninková sady 
látka testovací sady  

Barvy  
predikovaná hodnota pro cílovou látku 
experimentální hodnota pro cílovou látku 
experimentální hodnota pro látku stejného SMILES jako cílová 
experimentální hodnota pro sousední látky k cílové látce 
experimentální hodnota pro analogy 
experimentální hodnota látky z tréninkové sady  
experimentální hodnota látky z testovací sady 
experimentální hodnota látky z tréninkové sady nového modelu 
označená hodnota 
sledovaná hodnota nebo látka 
Čáry 
rovnice modelu 
statistická chyba průměrné hodnoty 
statistická chyba  predikované hodnoty 
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Tabulka 50: Amoniak bezvodý 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Fathead minnow LC50 (96 h) (mg/l) 1,53 3,48 4,75 0,264 

 

 

      Obrázek 9: QSAR –  predikce 

 
      Obrázek 10: QSAR – přesnost predikce 
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Tabulka 51: Amoniak bezvodý 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Daphnia magna LC50 (48 h) (mg/l) 0,282 2,00 2,00 0,330 

 

 

Obrázek 11: QSAR – predikce  

 

Obrázek 12: QSAR – přesnost predikce 
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Tabulka 52: Fluorid boritý 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Fathead minnow LC50 (96 h) (mg/l) 10,0 13,9 19,0 0,264 

 

 

Obrázek 13: QSAR – predikce  

 

Obrázek 14: QSAR – přesnost predikce  
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   Tabulka 53: Fluorid boritý 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Daphnia magna LC50 (48 h) (mg/l) 1,12 8,01 8,01 0,330 

 

 

Obrázek 15: QSAR – predikce  

 

Obrázek 16: QSAR – přesnost predikce  
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Tabulka 54: Sirovodík 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Fathead minnow LC50 (96 h) (mg/l) 7,93 7,03 9,58 0,266 

 

 

Obrázek 17: QSAR – predikce 

 

Obrázek 18: QSAR – přesnost predikce  
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Tabulka 55: Sirovodík 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Daphnia magna LC50 (48 h) (mg/l) 0,564 4,00 4,00 0,330 

 

 

Obrázek 19: QSAR – predikce 

 

Obrázek 20: QSAR – přesnost predikce  
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Tabulka 56: Piperidin 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Fathead minnow LC50 (96 h) (mg/l) 11,9 51,0 98,7 0,497 

 

 

Obrázek 21: QSAR – predikce 

 

Obrázek 22: QSAR – přesnost predikce    
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Tabulka 57: Piperidin 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Daphnia magna LC50 (48 h) (mg/l) 36,4 11,5 11,5 0,645 

 

 

Obrázek 23: QSAR – predikce 

 

 

Obrázek 24: QSAR – přesnost predikce  
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Tabulka 58: Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Fathead minnow LC50 (96 h) (mg/l) 931 237 579 0,330 

 

 

Obrázek 25: QSAR – predikce 

 

Obrázek 26: QSAR – přesnost predikce   
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Tabulka 59: Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Daphnia magna LC50 (48 h) (mg/l) 56,1 52,4 52.4 0,431 

 

 

Obrázek 27: QSAR – predikce  

 

 

Obrázek 28: QSAR – přesnost predikce  
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Tabulka 60:  3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Fathead minnow LC50 (96 h) (mg/l) 4,21 30,3 37,1 0,330 

 

 

Obrázek 29: QSAR – predikce  

 

 

Obrázek 30: QSAR – přesnost predikce    
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Tabulka 61:  3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Daphnia magna LC50 (48 h) (mg/l) 14,3 9,07 9,07 0,431 

 

 

Obrázek 31: QSAR – predikce 

 

 

Obrázek 32: QSAR – přesnost predikce  
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Tabulka 62: Propylamin 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Fathead minnow LC50 (96 h) (mg/l) 23,9 45,4 94,1 0,330 

 

 

Obrázek 33: QSAR – predikce 

 

 

Obrázek 34: QSAR – přesnost  predikce  
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Tabulka 63: Propylamin 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Daphnia magna LC50 (48 h) (mg/l) 8,82 11,1 11,1 0,431 

 

 

Obrázek 35: QSAR – predikce 

 

 

Obrázek 36: QSAR – přesnost predikce  
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Tabulka 64: Tert-butylakrylát 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Fathead minnow LC50 (96 h) (mg/l) 5,14 4,64 37,0 0,610 

 

 

Obrázek 37: QSAR – predikce 

 

Obrázek 38: QSAR – přesnost predikce    
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Tabulka 65: Tert-butylakrylát 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Daphnia magna LC50 (48 h) (mg/l) 35,7 7,09 7,09 0,178 

 

 

Obrázek 39: QSAR – predikce  

 

Obrázek 40: QSAR – přesnost predikce           
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Tabulka 66:  2-Methyl-3-buten nitril 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Fathead minnow LC50 (96 h) (mg/l) 35,4 19,4 59,5 0,551 

 

 

Obrázek 41: QSAR – predikce  

 

 

Obrázek 42: QSAR – přesnost predikce      



102 

Tabulka 67:  2-Methyl-3-buten nitril 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Daphnia magna LC50 (48 h) (mg/l) 25,8 15,2 15,2 0,331 

 

 
Obrázek 43: QSAR – predikce  

 
Obrázek 44: QSAR – přesnost predikce  
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Tabulka 68: Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5,-thiadiazine-2-thione (Dazomet) 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Fathead minnow LC50 (96 h) (mg/l) 0,064 0,038 316 0,321 

 

 
Obrázek 45: QSAR – predikce 

 
Obrázek 46: QSAR – přesnost predikce    
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Tabulka 69: Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5,-thiadiazine-2-thione (Dazomet) 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Daphnia magna LC50 (48 h) (mg/l) 204 11,4 11,4 0,330 

