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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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P EDMLUVA 

V rámci hodnocení environmentálních rizik analyzujeme 
pravd podobnost výskytu škodlivých ú ink , které nastaly nebo mohou 
nastat jako výsledek expozice jedním i více stresory. 

Pro vyhodnocení následk  únik  nebezpe ných látek do životního 
prost edí a jejich mobilitu je pot eba znát fyzikáln  chemické a 
ekotoxické vlastnosti látek. Nutnou podmínkou pro korektní odhad 
následk  úniku toxických látek je znalost jejich nebezpe ných ú ink  
(p sobení na organismy) a dále dostupnost jednozna ných kritérií pro 
využívání toxikologických ukazatel . P edevším informace  
o ekotoxických vlastnostech nejsou standardn  uvád ny v 
bezpe nostních listech i databázích.  

Protože nebývá dostatek experimentálních dat, u mén  známých 
nebezpe ných látek by musela být provedena celá ada laboratorních 
test , které jsou asov  i finan n  velmi náro né a navíc vyžadují 
diskutované používání laboratorních zví at; proto je v tšinou nutné 
použití dat náhradních. 

Rovnice QSAR (z ang. Quantitative Structure-Activity Relationships, 
analýza kvantitativních vztah  mezi chemickou strukturou a biologickou 
ú inností), jejich analýzu a interpretaci lze využít pro získání informací 
o toxických ú incích chemických látek a jejich velikosti, o kinetických 
procesech, kterým chemikálie v organismu podléhají (absorpce, 
distribuce, metabolismus, vylu ování), o distribuci a osudu chemikálií v 
životním prost edí a v neposlední ad  i o fyzikáln -chemických 
vlastnostech chemikálií. 

Hlavním cílem práce je navrhnout postup, jak pomocí statistické analýzy 
dostupných datových soubor  a souvisejících model  vlastností 
nebezpe ných látek ešit nedostatek relevantních dat pro ú ely 
hodnocení environmentálních dopad  chemických havárií. K tomu je 
t eba v první fázi potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že m žeme použít 
data získaná postupem QSAR namísto experimentálních dat, a dále 
zhodnotit použitelnost stávajících databázových zdroj  pro hodnocení 
následk  havárií, resp. environmentálního rizika. 

 



OBSAH 

1. Úvod ............................................................................. 5 

Obecný kontext..................................................................... 5 

Neur itosti p i hodnocení následk ........................................... 5 

Hodnocení environmentálních rizik .......................................... 6 

2. Sou asný stav problematiky......................................... 7 

Metody získávání dat ............................................................. 9 

3. Cíl práce ..................................................................... 12 

PRAKTICKÁ ÁST.......................................................... 13 

4. Použité metody zpracování ........................................ 13 

Praktické použití QSAR v predikci toxicity .............................. 13 

5. Ov ení hypotézy použitelnosti vypo tených dat ...... 15 

Hodnocení spolehlivosti modelu............................................. 15 

Zpracování výsledk ............................................................ 15 

6. Návrh postupu získávání dat ...................................... 16 

Popis díl ích krok .............................................................. 16 

7. Aplikace postupu získávání dat.................................. 17 

Výb r látek ........................................................................ 17 

Validace model ................................................................. 17 

Výpo et ekotoxicity............................................................. 18 

8. Diskuse ....................................................................... 18 

9. Záv r........................................................................... 20 

10. Soupis bibliografických citací................................ 22 

11. Seznam vlastních publikací doktoranda................. 26 

4 



1. Úvod 

Obecný kontext 

Analýza rizik je technika používaná pro kvantifikaci rizika nap . 
pr myslové innosti. Riziko se v rámci prevence závažných havárií 
oby ejn  vyjad uje pomocí o ekávaných frekvencí nebo 
pravd podobností úmrtí, ale rovn ž se používají širší rizikové profily, 
zahrnující zran ní, dopady na životní prost edí, dlouhodobá zdravotní 
rizika, finan ní dopady, ohrožení funk nosti kritické infrastruktury nebo 
kvality života obyvatel. Principy analýzy rizika jsou pro všechny tyto 
profily stejné, hlavní rozdíl je ten, že modely následk  musí být 
rozší eny o p íslušné dopady nebo chrán né zájmy. Hodnocení následk  
je spole n  s ur ováním pravd podobností a frekvencí významný krok 
p i kvantifikaci rizika.  

Neur itosti p i hodnocení následk  havárií 

Procedura hodnocení následk  je plná neur itostí. Obecn  existují dva 
typy neur itostí: neur itosti  vlivem  náhodné  povahy  jev  a neur itosti 
v d sledku nedokonalých znalostí. První typ bere v úvahu n které jevy a 
prom nné, které se náhodn  m ní s asem a podmínkami. 
Meteorologické podmínky jsou takovým p íkladem;  není možné se  
stoprocentní  jistotou  p edpov d t  sm r  a  rychlost  v tru a rozptylové 
podmínky v ur itém  míst   a  ur itém  ase  v budoucnu,  i  kdybychom  
p esn   znali podmínky v sou asnosti i minulosti. Druhý typ uvažuje 
nedostatek informací, který je p ítomen tém  v každém kroku analýzy.  
Naše znalosti jev  následujících po neo ekávaném úniku nejsou 
dokonalé a obvykle se zakládají na empirických pravidlech a 
pozorováních omezeného po tu nehod. Vstupní parametry jsou také 
neur ité, protože p esné podmínky nehod nemohou být definovány 
p edem. Abychom se mohli vypo ádat s t mito neur itostmi a 
nedostate nými znalostmi, musíme obvykle u init hrubé p edpoklady a 
vnést subjektivní úsudek, tj. dodate ný zdroj nejistoty, do celkové 
procedury. Výsledek je charakterizován jako výstup hodnocení následk  
s výskytem ady neur itostí. Jako p íklad slouží n které zdroje 
neur itostí: 

