
Otázky a odpovede�
Ak na nejakú otázku nepoznáte odpoveï, napíšte nám. My sa vo vašom mene opýtame odborníkov.
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Prírodovedecká fakulta UK

V prvej sekunde roku 2010 bolo v najväčšej
databáze chemických poznatkov Che mical
Abstracts Registry uložených 51 583 317 zá -
znamov o nových látkach. Je to veľa alebo
málo?

Závisí to síce od uhla pohľadu, je však
asi ťažké nájsť taký zorný uhol, na ktorého
základe by sme mohli hodnotiť tento počet
ako malý. Ak si napríklad uvedomíme, že
syntéza jedinej novej látky, zistenie jej štruk -
túry a základných vlastností trvá niekoľko
mesiacov až rokov, tak musíme uznať, že
ide o obdivuhodný počet, ktorý reprezen-
tuje obrovskú a zároveň aj veľmi kvalifiko-
vanú prácu. K ešte prekvapujúcejšiemu po -
hľadu sa dopracujeme, ak si uvedomíme,
že takmer celú hmotnosť našej planéty tvo -
rí asi iba dvesto minerálov, pričom ich cel-
kový počet je asi iba 4 700. Znamená to,
že celá variabilita látok na Zemi je z hľadis-
ka hmotnosti iba jej úplne mizivou časťou.

Veľká časť látok z uvedeného počtu sú
látky umelo pripravené. Treba si totiž uve-
domiť, že takmer všetky priemyselné a poľ-
nohospodárske produkty sú primárne zá -
vislé od práce chemikov. Je tu však jedno
zdanlivé protirečenie, ktoré spočíva v tom,

že iba veľmi malá časť nových látok pripra-
vených v laboratóriách má aj nejaké použi-
tie. Načo ich vlastne pripravili? Nuž, ani
v súčasnosti nevieme presne predpovedať
vlastnosti nových látok, takže mnohé z nich
sa preukážu až po experimentálnych tes-
toch reálne existujúcich látok. Ako dobrý
príklad vzťahu medzi – nazvime to – po -
trebnými a nepotrebnými látkami možno
uviesť, že na to, aby sa nejaká nová zlúče-
nina stala reálne využívanou v novom lie -
ku, musí sa pripraviť a otestovať asi 10 000
látok. Je to podobné ako vo futbale: ak chce -
te zostaviť konkurencieschopný tím, musí-
te mať širokú základňu. V každom prípade
použiť termín nepotrebný na označenie väč -
šinovej skupiny nevyužívaných látok je ab -
surdné. 

Za povšimnutie stojí nielen informácia
o dnešnom počte chemických látok, ale aj
informácia o rýchlosti nárastu tohto počtu.
Prvý milión nových látok sa zaregistroval
koncom roku 1968, to znamená za približ-
ne 60-ročné obdobie kontinuálneho moni-
torovania. Prvých desať miliónov látok bolo
známych začiatkom roku 1990. Teda de -
saťnásobne väčší počet za tretinové obdo-
bie znamenal 30-násobné zvýšenie celko-
vej produktivity pri objavovaní nových
látok. Ďalších asi dvadsať rokov znamena-
lo približne päťnásobný nárast počtu no -

vých látok. Päťdesiatmilióntu látku zaregis-
trovali 8. septembra minulého roku. V sú -
časnosti pribudne každú hodinu asi 600
nových chemických látok, čo predstavuje
asi 15 000 látok denne. O hodnote informá-
cií o štruktúre, spôsobe prípravy, spôsobe
izolácie alebo vlastnostiach každej novej
látky hovorí to, že v súčasnosti väčšina
z týchto informácií (asi 70 %) pochádza
z patentovej literatúry. V minulosti to tak
nebolo, pretože asi 80 % týchto informácií
sa ponúkalo odbornej verejnosti bezplat-
ne, teda najčastejšie formou článkov vo ve -
deckých časopisoch. Najväčším prispieva-
teľom do zoznamu patentovo chránených
chemických látok je teraz Čína, ktorá vy-
striedala dlhodobého lídra v tejto súťaži –
Japonsko. Ten, kto vie, akou bezvýznam-
nou krajinou bola v tomto ohľade Čína pred
rokom 1990, musí byť šokovaný. Sloven -
s ko nastúpilo podobný trend, žiaľ, opač-
ným smerom.   

Uvádza sa, že asi 47 % z desiatok milió-
nov chemických látok sú organické látky,
2 % anorganické látky, 2 % tvoria zliatiny,
3 % polyméry, 5 % takzvané koordinačné
zlúčeniny a 41 % z nich sa zaraďujú do
skupiny takzvaných biosekvencií. Treba si
však uvedomiť, že medzi vymenovanými
skupinami látok neexistujú úplne jasné hra -
nice, práve naopak, tieto hranice sú často
veľmi difúzne. Na prvý pohľad sa to zdá
čudné: Kto z odborníkov by nevedel roz-
diel medzi manganistanom draselným a pro -
pánom? Áno, to je síce jasné, ale ak má -
me veľkú molekulu, ktorá obsahuje orga-
nickú aj anorganickú časť, tak hranica je
len otázkou konvenčnej dohody. Druhý
problém  spočíva v tom, že mnohé látky by
sa mohli súčasne legitímne zaradiť do rôz-
nych skupín.    
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Koľko chemických látok
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V súčasnosti je najväčším prispie-
vateľom do zoznamu patentovo
chránených chemických látok
Čína, ktorá vystriedala dlhodobé-
ho lídra v tejto súťaži – Japonsko.
Ten, kto vie, akou bezvýznamnou
krajinou bola v tomto ohľade
Čína pred rokom 1990, musí byť
šokovaný. Slovensko nastúpilo
podobný trend, ale opačným 
smerom.       

Toto je v poradí päťdesiatmiliónta známa
látka aj s jej registračným číslom 
v databáze Chemical Abstracts Registry.
Je to ((Z)-5-(5-fluór-2-hydroxybezilidén)-
2-(4-metylpiperazín-1-yl)tiazol-4(5H)-ón.
Vyznačuje sa analgetickými účinkami,
ale pravdepodobnosť, že bude mať 
niekedy významné použitie, je pomerne
malá.  