 

 
Obrázek 47: QSAR – predikce 

 
Obrázek 48: QSAR – přesnost predikce  
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Tabulka 70: Methylakrylát 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Fathead minnow LC50 (96 h) (mg/l) 47,9 11,9 11,9 0,478 

 

 

Obrázek 49: QSAR – predikce 

 

 

Obrázek 50: QSAR – přesnost predikce  
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Tabulka 71: Methylakrylát 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Daphnia magna LC50 (48 h) (mg/l) 1,5 2,76 2,76 0,198 

 

 

Obrázek 51: QSAR – predikce  

 

 
Obrázek 52: QSAR – přesnost predikce  

   

 



107 

Tabulka 72:  3-methylpyridin 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Fathead minnow LC50 (96 h) (mg/l) 195 88,5 88,5 0,612 

 

 

 

Obrázek 53: QSAR – predikce 

 

 
Obrázek 54: QSAR – přesnost predikce  
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 Tabulka 73: 3-methylpyridin 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Daphnia magna LC50 (48 h) (mg/l) 121 26,5 26,5 0,405 

 

 
Obrázek 55: QSAR – predikce 

 

 
Obrázek 56: QSAR – přesnost predikce  
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Tabulka 74:  1-bromo-3-chloropropan 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Fathead minnow LC50 (96 h) (mg/l) 23,8 25,2 25,2 0,391 

 

 

Obrázek 57: QSAR – predikce 

 

 

Obrázek 58: QSAR – přesnost predikce  
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Tabulka 75: 1-bromo-3-chloropropan 

Endpoint Read across Trend Analysis QSAR R2 

Daphnia magna LC50 (48 h) (mg/l) 18,0 12,1 12,1 0,412 

 

 
Obrázek 59: QSAR – predikce 

 

 
Obrázek 60: QSAR – přesnost predikce  
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Tabulka 76: Výsledky predikce QSAR Toolbox - souhrn 

Látka Endpoint 
Read 

across 
Trend 

Analysis 
QSAR R2 

Fathead_minnow_LC50 

(96_hr) (mg/l) 
1,53 3,48 4,75 0,264 

Amoniak bezvodý 

Daphnia magna LC50 

(48_hr) (mg/l) 
0,282 2,00 2,00 0,330 

Fathead_minnow_LC50 

(96_hr) (mg/l) 
10,0 13,9 19,0 0,264 

Fluorid boritý 

Daphnia magna LC50 

(48_hr) (mg/l) 
1,12 8,01 8,01 0,330 

Fathead_minnow_LC50 

(96_hr) (mg/l) 
7,93 7,03 9,58 0,266 

Sirovodík 

Daphnia magna LC50 

(48_hr) (mg/l) 
0,564 4,00 4,00 0,330 

Fathead_minnow_LC50 

(96_hr) (mg/l) 
119 51,0 98,7 0,497 

Piperidin 

Daphnia magna LC50 

(48_hr) (mg/l) 
36,4 11,5 11,5 0,645 

Fathead_minnow_LC50 

(96_hr) (mg/l) 
931 237 579 0,330 

Bis(2-

dimethylaminoethyl)(methyl)amin 

Daphnia magna LC50 

(48_hr) (mg/l) 
56,1 52,4 52,4 0,431 

Fathead_minnow_LC50 

(96_hr) (mg/l) 
4,21 30,3 37,1 0,330 

3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin 

Daphnia magna LC50 

(48_hr) (mg/l) 
14,3 9,07 9,07 0,431 

Fathead_minnow_LC50 

(96_hr) (mg/l) 
23,9 45,4 94,1 0,330 

Propylamin 

Daphnia magna LC50 

(48_hr) (mg/l) 
8,82 11,1 11,1 0,431 

Fathead_minnow_LC50 

(96_hr) (mg/l) 
5,14 4,64 37,0 0,610 

Tert-butyl akrylát 

Daphnia magna LC50 

(48_hr) (mg/l) 
35,7 7,09 7,09 0,178 

2-Methyl-3-butenenitril Fathead_minnow_LC50 

(96_hr) (mg/l) 
35,4 19,4 59,5 0,551 
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Látka Endpoint 
Read 

across 
Trend 

Analysis 
QSAR R2 

Daphnia magna LC50 

(48_hr) (mg/l) 
25,8 15,2 15,2 0,331 

Fathead_minnow_LC50 

(96_hr) (mg/l) 
0,064 0,038 316 0,321 

Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5,-

thiadiazine-2-thion (Dazomet) 

Daphnia magna LC50 

(48_hr) (mg/l) 
204 11,4 11,4 0,330 

Fathead_minnow_LC50 

(96_hr) (mg/l) 
47,4 11,9 11,9 0,478 

Methylakrylát 

Daphnia magna LC50 

(48_hr) (mg/l) 
1,5 2,76 2,76 0,198 

Fathead_minnow_LC50 

(96_hr) (mg/l) 
195 88,5 88,5 0,612 

3-methylpyridin 

Daphnia magna LC50 

(48_hr) (mg/l) 
121 26,5 26,5 0,405 

Fathead_minnow_LC50 

(96_hr) (mg/l) 
23,8 25,2 25,2 0,391 

1-bromo-3-chloropropan 

Daphnia magna LC50  

(48 h) (mg/l) 
18 12,1 12,1 0,412 

 

Souhrnná tabulka výsledků predikce použitím QSAR Toolbox metodami read across, 
analýza trendu a QSAR v posledním sloupci uvádí hodnotu R2, která charakterizije 
spolehlivost použitého modelu.  