meteorologické podmínky, 
podmínky v uzav ených za ízeních (nap . tlak v okamžiku úniku, 
skupenství látky v jednotlivých ástech soustavy a jejich pom r), 
velikost a umíst ní otvoru porušení integrity za ízení, 
podíl odsáté kapaliny v rámci havarijního zásahu, 
p ítomnost (umíst ní) inicia ního zdroje a p esný as iniciace, 
chování letících trosek, 
zranitelnost osob a budov, atd. 
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Jeden ze zp sob , jak ošet it tyto neur itosti, je provést opakování 
výpo t  pro všechny možné kombinace neur itých vstupních hodnot a 
všechny možné zm ny použitých model  a p id lit jim jednotlivé   
pravd podobnosti, což však obvykle vede k nezvládnuteln  vysokému 
po tu po ítaných scéná . Aby byl tento problém p ekonán, je pozornost 
zam ena jen na n kolik d ležitých prom nných (ostatní jsou 
p edpokládány a brány jako konstanty), nebo jsou vybrány n které   
reprezentativní kategorie, podrobn  analyzovány a vypo ítány 
významné o ekávané frekvence, nebo je vyhodnoceno velké množství 
scéná , nebo je nakonec aplikován p ístup simulací zvaný metoda 
Monte Carlo. V každém p ípad  musí být pozornost v nována korelaci 
mezi nejistými prom nnými. 

Hodnocení environmentálních rizik 

V rámci hodnocení environmentálních rizik analyzujeme 
pravd podobnost výskytu škodlivých ú ink , které nastaly nebo mohou 
nastat jako výsledek expozice jedním i více stresory.  

Za stresor je považována chemická látka, fyzikální faktor (jako je 
nap íklad energetické  pole),  událost  nebo  biologický  faktor,  jež  
mohou  pozitivn   nebo negativn  p sobit na biologický systém.  

Stresory mohou být p edstavovány nap íklad širokým spektrem 
chemických látek, ionizujícím zá ením, infek ními mikroorganismy 
nebo rychlými zm nami teploty. 

Nebezpe nost je schopnost stresoru vyvolat ur ité poškození u 
biologického systému. Nap íklad stanovení hodnot LD50, NOAEL, 
NOEL, NOAEC i mutagenity látky nebo sm si látek jsou takovými 
pokusy o ur ení nebezpe nosti zp sobené stresorem. 

Expozice je proces, p i kterém organismus p ichází do styku s ur itým 
stresorem v definovaném systému a p i kterém lze p edpokládat 
interakci s organismem.  

Expozice m že být vyjád ena jako dávka, ale v environmentální 
toxikologii je asto možné m it environmentální koncentrace. Jedna z 
hodnot stanovení koncentrací látky v tkáních ryb a savc  je použitelná 
pro ur ení aktuální dávky chemikálie v organismu. 

Hodnocení lze rozd lit na t i hlavní scéná e, d lené dle habitatu: 
terestrický, mok ad a akvatický. 

Pro vyhodnocení následk  únik  nebezpe ných látek do životního 
prost edí a jejich mobilitu je pot eba znát fyzikáln  chemické a 
ekotoxické vlastnosti látek. Nutnou podmínkou pro korektní odhad 
následk  úniku toxických látek je znalost jejich nebezpe ných ú ink  
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(p sobení na organismy) a dále dostupnost jednozna ných kritérií pro 
využívání toxikologických ukazatel . P edevším informace  
o ekotoxických vlastnostech nejsou standardn  uvád ny  
v bezpe nostních listech i databázích.  

Protože nebývá dostatek experimentálních dat, u mén  známých 
nebezpe ných látek by musela být provedena celá ada laboratorních 
test , které jsou asov  i finan n  velmi náro né a navíc vyžadují 
diskutované používání laboratorních zví at; proto je v tšinou nutné 
použití dat náhradních a strategie Evropské unie i OECD tento postup 
podporují. 

2. Sou asný stav problematiky 

Problematika závažných pr myslových havárií je v sou asné dob  
ešena Sm rnicí Rady 96/82/ES o kontrole nebezpe í závažných havárií 

s p ítomností nebezpe ných látek - tzv. Sm rnice Seveso II [2], která je 
zam ena na prevenci závažných havárií zahrnujících velká množství 
nebezpe ných látek nebo jejich sm sí uvedených v její P íloze I,  
a omezení dopad  takových havárií na lov ka a životní prost edí.  

