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                          TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2000/32/EB                 2006/EES/58/33 

frá 19. maí 2000 

um tuttugustu og sjöttu aðlögun á tilskipun ráðsins 67/548/EBE um samræmingu ákvæða í 
lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna (*)(*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 67/548/EBE frá 27. júní 
1967 um samræmingu ákvæða í lögum og stjórn-
sýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu 
hættulegra efna (1), eins og henni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/33/EB (2), einkum 
28. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE er skrá yfir 

hættuleg efni ásamt upplýsingum um flokkun og 
merkingu hvers efnis. Í ljósi vísinda- og 
tæknirannsókna skal aðlaga skrána um hættuleg efni í 
viðaukanum. Nauðsynlegt er að leiðrétta vissa þætti 
inngangsorða og töflu A í I. viðauka í útgáfum 
tilskipunarinnar á tilteknum tungumálum. 

 
2) Í III. viðauka við tilskipun 67/548/EBE er skrá 

yfirsetningar sem gefa til kynna eðli hinnar sérstöku 
áhættu sem er eignuð hættulegum efnum og 
efnablöndum. Í IV. viðauka við tilskipun 67/548/EBE 
er skrá yfir setningar sem gefa til kynna varnaðarorð 
um hættuleg efni og efnablöndur. Í VI. viðauka við 
tilskipun 67/548/EBE eru leiðbeiningar um flokkun og 
merkingu hættulegra efna og efnablandna. 
Nauðsynlegt er að leiðrétta vissa þætti í III., IV. og 
VI. viðauka í útgáfum tilskipunarinnar á tilteknum 
tungumálum. 

 
3) Í V. viðauka við tilskipun 67/548/EBE er mælt fyrir 

um aðferðir til að ákvarða eðlisefnafræðilega 
eiginleika, eiturhrif og visteiturhrif efna og 
efnablandna. Nauðsynlegt er að aðlaga viðaukann að 
tækniframförum. 

 
 
 

 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 136, 8.6.2000, bls. 1. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/2004 frá  
26. apríl 2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 43, 26.8.2004, bls. 25. 

(*) Samþykkt eftir 27. aðlögun. 
(1) Stjtíð. EB L 196, 16.8.1967, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 199, 30.7.1999, bls. 57. 

4) Í IX. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eru ákvæði um 
barnheld öryggislok. Þessi ákvæði skal aðlaga og 
uppfæra. Nauðsynlegt er að rýmka notkunarsvið 
barnheldra öryggisloka.  

5) Ákvæði þessarar tilskipunar eru í samræmi við álit 
nefndar um aðlögun að tækniframförum á tilskipunum 
um að ryðja úr vegi tæknilegum hindrunum í 
viðskiptum með hættuleg efni og efnablöndur. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Tilskipun 67/548/EBE er hér með breytt sem hér segir: 

1. Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Athugasemd Q í 1. viðauka A við þessa tilskipun 
komi í stað samsvarandi athugasemdar í 
innganginum. 

b) Línurnar í I. viðauka B við þessa tilskipun komi í 
stað samsvarandi lína í töflu A. 

c) Færslurnar í I. viðauka C við þessa tilskipun komi í 
stað samsvarandi færslna. 

d) Færslurnar í I. viðauka D við þessa tilskipun séu 
felldar inn í hann. 

2. Hættusetningin í 2. viðauka við þessa tilskipun komi í 
stað samsvarandi setningar í III. viðauka. 

3. Ákvæðum IV. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Hættusetningarnar í 3. viðauka A við þessa tilskipun 
komi í stað samsvarandi setninga í IV. viðauka. 
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b) Samtengdu hættusetningarnar í 3. viðauka B við 
þessa tilskipun komi í stað samsvarandi setninga í 
IV. viðauka. 

 
4. Ákvæðum B-hluta V. viðauka er breytt sem hér segir: 
 

a) Textinn í 4. viðauka A við þessa tilskipun komi í stað 
kafla B.10. 

b) Textinn í 4. viðauka B við þessa tilskipun komi í stað 
kafla B.11. 

c) Textinn í 4. viðauka C við þessa tilskipun komi í stað 
kafla B.12. 

d) Textinn í 4. viðauka D við þessa tilskipun komi í stað 
kafla B.13 og B.14. 

e) Textinn í 4. viðauka E við þessa tilskipun komi í stað 
kafla B.17. 

f) Textinn í 4. viðauka F við þessa tilskipun komi í stað 
kafla B.23. Fyrirsögn kafla B.23 í skýringunni er 
breytt samkvæmt því.  

g) Textanum í 4. viðauka G við þessa tilskipun sé bætt 
við. 

 
5. Fjórði undirliður í almenna innganginum í C-hluta 

V. viðauka sé felldur brott.  
 
6. Textinn í 5. viðauka við þessa tilskipun komi í stað 

samsvarandi texta í VI. viðauka. 
 
7. Ákvæðum IX. viðauka sé breytt eins og fram í 

6. viðauka við þessa tilskipun. 

2. gr. 
 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
1. júní 2001. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni 
þegar í stað. 
 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 
 
2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum, sem þau hafa samþykkt eða verða 
samþykkt um málefni sem tilskipun þessi nær til, og 
samanburðartöflu á milli þessarar tilskipunar og ákvæða 
landslaga sem samþykkt hafa verið. 

 
3. gr. 

 
Tilskipun þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

 
4. gr. 

 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 

Gjört í Brussel 19. maí 2000. 

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Margot WALLSTRÖM 

framkvæmdastjóri. 
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VEDLEGG 1A

FORORORD TIL VEDLEGG I

Forklaring av merknader om identifikasjon, klassifisering og merking av stoffer

(Angår ikke ES versjon)

(Angår ikke DA versjon)

(Angår ikke DE versjon)

(Angår ikke EL versjon)

(Angår ikke EN versjon)

(Angår ikke FR versjon)

(Angår ikke IT versjon)

(Angår ikke NL versjon)

(Angår ikke PT versjon)

(Angår ikke FI versjon)
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4. VIÐAUKI A 

 
„B.10. STÖKKBREYTIHRIF — PRÓFUN Í GLASI Á LITNINGABREYTINGUM Í SPENDÝRSFRUMUM  

 
1. AÐFERÐ 
 

Þessi aðferð er sama aðferð og OECD TG 473, Prófun í glasi á litningabreytingum í spendýrsfrumum (1997). 
 
1.1. INNGANGUR 
 

Tilgangurinn með prófun í glasi á litningabreytingum er að ganga úr skugga um hvort efni eða annað valdi 
gerðarbreytingum í litningum í ræktuðum spendýrsfrumum (1., 2. og 3. heimild). Gerðarbreytingar í 
litningum eru annars vegar litningabreytingar og hins vegar litningsþráðarbreytingar. Þorri efnafræðilegra 
stökkbreytivalda kallar fram litningsþráðarbreytingar en litningabreytingar sjást líka. Aukin fjöllitnun getur 
bent til þess að efni búi yfir getu til að kalla fram breytingar á fjölda litninga. Þessi aðferð er hins vegar ekki 
ætluð fyrir mælingu á frávikum í fjölda og er að jafnaði ekki notuð í þeim tilgangi. Stökkbreytingar í 
litningum og tengdir atburðir eru orsök margra erfðasjúkdóma í mönnum og haldgóðar vísbendingar eru fyrir 
því að stökkbreytingar í litningum og tengdir atburðir, sem valda breytingum á æxlisgenum og æxlisbælandi 
genum í líkamsfrumum, komi við sögu við myndun krabbameins í mönnum og tilraunadýrum. 

 
Prófunin í glasi á litningabreytingum fer ýmist fram á ræktum með skilgreindum frumulínum eða 
frumustofnum eða ræktum með fósturfrumum (primary cells). Frumurnar, sem eru notaðar, eru valdar eftir 
því hve vel þær vaxa í ræktinni, eftir stöðugleika kjarngerðarinnar, litningafjölda, fjölbreytileika litninga og 
því hve tíðar sjálfsprottnar litningabreytingar eru í þeim. 

 
Prófanir, sem eru gerðar í glasi, útheimta að jafnaði útræna efnaskiptavirkjun. Efnaskiptavirkjun af þessu tagi 
getur ekki líkt fullkomlega eftir þeim skilyrðum sem ríkja í lífi hjá spendýrum. Þess skal gætt að ekki komi 
upp aðstæður sem gætu leitt til jákvæðra niðurstaðna og endurspegla ekki eðlislæg stökkbreytihrif, en þær 
geta skapast vegna breytinga á sýrustigi, osmólalstyrks eða mikilla frumueiturhrifa (4. og 5. heimild). 

 
Þessi prófun er notuð við leit að efnum sem eru hugsanlega stökkbreytivaldar og krabbameinsvaldar hjá 
spendýrum. Mörg efnasambönd, sem gefa jákvæða svörun í þessari prófun, eru krabbameinsvaldar í 
spendýrum. Á hinn bóginn er ekki fullkomin samsvörun milli niðurstaðna þessarar prófunar og krabbameins-
valdandi áhrifa. Samsvörunin ræðst af því úr hvaða flokki efnið er og æ fleiri vísbendingar hafa komið fram 
sem benda til að þessi prófun greini ekki suma krabbameinsvalda vegna þess að þeir virðast hafa áhrif á 
annan hátt en með beinum skemmdum á erfðaefninu. 

 
Sjá einnig almennan inngang að B-hluta. 

 
1.2. SKILGREININGAR 
 

Litningsþráðarbreyting: skemmd á gerð litnings sem lýsir sér í því að einstakir litningsþræðir slitna eða þeir 
slitna og tengjast síðan aftur öðrum þráðum. 

 
Litningabreyting: skemmd á byggingu litnings sem lýsir sér í því að báðir litningsþræðirnir slitna á sama 
stað eða þeir slitna báðir á sama stað og tengjast síðan aftur. 

 
Innræn tvöföldun: ferli þar sem kjarninn gengur ekki inn í mítósuferlið eftir S-fasa DNA-eftirmyndunar 
heldur fer inn í annan S-fasa. Út úr þessu koma litningar með 4, 8, 16, ... litningsþráðum. 

 
Skarð: litlaus skemmd sem er mjórri en sem nemur vídd eins litningsþráðar og þar sem uppröðun 
litningsþráðanna er nálægt eðlilegu. 

 
Mítósuhlutfall: hlutfallið milli fjölda frumna í metafasa og heildarfjölda frumna í frumuþýði; vísbendir um 
hve ör fjölgunin er í þessu frumuþýði. 

 
Litningafjöldabreyting: frávik í fjölda litninga frá því sem eðlilegt er í þeim frumum sem notaðar eru. 
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Fjöllitnun: margfeldi á fjölda einlitna litninga (n), að tvílitnun undanskilinni (þ.e. 3n, 4n o.s.frv.). 
 

Gerðarbreyting: breyting á byggingu litnings sem kemur fram við smásjárskoðun í metafasa 
frumuskiptingar sem úrfelling og bútar, breytingar innan litninga eða milli litninga. 

 

1.3. GRUNDVÖLLUR PRÓFUNARAÐFERÐAR 

 

Frumur í rækt eru látnar komast í snertingu við prófunarefnið, bæði með efnaskiptavirkjun og án hennar. 
Frumurnar eru meðhöndlaðar með metafasastöðvandi efni (t.d. Colcemid® eða kolsisíni) með fyrir fram 
ákveðnu millibili þegar þær hafa verið í snertingu við prófunarefnið, síðan heimtar og litaðar og frumur í 
metafasa eru síðan skoðaðar í smásjá í leit að litningabreytingum. 

 

1.4. LÝSING Á PRÓFUNARAÐFERÐINNI 

 

1.4.1. Undirbúningur 

 

1.4.1.1. Frumur 

 

Nota má ýmiss konar frumulínur, frumustofna eða ræktaðar fósturfrumur, þ.m.t. frumur úr mönnum, (t.d. 
trefjakímfrumur úr kínahamstri og eitilfrumur úr útæðablóði manna eða annarra spendýra). 

 

1.4.1.2. Æti og ræktunarskilyrði 

 

Til að viðhalda frumum í rækt skal nota viðeigandi ræktunaræti og hafa þær við heppileg skilyrði 
(ræktunarílát, styrkur CO2, hiti og raki séu við hæfi). Fylgjast skal reglulega með skilgreindum frumulínum 
og -stofnum til að ganga úr skugga um að litningafjöldi sé eðlilegur og að ekki sé um berfrymingasmit að 
ræða, en ekki skal nota frumur með slíku smiti. Nauðsynlegt er að vita hver eðlileg lengd frumuhringsins er 
og hver ræktunarskilyrðin eru. 

 

1.4.1.3. Ræktir 

 

Skilgreindar frumulínur og -stofnar: frumum úr geymslustofnum er fjölgað, sáð á ræktunaræti í þannig 
þéttleika að ræktirnar renni ekki saman áður en frumurnar eru heimtar og haldið við 37 °C. 

 

Eitilfrumur: heilblóð, sem er meðhöndlað með storkuvara (t.d. heparíni), eða eitilfrumur, einangraðar úr 
heilbrigðum einstaklingum, er sett út í ræktunaræti með ræsi (mitogen) (t.d. fýtóhemaglútíníni) og haft við 37 
°C. 

 

1.4.1.4. Efnaskiptavirkjun 

 

Frumur skulu komast í snertingu við prófunarefnið, bæði með viðeigandi efnaskiptavirkjunarkerfi og án þess. 
Algengast er að nota kerfi með hvatberasneyddum frumusafa (S9) (post-mitochondrial fraction), með 
viðbættum hjálparþætti, sem er unninn úr lifur nagdýra og meðhöndlaður með ensímörvandi efnum, s.s. 
Aroclor 1254 (6., 7., 8. og 9. heimild), eða blöndu fenóbarbitons og β-naptóflavons (10., 11. og 12. heimild).
  

 

Hvatberasneyddi frumusafinn er venjulega hafður í styrk sem er frá 1–10% að rúmmálshlutfalli í síðasta 
prófunarmiðlinum. Ástand efnaskiptavirkjunarkerfis getur ráðist af því úr hvaða flokki efna prófunarefnið er. 
Í sumum tilvikum getur hentað að nota hvatberasneydda frumusafann í meira en einum styrkleika. 

 

Margvíslegar framfarir, m.a. tilkoma erfðabreyttra frumulína sem tjá sérhæfð, virkjandi ensím, kunna að 
verða þess valdandi að koma megi við innrænni virkjun. Færa skal vísindaleg rök fyrir vali á frumulínum sem 
eru notaðar (t.d. með því að sýtókróm-P450-samsætuensím skipti máli fyrir efnaskipti prófunarefnisins). 
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1.4.1.5. Undirbúningur prófunarefnis 
 

Prófunarefni í föstu formi skulu leyst upp eða blönduð í sviflausn með viðeigandi leysum eða burðarefnum 
og, ef við á, þynnt áður en frumurnar eru meðhöndlaðar. Fljótandi prófunarefni má setja beint út í 
prófunarkerfin og/eða þynna þau fyrir meðhöndlunina. Nota skal ferskar blöndur af prófunarefni nema gögn 
um stöðugleika staðfesti að efnið þoli geymslu. 

 
1.4.2. Prófunarskilyrði 
 
1.4.2.1. Leysir eða burðarefni 
 

Ekki má nota leysi eða burðarefni sem grunur leikur á að geti hvarfast við prófunarefnið og leysir eða 
burðarefni má hvorki skerða lifun frumnanna né S9-virknina. Ef notaður er leysir eða burðarefni, sem er ekki 
vel þekkt, skal notkunin studd gögnum sem staðfestir framangreint samhæfi. Mælst er til þess, verði því við 
komið, að fyrst sé kannað hvort nota megi vatnskenndan leysi eða burðarefni. Ef prófuð eru efni sem eru 
óstöðug í vatni skulu notaðir leysar án vatns. Unnt er að fjarlægja vatn með því nota sameindasíu. 

 
1.4.2.2. Styrkur sem veldur váhrifum 
 

Þær viðmiðanir, sem líta skal til þegar mesti styrkur er ákveðinn, eru m.a. frumueiturhrif, leysni í 
prófunarkerfinu og breytingar á sýrustigi eða osmólalstyrk. 

 
Frumueiturhrif skulu ákvörðuð með efnaskiptavirkjun og án hennar í aðaltilrauninni og þar skal styðjast við 
viðeigandi vísbendingar um heilleika og vöxt frumna, s.s. samrennsli frumna, líftölu frumna eða mítósu-
hlutfall. Heppilegt getur verið að ákvarða frumueiturhrif og leysni í fortilraun. 

 
Nota skal a.m.k. þrenns konar styrkleika sem unnt er að efnagreina. Ef frumueiturhrifa gætir skal haga 
styrkleikum þannig að eiturhrifin verði allt frá því að vera í hámarki og niður í það að vera lítil eða engin. Að 
öllu jöfnu merkir þetta að munur á mismunandi styrkleikum skal ekki vera meiri en sem nemur stuðlinum frá 
2 og upp í 10  Þegar kemur að heimtum skal samrennsli, líftala frumna og mítósuhlutfall hafa minnkað 
verulega (allir þættirnir um meira en 50%) við mesta styrkleika. Mítósuhlutfallið er einungis óbeinn 
mælikvarði á frumueiturhrif eða frumuhamlandi áhrif og er háð tímanum sem er liðinn frá meðhöndluninni. 
Mítósuhlutfallið er á hinn bóginn nothæft þegar um vökvarækt er að ræða þar sem erfitt getur verið að nota 
annars konar mælikvarða fyrir eiturhrif eða þeir henta ekki. Upplýsingar um atriði varðandi frumuhringinn, 
s.s. meðalkynslóðartíma, geta nýst sem ítarupplýsingar. Meðalkynslóðartími er hins vegar heildarmeðaltal 
sem sýnir ekki alltaf hvort tafin undirþýði eru til staðar og jafnvel lítils háttar aukning á meðalkynslóðartíma 
getur tengst því að fjöldi breytinga er í hámarki mun síðar en ella hefði orðið. 
 
Þegar um er að ræða efni, sem eru tiltölulega lítið frumueitrandi, skal mesti prófunarstyrkur vera 5µl/ml, 5 
mg/ml eða 0,01 M, eftir því hvert gildanna er lægst. 

 
Þegar um er að ræða tiltölulega lítt leysanleg efni, sem eru ekki eitruð þegar styrkur þeirra er undir  
leysanleikamörkum, skal mesti skammturinn, sem notaður er, vera yfir leysanleikamörkunum í endanlega 
ræktunarætinu þegar meðhöndluninni lýkur. Í sumum tilvikum (t.d. þegar frumueiturhrif koma eingöngu fram 
við styrk sem er yfir lægstu leysanleikamörkum) er ráðlegt að prófun fari fram með fleiri en einum styrkleika 
þar sem útfelling er sjáanleg. Gagnlegt getur verið að meta leysnina í upphafi meðhöndlunar og við lok 
hennar þar eð leysnin getur breyst meðan váhrifa gætir í prófunarkerfinu vegna nærveru frumna, S9, 
blóðvatns o.s.frv. Unnt er að staðfesta óleysanleika með berum augum. Útfellingin skal ekki hafa áhrif á 
niðurstöðuna. 

 
1.4.2.3. Neikvæður og jákvæður samanburður 
 

Í hverri tilraun skal vera samskeiða jákvæður og neikvæður (leysir eða burðarefni) samanburður, bæði með 
efnaskiptavirkjun og án hennar. Þegar efnaskiptavirkjun er viðhöfð skal íðefnið í jákvæða samanburðinum 
vera það efni sem krefst virkjunar til að kalla fram stökkbreytandi svörun. 

 
Í jákvæða samanburðinum skal nota efni sem vitað er að veldur litningabreytingum þegar þau eru gefin í 
styrkleika sem vænst er að valdi samanburðarnákvæmri og greinanlegri aukningu miðað við bakgrunnsgildið 
sem notað er til að sýna fram á næmi prófunarkerfisins. 
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Velja skal styrk fyrir jákvæða samanburðinn þannig að áhrifin séu skýr en þó þannig að sá sem les af átti sig 
ekki strax á því hvert kóðaða sýnisglerið er. Hér á eftir eru nokkur dæmi um efni sem eru notuð við jákvæðan 
samanburð: 
 

Efnaskiptavirkjun Efni CAS-nr. Einecs-nr. 

Metýlmetansúlfonat 66-27-3 200-625-0 

Etýlmetansúlfonat 62-50-0 200-536-7 

etýlnítrósóþvagefni 759-73-9 212-072-2 

mítómýsín C 50-07-7 200-008-6 

Engin útræn efnaskiptavirkjun 

4-nítrókvínólín-N-oxíð 56-57-5 200-281-1 

bensó[a]pýren 50-32-8 200-028-5 

Sýklófosfamíð 50-18-0 200-015-5 

Útræn efnaskiptavirkjun 

Sýklófosfamíðmónóhýdrat 6055-19-2  
 
Nota má önnur viðeigandi efni við jákvæðan samanburð. Kanna skal hvort nota megi efni við jákvæða 
samanburðinn sem eru úr sama flokki og prófunarefnið. 

 

Í hvert sinn sem frumur eru heimtar skal hafa neikvæðan samanburð sem byggist á því að 
meðhöndlunarmiðillinn er eingöngu leysir eða burðarefni sem fær sömu meðhöndlun og ræktirnar. Auk þess 
skal vera samanburður án meðhöndlunar nema fyrir liggi rannsóknarsöguleg samanburðargögn sem sýna 
fram á að sá leysir, sem valinn hefur verið, búi hvorki yfir stökkbreytandi eiginleikum né öðrum skaðlegum 
eiginleikum. 

 

1.4.3. Aðferð 

 

1.4.3.1. Meðhöndlun með prófunarefninu 

 

Frumur, sem eru í fjölgunarferli, skulu meðhöndlaðar með prófunarefninu, bæði með viðeigandi 
efnaskiptavirkjunarkerfi og án þess. Meðhöndlun eitilfrumna skal hefjast um 48 klst. eftir ræsisörvun 
(mitogenic stimulation). 

 

1.4.3.2. Að öllu jöfnu skal nota tvær ræktir fyrir hvern styrkleika og mælt er sterklega með þeirri tilhögun einnig fyrir 
neikvæðar samanburðarræktir (samanburður með leysi). Ef unnt er á grundvelli rannsóknarsögulegra gagna 
að sýna fram á (13. og 14. heimild) að munurinn á ræktununum tveimur sé hverfandi er ásættanlegt að nota 
eina rækt fyrir hvern styrkleika. 

 

Loftkennd eða rokgjörn efni skulu prófuð með viðeigandi aðferðum, t.d. í lokuðum ræktunarílátum (15. og 
16. heimild). 

 

1.4.3.3. Heimtur úr rækt 

 

Í fyrstu tilrauninni skulu frumur látnar vera í snertingu við prófunarefnið, bæði með efnaskiptavirkjun og án 
hennar, í 3–6 klst. og sýni tekið úr þeim eftir að tími, sem jafngildir einum og hálfum frumuhring, er liðinn 
frá upphafi meðhöndlunar (12. heimild). Verði niðurstaðan neikvæð bæði með efnaskiptavirkjun og án 
hennar skal gera aðra tilraun án virkjunar og nú með stöðugri meðhöndlun þar til sýni eru tekin að loknum 
tíma sem svarar til eins og hálfs eðlilegs frumuhrings. Sum íðefni greinast frekar ef meðhöndlunartíminn eða 
tíminn, sem líður þar til sýni eru tekin, er lengri en sem nemur hálfum öðrum frumuhring. Ef niðurstöður með 
efnaskiptavirkjun eru neikvæðar þarf að staðfesta þær í hverju tilviki um sig. Í þeim tilvikum þar sem ekki er 
talin þörf á að staðfesta neikvæðar niðurstöður skulu færð rök fyrir því að staðfesting sé óþörf. 
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1.4.3.4. Undirbúningur á litningum 
 

Frumuræktir eru að öllu jöfnu meðhöndlaðar með Colcemid® eða kolsisíni í 1–3 klst. áður en þær eru 
heimtar. Hver frumurækt er heimt og meðhöndluð sérstaklega þegar kemur að undirbúningi litninga. 
Undirbúningur á litningum er fólginn í meðhöndlun frumnanna í undirþrýstinni lausn, festingu og litun. 