7.6. Validace modelů 

Validace modelů je provedena interními validačními metodami jednotlivých nástrojů. 
Nízká spolehlivost modelů má následující příčiny: 

• žádné podobné látky se známou experimentální hodnotou nebyly nalezeny v tréninkové 
sadě; 

• přesnost predikce podobných molekul nalezených v tréninkové sadě není adekvátní; 

• podobné molekuly nalezené v tréninkové sadě mají experimentální hodnoty, které silně 
nesouhlasí s predikovanou hodnotou cílové látky; 

• maximální chyba v predikci podobných molekul nalezených v tréninkové sadě má 
vysokou hodnotu s ohledem na experimentální variabilitu; 

• nebyl nalezen významný počet atomových středových fragmentů látky ve sloučeninách 
tréninkové sady nebo jde o vzácné fragmenty; 

• deskriptory této sloučeniny mají hodnoty mimo rozsah deskriptoru sloučenin 
tréninkové sady. 
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Vlastní hodnocení spolehlivosti modelů použitých k predikcím vybranými nástroji je 
provedeno barevně v tabulkách 77 a 78 . 

Spolehlivost modelu:             Hodnota nízká ;         Hodnota střední;       HHooddnnoottaa  vysoká 

Tabulka 77: Fathead minnow LC50 96h  - souhrn 

 Fathead minnow LC50 96h  Predikce mg/l 

 CAS Látka ACD/I-lab TEST EPISUIT VegaNIC QSAR 

1  7664-41-7  Amoniak bezvodý N/A N/A 474,72 1590,53 4,75 

2  7637-07-2  Fluorid boritý  N/A N/A 1925 203,21 19,0 

3  7783-06-4  Sirovodík  N/A N/A 949,84 1871,66 9,58 

4  110-89-4  Piperidin 240 374,34 318,97 432,63 98,7 

5  3030-47-5  Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin 40 1576,71 1066,14 5351,43 579 

6  5397-31-9  3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin 14 7,69 8,92 32,94 37,1 

7  107-10-8  Propylamin 270 430,36 102,99 448,36 94,1 

8  1663-39-4  Tert-butyl akrylát 2 3,04 1,74 42,08 37,0 

9  16529-56-9  2-Methyl-3-butenenitril 38 31,8 2.29 11,8 59,5 

10  533-74-4  
Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5,-

thiadiazine-2-thion (Dazomet)  
28 106,8 124,32 95,31 316 

11  96-33-3  Methylakrylát 2,9 3,04 2,5 170,45 11,9 

12  108-99-6  3-methylpyridin 340 252,76 266,89 170,22 88,5 

13  109-70-6  1-bromo-3-chloropropan 21 29,53 52,64 73,36 25,2 

 

Tabulka 78: Daphnia magna LC50 48h - souhrn 

 Daphnia magna LC50 48h Predikce mg/l 

 CAS Látka ACD/I-lab TEST EPISUIT VegaNIC QSAR 

1  7664-41-7  Amoniak bezvodý N/A N/A 206,03 36274 2,00 

2  7637-07-2  Fluorid boritý  N/A N/A 834,76 2840,86 8,01 

3  7783-06-4  Sirovodík  N/A N/A 412,24 467,18 4,00 

4  110-89-4  Piperidin 160 188,47 166,85 25,59 11,5 

5  3030-47-5  Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin 430 125,47 63,28 72,65 52,4 

6  5397-31-9  3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin 88 7,78 1,09 13,1 9,07 

7  107-10-8  Propylamin 110 88,65 7,38 236,31 11,1 
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 Daphnia magna LC50 48h Predikce mg/l 

 CAS Látka ACD/I-lab TEST EPISUIT VegaNIC QSAR 

8  1663-39-4  Tert-butyl akrylát 4 N/A 4,58 11,59 7,09 

9  16529-56-9  2-Methyl-3-butenenitril 39 36,05 3.61 5,76 15,2 

10  533-74-4  
Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5,-thiadiazine-

2-thion (Dazomet)  
22 8,03 10,07 1,4 11,4 

11  96-33-3  Methylakrylát 11 N/A 8,46 77,55 27,6 

12  108-99-6  3-methylpyridin 300 58,56 267,05 75,87 26,5 

13  109-70-6  1-bromo-3-chloropropan 170 53,51 53,58 49,35 12,1 

 

Rozložení spolehlivosti modelů (od nízkých přes střední po dobré) je uvedeno v grafech na 
obrázku 61. 

   
Obrázek 61: Rozložení kvality modelů        

Počet modelů s nízkou spolehlivostí je ovlivněn modely pro amoniak, fluorid boritý a 
sirovodík, které jsou vzhledem k anorganické povaze těchto látek irelevantní. 

7.7. Výpočet ekotoxicity 

Výsledky průměrných hodnot predikcí na souboru hodnocených látek byly upraveny podle 
spolehlivosti použitých modelů pro oba definované účinky – Fathead minnow LC50 (96h) a 
Daphnia magna LC50 (48h). 