Sm rnice musela být novelizována [3] vzhledem ke zm nám systému 
EU pro klasifikaci nebezpe ných látek, na které se sm rnice vztahuje, 
provedeným Na ízením Evropského parlamentu a Rady (ES)  
. 1272/2008 o klasifikaci, ozna ování a balení látek a sm sí  -  dále jen 

Na ízení CLP [4]. Toto Na ízení zavádí nový systém klasifikace a 
ozna ování nebezpe ných látek a sm sí, p i emž vychází z globálního 
systému klasifikace GHS. [43]

Hlavním problémem je p izp sobení P ílohy I Sm rnice Seveso II  
k Na ízení CLP. Jednoduchá zm na odkazu nebo tzv. „one-to-one“ 
p evod starého systému klasifikace na systém dle Na ízení CLP není 
možný, hlavn  proto, že kategorie nebezpe í pro zdraví "toxický“ a 
"vysoce toxický" neodpovídají novým kategoriím CLP „akutní toxicita 
1 až 3“, které jsou navíc rozd leny pro r zné expozi ní cesty (orální, 
dermální a inhala ní). 

Základ nového systému klasifikace látek jako toxických pro životní 
prost edí sestává z jedné kategorie pro akutní toxicitu a t í kategorií pro 
chronickou toxicitu. Kategorie pro akutní a chronickou toxicitu jsou 
používány samostatn . Kritéria pro za azení látky do kategorie 1 pro 
akutní toxicitu jsou definována pouze na základ  údaj  o akutní toxicit  
pro vodní prost edí (EC50 nebo LC50). Kritéria pro za azení látky do 
kategorií chronické toxicity spojují dva druhy informací, tj. údaje  
o akutní toxicit  pro vodní prost edí a údaje o osudu látky v prost edí 
(údaje o rozložitelnosti a bioakumulaci).  
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Systém rovn ž zavádí klasifikaci „bezpe nostní sí “, na niž se odkazuje 
jako na kategorii 4 chronické toxicity, a která se použije, jestliže 
dostupné údaje neumož ují klasifikaci podle formálních kritérií, 
nicmén  existují ur ité d vody k obavám. 

Vztah kategorií nebezpe nosti T+ a T podle staré klasifikace a kategorií 
akutní a chronické toxicity v etn  expozi ních cest podle nové 
klasifikace - návrh Evropské komise k p evodu klasifikace pro ú ely 
sm rnice Seveso II [5] v etn  množstevních limit  - je rovn ž 
znázorn n na obrázku 1. 

 
Obrázek 1: Porovnání systém  klasifikace toxických vlastností 

Ve t íd  Nebezpe nost pro životní prost edí se akutní toxicitou pro 
vodní prost edí rozumí vnit ní vlastnost látky být nebezpe nou pro 
vodní organismus po krátkodobé expozici této látce ve vodním 
prost edí. 

Tabulka 1: Kategorie klasifikace pro nebezpe nost pro vodní prost edí 

Akutní nebezpe nost pro vodní prost edí 
Akutní toxicita kategorie 1 

  

96 h LC50  (pro ryby) 
48 h LC50  (pro korýše) 
72 nebo 96 h ErC50 (pro asy nebo jiné vodní rostliny)

 1 mg/l nebo 
 1 mg/l nebo 

    1 mg/l 

  

Akutní toxicita pro vodní prost edí se obvykle stanoví pomocí LC50 (96 
hod. ryby), EC50 (48 hod. korýši) nebo EC50 (72 nebo 96 hod. asy). 
Tyto druhy pokrývají celý rozsah trofických úrovní a taxon  a má se za 
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to, že zastupují všechny vodní organismy. V této diserta ní práci je 
provedeno porovnání dat o klasifikaci látek ve t íd  Nebezpe nost pro 

vodní prost edí - akutní toxicita kategorie 1, a navržen postup jejich 
získávání a vyhodnoceny nejistoty použití v podmínkách p echodu na 
novou klasifikaci v analýze následk  chemických havárií. 

Metody získávání dat 

Využití testovacích organism  
Matematické metody 

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

metody s použitím Species Sensitivity Distribution (SSD); 
metody statistické analýzy dat QSAR. 

Metody statistické analýzy dat QSAR 

Rovnice QSAR (z ang. Quantitative Structure-Activity Relationships, 
analýza kvantitativních vztah  mezi chemickou strukturou a biologickou 
ú inností), jejich analýzu a interpretaci lze využít pro získání informací 
o toxických ú incích chemických látek a jejich velikosti, o kinetických 
procesech, kterým chemikálie v organismu podléhají (absorpce, 
distribuce, metabolismus, vylu ování), o distribuci a osudu látek v 
životním prost edí a fyzikáln -chemických vlastnostech látek [9]. 

Použití metod matematické statistiky v analýze QSAR 

V analýze QSAR se používají dva základní p ístupy:  
metoda matematické analýzy – hledá matematický popis funkce, 
v tšinou s použitím nap . regresní analýzy s jedním nebo více 
parametry, lineární i nelineární, n kdy též faktorové analýzy, 
analýzy hlavní komponenty, shlukové analýzy, rozpoznávání 
obrazc  (pattern recognition), diskrimina ní analýzy, um lé 
neuronové sít  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 výpo tem,  
x  fyzikáln -chemické parametry vyplývající ze struktury slou eniny.  

