
 
 
 
 
 

 
 
 

 

HAVARIJNÍ PLÁN PRACOVIŠTĚ pro uvádění GMO do životního prostředí 
 
 

 Uživatel (osoba oprávněná k nakládání s GMO) 
1.1. Jméno (obchodní firma), je-li uživatelem fyzická osoba oprávněná k podnikání 
1.2. Název (obchodní firma) a právní forma, je-li uživatelem právnická osoba 
Fakultní nemocnice Motol 
1.3. Adresa sídla 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 
1.4. IČO (pokud je přiděleno) 
00064203 

 
Pracoviště 
1.5. Adresa pracoviště 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 

 

Popis havárie, která může vzniknout v prostorách, kde probíhá nakládání s 
geneticky modifikovanými organismy 
Havárie je závažný neplánovaný únik GMO mimo určený prostor. V takovém případě je třeba 
neprodleně učinit opatření k likvidaci havárie. K havárii může dojít také při přepravě materiálu 
v rámci budovy pracoviště. 

 
Pokud by při nakládání s GMO došlo k havárii musí být uvědomen hygienik (MUDr. Helena 
Balková) nebo jeho zástupce  a odborný poradce (Prof. MUDr. Jiří Jonák). Havárie musí být 
do 24 hod. ohlášena na MŽP (ozp@praha5.cz) a další instituce (viz bod 12). 

 
Nelze předem vyčerpávajícím způsobem uvést všechny možnosti typů havárií. V případech 
typů, odlišných od zde popsaných je nutno postupovat podle pokynů odborného poradce. 

 
V prostorách ambulance Urologické kliniky, kde bude probíhat aplikace GMO pacientovi a ve 
společných prostorách (chodby a venkovní prostor mezi jednotlivými budovami). 

1. Rozlití přípravku GMO při přepravě ve společných prostorách 
2. Rozlití naředěného GMO z kanyly před aplikací (na pracovní pomůcky, misky, 

podlahu, oděv pracovníka) 
3. Vstříknutí GMO do očí nebo úst při neopatrném napojování injekční jehly na kanylu 
4. Poranění kůže jehlou s GMO 

 
Přehled možných následků havárie na zdraví lidí, zvířata, životní prostředí 

a biologickou rozmanitost, včetně způsobů zjišťování těchto následků a účinné 
ochrany před nimi 

ONCOS-102 je GM-adenovirus vytvořený z dárcovského lidského adenoviru typu 5 (AdV5). 
Provedené genetické úpravy, ve srovnání s divokými formami adenoviru AdV5 (wt AdW5), 
zásadním způsobem zvýšily „bezpečnost“ ONCOS-102 pro člověka na jedné straně a na 



 
 
 
 

straně druhé zásadně zvýšily jeho „nebezpečnost“ pro rakovinné buňky, které ONCOS-102 specificky 
lyzuje. ONCOS-102 je onkolytický DNA virus, který se selektivně replikuje 
v rakovinných buňkách a není schopen množení u zdravých jedinců. Navíc byla odstraněna schopnost wt 
AdV5 napadat imunitní řídící mechanismy hostitele a naopak jedna z úprav viru vede k produkci 
granulocytárního makrofágového kolonie stimulujícího faktoru, který je účinným aktivátorem imunitního 
systému s dokumentovanými protinádorovými účinky. 

 
Pro zdravé lidi je tak ONCOS-102 zásadně méně patogenní i infekční než jsou divoké formy adenovirů. V 
případě, že by zdravá osoba byla vystavena viru je tak nepravděpodobné, že by došlo k infekci. Avšak i 
kdyby k ní došlo, příznaky-symptomy by byly mírné a to hlavně typu chřipky nebo mírných 
gastrointestinálních poruch. Příznaky by se dostavily častěji při intravaskulární aplikaci viru a u osob se 
sníženou imunitou, např. v důsledku imunosupresivní léčby. Aplikace ONCOS-102 však bude prováděna 
jen intratumorálně. 

• Adenoviry se primárně šíří kapénkovou infekcí, ale mohou se šířit i močí a stolicí. 
• Divoké adenoviry jsou odolné proti chemickým a fyzikálním činidlům i vůči nepříznivému pH, ale 

infektivita ONCOS-102 se při pokojové teplotě ztrácí za 24 hod. Na základě stabilitních studiích je 
ONCOS-102 stabilní v 0.9 % NaCl po dobu 5h při pokojové teplotě. Je velmi nepravděpodobné, že 
ONCOS-102 by mohl dlouhodobě přežívat a rozšířit se do prostředí na rozdíl od nemodifikovaného 
Adv, který je stabilní. 

• Lidské AdV5 vektory nejsou v přirozeném prostředí infekční pro zvířata. 
• Další možností rozšíření GMO do prostředí je vylučováním ONCOS-102 pacienty, kterým byl 

ONCOS-102 podán v rámci klinické studie. Možnost rozšíření ONCOS-102 je velmi omezena na 
zdravotnický personál nebo osoby blízké pacientovi, kterým byl ONCOS-102 podán. 

Rizika spojená s rozšířením ONCOS-102 do prostředí lze dále minimalizovat školením zdravotnického 
personálu, hospitalizací pacientů 24h po aplikaci viru a také monitorováním infekčního viru do 
propuštění pacienta z nemocnice. Riziko pro prostředí spojené s použití ONCOS-102 v klinické studii je 
vyhodnoceno jako akceptovatelné. 

 
Metody detekce přítomnosti geneticky modifikovaných organismů 
Základní metodou detekce je kvantifikaci E1A sekvence ONCOS-102 pomocí qPCR. V případě 
pochybnosti se provádí sekvencování amplifikovaného úseku a porovnání se známou sekvencí 
transgenu (Viz Tabulka 1). 

 
Tabulka 1: Sekvence E1 oblasti (66 bp) v ONCOS-102 

 
Název Kód Sekvence primerů Umístění v 

ONCOS-102 
genomu 

Ad_dE1#1 907C8 CTATGCCAAACCTTGTACCG  
891 - 957 Ad_dE1#2 907C9 TCCTCACCCTCTTCATCCTC 

 
 
Obce, popřípadě osoby, kterým je havarijní plán předkládán podle § 20 odst. 3 zákona č. 78/2004 

• ÚMČ Praha 5, Ing. Miroslav Kučera, vedoucí Odboru ochrany životního prostředí; Praha 5, 
nám. 14. října č. 4; Telefon: 257000462; Fax:257000150; E-mail: ozp@praha5.cz 

• územně příslušný hasičský záchranný sbor:  Jinonická 1226; 158 00, Praha 5; npor. Bc. 
Milan Černý; Tel. 950 857 097; Mail: milan.cerny@hzspraha.cz 

• Magistrát hl. města Prahy, Odbor životního prostředí 



 
 
 
 

 

 