 
1.4.3.5. Greiningar 
 

Öll sýnisgler, þ.m.t. jákvæð og neikvæð samanburðarsýni, skulu kóðuð sérstaklega áður en kemur að 
smásjárgreiningu. Þar eð festingin leiðir oft til þess að hluti frumnanna í metafasa rofnar og þær tapa við það 
litningum skal þess gætt að fjöldi þráðhafta í þeim frumum, sem eru metnar, sé eðlilegur fjöldi ± 2 fyrir allar 
frumugerðir. Fyrir hvern styrkleika og hvern samanburð skal meta a.m.k. 200 frumur í vel dreifðum metafasa 
sem, ef við á, skiptast jafnt milli sýnanna tveggja. Fjöldinn má vera minni ef margar breytingar greinast. 

 
Þótt tilgangur prófunarinnar sé að greina gerðarbreytingar í litningum er mikilvægt að skrá fjöllitnun og 
innræna tvöföldun þegar slíkra breytinga verður vart. 

 
2. GÖGN 
 
2.1. ÚRVINNSLA NIÐURSTAÐNA 
 

Fruman er tilraunaeiningin og því skal meta hundraðshluta frumna með gerðarbreytingar í litningum. Skrá 
skal mismunandi gerðarbreytingar í litningum og tilgreina fjölda þeirra og tíðni í ræktum, sem eru notaðar í 
tilraunum, og í samanburði. Skörð skulu skráð sérstaklega og gera skal grein fyrir þeim en þau skulu að 
jafnaði ekki tekin með í reikningum á heildartíðni breytinga. 

 
Enn fremur skal í aðaltilraununum, sem varða litningabreytingar, skrá samskeiða mælingar á frumueitur-
hrifum í öllum meðhöndluðum ræktum og neikvæðum samanburðarræktum. 

 
Skrá skal sérstaklega gögn um hverja rækt. Auk þess skal birta samantekt gagna í töfluformi. 

 
Ekki er gerð krafa um sannprófun á skýrri, jákvæðri svörun. Óvissar niðurstöður skulu skýrðar með frekari 
prófunum, helst með breyttum tilraunaskilyrðum. Fjallað var um nauðsyn þess að staðfesta neikvæðar 
niðurstöður í lið 1.4.3.3 hér að framan. Í eftirfylgnitilraunum skal vega og meta hvort breyta skuli 
færibreytum rannsóknarinnar til að víkka svið tilraunaskilyrðanna sem matið tekur til. Meðal færibreytna í 
rannsókninni, sem kemur til álita að breyta, er bilið milli mismunandi skammtastyrkleika og skilyrðin við 
efnaskiptavirkjunina. 

 
2.2. MAT OG TÚLKUN Á NIÐURSTÖÐUM 
 

Allmargar viðmiðanir eru notaðar til að ákvarða jákvæða niðurstöðu, t.d. styrktengd aukning eða saman-
burðarnákvæm aukning á fjölda frumna með litningabreytingar. Fyrst skal meta líffræðilegt mikilvægi 
niðurstaðnanna. Beita má tölfræðilegum aðferðum til að auðvelda mat niðurstaðna úr prófun (3. og 
13. heimild). Tölfræðileg marktækni skal þó ekki vera eini þátturinn sem sker úr um það hvort svörun telst 
jákvæð. 

 
Ef fjöllitna frumum fjölgar getur það verið vísbending um að prófunarefnið geti hugsanlega hamlað 
mítósuferlinu og að það stuðli að breytingum á litningafjölda. Ef frumum með innræna tvöföldun í litningum 
fjölgar getur það verið vísbending um að prófunarefnið geti hugsanlega stöðvað framrás frumuhringsins (17. 
og 18. heimild). 

 
Ef framangreindar viðmiðanir eiga ekki við um niðurstöður fyrir prófunarefni telst efnið ekki stökkbreytandi í 
þessu kerfi. 

 
Þótt niðurstöður úr flestum tilraunum séu annaðhvort ótvírætt jákvæðar eða neikvæðar geta gögnin í örfáum 
tilvikum komið í veg fyrir að afdráttarlaus úrskurður fáist um virkni prófunarefnisins. Niðurstöðurnar geta 
verið óvissar eða vafasamar hversu oft sem tilraunin er endurtekin. 
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Jákvæðar niðurstöður úr litningabreytingaprófunum í glasi benda til þess að prófunarefnið kalli fram 
gerðarbreytingar í litningum í ræktuðum líkamsfrumum spendýra. Neikvæðar niðurstöður benda til þess að 
við prófunarskilyrðin kalli prófunarefnið ekki fram litningabreytingar í ræktuðum líkamsfrumum spendýra. 

 
3. SKÝRSLUGJÖF 
 

PRÓFUNARSKÝRSLA 
 

Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni: 
 

Leysir/burðarefni: 
 

― rök fyrir vali á burðarefni, 
 

― leysni og stöðugleiki prófunarefnisins í leysinum eða burðarefninu, liggi þær upplýsingar fyrir. 
 

Frumur: 
 

― gerð og uppruni frumna, 
 

― einkenni kjarngerðarinnar og hæfi þeirrar frumugerðar sem er notuð, 
 

― það að frumurnar eru ekki smitaðar berfrymingum, ef við á, 
 

― upplýsingar um lengd frumuhrings, 
 

― kyn blóðgjafa, heilblóð eða flokkaðar eitilfrumur, ræsir sem er notaður, 
 

― fjöldi endursáningarþrepa, ef við á, 
 

― aðferðir til að viðhalda frumurækt, ef við á, 
 

― eðlilegur fjöldi litninga. 
 

Prófunarskilyrði: 
 

― kenni metafasastöðvandi efnis, styrkur þess og hversu lengi frumur eru í snertingu við það, 
 

― forsendur fyrir vali á þeim styrkleikum og fjölda rækta sem eru notuð, t.d. gögn um frumueiturhrif og 
takmarkanir á leysni, ef við á.  

 
― samsetning ræktunarætis og styrkur CO2, ef við á, 

 
― styrkur prófunarefnis, 

 
― rúmmál burðarefnis og prófunarefnis sem er bætt við, 

 
― ræktunarhiti, 

 
― ræktunartími, 

 
― lengd meðhöndlunar, 

 
― frumuþéttleiki við sáningu, ef við á, 

 
― tegund og samsetning efnaskiptavirkjunarkerfis, m.a. gæðaviðmiðanir, 

 
― jákvæður og neikvæður samanburður, 

 
― aðferðir við undirbúning sýnisglerja, 

 
― viðmiðanir fyrir mat á breytingum, 
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― fjöldi frumna í metafasa sem eru skoðaðar, 
 

― aðferðir við mælingar á eiturhrifum, 
 

― viðmiðanir til að meta hvort niðurstöður rannsókna séu jákvæðar, neikvæðar eða óvissar. 
 

Niðurstöður: 
 

― merki um eiturhrif, t.d. hve mikið er um samrennsli, gögn um frumuhring, líftala frumna, mítósuhlutfall, 
 

― merki um útfellingu, 
 

― gögn um sýrustig og osmólalstyrk í meðhöndlunarmiðlinum, ef þessir þættir eru mældir, 
 

― skilgreining á breytingum, m.a. á skörðum, 
 

― fjöldi frumna með litningabreytingum og tegund litningabreytinga, tilgreint sérstaklega fyrir hverja 
meðhöndlaða rækt og samanburðarrækt, 

 
― breytingar á litnun, komi þær fram, 

 
― tengsl milli skammts og svörunar, ef unnt er, 

 
― tölfræðilegar greiningar, ef um þær er að ræða, 

 
― gögn um samskeiða, neikvæðan (leysir/burðarefni) og jákvæðan samanburð, 

 
― rannsóknarsöguleg gögn um neikvæðan (leysir/burðarefni) og jákvæðan samanburð, ásamt tilgreiningu   

  á breytusviðum, meðaltölum og staðalfráviki. 
 

Umfjöllun um niðurstöður. 
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4. VIÐAUKI B 

 
„B.11. STÖKKBREYTIHRIF — PRÓFUN Í LÍFI Á LITNINGABREYTINGUM Í BEINMERGSFRUMUM SPENDÝRS 

 

1. AÐFERÐ 

 

Þessi aðferð er sama aðferð og OECD TG 475, Prófun á litningabreytingum í beinmergsfrumum spendýrs 
(1997). 

 

1.1. INNGANGUR 

 

Prófun í glasi á litningabreytingum í spendýrsfrumum er notuð til að greina gerðarbreytingar í litningum sem 
prófunarefni kallar fram í beinmergsfrumum hjá dýrum, yfirleitt hjá nagdýrum (1., 2., 3. og 4. heimild).
 Gerðarbreytingar í litningum eru annars vegar litningabreytingar og hins vegar litningsþráðarbreytingar. 
Aukin fjöllitnun getur bent til þess að efni búi yfir getu til að kalla fram breytingar á fjölda litninga. Þorri 
efnafræðilegra stökkbreytivalda kallar fram litningsþráðarbreytingar en litningabreytingar sjást líka. 
Stökkbreytingar í litningum og tengdir atburðir eru orsök margra erfðasjúkdóma í mönnum og haldgóðar 
vísbendingar eru um að stökkbreytingar í litningum og tengdir atburðir, sem valda breytingum á æxlisgenum 
og æxlisbælandi genum í líkamsfrumum, komi við sögu við myndun krabbameins í mönnum og 
tilraunadýrum. 

 

 Nagdýr eru venjulega notuð til þessarar prófunar. Markvefurinn í þessari prófun er beinmergur þar eð hann 
er mjög æðaríkur vefur og í honum eru frumur sem fjölga sér ört og auðvelt er að einangra þær og 
meðhöndla. Þessi aðferð er ekki notuð fyrir aðrar tegundir dýra eða aðra markvefi. 

 

Þessi prófun á litningabreytingu hentar einkum til þess að meta hættu á stökkbreytingum þar eð hún gefur 
kost á að taka til skoðunar þætti úr efnaskiptum í lífi, lyfjahvörf og viðgerðarferli DNA þótt þessir þættir séu 
hugsanlega breytilegir eftir dýrategundum og vefjum. Prófun í lífi er einnig gagnleg til frekari rannsóknar á 
stökkbreytandi áhrifum sem koma fram við prófun í glasi. 

 

Þessi prófun hentar ekki ef rök eru fyrir því að prófunarefnið, eða hvarfgjarnt umbrotsefni, nái ekki til 
markvefjarins. 

 

Sjá einnig almennan inngang að B-hluta. 

 

1.2. SKILGREININGAR 

 

Litningsþráðarbreyting: skemmd á gerð litnings sem lýsir sér í því að einstakir litningsþræðir slitna eða þeir 
slitna og tengjast síðan aftur öðrum þráðum. 

 

Litningabreyting: skemmd á byggingu litnings sem lýsir sér í því að báðir litningsþræðirnir slitna á sama 
stað eða þeir slitna báðir á sama stað og tengjast síðan aftur. 

 

Innræn tvöföldun: ferli þar sem kjarninn gengur ekki inn í mítósuferlið eftir S-fasa DNA-eftirmyndunar 
heldur fer inn í annan S-fasa. Út úr þessu koma litningar með 4, 8, 16, ... litningsþráðum. 

 

Skarð: litlaus skemmd sem er mjórri en sem nemur vídd eins litningsþráðar og þar sem uppröðun 
litningsþráðanna er nálægt eðlilegu. 

 

Litningafjöldabreyting: frávik í fjölda litninga frá því sem eðlilegt er í þeim frumum sem notaðar eru. 

 

Fjöllitnun: margfeldi á fjölda einlitna litninga (n), að tvílitnun undanskilinni (þ.e. 3n, 4n o.s.frv.). 
 

Gerðarbreyting: breyting á byggingu litnings sem kemur fram við smásjárskoðun í metafasa 
frumuskiptingar sem úrfelling og bútar, breytingar innan litninga eða milli litninga. 
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1.3. GRUNDVÖLLUR PRÓFUNARAÐFERÐAR 

 

Dýrin eru látin komast í snertingu við prófunarefnið á viðeigandi hátt og þau eru síðan aflífuð þegar 
meðhöndlunin hefur staðið hæfilega lengi. Dýrin eru meðhöndluð fyrir aflífun með metafasastöðvandi efni 
(t.d. kolsisíni eða Colcemid®). Litningasýni eru því næst búin til úr beinmergsfrumum og lituð og frumur í 
metafasa eru síðan skoðaðar í leit að litningabreytingum. 

 

1.4. LÝSING Á PRÓFUNARAÐFERÐINNI 

 

1.4.1. Undirbúningur 

 

1.4.1.1. Val á dýrategund 

 

Algengt er að nota rottur, mýs eða kínahamstra en einnig má nota aðrar heppilegar tegundir spendýra. Nota 
skal ung, heilbrigð, fullvaxin dýr af algengum rannsóknarstofustofni. Í upphafi tilraunarinnar skulu dýrin vera 
sem jöfnust að þyngd og ekki víkja meira en ± 20% frá meðalþyngd hvors kyns um sig. 

 

1.4.1.2. Aðbúnaður og fóðrun 

 

Ákvæði um almenn skilyrði, sem um getur í almenna innganginum að B-hluta, gilda en þó ætti að halda 
rakanum við 50–60%. 

 

1.4.1.3. Undirbúningur dýra 

 

Heilbrigð, ung, fullvaxin dýr eru valin af handahófi í samanburðar- og tilraunahópana. Koma skal búrunum 
þannig fyrir að staðsetning þeirra hafi sem minnst áhrif. Dýrin skulu hvert um sig hafa sérstakt auðkenni. 
Dýrin skulu látin laga sig að skilyrðum rannsóknarstofunnar í a.m.k. fimm daga. 

 

1.4.1.4. Tilreiðsla skammta 

 

Prófunarefni í föstu formi skulu leyst upp eða blönduð í sviflausn með viðeigandi leysum eða burðarefnum 
og, ef við á, þynnt áður en þau eru gefin dýrunum. Gefa má dýrunum fljótandi prófunarefni óblönduð eða 
þynnt. Nota skal ferskar blöndur af prófunarefni nema gögn um stöðugleika staðfesti að efnið þoli geymslu. 

 

1.4.2. Prófunarskilyrði 

 

1.4.2.1. Leysir/burðarefni 

 

Leysirinn eða burðarefnið skulu ekki valda eiturhrifum í þeim skammtastærðum sem eru notaðar og vissa 
skal vera fyrir því að efnin hvarfist ekki við prófunarefnið. Ef notaður er leysir eða burðarefni, sem er ekki 
vel þekkt, skal notkunin studd gögnum sem staðfestir fyrrgreint samhæfi þeirra. Mælst er til þess, verði því 
við komið, að fyrst sé kannað hvort nota megi vatnskenndan leysi eða burðarefni. 

 

1.4.2.2. Samanburður 

 

Í hverri prófun skal vera samskeiða, jákvæður og neikvæður (leysir/burðarefni) samanburður fyrir hvort kyn. 
Dýrin í samanburðarhópunum fá nákvæmlega sömu meðferð og dýrin í tilraunahópunum, að öðru leyti en því 
að þau fá ekki prófunarefnið. 

 

Efni, sem eru notuð í jákvæða samanburðinum, ættu að framkalla gerðarbreytingar í lífi þegar þau eru gefin í 
styrkleika sem vænst er að valdi greinanlegri aukningu umfram það sem gerist við bakgrunnsgildi. Velja skal 
þannig skammta fyrir jákvæða samanburðinn að áhrifin séu skýr en þó þannig að sá sem les af átti sig ekki 
strax á því hvert kóðaða sýnisglerið er. 
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Það er ásættanlegt að íkomuleið jákvæða samanburðarefnisins sé önnur en sú sem er notuð fyrir 
prófunarefnið og að sýni séu tekin aðeins í eitt skipti. Kanna skal hvort nota megi íðefni við jákvæða 
samanburðinn sem eru úr sama flokki og prófunarefnið. Hér á eftir eru nokku dæmi um efni sem eru notuð 
við jákvæðan samanburð: 

Efni CAS-nr. Einecs-nr. 

etýlmetansúlfonat 62-50-0 200-536-7 

etýlnítrósóþvagefni 759-73-9 212-072-2 

mítómýsín C 50-07-7 200-008-6 

sýklófosfamíð 50-18-0 200-015-4 

sýklófosfamíðmónóhýdrat 6055-19-2  

tríetýlenmelamín 51-18-3 200-083-5 

Dýrin í neikvæðu samanburðarhópunum, sem eru meðhöndluð með leysi eða burðarefni eingöngu en fá að 
öðru leyti sömu meðhöndlun og dýrin í tilraunahópunum, skulu tekin með við alla sýnatöku nema fyrir liggi 
rannsóknarsöguleg samanburðargögn sem staðfesta að viðunandi breytileiki sé milli dýra og að hlutfall 
frumna með litningabreytingar sé viðunandi. Ef sýnistaka úr neikvæðu samanburðarhópunum fer fram aðeins 
einu sinni er heppilegast að hún fari fram þegar sýni eru tekin í fyrsta sinn. Ef ekki liggja fyrir 
rannsóknarsöguleg eða birt samanburðargögn, sem sýna fram á að sá leysir eða það burðarefni, sem valið 
hefur verið, búi hvorki yfir stökkbreytandi eiginleikum né öðrum skaðlegum eiginleikum, skal auk þess nota 
samanburðarhópa sem fá enga meðhöndlun. 

1.5. AÐFERÐ 

1.5.1. Fjöldi og kyn dýra 

Í hverjum tilraunahópi og hverjum samanburðarhópi skulu vera a.m.k. fimm dýr af hvoru kyni sem nota má 
við greiningar. Ef gögn liggja fyrir, þegar rannsóknin er gerð, úr rannsóknum á sömu dýrategund og með 
sams konar snertingu við efnið og gögnin sýna að enginn umtalsverður munur er á eiturhrifum hjá 
mismunandi kynjum nægir að prófunin fari fram á dýrum af öðru kyninu. Ef áhrif efna á menn eru 
hugsanlega kynbundin, eins og raunin er með sum efni í lyfjum, skal prófunin fara fram á því kyni dýrsins 
sem við á hverju sinni. 

1.5.2. Áætlun um meðhöndlun 

Æskilegt er að gefa prófunarefnin í einni meðhöndlun. Prófunarefni má þó einnig gefa í tveimur áföngum, 
þ.e. meðhöndlunin skiptist í tvær gjafir á sama degi og skulu ekki líða nema fáeinar klukkustundir á milli en 
þannig er auðveldara að gefa mikið rúmmál efnis. Ef gjöf er háttað á annan veg en þennan skal færa 
vísindaleg rök fyrir þeirri tilhögun. 

Sýni skulu tekin á tveimur mismunandi tímum eftir eins dags meðhöndlun. Ef um nagdýr er að ræða skal fyrri 
sýnatakan eiga sér stað að liðnum hálfum öðrum eðlilegum frumuhring (sem að öllu jöfnu er 12–18 klst.) frá 
meðhöndluninni. Þar eð besti tíminn til að greina litningabreytingar er hugsanlega kominn undir því hve 
langan tíma upptaka og efnaskipti prófunarefnisins tekur og hvaða áhrif prófunarefnið hefur á 
hvarfafræðilega þætti frumuhringsins er mælt með því sýni séu tekin aftur 24 klukkustundum eftir að fyrri 
sýnin voru tekin. Ef gjöf efnisins nær yfir lengri tíma en einn dag skal taka sýni einu sinni að liðnum hálfum 
öðrum frumuhring frá lokameðhöndluninni. 

Áður en dýrin eru aflífuð er hæfilegum skammti af metafasastöðvandi efni (t.d. kolsisíni eða Colcemid®) 
sprautað í kviðarhol þeirra. Úrtak er síðan tekið úr hópi dýranna með hæfilegu millibili eftir það. Fyrir mýs er 
þetta millibil u.þ.b. 3–5 klukkustundir en fyrir kínahamstra er millibilið u.þ.b. 4–5 klukkustundir. Frumur eru 
heimtar úr beinmerg og skoðaðar í leit að litningabreytingum. 
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1.5.3. Skammtastærðir 
 

Ef engin nothæf gögn liggja fyrir og framkvæma þarf rannsókn til að ákvarða skammtastærðir skal hún fara 
fram á sömu rannsóknarstofu og með sömu tegund, stofni og kyni tilraunadýrs og í meginrannsókninni 
(5. heimild) og áætlunin um meðhöndlun skal vera hin sama í báðum tilvikum. Ef um eiturhrif er að ræða skal 
nota þrjár mismunandi skammtastærðir fyrir fyrstu sýnatökuna. Þessum skammtastærðum skal hagað þannig 
að frumueiturhrifin verði allt frá því að vera í hámarki og niður í það að vera lítil eða engin. Þegar sýni eru 
tekin síðar nægir að nota eingöngu stærsta skammtinn. Stærsti skammtur er skilgreindur sem sá skammtur 
sem kallar fram þannig merki um eiturhrif að búast megi við því, miðað við óbreytta skömmtun, að stærri 
skammtar valdi dauða. Gera má undantekningar þegar um er að ræða efni sem hafa sérhæfða, líffræðilega 
virkni í litlum skömmtum sem kalla ekki fram eiturhrif (t.d. hormón og ræsar) og þau skulu metin hvert um 
sig. Einnig má skilgreina stærsta skammt sem þann skammt sem kallar fram einhver merki um eiturhrif í 
beinmerg (t.d. ef mítósuhlutfall minnkar um meira en 50%). 

 
1.5.4. Markprófun 
 

Ef engin merkjanleg eiturhrif koma fram í prófun með skammti sem er a.m.k. 2000 mg/kg líkamsþyngdar og 
gefinn í einni meðhöndlun eða í tveimur áföngum á einum degi og ef erfðaeiturhrifa er ekki að vænta 
samkvæmt gögnum um efni sem eru skyld að byggingu kann fullnaðarrannsókn með þremur 
skammtastærðum að teljast ónauðsynleg. Þegar um er að ræða lengri rannsóknir er viðmiðunarskammturinn 
2000 mg/kg/líkamsþyngdar/dag fyrir allt að 14 daga meðhöndlun og 1000 mg/kg/líkamsþyngdar/dag fyrir 
meðhöndlun sem varir lengur en 14 daga. Þau váhrif, sem vænst er að menn verði fyrir, benda hugsanlega til 
þess að nota þurfi stærri skammta í markprófuninni. 

 
1.5.5. Gjöf skammta 
 

Dýrunum er yfirleitt gefið prófunarefnið með magaslöngu eða annarri heppilegri inngjafarslöngu eða efninu 
er sprautað í kviðarhol. Gefa má efnið á annan hátt en þá skal það stutt rökum. Það ræðst af stærð 
tilraunadýrsins hve mikinn vökva má gefa í einu með slöngu eða sprautun. Rúmmálið skal ekki vera meira en 
2 ml/100 g líkamsþyngdar. Færa skal rök fyrir því ef rúmmálið er meira en þetta. Að undanskildum ertandi 
eða ætandi efnum, sem venjulega hafa í för með sér þeim mun verri áhrif sem styrkurinn er meiri, skal halda 
rúmmáli efnisins sem jöfnustu með því að stilla styrk þess þannig að rúmmál haldist stöðugt hver sem 
skammturinn er. 

 
1.5.6. Undirbúningur  á litningum 
 

Beinmergurinn er tekinn strax eftir aflífun dýranna, settur í undirþrýstna lausn og festur. Frumunum er síðan 
strokið á sýnisgler og þær litaðar. 

 
1.5.7. Greining 
 

Mítósuhlutfallið er mælikvarði á frumueiturhrif og skal ákvarðað í a.m.k. 1000 frumum fyrir hvert dýr í hópi 
meðhöndlaðra dýra (þ.m.t. í jákvæða samanburðarhópnum) og ómeðhöndluð dýr í neikvæða 
samanburðarhópnum. 

 
Hið minnsta 100 frumur skulu greindar fyrir hvert dýr. Fjöldinn má vera minni ef margar breytingar greinast. 
Öll sýnisgler, þ.m.t. jákvæð og neikvæð samanburðarsýni, skulu kóðuð sérstaklega áður en kemur að 
smásjárgreiningu. Þar eð undirbúningur sýna leiðir oft til þess að hluti frumnanna í metafasa rofnar og þær 
tapa við það litningum skal þess gætt að fjöldi þráðhafta í þeim frumum, sem eru skoðaðar, sé 2n ± 2. 