Výsledkem analýzy QSAR m že být matematická formule, p ípadn  
soustava formulí a pravidel. Využije se p i tom znalost fyzikáln  
chemických vlastností látek, které jsou získávány mnohem jednodušeji 
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než údaje biologické nebo je lze vypo ítat. Model – rovnice – je 
vytvo en z experimentálních dat a tak simuluje test a testovací objekt, 
nap . LD50 na myši po inhala ní expozici. 

Statistické hodnocení model  QSAR je nedílnou sou ástí model . [13] 
Pro každou korela ní rovnici QSAR je vyžadováno alespo  minimální 
statistické ohodnocení: po et pár  údaj  (biologický, fyzikáln -
chemický pro každou látku série) n, charakteristika série chemických 
látek, pro které byla rovnice odvozena, korela ní koeficient t snosti 
korelace r, chyba odhadu pomocí rovnice; statistické hodnocení bylo 
rozší eno na chybu vypo tené konstanty rovnice (nap . t-testem), 
objevuje se F-test, 2-test. Hodnoty musí být uvád ny pouze v 
jednotkách molární koncentrace. 

Musí být uvedena pravd podobnost správnosti odhadnuté hodnoty 
indexu toxicity. Musí být uvedena oblast hodnot všech použitých 
index , toxických a fyzikáln -chemických, pro kterou m že být použita. 
Validace rovnic QSAR je provád na odhadem toxické ú innosti 
výpo tem pro vybraný a na sérii látek, které sloužily k odvození rovnice, 
nezávislý testovací soubor látek. Z výsledk  je vypo tena spolehlivost a 
predik ní schopnost rovnice, parametry, které rovnici hodnotí z hlediska 
využitelnosti pro odhad toxické ú innosti výpo tem.  

Principy validace model  QSAR 

Principy validace rovnic QSAR vycházejí z princip  validace 
experimentálních metod, jen jsou pon kud upraveny. Validování 
alternativních metod/test  spo ívá zejména v potvrzení jejich 
spolehlivosti (reprodukovatelnosti výsledk ), významu, v decké 
hodnoty a praktické použitelnosti pro zamýšlenou aplikaci. P i validaci 
rovnic QSAR by m l být tento proces rozší en o požadavek stanovení 
predik ní schopnosti, o hodnocení jejich robustnosti a o mechanistický 
výklad použití molekulových deskriptor  (fyzikáln -chemických 
vlastností). D ležité je uvád ní experimentálních podmínek m ení i 
detaily statistického zpracování a hodnocení. 

Validace model  QSAR se ídí ur itými pravidly. Bylo zformulováno 
p t kritérií, „Setubalských princip “, pro validaci QSAR: 

v modelu QSAR musí být jasn  definovaný m ený/odhadovaný 
ú inek; 
jasn  a z eteln  musí být popsaný algoritmus, kterým byl model 
(rovnice QSAR) vytvo en; u expertních systém  musí být p esn  
popsán vznik znalostí a pravidel v bázi znalostí; 
musí být definována oblast použitelnosti; 
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musí být popsána požadovaná vnit ní a vn jší kontrola 
reprodukovatelnosti, robustnosti a správnosti validovaného modelu; 
pokud možno sladit použité molekulové deskriptory s 
mechanismem ú inku. 

Nástroje k použití QSAR 

Pro ú ely predikce toxicity ur ité látky pomocí QSAR existuje ada 
softwarových nástroj . Voln  dostupné aplikace jsou nap . Toxmatch a 
Toxtree, publikované European Commission Joint Research Centre. 
[39][40]

Toxmatch je pln  vybavená a flexibilní uživatelsky p átelská aplikace, 
která kóduje výb r index  chemické podobnosti v etn  n kolika 
strukturálních index  a deskriptorov  stanovených index  chemické 
podobnosti. Tento voln  dostupný software negeneruje vlastní predikce 
definovaných ú ink  reprotoxicity, ale m že být použit pro vývoj 
kategorií a podporu read across hodnocení. Toxtree je rovn ž pln  
vybavená a flexibilní uživatelsky p átelská aplikace, která poskytuje 
odhad toxického nebezpe í aplikací p ístupu rozhodovacího stromu. 
Toxtree m že být aplikován na sady dat z r zných kompatibilních typ  
soubor , 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 pom rn  dobrou výbavou. 
ACD modul je p esný a v rohodný prediktivní nástroj, který slouží pro 
první v rohodné odhady toxicity pro ryby a dafnie. Použitím 
experimentálních dat toxicity pro ryby a dafnie ACD predikuje hodnoty 
LC50. 

Vyšší úrove  p edstavuje série dalších software. Jedním z nich je nap . 
T.E.S.T. (The Toxicity Estimation Software Tool), který byl vyvinut 
U.S. Environmental Protection Agency [13] a který umož uje snadný 
odhad toxicity za použití škály r zných metodik QSAR.  

Z dalších voln  dostupných nástroj  je t eba zmínit freeware EPI SUITE 
[15], vydaný rovn ž US EPA, a obsahující sadu QSAR model  pro 
odhad fyzikáln  chemických a ekotoxikologických vlastností 
chemických látek. 

