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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfis
veitingu og takmarkanir, að því er varðar efni (efnareglurnar 
(REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á 
tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins 
(EBE) nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskip-
unum framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE, 
93/105/EB og 2000/21/EB (1), einkum 3. mgr. 13. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 440/ 
2008 (2) er að finna þær prófunaraðferðir sem skal beitt 
í þeim tilgangi að ákvarða eðlisefnafræðilega eiginleika, 
eiturhrif og visteiturhrif efna að því er varðar reglugerð 
(EB) nr. 1907/2006.

2)  Nauðsynlegt er að uppfæra reglugerð (EB) nr. 440/2008 
með megináherslu á að bæta við nýjum og uppfærðum 
staðgönguaðferðum við prófanir sem Efnahags- og 
framfarastofnunin hefur nýlega samþykkt til að fækka 
dýrum, sem eru notuð í tilraunaskyni, í samræmi við 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/63/ESB frá 
22. september 2010 um vernd dýra sem eru notuð í 

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 81, 19.3.2014, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 183/2014 frá 25. september 
2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 
vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.

(1 ) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 142, 31.5.2008, bls. 1.

vísindaskyni (3) og tilskipun ráðsins 86/609/EBE frá  
24. nóvember 1986 um samræmingu á ákvæðum í lögum 
og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um verndun 
dýra sem notuð eru í tilrauna- og vísindaskyni (4).

3)  Aðlögunin felur í sér tvær aðferðir til að ákvarða eðlis-
efnafræðilega eiginleika, þ.m.t. uppfærslu á prófunar-
aðferðinni til að ákvarða vatnsleysni og nýja prófunar-
aðferð til að ákvarða deilistuðulinn, sem skipta máli 
við mat á þrávirkum efnum sem safnast fyrir í lífverum 
og eru eitruð (PBT-efni), fjórar nýjar aðferðir og eina 
uppfærða aðferð til að ákvarða visteiturhrif og afdrif og 
hegðun í umhverfinu, níu aðferðir til að ákvarða eiturhrif 
og önnur áhrif á heilbrigði, þ.m.t. fjórar prófunar-
aðferðir til að ákvarða eiturhrif við innöndun sem fela 
í sér uppfærslu á þremur aðferðum og eina nýja aðferð 
til að fækka dýrunum sem eru notuð og til að bæta mat 
á áhrifum, uppfærslu á 28 daga prófun á eiturhrifum 
við endurtekna skammta um munn til að taka inn 
mæliþætti fyrir mat á starfsemi innkirtla, uppfærslu á 
prófunaraðferð fyrir eiturefnahvörf, sem skiptir máli 
fyrir hönnun eiturefnafræðilegra rannsókna og skilning 
á þeim, og uppfærslu á prófunaraðferðum til að ákvarða 
langvinn eiturhrif og krabbameinsvaldandi eiginleika og 
á sameinaðri prófun á langvinnum eiturhrifum og krabba-
meins valdandi eiginleikum.

4)  Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 440/2008 til samræmis 
við það.

5)  Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
skv. 133. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006.

(3) Stjtíð. ESB L 276, 20.10.2010, bls. 33.
(4) Stjtíð. EB L 358, 18.12.1986, bls. 1.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 260/2014

frá 24. janúar 2014

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 440/2008 þar sem mælt er fyrir um prófunaraðferðir 
samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, 

leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni, í því skyni að laga hana að tækniframförum 
(efnareglurnar (REACH)) (*)

2015/EES/23/50
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 440/2008 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

 Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

 Gjört í Brussel 24. janúar 2014.

  Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

  José Manuel BARROSO

  forseti.

________
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VIÐAUKI

Viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 440/2008 er breytt sem hér segir:

1)  Í stað kafla A.6 komi eftirfarandi:

„A.6. VATNSLEYSNI

INNGANGUR

1.  Þessi prófunaraðferð jafngildir OECD-viðmiðunarreglu 105 um prófanir (1995). Hún er endurskoðuð útgáfa 
upprunalegrar viðmiðunarreglu 105 um prófanir sem var samþykkt 1981. Enginn efnislegur munur er á 
núverandi útgáfu og þeirri frá 1981. Aðallega hefur framsetningunni verið breytt. Endurskoðunin byggðist á 
prófunaraðferð ESB, „Vatnsleysni“ (1).

ATRIÐI SEM ÞARF AÐ HAFA Í HUGA Í UPPHAFI

2.  Óhreinindi geta haft umtalsverð áhrif á vatnsleysni efnis. Þessi prófunaraðferð beinist að ákvörðun á 
vatnsleysni efna sem eru í meginatriðum hrein og eru stöðug í vatni og ekki rokgjörn. Áður en vatnsleysni er 
ákvörðuð er gagnlegt að afla ýmissa upplýsinga um prófunarefnið, s.s. byggingarformúlu þess, gufuþrýsting, 
klofnunarstuðul og vatnsrof sem fall af sýrustigi.

3.  Aðferðirnar tvær sem lýst er í þessari prófunaraðferð, þ.e. súluskolunaraðferðin og flöskuaðferðin, ná yfir 
leysni,  annars vegar undir og hins vegar yfir 10–2 g/l. Einnig er lýst einfaldri forprófun. Með henni er unnt 
að ákvarða u.þ.b. hversu mikið magn sýnis skal nota í lokaprófuninni og hversu langan tíma það tekur að ná 
mettun.

SKILGREININGAR OG EININGAR

4.  Vatnsleysni efnis er mettunarstyrkur efnisins í vatni, miðað við massa, við tiltekið hitastig.

5.  Vatnsleysnin er gefin upp sem massi uppleysts efnis á rúmmál lausnar. SIeiningin er kg/m3 en einnig má nota 
g/l.

VIÐMIÐUNARÍÐEFNI

6.  Ekki þarf að nota viðmiðunaríðefni þegar prófunarefni er rannsakað.

LÝSING Á AÐFERÐUM

Prófunarskilyrði

7.  Æskilegt er að prófunin sé gerð við 20 ± 0,5 °C. Hitastiginu, sem valið er, skal haldið stöðugu í öllum hlutum 
búnaðarins sem máli skipta.

Forprófun

8.  Í þrepskiptri aðferð er vatni í vaxandi magni og við stofuhita bætt við u.þ.b. 0,1 g af sýni (föst prófunarefni 
skulu vera dyft) í 10 ml kvörðuðu mæliglasi með glertappa. Í hvert sinn sem vatni hefur verið bætt við er 
blandan hrist í 10 mínútur og skoðað með berum augum hvort eitthvað af sýninu sé óuppleyst. Ef sýnið eða 
hlutar þess eru enn óuppleystir þegar 10 ml af vatni hefur verið bætt við skal tilrauninni haldið áfram í 100 ml 
mæliglasi. Áætluð leysni er gefin upp í töflu 1 hér á eftir fyrir neðan það magn af vatni sem þarf til að sýnið 
leysist alveg upp. Ef leysnin er lítil getur þurft lengri tíma til að leysa prófunarefni upp og rétt er að gera ráð 
fyrir a.m.k. 24 klukkustundum. Ef prófunarefnið er ekki uppleyst eftir 24 klukkustundir ætti að bíða lengur (í 
allt að 96 klukkustundir) eða reyna frekari þynningu til að ganga úr skugga um hvort nota eigi súluskolunar- eða 
flöskuaðferðina.

Tafla 1

ml af vatni fyrir 0,1 g 
af leysanlegu efni

0,1 0,5 1 2 10 100 > 100

áætluð leysni í g/l > 1000 1000–200 200–100 100–50 50–10 10–1 < 1
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Súluskolunaraðferð

Meginregla

9.  Þessi aðferð byggist á skolun prófunarefnis með vatni úr örsúlu sem inniheldur óhvarfgjarnt burðarefni sem 
hefur verið þakið með umframmagni af prófunarefninu (2. heimild). Vatnsleysnin er tilgreind sem massastyrkur 
skolvökvans þegar hann hefur náð jafnvægi sem fall af tíma.

Búnaður

10.  Búnaðurinn er örsúla (mynd 1) sem er haldið við stöðugt hitastig. Hún er tengd annaðhvort við hringrásardælu 
(mynd 2) eða við forðaflösku (mynd 3). Örsúlan inniheldur óvirkt burðarefni sem haldið er á sínum stað með 
litlum tappa úr glerull sem gegnir einnig því hlutverki að sía frá agnir. Meðal efna sem nota má sem burðarefni 
eru glerkúlur, kísilgúr eða önnur hvarftreg efni.

11.  Örsúlan, sem sýnd er á mynd 1, hentar til uppsetningar með hringrásardælu. Í henni er kollrúm sem rúmar 
fimm beðrúmtök (hent í upphafi tilraunarinnar) og fimm sýni (sem tekin eru burt til greiningar á meðan á 
tilrauninni stendur). Einnig má nota minni súlu ef hægt er að bæta vatni í kerfið á meðan á tilrauninni stendur 
sem komi í stað fyrstu fimm beðrúmtakanna sem eru fjarlægð með óhreinindunum. Súluna skal tengja með 
slöngu úr hvarftregu efni við hringrásardæluna sem getur skilað u.þ.b. 25 ml/klst. Hringrásardælan getur t.d. 
verið slöngudæla eða himnudæla. Þess skal gætt að engin mengun verði af efninu í slöngunni né/eða ásog á það.

12.  Uppdráttur af uppsetningu með forðaflösku er sýndur á mynd 3. Í þessari uppsetningu er örsúlunni lokað 
með einstefnuloka. Hún er tengd við forðaflöskuna með slíptengi og slöngu úr hvarftregu efni. Rennslið úr 
forðaflöskunni ætti að vera um 25 ml/klst.