Tabulka 79: Predikce dle spolehlivosti modelů – Fathead minnow LC50 (96 h) 

Fathead minnow LC50 (96 h) Predikce: mg/l 

CAS Látka ACD/I-lab TEST EPISUIT VegaNIC QSAR průměr 

 7664-41-7  Amoniak bezvodý N/A N/A 474,72 1590,53 4,75 690,00 

 7637-07-2  Fluorid boritý  N/A N/A 1925 203,21 19,0 715,74 

 7783-06-4  Sirovodík  N/A N/A 949,84 1871,66 9,58 943,69 

 110-89-4  Piperidin 240 374,34 318,97 432,63 98,7 292,93 

 3030-47-5  Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin 40 1576,71 1066,14 5351,43 579 817,83 
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Fathead minnow LC50 (96 h) Predikce: mg/l 

CAS Látka ACD/I-lab TEST EPISUIT VegaNIC QSAR průměr 

 5397-31-9  3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin 14 7,69 8,92 32,94 37,1 20,13 

 107-10-8  Propylamin 270 430,36 102,99 448,36 94,1 155,70 

 1663-39-4  Tert-butyl akrylát 2 3,04 1,74 42,08 37,0 2,26 

 16529-56-9  2-Methyl-3-butenenitril 38 31,8 2,29 11,8 59,5 15,30 

 533-74-4  

Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5,-thiadiazine-2-thion 

(Dazomet)  
28 106,8 124,32 95,31 316 88,61 

 96-33-3  Methylakrylát 2,9 3,04 2,5 170,45 11,9 5,09 

 108-99-6  3-methylpyridin 340 252,76 266,89 170,22 88,5 257,47 

 109-70-6  1-bromo-3-chloropropan 21 29,53 52,64 73,36 25,2 40,35 

 

Tabulka 80: Predikce dle spolehlivosti modelů – Daphnia magna LC50 (48 h) 

Daphnia magna LC50 (48 h) Predikce: mg/l 

CAS Látka ACD/I-lab TEST EPISUIT VegaNIC QSAR průměr 

 7664-41-7  Amoniak bezvodý N/A N/A 206,03 N/A 2,00 110,4 

 7637-07-2  Fluorid boritý  N/A N/A 834,76 N/A 8,01 148,76 

 7783-06-4  Sulfan  N/A N/A 412,24 N/A 4,00 23,8 

 110-89-4  Piperidin 160 188,47 166,85 25,59 11,5 90,6 

 3030-47-5  Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin 430 125,47 63,28 72,65 52,4 6,815 

 5397-31-9  3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin 88 7,78 1,09 13,1 9,07 19,924 

 107-10-8  Propylamin 110 88,65 7,38 236,31 11,1 10,58 

 1663-39-4  Tert-butyl akrylát 4 N/A 4,58 11,59 7,09 15,68 

 16529-56-9  2-Methyl-3-butenenitril 39 36,05 3,61 5,76 15,2 53,64 

 533-74-4  

Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5,-thiadiazine-2-thion 

(Dazomet)  
22 8,03 10,07 1,4 11,4 52,14 

 96-33-3  Methylakrylát 11 N/A 8,46 77,55 27,6 110,48 

 108-99-6  3-methylpyridin 300 58,56 267,05 75,87 26,5 148,76 

 109-70-6  1-bromo-3-chloropropan 170 53,51 53,58 49,35 12,1 23,8 

 

Experimentální hodnoty pro sledované definované účinky byly hledány v interních a 
externích databázích. [45][46][47][48] Nalezené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 81.  

Tabulka 81: Experimentální hodnoty z interních a externích databází 

   Interní db Externí db 

 CAS Látka FM DM FM DM 

1 7664-41-7 Amoniak bezvodý 2,54 3,83 

24,6 
17 

0,53 
8,2 
5,9 

210 
24 

189 
25,4 

2 7637-07-2 Fluorid boritý  N/A N/A 175 21,3 
133 
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   Interní db Externí db 

 CAS Látka FM DM FM DM 

3 7783-06-4 Sulfan  0,0437 N/A 
0,55 

0,016 
0,7  

N/A 

4 110-89-4 Piperidin N/A N/A 173  100 

5 3030-47-5 Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin N/A N/A 124 N/A 

6 5397-31-9 3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin N/A N/A  N/A 

7 107-10-8 Propylamin 308,18 N/A 1264 
46 

302 
70,7 

8 1663-39-4 Tert-butyl akrylát N/A N/A 3,4 8,74 

9 16529-56-9 2-Methyl-3-butenenitril N/A N/A 0,473 N/A 

10 533-74-4 
Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5,-
thiadiazine-2-thion (Dazomet)  

N/A 0,55 25 0,3 

11 96-33-3 Methylakrylát N/A N/A 3,4 2,6 
 

12 108-99-6 3-methylpyridin 143,92 N/A 750 34 

13 109-70-6 1-bromo-3-chloropropan N/A N/A 75 48,4 

 

V tabulce 82 je uveden přehled různých experimentálních hodnot sledovaných 
definovaných účinků pro studovaný soubor látek z externích databází s klasifikací jejich 
toxicity pro vodní prostředí, uvednou v bezpečnostních listech a dostupných databázích. 

Tabulka 82: Experimentální hodnoty z externích databází s komentářem 

 CAS Látka  Fathead 
minnow LC50 

(96_hr) 
mg/l 

Daphnia  
magna LC50 
(48_hr) mg/l 

Toxicita pro vodní 
prostředí 
(citováno 
v původním znění) 

1  7664-41-7  Amoniak bezvodý 24,6 
17 

0,53 
8,2 
5,9 

210 
24 

189 
25,4 

Very toxic to aquatic 
life (fish) H400. 
R50 Very toxic to 
aquatic organisms. 
Hazardous to the 
aquatic environment 
- acute hazard, 
Category 1. 

2  7637-07-2  Fluorid boritý  175 21,3 
133 

Acutely harmful to 
aquatic organisms. 
Toxicity based on  
boron present in the 
substance. 
Hazardous to the 
Aquatic 
Environment - Acute 
Hazard, Category 3. 

3  7783-06-4  Sulfan  0,55 
0,016 

0,7 – 22,8 

 Highly toxic to 
aquatic life. 

4  110-89-4  Piperidin 173  > 100 Harmful to aquatic 
life. 