VegaNIC je neinteraktivní klient pro b h VEGA model  [16]. Je to 
samostatná aplikace na platform  JAVA, která umož uje spoušt t 
VEGA modely na místním po íta i, bez interaktivního rozhraní. Nabízí 
možnost snadno spoušt t jeden nebo více VEGA model (y) a uložit 
generované zprávy lokáln  na po íta i. 
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Zhruba od 90. let 20. století vyvíjí organizace OECD soustavnou 
aktivitu zabývající se využitím výpo tových metod jako alternativního 
zdroje informací o vlastnostech chemikálií. Metody QSAR se dostávají 
do metodik OECD pro zjiš ování nebezpe ných vlastností a v metodice 
pro stanovení rozd lovacího koeficientu se pro ú ely p edb žného testu 
využití QSAR analýzy dokonce doporu uje. Tyto aktivity ústí roku 2007 
do vydání p íru ky Guidance Document on the Validation of QSAR 
Models [10], která shrnuje dosavadní poznatky a obsahuje obecná 
doporu ení pro validaci výpo etních model . 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 m la stát oficiáln  uznávaným nástrojem (souborem nástroj ) 
QSAR analýzy.  

Existují rovn ž komer ní QSAR nástroje. Mezi nejznám jší pat í 
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.  

3. Cíl práce 

Hlavním cílem práce je navrhnout postup, jak pomocí statistické analýzy 
dostupných datových soubor  a souvisejících model  vlastností 
nebezpe ných látek ešit nedostatek relevantních dat pro ú ely 
hodnocení environmentálních dopad  chemických havárií.  

K tomu je t eba v první fázi potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že m žeme 
použít data získaná postupem QSAR namísto experimentálních dat, a 
dále zhodnotit použitelnost stávajících databázových zdroj  pro 
hodnocení následk  havárií, resp. environmentálního rizika. 

Výsledky bibliografické rešerše ukazují, že v sou asné dob  existují 
nástroje, které umož ují odhadnout toxicitu látek i bez provedení 
náro ných biologických test . Vyvstává proto otázka, nakolik by bylo 
možné chyb jící ekotoxikologická data p i prevenci závažných havárií 
doplnit pomocí výpo t  „in silico“, a zda jsou takto vypo tené hodnoty 
v souladu s experimentálními výsledky. 

Stanovené díl í cíle jsou: 
vypracování rešerše a zpracování p ehledu databázových zdroj  
(výb r databází pro srovnávací výpo ty);  
porozum ní valida ním princip m jednotlivých typ  model  
(Setúbalské principy). 
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praktické zvládnutí výpo etního postupu, ovládání software, 
porozum ní výstup m a získaným výsledk m (odhad m) a jejich 
srozumitelná interpretace; 
ov ení nebo vyvrácení hypotézy o možnosti použití vypo tených 
dat porovnáním s experimentálními daty z databází; 
vyhodnocení použitelnosti a omezení vytvo eného postupu 
získávání dat pro pot eby analýzy následk  havárií, které jsou 
zahrnuty v rámci analýzy a hodnocení rizika. 

Protože ešená problematika je zna n  široká, nelze doložit univerzální 
pr kaznost postupu, a proto se práce zam ila na oblast pr myslových 
havárií, do kterých jsou zahrnuty úniky chemických látek nebo jejich 
sm sí, které mohou zp sobit akutní poškození životního prost edí.  

Použití uvažovaného postupu umožní snížit nejistoty a variabilitu 
výsledk  analýzy rizik havárií s ú astí nebezpe ných chemických látek a 
jejich dopad  a tím následn  p esn jší a kvalifikovan jší hodnocení 
rizik, která jsou spojena s touto problematikou, a jejichž nadhodnocení 
i naopak podhodnocení m že p edstavovat problém p i aplikaci 

odpovídajících legislativních, technických a organiza ních opat ení, 
v etn  dopad  ekonomických. 

PRAKTICKÁ ÁST 

4. Použité metody zpracování 

K dosažení cíl  práce byly zvoleny výpo etní metody provád né pomocí 
vybraných softwarových nástroj  a aplikací, identifikovaných na 
základ  rešerše. 

Praktické použití QSAR v predikci toxicity 

Z r zných typ  látek byl jako vzorová molekula vybrán o-toluidin (o-
methylalanin). Tato látka je dostate n  jednoduchá, takže jí lze hodnotit 
v tšinou voln  dostupných model . Zárove  se však ukazuje, že se p i 
jejím hodnocení r znými modely projeví všechny hlavní aspekty 
spojené s typickou QSAR analýzou. Rovn ž je to látka, o které je ada 
vlastností již známa a experimentáln  ov ena, proto si lze na základ  
jejího hodnocení rovn ž u init první p edstavu o spolehlivosti získaných 
výsledk . Reporty byly vytvo eny v prost edí t chto software: 

ACD/I-Lab 
TEST 
EPI SUITE 
VEGA 
OECD QSAR TOOLBOX 
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Z výsledk  provedených výpo t  a jejich statistických charakteristik je 
patrné, že vypo tené hodnoty LC50 pro oba definované ú inky jsou 
v dobré shod  s experimentáln  zjišt nými hodnotami.  