Mynd 1

 

Mál í mm

A.  Tenging fyrir slíptengi

B.  Kollrúm

C.  Innanmál 5

D.  Utanmál 19

E.  Tappi úr glerull

F.  Loki
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Mynd 2

 

A.  Loftþrýstingsjöfnun

B.  Rennslismælir

C.  Örsúla

D.  Hitastillisstýrð hringrásardæla

E.  Endurstreymisdæla

F.  Tvístefnuloki fyrir sýnatöku

Mynd 3

 

A.  Forðaflaska (t.d. 2,5 lítra flaska)

B.  Súla

C.  Skammtasafnari

D.  Hitastillir

E.  Teflonslanga

F.  Slíptengi

G.  Vatnslagnir (milli hitastillis og súlu, innra þvermál u.þ.b. 8 mm)

13.  Um það bil 600 mg af burðarefni eru sett í 50 ml flösku með kúptum botni. Hæfilegt magn prófunarefnis er 
leyst upp í rokgjörnum leysi af greiningargæðum og viðeigandi magni af þessari lausn er bætt við burðarefnið. 
Leysirinn skal látinn gufa algerlega upp, t.d. í hverfieimi, þar eð annars mun ekki nást að vatnsmetta burðarefnið 
á meðan á skolun stendur vegna skiptingar á yfirborði þess. Meðhöndlaða burðarefnið er látið liggja í bleyti 
í u.þ.b. 5 ml af vatni í um tvær klukkustundir og svifblöndunni hellt í örsúluna. Einnig má hella þurru, 
meðhöndluðu burðarefni í örsúluna, sem hefur verið fyllt með vatni, og leyfa því að standa í tvær klukkustundir 
til að ná jafnvægi.
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14.  Vandkvæði geta verið á flutningi yfir á burðarefnið sem getur gefið rangar niðurstöður, t.d. ef prófunarefnið er 
flutt sem olía. Þessi vandamál skal rannsaka og greina ítarlega frá niðurstöðunum.

Verkferli þar sem hringrásardæla er notuð

15.  Komið er af stað streymi í gegnum súluna. Mælt er með því að rennslishraðinn sé u.þ.b. 25 ml/klst., en það 
svarar til 10 beðrúmtaka/klst. fyrir súluna sem hér er lýst. Fyrstu fimm beðrúmtökunum, að lágmarki, er hent 
til að fjarlægja vatnsleysanleg óhreinindi. Eftir það er dælan látin ganga uns jafnvægi er náð, en svo telst vera 
þegar tilviljanakennd breyting á styrk fimm sýna í röð er ekki meiri en ± 30%. Þessi sýni skulu vera aðskilin 
hvert frá öðru með millibilum sem samsvara a.m.k. 10 beðrúmtaka gegnumstreymistíma. Með hliðsjón af 
greiningaraðferðinni sem er notuð getur verið æskilegra að setja fram línurit af styrk sem falli af tíma til að sýna 
að jafnvægi sé náð.

Verkferli þar sem forðaflaska er notuð

16.  Hlutasýni af skolvökva (e. eluate fraction) eru tekin eitt af öðru og greind með aðferðinni sem hefur verið valin. 
Hlutasýni, tekin um miðbik afskolunarinnar þar sem styrkleikar eru stöðugir innan ± 30% í a.m.k. fimm sýnum 
sem eru tekin hvert á eftir öðru, eru notuð til að ákvarða leysni.

17.  Tvíeimað vatn er æskilegur skiljuvökvi. Einnig er hægt að nota afjónað vatn með eðlisviðnámi yfir 10 megohm/
cm og heildarinnihaldi lífræns kolefnis undir 0,01%.

18.  Í báðum verkferlum er framkvæmd önnur prófunarkeyrsla með helmingi minni rennslishraða en í þeirri fyrri. 
Ef niðurstöður úr þessum tveimur keyrslum eru samhljóða er prófunin fullnægjandi. Ef mæld leysni er meiri 
við minni rennslishraðann verður að halda áfram að helminga rennslishraðann þar til tvær prófanir í röð gefa 
sömu leysnina.

19.  Í báðum ferlum ætti að kanna hvort í sýnunum greinist svifagnir með því að prófa fyrir Tyndall-áhrifum. Ef 
agnir er að finna ógildir það prófunina og endurtaka verður prófunina eftir að síunargeta súlunnar hefur verið 
aukin.

20.  Mæla ætti sýrustig hvers sýnis, helst með sérstökum litvísisstrimlum.

Flöskuaðferð

Meginregla

21.  Prófunarefnið (föst efni þarf að dyfta) er leyst upp í vatni við hita sem er nokkuð yfir prófunarhitastiginu. 
Þegar mettun er náð er blandan kæld að prófunarhitastigi og haldið þar. Einnig má gera mælinguna beint við 
prófunarhitastigið ef gengið er úr skugga um að mettunarjafnvægi sé náð með viðeigandi sýnatöku. Síðan er 
massastyrkur prófunarefnisins í vatnslausninni, sem má ekki innihalda neinar óuppleystar agnir, ákvarðaður 
með heppilegri greiningaraðferð (3. heimild).

Búnaður

22.  Eftirfarandi hlutir þurfa að vera til staðar:

— venjulegir glermunir og tækjabúnaður rannsóknarstofu,

— tæki til að hrista lausnirnar við stýrt, stöðugt hitastig,

— skilvinda (helst hitastillt) fyrir ýrulausnir, ef þörf er á, og

— greiningartæki.

Verkferli

23.  Metið er með forprófun hversu mikið af prófunarefni þarf til að metta tiltekið magn vatns. Um fimm 
sinnum meira magn en það er vegið í hvert þriggja gleríláta, sem eru með glertappa (t.d. skilvinduglös eða 
flöskur). Vatnsmagninu, sem valið er út frá greiningaraðferðinni og leysnisviðinu, er bætt í hvert ílát. Loka 
skal flöskunum tryggilega og hrista þær síðan við 30 °C. Nota skal hristi eða hræritæki sem getur unnið 
við stöðugt hitastig, t.d. með segulhrærslu í hitastilltu vatnsbaði. Eftir einn dag er eitt ílátið látið standa í  
24 klukkustundir við prófunarhitastigið til að ná jafnvægi og hrist af og til. Innihald ílátsins er síðan sett 
í skilvindu við prófunarhitastigið og styrkur prófunarefnisins í tærum vatnsfasanum er ákvarðaður með 
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viðeigandi greiningaraðferð.  Hinar flöskurnar tvær fá sömu meðhöndlun eftir að þær hafa verið látnar standa 
við 30 °C til að jafnvægi náist, önnur í tvo daga, hin í þrjá. Prófunin telst fullnægjandi ef breyting á styrknum, 
sem mælist í a.m.k. síðustu tveimur ílátunum, er ekki meiri en 15%. Ef niðurstöðurnar úr 1., 2. og 3. íláti sýna 
tilhneigingu í átt að hækkandi gildum ætti að endurtaka prófunina í heild með lengri biðtíma til að ná fram 
jafnvægi.

24.  Prófunina má einnig gera án þess að láta flöskurnar fyrst standa við 30 °C. Til að meta hversu hratt 
mettunarjafnvægi kemst á eru tekin sýni þar til það hefur ekki lengur áhrif á styrkinn sem mælist hversu lengi 
er hrært.

25.  Mæla ætti sýrustig hvers sýnis, helst með sérstökum litvísisstrimlum.

Magngreiningar

26.  Æskilegt er að notuð sé efnasértæk aðferð þar eð lítið magn uppleysanlegra óhreininda getur valdið 
miklum skekkjum í mældri leysni. Dæmi um slíkar aðferðir eru gas- og vökvaskiljun, títrun, ljósmæling og 
spennustraumsmæling.

GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

Gögn

Súluskolunaraðferð

27.  Fyrir hverja keyrslu ætti að reikna út meðalgildi og staðalfrávik a.m.k. fimm sýna sem eru tekin hvert á eftir 
öðru þegar mettunarstyrkurinn hefur náð jafnvægi. Munur á meðalgildunum, sem fást úr tveimur prófunum 
með mismunandi rennsli, ætti ekki að vera meiri en 30%.

Flöskuaðferð

28.  Reikna skal meðaltal einstakra niðurstaðna fyrir flöskurnar þrjár, hverja um sig, og ætti munurinn á þeim ekki 
að vera meiri en 15%.

Prófunarskýrsla

Súluskolunaraðferð

29.  Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni:

— niðurstöður forprófunar,

— efnakenni og efnafræðileg óhreinindi (forhreinsun, ef hún hefur farið fram),

— styrkgildi, rennslishraði og sýrustig fyrir hvert sýni,

— meðaltöl og staðalfrávik a.m.k. minnst fimm sýna í hverri keyrslu sem eru tekin þegar mettunarstyrkurinn 
hefur náð jafnvægi,

— meðaltal a.m.k. tveggja keyrslna í röð,

— hitastig vatnsins meðan á mettunarferlinu stendur,

— greiningaraðferðin,

— tegund burðarefnis,

— hleðsla á burðarefnið,

— hvaða leysir er notaður,

— vísbendingar um hvers kyns efnafræðilegan óstöðugleika efnisins meðan á prófun stóð,

— tilgreina skal allar upplýsingar sem skipta máli við túlkun niðurstaðna, einkum að því er varðar óhreinindi 
og eðlisástand prófunarefnisins.

Flöskuaðferð

30.  Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni:

— niðurstöður forprófunar,

— efnakenni og efnafræðileg óhreinindi (forhreinsun, ef hún hefur farið fram),
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— niðurstöður hverrar magngreiningar, ásamt meðaltali hafi fleiri en eitt gildi verið ákvarðað fyrir hverja 
flösku,

— sýrustig hvers sýnis,

— meðalgildi fyrir þær flöskur sem sýndu sams konar gildi,

— prófunarhitastigið,

— greiningaraðferðin,

— vísbendingar um hvers kyns efnafræðilegan óstöðugleika efnisins meðan á prófun stóð,

— tilgreina skal allar upplýsingar sem skipta máli við túlkun niðurstaðna, einkum að því er varðar óhreinindi 
og eðlisástand prófunarefnisins.

HEIMILDIR:

1)  Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 92/69/EBE 31. júlí 1992 um sautjándu aðlögun að tækniframförum á 
tilskipun ráðins 67/548/EBE um samræmingu á lögum og stjórnsýsluaðgerðum aðildarríkjanna um flokkun, 
pökkun og merkingu hættulegra efna (Stjtíð. EB L 383, 29.12.1992, bls. 113).

