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e.
Základní nejistoty spojené s interpretací výsledků
1.
Mez stanovitelnosti analytické metody
Jednou z nejistot, která je spojena se zvažováním významu výsledku (expoziční dávky), je vliv meze
stanovitelnosti analytické metody (LoQ) na výpočet expozice. Leží-li hodnota koncentrace analytu pod mezí
stanovitelnosti, je pro výpočet použita zpravidla hodnota jedné poloviny z udané meze stanovitelnosti (1/2 LoQ).
Takové číslo není reálné, je pouze matematickým odhadem. Ve skutečnosti leží pravdivá hodnota koncentrace
analytu v intervalu 0 - mez stanovitelnosti. Považujeme-li mez stanovitelnosti za minimální, reálně odečitatelnou
hodnotu z analytického hlediska, pak součin hodnoty této meze stanovitelnosti (koncentrace analytu v matrici) a
hodnoty spotřeby příslušného kompozitního vzorku, představuje minimální, reálně měřitelnou expozici. Počet
analytických výsledků ležících pod mezí stanovitelnosti představuje, v závislosti na analytu, i několik desítek
procent z celkového počtu výsledků (někdy je to i 100 % výsledků). Lze tedy předpokládat, že výsledná hodnota
vypočtené expozice představuje tím větší "subjektivní odhad", čím větší je počet analytických výsledků ležících
pod mezí stanovitelnosti. Pro potřeby praxe lze pak takto vypočtenou hodnotu expozice považovat pouze za
„střední“ odhad ("odhad hodnoty průměrné expoziční dávky"). Pravdivou hodnotu lze očekávat v intervalu
expozičních hodnot využívajících při výpočtu analytické hodnoty 0 a meze stanovitelnosti jako zástupné hodnoty
pro údaje < LoQ. Vysoká mez stanovitelnosti analytické metody může v některých případech značně zhoršovat
(nebo i znemožňovat) interpretaci výsledků. Uživatel výsledků by si měl být vědom výše uvedených nejistot.
2.
Hodnota spotřeby potravin na osobu a den
Lze předpokládat, že odhad spotřeby potravin je zatížen chybou, která je podmíněna použitou metodou jejího
stanovení. Pro potřeby bodového odhadu expoziční dávky byla spotřeba potravin definována jako průměr
spotřeby potravinových surovin pro průměrnou osobu v ČR. Jako podklad pro stanovení hmotnosti osob
byla využita integrální hodnota reprezentující "průměrnou celoživotní hmotnost", vztaženou na populaci bez
rozdílu pohlaví. Z údajů WHO (1985) je známé, že extrémní příjem potravin lze modelovat na základě znalosti
průměrné spotřeby. Pro jednotlivé skupiny potravin platí zhruba následující vztah: 95 percentil výše spotřeby v
populaci je na úrovni asi 2.5 násobku průměrné výše spotřeby a 99 percentil na úrovni asi 3.8 násobku. Pro
modelování expozičních scénářů jsou tyto údaje využitelné jako jednoduchý základ odhadu horních úrovní
expozičních dávek. Uživatel tak může provést odhad horní meze expoziční dávky na úrovni 95 a 99 percentilu.
Vzhledem k tomu, že informace o spotřebě potravin byly zjišťovány na individuální úrovni (metodou
opakovaného 24-hodinového recallu), je možné je využít i k pravděpodobnostnímu hodnocení expozice, ovšem
za předpokladu dostatečného množství analytických údajů. Toto pravděpodobnostní hodnocení není základní
součástí projektu monitoringu.
3.
Reprezentativnost výběru potravin určených k analýzám
Při zjišťování spotřeby potravin pro populaci v ČR bylo kvantifikováno celkem asi 500 individuálních potravin,
tvořících tzv. spotřební koš potravin. Vzhledem k nemožnosti analyzovat tak rozsáhlý soubor vzorků, byl
proveden výběr relevantních komodit tak, aby v maximální míře reprezentoval spotřební koš. Vybráno bylo 205
jednotlivých komodit. K výběru byl použit následující klíč :
Komodita byla vybrána pro monitorování, jestliže :
a. její denní spotřeba činí více než 10 g
b. její denní spotřeba činí 1 - 10 g a zkušenosti ukazují na význam pro konečnou exp. dávku
c. její denní spotřeba je nižší než 1 g, ale zkušenosti ukazují na značný význam pro konečnou exp. dávku
Definitivní výběr byl proveden skupinou specialistů CZVP SZÚ v Brně. Potraviny jsou nakupovány
individuálně a po kulinární úpravě, specifikované standardními metodikami (na základě zjištění frekvence typů
kulinárních úprav potravin v české populaci v roce 1992 a 1996), jsou kombinovány do tzv. kompozitních
vzorků, a to na základě hmotnostního poměru, odpovídajícího průměrné spotřebě (vážený průměr). Do jednoho
kompozitního vzorku k analýze se stejným dílem míchají potraviny ze tří nákupních míst reprezentujících jeden
ze čtyř definovaných regionů v ČR. Jednotlivé kompozitní vzorky pak většinou reprezentují od 50 - 100 %
(většinou více než 80 %) spotřeby příslušných komoditních skupin (tzv. reprezentativnost kompozitu). Uživatel
výsledků by měl tento fakt brát v úvahu.