Výsledky jednovýb rového t-testu udávají pro dvoustranou 
pravd podobnost hodnoty 0,4121 a 0,1723, tedy je pravd podobnost 
p > 0,05, což znamená, že rozdíl mezi st ední hodnotou výb rového 
souboru a konstantou (známou experimentální hodnotou) je statisticky 
nevýznamný. U použitých p ti softwarových nástroj  lze sestavit jejich 
po adí, v jakém se výsledky jejich použití blíží experimentálním 
hodnotám. 

 

Tabulka 2: 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 

VEGA 97,9 VEGA 6,48 

  

Zatímco u definovaného ú inku Daphnia magna 48h LC50 všechny 
nástroje poskytly hodnoty vyšší nežli je experimentáln  zjišt ná, u 
definovaného ú inku Fathead Minnow 96h LC50 byly u t í nástroj  
výsledky nižší a jen u dvou vyšší.  
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5. Ov ení hypotézy použitelnosti vypo tených dat 

Pro potvrzení nebo vyvrácení hypotézy o použitelnosti náhradních dat  
o ekotoxicit  namísto dat experimentálních bylo zvoleno statistické 
vyhodnocení dostate n  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 slou enin byl 
získán z výstup  projektu EU Osiris [36]. 

V prost edí VegaNIC byl použit model Fathead Minnow 96 h LC50. 
Tento software umož uje simultánn  analyzovat velký po et molekul 
dávkovým zadáním identifikátor  látek. 

Hodnocení spolehlivosti modelu 

V obrázku 2 je uveden p ehled kategorií spolehlivosti modelu – vysoká, 
st ední, nízká – s po ty výsledk  v nich obsažených. 

 
Obrázek 2: Rozd lení spolehlivosti modelu Fathead Minnow 96 h LC50 - VegaNIC 

Zpracování výsledk   

Výsledky predikcí toxicity (Fathead Minnow 96 h LC50 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 strukturn  
duplicitní látky podle identifikátoru SMILES. Takto vznikl soubor 687 
látek s údaji o hodnot  LC50 vypo tené a experimentální.  
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Na obrázku 3 je uveden graf, ve kterém jsou pro 687 analyzovaných 
látek vyneseny hodnoty predikcí vypo tených a experimentálních 
z databáze. Tato data byla dále analyzována v programu StatPlus v. 10.  

 
Obrázek 3: Predikce vs. experimentální hodnoty 

Z uvedených údaj  lze vyvodit záv r o obecném použití modelu. 
Statistické charakteristiky dat jsou pro daný soubor pom rn  p íznivé. 
Korela ní koeficient, který má hodnotu 0,5170, znamená, že model je 
dobrý a schopný predikovat aktivity látek, nezahrnutých v postupu 
vývoje modelu. Obecn  je-li q2Y > 0,5 pokládá se model za dobrý, > 0,9 
pokládá se za vynikající. 

6. Návrh postupu získávání dat 

Popis díl ích krok  

Vlastní postup zahrnuje díl í kroky uvedené v tabulce 3. 

Tabulka 3: Popis postupu získávání dat 

Krok Název Znak Po et možných prvk  

1 Výb r látky LA 1,…, x 

2 Výb r databáze DB 1,…, n 

3 Výb r nástroje SW 1,…, m 

4  Výb r endpointu EP 1,…, y 

5 Výb r modelu MO 1,…, z 

6 Validace modelu VM 1 

7 Výpo et ekotoxicity  ET 1 
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7. Aplikace postupu získávání dat 

Výb r látek 

Výb r je zam en na látky nov  p idané do tabulky 2 P ílohy I sm rnice 
Seveso III. Tyto látky byly klasifikovány pro ú ely sm rnice Seveso II 
podle svých nebezpe ných vlastností, v novém systému jsou již 
explicitn  vy aty mezi látky vyjmenované. 

Validace model  

Validace model  je provedena interními valida ními metodami 
jednotlivých nástroj . Nízká spolehlivost model  má následující p í iny: 

žádné podobné látky se známou experimentální hodnotou nebyly 
nalezeny v tréninkové sad ; 
p esnost predikce podobných molekul nalezených v tréninkové sad  
není adekvátní; 
podobné molekuly nalezené v tréninkové sad  mají experimentální 
hodnoty, které siln  nesouhlasí s predikovanou hodnotou cílové 
látky; 
maximální chyba v predikci podobných molekul nalezených v 
tréninkové sad  má vysokou hodnotu s ohledem na experimentální 
variabilitu; 
nebyl nalezen významný po et atomových st edových fragment  
látky ve slou eninách tréninkové sady nebo jde o vzácné fragmenty; 
deskriptory této slou eniny mají hodnoty mimo rozsah deskriptoru 
slou enin tréninkové sady. 

Krom  nízké spolehlivosti model  anorganických látek je u dalších látek 
ze studovaného souboru rozložení spolehlivosti model  (od nízkých p es 
st ední po dobré) uvedeno v grafech na obrázku. 

 
Obrázek 4: Rozložení kvality modelu      
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Po et model  s nízkou spolehlivostí je navíc ovlivn n modely pro 
amoniak, fluorid boritý a sirovodík, které jsou vzhledem k anorganické 
povaze t chto látek irelevantní. 

Výpo et ekotoxicity 

Výsledky pr m rných hodnot predikcí na souboru hodnocených látek 
byly upraveny podle spolehlivosti použitých model  pro oba definované 
ú inky – Fathead minnow LC50 (96h) a Daphnia magna LC50 (48h). 