2)  NF T 20-045 (AFNOR) (september 1985). Chemical products for industrial use — Determination of water 
solubility of solids and liquids with low solubility — Column elution method.

3)  NF T 20-046 (AFNOR) (september 1985). Chemical products for industrial use — Determination of water 
solubility of solids and liquids with low solubility — Column elution method“.

2)  Kafli A.23 bætist við:

„A.23 DEILISTUÐULL (1-OKTANÓLS Og VATNS): HÆgHRÆRSLUAÐFERÐ

INNGANGUR

1.  Þessi prófunaraðferð jafngildir OECD-viðmiðunarreglu 123 um prófanir (2006). Gildin fyrir deilistuðul 
oktanóls og vatns (POW) upp að log POW 8,2 hafa verið ákvörðuð nákvæmlega með hæghrærsluaðferðinni (1. 
heimild). Hún er því hentug tilraunaaðferð til beinnar ákvörðunar á POW mjög vatnsfælinna efna.

2.  Aðrar aðferðir til að ákvarða deilistuðulinn fyrir 1-oktanól og vatn (POW) eru hristiflöskuaðferðin (2. heimild), 
og ákvörðun á POW út frá rástíma í háþrýstivökvaskiljun með óskautuðum stöðufasa (3. heimild). Hætt er við 
meðhöndlunarskekkju við notkun hristiflöskuaðferðarinnar ef ördropar af oktanóli berast yfir í vatnsfasann. Eftir 
því sem gildi POW hækka leiða þessir dropar í vatnsfasanum í auknum mæli til ofmats á styrk prófunarefnisins 
í vatni. Notkun aðferðarinnar takmarkast því við efni með log POW < 4. Í hinni aðferðinni eru notuð traust gögn 
um POW-gildi, sem hafa verið ákvörðuð beint, til að kvarða sambandið milli rástíma í háþrýstivökvaskiljun og 
mældra POW-gilda. Fyrir lágu drög að OECD-viðmiðunarreglu um ákvörðun á deilistuðlum 1-oktanóls og vatns 
(4. heimild) fyrir jónanleg efni en þau drög skulu ekki lengur notuð.

3.  Þessi aðferð hefur verið þróuð í Hollandi. Samkvæmni þeirra aðferða, sem hér er lýst, hefur verið fullgilt og 
bestuð í fullgildingarrannsókn með hringprófun með þátttöku 15 rannsóknarstofa (5. heimild).

ATRIÐI SEM ÞARF AÐ HAFA Í HUGA Í UPPHAFI

Marktækni og notkun

4.  Að því er varðar hvarftreg, lífræn efni hefur fundist mjög marktækt samband milli deilistuðla þeirra fyrir 
1-oktanól og vatn (POW) og uppsöfnun efnanna í fiski. Auk þess hefur verið sýnt fram á fylgni POW við eiturhrif 
á fisk sem og við ásog íðefna á föst efni á borð við jarðveg og set. Í 6. heimild er að finna víðtækt yfirlit yfir 
þessi tengsl.
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5.  Margvísleg tengsl hafa verið staðfest milli deilistuðulsins fyrir 1-oktanól og vatn og annarra efniseiginleika 
sem eru mikilvægir fyrir umhverfiseiturefnafræði og umhverfisefnafræði. Deilistuðullinn fyrir 1oktanól og 
vatn er því orðinn lykilmæliþáttur fyrir mat á umhverfisáhættu af íðefnum og fyrir spár um afdrif íðefnanna í 
umhverfinu.

Gildissvið

6.  Talið er að hæghrærslutilraunin dragi úr myndun ördropa úr dropum 1-oktanóls í vatnsfasanum. Því kemur ekki 
til þess að sameindir prófunarefnisins bindist þessum dropum og leiði til ofmats á styrknum í vatnsfasanum. 
Hæghrærsluaðferðin er því sérlega heppileg fyrir ákvörðun á POW fyrir efni með vænt log POW-gildi sem eru að 
lágmarki 5 en þar er aftur á móti hætt við að hristiflöskuaðferðin (2. heimild) gefi rangar niðurstöður.

SKILGREINING OG EININGAR

7.  Deilistuðull efnis fyrir vatn og fitusækinn leysi (1oktanól) lýsir jafnvægisskiptingu þess milli þessara tveggja 
fasa. Deilistuðullinn fyrir vatn og 1-oktanól (POW) er skilgreindur sem hlutfallið á milli jafnvægisstyrkleika 
prófunarefnisins í 1-oktanóli, mettuðu með vatni (CO), og vatns mettuðu með 1-oktanóli (CW).

POW = CO/CW

 Deilistuðullinn er einingalaus þar eð hann lýsir hlutfalli styrkleika. Yfirleitt er hann gefinn upp sem logri með 
grunntöluna 10 (log POW). POW-gildið er háð hitastigi og í skráðum gögnum skal því tilgreina hitastigið við 
mælinguna.

MEGINREGLA AÐFERÐARINNAR

8.  Þegar ákvarða á deilistuðulinn eru vatn, 1-oktanól og prófunarefnið látin ná jafnvægi innbyrðis við stöðugt 
hitastig. Því næst eru styrkleikar prófunarefnisins í báðum fösunum ákvarðaðir.

9.  Með því að beita hæghrærsluaðferðinni, sem lögð er til hér, má minnka vandann sem fylgir myndun ördropa í 
tilraunum með hristiflöskuaðferðinni. Hæghrærslutilraunin felst í því að vatn, 1oktanól og prófunarefnið eru 
látin ná jafnvægi innbyrðis í hitastilltum hvarftanki sem hrært er í. Flýtt er fyrir efnisskiptum milli fasanna 
tveggja með því að hræra. Hrærslan skapar lítils háttar iðu sem eykur efnisskiptin milli 1-oktanóls og vatns án 
þess að ördropar myndist (1. heimild).

NOTKUNARSVIÐ PRÓFUNARINNAR

10.  Þar eð tilvist annarra efna en prófunarefnisins gæti haft áhrif á virknistuðul þess skal prófunarefnið prófað í 
hreinu formi. Í tilrauninni með skiptinguna milli 1-oktanóls og vatns skal nota mesta hreinleika efnisins sem 
unnt er að fá á almennum markaði.

11.  Viðkomandi aðferð gildir fyrir hrein efni sem hvorki klofna né tengjast og sýna ekki marktæka yfirborðsvirkni. 
Aðferðina má nota til að ákvarða skiptingarhlutfallið milli 1-oktanóls og vatns fyrir þessi efni og fyrir 
blöndur. Þegar aðferðinni er beitt á blöndur ráðast skiptingarhlutföllin sem mælast milli 1-oktanóls og vatns af 
efnasamsetningu blöndunnar, sem er til prófunar, og af samsetningu raflausnarinnar sem er notuð sem vatnsfasi. 
Svo fremi ekki sé frekar aðhafst gildir aðferðin einnig um efnasambönd sem klofna eða tengjast (sjá 12. lið).

12.  Sakir margs konar jafnvægis í vatni og 1-oktanóli sem birtist í skiptingunni milli 1-oktanóls og vatns hjá efnum 
sem klofna, s.s. lífrænum sýrum og fenólum, lífrænum bösum og málmlífrænum efnum, er skiptingarhlutfallið 
milli 1oktanóls og vatns mjög háð samsetningu raflausnarinnar (7. og 8. heimild). Við ákvörðun 
skiptingarhlutfallsins milli 1-oktanóls og vatns er því nauðsynlegt að fylgjast með og skýra frá sýrustigi 
og samsetningu raflausnarinnar í tilrauninni. Þörf er á sérfræðiáliti við mat á þessum skiptingarhlutföllum. 
Þegar gildið fyrir klofnunarstuðulinn eða -stuðlana er notað þarf að velja viðeigandi pH-gildi svo að tiltekið 
skiptingarhlutfall sé ákvarðað fyrir hvert jónunarástand. Við prófun á málmlífrænum efnasamböndum skal nota 
jafnalausnir sem mynda ekki efnaflóka (8. heimild). Með hliðsjón af fyrirliggjandi þekkingu á efnafræðilegri 
hegðun og eiginleikum prófunarefnisins í vatni (flókamyndunarstuðlar, klofnunarstuðlar) ber að velja þannig 
tilraunaskilyrði að hægt sé að meta í hvaða formi eða formum prófunarefnið birtist í vatnsfasanum. Halda skal 
jónastyrknum eins í öllum tilraununum með því að nota bakgrunnsraflausn.

13.  Prófunarefni sem hafa litla vatnsleysni eða hátt POW-gildi geta valdið vandkvæðum í prófunum þar eð styrkur 
þeirra í vatni verður mjög lítill og því erfitt að ákvarða hann nákvæmlega. Í þessari prófunaraðferð eru 
leiðbeiningar um hvernig skuli taka á þessum vanda.
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UPPLÝSINGAR UM PRÓFUNAREFNIÐ

14.  Efnafræðileg prófefni skulu vera af greiningarhreinleika eða enn hreinni. Mælt er með því að notuð séu ómerkt 
prófunarefni með þekktri efnasamsetningu og helst af a.m.k. 99% hreinleika eða geislamerkt prófunarefni 
með þekktri efnasamsetningu og geislaefnafræðilegum hreinleika. Ef notuð eru snefilefni með skömmum 
helmingunartíma skal leiðrétta fyrir sundrun. Ef prófunarefnið er geislamerkt skal nota greiningaraðferð sem er 
sértæk fyrir viðkomandi efni til að tryggja að geislavirknin sem mælist stafi beint frá prófunarefninu.

15.  Unnt er að meta log POW-gildið með til þess gerðu hugbúnaðarforriti sem fæst á almennum markaði eða með 
því að nota hlutfallið milli leysni prófunarefnisins í báðum leysum.