 
2. GÖGN 
 
2.1. ÚRVINNSLA NIÐURSTAÐNA 
 

Setja skal fram gögn fyrir hvert einstakt dýr í töfluformi. Tilraunaeiningin er eitt dýr. Fyrir hvert dýr skal 
tilgreina fjölda metinna frumna, fjölda breytinga fyrir hverja frumu og hundraðshluta frumna með 
gerðarbreytingar í litningum. Skrá skal mismunandi gerðarbreytingar í litningum og tilgreina fjölda þeirra og 
hlutfall í tilraunahópunum og samanburðarhópunum. Skörð skulu skráð sérstaklega og gera skal grein fyrir 
þeim en þau skulu að jafnaði ekki tekin með í reikningum á heildarhlutfalli breytinga. Ef engar vísbendingar 
eru um mismunandi svörun eftir kyni dýra er heimilt að sameina gögn fyrir bæði kyn til tölfræðilegrar 
greiningar. 
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2.2. MAT OG TÚLKUN Á NIÐURSTÖÐUM 
 

Allmargar viðmiðanir eru notaðar til að ákvarða jákvæða niðurstöðu, t.d. skammtatengd aukning á 
hlutfallslegum fjölda frumna með litningabreytingum eða ótvíræð aukning á fjölda frumna með 
litningabreytingar sem kemur fram við einu sýnatökuna hjá hópi sem fékk einn skammt. Fyrst skal meta 
líffræðilegt mikilvægi niðurstaðnanna. Beita má tölfræðilegum aðferðum til að auðvelda mat niðurstaðna úr 
prófun (6. heimild). Tölfræðileg marktækni skal þó ekki vera eini þátturinn sem sker úr um það hvort svörun 
telst jákvæð. Óvissar niðurstöður skulu skýrðar með frekari prófunum, helst með breyttum tilraunaskilyrðum. 

 
Aukin fjöllitnun getur bent til þess að prófunarefnið búi yfir getu til að kalla fram breytingar á fjölda litninga. 
Ef frumum með innræna tvöföldun í litningum fjölgar getur það verið vísbending um að prófunarefnið geti 
hugsanlega stöðvað framrás frumuhringsins (7. og 8. heimild). 
 
Ef framangreindar viðmiðanir eiga ekki við um niðurstöður fyrir prófunarefni telst efnið ekki stökkbreytandi í 
þessari prófun. 

 
Þótt niðurstöður úr flestum tilraunum séu annaðhvort ótvírætt jákvæðar eða neikvæðar geta gögnin í örfáum 
tilvikum komið í veg fyrir að afdráttarlaus úrskurður fáist um virkni prófunarefnisins. Niðurstöðurnar geta 
verið óvissar eða vafasamar hversu oft sem tilraunin er gerð. 

 
Jákvæðar niðurstöður úr litningabreytingaprófunum í lífi benda til þess að prófunarefnið kalli fram 
litningabreytingar í beinmergsfrumum þeirrar dýrategundar sem er notuð í prófuninni. Neikvæðar niðurstöður 
benda til þess að prófunarefnið kalli ekki, við prófunarskilyrðin, fram litningabreytingar í beinmergsfrumum 
þeirrar dýrategundar sem er notuð í prófuninni. 

 
Fjalla skal um líkindi þess að prófunarefnið eða umbrotsefni þess nái til allrar blóðrásarinnar og þó einkum 
markvefjarins (t.d. kerfisbundin eiturhrif). 

 
3. SKÝRSLUGJÖF 
 

PRÓFUNARSKÝRSLA 
 

Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni: 
 

Leysir/burðarefni: 
 

― rök fyrir vali á burðarefni, 
 

― leysni og stöðugleiki prófunarefnisins í leysinum/burðarefninu, liggi þær upplýsingar fyrir. 
 

Tilraunadýr: 
 

― tegund eða stofn sem er notaður, 
 

― fjöldi, aldur og kyn dýra, 
 

― uppruni, aðbúnaður, fóður o.s.frv., 
 

― þyngd hvers dýrs við upphaf prófunar, einnig líkamsþyngdarbil, meðaltal og staðalfrávik líkamsþyngdar 
  fyrir hvern hóp. 

 
Prófunarskilyrði: 

 
― jákvæður og neikvæður (burðarefni/leysir) samanburður, 

 
― gögn úr rannsókn til að ákvarða skammtastærðir, hafi hún verið gerð, 

 
― rök fyrir vali á skammtastærð, 

 
― upplýsingar um tilreiðslu prófunarefnis, 
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― upplýsingar um það hvernig prófunarefnið er gefið, 
 

― rökstuðningur fyrir vali á íkomuleið, 
 

― aðferðir til að sannreyna að prófunarefnið nái út í blóðrásina eða markvefinn ef við á, 
 

― umreikningur á styrk prófunarefnisins (í milljónarhlutum) í fóðri/drykkjarvatni yfir í raunskammtastærð  
  (mg/kg líkamsþyngdar á dag) ef við á, 

 
― upplýsingar um gæði fóðurs og vatns, 

 
― nákvæm lýsing á áætlunum um meðhöndlun og sýnatöku, 

 
― aðferðir við mælingar á eiturhrifum, 

 
― kenni metafasastöðvandi efnis, styrkur þess og hversu lengi meðhöndlun varir, 

 
― aðferðir við undirbúning sýnisglerja, 

 
― viðmiðanir fyrir mat á breytingum í litningum, 

 
― fjöldi frumna sem eru skoðaðar úr hverju dýri, 

 
― viðmiðanir til að meta hvort niðurstöður rannsókna séu jákvæðar, neikvæðar eða óvissar. 

 
Niðurstöður: 

 
― merki um eiturhrif, 

 
― mítósuhlutfall, 

 
― gerð og fjöldi breytinga, tilgreint sérstaklega fyrir hvert dýr, 

 
― heildarfjöldi breytinga fyrir hvern hóp ásamt meðaltali og staðalfráviki, 

 
― heildarfjöldi frumna með breytingum fyrir hvern hóp ásamt meðaltali og staðalfráviki, 

 
― breytingar á litnun, komi þær fram, 

 
― tengsl milli skammts og svörunar, ef unnt er, 

 
― tölfræðilegar greiningar, ef um þær er að ræða, 

 
― gögn um samskeiða, neikvæðan samanburð, 

 
― rannsóknarsöguleg gögn um neikvæðan og jákvæðan samanburð, ásamt tilgreiningu á breytusviðum, 

  meðaltölum og staðalfráviki, 
 

― gögn um samskeiða, jákvæðan samanburð, 
 

Umfjöllun um niðurstöðurnar. 
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4. VIÐAUKI C 

 

„B.12. STÖKKBREYTIHRIF — PRÓFUN Í LÍFI Á SMÁKJÖRNUM RAUÐKORNA HJÁ SPENDÝRUM 

 

1. AÐFERÐ 

 

Þessi aðferð er sama aðferð og OECD TG 474, Prófun í lífi á smákjörnum rauðkorna hjá spendýrum (1997). 

 

1.1. INNGANGUR 

 

Prófun í lífi á smákjörnum hjá spendýrum er notuð til að greina skemmdir, sem prófunarefni veldur á 
litningum eða mítósufærum rauðkornamæðra, með því að skoða rauðkorn í sýnum úr beinmerg og/eða 
blóðfrumur úr útæðakerfi dýra, yfirleitt nagdýra. 

 

Tilgangur smákjarnaprófunarinnar er að sanngreina efni sem valda frumuerfðafræðilegum skaða þannig að til 
verða smákjarnar með litningabrotum eða heilum litningum. 

 

Þegar rauðkornamóðir í beinmerg þroskast í fjöllita rauðkorn hverfur meginkjarninn úr frumunni. Hafi 
smákjarni myndast í frumunni getur hann orðið eftir í umfryminu sem er annars án nokkurs kjarna. Í þessum 
frumum er enginn meginkjarni og fyrir vikið er auðveldara að greina smákjarnana. Ef fjöllita, smákjörnótt 
rauðkorn eru fleiri í meðhöndluðum dýrum en venja er til er það vísbending um framkallaðan skaða í 
litningum. 

 

Í þessari prófun er venjulega notaður beinmergur úr nagdýrum þar eð fjöllita rauðkorn myndast í þeim vef. 
Einnig má taka gildar mælingar á smákjörnóttum, óþroskuðum (fjöllita) rauðkornum í útæðablóði hjá öðrum 
tegundum ef sýnt hefur verið fram á að miltað í dýrunum sé ófært um að fjarlægja smákjörnótt rauðkorn eða 
að dýr af þessum tegundum séu svo næm að þau nýtist til að greina efni sem orsaka gerðarbreytingar í 
litningum eða breytingar á litningafjölda. Greina má milli mismunandi smákjarna með margs konar 
viðmiðunum. Meðal annars skiptir máli hvort þráðhald eða þráðhaft sé í smákjörnunum eða ekki. 
Mikilvægasti endapunkturinn er hlutfall smákjörnóttra, óþroskaðra (fjöllita) rauðkorna. Einnig má nota fjölda 
þroskaðra (hóflitaðra (normochromatic)), smákjörnóttra rauðkorna í útæðablóði innan um tiltekinn fjölda 
þroskaðra rauðkorna sem endapunkt í greiningunni ef dýr eru meðhöndluð um fjögurra vikna skeið eða 
lengur. 

 

Þessi smákjarnaprófun í lífi hjá spendýrum hentar einkum til þess að meta hættu á stökkbreytingum þar eð 
hún gefur kost á að taka til skoðunar þætti úr efnaskiptum í lífi, lyfjahvörf og viðgerðarferli DNA þótt þessir 
þættir séu hugsanlega breytilegir eftir tegundum og vefjum og eftir erfðafræðilegum endapunktum. Prófun í 
lífi er einnig gagnleg til frekari rannsóknar á stökkbreytandi áhrifum sem koma fram við prófun í glasi. 

 

Þessi prófun hentar ekki ef rök eru fyrir því að prófunarefnið, eða hvarfgjarnt umbrotsefni, nái ekki til 
markvefjarins. 

 

Sjá einnig almennan inngang að B-hluta. 

 

1.2. SKILGREININGAR 

 

Þráðhaft (þráðhald): svæði á litningi þar sem spóluþræðir festast meðan á frumuskiptingu stendur og það 
gerir dótturlitningunum kleift að færast skipulega að skautum dótturfrumnanna. 

 

Smákjarnar: smágerðir aukakjarnar sem eru aðskildir frá meginkjörnum frumnanna og verða til í telófasa 
mítósu (rýriskiptingar) um einangruð litningabrot eða heila litninga. 

 

Hóflituð rauðkorn: þroskuð rauðkorn, án ríbósóma, sem þekkjast frá óþroskuðum, fjöllita rauðkornum þegar 
þau eru lituð með sérstökum litum fyrir ríbósóm. 
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Fjöllita rauðkorn: óþroskuð rauðkorn, á millistigi í þroskun og enn með ríbósómum og þekkjast þar af 
leiðandi frá þroskuðum, fjöllita rauðkornum þegar þau eru lituð með sérstökum litum fyrir ríbósóm. 

 
1.3. GRUNDVÖLLUR PRÓFUNARAÐFERÐAR 
 

Dýrin eru látin komast í snertingu við prófunarefnið á viðeigandi hátt. Ef beinmergur er notaður til greiningar 
eru dýrin aflífuð þegar hæfilegur tími er liðinn frá meðhöndluninni og síðan er beinmergurinn tekinn, sýni 
útbúin og þau lituð (1., 2., 3., 4., 5., 6. og 7. heimild). Ef útæðablóð er notað til greiningar er blóð tekið þegar 
hæfilegur tími er liðinn frá meðhöndluninni og síðan eru stroksýni útbúin og þau lituð (4., 8., 9.og 
10. heimild). Í rannsóknum á útæðablóði skal heimta frumur eins fljótt og auðið er eftir að síðustu 
meðhöndlun lýkur. Sýni eru skoðuð í leit að smákjörnum. 

 
1.4. LÝSING Á PRÓFUNARAÐFERÐINNI 
 
1.4.1. Undirbúningur 
 
1.4.1.1. Val á dýrategund 
 

Mælt er með því að nota mýs eða rottur ef beinmergur er skoðaður en einnig má nota aðrar heppilegar 
tegundir spendýra. Æskilegt er að velja mýs ef útæðablóð er notað. Á hinn bóginn má nota aðrar heppilegar 
tegundir spendýra, að því tilskildu að um sé að ræða tegund dýra þar sem miltað fjarlægir ekki smákjörnótt 
rauðkorn eða ef sýnt þykir að dýr af þessum tegundum séu svo næm að þau nýtist til að greina efni sem 
orsaka gerðarbreytingar í litningum eða breytingar á litningafjölda. Nota skal ung, heilbrigð dýr af algengum 
rannsóknarstofustofni. Í upphafi tilraunarinnar skulu dýrin vera sem jöfnust að þyngd og ekki víkja meira en 
± 20% frá meðalþyngd hvors kyns um sig. 

 
1.4.1.2. Aðbúnaður og fóðrun 
 

Ákvæði um almenn skilyrði, sem um getur í almenna innganginum að B-hluta, gilda en þó ætti að halda 
rakanum við 50–60%. 

 
1.4.1.3. Undirbúningur dýra 
 

Heilbrigð, ung, fullvaxin dýr eru valin af handahófi í samanburðar- og tilraunahópana. Dýrin skulu hvert um 
sig hafa sérstakt auðkenni. Dýrin skulu látin laga sig að skilyrðum rannsóknarstofunnar í a.m.k. fimm daga. 
Koma skal búrunum þannig fyrir að staðsetning þeirra hafi sem minnst áhrif. 

 
1.4.1.4. Tilreiðsla skammta 
 

Prófunarefni í föstu formi skulu leyst upp eða blönduð í sviflausn með viðeigandi leysum eða burðarefnum 
og, ef við á, þynnt áður en þau eru gefin dýrunum. Gefa má dýrunum fljótandi prófunarefni óblönduð eða 
þynnt. Nota skal ferskar blöndur af prófunarefni nema gögn um stöðugleika staðfesti að efnið þoli geymslu. 

 
1.4.2. Prófunarskilyrði 
 
1.4.2.1. Leysir/burðarefni 
 

Leysirinn eða burðarefnið skulu ekki valda eiturhrifum í þeim skammtastærðum sem eru notaðar og vissa 
skal vera fyrir því að efnin hvarfist ekki við prófunarefnið. Ef notaður er leysir eða burðarefni, sem er ekki 
vel þekkt, skal notkunin studd gögnum sem staðfesta fyrrgreint samhæfi þeirra. Mælst er til þess, verði því 
við komið, að fyrst sé kannað hvort nota megi vatnskenndan leysi eða burðarefni. 

 
1.4.2.2. Samanburður 
 

Í hverri prófun skal vera samskeiða, jákvæður og neikvæður (leysir eða burðarefni) samanburður fyrir hvort 
kyn. Dýrin í samanburðarhópunum fá nákvæmlega sömu meðferð og dýrin í tilraunahópunum að öðru leyti 
en því að þau fá ekki prófunarefnið. 



Nr. 58/1192  23.11.2006EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

Efni, sem eru notuð í jákvæða samanburðinum, skulu framkalla smákjarna í lífi þegar þau eru gefin í 
styrkleika sem vænst er að valdi greinanlegri aukningu umfram það sem gerist við bakgrunnsgildi. Velja skal 
þannig skammta fyrir jákvæða samanburðinn að áhrifin séu skýr en þó þannig að sá sem les af átti sig ekki 
strax á því hvert kóðaða sýnisglerið er. Það er ásættanlegt að íkomuleið í jákvæða samanburðinum sé önnur 
en sú sem er notuð fyrir prófunarefnið og að sýni séu tekin aðeins í eitt skipti. Auk þess skal kanna hvort nota 
megi efni við jákvæða samanburðinn sem eru úr sama flokki og prófunarefnið. Hér á eftir eru nokkur dæmi 
um efni sem eru notuð við jákvæðan samanburð: 
 

Efni CAS-nr. Einecs-nr. 

Etýlmetansúlfonat 62-50-0 200-536-7 

N-etýl-N-nítrósóþvagefni 759-73-9 212-072-2 

mítómýsín C 50-07-7 200-008-6 

sýklófosfamíð 50-18-0 200-015-4 

sýklófosfamíðmónóhýdrat 6055-19-2  

tríetýlenmelamín 51-18-3 200-083-5 

 
Dýrin í neikvæðu samanburðarhópunum, sem eru meðhöndluð með leysi eða burðarefni eingöngu en fá að 
öðru leyti sömu meðhöndlun og dýrin í tilraunahópunum, skulu tekin með við alla sýnatöku nema fyrir liggi 
rannsóknarsöguleg samanburðargögn sem staðfesta að viðunandi breytileiki sé milli dýra og að hlutfall 
smákjörnóttra frumna sé viðunandi. Ef sýnataka vegna neikvæða samanburðarins fer fram aðeins einu sinni er 
heppilegast að hún fari fram við fyrstu sýnatökuna. Auk þess skal vera samanburður án meðhöndlunar nema 
fyrir liggi rannsóknarsöguleg eða birt samanburðargögn sem sýna fram á að sá leysir eða það burðarefni, sem 
valið hefur verið, búi hvorki yfir stökkbreytandi eiginleikum né öðrum skaðlegum eiginleikum. 

 
Ef útæðablóð er notað má taka sýni fyrir meðhöndlunina og nota sem samskeiða, neikvæðan samanburð en 
eingöngu í stuttum rannsóknum á útæðablóði (t.d. ef meðhöndlað er 1–3 sinnum) þegar niðurstöðurnar eru 
innan þeirra gilda sem vænta mátti út frá rannsóknarsögulegum gögnum. 

 
1.5. AÐFERÐ 
 
1.5.1. Fjöldi og kyn dýra 
 

Í hverjum hópi, sem er meðhöndlaður, og hverjum samanburðarhópi skulu vera a.m.k. fimm dýr af hvoru 
kyni (11. heimild) sem nota má við greiningar. Ef gögn liggja fyrir, þegar rannsóknin er gerð, úr rannsóknum 
á sömu dýrategund og með sams konar snertingu við efnið og gögnin sýna að enginn umtalsverður munur er 
á eiturhrifum hjá mismunandi kynjum nægir að prófunin fari fram á dýrum af öðru kyninu. Ef áhrif efna á 
menn eru hugsanlega kynbundin, eins og raunin er með sum efni í lyfjum, skal prófunin fara fram á því kyni 
dýrsins sem við á hverju sinni. 

 
1.5.2. Áætlun um meðhöndlun 
 

Ekki er unnt að mæla með neinni staðlaðri áætlun um meðhöndlun (þ.e.a.s. einni, tveimur eða fleiri 
meðhöndlunum á 24 klst. fresti). Taka má gild sýni úr rýmkaðri skömmtunaráætlun svo fremi jákvæð áhrif 
hafi verið staðfest að því er varðar þessa rannsókn eða, ef um neikvæða rannsókn er að ræða, eiturhrif hafi 
verið staðfest eða viðmiðunarskammturinn hafi verið notaður og skömmtun haldið áfram þar til sýni voru 
tekin. Prófunarefni má þó einnig gefa í tveimur áföngum, þ.e. meðhöndlunin skiptist í tvær gjafir á einum 
degi og skulu ekki líða nema fáeinar klukkustundir á milli en þannig er auðveldara að gefa mikið rúmmál 
efnis. 

 
Tilhögun prófunarinnar getur verið tvenns konar: 

 
a) Dýrin eru meðhöndluð einu sinni með prófunarefninu. Sýni úr beinmerg eru tekin a.m.k. tvisvar með 

hæfilegu millibili og skal sýnataka ekki hefjast fyrr en 24 klst. eftir meðhöndlun og henni ljúka ekki síðar 
en 48 klst. eftir meðhöndlun. Það skal stutt rökum ef sýni eru tekin áður en 24 klst. eru liðnar frá 
meðhöndlun. Sýni úr útæðablóði eru tekin a.m.k. tvisvar með hæfilegu millibili og skal sýnataka hefjast 
ekki fyrr en 36 klst. eftir meðhöndlun og henni ljúka ekki síðar en 72 klst. eftir meðhöndlun.. Komi 
jákvæð svörun fram við eina sýnatöku er ekki þörf á frekari sýnatökum. 
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b) Ef meðhöndlun á sér stað tvisvar á dag eða oftar (t.d. meðhöndlun tvisvar sinnum eða oftar á 24 klst. 
fresti) skulu sýni tekin einu sinni á tímabilinu frá því að 18 til 24 klst. eru liðnar frá lokameðhöndlun, ef 
um beinmerg er að ræða, og einu sinni á tímabilinu frá því að 36 til 48 klst. eru liðnar frá 
lokameðhöndlun ef um útæðablóð er að ræða (12. heimild). 

 
Auk þess má taka sýni á öðrum tímum ef við á. 

 
1.5.3. Skammtastærðir 
 

Ef engin nothæf gögn liggja fyrir og framkvæma þarf rannsókn til að ákvarða skammtastærðir skal hún fara 
fram á sömu rannsóknarstofu og með sömu tegund, stofni og kyni tilraunadýrs og í meginrannsókninni 
(13. heimild) og áætlunin um meðhöndlun skal vera hin sama í báðum tilvikum. Ef um eiturhrif er að ræða 
skal nota þrjár mismunandi skammtastærðir áður en sýni eru tekin í fyrsta sinn. Þessum skammtastærðum 
skal hagað þannig að frumueiturhrifin verði allt frá því að vera í hámarki og niður í það að vera lítil eða 
engin. Þegar sýni eru tekin síðar nægir að nota eingöngu stærsta skammtinn. Stærsti skammtur er skilgreindur 
sem sá skammtur sem kallar fram þannig merki um eiturhrif að búast megi við því, miðað við óbreytta 
skömmtun, að stærri skammtar valdi dauða. Gera má undantekningar þegar um er að ræða efni sem hafa 
sérhæfða, líffræðilega virkni í litlum skömmtum sem kalla ekki fram eiturhrif (t.d. hormón og ræsar) og þau 
skulu metin hvert um sig. Einnig má skilgreina stærsta skammt sem þann skammt sem kallar fram einhver 
merki um eiturhrif í beinmerg (t.d. ef hlutfall óþroskaðra rauðkorna af öllum rauðkornum í beinmerg eða 
útæðablóði minnkar). 

 
1.5.4. Markprófun 
 

Ef engin merkjanleg eiturhrif koma fram í prófun með skammti, sem er a.m.k. 2000 mg/kg líkamsþyngdar og 
gefinn í einni meðhöndlun eða í tveimur áföngum á einum degi og ef erfðaeiturhrifa er ekki að vænta 
samkvæmt gögnum um efni sem eru skyld að byggingu kann fullnaðarrannsókn með þremur 
skammtastærðum að teljast ónauðsynleg. Þegar um er að ræða lengri rannsóknir er viðmiðunarskammturinn 
2000 mg/kg/líkamsþyngdar/dag fyrir allt að 14 daga meðhöndlun og 1000 mg/kg/líkamsþyngdar/dag fyrir 
meðhöndlun sem varir lengur en 14 daga. Þau váhrif, sem vænst er að menn verði fyrir, benda hugsanlega til 
þess að nota þurfi stærri skammta í markprófuninni. 

 
1.5.5. Gjöf skammta 
 

Dýrunum er yfirleitt gefið prófunarefnið með magaslöngu eða annarri heppilegri inngjafarslöngu eða efninu 
er sprautað í kviðarhol. Gefa má efnið á annan hátt en þá skal það stutt rökum. Það ræðst af stærð 
tilraunadýrsins hve mikinn vökva má gefa í einu með slöngu eða sprautun. Rúmmálið skal ekki vera meira en 
2 ml/100 g líkamsþyngdar. Færa skal rök fyrir því ef rúmmálið er meira en þetta. Að undanskildum ertandi 
eða ætandi efnum, sem venjulega hafa í för með sér þeim mun verri áhrif  sem styrkurinn er meiri, skal halda 
rúmmáli efnisins sem jöfnustu með því að stilla styrk þess þannig að rúmmál haldist stöðugt hver sem 
skammturinn er. 