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4.
Efekt kulinární úpravy potravin
Je obecně známé, že kulinární úprava ovlivňuje konečnou koncentraci analytů v kompozitních vzorcích potravin.
Změny koncentrace jsou způsobeny nejen fyzikálně - chemickými vlivy (např. tepelná úprava a s ní související
doprovodné chemické reakce), ale i vlastní operací s potravinou (změna hmotnosti loupáním, vařením, atp.). I
když je kulinární úprava prováděna za standardních podmínek, na jednom místě, v přesně stanoveném čase a
stejným týmem specialistů, mohou se jednotlivé změny (např. hmotnosti) lišit. Program proto zahrnuje sledování
individuálních změn hmotnosti potravin vlivem kulinární úpravy tak, aby byla možná korekce (standardizace).
Pro tyto účely je stanovován tzv. faktor kulinární úpravy, příslušný pro každý kompozitní vzorek a region.
Tato korekce vyvolává změny hodnoty konečné expoziční dávky (každá hodnota zjištěná v analytické laboratoři
je násobena příslušným faktorem pro kulinární úpravu - výsledek představuje standardizovanou hodnotu
koncentrace analytu, vzhledem k výchozí hodnotě spotřeby potravin v podobě potravinových surovin). V určité
situaci, kdy všechny hodnoty naměřené pro určitý analyt leží pod mezí stanovitelnosti analytické metody,
přičemž se liší faktory pro korekci, dochází při výpočtu k stanovení odlišných expozičních dávek (za určité
situace může být zjištěn i statisticky průkazný rozdíl), avšak na úrovni většinou velmi nízké expoziční dávky.
Taková situace musí být hodnocena individuálně a neměla by z interpretačního hlediska ovlivňovat závěry
uživatele výsledků.
5.
Reprezentativnost výběru vzorků potravin na trhu
Charakter monitorovacího programu nemůže dovolit jiný přístup než náhodný, neproporcionální výběr vzorků
potravin na trhu. V průběhu dvouletého cyklu je vyšetřeno celkem 880 kompozitních vzorků (220 pro každý
region) představujících celkem 3696 individuálních komodit. Hodnocení výsledků je založeno na hypotéze, že
výsledek pro každý region reprezentuje, na základě náhodného výběru, expoziční dávku pro průměrnou osobu
v české populaci, a to z potravin pořizovaných z komunální zásobovací sítě. Hypotéza předpokládá rovnost v
zásobování z uvedených zdrojů. Ve skutečnosti je nutno počítat s rozdílnou úrovní dietární expozice jednotlivců,
mimo jiné i v důsledku rozdílů v "domácí" produkci potravin. Uživatel výsledků by si měl být vědom
limitujících faktorů při použití výsledků platných pro populaci k orientačnímu hodnocení individuální expozice.
6.
Správnost a přesnost analytických výsledků
Realizace programu monitoringu vyžaduje zavedení vnitřního a vnějšího systému prověřování jakosti
produkovaných dat (QAS). Zvláštní pozornost je věnována datům produkovaným v analytických laboratořích
(viz samostatná část, týkající se systému jakosti). Vzhledem k tomu, že program věnuje pozornost několika
desítkám analytů, není zatím možné zabezpečit externí kontrolu v plném rozsahu. Je tomu tak proto, že taková
kontrola pro řadu analytů a matric zatím ve světě prakticky neexistuje. Stávající systémy externí kontroly kvality
práce jsou navíc většinou založeny na kontrole metod určených pro tzv. kontrolní systém pro potraviny, tedy
analytických metod optimalizovaných pro nižší počet souběžně kvantifikovaných analytů. To se projevuje
zejména větší přesností těchto metod, ve srovnání s metodami multireziduálními (kvantifikuje se i několik
desítek analytů při jediné analýze). V některých případech je proto nutné volit kompromis mezi přesností
analytické metody (snížení) a počtem souběžně kvantifikovaných analytů (zvýšení). Správnost a přesnost
výsledků je odrazem soudobých možností finančních, metodických, technických a personálních. Uživatel
výsledků by si měl být vědom uvedených faktů.
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