Otázka v rohodnosti a správnosti experimentálních dat je klí ovou p i 
porovnávání s daty vypo tenými pomocí vztah  mezi strukturou látky a 
její aktivitou (SAR). Experimentální hodnoty se mnohdy ádov  liší, by  
udávané podmínky testování by m ly být pro daný typ testu konstantní. 

Pro posouzení v rohodnosti predikovaných hodnot byly vypo teny 
korela ní koeficienty soubor  predikovaných a experimentálních hodnot 
pro sledované definované ú inky. 

Do výpo t  nebyly zahrnuty výsledky predikcí pro amoniak, fluorid 
boritý a sirovodík, pro které jako anorganické látky není metoda QSAR 
aplikovatelná. 

Koeficient korelace je interpretován v následujících úrovních: 

1 - naprostá spolehlivost (funk ní závislost) 

1,00 - 0,90 velmi vysoká spolehlivost 

0,90 - 0,70 vysoká spolehlivost 

0,70 - 0,40 st ední spolehlivost 

0,40 - 0,20 nízká spolehlivost 

0,20 - 0,00 slabá (nepoužitelná) spolehlivost 

0 - naprostá nespolehlivost 

Z výsledk  vyplývá, že model pro Fathead minnow LC50 (96h) 
s korela ním koeficientem 0,2891 se nachází v oblasti nízké 
spolehlivosti, zatímco model Daphnia magna LC50 (48h), u n hož 
korela ní koeficient nabývá hodnoty 0,4511 je v oblasti st ední 
spolehlivosti. 

Soubor vybraných látek p edstavuje z hlediska jejich struktury zna n  
r znorodý útvar. To samoz ejm  ovliv uje i výsledky predikcí 
sledovaných definovaných ú ink . 

8. Diskuse 

Pomocí metod „in silico“ lze s dostate nou p esností a spolehlivostí 
predikovat toxicitu pro vodní prost edí pro ú ely hodnocení 
environmetálních rizik. Je možné predikovat akutní toxicitu pro vodní 
prost edí nereaktivních chemických látek pro mnoho druh  
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s použitelnou p esností. Predikce pro jiné mechanismy toxického 
p sobení je pon kud mén  p esná, než jsou více specifikované toxicity.   

Používání QSAR v posuzování potenciáln  negativních vliv  
chemických látek hraje d ležitou roli. Definovaný ú inek LC50 pro ryby 
je v ekotoxikologii velmi široce používán jako definovaný ú inek 
toxicity pro vodní prost edí. P edm tem r zných studií bylo porovnání 
r zných molekulárních deskriptor  p i vývoji nových, statisticky 
validovaných QSAR model  pro predikci toxicity pro vodní prost edí 
látek, klasifikovaných vzhledem k jejich oblasti použití a 
jednozna nému obecnému modelu. Aplikovaný p ístup vícenásobné 
lineární regrese (metoda nejmenších tverc ) je založen na skupin  
teoretických molekulárních deskriptor  (1D, 2D, 3D a n které 
vypo tené hodnoty logP). Nejlepší kombinace modelovacích deskriptor  
je vybrána postupem genetický algoritmus – výb r pro sady 
prom nných. Robustnost a ú innost predikce navržených model  je 
verifikována použitím jak interní, tak externí statistické validace. Oblast 
použitelnosti modelu je kontrolována úrov ovým p ístupem k verifikaci 
spolehlivosti predikce.                 

Použití více predik ních metod p ináší v tší spolehlivost za 
p edpokladu, že predikované toxicity jsou u r zných metod dosti 
podobné.  

Aktuální aplikace model  vyžaduje schopnost metod rozlišovat látky, 
které reagují nespecifickými mechanismy. N které zásady, používané 
pro tvorbu kategorií látek pro endpointy akutní toxicity pro vodní 
prost edí p i používání QSAR Toolbox by m ly být brány v úvahu jako 
dobrý obecný p ístup.  

Je t eba profilovat cílovou látku použitím p ti základních profilér  
relevantních pro endpointy akutní toxicity pro vodní prost edí. 

Rovn ž je t eba definovat po áte ní chemickou kategorii profilováním 
ty  relevantních databází pro toxicitu pro vodní prost edí odpovídajícím 

profilérem v závislosti na reaktivit  látky. Je doporu eno pro inertní 
látky užití profiléru ECOSAR nebo OASIS p i vývoji po áte ní 
kategorie. Na druhou stranu jestliže cílová látka je profilována jako 
reaktivní, potom jeden z mechanistických profilér  proteinové vazby 
musí být vybrán pro tvorbu po áte ní kategorie (nezáleží který z nich).  