 
1.5.6. Undirbúningur  á beinmerg eða blóði 
 

Beinmergsfrumur eru venjulega sóttar í lærlegg eða sköflung dýrs strax og það hefur verið aflífað. Yfirleitt 
eru frumur teknar úr lærlegg eða sköflungi, sýni með þeim útbúin og þau lituð með viðurkenndum aðferðum. 
Útæðablóð er sótt í rófubláæðina eða aðra heppilega æð. Blóðfrumur eru litaðar þegar í stað með viðlífslitun 
(supravital staining) (8., 9. og 10. heimild) eða stroksýni eru útbúin og síðan lituð. Ef sérhæfðir DNA-litir 
(t.d. akridínappelsínugult (14. heimild) eða Hoechsts 33258 með pýróníni-Y (15. heimild)) eru notaðir má 
komast hjá sumum gervingum sem komið geta fram ef notaðir eru litir sem eru ekki sérhæfðir fyrir DNA. 
Þessi kostur útilokar ekki að notaðir séu aðrir hefðbundnir litir (t.d. Giemsa-litur). Jafnframt má nota aðrar 
aðferðir (t.d. sellulósasúlur til að fjarlægja kjörnóttar frumur (16. heimild)), að því tilskildu að sýnt hafi verið 
fram á að þær henti nægilega vel fyrir undirbúning smákjarna á rannsóknarstofum. 

 
1.5.7. Greining 
 

Hlutfall óþroskaðra rauðkorna á móti öllum (óþroskuðum + þroskuðum) rauðkornum er ákvarðað fyrir hvert 
dýr með því að telja a.m.k. 200 rauðkorn í beinmergssýni og 1000 rauðkorn í sýni með útæðablóði 
(17. heimild). Öll sýnisgler, þ.m.t. jákvæð og neikvæð samanburðarsýni, skulu kóðuð sérstaklega áður en 
kemur að smásjárgreiningu. Skoða skal a.m.k. 2000 óþroskuð rauðkorn fyrir hvert dýr til að finna hlutfall 
smákjörnóttra, óþroskaðra rauðkorna. 
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Frekari upplýsinga má afla með því að meta smákjarna í þroskuðum rauðkornum. Við skoðun sýnisglerja skal 
hlutfall óþroskaðra rauðkorna af öllum rauðkornum ekki vera undir 20% af samanburðargildinu. Ef dýr eru 
meðhöndluð samfleytt í fjórar vikur eða lengur er líka heimilt að skoða a.m.k. 2000 þroskuð rauðkorn fyrir 
hvert dýr til að meta hlutfall smákjarna. Kerfi, þar sem sjálfvirkri greiningu er beitt (myndgreiningu og 
flæðisgreiningu frumuþátta (flow cytometric analysis) frumulausna), koma líka til greina, auk handvirks 
mats, ef þau eru nægilega rökstudd og fullgilt. 

 

2. GÖGN 

 

2.1. ÚRVINNSLA NIÐURSTAÐNA 

 

Auk þess skal setja fram gögn fyrir hvert einstakt dýr í töfluformi. Tilraunaeiningin er eitt dýr. Skrá skal 
sérstaklega fyrir hvert dýr í prófuninni fjölda óþroskaðra rauðkorna, sem er metinn, fjölda smákjörnóttra, 
óþroskaðra rauðkorna og fjölda óþroskaðra rauðkorna á móti öllum rauðkornum Ef dýr eru meðhöndluð 
samfleytt í fjórar vikur eða lengur skal einnig leggja fram gögn um þroskuð rauðkorn hafi slíkra gagna verið 
aflað. Fyrir hvert dýr skal tilgreina hlutfall óþroskaðra rauðkorna af öllum rauðkornum og, ef það er talið eiga 
við, hundraðshluta smákjörnóttra rauðkorna. Ef engar vísbendingar eru um mismunandi svörun eftir kyni 
dýra er heimilt að sameina gögn fyrir bæði kyn til tölfræðilegrar greiningar. 

 

2.2. MAT OG TÚLKUN Á NIÐURSTÖÐUM 

 

Allmargar viðmiðanir eru notaðar til að ákvarða jákvæða niðurstöðu, t.d. skammtatengd aukning á fjölda 
smákjörnóttra frumna eða ótvíræð aukning á fjölda smákjörnóttra frumna sem kemur fram við einu 
sýnatökuna hjá hópi sem fékk einn skammt. Fyrst skal meta líffræðilegt mikilvægi niðurstaðnanna. Beita má 
tölfræðilegum aðferðum til að auðvelda mat niðurstaðna úr prófun (18. og 19. heimild). Tölfræðileg 
marktækni skal þó ekki vera eini þátturinn sem sker úr um það hvort svörun telst jákvæð. Óvissar niðurstöður 
skulu skýrðar með frekari prófunum, helst með breyttum tilraunaskilyrðum. 

 

Ef framangreindar viðmiðanir eiga ekki við um niðurstöður fyrir prófunarefni telst efnið ekki stökkbreytandi í 
þessari prófun. 

 

Þótt niðurstöður úr flestum tilraunum séu annaðhvort ótvírætt jákvæðar eða neikvæðar geta gögnin í örfáum 
tilvikum komið í veg fyrir að afdráttarlaus úrskurður fáist um virkni prófunarefnisins. Niðurstöðurnar geta 
verið óvissar eða vafasamar hversu oft sem tilraunin er endurtekin. 

 

Jákvæðar niðurstöður í smákjarnaprófuninni benda til þess að efnið kalli fram myndun smákjarna sem 
orsakast af skemmd í litningum eða mítósufærunum í rauðkornamæðrum þeirrar dýrategundar sem er notuð í 
prófuninni. Neikvæðar niðurstöður benda til þess að prófunarefnið kalli ekki, við prófunarskilyrðin, fram 
myndun smákjarna í óþroskuðum rauðkornum þeirrar dýrategundar sem er notuð í prófuninni. 

 

Fjalla skal um líkindi þess að prófunarefnið eða umbrotsefni þess nái til allrar blóðrásarinnar og þó einkum 
markvefjarins (t.d. kerfisbundin eiturhrif). 

 

3. SKÝRSLUGJÖF 

 

PRÓFUNARSKÝRSLA 

 

Prófunarskýrslan skal innihalda eftirfarandi upplýsingar: 

 

Leysir/burðarefni: 

 

― rök fyrir vali á burðarefni, 

 

― leysni og stöðugleiki prófunarefnisins í leysinum/burðarefninu, liggi þær upplýsingar fyrir. 
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Tilraunadýr: 
 

― tegund eða stofn sem er notaður, 
 

― fjöldi, aldur og kyn dýra, 
 

― uppruni, aðbúnaður, fóður o.s.frv., 
 

― þyngd hvers dýrs við upphaf prófunar, einnig líkamsþyngdarbil, meðaltal og staðalfrávik líkamsþyngdar 
  fyrir hvern hóp. 

 
Prófunarskilyrði: 

 
― gögn um jákvæðan og neikvæðan (burðarefni/leysir) samanburð, 

 
― gögn úr rannsókn til að ákvarða skammtastærðir, hafi hún verið gerð, 

 
― rök fyrir vali á skammtastærð, 

 
― upplýsingar um tilreiðslu prófunarefnis, 

 
― upplýsingar um það hvernig prófunarefnið er gefið, 

 
― rökstuðningur fyrir vali á íkomuleið, 

 
― aðferðir til að sannreyna að prófunarefnið nái út í blóðrásina eða markvefinn ef við á, 

 
― umreikningur á styrk prófunarefnisins (í milljónarhlutum) í fóðri/drykkjarvatni yfir í raunskammtastærð 

  (mg/kg líkamsþyngdar á dag) ef við á, 
 

― upplýsingar um gæði fóðurs og vatns, 
 

― nákvæm lýsing á áætlunum um meðhöndlun og sýnatöku, 
 

― aðferðir við undirbúning sýnisglerja, 
 

― aðferðir við mælingar á eiturhrifum, 
 

― viðmiðanir fyrir mat á smákjörnóttum, óþroskuðum rauðkornum, 
 

― fjöldi frumna sem eru skoðaðar úr hverju dýri, 
 

― viðmiðanir til að meta hvort niðurstöður rannsókna séu jákvæðar, neikvæðar eða óvissar. 
 

Niðurstöður: 
 

― merki um eiturhrif, 
 

― hlutfall óþroskaðra rauðkorna af öllum rauðkornum, 
 

― fjöldi smákjörnóttra, óþroskaðra rauðkorna, tilgreindur sérstaklega fyrir hvert dýr, 
 

― meðaltal ± staðalfrávik smákjörnóttra, óþroskaðra rauðkorna fyrir hvern hóp, 
 

― tengsl milli skammts og svörunar, ef unnt er, 
 

― tölfræðilegar greiningar og aðferðir sem eru notaðar, 
 

― gögn um samskeiða, neikvæðan samanburð og rannsóknarsöguleg gögn, 
 

― gögn um samskeiða, jákvæðan samanburð. 
 

Umfjöllun um niðurstöðurnar. 
 

Ályktanir. 
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4. VIÐAUKI D 

 
„B.13/14. STÖKKBREYTIHRIF – PRÓFUN Á BAKSTÖKKBREYTINGUM HJÁ BAKTERÍUM 

 
1. AÐFERÐ 
 

Þessi aðferð er sama aðferð og OECD TG 471, Prófun á bakstökkbreytingum hjá bakteríum (1997). 
 
1.1. INNGANGUR 
 

Í prófun á bakstökkbreytingum hjá bakteríum eru notaðir stofnar af Salmonella typhimurium og Escherichia 
coli, sem þurfa tiltekna amínósýru, til að greina punktbreytingar sem felast í skiptum, viðbót eða úrfellingu 
eins eða fáeinna basapara í DNA (1., 2. og 3. heimild). Prófunin byggist á því að greina stökkbreytingar sem 
snúa til baka stökkbreytingum, sem eru fyrir í prófunarstofnum, og endurvekja hæfni bakteríunnar til að 
mynda lífsnauðsynlega amínósýru. Bakstökkbreyttu bakteríurnar greinast út frá hæfni þeirra til að vaxa í æti 
sem skortir þá amínósýru sem bakterían af móðurprófunarstofninum þurfti til vaxtar. 

 
Punktbreytingar eru orsök margra erfðasjúkdóma í mönnum og haldgóðar vísbendingar eru fyrir því að 
punktbreytingar í æxlisgenum og æxlisbælandi genum í líkamsfrumum komi við sögu við æxlismyndun í 
mönnum og tilraunadýrum. Prófun á bakstökkbreytingum hjá bakteríum er fljótgerð, ódýr og tiltölulega 
auðveld í framkvæmd. Margir prófunarstofnanna hafa ýmsa eiginleika sem gera þá viðkvæma með tilliti til 
stökkbreytinga og því henta þeir vel til að greina slíkar breytingar, m.a. vegna svargæfra DNA-raða á stöðum 
þar sem bakstökkbreyting á sér stað, aukins gegndreypis stórsameinda hjá frumum og vöntunar á DNA-
viðgerðarkerfi eða vegna aukinnar villuhneigðar í DNA-viðgerðarferlum. Sérhæfni prófunarstofnanna getur 
veitt gagnlegar upplýsingar um tegundir stökkbreytinga sem erfðaeiturefni kalla fram. Fyrir liggur mjög 
umfangsmikill gagnagrunnur um niðurstöður varðandi margvíslega þætti í tengslum við prófanir á 
bakstökkbreytingum í bakteríum og fyrir liggja almennt viðurkenndar aðferðir til að prófa efni með 
mismunandi eðlisefnafræðilegum eiginleikum, m.a. rokgjörn efni. 

 
Sjá einnig almennan inngang að B-hluta. 

 
1.2. SKILGREININGAR 
 

Prófun á bakstökkbreytingum hjá annaðhvort Salmonella typhimurium eða Escherichia coli greinir 
stökkbreytingar í stofni, sem þarf tiltekna amínósýru (histidín eða trýptófan), þannig að fram kemur stofn sem 
er ekki háður því að viðkomandi amínósýru sé bætt við í ætið. 

 
Stökkbreytandi efni sem valda skiptum á basapörum eru efni sem kalla fram skipti á bösum í DNA. Í 
prófun á bakstökkbreytingu getur þessi breyting orðið þar sem upphaflega stökkbreytingin varð eða á öðrum 
stað í genamengi bakteríunnar. 

 
Fasabreytandi efni eru efni sem orsaka álagningu eða úrfellingu eins eða fleiri basapara í DNA-sameind 
þannig að lesramminn í RNA-sameind breytist. 

 
1.3. ATRIÐI SEM ÞARF AÐ HAFA Í HUGA Í UPPHAFI 
 

Í prófun á bakstökkbreytingum hjá bakteríum eru notaðar dreifkjarna frumur sem eru frábrugðnar 
spendýrsfrumum að því er varðar þætti á borð við upptöku, efnaskipti, litningagerð og viðgerðarferli DNA-
sameinda. Prófanir, sem eru gerðar í glasi, útheimta að jafnaði útræna efnaskiptavirkjun. Efnaskiptavirkjun í 
glasi getur ekki líkt fullkomlega eftir þeim skilyrðum sem ríkja í lífi hjá spendýrum. Prófunin veitir því ekki 
beinar upplýsingar um hversu öflugir stökkbreytandi og krabbameinsmyndandi eiginleikar efnis eru hjá 
spendýrum. 

 
Prófun á bakstökkbreytingum hjá bakteríum er yfirleitt notuð sem fyrsti áfangi í greiningu á erfðaeiturvirkni 
og einkum á virkni sem kemur fram í framköllun punktbreytinga. Öflugur gagnagrunnur staðfestir að mörg 
efni, sem eru jákvæð í þessari prófun, reynast einnig hafa stökkbreytandi virkni í öðrum prófunum. Dæmi eru 
um stökkbreytandi efni sem greinist ekki í þessari prófun. Ástæður þessa geta verið sérstakt eðli þess  
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endapunkts, sem greinist, mismunandi efnaskiptavirkjun eða mismunandi aðgengi í lífverum. Á hinn bóginn 
geta þættir, sem auka næmi prófunar á bakstökkbreytingum hjá bakteríum, orðið til þess að stökkbreytandi 
virkni efnis er ofmetin. 

 
Prófunin á bakstökkbreytingum hjá bakteríum er e.t.v. ekki heppileg til að meta efni í tilteknum flokkum, t.d. 
efni með mjög öfluga bakteríueyðandi virkni (t.d. tiltekin sýklalyf) og þau sem talið er (eða vitað er) að raski 
eftirmyndunarkerfi spendýrsfrumna (t.d. sumir tópóísómerasahemlar og sumar kirnisleifahliðstæður). Í þeim 
tilvikum getur prófun á stökkbreytingum í frumum spendýra átt betur við. 

 
Þótt mörg efnasambönd, sem gefa jákvæða svörun í þessari prófun, séu krabbameinsvaldar í spendýrum er 
ekki um algera samsvörun að ræða þarna á milli. Samvörunin ræðst af flokki efnisins og til eru 
krabbameinsvaldar sem greinast ekki með þessari prófun þar eð áhrif þeirra byggjast á gangvirkjum, sem fela 
ekki í sér erfðaeiturvirkni, eða gangvirkjum sem eru ekki í bakteríufrumum. 

 
1.4. GRUNDVÖLLUR PRÓFUNARAÐFERÐAR 
 

Bakteríulausnir eru látnar komast í snertingu við prófunarefnið, bæði með viðeigandi, útrænu 
efnaskiptavirkjunarkerfi og án þess. Í skálaaðferðinni (plate incorporation method) er þessum lausnum 
blandað saman við yfirborðsagar og sáð strax á grunnæti. Í forræktunaraðferðinni (preincubation method) er 
meðhöndlunarblandan ræktuð og henni síðan blandað saman við yfirborðsagar áður en henni er sáð á 
grunnæti. Í báðum aðferðum er ræktun látin vara í tvo eða þrjá daga og síðan eru þyrpingar með 
bakstökkbreyttum bakteríum taldar og fjöldinn borinn saman við fjölda þyrpinga með sjálfsprottnum, 
bakstökkbreyttum bakteríum á samanburðarskálum með leysi. 

 
Nokkrum aðferðum við framkvæmd prófunar á bakstökkbreytingum hjá bakteríum hefur verið lýst. Af 
algengum aðferðum má nefna skálaaðferðina (1., 2., 3. og 4. heimild), forræktunaraðferðina (2., 3., 5, 6., 7. 
og 8. heimild), sveifluaðferðina (fluctuation method) (9. og 10. heimild) og ræktunarlausnaraðferðina 
(suspension method) (11. heimild). Breytingum vegna prófana á gösum eða gufum hefur verið lýst 
(12. heimild). 

 
Verklagsreglurnar, sem lýst er í aðferðinni, eiga fyrst og fremst við um skálaaðferðina og 
forræktunaraðferðina. Þær henta báðar til að gera tilraunir bæði með efnaskiptavirkjun og án hennar. Sum 
efni greinast hugsanlega betur þegar forræktunaraðferðin er notuð. Efnin eru úr flokkum sem í eru m.a. stutt, 
alifatísk nítrósamín, tvígildir málmar, aldehýð, asólitir og díasósambönd, pýrollisidínlýtingar, allýlsambönd 
og nítrósambönd (3. heimild). Einnig er viðurkennt að stökkbreytivaldar í tilteknum flokkum greinast ekki 
alltaf þegar notaðar eru staðlaðar aðferðir á borð við skálaaðferðina og forræktunaraðferðina. Með slík tilvik 
skal fara sem „sértilvik“ og sterklega er mælst til þess að aðrar aðferðir séu notaðar til að greina þau. Tiltaka 
má eftirfarandi „sértilvik“ (ásamt dæmum um aðferðir sem má nota til að greina þau): asólitir og 
díasósambönd (3., 5., 6. og 13. heimild), gös og rokgjörn efni (12., 14., 15. og 16. heimild) og glýkósíð (17. 
og 18. heimild). Færa skal vísindaleg rök fyrir öllum frávikum frá stöðluðu aðferðinni. 

 
1.5. LÝSING Á PRÓFUNARAÐFERÐINNI 
 
1.5.1. Undirbúningur 
 
1.5.1.1. Bakteríur 
 

Ferskar ræktir með bakteríum skulu látnar vaxa þar til þær hafa náð síðari hluta veldisfasa eða fyrri hluta 
stöðufasa (u.þ.b. 109 frumur á ml). Ekki skal nota ræktir sem hafa náð síðari hluta stöðufasa. Mikilvægt er að 
í ræktunum, sem eru notaðar, sé mikill fjöldi lífvænlegra baktería.  Staðfesta má fjöldann annaðhvort með 
rannsóknarsögulegum samanburðargögnum um vaxtarferli eða í hverri greiningu með því að ákvarða fjölda 
lífvænlegra frumna með skálaaðferðinni. 

 
Æskilegur hiti í ræktuninni er 37 °C. 

 
Nota skal a.m.k. fimm stofna baktería. Þar skulu vera fjórir stofnar af S. typhimurium (TA 1535, TA 1537 eða 
TA97a eða TA97, TA98 og TA100) sem hafa reynst vera áreiðanlegir og með samanburðarnákvæma svörun 
milli rannsóknastofa.  Þessir fjórir stofnar S. typhimurium eru með GC-basapör á helsta staðnum þar sem 
bakstökkbreyting verður og vitað er að þeir greina ekki alltaf tiltekna oxandi stökkbreytivalda, efni sem valda 
víxltengslum eða hýdrasín. Til að greina slík efni má nota E. coli WP2 eða S. typhimurium TA102 
(19. heimild) sem eru með AT-basapör á helsta bakstökkbreytingastað.  Því er mælt með eftirfarandi 
samsetningu stofna: 
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― S. typhimurium TA1535 og 
 

― S. typhimurium TA1537 eða TA97 eða TA97a og 
 

― S. typhimurium TA98 og 
 

― S. typhimurium TA100 og 
 

― E. coli WP2 uvrA, E. coli WP2 uvrA (pKM101) eða S. typhimurium TA102. 
 

Til að greina stökkbreytivalda sem orsaka þvertengsl getur verið heppilegt að bæta við TA102 eða stofni af E. 
coli sem býr yfir gangvirki til viðgerða á DNA (t.d. E. coli WP2 eða E. coli WP2 (pKM101)). 

 
Nota skal viðurkenndar aðferðir við undirbúning geymslustofns, sanngreiningu erfðamarks og geymslu. Sýna 
skal fram á hvaða amínósýrur eru nauðsynlegar til vaxtar fyrir hvern frosinn geymslustofn (histidín fyrir 
stofna af S. typhimurium og trýptófan fyrir stofna af E. coli). Aðrir svipfarseiginleikar skulu kannaðir á 
svipaðan hátt, einkum: hvort R-þáttarplasmíð séu fyrir hendi eða ekki, eftir því sem við á (þ.e. þol gegn 
ampisillíni í stofnum TA98, TA100 og TA97a eða TA97, WP2 uvrA og WP2 uvrA (pKM101) og þol gegn 
ampisillíni + tetrasýklíni í stofni TA102), hvort fram komi einkennandi stökkbreytingar (þ.e. rfa-
stökkbreyting í S. typhimurium vegna næmis fyrir kristalsfjólubláum lit og uvrA-stökkbreyting í E. coli eða 
uvrB-stökkbreyting í S. typhimurium vegna næmis fyrir útfjólubláu ljósi) (2. og 3. heimild). Stofnarnir skulu 
einnig gefa fjölda þyrpinga með sjálfsprottnum, bakstökkbreyttum bakteríum sem eru innan þess tíðnibils 
sem vænta má út frá rannsóknarsögulegum samanburðargögnum rannsóknastofunnar og helst innan þess bils 
sem er tilgreint í heimildum. 

 
1.5.1.2. Æti 
 

Notaður er viðeigandi grunnagar (sem inniheldur t.d. Vogel-Bonner grunnæti E og glúkósa) og yfirborðsagar 
með histidíni og bíótíni eða trýptófani þannig að nokkrar frumuskiptingar geti orðið (1., 2. og 9. heimild).  

 
1.5.1.3. Efnaskiptavirkjun 
 

Bakteríur skulu komast í snertingu við prófunarefnið, bæði með viðeigandi efnaskiptavirkjunarkerfi og án 
þess. Algengast er að nota kerfi með hvatberasneyddum frumusafa (S9) með viðbættum hjálparþætti, sem er 
unninn úr lifur nagdýra og meðhöndlaður með ensímörvandi efnum, s.s. Aroclor 1254 (1. og 2. heimild), eða 
blöndu fenóbarbitons og β-naptóflavons (18., 20. og 21. heimild). Hvatberasneyddi frumusafinn er venjulega 
hafður í styrk sem er frá 5 til 30% að rúmmálshlutfalli í S9-blöndunni. Ástand efnaskiptavirkjunarkerfis og 
val á kerfinu getur ráðist af því úr hvaða flokki efna prófunarefnið er. Í sumum tilvikum getur hentað að nota 
hvatberasneydda frumusafann í meira en einum styrkleika. Afoxandi efnaskiptavirkjunarkerfi er e.t.v. 
heppilegra fyrir asóliti og díasósambönd (6. og 13. heimild). 

 
1.5.1.4. Undirbúningur prófunarefnis 
 

Prófunarefni í föstu formi skulu leyst upp eða blönduð í sviflausn með viðeigandi leysum eða burðarefnum 
og, ef við á, þynnt áður en bakteríurnar eru meðhöndlaðar. Fljótandi prófunarefni má setja beint út í 
prófunarkerfið og/eða þynna þau fyrir meðhöndlunina. Nota skal ferskar blöndur nema gögn um stöðugleika 
staðfesti að efnið þoli geymslu. 

 
Ekki má nota leysi eða burðarefni sem grunur leikur á að geti hvarfast við prófunarefnið og leysir eða 
burðarefni má hvorki skerða lifun bakteríanna né S9-virknina (22. heimild). Ef notaður er leysir eða 
burðarefni, sem er ekki vel þekkt, skal notkunin studd gögnum sem staðfestir samhæfi þeirra í þessu tilliti. 
Mælst er til þess, verði því við komið, að fyrst sé kannað hvort nota megi vatnskenndan leysi eða burðarefni. 
Ef prófuð eru efni sem eru óstöðug í vatni skulu notaðir leysar án vatns. 