5  3030-47-5  Bis(2-
dimethylaminoethyl)(methyl)amin 

124  Acutely harmful for 
aquatic organisms. 
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 CAS Látka  Fathead 
minnow LC50 

(96_hr) 
mg/l 

Daphnia  
magna LC50 
(48_hr) mg/l 

Toxicita pro vodní 
prostředí 
(citováno 
v původním znění) 

6  5397-31-9  3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin   Harmful to aquatic 
organisms. 

7  107-10-8  Propylamin 1264 
46 

302 
70,7 

N/A 

8  1663-39-4  Tert-butyl akrylát 3,4 8,74 N/A 

9  16529-56-9  2-Methyl-3-butenenitril 0,473  N/A 

10  533-74-4  Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5,-
thiadiazine-2-thion (Dazomet)  

25 0,3 MITC is considered 
very highly toxic to 
both fish (lowest 
LC50 = 51.2 ppb) 
and aquatic  
invertebrates (lowest 
LC50 = 55 ppb). 
Very toxic to aquatic 
organisms, may 
cause long-term 
adverse effects in the 
aquatic 
environment. 

11  96-33-3  Methylakrylát 3,4 2,6 
 

Acutely toxic to 
aquatic organisms 

12  108-99-6  3-methylpyridin 750 34 N/A 

13  109-70-6  1-bromo-3-chloropropan 75 48,4 Harmful to aquatic 
life according to the 
CLP regulation. 

 

Pro sledované definované účinky je v tabulkách 83 a 84 provedeno porovnání  průměrných 
predikcí s experimentálními hodnotami z databází (interních a externích). 

Tabulka 83: Predikce a experimentální  hodnoty – Fathead minnow LC50 (96 h) 

 CAS Látka Int FM Ext FM 
Průměr 

predikce 

1 7664-41-7 Amoniak bezvodý 2,54 10,9 690,00 

2 7637-07-2 Fluorid boritý  N/A 175 715,74 

3 7783-06-4 Sirovodík  0,0437 0,7 943,69 

4 110-89-4 Piperidin N/A 173 292,93 

5 3030-47-5 Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin N/A 124 817,83 

6 5397-31-9 3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin N/A N/A 20,13 

7 107-10-8 Propylamin 308,18 83 155,70 

8 1663-39-4 Tert-butyl akrylát N/A 3,4 2,26 

9 16529-56-9 2-Methyl-3-butenenitril N/A 0,473 15,30 

10 533-74-4 
Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5,-thiadiazine-2-
thion (Dazomet)  

N/A 25 88,61 

11 96-33-3 Methylakrylát N/A 3,4 5,09 

12 108-99-6 3-methylpyridin 143,92 750 257,47 

13 109-70-6 1-bromo-3-chloropropan N/A 75 40,35 
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Tabulka 84: Predikce a experimentální  hodnoty - Daphnia magna LC50 (48 h) 

 CAS Látka Int DM Ext DM 
Průměr 
predikce 

1 7664-41-7 Amoniak bezvodý 3,83 112,1 110,4 

2 7637-07-2 Fluorid boritý  N/A 77 148,76 

3 7783-06-4 Sirovodík  N/A N/A 23,8 

4 110-89-4 Piperidin N/A 100 90,6 

5 3030-47-5 Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin N/A N/A 6,815 

6 5397-31-9 3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin N/A N/A 19,924 

7 107-10-8 Propylamin N/A 185 10,58 

8 1663-39-4 Tert-butyl akrylát N/A 8,74 15,68 

9 16529-56-9 2-Methyl-3-butenenitril N/A >100 53,64 

10 533-74-4 
Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5,-
thiadiazine-2-thion (Dazomet)  0,55 0,3 

52,14 

11 96-33-3 Methylakrylát N/A 2,6 110,48 

12 108-99-6 3-methylpyridin N/A 34 148,76 

13 109-70-6 1-bromo-3-chloropropan N/A 48,4 23,8 

 

Ze zjištěných experimentálních hodnot byly vypočteny hodnoty průměrné pro každý 
sledovaný definovaný účinek a látku. V tabulkách 85 a 86 jsou uvedeny s příslušnou 
hodnotou průměrné predikce.  

Tabulka 85: Experimentální hodnoty z externích databází a průměr predikce FM 

 CAS Látka  Fathead minnow LC50 

(96h) (mg/l) 
Průměr predikce 

(mg/l) 

1  7664-41-7  Amoniak bezvodý 10,9 690,00 
2  7637-07-2  Fluorid boritý  175 715,74 
3  7783-06-4  Sirovodík  0,7 943,69 
4  110-89-4  Piperidin 173 292,93 
5  3030-47-5  Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin 

124 817,83 
6  5397-31-9  3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin 35,4 20,13 
7  107-10-8  Propylamin 83 155,70 
8  1663-39-4  Tert-butyl akrylát 3,4 2,26 
9  16529-56-9  2-Methyl-3-butenenitril 4,73 15,30 

10  533-74-4  Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5,-thiadiazine-
2-thion (Dazomet)  25 88,61 

11  96-33-3  Methylakrylát 3,4 5,09 
12  108-99-6  3-methylpyridin 750 257,47 
13  109-70-6  1-bromo-3-chloropropan 75 40,35 

 

U několika látek ze sledovaného souboru pak nebyly nalezeny žádné experimentální 
hodnoty pro definovaný účinek Daphnia magna LC50 (48 h): sirovodík; Bis(2-
dimethylaminoethyl)(methyl)amin; 2-Methyl-3-buten nitril. Tyto látky přitom jsou vesměs 
klasifikovány jako nebezpečné pro vodní prostředí. 
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Tabulka 86: Experimentální hodnoty z externích databází a průměr predikce DM 

 CAS Látka  Daphnia  magna LC50 
(48h) (mg/l) 

Průměr predikce   
(mg/l) 