Subkategorizaci je t eba provád t použitím kombinace zbývajících 
primárních profilér  k eliminaci látek, které obsahují p idané potenciální 
strukturální alerty, vztahující se k identifikovanému mechanismu. Užití 
specifického profiléru endpointu v tomto kroku identifikuje strukturální 
alerty, se kterými jsou spojena toxikologická data.  
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Subkategorizaci k definování strukturální oblasti je t eba provád t 
použitím sekundárních profilér . M la by být použita kombinace 
empirických profilér  (ve v tšin  p ípad  je doporu eno použití 
profilér  „organická funk ní skupina“ a „chemické prvky“) k omezení 
strukturální oblasti kategorie tak, aby byla podobná strukturální oblasti 
cílové látky. Hlavní pozornost musí být v nována deskriptoru, který 
bude použit v jakékoliv následující read across metod  nebo analýze 
trendu. To pomáhá udržet všechny predikce provedené analýzou trendu 
nebo read across metodou jako transparentní a proveditelné. Je t eba 
podotknout, že n kdy tyto profila ní kroky vyžadují zahrnutí analog  
obsahujících jednoduché organické funk ní skupiny, které nejsou 
p ítomny v cílové látce.  

Vždy je t eba zajistit, aby použitá data v analýze trendu a read across 
predikcích byla podrobena kontrole kvality a odlehlá data v kategorii 
podrobit kritické analýze p ed použitím. 

Z posouzení model  QSAR se zdá, že více a kvalitn jších model  bylo 
vyvinuto pro ryby, dafnie a vodní asy. Pozorování ukázala, že r zné 
t ídy chemických látek a r zné metodiky nejsou vždy nejcitliv jší v i 
zm nám u zranitelných druh  a ryb. V tomto ohledu je d ležitý vývoj 
model  pro toxicitu na všech trofických úrovních. 

9. Záv r 

Cílem této diserta ní práce bylo spln ní dvou hlavních úkol :  

1.  ov ení nebo vyvrácení hypotézy o možnosti použití vypo tených 
dat; 

2.  vyhodnocení použitelnosti a omezení vytvo eného postupu získávání 
dat pro pot eby analýzy následk  havárií, které jsou zahrnuty v rámci 
analýzy a hodnocení rizika. 

V teoretické ásti práce bylo provedeno vypracování rešerše a 
zpracování p ehledu databázových zdroj  (výb r databází pro 
srovnávací výpo ty) a zhodnocení sou asného stavu ešené 
problematiky. Porozum ní valida ním princip m jednotlivých typ  
model  a praktické zvládnutí výpo etního postupu, ovládání software, 
porozum ní výstup m a získaným výsledk m (odhad m) a jejich 
srozumitelná interpretace p edstavovaly technicky a asov  
nejnáro n jší ást práce. 

Srovnání metodik z pohledu jejich teoretického základu p edcházelo 
nejprve nadefinování kritérií srovnání. Kritéria srovnání byla volena 
s ohledem na strukturu jednotlivých metodik vybraných pro srovnání 
tak, aby umožnila jejich objektivní porovnání. Cílem bylo stanovit 
komplexnost hodnocení každé ze srovnávaných metod z hlediska jejich 
aplikace na stejném predik ním modelovém p ípadu látky. Souhrnn  lze 
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íct, že mechanická aplikace žádné z metodik nem že zaru it dosažení 
absolutn  platných hodnot. Použití nazna ených postup  vyžaduje 
v praxi vždy vysokou míru odbornosti uživatele. Jen tak lze uspokojiv  
kompenzovat vliv nedostatku informací o hodnocené látce a jejím 
chování i omezení daná podstatou jednotlivých metod. 

K ov ení nebo vyvrácení hypotézy o možnosti použití vypo tených dat 
bylo provedeno statistické vyhodnocení dostate n  velkého souboru dat 
získaných metodou QSAR pro látky, u nichž je k dispozici 
experimentální hodnota z relevantního zdroje (databáze). Ze získaných 
dat lze vyvodit záv r o obecném použití modelu. Statistické 
charakteristiky výsledk  jsou pro daný soubor p íznivé. Korela ní 
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 vypo tených dat tím tedy byla 
potvrzena. 

V další ásti této diserta ní práce byla v nována pozornost návrhu 
postupu pro získávání dat k hodnocení environmentálních dopad  
závažných pr myslových havárií.  

Bylo provedeno porovnání dat o klasifikaci látek ve t íd  Nebezpe nost 
pro vodní prost edí - akutní toxicita kategorie 1 a vyhodnoceny nejistoty 
použití v podmínkách p echodu na novou klasifikaci v analýze následk  
chemických havárií. Použitelnost a omezení vytvo eného postupu 
získávání dat jsou dána omezeními pro aplikaci metod QSAR k predikci 
toxicity, vlivem rozptylu výsledk  predikcí pro jednotlivé kategorie 
látek, dostupností experimentálních dat ke srovnávacím výpo t m. 

Výsledky této diserta ní práce p isp ly k ešení problém  spjatých 
s hodnocením environmentálních dopad , identifikovaných v analýzách 
rizik, tím, že byla ov ena hypotéza o možnosti použití vypo tených dat 
a provedena kritická srovnávací studie používaných metod a nástroj  
pro získání pot ebných dat. Použití navrženého postupu umožní snížit 
nejistoty a variabilitu výsledk  analýzy rizik havárií s ú astí 
nebezpe ných chemických látek a jejich dopad  a tím následn  p esn jší 
a kvalifikovan jší hodnocení rizik, která jsou spojena s touto 
problematikou, a jejichž nadhodnocení i naopak podhodnocení m že 
p edstavovat problém p i aplikaci odpovídajících legislativních, 
technických a organiza ních opat ení, v etn  dopad  ekonomických.  
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