16.  Áður en gerð er tilraun með hæghrærsluaðferðinni til að ákvarða POW ættu eftirfarandi upplýsingar um 
prófunarefnið að liggja fyrir:

a)  byggingarformúla

b)  heppilegar greiningaraðferðir til að ákvarða styrkleika efnisins í vatni og 1-oktanóli

c)  klofnunarstuðull eða -stuðlar efna sem geta jónast (viðmiðunarregla Efnahags- og framfarastofnunarinnar 
112 (9. heimild))

d)  vatnsleysni (10. heimild)

e)  ólífrænt vatnsrof (11. heimild)

f)  auðlífbrjótanleiki (12. heimild)

g)  gufuþrýstingur (13. heimild).

LÝSING Á AÐFERÐINNI

Búnaður og tæki

17.  Nota þarf venjulegan rannsóknarstofubúnað, einkum eftirfarandi:

— segulhrærur og teflonhúðaða hrærisegla til að hræra í vatnsfasanum,

— greiningartæki sem henta til ákvörðunar á styrk prófunarefnisins á væntu styrkbili,

— hræriílát með krana á botninum. Það fer eftir metnu gildi log POW og greiningarmörkum (LOD) 
prófunarefnasambandsins hvort til greina kemur að nota hvarfílát í sömu hlutföllum en sem rúmar meira en 
einn lítra til að vatnsmagnið nægi til efnafræðilegs útdráttar og greiningar. Með því móti fæst meiri styrkur 
í vatni og þar af leiðandi áreiðanlegri magngreining. Í 1. viðauka er tafla yfir lágmarksrúmtakið, sem metið 
er sem nauðsynlegt, greiningarmörk efnasambandsins, mat á log POWgildi þess og vatnsleysni þess. Taflan 
byggist á sambandinu milli log POW og hlutfallsins milli leysni í oktanóli og í vatni, samkvæmt Pinsuwan 
o.fl. (14 heimild):

log Pow = 0,88,88 log SR + 0,41

 þar sem:

 SR = Sokt/Sw (í mólstyrk),

 og á sambandinu til að spá fyrir um vatnsleysnina samkvæmt Lyman (15. heimild). Líta verður á 
vatnsleysni, sem er reiknuð með jöfnunni í 1. viðauka, sem fyrsta mat. Rétt er að taka fram að notandanum 
er frjálst að fá fram mat á vatnsleysni með hvaða sambandi öðru sem hann telur að lýsi betur sambandinu 
milli vatnsfælni og leysni. Þegar spáð er fyrir um leysni efnasambanda sem eru föst efni er t.d. mælt með 
því að bræðslumarkið sé haft með. Sé notuð breytt jafna skal ganga úr skugga um að jafnan til reiknings 
á leysni í oktanóli gildi enn. Í 2. viðbæti er skýringarmynd af hræriíláti sem er í glerkápu og rúmar u.þ.b. 
einn lítra. Hlutföll ílátsins, sem sýnt er í 2. viðbæti, hafa reynst vel og er rétt að halda þeim þótt notaður sé 
búnaður af annarri stærð;

— Í hæghrærslutilrauninni er mikilvægt að hafa búnað til að halda hitastiginu stöðugu.
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18.  Ílát skulu vera úr hvarftregu efni svo að ásog á yfirborð ílátsins verði hverfandi.

Tilreiðsla prófunarlausnanna

19.  Við ákvörðun á POW skal nota eins hreint 1oktanól og unnt er að fá á almennum markaði (a.m.k. + 99 %). 
Mælt er með því að 1-oktanól sé hreinsað með útdrætti með sýru, basa og vatni og því næst þurrkað. Einnig má 
hreinsa 1-oktanól með eimingu. Nota skal hreinsað 1-oktanól til að tilreiða staðallausnir úr prófunarefnunum. 
Vatnið, sem nota skal við ákvörðun á POW, skal vera eimað í búnaði úr gleri eða kvarsi eða koma úr hreinsikerfi 
en einnig má nota vatn af hreinleika sem krafist er í háþrýstivökvaskiljun. Eimað vatn skal síað í gegnum 
0,22 μm síu og nota skal blanksýni til að tryggja að þykktu útdrættirnir innihaldi engin óhreinindi sem gætu 
haft áhrif á prófunarefnið. Sé notuð sía úr glertrefjum skal hreinsa hana með því að hita hana í a.m.k. þrjár 
klukkustundir við 400 °C.

20.  Báðir leysarnir eru mettaðir hvor með öðrum fyrir tilraunina með því að láta þá ná jafnvægi í nægilega stóru 
íláti. Þetta er gert með því að hræra hægt í tveggjafasakerfinu í tvo daga.

21.  Valinn er heppilegur styrkleiki fyrir prófunarefnið og það síðan leyst upp í 1-oktanóli (mettuðu með vatni). 
Ákvarða þarf deilistuðull 1-oktanóls og vatns í þynntum lausnum í 1-oktanóli og vatni. Styrkur prófunarefnisins 
ætti því ekki að meiri en 70% af leysni þess og ekki yfir 0,1 M í hvorum fasanum um sig (1. heimild). Ekki 
mega vera svifagnir úr prófunarefninu í 1-oktanóllausnunum sem eru notaðar.

22.  Viðeigandi magn prófunarefnisins er leyst upp í 1-oktanóli (mettuðu með vatni). Sé metið gildi log POW er 
hærra en fimm skal sjá til þess að 1oktanóllausnirnar, sem eru notaðar í tilrauninni, innihaldi ekki svifagnir úr 
prófunarefninu. Í því skyni er fylgt eftirfarandi verkferli fyrir íðefni með log POW-matsgildi sem er > 5:

— Prófunarefnið er leyst upp í 1-oktanóli (mettuðu með vatni).

— Lausnin er látin standa nógu lengi til að svifagnirnar nái að setjast. Á meðan þær eru að setjast er styrkur 
prófunarefnisins vaktaður.

— Þegar styrkleikagildin, sem mælast í 1-oktanóllausninni, eru orðin stöðug er stofnlausnin þynnt með 
viðeigandi magni af 1-oktanóli.

— Styrkur þynntu stofnlausnarinnar er mældur. Ef mældur styrkur er í samræmi við þynninguna er hægt að 
nota þynntu stofnlausnina í hæghrærslutilrauninni.

Útdráttur og greining sýna

23.  Nota skal fullgilta greiningaraðferð við magngreiningu prófunarefnisins. Rannsakendur verða að leggja fram 
sannanir fyrir því að styrkleikar í vatnsmettuðu 1-oktanóli sem og í 1-oktanólmettuðum vatnsfasa í tilrauninni 
séu yfir magngreiningarmörkum greiningaraðferðarinnar sem er notuð Ef nauðsynlegt er að nota aðferðir með 
útdrætti skal fastsetja heimt prófunarefnisins úr vatnsfasanum og 1-oktanólfasanum í efnagreiningunni áður en 
tilraunin er gerð. Mælimerkið skal leiðrétt með hliðsjón af blanksýnum og þess gætt að greiniefni berist ekki 
frá einu sýni til annars.

24.  Þar eð styrkleiki vatnsfælinna prófunarefna í vatnsfasanum er fremur lítill er sennilega er nauðsynlegt að draga 
efnið út úr vatnsfasanum með lífrænum leysi og forþykkja útdráttinn fyrir greiningu. Af sömu ástæðum er 
nauðsynlegt að tryggja lágan blankstyrk. Til þess þarf að nota mjög hreina leysa, helst leysa sem eru ætlaðir til 
greininga á efnaleifum. Enn fremur getur það hjálpað, til að koma í veg fyrir víxlmengun, að nota glervörur sem 
hafa verið hreinsaðar rækilega áður (t.d. með þvotti með leysi eða hitun við hátt hitastig).

25.  Mat á gildi log POW má fá með sérstöku matsforriti eða með sérfræðiáliti. Ef gildið er hærra en sex er nauðsynlegt 
að vakta af gaumgæfni leiðréttingar fyrir blanksýnum og yfirfærslu greiniefnisins milli sýna. Sé metið gildi 
log POW hærra en sex er auk þess skylt að nota staðgöngustaðal til að leiðrétta fyrir heimt svo að unnt sé að 
fá háa forþykkingarstuðla. Á almennum markaði fæst fjöldi hugbúnaðarforrita til mats á POW(5), s.s. Clog P  
(16. heimild), KOWWIN (17. heimild), ProLogP (18. heimild) og ACD log P (19. heimild). Finna má lýsingar 
á matsaðferðum í 20.–22. heimild.

(5) Þessar upplýsingar eru aðeins veittar til fróðleiks fyrir notendur. Nota má önnur jafngild tölvuforrit ef hægt er að sýna fram á að þau 
skili sömu niðurstöðum.
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26.  Magngreiningarmörkin (LOQ) til ákvörðunar á prófunarefninu í 1-oktanóli og vatni eru fastsett með 
viðurkenndum aðferðum. Nota má þá þumalfingursreglu að ákvarða magngreiningarmörkin sem þann styrk í 
vatni eða 1-oktanóli sem gefur suðhlutfallið 10. Velja skal heppilega útdráttar- og forþykkingaraðferð og einnig 
skal tilgreina heimt í efnagreiningu. Valinn er viðeigandi forþykkingarstuðull til að fá merki af tilskilinni stærð 
við magngreininguna.

27.  Á grundvelli mæligilda greiningaraðferðarinnar og væntum styrkleikum er ákvarðað u.þ.b. hversu stórt sýni 
þarf til að unnt sé að ákvarða nákvæmlega styrk efnasambandsins. Leitast skal við að taka vatnssýni sem eru 
of lítil til að gefa nægilegt mælimerki. Einnig skal varast að taka allt of stór vatnssýni því að annars gæti orðið 
of lítið af vatni eftir fyrir tilskilinn lágmarksfjölda greininga (n = 5) Í I. viðbæti er lágmarksrúmmál sýnis gefið 
upp sem fall af rúmmáli ílátsins, greiningarmörkum prófunarefnisins og leysni prófunarefnisins.

28.  Prófunarefnið er magngreint með samanburði á kvörðunarferlum viðkomandi efnasambands. Styrkleikar í 
greindum sýnum skulu liggja á bilinu milli hæsta og lægsta styrkleika staðlanna.