 
1.5.2. Prófunarskilyrði 
 
1.5.2.1. Prófunarstofnar (sjá lið 1.5.1.1) 
 
1.5.2.2. Styrkur sem veldur váhrifum 
 

Frumueiturhrif og leysni í blöndunni, sem er notuð við lokameðhöndlunina, er meðal þeirra viðmiðana sem 
taka þarf tillit til við ákvörðun á mesta styrk prófunarefnisins. 
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Heppilegt getur verið að ákvarða eiturhrif og leysni í fortilraun. Frumueiturhrif má greina út frá fækkun á 
fjölda þyrpinga með bakstökkbreyttum bakteríum, myndun eyða í bakgrunnsvexti eða minni bakgrunnsvexti 
eða út frá minni lifun hjá meðhöndluðum ræktum. Frumueiturhrif efnis geta breyst ef efnaskiptavirkjunarkerfi 
er til staðar. Óleysanleiki skal ákvarðaður út frá útfellingu í lokablöndunni við raunskilyrði prófunarinnar og 
útfellingin skal vera greinanleg berum augum. 

 

Mælt er með því að hámarksprófunarstyrkur leysanlegra efna, sem eru ekki frumueitrandi, sé 5 mg/skál eða 5 
µl/skál. Fyrir efni, sem eru ekki frumueitrandi og ekki leysanleg í magni sem er 5 mg/skál eða 5 µl/skál, skal 
óleysanleiki koma fram í einum eða fleiri styrkleikum, sem eru prófaðir, í blöndunni sem er notuð í 
lokameðhöndluninni. Prófunarefni, sem eru frumueitrandi þegar magnið er undir 5 mg/skál eða 5 µl/skál, 
skulu prófuð þar til náð er styrk sem veldur frumueiturhrifum. Útfellingin skal ekki hafa áhrif á niðurstöðuna. 

 

Nota skal a.m.k. fimm styrkleika prófunarefnisins, sem unnt er að greina, þar sem u.þ.b. hálfs lygra bil (þ.e. 
er milli prófunarpunkta í upphafstilraun.  Minni bil geta verið heppileg ef verið er að kanna sambandið milli 
styrks og svörunar. Prófun við styrk yfir 5 mg/skál eða 5 µl/skál kemur til greina þegar verið er að meta efni 
sem innihalda umtalsvert magn af óhreinindum sem eru hugsanlega stökkbreytandi. 

 

1.5.2.3. Neikvæður og jákvæður samanburður 

 

Í hverri tilraun skal vera samskeiða, stofnsértækur jákvæður og neikvæður (leysir eða burðarefni) 
samanburður, bæði með efnaskiptavirkjun og án hennar. Velja skal þann styrk efnis í jákvæða 
samanburðinum sem leiðir í ljós skilvirkni viðkomandi tilraunar. 

 

Í prófunum, þar sem efnaskiptavirkjun er notuð, skal velja viðmiðunarefni fyrir jákvæða samanburðinn út frá 
því hvaða bakteríustofn er notaður. 

 

Eftirfarandi efni eru m.a. heppileg til notkunar í jákvæða samanburðinum í prófunum með efnaskiptavirkjun. 

 

Efni CAS-nr. Einecs-nr. 

9,10-dímetýlantrasen 781-43-1 212-308-4 

7,12-dímetýlbens[a]antrasen 57-97-6 200-359-5 

bensó[a]pýren 50-32-8 200-028-5 

2-amínóantrasen 613-13-8 210-330-9 

Sýklófosfamíð 50-18-0 200-015-4 

Sýklófosfamíðmónóhýdrat 6055-19-2  

 

Eftirfarandi efni er heppilegt til jákvæðs samanburðar í aðferðinni þar sem afoxandi efnaskiptavirkjun er 
notuð. 

 

Efni CAS-nr. Einecs-nr. 

Kongórautt 575-58-0 209-358-4 

 

Þegar virkni S9-blöndunnar er metin skal 2-amínóantrasen ekki vera eini vísirinn sem er notaður. Ef 
2-amínóantrasen er notað skal einnig greina eðli hverrar S9-framleiðslulotu með stökkbreytivaldi sem krefst 
efnaskiptavirkjunar með netbóluensímum (microsomal enzymes), t.d. bensó[a]pýreni eða 
dímetýlbensantraseni. 
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Eftirfarandi efni eru m.a. heppileg til notkunar í jákvæða samanburðinum í prófunum án útræns 
efnaskiptavirkjunarkerfis. 
 

Efni CAS-nr. Einecs-nr. Stofn 

Natríumasíð 26628-22-8 247-852-1 
 

TA 1535 og TA 100 

2-nítróflúoren 607-57-8 210-138-5 TA 98 

9-amínóakridín 90-45-9 201-995-6 TA 1537, TA 97 og TA 97a 

ICR 191 17070-45-0 241-129-4 TA 1537, TA 97 og TA 97a 

Kúmenhýdróperoxíð 80-15-9 201-254-7 TA 102 

mítómýsín C 50-07-7 200-008-6 WP2 uvrA og TA 102 

N-etýl-N-nítró-N-nítrósgúanidín 70-25-7 200-730-1 WP2, WP2uvrA og 
WP2uvrA(pKM101) 

4-nítrókvínólín-1-oxíð 56-57-5 200-281-1 WP2, WP2uvrA og 
WP2uvrA(pKM101) 

fúrýlfúramíð 
(AF2) 

3688-53-7  stofnar með plasmíði 

 

Nota má önnur viðeigandi viðmiðunarefni við jákvæðan samanburð. Kanna skal hvort nota megi efni við 
jákvæða samanburðinn sem eru úr sama flokki og prófunarefnið. 

 

Í prófuninni skal vera neikvæður samanburður, sem er leysir eða burðarefni eingöngu, án prófunarefnis þar 
sem skilyrðin í prófuninni eru að öðru leyti eins og þau eru fyrir prófunarefnið. Auk þess skal vera 
samanburður án meðhöndlunar nema fyrir liggi rannsóknarsöguleg samanburðargögn sem sýna fram á að sá 
leysir, sem valinn hefur verið, búi hvorki yfir stökkbreytandi eiginleikum né öðrum skaðlegum eiginleikum. 

 

1.5.3. Aðferð 

 

Í skálaaðferðinni (1., 2., 3. og 4. heimild), þar sem efnaskiptavirkjun er ekki notuð, er algengt að blanda 0,05 
ml eða 0,1 ml af prófunarlausnum, 0,1 ml af ferskri bakteríurækt (með u.þ.b. 108 lífvænlegum frumum) og 
0,5 ml af sæfðri jafnalausn saman við 2,0 af yfirborðsagar. Þegar prófun er gerð með efnaskiptavirkjun er 
algengt að blanda 0,5 ml af efnaskiptavirkjunarblöndu, sem inniheldur hæfilegt magn af hvatberasneyddum 
frumusafa (á bilinu frá 5 til 30%, að rúmmálshlutfalli, í efnaskiptavirkjunarblöndunni), saman við 
yfirborðsagar (2,0 ml) ásamt bakteríunum og prófunarefni eða prófunarlausn. Innihaldi hvers tilraunaglass er 
blandað saman og því hellt á yfirborð skálar með grunnagar. Yfirborðsagarinn er látinn stirðna áður en 
ræktun hefst. 

 

Í forræktunaraðferðinni (2., 3., 5. og 6. heimild) er prófunarefnið eða  prófunarlausnin forræktuð með 
prófunarstofninum (með u.þ.b. 108 lífvænlegum frumum) og sæfðri jafnalausn eða efnaskiptavirkjunarkerfinu 
(0,5 ml), venjulega í 20 mínútur eða lengur við 30–37 °C, áður en þessu er blandað saman við 
yfirborðsagarinn og hellt á yfirborð skálar með grunnæti. Algengt er að blanda 0,05 eða 0,1 ml af 
prófunarefni eða prófunarlausn, 0,1 ml af bakteríum og 0,5 ml af S9-blöndunni eða sæfðri jafnalausn saman 
við 2,0 ml af yfirborðsagar. Tilraunaglös skulu loftuð á meðan forræktun varir með því að setja þau í hristara. 

 

Til að unnt sé að meta nægilega breytileika skal nota þrjár skálar fyrir hvern styrkleika. Tvær skálar nægja ef 
gild, vísindaleg rök eru færð fyrir því. Þótt ein og ein skál fari forgörðum þarf það ekki að ógilda prófunina. 

 

Loftkennd eða rokgjörn efni skulu prófuð með viðeigandi aðferðum, t.d. í lokuðum ílátum (12., 14., 15. og 
16. heimild). 
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1.5.4. Ræktun 
 

Allar skálar í hverri prófun skulu ræktaðar við 37 °C í 48–72 klukkustundir  Að loknu ræktunarskeiðinu er 
fjöldi þyrpinga með bakstökkbreyttum bakteríum talinn. 

 
2. GÖGN 
 
2.1. ÚRVINNSLA NIÐURSTAÐNA 
 

Gögn skulu sett fram sem fjöldi þyrpinga með bakstökkbreyttum bakteríum á hverri skál. Einnig skal gefa 
fjölda þyrpinga með bakstökkbreyttum bakteríum bæði fyrir skálar vegna neikvæða samanburðarins 
(samanburðar með leysi og ómeðhöndlaðs samanburðar, ef hann er notaður) og jákvæða samanburðarins. 
Fyrir hverja skál skal gefa upp fjölda þyrpinga, meðaltal þyrpinga með bakstökkbreyttum bakteríum og 
staðalfrávik að því er varðar prófunarefnið og jákvæða og neikvæða (engin meðhöndlun og/eða leysir) 
samanburðinn. 

 
Ekki er gerð krafa um sannprófun á skýrri, jákvæðri svörun. Óvissar niðurstöður skulu skýrðar með frekari 
prófunum, helst með breyttum tilraunaskilyrðum. Ef niðurstöður eru neikvæðar þarf að staðfesta þær í hverju 
tilviki um sig. Í þeim tilvikum, þar sem ekki er talin þörf á að staðfesta neikvæðar niðurstöður, skulu færð rök 
fyrir því að staðfesting sé óþörf. Í eftirfylgnitilraunum skal vega og meta hvort breyta skuli færibreytum 
rannsóknarinnar til að víkka svið tilraunaskilyrðanna sem matið tekur til. Meðal færibreytna í rannsókninni 
sem kemur til álita að breyta er bilið milli mismunandi skammtastyrkleika, aðferð við meðhöndlun 
(skálaaðferð eða forræktun í lausn) og skilyrðin við efnaskiptavirkjunina. 

 
2.2. MAT OG TÚLKUN Á NIÐURSTÖÐUM 
 

Allmargar viðmiðanir eru notaðar til að ákvarða jákvæða niðurstöðu, t.d. styrktengd aukning á því bili, sem 
prófað er á, og/eða samanburðarnákvæm fjölgun þyrpinga með bakstökkbreyttum bakteríum á hverri skál við 
einn eða fleiri styrkleika og fyrir a.m.k. einn stofn með efnaskiptavirkjunarkerfi eða án þess (23. heimild). 
Fyrst skal meta líffræðilegt mikilvægi niðurstaðnanna. Beita má tölfræðilegum aðferðum til að auðvelda mat 
niðurstaðna úr prófun (24. heimild). Tölfræðileg marktækni skal þó ekki vera eini þátturinn sem sker úr um 
það hvort svörun telst jákvæð. 

 
Ef framangreindar viðmiðanir eiga ekki við um niðurstöður fyrir prófunarefni telst efnið ekki stökkbreytandi í 
þessari prófun. 

 
Þótt niðurstöður úr flestum tilraunum séu annaðhvort ótvírætt jákvæðar eða neikvæðar geta gögnin í örfáum 
tilvikum komið í veg fyrir að afdráttarlaus úrskurður fáist um virkni prófunarefnisins. Niðurstöðurnar geta 
verið óvissar eða vafasamar hversu oft sem tilraunin er endurtekin. 

 
Jákvæðar niðurstöður úr prófuninni á bakstökkbreytingum í bakteríum benda til þess að efnið kalli fram 
punktbreytingar, sem felast í basaskiptum eða breytingu á lesramma, í genamengi annaðhvort Salmonella 
typhimurium og/eða Escherichia coli. Neikvæðar niðurstöður benda til þess að við prófunarskilyrðin sé 
prófunarefnið ekki stökkbreytandi hjá þeirri dýrategund sem er notuð í prófuninni. 

 
3. SKÝRSLUGJÖF 
 

PRÓFUNARSKÝRSLA 
 

Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni: 
 

Leysir/burðarefni: 
 

― rök fyrir vali á leysi eða burðarefni, 
 

― leysni og stöðugleiki prófunarefnisins í leysinum/burðarefninu, liggi þær upplýsingar fyrir. 
 

Stofnar: 
 

― stofnar sem eru notaðir, 
 

― fjöldi frumna í hverri rækt, 
 

― eiginleikar stofna. 
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Prófunarskilyrði: 
 

―  magn prófunarefnis fyrir hverja skál (mg/skál eða µl/skál) ásamt forsendum fyrir vali á magni og fjölda 
skála fyrir hvern styrkleika, 

 
― æti sem er notað, 

 
― tegund og samsetning virkjunarkerfis, m.a. gæðaviðmiðanir, 

 
― aðferðir við meðhöndlun. 

 
Niðurstöður: 

 
―  merki um eiturhrif, 
 
―  merki um útfellingu, 
 
―  fjöldi fyrir hverja skál, 
 
―  meðalfjöldi þyrpinga með bakstökkbreyttum bakteríum fyrir hverja skál ásamt staðalfráviki, 
 
―  tengsl milli skammts og svörunar, ef unnt er, 
 
―  tölfræðilegar greiningar, ef um þær er að ræða, 
 
― gögn um samskeiða, neikvæðan (leysir/burðarefni) og jákvæðan samanburð, ásamt tilgreiningu á 

breytusviðum, meðaltölum og staðalfráviki, 
 
―  rannsóknarsöguleg gögn um neikvæðan (leysir/burðarefni) og jákvæðan samanburð, ásamt tilgreiningu 

á breytusviðum, meðaltölum og staðalfráviki. 
 

Umfjöllun um niðurstöður. 
 

Ályktanir. 
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4. VIÐAUKI E 
 

„B.17. STÖKKBREYTIHRIF — PRÓFUN Í GLASI Á GENASTÖKKBREYTINGUM Í SPENDÝRSFRUMUM  
 
1. AÐFERÐ 
 

Þessi aðferð er sama aðferð og OECD TG 476, Prófun í glasi á genstökkbreytingum í spendýrsfrumum 
(1997). 

 
1.1. INNGANGUR 
 

Nota má prófun í glasi á genstökkbreytingum í spendýrsfrumum til að greina stökkbreytingar sem íðefni kalla 
fram. Heppilegar frumulínur eru m.a. frumulínan L5178Y úr eitlaæxlisfrumum músa, frumulínurnar CHO, 
CHO-AS52 og V79 úr kínahamstri og TK6 sem er eitlakímfrumulína úr manni (1. heimild). Þegar þessar 
frumulínur eiga í hlut eru endapunktarnir, sem algengast er að styðjast við, ákvörðun á stökkbreytingu með 
týmídínkínasa (TK) og hýpóxantín-gúanínfosfóríbósýltransferasa (HPRT) og aðfluttu geni fyrir xantín-
gúanínfosfóribósýltransferasa (XPRT). TK-, HPRT- og XPRT-stökkbreytingaprófanirnar greina mismunandi 
róf erfðafræðilegra atburða. Staðsetning TK og XPRT á A-litningi getur gert það kleift að greina 
erfðafræðilega atburði (t.d. miklar úrfellingar) sem greinast ekki á HPRT-gensætinu á X-litningum (2., 3., 4., 
5. og 6. heimild). 

 
Við prófun í glasi á genstökkbreytingum má nota ræktir skilgreindra frumulína eða frumustofna. Frumurnar, 
sem eru notaðar, eru valdar eftir því hve vel þær vaxa í ræktinni og því hve stöðugt hlutfall sjálfsprottinna 
litningabreytinga er í þeim. 

 
Prófanir, sem eru gerðar í glasi, útheimta að jafnaði útræna efnaskiptavirkjun. Efnaskiptavirkjun af þessu tagi 
getur ekki líkt fullkomlega eftir þeim skilyrðum sem ríkja í lífi hjá spendýrum. Þess skal gætt að forðast 
skilyrði sem leiða myndu til niðurstaðna sem endurspegla ekki eðlislæga stökkbreytigetu. Jákvæðar 
niðurstöður, sem endurspegla ekki eðlislæga stökkbreytigetu, geta stafað af breytingu í sýrustigi eða 
osmólalstyrk eða miklum frumueiturhrifum (7. heimild). 

 
Þessi prófun er notuð við leit að efnum sem eru hugsanlega stökkbreytivaldar og krabbameinsvaldar hjá 
spendýrum. Mörg efnasambönd sem gefa jákvæða svörun í þessari prófun eru krabbameinsvaldar í 
spendýrum. Á hinn bóginn er ekki fullkomin samsvörun milli niðurstaðna þessarar prófunar og 
krabbameinsvaldandi áhrifa. Samsvörunin ræðst af flokki efnisins og sífellt fleira bendir til þess að til séu 
krabbameinsvaldar sem greinast ekki með þessari prófun þar eð áhrif þeirra byggjast á öðru gangvirki sem 
felur ekki í sér erfðaeiturvirkni eða gangvirki sem er ekki í bakteríufrumum (6. heimild). 

 
Sjá einnig almennan inngang að B-hluta. 

 
1.2. SKILGREININGAR 
 

Frumstökkbreyting: genstökkbreyting sem veldur því að stökkbrigðið hefur annan eiginleika en 
foreldragerðin og lýsir sér í því að ensímvirkni eða virkni táknaða prótínsins breytist eða glatast. 

 
Stökkbreytivaldar sem orsaka skipti á basapörum: efni sem valda því að skipti verða á einu eða nokkrum 
basapörum í DNA-sameindinni. 

 
Fasabreytandi efni: efni sem valda því að eitt eða nokkur basapör bætast við í DNA-sameindinni eða falla 
brott úr henni. 

 
Svipfarstjáningartími: sá tími sem það tekur fyrir óbreyttar afurðir gens að hverfa úr nýstökkbreyttum 
frumum. 

 
Hlutfall stökkbrigða: fjöldi stökkbreyttra frumna deilt með fjölda lífvænlegra frumna. 

 
Hlutfallslegur heildarvöxtur: aukning í frumufjölda á tilteknum tíma í samanburði við samanburðarþýði 
frumna, reiknað sem margfeldi vaxtar í lausnarrækt miðað við neikvæða samanburðinn, margfaldað með 
klónmyndunarvirkninni miðað við neikvæðan samanburð. 

 
Hlutfallslegur vöxtur í rækt: aukning í frumufjölda á tjáningartímanum miðað við neikvæða samanburðinn. 
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Lífvænleiki: klónunarhæfni meðhöndluðu frumnanna við sáningu við valin skilyrði eftir að tjáningartími er 
liðinn. 

 

Lifun: klónunarhæfni meðhöndluðu frumnanna þegar þeim er sáð við lok meðhöndlunartímans. Lifun er 
venjulega gefin upp í hlutfalli við lifun frumuþýðisins í samanburðinum. 

 

1.3. GRUNDVÖLLUR PRÓFUNARAÐFERÐAR 

 

Frumur, sem skortir týmidínkínasa (TK) í kjölfar stökkbreytingarinnar TK+/– ? TK–/–, eru þolnar gagnvart 
frumueiturhrifum pýrimídínhliðstæðunnar tríflúortýmidíns (TFT). Frumur með týmidínkínasa eru næmar 
gagnvart TFT sem hindrar efnaskipti frumna og stöðvar frekari frumuskiptingu. Stökkbreyttar frumur eru því 
færar um að fjölga sér ef TFT er í umhverfi þeirra en það geta eðlilegar frumur ekki sem eru með 
týmidínkínasa. Á sama hátt eru frumur, sem skortir HPRT og XPRT, valdar út frá þoli gagnvart 6-þíógúaníni 
(TG) eða 8-asagúaníni (AG). Eiginleikar prófunarefnisins skulu kannaðir gaumgæfilega ef hliðstæða basans 
eða efnasamband, sem er skylt valvísa efninu, er notað í einhverri prófun á genstökkbreytingum í 
spendýrsfrumum. Það skal t.d. rannsakað ef einhver grunur vaknar um að prófunarefnið hafi valvís eiturhrif á 
stökkbreyttu og óbreyttu frumurnar. Því skal staðfesta virkni valvísa kerfisins eða efnisins þegar efni eru 
prófuð sem eru skyld valvísa efninu að byggingu (8. heimild). 

 

Frumur í lausnar- eða einlagsrækt eru látnar komast í snertingu við prófunarefnið, bæði með 
efnaskiptavirkjun og án hennar, í hæfilegan tíma og afræktaðar til þess að ákvarða frumueiturhrif og láta 
svipfarstjáningu koma fram áður en stökkbrigðin eru valin (9., 10., 11., 12. og 13. heimild). Frumueiturhrif 
eru að jafnaði ákvörðuð með því að mæla hlutfallslega klónunarhæfni (lifun) eða hlutfallslegan heildarvöxt 
ræktanna eftir meðhöndlunartímann. Meðhöndluðu ræktirnar eru látnar vera í vaxtarætinu í hæfilegan tíma, 
sem er miðaður við frumugerðina og gensætið, sem valið er, þannig að svipfarstjáning framkallaðra 
stökkbreytinga verði því sem næst í hámarki. Hlutfall stökkbrigða er ákvarðað með því að sá þekktum fjölda 
frumna á æti, sem inniheldur valvísa efnið, í því skyni að finna stökkbreyttar frumur og á æti, sem er án 
valvísa efnisins, til að ákvarða klónunarhæfnina (lífvænleikann). Þyrpingarnar eru taldar eftir ræktun í 
hæfilega langan tíma. Hlutfall stökkbrigða er leitt af fjölda þyrpinga með stökkbreyttum frumum í ætinu með 
valvísa efninu og fjölda þyrpinga í ætinu sem er ekki með valvísa efninu. 

 

1.4. LÝSING Á PRÓFUNARAÐFERÐINNI 

 

1.4.1. Undirbúningur 

 

1.4.1.1. Frumur 

 

Í þessari prófun má nota margvíslegar frumugerðir, m.a. undirklóna frumugerðanna L5171Y, CHO, CHO-
AS52, V79 og TK6. Fyrir skal liggja staðfesting á því að frumugerðirnar, sem notaðar eru í þessari prófun, 
séu næmar gagnvart efnafræðilegum stökkbreytivöldum, þær hafi mikla klónunarhæfni og hlutfall 
sjálfsprottinna stökkbrigða sé stöðugt. Gengið skal úr skugga um að frumurnar séu ekki smitaðar 
berfrymingum og ekki skal nota frumur með slíku smiti. 

 

Prófanirnar skulu útfærðar þannig að þær hafi fyrir fram ákvarðað næmi og styrk. Fjöldi frumna, rækta og 
mismunandi styrkleika prófunarefnis skal endurspegla þessar fyrir fram skilgreindu færibreytur (14. heimild). 
Lágmarksfjöldi lífvænlegra frumna, sem lifir af meðhöndlun og er notaður á hverju stigi prófunarinnar, skal 
ráðast af hlutfalli sjálfsprottinna stökkbreytinga. Almenn viðmiðunarregla er að nota fjölda frumna sem er 
a.m.k. tíföld umhverfa hlutfalls sjálfsprottinna stökkbreytinga. Þó er mælt með því að fjöldinn sé a.m.k. 106 
frumur. Fyrirliggjandi skulu vera nægileg, rannsóknarsöguleg gögn um frumukerfið til að staðfesta að 
prófunin gefi ávallt samanburðarnákvæmar niðurstöður. 

 

1.4.1.2. Æti og ræktunarskilyrði 

 

Nota skal viðeigandi ræktunaræti og rækta við heppileg skilyrði (ræktunarílát, hiti, styrkur CO2, og raki séu 
við hæfi). Velja skal æti í samræmi við valvísu kerfin og frumugerðina sem er notuð í prófuninni. Sérstaklega 
er mikilvægt að ræktunarskilyrðin séu valin þannig að vöxtur frumna á tjáningartímanum og 
þyrpingamyndun, bæði stökkbreyttra og óbreyttra frumna, verði í hámarki. 
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1.4.1.3. Ræktir 
 

Frumum úr geymslustofni er fjölgað, sáð á ræktunaræti og ræktaðar við 37 °C. Nauðsynlegt kann að vera að 
fjarlægja stökkbreyttar frumur, sem eru fyrir í ræktum, áður en ræktirnar eru notaðar í þessari prófun. 