1  7664-41-7  Amoniak bezvodý 100 110,4 
2  7637-07-2  Fluorid boritý   148,76 
3  7783-06-4  Sirovodík   23,8 
4  110-89-4  Piperidin 185 90,6 
5 

 3030-47-5  
Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin 

8,74 6,815 
6  5397-31-9  3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin  19,924 
7  107-10-8  Propylamin 3,3 10,58 
8  1663-39-4  Tert-butyl akrylát 2,6 15,68 
9  16529-56-9  2-Methyl-3-butenenitril 34 53,64 

10 
 533-74-4  

Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5,-thiadiazine-
2-thion (Dazomet)  48,4 52,14 

11  96-33-3  Methylakrylát 100 110,48 
12  108-99-6  3-methylpyridin  148,76 
13  109-70-6  1-bromo-3-chloropropan  23,8 

 

Do hodnocení spolehlivosti modelů nebyly zahrnuty výsledky predikcí pro amoniak, 
fluorid boritý a sirovodík, pro které jako anorganické látky není metoda QSAR 
aplikovatelná. 

 

Fathead minnow LC50 (96h) - FM  

Tabulka 87: Korelační koeficienty FM 

Correlation 

Coefficients Matrix 

   

Sample size                    10                             Critical value (5%)            2,3060               

                                                                                                                            

                                                              Variable #1                    Variable #2                    

Variable #1                    Pearson Correlation 

Coefficient 

1                                                             

                               R Standard Error                                                                             

                               t                                                                                            

                               p-value                                                                                      

                               H0 (5%)                                                                                      

Variable #2                    Pearson Correlation 

Coefficient 

0,2891              1                              

                               R Standard Error               0,1145                                            

                               t                              0,8542                                             

                               p-value                        0,4177                                              

                               H0 (5%)                        accepted                                                      

                                                                                                                            

R                                                                                             

Variable vs. 

Variable           

R                                                                                            

Variable #2 vs. 

Variable #1     

0,2891    
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Daphnia magna LC50 (48h) - DM  

Tabulka 88: Korelační koeficienty DM 

Correlation 

Coefficients Matrix 

   

Sample size                    10                             Critical value (5%)            2,3060               

                                                                                                                            

                                                              Variable #1                    Variable #2                    

Variable #1                    Pearson Correlation 

Coefficient 

1                                                             

                               R Standard Error                                                                             

                               t                                                                                            

                               p-value                                                                                      

                               H0 (5%)                                                                                      

Variable #2                    Pearson Correlation 

Coefficient 

0,4511             1                              

                               R Standard Error               0,0995                                          

                               t                              1,4298                                              

                               p-value                        0,1906                                              

                               H0 (5%)                        accepted                                                      

                                                                                                                            

R                                                                                             

Variable vs. 

Variable           

R                                                                                            

Variable #2 vs. 

Variable #1     

0,4511       

                                                                            

Z výsledků vyplývá, že model  pro Fathead minnow LC50 (96h) s korelačním koeficientem 
0,2891 se nachází v oblasti nízké spolehlivosti, zatímco model Daphnia magna LC50 (48h), 
u něhož korelační koeficient nabývá hodnoty 0,4511 je v oblasti střední spolehlivosti. 

Soubor vybraných látek představuje z hlediska jejich struktury značně různorodý útvar.  
To samozřejmě ovlivňuje i výsledky predikcí sledovaných definovaných účinků. 

 

Porovnání dat o klasifikaci látek ve třídě Nebezpečnost pro vodní prostředí - akutní 
toxicita kategorie 1  

Akutní (krátkodobá) nebezpečnost pro vodní prostředí  - Akutní toxicita kategorie 1 - je 
podle [4] definována hodnotami  96 h LC50  (pro ryby) ≤ 1 mg/l nebo 48 h LC50  (pro 
korýše) ≤ 1 mg/l . 

U všech látek ze studovaného souboru je predikce toxicity pro Fathead minnow LC50 (96h) 
a Daphnia magna LC50 (48h) větší než 1, což znamená, že u všech těchto látek platí 
klasifikace Akutní (krátkodobá) nebezpečnost pro vodní prostředí  - Akutní toxicita 
kategorie 1. 

Srovnání lze rovněž učinit na základě definice žádné akutní toxicity. Žádná akutní toxicita 
se chápe tak, že L(E)C50 je vyšší než rozpustnost hodnocené látky ve vodě. Rovněž se 
vztahuje na špatně rozpustné látky (rozpustnost ve vodě < 1 mg/l), pokud existují důkazy, 
že zkouška akutní toxicity neposkytuje skutečné měřítko vnitřní toxicity. 

Rozpustnost látek studovaného souboru byla stanovena výpočtem pomocí ECOSAR. 
V tabulce 89 je uvedena hodnota rozpustnosti látky ve vodě (mg/l) vypočtená ECOSAR a 
průměry predikce toxicity pro Fathead minnow LC50 (96h) a Daphnia magna LC50 (48h). U 
všech látek je hodnota LC50 nižší než rozpustnost hodnocené látky ve vodě, tedy nesplňuje 
podmínku žádné toxicity. 
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Tabulka 89: Rozpustnost a predikce LC50 

 

 

Výsledné hodnoty výpočtu ekotoxicity pro látky studovaného souboru jsou uvedeny 
v tabulce 90 spolu s označením spolehlivosti modelu, které charakterizuje nejistoty použití 
výsledků v podmínkách přechodu na novou klasifikaci v analýze následků chemických 
havárií. 