29.  Þegar um er að ræða prófunarefni með hærra log POW-matsgildi en sex verður að bæta staðgöngustaðli í 
vatnssýnið á undan útdrættinum til að unnt sé að meta töp sem verða við útdrátt og forþykkingu vatnssýnanna. 
Ef leiðrétta á nákvæmlega fyrir heimt verða eiginleikar staðgöngustaðlanna að vera mjög líkir eða nákvæmlega 
þeir sömu og prófunarefnisins. Í þessu skyni er best að nota (stöðugar) samsætumerktar hliðstæður efnanna sem 
eru til mælingar (t.d. fulltvívetnaðar eða 13C-merktar). Sé ekki unnt að nota merktar, stöðugar samsætur, þ.e. 13C 
eða 2H, skal sýnt fram á það með áreiðanlegum gögnum úr birtum heimildum að eðlisefnafræðilegir eiginleikar 
viðkomandi staðgöngustaðals eru mjög líkir eiginleikum prófunarefnisins. Við vökva-vökvaútdrátt vatnsfasans 
geta myndast ýrulausnir. Hægt er að draga úr þeim með því að bæta við salti og láta ýrulausnina setjast yfir nótt. 
Nauðsynlegt er að greina frá aðferðunum sem eru notaðar við útdrátt og forþykkingu.

30.  Ef þörf krefur má þynna sýni, sem eru tekin úr 1-oktanólfasanum, með hentugum leysi áður en að greiningu 
kemur. Enn fremur er mælt með notkun staðgöngustaðla til að leiðrétta fyrir heimt þegar um er að ræða efni 
sem hafa sýnt mjög mikinn breytileika í heimtartilraunum (hlutfallslegt staðalfrávik > 10%).

31.  Lýsa skal greiningaraðferðinni ítarlega. Þar með er talin útdráttaraðferðin, forþykkingar- og þynningarstuðlar, 
mæligildi, kvörðunarvenjur, kvörðunarsvið, heimt prófunarefnisins úr vatni í efnagreiningunni, íbót 
staðgöngustaðla til að leiðrétta fyrir heimt, blankgildi, greiningarmörk og markgreiningarmörk.

Framkvæmd prófunarinnar

Bestu hlutföll 1-oktanól og vatns

32.  Við val á magni vatns og 1-oktanóls skal hafa í huga magngreiningarmörkin (LOQ) í 1-oktanóli og vatni, 
forþykkingarstuðlana fyrir vatnssýnin, magn sýnanna sem eru tekin úr 1-oktanóli og vatni og vænta styrkleika. 
Af ástæðum er varða gerð tilraunarinnar skal magn 1oktanóls, sem er notað í hæghrærslukerfinu, valið þannig 
að 1-oktanóllagið verði nægilega þykkt (> 0,5 cm) til að unnt verði að taka sýni úr 1-oktanólfasanum án þess 
að raska honum.

33.  Við ákvörðun á efnasamböndum með log POW-gildið 4,5 eða hærra er dæmigert að notuð séu fasahlutföllin 
20–50 ml af 1-oktanóli og 950–980 ml af vatni í eins lítra íláti.

Prófunarskilyrði

34.  Hvarfílátið er hitastillt svo að hitabreytingin í prófuninni sé minni en 1 °C. Magngreiningin skal framkvæmd 
við 25 °C.

35.  Verja skal tilraunakerfið fyrir dagsbirtu með því að gera tilraunina í myrkvuðu herbergi eða hylja hvarfílátið 
með álpappír.

36.  Tilraunin skal gerði í eins ryklausu umhverfi og unnt er.

37.  Hrært er í blöndunni af 1-oktanóli og vatni uns jafnvægi er náð. Lengd þess tíma, sem það tekur að ná jafnvægi, 
er metin í fortilraun með því að beita hæghrærsluaðferðinni og taka sýni úr vatni og 1-oktanóli með jöfnu 
millibili. Líða skulu a.m.k. fimm klukkustundir milli þess sem sýni eru tekin.

38.  Við hverja POW-ákvörðun skal gera a.m.k. þrjár sjálfstæðar hæghrærslutilraunir.
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Ákvörðun þess tíma sem það tekur að ná jafnvægi

39.  Litið er svo á að jafnvægi sé náð þegar aðhvarfslína styrkhlutfallsins milli 1-oktanóls og vatns sem fall af tíma, 
á tímabili sem nær yfir fjóra tímapunkta, hefur hallatölu sem víkur ekki að ráði frá núlli við pgildið 0,05. 
Lágmarkstími til að ná jafnvægi er einn dagur og síðan má hefja sýnatöku. Nota má þá þumalfingursreglu að 
taka megi sýni úr efnum, sem hafa lægra log POWmatsgildi en fimm, á öðrum og þriðja degi. Það kann að taka 
lengri tíma að ná jafnvægi þegar um er að ræða vatnsfælnari efni. Fyrir efnasamband með log POW-gildið 8,23 
(dekaklórbífenýl) þurfti 144 klukkustundir til að ná jafnvægi. Jafnvægið er metið með því að taka ítrekað sýni 
úr sama ílátinu.

Upphaf tilraunarinnar

40.  Í upphafi tilraunarinnar er hvarfílátið fyllt með 1oktanólmettuðu vatni. Gefa skal nægan tíma fyrir blönduna að 
ná hitastiginu samkvæmt hitastillinum.

41.  Æskilegu magn prófunarefnis (sem er uppleyst í tilskildu magni af vatnsmettuðu 1-oktanóli) er bætt varlega 
í hvarfílátið. Þetta er mjög mikilvægt þrep í tilrauninni því að koma þarf í veg fyrir iðumyndun við blöndun 
fasanna tveggja. Af þeim sökum er 1-oktanólfasinn látinn drjúpa hægt úr pípettu upp að vegg tilraunaílátsins 
nálægt vatnsyfirborðinu. Hann flæðir þá eftir glerveggnum og myndar filmu yfir vatnsfasanum. Aldrei má hella 
1-oktanólinu beint í hvarfílátið né láta 1-oktanólið drjúpa beint niður í vatnið.

42.  Þegar hrærsla er hafin skal hraði hennar aukinn hægt. Sé ekki hægt að stilla hreyfla hræribúnaðarins eins og við 
á kemur til greina að nota spenni. Stilla skal hrærsluhraðann þannig að við skilflötinn milli vatns og 1oktanóls 
myndist hringiða sem er 0,5–2,5°cm á dýpt. Hægja skal á hrærslunni ef dýpt hringiðunnar fer yfir 2,5°cm því 
að ella gætu myndast ördropar úr 1-oktanóldropum í vatnsfasanum og valdið ofmati á styrk prófunarefnisins í 
vatninu. Mælt er með hámarkshrærsluhraðanum 2,5°cm á grundvelli niðurstaðna úr fullgildingarrannsókn með 
hringprófun. Þetta er millivegur milli þess að ná jafnvægi hratt og takmarka myndun ördropa úr 1-oktanóli.

Sýnataka og meðhöndlun sýna

43.  Slökkva skal á hræribúnaðinum fyrir sýnatökuna og bíða þar til vökvarnir eru hættir að hreyfast. Að lokinni 
sýnatöku er hræribúnaðurinn settur aftur í gang, fyrst hægt en síðan er hrærsluhraðinn aukinn smám saman eins 
og lýst er hér að framan.

44.  Vatnssýnin eru tekin úr krana í botni hvarfílátsins. Ávallt skal henda dauðarúmmáli vatns í þessum krönum  
(u.þ.b. 5 ml í ílátinu sem sýnt er í 2. viðbæti). Ekki hefur verið hrært í vatninu í krönunum og það er því 
ekki í jafnvægi við afganginn af vatninu í ílátinu. Skráið magn vatnssýnanna og sjáið til þess að innihald 
prófunarefnisins í vatninu, sem er hent, sé tekið með í reikninginn á massajöfnuðinum. Lágmarka skal tap við 
uppgufun með því að láta vatnið renna rólega inn í skiltrektina til að raska ekki vatns- og 1-oktanóllaginu.

45.  Sýni úr 1oktanóli eru fengin með því að draga lítinn deiliskammt (u.þ.b. 100 μl) úr 1oktanóllaginu með 100 
míkrólítra sprautu sem er öll úr gleri. Mikilvægt er raska ekki skilfletinum. Magn vökvasýnisins, sem er tekið, 
er skráð. Lítill deiliskammtur nægir þar eða 1-oktanólsýnið verður þynnt.

46.  Við meðhöndlun sýnanna skal ekki nota óþarfa þrep við yfirfærslu sýna. Því skal magn sýna ákvarðað með 
þyngdarmælingum. Ef um er að ræða vatnssýni má gera þetta með því að safna vatnssýninu í skiltrekt sem 
inniheldur þegar tilskilið magn leysis.

GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

47.  Samkvæmt þessari prófunaraðferð er POW ákvarðað með því að gerðar eru þrjár hæghrærslutilraunir (þrjár 
tilraunaeiningar), við sömu skilyrði, með efnasambandinu sem er til rannsóknar. Aðhvarfsgreiningin, sem er 
notuð til að sýna að jafnvægi er náð, skal byggjast á niðurstöðum úr a.m.k. fjórum ákvörðunum á CO/CW á 
fjórum tímapunktum í röð. Það gerir kleift að reikna dreifni sem mælikvarða á óvissu þess meðalgildis sem fæst 
í hverri tilraunaeiningu.

48.  Lýsa má POW með dreifni í gögnunum sem fást í hverri tilraunaeiningu. Þessar upplýsingar eru notaðar til að 
reikna POW sem vegið meðaltal niðurstaðna úr hverri tilraunaeiningu fyrir sig. Andhverfugildið fyrir dreifni 
niðurstaðnanna úr tilraunaeiningunum er notað sem vog. Með því móti hafa gögn, sem sýna mikinn breytileika 
(settur fram sem dreifni) og eru þar af leiðandi ekki mjög áreiðanleg, minni áhrif á niðurstöðurnar en gögn með 
litla dreifni.
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49.  Vegið staðalfrávik er reiknað á sama hátt. Það lýsir endurtekningarnákvæmni POW-mælinganna. Ef gildið fyrir 
vegið staðalfrávik er lágt þýðir það mikla endurtekningarnákvæmni í ákvörðun á POW innan einnar og sömu 
rannsóknarstofunnar. Hér á eftir er lýst formlegri, tölfræðilegri úrvinnslu gagnanna.