 
1.4.1.4. Efnaskiptavirkjun 
 

Frumur skulu komast í snertingu við prófunarefnið, bæði með viðeigandi efnaskiptavirkjunarkerfi og án þess. 
Algengast er að nota kerfi með hvatberasneyddum frumusafa (S9), með viðbættum hjálparþætti, sem er 
unninn úr lifur nagdýra og meðhöndlaður með ensímörvandi efnum, s.s. Aroclor 1254 (15., 16., 17. og 18. 
heimild), eða samsetningu fenóbarbitons og β-naptóflavons (19. og 20. heimild). 

 
Hvatberasneyddi frumusafinn er venjulega hafður í styrk sem er frá 1–10% að rúmmálshlutfalli í síðasta 
prófunarmiðlinum. Ástand efnaskiptavirkjunarkerfis og val á kerfinu geta ráðist af því úr hvaða flokki efna 
prófunarefnið er. Í sumum tilvikum getur hentað að nota hvatberasneydda frumusafann í meira en einum 
styrkleika. 

 
Margvíslegar framfarir, m.a. tilkoma erfðabreyttra frumulína sem tjá sérhæfð, virkjandi ensím, kunna að 
verða þess valdandi að koma megi við innrænni virkjun. Færa skal vísindaleg rök fyrir vali á frumulínum sem 
eru notaðar (t.d. með því að sýtókróm-P450-samsætuensím skipti máli fyrir efnaskipti prófunarefnisins). 

 
1.4.1.5. Undirbúningur prófunarefnis 
 

Prófunarefni í föstu formi skulu leyst upp eða blönduð í sviflausn með viðeigandi leysum eða burðarefnum 
og, ef við á, þynnt áður en frumurnar eru meðhöndlaðar. Fljótandi prófunarefni má setja beint út í 
prófunarkerfin og/eða þynna þau fyrir meðhöndlunina. Nota skal ferskar blöndur af prófunarefni nema gögn 
um stöðugleika staðfesti að efnið þoli geymslu. 

 
1.4.2. Aðstæður við prófun 
 
1.4.2.1. Leysir/burðarefni 
 

Ekki má nota leysi eða burðarefni sem grunur leikur á að geti hvarfast við prófunarefnið og leysir eða 
burðarefni má hvorki skerða lifun frumnanna né S9-virknina. Ef notaður er leysir eða burðarefni, sem er ekki 
vel þekkt, skal notkunin studd gögnum sem staðfestir samhæfi þeirra í þessu tilliti. Mælst er til þess, verði því 
við komið, að fyrst sé kannað hvort nota megi vatnskenndan leysi eða burðarefni. Ef prófuð eru efni sem eru 
óstöðug í vatni skulu notaðir leysar án vatns. Unnt er að fjarlægja vatn með því nota sameindasíu. 

 
1.4.2.2. Styrkur sem veldur váhrifum 
 

Þær viðmiðanir, sem líta skal til þegar mesti styrkur er ákveðinn, eru m.a. frumueiturhrif, leysni í 
prófunarkerfinu og breytingar á sýrustigi eða osmólalstyrk. 

 
Frumueiturhrif skulu ákvörðuð með efnaskiptavirkjun og án hennar í aðaltilrauninni og þar skal styðjast við 
viðeigandi vísbendingar um heilleika og vöxt frumna, s.s. hlutfallslega klónunarhæfni (lifun) eða 
hlutfallslegan heildarvöxt. Heppilegt getur verið að ákvarða frumueiturhrif og leysni í fortilraun. 

 
Nota skal a.m.k. ferns konar styrkleika sem unnt er að efnagreina. Ef frumueiturhrifa gætir skal haga 
styrkleikum þannig að eiturhrifin verði allt frá því að vera í hámarki og niður í það að vera lítil eða engin. Að 
öllu jöfnu merkir þetta að munur á mismunandi styrkleikum skal ekki vera meiri en sem nemur stuðlinum frá 
2 og upp í 10 . Ef hámarksstyrkurinn grundvallast á frumueiturhrifum ætti hann að leiða til u.þ.b. 10–20% 
(þó ekki undir 10%) hlutfallslegrar lifunar (hlutfallslegrar klónunarhæfni) eða hlutfallslegs heildarvaxtar. 
Þegar um er að ræða efni, sem eru tiltölulega lítið frumueitrandi, skal prófunarstyrkur í  mesta lagi vera 
5 mg/ml, 5 µl/ml eða 0,01 M, eftir því hvert gildanna er lægst. 

 
Efni, sem eru tiltölulega óleysanleg, skulu prófuð að mörkum leysanleika þeirra eða þar yfir við skilyrðin í 
ræktuninni. Staðfesting á óleysanleika skal fengin í þeim miðli sem frumurnar eru látnar komast í snertingu 
við í lokameðhöndluninni. Gagnlegt getur verið að meta leysnina í upphafi meðhöndlunar og við lok hennar 
þar eð leysnin getur breyst meðan váhrifa gætir í prófunarkerfinu vegna nærveru frumna, S9, blóðvatns 
o.s.frv. Unnt er að staðfesta óleysanleika með berum augum. Útfellingin skal ekki hafa áhrif á niðurstöðuna. 
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1.4.2.3. Samanburður 

Í hverri tilraun skal vera samskeiða, jákvæður og neikvæður (leysir eða burðarefni) samanburður, bæði með 
efnaskiptavirkjun og án hennar. Þegar efnaskiptavirkjun er viðhöfð skal íðefnið í jákvæða samanburðinum 
vera það efni sem krefst virkjunar til að kalla fram stökkbreytandi svörun. 

Hér á eftir eru nokkur dæmi um efni sem eru notuð við jákvæðan samanburð: 
 

Efnaskiptavirkjun Gensæti Efni CAS-nr. Einecs-nr. 

Etýlmetansúlfonat 62-50-0 200-536-7 HPRT 

etýlnítrósóþvagefni 759-73-9 212-072-2 

TK (smáar og 
stórar 

þyrpingar) 

metýlmetansúlfonat 66-27-3 200-625-0 

etýlmetansúlfonat 62-50-0 200-536-7 

Engin útræn 
efnaskiptavirkjun 

XPRT 

etýlnítrósóþvagefni 759-73-9 212-072-2 

3-metýlkólantren 56-49-5 200-276-4 

N-nítrósódímetýlamín 62-75-9 200-549-8 

HPRT 

7,12-dímetýlbensantrasen 57-97-6 200-359-5 

sýklófosfamíð 50-18-0 200-015-4 

sýklófosfamíðmónóhýdrat 6055-19-2  

bensó[a]pýren 50-32-8 200-028-5 

TK (smáar og 
stórar 

þyrpingar) 

3-metýlkólantren 56-49-5 200-276-5 

N-nítrósódímetýlamín (við 
mikinn styrk S-9) 

62-75-9 200-549-8 

Útræn efnaskiptavirkjun 

XPRT 

bensó[a]pýren 50-32-8 200-028-5 

Nota má önnur heppileg viðmiðunarefni við jákvæða samanburðinn, t.d. má einnig nota 5-bróm-2-
deoxýúridín (CAS-nr. 59-14-3, Einecs-nr. 200-415-9) ef rannsóknarsögulegur gagnagrunnur er til um það 
viðmiðunarefni á viðkomandi rannsóknastofu. Kanna skal hvort nota megi efni við jákvæða samanburðinn 
sem eru úr sama flokki og prófunarefnið. 

Í prófuninni skal vera neikvæður samanburðarhópur sem fær sömu meðhöndlun og tilraunahóparnir en 
meðhöndlunarmiðillinn skal eingöngu vera leysir eða burðarefni. Auk þess skal vera samanburðarhópur sem 
fær enga meðhöndlun nema fyrir liggi rannsóknarsöguleg samanburðargögn sem sýna fram á að sá leysir, 
sem valinn hefur verið, búi hvorki yfir stökkbreytandi eiginleikum né öðrum skaðlegum eiginleikum. 

 

1.4.3. Aðferð 

1.4.3.1. Meðhöndlun með prófunarefninu 

Frumur, sem fjölga sér, eru látnar komast í snertingu við prófunarefnið, bæði með efnaskiptavirkjun og án 
hennar. Þær skulu vera í snertingu við prófunarefnið í hæfilegan tíma (venjulega henta 3–6 klukkustundir). 
Tímann má lengja þannig að hann nái yfir einn eða fleiri frumuhringi. 
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Fyrir hvern styrkleika, sem er notaður í prófuninni, má nota eina eða tvær meðhöndlaðar ræktir. Ef ein rækt er 
notuð skal auka fjölda mismunandi styrkleika til að tryggja nægilegan fjölda rækta til greininga (t.d. a.m.k. 
átta styrkleika sem unnt er að greina). Nota skal tvær ræktir við neikvæðan samanburð (leysi). 

 
Loftkennd eða rokgjörn efni skulu prófuð með viðeigandi aðferðum, t.d. í lokuðum ræktunarílátum (21. og 
22. heimild). 

 
1.4.3.2. Mæling á lifun, lífvænleika og hlutfalli stökkbrigða 
 

Í lok váhrifatímabilsins eru frumurnar þvegnar og ræktaðar til að ákvarða lifun og til að gera þeim kleift að tjá 
svipgerð stökkbrigðisins. Mæling á frumueiturhrifum er venjulega gerð að loknum meðhöndlunartímanum 
með því að finna hlutfallslega klónunarhæfni (lifun) eða hlutfallslegan heildarvöxt ræktanna. 

 
Fyrir hvert gensæti er skilgreindur lágmarkstími sem þarf til þess að ná fram því sem næst hámarkstjáningu 
svipgerðar nýframkallaðra stökkbrigða (HPRT og XPRT þurfa a.m.k. 6–8 daga og TK a.m.k. tvo daga). 
Frumur eru ræktaðar í æti með valvísa efninu eða efnunum eða án þeirra til að ákvarða fjölda stökkbrigða og 
klónunarhæfni. Mæling á lífvænleika (sem er notaður til að reikna hlutfall stökkbrigða) hefst í lok 
tjáningartímans með sáningu á almennt æti. 

 
Ef prófunarefnið gefur jákvæðar niðurstöður í prófuninni L5178Y TK+/– skal stærð þyrpinga ákvörðuð a.m.k. 
í einni prófunarræktanna (þar sem jákvæður styrkur er mestur) og í neikvæðu og jákvæðu 
samanburðarræktunum. Ef prófunarefnið gefur neikvæðar niðurstöður í prófuninni L5178Y TK+/– skal stærð 
þyrpinga ákvörðuð í neikvæðu og jákvæðu samanburðarræktunum. Í rannsóknum, þar sem TK6TK+/– er 
notaður, má einnig ákvarða stærð þyrpinga. 

 
2. GÖGN 
 
2.1. ÚRVINNSLA NIÐURSTAÐNA 
 

Gögn skulu ná yfir ákvörðun á frumueiturhrifum og lífvænleika, fjölda þyrpinga og hlutfall stökkbrigða fyrir 
meðhöndlaðar ræktir og samanburðarræktir. Ef jákvæð svörun kemur fram í prófuninni L5178Y TK+/– eru 
þyrpingar metnar með því að nota viðmiðanir fyrir smáar og stórar þyrpingar við a.m.k. einn styrkleika 
prófunarefnisins (hæsta, jákvæða styrk) og í neikvæða og jákvæða samanburðinum. Sameindafræðilegt og 
frumuerfðafræðilegt eðli stökkbrigða, bæði í stórum og smáum þyrpingum, hefur verið rannsakað í 
smáatriðum (23. og 24. heimild). Í prófuninni TK +/– eru þyrpingar metnar út frá viðmiðunum fyrir eðlilegan 
vöxt (stórar) og hægan vöxt (smáar) þyrpinga. Stökkbreyttar frumur, sem hafa orðið fyrir víðtækustu 
erfðabreytingum, fjölga sér hægar en hinar og mynda því smáar þyrpingar. Umfang þessa skaða er að jafnaði 
á kvarðanum frá því að missa heilt gen og upp í litningabreytingar sem koma fram í breyttri kjarngerð. 
Framköllun stökkbrigða, sem mynda smáar þyrpingar, hefur verið tengd íðefnum sem kalla fram 
umfangsmiklar litningabreytingar (26. heimild). Stökkbreyttar frumur með síður alvarlegum breytingum vaxa 
ámóta hratt og móðurfrumurnar og mynda stórar þyrpingar. 

 
Tilgreina skal lifun (hlutfallslega klónunarhæfni) eða hlutfallslegan heildarvöxt. Hlutfall stökkbrigða skal 
gefið upp sem fjöldi stökkbreyttra frumna á móti fjölda eftirlifandi frumna. 

 
Skrá skal sérstaklega gögn um hverja rækt. Auk þess skal birta samantekt gagna í töfluformi. 

 
Ekki er gerð krafa um sannprófun á skýrri, jákvæðri svörun. Óvissar niðurstöður skulu skýrðar með frekari 
prófunum, helst með breyttum tilraunaskilyrðum. Ef niðurstöður eru neikvæðar þarf að staðfesta þær í hverju 
tilviki um sig. Í þeim tilvikum þar sem ekki er talin þörf á að staðfesta neikvæðar niðurstöður skulu færð rök 
fyrir því að staðfesting sé óþörf. Ef niðurstöðurnar eru óvissar eða neikvæðar skal í eftirfylgnitilraunum vega 
og meta hvort breyta skuli færibreytum rannsóknarinnar til að víkka svið tilraunaskilyrðanna sem matið tekur 
til. Meðal færibreytna í rannsókninni sem kemur til álita að breyta er bilið milli skammtastyrkleika og 
skilyrðin við efnaskiptavirkjunina. 

 
2.2. MAT OG TÚLKUN Á NIÐURSTÖÐUM 
 

Allmargar viðmiðanir eru notaðar til að ákvarða jákvæða niðurstöðu, t.d. styrktengd aukning eða 
samanburðarnákvæm aukning á hlutfalli stökkbrigða. Fyrst skal meta líffræðilegt mikilvægi niðurstaðnanna. 
Beita má tölfræðilegum aðferðum til að auðvelda mat niðurstaðna úr prófun. Tölfræðileg marktækni skal þó 
ekki vera eini þátturinn sem sker úr um það hvort svörun telst jákvæð. 
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Ef framangreindar viðmiðanir eiga ekki við um niðurstöður fyrir prófunarefni telst efnið ekki stökkbreytandi í 
þessu kerfi. 

 
Þótt niðurstöður úr flestum rannsóknum séu annaðhvort ótvírætt jákvæðar eða neikvæðar geta gögnin í 
örfáum tilvikum komið í veg fyrir að afdráttarlaus úrskurður fáist um virkni prófunarefnisins. Niðurstöðurnar 
geta verið óvissar eða vafasamar hversu oft sem tilraunin er endurtekin. 

 
Jákvæðar niðurstöður úr genastökkbreytingaprófun í spendýrafrumum í glasi benda til þess að prófunarefnið 
kalli fram genastökkbreytingar í ræktuðu spendýrafrumunum sem eru notaðar í prófuninni. Jákvæð, 
samanburðarnákvæm svörun, sem er háð styrk, skiptir mestu máli. Neikvæðar niðurstöður benda til þess að 
við prófunarskilyrðin kalli prófunarefnið ekki fram genastökkbreytingar í ræktuðu spendýrafrumunum sem 
eru notaðar í prófuninni. 

 
3. SKÝRSLUGJÖF 
 

PRÓFUNARSKÝRSLA 
 

Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni: 
 

Leysir/burðarefni: 
 

― rök fyrir vali á burðarefni eða leysi, 
 

― leysni og stöðugleiki prófunarefnisins í leysinum/burðarefninu, liggi þær upplýsingar fyrir. 
 

Frumur: 
 

― gerð og uppruni frumna, 
 

― fjöldi frumurækta, 
 

― fjöldi endursáningaþrepa, ef við á, 
 

― aðferðir til að viðhalda frumurækt, ef við á, 
 

― það að frumurnar eru ekki smitaðar berfrymingum. 
 

Aðstæður við prófun: 
 

― forsendur fyrir vali á þeim styrkleikum og fjölda rækta sem eru notuð, t.d. gögn um frumueiturhrif og 
  takmarkanir á leysni, ef við á. 

 
― samsetning ræktunarætis og styrkur CO2, 

 
― styrkur prófunarefnis, 

 
― rúmmál burðarefnis og prófunarefnis sem er bætt við, 

 
― ræktunarhiti, 

 
― ræktunartími, 

 
― lengd meðhöndlunar, 

 
― þéttleika frumna við meðhöndlun, 

 
― tegund og samsetning virkjunarkerfis, m.a. gæðaviðmiðanir, 

 
― jákvæður og neikvæður samanburður, 

 
― lengd tjáningartíma (m.a. fjöldi frumna sem er sáð, undirræktir og áætlun um næringargjöf, ef við á), 

 
― valvís efni, 

 
― viðmiðanir til að meta hvort niðurstöður rannsókna séu jákvæðar, neikvæðar eða óvissar, 
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― aðferðir sem eru notaðar til að finna fjölda lífvænlegra og stökkbreyttra frumna, 

― skilgreining á þyrpingum þar sem stærð og gerð eru lögð til grundvallar (m.a. viðmiðanir fyrir „smáar“ 
og „stórar“ þyrpingar, eftir því sem við á). 

Niðurstöður: 

― merki um eiturhrif, 

― merki um útfellingu, 

―  gögn um sýrustig og osmólalstyrk meðan snerting er fyrir hendi við prófunarefnið, ef þessir þættir eru 
mældir, 

―  stærð þyrpinganna, ef hún er metin, a.m.k. fyrir neikvæða og jákvæða samanburðinn, 

― hæfni rannsóknarstofunnar til að greina stökkbrigði í smáum þyrpingum með L5178Y TK+/–-kerfinu ef 
við á. 

―  tengsl milli skammts og svörunar, ef unnt er, 

―  tölfræðilegar greiningar, ef um þær er að ræða, 

―  gögn um samskeiða, neikvæðan (leysir/burðarefni) og jákvæðan samanburð, 

―  rannsóknarsöguleg gögn um neikvæðan (leysir/burðarefni) og jákvæðan samanburð, ásamt tilgreiningu 
á breytusviðum, meðaltölum og staðalfráviki, 

― hlutfall stökkbrigða. 

Umfjöllun um niðurstöður. 
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4. VIÐAUKI F 

 

„B.23. PRÓFUN Á LITNINGABREYTINGUM Í SÁÐSTOFNFRUMUM SPENDÝRA 

 
1. AÐFERÐ 
 

Þessi aðferð er sama aðferð og OECD TG 483, Prófun á litningabreytingum í sáðstofnfrumum spendýrs 
(1997). 

 
1.1. INNGANGUR 
 

Tilgangurinn með prófun í lífi á litningabreytingum í sáðstofnfrumum er að ganga úr skugga um hvort efni 
valdi gerðarbreytingum í litningum í sáðstofnfrumum spendýra (1., 2., 3., 4. og 5. heimild). Gerðarbreytingar 
í litningum eru annars vegar litningabreytingar og hins vegar litningsþráðarbreytingar. Þorri efnafræðilegra 
stökkbreytivalda kallar fram litningsþráðarbreytingar en litningabreytingar sjást líka. Þessi aðferð er ekki 
ætluð fyrir mælingu á frávikum í fjölda og er að jafnaði ekki notuð í þeim tilgangi. Stökkbreytingar í 
litningum og tengdir atburðir eru orsök margra erfðasjúkdóma í mönnum. 

 
Með þessari prófun er unnt að greina litningabreytingar í sáðstofnfrumum og því er þess vænst að hún geti 
nýst til að spá fyrir um framköllun arfgengra stökkbreytinga í kímfrumum. 

 
 Nagdýr eru venjulega notuð til þessarar prófunar. Þessi frumuerfðafræðilega prófun í lífi er notuð til að 
greina litningabreytingar í mítósu sáðstofnfrumna. Þessi aðferð er ekki notuð fyrir aðrar markfrumur. 

 
Til að greina litningsþráðarbreytingar í sáðstofnfrumum skal skoða frumur í fyrstu mítósunni eftir lok 
meðhöndlunar áður en þessar skemmdir hverfa í næstu frumuskiptingum á eftir. Unnt er að afla frekari 
upplýsinga um meðhöndlaðar sáðstofnfrumur með litningagreiningu, þar sem litningabreytinga er leitað, í 
5. stigi fyrri metafasa rýriskiptingar þegar meðhöndluðu frumurnar verða að sáðfrumum. 

 
Með þessari prófun er ætlunin að kanna hvort stökkbreytivaldar líkamsfrumna séu einnig virkir í kímfrumum. 
Að auki gagnast prófun á sáðstofnfrumum til að meta hættu á stökkbreytingum þar eð þar eð hún gefur kost á 
að taka til skoðunar þætti úr efnaskiptum í lífi, lyfjahvörf og viðgerðarferli DNA. 

 
Í eistunum er fjöldi kynslóða sáðstofnfrumna og þær eru misnæmar fyrir meðhöndlun með íðefnum. 
Litningabreytingarnar, sem koma fram, sýna því samloðunarsvörun meðhöndlaðra sáðstofnfrumuþýða þar 
sem sérhæfðar sáðstofnfrumur, sem eru þarna í mestum mæli, eru ráðandi. Vegna eðlis- og lífeðlisfræðilegs 
tálma þekjustoðfrumnanna og eistnatálmans veltur það á staðsetningu mismunandi kynslóða sáðstofnfrumna í 
eistunum að hve miklu leyti þær eru í snertingu við blóðrásina. 

 
Þessi prófun hentar ekki ef rök eru fyrir því að prófunarefnið, eða hvarfgjarnt umbrotsefni, nái ekki til 
markvefjarins. 

 
Sjá einnig almennan inngang að B-hluta. 

 
1.2. SKILGREININGAR 
 

Litningsþráðarbreyting: skemmd á byggingu litnings sem lýsir sér í því að einstakir litningsþræðir slitna 
eða þeir slitna og tengjast síðan aftur öðrum þráðum. 

 
Litningabreyting: skemmd á byggingu litnings sem lýsir sér í því að báðir litningsþræðirnir slitna á sama 
stað eða þeir slitna báðir á sama stað og tengjast síðan aftur. 

 
Skarð: litlaus skemmd sem er mjórri en sem nemur vídd eins litningsþráðar og þar sem uppröðun 
litningsþráðanna er nálægt eðlilegu. 

 
Litningafjöldabreyting: frávik í fjölda litninga frá því sem eðlilegt er í þeim dýrum sem notuð eru. 
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Fjöllitnun: margfeldi á fjölda einlitna litninga (n), að tvílitnun undanskilinni (þ.e. 3n, 4n o.s.frv.). 
 

Gerðarbreyting: breyting á byggingu litnings sem kemur fram við smásjárskoðun í metafasa 
frumuskiptingar sem úrfelling, breytingar innan litninga eða milli litninga. 

 

1.3. GRUNDVÖLLUR PRÓFUNARAÐFERÐAR 

 

Dýrin eru látin vera í snertingu við prófunarefnið á viðeigandi hátt og þau eru síðan aflífuð þegar 
meðhöndlunin hefur staðið hæfilega lengi. Dýrin eru meðhöndluð fyrir aflífun með metafasastöðvandi efni 
(t.d. kolsisíni eða Colcemid®). Litningasýni eru því næst búin til úr kímfrumum og lituð og frumur í metafasa 
eru síðan skoðaðar í leit að litningabreytingum. 

 

1.4. LÝSING Á PRÓFUNARAÐFERÐINNI 

 

1.4.1. Undirbúningur 

 

1.4.1.1. Val á dýrategund 

 

Algengt er að nota karldýr kínahamstra og músa. Þá má einnig nota karldýr af öðrum heppilegum tegundum 
spendýra. Nota skal ung, heilbrigð, fullvaxin dýr af algengum rannsóknarstofustofni. Í upphafi tilraunarinnar 
skulu dýrin vera sem jöfnust að þyngd og ekki víkja meira en ± 20% frá meðalþyngd. 

 

1.4.1.2. Aðbúnaður og fóðrun 

 

Ákvæði um almenn skilyrði, sem um getur í almenna innganginum að B-hluta, gilda en þó ætti að halda 
rakanum við 50–60%. 