Tabulka 90: Výpočet ekotoxicity 

  CAS Látka 

Fathead 
minnow 

LC50 (96h) 
(mg/l) 

Daphnia  
magna 

LC50 (48h) 
mg/l 

1  7664-41-7  Amoniak bezvodý 690 110,4 

2  7637-07-2  Fluorid boritý 715,74 148,76 

3  7783-06-4  Sirovodík 943,69 23,8 

4  110-89-4  Piperidin 292,93 90,6 

5  3030-47-5  Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin 817,83 6,815 

6  5397-31-9  3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin 20,13 19,924 

7  107-10-8  Propylamin 155,7 10,58 

8  1663-39-4  Tert-butyl akrylát 2,26 15,68 

9  16529-56-9  2-Methyl-3-butenenitril 15,3 53,64 

10  533-74-4  Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5,-thiadiazine-2-thion (Dazomet) 88,61 52,14 

11  96-33-3  Methylakrylát 5,09 110,48 

12  108-99-6  3-methylpyridin 257,47 148,76 

13  109-70-6  1-bromo-3-chloropropan 40,35 23,8 
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8. DISKUSE 
Pomocí metod „in silico“ lze s dostatečnou přesností a spolehlivostí predikovat toxicitu pro 
vodní prostředí pro účely hodnocení environmetálních rizik. Je možné predikovat akutní 
toxicitu pro vodní prostředí nereaktivních chemických látek pro mnoho druhů 
s použitelnou přesností. Predikce pro jiné mechanismy toxického působení je poněkud 
méně přesná než jsou více specifikované toxicity.   

Používání QSAR v posuzování potenciálně negativních vlivů chemických látek hraje 
důležitou roli. Definovaný účinek LC50 pro ryby je v ekotoxikologii velmi široce používán 
jako definovaný účinek toxicity pro vodní prostředí. Předmětem různých studií bylo 
porovnání různých molekulárních deskriptorů při vývoji nových, statisticky validovaných 
QSAR modelů pro predikci toxicity pro vodní prostředí látek, klasifikovaných vzhledem 
k jejich oblasti použití a jednoznačnému obecnému modelu. Aplikovaný přístup 
vícenásobné lineární regrese (metoda nejmenších čtverců) je založen na skupině 
teoretických molekulárních deskriptorů (1D, 2D, 3D a některé vypočtené hodnoty logP). 
Nejlepší kombinace modelovacích deskriptorů je vybrána postupem genetický algoritmus 
– výběr pro sady proměnných. Robustnost a účinnost predikce navržených modelů je 
verifikována použitím jak interní, tak externí statistické validace. Oblast použitelnosti 
modelu je kontrolována úrovňovým přístupem k verifikaci spolehlivosti predikce.                 

Použití více predikčních metod přináší větší spolehlivost za předpokladu, že predikované 
toxicity jsou u různých metod dosti podobné. Různé metody (modely) QSAR použité např. 
v programu T.E.S.T mají své výhody i nevýhody. Výsledek jejich analýzy je uveden 
přehledně  v tabulce 4.  

Tabulka 91: Metody T.E.S.T. - hodnocení 

Metoda Výhody  Nevýhody  

Hierarchická 
metoda 

Poskytuje spolehlivější predikce 
jsou-li provedeny z více modelů. 

Nemůže poskytnout vnější odhady 
toxicity pro složky tréninkové sady dat. 

Metoda 
jednoduchého 
modelu 

Jednoduchý transparentní model 
může být snadno zobrazen či 
exportován. 

 

I když model odpovídá celé sadě dat může 
nesprávně predikovat trendy toxicity pro 
určité skupiny látek. 

Nemůže poskytnout vnější odhady 
toxicity pro složky tréninkové sady dat. 

Metoda 
skupinového 
příspěvku 

Jednoduchý transparentní model 
může být snadno zobrazen či 
exportován.  

 

Nemůže poskytnout vnější odhady 
toxicity pro složky tréninkové sady dat. 

Model nepracuje správně v případě 
interakcí mezi sousedními fragmenty.  

FDA metoda Může generovat nový model 
zaměřený na nejbližší analogy 
testované látky. Vždy poskytuje 
externí predikci toxicity.  

Predikce někdy trvá déle vzhledem 
k nutnosti generování vždy nového 
modelu. 
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Metoda Výhody  Nevýhody  

Interpolační 
metoda 
nearest 
neighbor 

Poskytuje rychlý odhad toxicity. 

Dovoluje stanovit strukturní. 
analogy testované látky 

Vždy poskytuje externí predikci 
toxicity. 

Nepoužívá QSAR model ke korelaci 
rozdílů mezi testovanou látkou a 
nejbližším sousedem. 

Poskytuje nejhorší výsledky predikce 
během externí validace. 

Metoda 
konsensu 

Poskytuje nejlepší výsledky 
predikce během externí validace. 

Nemůže poskytnout vnější odhady 
toxicity pro složky tréninkové sady dat. 

 

Rozdíly mezi VegaNIC a T.E.S.T. modely, použitými v této práci, mohou rovněž při 
predikci vést k některým odchylkám od původního modelu US EPA T.E.S.T. Hlavně  
u některých skupin látek (jako při detekci aromaticity) mohou být rozdílné hodnoty 
deskriptorů v případě některých postupů pro rozdílné složky, dokonce i když definice 
algoritmu je stejná. 

Aktuální aplikace modelů vyžaduje schopnost metod rozlišovat látky, které reagují 
nespecifickými mechanismy. Některé zásady, používané pro tvorbu kategorií látek pro 
endpointy akutní toxicity pro vodní prostředí při používání QSAR Toolbox by měly být 
brány v úvahu jako dobrý obecný přístup.  

Je třeba profilovat cílovou látku použitím pěti základních profilérů relevantních pro 
endpointy akutní toxicity pro vodní prostředí. 