Úrvinnsla niðurstaðna

Sýnt fram á að jafnvægi sé náð:

50.  Logri hlutfallsins milli styrks prófunarefnisins í 1-oktanóli og vatni (log (CO/Cw)) er reiknaður fyrir hvern 
sýnatökutímapunkt. Sýnt er fram á að efnafræðilegu jafnvægi sé náð með því að teikna þetta hlutfall sem fall af 
tíma. Þegar ferillinn á þessari teikningu, sem byggist á a.m.k. fjórum tímapunktum í röð, verður láréttur sýnir 
það að jafnvægi er náð og að efnasambandið er algerlega uppleyst í 1-oktanólinu. Ef svo er ekki þarf að halda 
prófuninni áfram þar til fjórir tímapunktar í röð gefa hallatölu sem víkur ekki að ráði frá núlli við p-gildið 0,05 
en það sýnir að log Co/Cw er óháð tíma.

log Pow

51.  Log POW-gildið fyrir viðkomandi tilraunaeiningu er reiknað sem vegið meðalgildi log Co/Cw fyrir þann hluta 
ferilsins, fyrir log Co/Cw sem fall af tíma, þar sem sýnt hefur verið fram á að jafnvægi sé náð. Vegið meðaltal 
er reiknað með því að vega gögnin með andhverfugildi dreifninnar svo að áhrif gagnanna á lokaniðurstöðuna 
verði í öfugu hlutfalli við óvissuna í gögnunum.

log Pow

52.  Meðalgildi log POW í hinum mismunandi tilraunaeiningum er reiknað sem meðalgildi niðurstaðna úr hverri 
tilraunaeiningu fyrir sig, vegið með dreifni hennar.

Útreikningarnir eru gerðir sem hér segir:

log POW,Av = (Σwi × log POW,i) × (Σwi)–1

þar sem:

log POW,i = log POW-gildi tilraunaeiningarinnar i;

log POW,Av = vegið meðalgildi einstakra ákvarðana á log POW,

wi = tölfræðilegt vægi log POW-gildi tilraunaeiningarinnar i fær.

Umhverfan fyrir dreifni log POW,i er notuð sem wi ((wi)(var(log POW,i)–1))

53.  Skekkja í meðalgildinu fyrir log POW er metin sem sú endurtekningarnákvæmni fyrir log Co/Cw sem er ákvörðuð 
í jafnvægisfasa hverrar tilraunaeiningar um sig. Hún er sett fram sem vegið staðalfrávik fyrir log POW,Av 
(σlogPow,Av) sem er svo aftur mæling á skekkjunni sem tengist log POW,Av. Unnt er að reikna vegið staðalfrávik út 
frá veginni dreifni (varlog Pow,Av) sem hér segir:

varlog Pow, AV = (∑Wi × (log POW,i  – log POW,Av)2) ∑Wi × (n – 1))-1

σlog Pow,Av = (varlog Pow,Av)0,5

Táknið n stendur fyrir fjölda tilraunaeininga.

Prófunarskýrsla

54.  Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni:

Prófunarefni:

— almennt heiti, efnaheiti, CAS-númer, byggingarformúla (þ.m.t. staðsetning merkis ef geislamerkt efni eru 
notuð) og þeir eðlisefnafræðilegir eiginleikar sem skipta máli (sjá 17. lið),

— hreinleiki (óhreinindi) prófunarefnis,

— geislaefnafræðilegur hreinleiki merktra íðefna og mólvirkni (ef við á),

— bráðabirgðamatsgildi log Pow sem og aðferðin sem er notuð til að leiða út það gildi.
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 Prófunarskilyrði:

— dagsetningar fyrir gerð rannsóknanna,

— hitastig meðan á tilraun stendur,

— magn 1oktanóls og vatns í upphafi prófunarinnar

— magn sýnanna sem eru tekin úr 1-oktanóli og vatni

— magn þess 1-oktanóls og vatns sem verður eftir í prófunarílátunum

— lýsing á prófunarílátum og hrærsluskilyrðum (form hrærisegulsins og prófunarílátsins, dýpt hringiðunnar í 
mm og hrærsluhraðinn ef hann er þekktur),

— greiningaraðferðirnar sem eru notaðar til að ákvarða prófunarefnið og magngreiningarmörkin,

— sýnatökutímar,

— sýrustig vatnsfasans og einnig jafnarnir, sem eru notaðir, ef sýrustigið er stillt fyrir jónanlegar samsætur,

— fjöldi samhliða prófana.

 Niðurstöður:

— endurtekningarnákvæmni og næmi greiningaraðferðanna sem eru notaðar,

— styrkleikar prófunarsefnisins, sem voru ákvarðaðir í 1-oktanóli og vatni, sem fall af tíma

— reikningur massajafnaðar,

— hitastig og staðalfrávik eða hitasvið meðan á tilrauninni stóð,

— aðhvarfsgreining á styrkhlutfallinu sem fall af tíma,

— meðalgildi log Pow,Av og staðalskekkja þess,

— umræða og túlkun niðurstaðanna,

— dæmi um hrágagnatölur fyrir dæmigerða greiningu (öll hrágögn skulu geymd í samræmi við staðla 
fyrir góðar starfsvenjur við rannsóknir), þ.m.t. endurheimtarhlutfall fyrir staðgöngustaðla, og fjöldi 
punkta á kvörðunarferlinum (ásamt viðmiðunum fyrir fylgnistuðul kvörðunarferilsins) og niðurstöður úr 
gæðatryggingu og gæðaeftirliti (QA/QC),

— fullgildingarskýrsla um magngreiningaraðferðina ef slík skýrsla liggur fyrir (skal tilgreind í heimildunum).
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1. viðbætir

Töflureiknir fyrir útreikning á því lágmarksmagni af vatni sem þarf til greiningar á prófunarefnum með 
mismunandi log POW -gildi í vatnsfasa

Forsendur:

— Hámarksmagn einstakra deiliskammta = 10% af heildarmagni, 5 deiliskammtar = 50% af heildarmagni.

— Styrkleiki prófunarefna = 0,7 × leysni í hvorum fasa. Fyrir minni styrkleika þarf meira magn.

— Magnið sem notað er til að ákvarða greiningarmörk = 100 ml.

— Log Pow á móti log Sw og log Pow á móti SR (Soct/Sw) eru hæfilegar framsetningar á samböndunum sem gilda fyrir 
prófunarefnin.

Mat á Sw

log Pow jafna log Sw Sw (mg/l)

4 (–)0,922 log Pow 4,184 0,496 3,133E+00

4,5 (–)0,922 log Pow 4,184 0,035 1,084E+00

5 (–)0,922 log Pow 4,184 –0,426 3,750E-01

5,5 (–)0,922 log Pow 4,184 –0,887 1,297E-01

6 (–)0,922 log Pow 4,184 –1,348 4,487E-02

6,5 (–)0,922 log Pow 4,184 –1,809 1,552E-02

7 (–)0,922 log Pow 4,184 –2,270 5,370E-03

7,5 (–)0,922 log Pow 4,184 –2,731 1,858E-03

8 (–)0,922 log Pow 4,184 –3,192 6,427E-04

Mat á Soct

log Pow jafna Soct (mg/l)

4 log Pow = 0,88log SR 0,41 3,763E+04

4,5 log Pow = 0,88log SR 0,42 4,816E+04

5 log Pow = 0,88log SR 0,43 6,165E+04

5,5 log Pow = 0,88log SR 0,44 7,890E+04

6 log Pow = 0,88log SR 0,45 1,010E+05

6,5 log Pow = 0,88log SR 0,46 1,293E+05

7 log Pow = 0,88log SR 0,47 1,654E+05

7,5 log Pow = 0,88log SR 0,48 2,117E+05

8 log Pow = 0,88log SR 0,49 2,710E+05

Heildarmassi prófunarefnis
(mg)

Massoct/Masswater
MassH2O

(mg)
ConcH2O

(mg/l)
Massoct

(mg)
Concoct

(mg/l)

1 319 526 2,5017 2,6333 1 317 26 333
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Heildarmassi prófunarefnis
(mg)

Massoct/Masswater
MassH2O

(mg)
ConcH2O

(mg/l)
Massoct

(mg)
Concoct

(mg/l)

1 686 1 664 1,0127 1,0660 1 685 33 709

2 158 5 263 0,4099 0,4315 2 157 43 149

2 762 16 644 0,1659 0,1747 2 762 55 230

3 535 52 632 0,0672 0,0707 3 535 70 691

4 524 1664 36 0,0272 0,0286 4 524 90 480

5 790 5263 16 0,0110 0,0116 5 790 115 807

7 411 1 664 357 0,0045 0,0047 7 411 148 223

9 486 5 263 158 0,0018 0,0019 9 486 189 713

Magnútreikningar

Nauðsynlegt lágmarksmagn fyrir H2O-fasann við hvern styrkleika á greiningarmörkum

log Kow Greiningarmörk (míkrógramm/l)→ 0,001 0,01 0,10 1,00 10

4 0,04 0,38 3,80 38 380

4,5 0,09 0,94 9,38 94 938

5 0,23 2,32 23,18 232 2 318

5,5 0,57 5,73 57,26 573 5 726

6 1,41 14,15 141 1 415 14 146

6,5 3,50 34,95 350 3 495 34 950

7 8,64 86,35 864 8 635 86 351

7,5 21,33 213 2 133 21 335 213 346

8 52,71 527 5 271 52 711 527 111

Rúmmál sem notað er 
fyrir greiningarmörk (1)

0,1

Lykill vegna útreikninga

Er < 10% af heildarrúmmáli vatnsfasa, eins lítra jafnvægisílát.

Er < 10% af heildarrúmmáli vatnsfasa, tveggja lítra jafnvægisílát.