 

1.4.1.3. Undirbúningur dýra 

 

Heilbrigð, ung, fullvaxin karldýr eru valin af handahófi í samanburðar- og tilraunahópana. Koma skal 
búrunum þannig fyrir að staðsetning þeirra hafi sem minnst áhrif. Dýrin skulu hvert um sig hafa sérstakt 
auðkenni. Dýrin skulu látin laga sig að skilyrðum rannsóknarstofunnar í a.m.k. fimm daga áður en rannsóknin 
hefst. 

 

1.4.1.4. Tilreiðsla skammta 

 

Prófunarefni í föstu formi skulu leyst upp eða blönduð í sviflausn með viðeigandi leysum eða burðarefnum 
og, ef við á, þynnt áður en þau eru gefin dýrunum. Gefa má dýrunum fljótandi prófunarefni óblönduð eða 
þynnt. Nota skal ferskar blöndur af prófunarefni nema gögn um stöðugleika staðfesti að efnið þoli geymslu. 

 

1.4.2. Aðstæður við prófun 

 

1.4.2.1. Leysir/burðarefni 

 

Leysirinn eða burðarefnið skulu ekki valda eiturhrifum í þeim  skammtastærðum sem eru notaðar og vissa 
skal vera fyrir því að efnin hvarfist ekki við prófunarefnið. Ef notaður er leysir eða burðarefni, sem er ekki 
vel þekkt, skal notkunin studd gögnum sem staðfestir samhæfi þeirra í þessu tilliti. Mælst er til þess, verði því 
við komið, að fyrst sé kannað hvort nota megi vatnskenndan leysi eða burðarefni. 

 

1.4.2.2. Samanburður 

 

Í hverri prófun skal vera samskeiða, jákvæður og neikvæður samanburður (leysir/burðarefni). Dýrin í 
samanburðarhópunum fá nákvæmlega sömu meðferð og dýrin í tilraunahópunum, að öðru leyti en því að þau 
fá ekki prófunarefnið. 
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Efni, sem eru notuð við jákvæðan samanburð, ættu að framkalla gerðarbreytingar litninga í lífi hjá 
sáðstofnfrumum þegar þau eru gefin í styrkleika sem vænst er að valdi greinanlegri aukningu umfram það 
sem gerist við bakgrunnsgildi. 

Velja skal þannig skammta fyrir jákvæða samanburðinn að áhrifin séu skýr en þó þannig að sá sem les af átti 
sig ekki strax á því hvert kóðaða sýnisglerið er. Það er ásættanlegt að íkomuleið í jákvæða samanburðinum sé 
önnur en sú sem er notuð fyrir prófunarefnið og að sýni séu tekin aðeins í eitt skipti. Auk þess skal kanna 
hvort nota megi efni við jákvæða samanburðinn sem eru úr sama flokki og prófunarefnið. Hér á eftir eru 
nokkur dæmi um efni sem eru notuð við jákvæðan samanburð: 
 

Efni CAS-nr. Einecs-nr. 

sýklófosfamíð 50-18-0 200-015-4 

sýklófosfamíðmónóhýdrat 6055-19-2  

sýklóhexýlamín 108-91-8 203-629-0 

mítómýsín C 50-07-7 200-008-6 

einliðuakrýlamíð 79-06-1 201-173-7 

tríetýlenmelamín 51-18-3 200-083-5 

Neikvæðir samanburðarhópar, sem eru meðhöndlaðir með leysi eða burðarefni eingöngu en fá að öðru leyti 
sömu meðhöndlun og tilraunahóparnir, skulu teknir með við alla sýnatöku nema fyrir liggi rannsóknarsöguleg 
samanburðargögn sem staðfesta að viðunandi breytileiki sé milli dýra og að hlutfall frumna með 
litningabreytingar sé viðunandi. Auk þess skal vera samanburður án meðhöndlunar nema fyrir liggi 
rannsóknarsöguleg eða birt samanburðargögn sem sýna fram á að sá leysir eða það burðarefni sem valið hefur 
verið búi hvorki yfir stökkbreytandi eiginleikum né öðrum skaðlegum eiginleikum. 

1.5. AÐFERÐ 

1.5.1. Fjöldi dýra 

Í hverjum tilraunahópi og hverjum samanburðarhópi skulu vera a.m.k. fimm karldýr sem nota má við 
greiningar. 

1.5.2. Áætlun um meðhöndlun 

Æskilegt er að gefa prófunarefnin einu sinni eða tvisvar (þ.e. í einni meðferð eða tveimur). Prófunarefni má 
þó einnig gefa í tveimur áföngum, þ.e. meðhöndlunin skiptist í tvær gjafir á sama degi og skulu ekki líða 
nema fáeinar klukkustundir á milli en þannig er auðveldara að gefa mikið rúmmál efnis. Ef gjöf er háttað á 
annan veg en þennan skal færa vísindaleg rök fyrir þeirri tilhögun. 

Hjá þeim hópi, sem fær stærsta skammtinn, eru sýni tekin tvisvar sinnum eftir meðhöndlun. Þar eð 
prófunarefnið getur haft áhrif á hraða frumuhringsins eru sýni tekin einu sinni snemma og einu sinni seint, 
u.þ.b. 24 og 48 klukkustundum eftir lok meðhöndlunar. Þegar um er að ræða aðra skammta en stærsta 
skammt skal taka sýni 24 klukkustundum eða hálfum öðrum frumuhring eftir meðhöndlun nema vitað sé að 
annar tími henti betur til að greina áhrifin (6. heimild). 

Auk þess má taka sýni á öðrum tímum. Ef um er að ræða íðefni sem geta kallað fram eftirsetu litninga eða 
haft S-óháð áhrif getur verið heppilegt að taka sýni fyrr (1. heimild). 

Meta skal í hverju tilviki um sig hvort það er heppilegt að nota áætlun þar sem meðhöndlunin er endurtekin Í 
kjölfar endurtekinnar meðhöndlunar skal aflífa dýrin 24 klukkustundum (hálfum öðrum frumuhring) eftir 
síðustu meðhöndlun. Auk þess má taka sýni á öðrum tímum eftir því sem við á. 

Áður en dýrin eru aflífuð er hæfilegum skammti af metafasastöðvandi efni (t.d. kolsisíni eða Colcemid®) 
sprautað í kviðarhol þeirra. Úrtak er síðan tekið úr hópi dýranna með hæfilegu millibili eftir það. Fyrir mýs er 
þetta millibil u.þ.b. 3–5 klukkustundir en fyrir kínahamstra er millibilið u.þ.b. 4–5 klukkustundir. 
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1.5.3. Skammtastærðir 
 

Ef engin nothæf gögn liggja fyrir og framkvæma þarf rannsókn til að ákvarða skammtastærðir skal hún fara 
fram á sömu rannsóknarstofu og með sömu tegund og stofni tilraunadýrs og í meginrannsókninni (7. heimild) 
og áætlunin um meðhöndlun skal vera hin sama í báðum tilvikum. Ef um eiturhrif er að ræða skal nota þrjár 
mismunandi skammtastærðir áður en sýni eru tekin í fyrsta sinn. Þessum skammtastærðum skal hagað þannig 
að frumueiturhrifin verði allt frá því að vera í hámarki og niður í það að vera lítil eða engin. Þegar sýni eru 
tekin síðar nægir að nota eingöngu stærsta skammtinn. Stærsti skammtur er skilgreindur sem sá skammtur 
sem kallar fram þannig merki um eiturhrif að búast megi við því, miðað við óbreytta skömmtun, að stærri 
skammtar valdi dauða. 

 
Gera má undantekningar þegar um er að ræða efni sem hafa sérhæfða, líffræðilega virkni í litlum skömmtum 
sem kalla ekki fram eiturhrif (t.d. hormón og ræsar) og þau skulu metin hvert um sig. Einnig má skilgreina 
stærsta skammt sem þann skammt sem kallar fram einhver merki um eiturhrif í sáðstofnfrumum (t.d. þau að 
hlutfallið milli mítósuskiptinga sáðstofnfrumna og fyrsta og annars metafasa í rýriskiptingu minnkar en 
minnkunin má ekki fara yfir 50%). 

 
1.5.4. Markprófun 
 

Ef engin merkjanleg eiturhrif koma fram í prófun með skammti, sem er a.m.k. 2000 mg/kg líkamsþyngdar á 
dag og gefinn í einni meðhöndlun eða í tveimur áföngum á sama degi og ef erfðaeiturhrifa er ekki að vænta 
samkvæmt gögnum um efni sem eru skyld að byggingu, kann fullnaðarrannsókn með þremur 
skammtastærðum að teljast ónauðsynleg. Þau váhrif, sem vænst er að menn verði fyrir, benda hugsanlega til 
þess að nota þurfi stærri skammta í markprófuninni. 

 
1.5.5. Gjöf skammta 
 

Dýrunum er yfirleitt gefið prófunarefnið með magaslöngu eða annarri heppilegri inngjafarslöngu eða efninu 
er sprautað í kviðarhol. Gefa má efnið á annan hátt en þá skal það stutt rökum. Það ræðst af stærð 
tilraunadýrsins hve mikinn vökva má gefa í einu með slöngu eða sprautun. Rúmmálið skal ekki vera meira en 
2 ml/100 g líkamsþyngdar. Færa skal rök fyrir því ef rúmmálið er meira en þetta. Að undanskildum ertandi 
eða ætandi efnum, sem venjulega hafa í för með sér þeim mun verri áhrif sem styrkurinn er meiri, skal halda 
rúmmáli efnisins sem jöfnustu með því að stilla styrk þess þannig að rúmmál haldist stöðugt hver sem 
skammturinn er. 

 
1.5.6. Undirbúningur á litningum 
 

Frumulausnir eru teknar úr öðru eða báðum eistum strax eftir aflífun dýranna, settar í undirþrýstna lausn og 
festar. Frumunum er síðan strokið á sýnisgler og þær litaðar. 

 
1.5.7. Greining 
 

Úr hverju dýri skal greina a.m.k. 100 frumur í vel dreifðum metafasa (þ.e. minnst 500 frumur í metafasa fyrir 
hvern hóp). Fjöldinn má vera minni ef margar breytingar greinast. Öll sýnisgler, þ.m.t. jákvæð og neikvæð 
samanburðarsýni, skulu kóðuð sérstaklega áður en kemur að smásjárgreiningu. Þar eð festingin leiðir oft til 
þess að hluti frumnanna í metafasa rofnar og þær tapa við það litningum skal þess gætt að fjöldi þráðhafta í 
þeim frumum, sem eru metnar, sé 2n ± 2. 

 
2. GÖGN 
 
2.1. ÚRVINNSLA NIÐURSTAÐNA 
 

Auk þess skal setja fram gögn fyrir hvert einstakt dýr í töfluformi. Tilraunaeiningin er eitt dýr. Fyrir hvert dýr 
skal ákvarða fjölda frumna með gerðarbreytingum í litningum og fjölda litningabreytinga fyrir hverja frumu. 
Skrá skal mismunandi gerðarbreytingar í litningum og tilgreina fjölda þeirra og tíðni í meðhöndluðu 
hópunum og samanburðarhópunum. Skörð skulu skráð sérstaklega og gera skal grein fyrir þeim en þau skulu 
að jafnaði ekki tekin með í reikningum á heildartíðni breytinga. 

 
Ef bæði mítósa og rýriskipting sjást í sýnunum skal ákvarða hlutfallið milli mítósuskiptinga í sáðstofnfrumum 
og metafasa fyrstu og annarrar rýriskiptingar sem mælikvarða á frumueiturhrif hjá öllum meðhöndluðum 
dýrum og dýrum í neikvæða samanburðinum í heildarsýni með 100 frumum í skiptingu fyrir hvert dýr. Ef 
mítósuskipting sést eingöngu í sýnunum skal ákvarða mítósuhlutfallið í a.m.k. 1000 frumum fyrir hvert dýr. 
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2.2. MAT OG TÚLKUN Á NIÐURSTÖÐUM 
 

Allmargar viðmiðanir eru notaðar til að ákvarða jákvæða niðurstöðu, t.d. skammtatengd aukning á 
hlutfallslegum fjölda frumna með litningabreytingum eða ótvíræð aukning á fjölda frumna með 
litningabreytingar hjá dýrum í hópi sem fengu einn skammt í tiltekið skipti þar sem sýni voru tekin. Fyrst skal 
meta líffræðilegt mikilvægi niðurstaðnanna. Beita má tölfræðilegum aðferðum til að auðvelda mat 
niðurstaðna úr prófun (6. heimild). Tölfræðileg marktækni skal þó ekki vera eini þátturinn sem sker úr um 
það hvort svörun telst jákvæð. Óvissar niðurstöður skulu skýrðar með frekari prófunum, helst með breyttum 
tilraunaskilyrðum. 

 
Ef framangreindar viðmiðanir eiga ekki við um niðurstöður fyrir prófunarefni telst efnið ekki stökkbreytandi í 
þessari prófun. 

 
Þótt niðurstöður úr flestum tilraunum séu annaðhvort ótvírætt jákvæðar eða neikvæðar geta gögnin í örfáum 
tilvikum komið í veg fyrir að afdráttarlaus úrskurður fáist um virkni prófunarefnisins. Niðurstöðurnar geta 
verið óvissar eða vafasamar hversu oft sem tilraunin er endurtekin. 

 
Jákvæðar niðurstöður úr prófun í lífi á litningabreytingum í sáðstofnfrumum benda til þess að prófunarefnið 
kalli fram gerðarbreytingar í litningum kímfrumna þeirrar dýrategundar sem er notuð í prófuninni. Neikvæðar 
niðurstöður benda til þess að við prófunarskilyrðin kalli prófunarefnið ekki fram litningabreytingar í 
kímfrumum þeirrar dýrategundar sem er notuð í prófuninni. 

 
Fjalla skal um líkindi þess að prófunarefnið eða umbrotsefni þess nái til markvefjarins. 

 
3. SKÝRSLUGJÖF 
 

PRÓFUNARSKÝRSLA 
 

Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni: 
 

Leysir/burðarefni: 
 

― rök fyrir vali á burðarefni, 
 

― leysni og stöðugleiki prófunarefnisins í leysinum/burðarefninu, liggi þær upplýsingar fyrir. 
 

Tilraunadýr: 
 

― tegund eða stofn sem er notaður, 
 

― fjöldi og aldur dýra, 
 

― uppruni, aðbúnaður, fóður o.s.frv., 
 

― þyngd hvers dýrs við upphaf prófunar, einnig líkamsþyngdarbil, meðaltal og staðalfrávik líkamsþyngdar 
fyrir hvern hóp. 

 
Aðstæður við prófun: 

 
― gögn úr rannsókn til að ákvarða skammtastærðir, hafi hún verið gerð, 

 
― rök fyrir vali á skammtastærð, 

 
― rökstuðningur fyrir vali á íkomuleið, 

 
― upplýsingar um tilreiðslu prófunarefnis, 

 
― upplýsingar um það hvernig prófunarefnið er gefið, 

 
― rökstuðningur fyrir vali á þeim tíma þegar dýrin eru aflífuð, 
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―   umreikningur á styrk prófunarefnisins (í milljónarhlutum) í fóðri/drykkjarvatni yfir í raunskammtastærð    
  (mg/kg líkamsþyngdar á dag) ef við á, 

 
― upplýsingar um gæði fóðurs og vatns, 

 
― nákvæm lýsing á áætlunum um meðhöndlun og sýnatöku, 

 
― aðferðir við mælingar á eiturhrifum, 

 
― kenni metafasastöðvandi efnis, styrkur þess og hversu lengi meðhöndlun varir, 

 
― aðferðir við undirbúning sýnisglerja, 

 
― viðmiðanir fyrir mat á breytingum í litningum, 

 
― fjöldi frumna sem eru skoðaðar úr hverju dýri, 

 
― viðmiðanir til að meta hvort niðurstöður rannsókna séu jákvæðar, neikvæðar eða óvissar. 

 
Niðurstöður: 

 
― merki um eiturhrif, 

 
― mítósuhlutfall, 

 
― hlutfall milli mítósuskiptinga í sáðstofnfrumum og metafasa fyrstu og annarrar rýriskiptingar, 

 
― gerð og fjöldi breytinga, tilgreint sérstaklega fyrir hvert dýr, 

 
― heildarfjöldi breytinga í hverjum hópi, 

 
― fjöldi frumna með breytingar í hverjum hópi, 

 
― tengsl milli skammts og svörunar, ef unnt er, 

 
― tölfræðilegar greiningar, ef um þær er að ræða, 

 
― gögn um samskeiða, neikvæðan samanburð, 

 
― rannsóknarsöguleg gögn um neikvæðan og jákvæðan samanburð, ásamt tilgreiningu á breytusviðum, 

  meðaltölum og staðalfráviki, 
 

― gögn um samskeiða, jákvæðan samanburð, 
 

― breytingar á litnun, komi þær fram. 
 

Umfjöllun um niðurstöður. 
 

Ályktanir. 
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4. VIÐAUKI G 
 

„B.39. PRÓFUN Í LÍFI Á ÓFYRIRSÉÐRI DNA-NÝMYNDUN Í LIFRARFRUMUM SPENDÝRS 
 
1. AÐFERÐ 
 

Þessi aðferð er sama aðferð og OECD TG 486, Prófun í lífi á ófyrirséðri DNA-nýmyndun (UDS) í 
lifrarfrumum spendýrs (1997). 

 
1.1. INNGANGUR 
 

Tilgangurinn með prófun í lífi á ófyrirséðri DNA-nýmyndun í lifrarfrumum spendýrs er að finna prófunarefni 
sem kalla fram viðgerðir á DNA í lifrarfrumum meðhöndlaðra dýra (1., 2., 3. og 4. heimild). 

 
Þessi prófun í lífi gerir það kleift að rannsaka erfðaeiturhrif íðefna í lifur. Mældi endapunkturinn gefur 
vísbendingu um DNA-skemmdir og tilheyrandi viðgerð í lifrarfrumum. Efnaskipti frásogaðra efna eiga sér 
fyrst og fremst stað í lifrinni. Þetta líffæri er því kjörið til mælinga á DNA-skemmdum í lífi. 

 
Þessi prófun hentar ekki ef rök eru fyrir því að prófunarefnið nái ekki til markvefjarins. 

 
Endapunktur ófyrirséðrar DNA-nýmyndunar er mældur með því að ákvarða upptöku merktra kirnisleifa í 
frumum þar sem venjuleg DNA-nýmyndun (í S-fasa) á sér ekki stað. Sú aðferð, sem mest er notuð, er 
ákvörðun á upptöku þrívetnismerkts týmidíns (3H-TdR) með hjálp geislamyndunar (autoradiography). 
Prófanir í lífi á ófyrirséðri DNA-nýmyndun eru einkum gerðar á lifur úr rottum. Nota má aðra vefi en úr lifur 
en þessi aðferð tekur ekki til þeirra. 

 
Greining á svörun í prófun á ófyrirséðri DNA-nýmyndun byggist á því hversu margir DNA-basar skerast frá 
og víkja fyrir öðrum á þeim stað þar sem skemmdin er. Prófun á ófyrirséðri DNA-nýmyndun er því 
sérstaklega gagnleg til að greina „fjölbasaviðgerð“ („longpatch repair“) (20–30 basar að lengd) sem tiltekin 
efni kalla fram. Til að greina „fábasaviðgerð“ („shortpatch repair“) (einn til þrír basar) þarf á hinn bóginn 
mun minna næmi. Af þessu geta enn fremur hlotist stökkbreytingar vegna þess að viðgerð á DNA-
skemmdum verður ekki eða viðgerðin mistekst eða eftirmyndun eftir DNA-skemmdinni verður röng. Það 
hversu mikil svörunin verður í prófuninni á ófyrirséðri DNA-nýmyndun segir ekkert til um gæði 
viðgerðarferlisins. Auk þessa er hugsanlegt að stökkbreytivaldur hvarfist við DNA og að skemmdin í DNA 
verði ekki lagfærð með skurðviðgerð. Á móti þeirri staðreynd, að prófunin á ófyrirséðri DNA-nýmyndun 
veitir engar sérhæfðar upplýsingar um stökkbreytandi virkni, kemur að þessi endapunktur getur haft mikið 
næmi vegna þess að hann er mældur í öllu genamenginu. 

 
Sjá einnig almennan inngang að B-hluta. 

 
1.2. SKILGREININGAR 
 

Frumur í viðgerð: nettófjöldi korna í kjarna sem er meiri en fyrir fram gefinn fjöldi korna og leiðréttist á 
rannsóknarstofunni þar sem prófunin fer fram. 

 
Nettófjöldi korna í kjarna (net nuclear grains, NNG): megindlegur mælikvarði á virkni ófyrirséðrar DNA-
nýmyndunar í frumum í geislamyndunarprófun á ófyrirséðri DNA-nýmyndun, reiknaður með því að draga 
meðalfjölda umfrymiskorna á svæðum í umfrymi, sem jafngilda kjarnasvæðum (CG), frá fjölda korna í 
kjarna (NG): NNG = NG – CG. Nettófjöldi korna í kjarna er reiknaður fyrir hverja frumu og síðan tekinn 
saman fyrir frumur í rækt, samhliða ræktum o.s.frv. 
Ófyrirséð DNA-nýmyndun (UDS): viðgerðarnýmyndun á DNA eftir að DNA-bútur með skemmd, sem 
hefur verið kölluð fram með íðefnum eða eðlisfræðilegum þáttum, hefur verið skorinn frá og fjarlægður. 

 
1.3. GRUNDVÖLLUR PRÓFUNARAÐFERÐAR 
 

Prófun í lífi á ófyrirséðri DNA-nýmyndun í lifrarfrumum bendir til þess að viðgerðarnýmyndun á DNA eigi 
sér stað eftir að DNA-bútur með skemmd, sem hefur verið kölluð fram með íðefnum eða eðlisfræðilegum 
þáttum, hefur verið skorinn frá og fjarlægður. Prófunin byggist venjulega á upptöku 3H-TdR í DNA í frumum 
í lifur þar sem frumur í S-fasa frumuhrings eru hlutfallslega fáar. Upptaka 3H-TdR er venjulega ákvörðuð 
með geislamyndun þar eð þessi aðferð er ekki jafnnæm fyrir truflun frá frumum í S-fasa og t.d. sindurtalning 
í vökva. 
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1.4. LÝSING Á PRÓFUNARAÐFERÐINNI 

1.4.1. Undirbúningur 

1.4.1.1. Val á dýrategund 

Algengt er að nota rottur en einnig má nota aðrar heppilegar tegundir spendýra. Nota skal ung, heilbrigð, 
fullvaxin dýr af algengum rannsóknarstofustofni. Í upphafi rannsóknarinnar skulu dýrin vera sem jöfnust að 
þyngd og ekki víkja meira en ± 20% frá meðalþyngd hvors kyns um sig. 

1.4.1.2. Aðbúnaður og fóðrun 

Ákvæði um almenn skilyrði, sem um getur í almenna innganginum að B-hluta, gilda en þó ætti að halda 
rakanum við 50–60%. 

1.4.1.3. Undirbúningur dýra 

Heilbrigð, ung, fullvaxin dýr eru valin af handahófi í samanburðar- og tilraunahópana. Koma skal búrunum 
þannig fyrir að staðsetning þeirra hafi sem minnst áhrif. Dýrin eru merkt, hvert um sig, og höfð í búrum 
sínum í að minnsta kosti fimm daga fyrir rannsóknina til að láta þau venjast umhverfisaðstæðum á 
rannsóknarstofunni. 

1.4.1.4. Undirbúningur prófunarefnis 

Prófunarefni í föstu formi skulu leyst upp eða blönduð í sviflausn með viðeigandi leysum eða burðarefnum 
og, ef við á, þynnt áður en þau eru gefin dýrunum. Gefa má dýrunum fljótandi prófunarefni óblönduð eða 
þynnt. Nota skal ferskar blöndur af prófunarefni nema gögn um stöðugleika staðfesti að efnið þoli geymslu. 

1.4.2. Aðstæður við prófun 

1.4.2.1. Leysir/burðarefni 

Leysirinn eða burðarefnið skulu ekki valda eiturhrifum við þær skammtastærðir sem eru notaðar og vissa skal 
vera fyrir því að efnin hvarfist ekki við prófunarefnið. Ef notaður er leysir eða burðarefni, sem er ekki vel 
þekkt, skal notkunin studd gögnum sem staðfestir samhæfi þeirra í þessu tilliti. Mælst er til þess, verði því við 
komið, að fyrst sé kannað hvort nota megi vatnskenndan leysi eða burðarefni. 