Rovněž je třeba definovat počáteční chemickou kategorii profilováním čtyř relevantních 
databází pro toxicitu pro vodní prostředí odpovídajícím profilérem v závislosti na 
reaktivitě látky. Je doporučeno pro inertní látky užití profiléru ECOSAR nebo OASIS při 
vývoji počáteční kategorie. Na druhou stranu jestliže cílová látka je profilována jako 
reaktivní, potom jeden z mechanistických profilérů proteinové vazby musí být vybrán pro 
tvorbu počáteční kategorie (nezáleží který z nich).  

Subkategorizaci je třeba provádět použitím kombinace zbývajících primárních profilérů 
k eliminaci látek, které obsahují přidané potenciální strukturální alerty, vztahující se 
k identifikovanému mechanismu. Užití specifického profiléru endpointu v tomto kroku 
identifikuje strukturální alerty, se kterými jsou spojena toxikologická data.  

Ssubkategorizaci k definování strukturální oblasti je třeba provádět použitím sekundárních 
profilérů. Měla by být použita kombinace empirických profilérů (ve většině případů je 
doporučeno použití profilérů „organická funkční skupina“ a „chemické prvky“) k omezení 
strukturální oblasti kategorie tak, aby byla podobná strukturální oblasti cílové látky. Hlavní 
pozornost musí být věnována deskriptoru, který bude použit v jakékoliv následující read 
across metodě nebo analýze trendu. To pomáhá udržet všechny predikce provedené 
analýzou trendu nebo read across metodou jako transparentní a proveditelné. Je třeba 
podotknout, že někdy tyto profilační kroky vyžadují zahrnutí analogů obsahujících 
jednoduché organické funkční skupiny, které nejsou přítomny v cílové látce.  

Vždy je třeba zajistit, aby použitá data v analýze trendu a read across predikcích byla 
podrobena kontrole kvality a odlehlá data v kategorii podrobit kritické analýze před 
použitím. 
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9. ZÁVĚR 
Cílem této disertační práce bylo splnění dvou hlavních úkolů:  
1. ověření nebo vyvrácení hypotézy o možnosti použití vypočtených dat; 
2. vyhodnocení použitelnosti a omezení vytvořeného postupu získávání dat pro potřeby 

analýzy následků havárií, které jsou zahrnuty v rámci analýzy a hodnocení rizika. 

V teoretické části práce bylo provedeno vypracování rešerše a zpracování přehledu 
databázových zdrojů (výběr databází pro srovnávací výpočty) a zhodnocení současného 
stavu řešené problematiky. Porozumění validačním principům jednotlivých typů modelů a 
praktické zvládnutí výpočetního postupu, ovládání software, porozumění výstupům a 
získaným výsledkům (odhadům) a jejich srozumitelná interpretace představovaly 
technicky a časově nejnáročnější část práce. 

Srovnání metodik z pohledu jejich teoretického základu předcházelo nejprve nadefinování 
kritérií srovnání. Kritéria srovnání byla volena s ohledem na strukturu jednotlivých 
metodik vybraných pro srovnání tak, aby umožnila jejich objektivní porovnání. Přínosem 
provedeného srovnání, jak z teoretického, tak i praktického hlediska je nalezení odpovědí 
na základní otázky týkající se zejména použitelnosti srovnávaných metodik vzhledem 
k potřebným vstupním datům, časové a odborné náročnosti hodnocení či interpretace 
výsledků. Cílem bylo stanovit komplexnost hodnocení každé ze srovnávaných metod 
z hlediska jejich aplikace na stejném predikčním modelovém případu látky. Souhrnně lze 
říct, že mechanická aplikace žádné z metodik nemůže zaručit dosažení absolutně platných 
hodnot. Použití naznačených postupů vyžaduje v praxi vždy vysokou míru odbornosti 
uživatele. Jen tak lze uspokojivě kompenzovat vliv nedostatku informací o hodnocené látce 
a jejím chování i omezení daná podstatou jednotlivých metod. 

K ověření nebo vyvrácení hypotézy o možnosti použití vypočtených dat bylo provedeno 
statistické vyhodnocení dostatečně velkého souboru dat získaných metodou QSAR pro 
látky, u nichž je k dispozici experimentální hodnota z relevantního zdroje (databáze). Ze 
získaných dat lze vyvodit závěr o obecném použití modelu. Statistické charakteristiky 
výsledků jsou pro daný soubor příznivé. Korelační koeficient, který má hodnotu 0,5170, 
znamená, že model je dobrý a schopný predikovat aktivity látek, nezahrnutých v postupu 
vývoje modelu. Hypotéza o možnosti použití vypočtených dat tím tedy byla potvrzena. 

V další části této disertační práce byla věnována pozornost návrhu postupu pro získávání 
dat k hodnocení environmentálních dopadů závažných průmyslových havárií.  Použitelnost 
a omezení vytvořeného postupu získávání dat jsou dána omezeními pro aplikaci metod 
QSAR k predikci toxicity, vlivem rozptylu výsledků predikcí pro jednotlivé kategorie 
látek, dostupností experimentálních dat ke srovnávacím výpočtům. 

Výsledky této disertační práce přispěly k řešení problémů spjatých s hodnocením 
environmentálních dopadů havárií tím, že byla ověřena hypotéza o možnosti použití 
vypočtených dat a provedena kritická srovnávací studie používaných metod a nástrojů pro 
získání potřebných dat. 

Použití navrženého postupu umožní snížit nejistoty a variabilitu výsledků analýzy rizik 
havárií s účastí nebezpečných chemických látek a jejich dopadů a tím přesnější a 
kvalifikovanější hodnocení rizik, spojených s touto problematikou, a jejichž nadhodnocení 
či naopak podhodnocení může představovat problém při aplikaci odpovídajících 
legislativních, technických a organizačních opatření, včetně dopadů ekonomických. 
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