Er < 10% af heildarrúmmáli vatnsfasa, fimm lítra jafnvægisílát.

Er < 10% af heildarrúmmáli vatnsfasa, tíu lítra jafnvægisílát.

Fer yfir 10% jafnvel í tíu lítra jafnvægisílátinu.

Yfirlit yfir nauðsynlegt magn, háð vatnsleysni og Log Pow

Nauðsynlegt lágmarksrúmmál fyrir H2O-fasann við hvern styrkleika á greiningarmörkunum (ml)

log Pow Sw (mg/l)
Greiningarmörk 

(míkrógramm/l)→
0,001 0,01 0,10 1,00 10

4 10 0,01 0,12 1,19 11,90 118,99

5 0,02 0,24 2,38 23,80 237,97

3 0,04 0,40 3,97 39,66 396,62

1 0,12 1,19 11,90 118,99 1 189,86
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log Pow Sw (mg/l)
Greiningarmörk 

(míkrógramm/l)→
0,001 0,01 0,10 1,00 10

4,5 5 0,02 0,20 2,03 20,34 203,37

2 0,05 0,51 5,08 50,84 508,42

1 0,10 1,02 10,17 101,68 1 016,83

0,5 0,20 2,03 20,34 203,37 2 033,67

5 1 0,09 0,87 8,69 86,90 869,01

0,5 0,17 1,74 17,38 173,80 1 738,02

0,375 0,23 2,32 23,18 231,75 2 317,53

0,2 0,43 4,35 43,45 434,51 4 345,05

5,5 0,4 0,19 1,86 18,57 185,68 1 856,79

0,2 0,37 3,71 37,14 371,36 3 713,59

0,1 0,74 7,43 74,27 742,72 7 427,17

0,05 1,49 14,85 148,54 1 485,43 14 854,35

6 0,1 0,63 6,35 63,48 634,80 6 347,95

0,05 1,27 12,70 126,96 1 269,59 12 695,91

0.025 2,54 25,39 253,92 2 539,18 25 391,82

0,0125 5,08 50,78 507,84 5 078,36 50 783,64

6,5 0.025 2,17 21,70 217,02 2 170,25 21 702,46

0,0125 4,34 43,40 434,05 4 340,49 43 404,93

0.006 9,04 90,43 904,27 9 042,69 90 426,93

0,003 18,09 180,85 1 808,54 18 085,39 180 853,86

7 0,006 7,73 77,29 772,89 7 728,85 77 288,50

0,003 15,46 154,58 1 545,77 15 457,70 154 577,01

0,0015 23,19 231,87 2 318,66 23 186,55 231 865,51

0,001 46,37 463,73 4 637,31 46 373,10 463 731,03

7,5 0,002 19,82 198,18 1 981,77 19 817,73 198 177,33

0,001 39,64 396,35 3 963,55 39 635,47 396 354,66

0,0005 79,27 792,71 7 927,09 79 270,93 79 2709,32

0,00025 158,54 1 585,42 15 854,19 158 541,86 1 585 418,63

8 0,001 33,88 338,77 3 387,68 33 876,77 338 767,72

0,0005 67,75 677,54 6 775,35 67 753,54 677 535,44

0,00025 135,51 1 355,07 13 550,71 135 507,09 1 355 070,89

0,000125 271,01 2 710,14 27 101,42 271 014,18 2 710 141,77

Rúmmál sem notað er fyrir 
greiningarmörk (1)

0,1
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2. viðbætir

Dæmi um prófunarílát í glerkápu sem ætlað er til ákvörðunar á POW mEÐ HÆgHRÆRSLUTILRAUN

“3)  Í stað kafla B.2 komi eftirfarandi:

„B.2. BRÁÐ EITURHRIF VIÐ INNÖNDUN

INNGANGUR

1.  Þessi prófunaraðferð jafngildir OECD-viðmiðunarreglu 403 um prófanir (2009) (1. heimild). Upprunaleg 
viðmiðunarregla 403 um prófanir á bráðum eiturhrifum við innöndun var samþykkt 1981. Þessi endurskoðaða 
prófunaraðferð B.2. (sem jafngildir hinni endurskoðuðu viðmiðunarreglu 403 um prófanir) var hönnuð til að 
tryggja meiri sveigjanleika, draga úr notkun tilraunadýra við prófanir og uppfylla þarfir vegna reglusetningar. 
Endurskoðaða prófunaraðferðin nær yfir tvenns konar rannsóknir: rannsókn samkvæmt hefðbundinni LC50-
aðferðarlýsingu og rannsókn samkvæmt S × t-aðferðarlýsingu (styrkur × tími). Megineinkenni þessarar 
prófunaraðferðar er hæfnin til að sýna sambandið milli styrks og svörunar, allt frá banvænum niðurstöðum 
til óbanvænna, til að fá fram miðgildisbanastyrk (LC50), óbanvænan þröskuldsstyrk (t.d. LC01) og hallatölu 
og til að greina mögulegan kynbundinn næmleika. S × t-aðferðarlýsinguna ætti að nota ef það er sérstök 
þörf, vísindaleg eða vegna reglusetningar, á að gera prófanir á dýrum yfir mörg, mislöng tímabil, s.s. vegna 
áætlanagerðar varðandi neyðarviðbrögð (t.d. til að leiða út leiðbeinandi gildi fyrir bráð váhrif, viðmiðunarreglur 
um skipulagningu neyðarviðbragða eða viðmiðunargildi fyrir bráð váhrif), eða vegna skipulags landnotkunar.

2.  Leiðbeiningar um framkvæmd og túlkun rannsókna samkvæmt þessari prófunaraðferð er að finna í leiðbeiningar
skjalinu um prófun á bráðum eiturhrifum við innöndun (leiðbeiningarskjal 39 (GD 39)) (2. heimild).

3.  Skilgreiningar, sem eru notaðar í tengslum við þessa prófunaraðferð, eru settar fram í lok þessa kafla og í 
leiðbeiningarskjali 39 (2. heimild).

4.  Þessi prófunaraðferð gerir kleift að greina eiginleika prófunaríðefna og vinna megindlegt áhættumat á þeim og 
einnig að raða þeim í ákveðna röð og skipa þeim í flokka samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 (3. heimild). 
Í leiðbeiningarskjali 39 (2. heimild) eru gefnar leiðbeiningar um val á viðeigandi prófunaraðferð fyrir prófun á 
bráðum eiturhrifum. Ef einungis er krafist upplýsinga um flokkun og merkingu er almennt mælt með kafla B.52 
í þessum viðauka (4) (sjá leiðbeiningarskjal 39 (2. heimild)). Þessi prófunaraðferð, B.2, er ekki sérstaklega 
ætluð til prófunar á sérhæfðu efni s.s. efni með reglulega byggingu (e. isometric) eða trefjótt efni sem leysast 
treglega upp eða framleidd nanóefni.
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ATRIÐI SEM ÞARF AÐ HAFA Í HUGA Í UPPHAFI

5.  Áður en kemur að prófun í samræmi við þessa prófunaraðferð skal prófunarstofan taka til athugunar allar 
fyrirliggjandi upplýsingar um prófunaríðefnið í því skyni að lágmarka notkun tilraunadýra, þ.m.t. fyrirliggjandi 
rannsóknir (t.d. kafla B.52 í þessum viðauka (4. heimild)) ef gögn úr þeim benda til þess að ekki sé þörf á frekari 
prófunum. Upplýsingar, sem geta komið að gagni við val á heppilegustu tegundinni, stofni, kyni, váhrifamáta 
og hæfilegum prófunarstyrkleikum, eru m.a. auðkenni, efnafræðileg bygging og eðlisefnafræðilegir eiginleikar 
prófunaríðefnisins, niðurstöður úr eiturhrifaprófunum í glasi og í lífi, fyrirhuguð notkun og möguleikar á 
váhrifum á menn, fyrirliggjandi gögn um megindleg vensl byggingar og virkni og eiturefnafræðileg gögn um 
efni með skylda efnabyggingu (sjá leiðbeiningarskjal 39 (2. heimild)).

6.  Varast skal, eftir því sem unnt er, að gera prófanir með ætandi og/eða ertandi prófunaríðefnum í styrkleikum 
sem búist er við að valdi miklum sársauka og/eða þjáningu.  Til að kanna hvort hægt sé að komast hjá frekari 
prófunum skal meta ætingar- eða ertingarmátt á grundvelli sérfræðiálits sem styðst við vísbendingar á borð við 
reynslu manna og dýra (t.d. rannsóknir með endurteknum skömmtum sem gerðar eru í styrkleikum sem eru 
ekki ætandi eða ertandi), fyrirliggjandi gögn úr prófunum í glasi (t.d. úr köflum B.40. (5. heimild), B40.A (6. 
heimild) í þessum viðauka eða OECD-viðmiðunarreglu 435 um prófanir (7. heimild), pH-gildi, upplýsingar 
um svipuð efni eða önnur viðeigandi gögn. Þegar sérstök reglusetningarþörf er fyrir hendi (t.d. varðandi 
neyðaráætlanir) er hægt að nota þessa prófunaraðferð til að láta dýr verða fyrir váhrifum frá þessum efnum 
því hún gerir rannsóknarstjóranum eða yfirrannsakandanum kleift að stjórna valinu á markstyrkleikunum. 
Hvað sem öðru líður skulu markstyrkleikar ekki framkalla mikil ertandi eða ætandi áhrif en þó nægja til að 
framlengja ferilinn fyrir styrkháða svörun upp í gildi sem ná að uppfylla reglufest og vísindaleg markmið 
prófunarinnar. Velja skal styrkleika í hverju tilviki fyrir sig og rökstyðja styrkleikavalið (sjá leiðbeiningar- 
skjal 39 (2. heimild)).

