Ruprich, J. et al: IV Dietární expozice člověka – Řehůřková. I. et al.: CHEMON, SZÚ, 2011, ©

Vysvětlivky k části „dietární expozice člověka“ :
Analytická metoda A
Klasická analytická metoda použitá k analýze individuálních kompozitních vzorků potravin. V průběhu dvouletého
cyklu je analyzováno celkem 880 kompozitních vzorků na příslušný analyt.
Analytická metoda B
Analytická metoda využívající větší objem extrahovaného vzorku, což umožňuje zvýšení citlivosti analýz.
Během dvouletého cyklu je takto analyzováno celkem 220 reprezentativních kompozitních vzorků na příslušný
analyt.
Expoziční dávka
Množství látky (analytu) připadající na jednotku tělesné hmotnosti osoby v daném časovém intervalu. Standardně je
vyjadřována jako mg / kg t. hm. / den. V případě monitoringu dietární expozice je nutno chápat expoziční dávku
jako dávku externí (přívod, intake) a nikoli jako dávku interní (příjem, uptake).
Individuální riziko a populační riziko
Pravděpodobnost poškození zdraví v důsledku akutní či chronické expozice. Bezrozměrná veličina
(pravděpodobnost) má stejnou hodnotu číselnou pro jednotlivce i populaci. Interpretace se ale liší. Za pomyslnou
hranici "bezpečnosti" považujeme pro jednotlivce obvykle pravděpodobnost = 1E-04 , pro populaci = 1E-06.
Limitní expoziční hodnota
Rozumí se expoziční dávka, která při každodenním přívodu po dobu celého předpokládaného života člověka nevede
k statisticky průkaznému zvýšení rizika poškození zdraví. Obvykle je udáván jako mg látky / kg tělesné hmotnosti
osoby / den. Limitní expoziční hodnoty jsou definovány komisemi JECFA FAO / WHO jako tzv. ADI, PTWI,
PMTDI nebo např. US EPA jako tzv. RfD. V některých případech dosud nedošlo ke stanovení limitní expoziční
hodnoty, která by byla mezinárodně uznávána. V těchto případech je využívána dočasně doporučená hodnota (TDI)
na národní nebo mezinárodní úrovni.
LoQ
Mez stanovitelnosti analytické metody.
Orální slope faktor (OSF)
Rozumí se faktor směrnice pro výpočet teoretické pravděpodobnosti zvýšení rizika vzniku nádorových onemocnění
v důsledku expozice sledované látce. OSF je většinou založen na bezprahovém linearizovaném, vícefázovém
matematickém modelu.
Průměrná osoba (osoba)
Rozumí se „referenční osoba“ z hlediska průměrné spotřeby potravin a tělesné hmotnosti, reprezentující celoživotní
hmotnost (integrál), bez rozlišení pohlaví. Spotřeba potravin byla definována jako gramy konzumované potraviny /
kg tělesné hmotnosti / den. Hmotnost byla stanovena, podle antropometrických měření a složení populace z hlediska
pohlaví, na 64 kg (WHO používá hmotnost 60 kg, US EPA 70 kg pro dospělou osobu).
Region v ČR
Oblast reprezentující přibližně jeden kvadrát území ČR.
Zdravotní riziko
Pravděpodobnost, že zdraví je poškozeno v důsledku dané expoziční dávky.

Vysvětlivky ke grafické příloze hodnocení:
Definice grafu popisujícího vývoj celkové expoziční dávky v ČR
(Exposure doses in ug (or mg) / kg b.w. / day)
Graf znázorňuje údaje o průměrné expoziční dávce v průběhu delšího časového období. K výpočtu expozičních
dávek byly použity doporučené dávky potravin pro specifikované populační skupiny. Vzhledem k tomu, že
doporučená dávka potravin má standardní hodnotu po celé sledované období, odráží grafický výsledek změny v
koncentraci chemické látky v potravinách. Jedná se tedy o jakési "standardizované hodnocení expozice" pomocí
modelu doporučených dávek potravin (potravinová pyramida), zatímco textová část uvádí výslednou expoziční
dávku pro "průměrnou osobu v populaci", přičemž pro výpočet využívá hodnot reálné spotřeby potravin, jak byla
zjištěna v roce 2004.
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