1.4.2.2. Samanburður 

Í hverjum hluta tilraunarinnar, sem er gerður óháð öllum hinum, skal vera samskeiða, jákvæður og neikvæður 
samanburður (leysir/burðarefni). Dýrin í samanburðarhópunum fá nákvæmlega sömu meðferð og dýrin í 
tilraunahópunum, að öðru leyti en því að þau fá ekki prófunarefnið. 

Við jákvæða samanburðinn skal nota efni sem vitað er að kalla fram ófyrirséða DNA-nýmyndun þegar þau 
eru gefin í styrk sem vænst er að valdi greinanlegri aukningu umfram það sem gerist við bakgrunnsgildi. Ef 
nota þarf efnaskiptavirkjun í jákvæða samanburðinum skal nota skammtastærðir sem kalla fram hófstillta 
svörun (4. heimild). Velja má þannig skammta að áhrifin verði skýr en þó þannig að sá sem les af átti sig ekki 
strax á því hvert kóðaða sýnisglerið er. Hér á eftir eru nokkur dæmi um efni sem eru notuð við jákvæðan 
samanburð: 

Sýnatökutími Efni CAS-nr. Einecs-nr. 

Snemma (eftir 2 til 4 klst.) N-nítrósódímetýlamín (NDMA) 62-75-9 200-249-8 

Seint (eftir 12 til 16 klst.) N-2-flúorenýlasetamíð 53-96-3 200-188-6 

Nota má önnur viðeigandi efni við jákvæðan samanburð. Það er ásættanlegt að íkomuleið í jákvæða 
samanburðinum sé önnur en sú sem er notuð fyrir prófunarefnið. 
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1.5. AÐFERÐ 
 
1.5.1. Fjöldi og kyn dýra 
 

Fjöldi dýra skal vera svo mikill að unnt sé að taka tillit til eðlilegra, líffræðilegra frávika í svörun 
prófunarinnar. Í hverjum hópi skulu vera a.m.k. þrjú dýr sem unnt er að nota við greiningu. Ef umfangsmikill, 
rannsóknarsögulegur gagnagrunnur hefur verið byggður upp þarf aðeins eitt eða tvö dýr í samskeiða, 
neikvæðu og jákvæðu samanburðarhópana. 

 
Ef gögn liggja fyrir, þegar rannsóknin er gerð, úr rannsóknum á sömu dýrategund og með sömu íkomuleið og 
gögnin sýna að enginn umtalsverður munur er á eiturhrifum hjá mismunandi kynjum nægir að prófunin fari 
fram á dýrum af öðru kyninu og þá skal fremur velja karldýr. Ef áhrif efna á menn eru hugsanlega kynbundin, 
eins og raunin er með sum efni í lyfjum, skal prófunin fara fram á því kyni dýrsins sem við á hverju sinni. 

 
1.5.2. Áætlun um meðhöndlun 
 

Prófunarefnin eru yfirleitt gefin í einni meðferð. 
 
1.5.3. Skammtastærðir 
 

Að jafnaði eru notaðar a.m.k. tvær skammtastærðir. Stærri skammturinn er skilgreindur sem sá skammtur 
sem kallar fram þannig merki um eiturhrif að búast megi við því, miðað við óbreytta skömmtun, að stærri 
skammtar valdi dauða. Að jafnaði skal minni skammturinn vera á milli helmings og fjórðungs af þeim stærri. 

 
Gera má undantekningar þegar um er að ræða efni sem hafa sérhæfða, líffræðilega virkni í litlum skömmum 
sem kalla ekki fram eiturhrif (t.d. hormón og ræsar) og þau skulu metin hvert um sig. Ef engin nothæf gögn 
liggja fyrir og framkvæma þarf rannsókn til að ákvarða skammtastærðir skal hún fara fram á sömu 
rannsóknarstofu og með sömu tegund, stofni og kyni tilraunadýrs og í meginrannsókninni og áætlunin um 
meðhöndlun skal vera hin sama í báðum tilvikum. 

 
Einnig má skilgreina stærsta skammt sem þann skammt sem kallar fram einhver merki um eiturhrif í lifur (t.d. 
korpukjarna). 

 
1.5.4. Markprófun 
 

Ef engin merkjanleg eiturhrif koma fram í prófun með skammti sem er a.m.k. 2000 mg/kg líkamsþyngdar og 
gefinn í einni meðhöndlun eða í tveimur áföngum á einum degi og ef erfðaeiturhrifa er ekki að vænta 
samkvæmt gögnum um efni sem eru skyld að byggingu kann fullnaðarrannsókn að vera ónauðsynleg. Þau 
váhrif, sem vænst er að menn verði fyrir, benda hugsanlega til þess að nota þurfi stærri skammta í 
markprófuninni. 

 
1.5.5. Gjöf skammta 
 

Dýrunum er yfirleitt gefið prófunarefnið með magaslöngu eða annarri heppilegri inngjafarslöngu. Gefa má 
efnið á annan hátt en þá skal það stutt rökum. Ekki er mælt með því að efninu sé sprautað í kviðarhol þar eð 
þá getur efnið komist beint í snertingu við lifrina en berst ekki með blóðrásinni. Það ræðst af stærð 
tilraunadýrsins hve mikinn vökva má gefa í einu með slöngu eða sprautun. Rúmmálið skal ekki vera meira en 
2 ml/100 g líkamsþyngdar. Færa skal rök fyrir því ef rúmmálið er meira en þetta. Að undanskildum ertandi 
eða ætandi efnum, sem venjulega hafa í för með sér þeim mun verri áhrif sem styrkurinn er meiri, skal halda 
rúmmáli efnisins sem jöfnustu með því að stilla styrk þess þannig að rúmmál haldist stöðugt hver sem 
skammturinn er. 

 
1.5.6. Tilreiðsla lifrarfrumna 
 

Lifrarfrumur eru venjulega teknar úr meðhöndluðum dýrum, 12 til 16 klukkustundum eftir að efnið var gefið, 
og tilreiddar. Venjulega þarf að taka sýni aukalega snemma (að jafnaði tveimur til fjórum klst. eftir 
meðhöndlun) nema fram komi skýr, jákvæð svörun eftir 12 til 16 klst. Taka má sýni á öðrum tímum ef gögn, 
sem varða eiturefnaferli, styðja það. 
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Skammtímaræktir með lifrarfrumum úr spendýri eru venjulega fengnar með því að láta kollagenasa flæða 
gegnum æðakerfi lifrar á staðnum og láta lifrarfrumur, sem hafa nýlega losnað hver frá annarri, festast á 
heppilegan flöt. Lífvænleiki (5. heimild) lifrarfrumna úr dýrum í neikvæða samanburðarhópnum skal vera 
a.m.k. 50%. 

 

1.5.7. Ákvörðun á ófyrirséðri DNA-nýmyndun 

 

Nýlega einangraðar lifrarfrumur spendýrs eru ræktaðar hæfilega lengi, t.d. í 3–8 klst., í æti sem inniheldur 3H-
TdR. Þegar ræktun lýkur skal fjarlægja ætið frá frumunum og þær má síðan rækta í æti sem inniheldur 
ofgnótt ómerkts týmidíns til að minnka geislavirkni vegna þess sem ekki var tekið upp („kaldhreinsun“ („cold 
chase“)). Frumurnar eru síðan hreinsaðar, festar og þurrkaðar. Ef frumurnar eru ræktaðar lengur en þetta þarf 
e.t.v. ekki að beita kaldhreinsun. Sýnisglerjunum er dýft í geislamyndunarlausn, þau síðan látin standa í 
myrkri (t.d. í kæli í 7 til 14 daga), framkölluð og lituð og síðan eru silfurkornin talin. Tvö eða þrjú sýnisgler 
eru útbúin fyrir hvert dýr. 

 

1.5.8. Greining 

 

Á sýnisglerjunum skulu vera svo margar frumur, sem eru eðlilegar að formgerð, að unnt sé að meta 
ófyrirséða DNA-nýmyndun á markvissan hátt. Sýnin eru skoðuð í smásjá og leitað að augljósum merkjum 
um frumueiturhrif (sem eru t.d. korpukjarni eða lítil geislamerking). 

 

Sýnisgler skulu kóðuð áður en talning korna hefst. Að jafnaði eru 100 frumur á a.m.k. tveimur sýnisglerjum 
metnar úr hverju dýri. Rök skulu færð fyrir því ef færri en 100 frumur/dýr eru skoðaðar. Við talningu á 
kornum eru frumur í S-fasa ekki metnar en tilgreina má hlutfall frumna í S-fasa. 

 

Nota skal heppilegar aðferðir til að ákvarða upptöku, sem kemur fram sem útfelling silfurkorna, á 3H-TdR í 
kjarna og umfrymi frumna sem eru eðlilegar að formgerð. 

 

2. GÖGN 

 

2.1. ÚRVINNSLA NIÐURSTAÐNA 

 

Veita skal upplýsingar um hvert einstakt sýni og dýr. Auk þess skal birta samantekt gagna í töfluformi. 
Nettófjöldi korna í kjarna skal talinn fyrir hverja frumu, hvert dýr og hvern skammt og fyrir hvert skipti með 
því að draga CG-gildið frá NG-gildinu. Ef „frumur í viðgerð“ eru taldar skal rökstyðja viðmiðanirnar sem eru 
notaðar til að skilgreina „frumur í viðgerð“ og grundvalla þær á rannsóknarsögulegum gögnum eða gögnum 
úr samskeiða, neikvæða samanburðinum. Tölulegar niðurstöður má meta með tölfræðilegum aðferðum. Ef 
tölfræðilegar prófanir eru notaðar skal velja þær áður en rannsóknin er gerð og rökstyðja valið. 

 

2.2. MAT OG TÚLKUN Á NIÐURSTÖÐUM 

 

Dæmi um viðmiðanir fyrir jákvæða/neikvæða svörun eru m.a.: 

 

jákvæðar i) NNG-gildi sem eru yfir fyrir fram settum viðmiðunarmörkum en þau mörk skulu 
rökstudd á grundvelli rannsóknarsögulegra gagna rannsóknarstofunnar, 

eða ii) NNG-gildi sem eru umtalsvert hærri en samskeiða samanburðurinn, 

neikvæðar i) NNG-gildi sem eru innan við/undir viðmiðunarmörkum sem byggjast á 
rannsóknarsögulegum gögnum , 

eða ii) NNG-gildi sem eru ekki umtalsvert hærri en samskeiða samanburðurinn. 

 

Meta skal líffræðilegt mikilvægi gagnanna, þ.e. taka skal tillit til þátta á borð við breytileika milli dýra, tengsl 
milli skammts og svörunar og frumueiturhrifa. Beita má tölfræðilegum aðferðum til að auðvelda mat 
niðurstaðna úr prófun. Tölfræðileg marktækni skal þó ekki vera eini þátturinn sem sker úr um það hvort 
svörun telst jákvæð. 
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Þótt niðurstöður úr flestum tilraunum séu annaðhvort ótvírætt jákvæðar eða neikvæðar geta gögnin í örfáum 
tilvikum komið í veg fyrir að afdráttarlaus úrskurður fáist um virkni prófunarefnisins. Niðurstöðurnar geta 
verið óvissar eða vafasamar hversu oft sem tilraunin er endurtekin. 

 
Jákvæðar niðurstöður úr prófun í lífi á ófyrirséðri DNA-nýmyndun í lifrarfrumum spendýrs benda til þess að 
prófunarefnið kalli fram skemmdir á DNA í lifrarfrumum spendýrs í lífi sem gera má við með ófyrirséðri 
DNA-nýmyndun í glasi. Neikvæðar niðurstöður benda til þess að við prófunarskilyrðin kalli prófunarefnið 
ekki fram DNA-skemmdir sem unnt er að greina í þessari prófun. 

 
Fjalla skal um líkindi þess að prófunarefnið nái til allrar blóðrásarinnar og þó einkum markvefjarins (t.d. 
kerfisbundin eiturhrif). 

 
3. SKÝRSLUGJÖF 
 

PRÓFUNARSKÝRSLA 
 

Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni: 
 

Leysir/burðarefni: 
 

― rök fyrir vali á burðarefni, 
 

― leysni og stöðugleiki prófunarefnisins í leysinum/burðarefninu, liggi þær upplýsingar fyrir. 
 

Tilraunadýr: 
 

― tegund eða stofn sem er notaður, 
 

― fjöldi, aldur og kyn dýra, 
 

― uppruni, aðbúnaður, fóður o.s.frv., 
 

― þyngd hvers dýrs við upphaf prófunar, einnig líkamsþyngdarbil, meðaltal og staðalfrávik líkamsþyngdar 
  fyrir hvern hóp. 

 
Aðstæður við prófun: 

 
― jákvæður og neikvæður (burðarefni/leysir) samanburður, 

 
― gögn úr rannsókn til að ákvarða skammtastærðir, hafi hún verið gerð, 

 
― rök fyrir vali á skammtastærð, 

 
― upplýsingar um tilreiðslu prófunarefnis, 

 
― upplýsingar um það hvernig prófunarefnið er gefið, 

 
― rökstuðningur fyrir vali á íkomuleið, 

 
― aðferðir til að sannreyna að prófunarefnið nái út í blóðrásina eða markvefinn ef við á, 

 
― umreikningur á styrk prófunarefnisins (í milljónarhlutum) í fóðri/drykkjarvatni yfir í raunskammtastærð  

  (mg/kg líkamsþyngdar á dag) ef við á, 
 

― upplýsingar um gæði fóðurs og vatns, 
 

― nákvæm lýsing á áætlunum um meðhöndlun og sýnatöku, 
 

― aðferðir við mælingar á eiturhrifum, 
 

― aðferð sem er notuð við undirbúning og ræktun lifrarfrumna, 
 

― geislamyndunartækni sem notuð er, 
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― fjöldi útbúinna sýnisglerja og fjöldi frumna sem voru metnar, 

― viðmiðanir við mat, 

― viðmiðanir til að meta hvort niðurstöður rannsókna séu jákvæðar, neikvæðar eða óvissar. 
 

Niðurstöður: 
 

― meðalgildi fyrir korn í kjarna, korn í umfrymi og nettófjölda korna í kjarna fyrir hvert sýni, hvert dýr og  
  hvern hóp, 

― tengsl milli skammts og svörunar, ef þau liggja fyrir, 

― tölfræðilegt mat, ef um það er að ræða, 

― merki um eiturhrif, 

― gögn um samskeiða, neikvæðan (leysir/burðarefni) og jákvæðan samanburð, 

― rannsóknarsöguleg gögn um neikvæðan (leysir/burðarefni) og jákvæðan samanburð, ásamt tilgreiningu  
  á breytusviðum, meðaltölum og staðalfráviki, 

― fjöldi „frumna í viðgerð“, ef hann er ákvarðaður, 

― fjöldi frumna í S-fasa, ef hann er ákvarðaður, 

― lífvænleiki frumnanna. 
 

Umfjöllun um niðurstöður. 
 

Niðurstöður. 
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VEDLEGG 5

SV:

3.2.3. Farligt

R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

Flytande ämnen och beredningar som på grund av sin låga viskositet utgör en fara för människa vid 
aspiration

 a) För ämnen och beredningar som innehåller alifatiska, alicykliska och aromatiska kolväten i en total 
koncentration av 10 % eller mer och

 — har en flödestid mindre än 30 sekunder, uppmätt med en 3 mm utloppsbägare enligt ISO 2431, eller

 — har en kinematisk viskositet lägre än 7 × 10-6 m2/s vid 40 oC, uppmätt med en kalibrerad 
kapillärviskosimeter av glas, enligt ISO 3104 och ISO 3105, eller

 — har en kinematisk viskositet lägre än 7 × 10-6 m2/s vid 40 oC, bestämd från rotationsviskosimetri enligt 
ISO 3219.

Ämnen och beredningar, som uppfyller dessa kriterier, behöver dock inte klassificeras om de har en 
genomsnitlig ytspänning högre än 33 mN/m vid 25 oC, uppmätt med du Noüy-tensiometer eller enligt de 
testmetoder som finns beskrivna i bilaga V del A.5.

b) För ämnen och beredningar, baserat på praktiska erfarenheter från människa.

(Angår ikke ES versjon)

(Angår ikke DA versjon)

(Angår ikke DE versjon)

(Angår ikke EL versjon)

(Angår ikke EN versjon)

(Angår ikke FR versjon)

(Angår ikke IT versjon)

(Angår ikke NL versjon)

(Angår ikke PT versjon)

(Angår ikke FI versjon)

FI:

3.2.6.1. Ihon tulehtuminen

Seuraava vaaraa osoittava lauseka määräytyy alla esiteltävien perusteitten mukaan:

R38 Ärsytää ihoa

 — Aineet ja valmisteet aiheuttavat ihon merkittävän tulehtumisen enintään neljän tunnin altistuksessa 
määritettynä kanilla liitteessä V mainitulla ihoärsytsestillä. Tulehdus kestää vähintään 24 tuntia.

Ihon tulehdus on merkittävää, jos:

 a) punoituksen ja ruvenmuodostuksen tai turvotuksen voimakkuutta kuvaavien lukuarvojen keskiarvo 
laskettuna kaikista koe-eläimistä on vähintään 2;

 b) tai kun liittessä V tarkoitettua testiä on täydennetty käyttämällä kolmea koe-elänitä, vähintään kahden 
koe-eläimen ihon punoituksen ja ruvenmuodostuksen tai turvotuksen voimakkuutta kuvaavien 
lukuarvojen keskiarvo on, jokaiselle koe-eläimelle laskettuna erikseen, vähintään 2.

Kummassakin tapauksessa keskiarvojen lasekmiseen on käytettävä kaikka niitä lukuarvoja, jotka saadaan 
arvioitaessa vaikutusta 24 tunnin, 48 tunnin ja 72 tunnin välein.
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Tulehdusta pidetään myös merkittävänä, jos ihon tulehtuminen jatkuu ainakin kahdella koe-eläimella 
havainnointiajan päättymiseen asti. Erityiset vaikutukset kuten esimerkiksi hyperplasia, hilseileminen, 
värin muutokset, halkeamat, ruvet ja karvojenlähtö on otettava huomioon.

Tähän liittyviä tietoja voidaan saada myös eläimillä tehtävistä ei-akuuttisista altistuskokeista (katso 
lauseketta R48 koskevat huomautukset jaksossa 2.d). Vaikutuksia pidetään merkittävinä, jos ne vastaavat 
edellä kuvattuja vaikutuksia.

 — Aineet ja valmisteet, jotka aiheuttavat ihmisillä merkittävää ihotulehdusta, kun kosketus on ollut 
välitön, jatkuva tai toistuva.

 — Orgaaniset peroksidit, paitsi jos on olemassa näyttöä siitä, että tällaista vaikutusta ei ole.

Tuntoharha (‘paresthesia’):

Pyretroiditorjunta-aineen ihokosketuksen aiheuttamaa tuntoharhaa ihmisessä ei pidetä ärsytysvaikutuksena, 
joka oikeuttaisi luokituksen Xi; R38. S-lauseketta S24 on kuitenkin sovellettava aineisiin, joilla on 
tällainen vaikutus.

(Angår ikke ES versjon)

(Angår ikke DA versjon)

(Angår ikke DE versjon)

(Angår ikke EL versjon)

(Angår ikke EN versjon)

(Angår ikke FR versjon)

(Angår ikke IT versjon)

(Angår ikke NL versjon)

(Angår ikke PT versjon)

(Angår ikke SV versjon)

I nr. 6.2 (Sikkerhetssetninger for stoffer og stoffblandinger):

DE:

S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel ... abwaschen (vom Hersteller anzugeben)

— Anwendungsbereich:

— sehr giftige, giftige oder ätzende Stoffe und Zubereitungen;

— Verwendung:

 — obligatorisch für sehr giftige Stoffe und Zubereitungen;

 — empfohlen für sonstige obengenannte Stoffe und Zubereitungen, inbesondere, wenn Wasser nicht die geeignete 
Spülflüssigkeit ist;

 — empfohlen für ätzende Stoffe und Zubereitungen, die an die allgemeine Öffentlichkeit abgegeben werden.

(Angår ikke ES versjon)

(Angår ikke DA versjon)

(Angår ikke EL versjon)

(Angår ikke EN versjon)

(Angår ikke FR versjon)

(Angår ikke IT versjon)

(Angår ikke NL versjon)

(Angår ikke PT versjon)

(Angår ikke FI versjon)

(Angår ikke SV versjon)
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FI:

S 29 Ei saa tyhjentää viemäriin

— Soveltamisala:

 — erittäin helposti syttyvät tai helposti syttyvät veteen sekoittumattomat nesteet,

 — erittäin myrkylliset tai myrkylliset aineet ja valmisteet,

 — ympäristölle vaaralliset aineet.

— Käytön perusteet:
 
 — pakollinen yleisessä kulutuksessa todennäkoisesti käytettäville ympäristölle vaarallisille ja tunnuksella N 

luokitelluille aineille, jollei kyseessä ole aineen tarkoitettu käyttö,

 — suositeltava yleisessä kulutuksessa todennäkoisesti käytettäville muille edellä mainituille aineille aineille tai 
valmisteille, jollei kyseessä ole kemikaalin tarkoitettu käyttö.

(Angår ikke ES versjon)
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6. VIÐAUKI 
 

„IX. VIÐAUKI 
 

A-HLUTI 
 

Ákvæði um barnheld öryggislok 
 

Til viðbótar við ákvæði e-liðar 1. mgr. 22. gr. þessarar tilskipunar skulu ílát af hvaða stærð sem er, sem innihalda efni 
sem hætta stafar af ef þeim er andað að sér (Xn, H 65), og sem eru flokkuð og merkt samkvæmt lið 3.2.3 í VI. 
viðauka við þessa tilskipun, að undanskildum efnum sem eru markaðssett á úðaformi eða í íláti með áföstum 
úðabúnaði, útbúin með barnheldum öryggislokum. 
 
1. Endurlokanlegar umbúðir 
 

Endurlokanlegar umbúðir með barnheldum öryggislokum skulu vera í samræmi við ISO-staðal 8317 (útgáfa frá 
1. júlí 1989) um „Umbúðir með barnheldum öryggislokum – Kröfur og aðferðir við prófun á endurlokanlegum 
umbúðum“ samþykkt af Alþjóðlegu staðlasamtökunum (ISO). 

 
2. Umbúðir sem eru ekki endurlokanlegar 
 

Umbúðir með barnheldum öryggislokum, sem eru ekki endurlokanlegar, skulu vera í samræmi við CEN-staðal 
EN 862 (útgáfa frá mars 1997) um „Umbúðir með barnheldum öryggislokum – Kröfur og aðferðir við prófun á 
umbúðum sem eru ekki endurlokanlegar“, samþykkt af Staðlasamtökum Evrópu (CEN). 

 
3. Athugasemdir 
 

1. Eingöngu rannsóknarstofur, sem samræmast evrópsku staðlanúmeri EN 45 000, geta vottað að 
framangreindum staðli sé fylgt. 

 
2. Sé rs tök  t i lv ik  

 
Ekki þarf að framkvæma prófunina ef augljóst er að umbúðirnar eru svo öruggar að börn geti ekki komist að 
innihaldinu án þess að nota til þess áhald. 

 
Í öllum öðrum tilvikum, og þegar gildar ástæður eru til að draga í efa að lokunin sé örugg börnum, geta 
innlend yfirvöld farið þess á leit við þann sem er ábyrgur fyrir markaðssetningu vörunnar að hann leggi fram 
vottorð frá rannsóknarstofu, sem lýst er í lið 3.1, sem staðfestir annaðhvort að: 

 
― lokunin sé þannig að ekki sé nauðsynlegt að prófa hana í samræmi við framangreindan ISO-staðal, 

  
eða 
 

― lokunin hafi verið prófuð og reynst vera í samræmi við framangreindan staðal. 
 

B-HLUTI 
 

Ákvæði um búnað fyrir áþreifanlega viðvörun 
 

Tækniforskriftir um búnað fyrir áþreifanlega viðvörun skulu samræmast EN ISO-staðli 11683 (útgáfa frá 1997) um 
„Umbúðir – Áþreifanleg viðvörun um hættu – Kröfur“.“ 

 
 