MEGINREGLA PRÓFUNARINNAR

7.  Þessi endurskoðaða prófunaraðferð, B.2, var hönnuð til að afla nægilegra upplýsinga um bráð eiturhrif 
prófunaríðefnis til að hægt væri að flokka það og til að afla upplýsinga um banvæni (t.d. LC50, LC01 og hallatölu), 
fyrir annað eða bæði kynin eftir því sem þörf er á, vegna megindlegs áhættumats. Þessi prófunaraðferð býður 
upp á tvær aðferðir. Fyrri aðferðin er með hefðbundinni aðferðarlýsingu þar sem hópar dýra eru látnir verða 
fyrir váhrifum við efri styrkleikamörk (markprófun) eða frá röð mismunandi styrkleika í þrepskiptri aðferð í 
fyrirframákveðinn tíma sem er yfirleitt fjórar klukkustundir. Aðrar lengdir váhrifatíma kunna að gilda til að 
þjóna sérstökum tilgangi vegna reglusetningar. Seinni aðferðin er samkvæmt S × t-aðferðarlýsingu þar sem 
hópar dýra eru látnir verða fyrir váhrifum með einum styrkleika (við efri styrkleikamörk) eða röð mismunandi 
styrkleika í mislangan tíma.

8.  Dauðvona dýr, og dýr sem sýna merki um sársauka eða mikla og viðvarandi þjáningu, ætti að aflífa á 
mannúðlegan hátt og farið eins með þau við túlkun prófunarniðurstöðunnar og dýr sem drepast í prófuninni. 
Fjallað er um viðmiðanir fyrir ákvörðun um að aflífa dýr sem eru dauðvona eða sárþjáð og gefnar  leiðbeiningar 
um greiningu fyrirsjáanlegs eða yfirvofandi dauða í leiðbeiningarskjali Efnahags og framfarastofnunarinnar 
nr. 19 um mannúðlega endapunkta (8. heimild).

LÝSING Á AÐFERÐINNI

Val á dýrategund

9.  Nota skal ung, heilbrigð, fullvaxin dýr af algengum rannsóknarstofustofnum. Rottur eru ákjósanlegasta 
tegundin og ef aðrar tegundir eru notaðar ætti að færa rök fyrir því.

Dýrin undirbúin

10.  Kvendýrin skulu vera eibær og ekki með fangi. Á váhrifadegi ættu dýrin að vera ung, fullvaxin, 8–12 vikna 
gömul og líkamsþyngd þeirra ætti ekki að víkja meira en ± 20% frá meðalþyngd fyrir hvort kyn dýra á sama 
aldri sem hafa áður komist í snertingu við efnið. Dýrin eru valin af handahófi og merkt til að þau þekkist í 
sundur. Dýrin eru höfð í búrum sínum í að minnsta kosti fimm daga fyrir prófunina til að láta þau venjast 
umhverfisaðstæðum á rannsóknarstofunni. Einnig ætti að láta dýrin venjast prófunarbúnaðinum í stuttan tíma 
fyrir prófun þar eð það minnkar álagið sem fylgir því að koma í nýtt umhverfi.

Dýrahald

11.  Hitastigið í vistarverum tilraunadýranna skal vera 22 ºC (± 3 ºC) . Rakastig ætti helst að vera 30–70% þó að 
slíkt sé e.t.v. ekki mögulegt þegar burðarefnið er vatn. Fyrir og eftir váhrif ætti að öllu jöfnu að setja dýrin í 
búr í hópum eftir kyni og styrkleika en ekki ættu að vera fleiri dýr í búri en svo að hægt sé að fylgjast vel með 
hverju dýri og fækkun dýra af völdum sjálfsafráns og átaka verði í lágmarki. Ef dýr eiga eingöngu að verða 
fyrir váhrifum um nef getur verið nauðsynlegt að leyfa þeim að venjast rörunum sem halda þeim föstum. Rörin, 
sem halda dýrunum föstum, ættu ekki að valda óþarfa líkamlegu álagi eða álagi vegna hita eða hreyfingarleysis. 
Höft geta haft áhrif á lífeðlisfræðilega endapunkta, s.s. líkamshita (ofurhiti) og/eða andrýmd á mínútu. Ef 
fyrirliggjandi eru almenn gögn sem sýna að engar slíkar breytingar hafi átt sér stað svo nokkru nemi er ekki þörf 
á foraðlögun að rörunum sem halda dýrunum föstum. Dýr, sem eru látin verða fyrir váhrifum um allan líkamann 
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frá úðaefni, skulu vera hvert í sínu búri meðan á váhrifum stendur til að koma í veg fyrir að prófunarúðaefnið 
smjúgi gegnum feldinn á öðrum dýrum í sama búri. Nota má hefðbundið og vottað rannsóknarstofufóður, nema 
meðan á váhrifum stendur, ásamt ótakmörkuðu magni af neysluvatni. Nota skal gervilýsingu og hafa til skiptis 
birtu í 12 klukkustundir og myrkur í 12 klukkustundir.

Innöndunarklefar

12.  Við val á innöndunarklefa skal hafa í huga eðli prófunaríðefnisins og markmiðið með prófununinni. Æskilegur 
váhrifamáti er um nef eingöngu (þetta hugtak felur í sér váhrif um höfuð eingöngu, nef eingöngu eða trýni 
eingöngu). Váhrif um nef eingöngu verða að jafnaði fyrir valinu fyrir rannsóknir á úðaefnum í fljótandi eða 
föstu formi og fyrir gufur sem kunna að þéttast og mynda úða. Sérstök markmið rannsóknarinnar kynnu að 
nást betur með váhrifum á allan líkamann en færa skal rök fyrir slíku í rannsóknarskýrslunni. Til að tryggja 
stöðugleika í andrúmsloftinu, þegar klefi fyrir allan líkamann er notaður, skal heildarumfang tilraunadýranna 
ekki fara yfir 5% af rúmmáli klefans. Meginreglum og sérstökum kostum og göllum aðferðanna með váhrifum 
um nef eingöngu og um allan líkamann er lýst í leiðbeiningarskjali 39 (2. heimild).

VÁHRIFASKILYRÐI

Notkun mismunandi styrkleika

13.  Beiting váhrifa um nef eingöngu getur varað í allt að sex klukkustundir fyrir rottur. Ef mýs eru látnar verða fyrir 
váhrifum um nef eingöngu ættu váhrifin að jafnaði ekki að vara lengur en í fjórar klukkustundir. Leggja skal 
fram rökstuðning fyrir því ef þörf er á rannsóknum sem vari lengur (sjá leiðbeiningarskjal 39 (2. heimild)). Dýr 
sem eru látin verða fyrir váhrifum frá úðaefni í klefum fyrir allan líkamann skulu hýst hvert í sínu búri til að 
koma í veg fyrir að þau innbyrði prófunaríðefnið þegar þau snyrta önnur dýr í sama búri. Ekki skal gefa fóður 
á váhrifatímabilinu. Heimilt er að gefa vatn þegar allur líkaminn er látinn verða fyrir váhrifum.

14.  Dýr eru látin verða fyrir váhrifum frá prófunaríðefninu í formi lofttegunda, gufu, úða eða blöndu þeirra. 
Eðlisástandið, sem skal prófað, er háð eðlisefnafræðilegum eiginleikum prófunaríðefnisins, styrkleikanum 
sem er valinn og/eða líklegasta eðlisástandi prófunaríðefnisins við meðhöndlun þess og notkun. Ídræg og 
efnafræðilega hvarfgjörn prófunaríðefni skal prófa við þurr loftskilyrði. Gæta verður þess að ekki myndist 
sprengifimur styrkur.

Dreifing agnastærðar

15.  Gera skal ákvörðun á agnastærð fyrir allt úðaefni og fyrir gufur sem kunna að þéttast og mynda úða. Til 
að tryggja að öll viðkomandi svæði öndunarvegarins verði fyrir váhrifum er mælt með úðaefni með 
massamiðgildisþvermál (MMAD) á bilinu frá 1–4 μm með rúmfræðilegu staðalfráviki (σg) á bilinu 1,5–3,0 (2., 
9. og 10. heimild). Kosta skal kapps um að uppfylla þennan staðal en takist það ekki er sérfræðiálit nauðsynlegt. 
Málmlofttegundir geta t.d. verið minni en þessi staðall segir til um og hlaðnar agnir, trefjar og ídræg efni (sem 
stækka í röku umhverfi öndunarvegarins) geta farið yfir þennan staðal.

Undirbúningur prófunaríðefnis í burðarefni

16.  Nota má burðarefni til að ná fram hæfilegum styrk og agnastærð prófunaríðefnisins í andrúmsloftinu. Almennt 
skal velja vatn fremur en annað burðarefni. Efnisagnir gætu þurft að fara í vélræna vinnslu til að ná tilskilinni 
agnastærðardreifingu en þó skal þess gætt að prófunaríðefnið brotni ekki niður eða breytist. Ef talið er að 
vélræn vinnsla hafi breytt samsetningu prófunaríðefnisins (t.d. mjög hátt hitastig vegna núnings við of mikla 
mölun) skal sannprófa samsetningu prófunaríðefnisins með efnagreiningu. Þess skal gætt að menga ekki 
prófunaríðefnið. Ekki er nauðsynlegt að prófa kornótt efni sem eru ekki auðmulin og eru af ásettu ráði samsett 
þannig að ekki er hægt að anda þeim að sér. Nota skal slitprófun til að sýna fram á að innöndunarhæfar agnir 
myndist ekki við meðhöndlun á kornótta efninu. Ef innöndunarhæf efni myndast við slitprófunina skal gera 
prófun á eiturhrifum við innöndun.

Samanburðardýr

17.  Ekki er nauðsynlegt að nota samskeiða, neikvæðan samanburðarhóp sem fær loft. Ef notað er annað burðarefni 
en vatn til að mynda prófunarandrúmsloftið skal ekki nota samanburðarhóp sem fær eingöngu burðarefni nema 
rannsóknarsöguleg gögn um eiturhrif við innöndun séu ekki tiltæk. Ef eiturhrifarannsókn á prófunaríðefni, sem 
er í samsetningu með burðarefni, sýnir engin eiturhrif er burðarefnið þar af leiðandi ekki eitrað í þeim styrkleika 
sem notaður er við prófunina og því er ekki þörf á samanburði með burðarefni.

VÖKTUN Á VÁHRIFASKILYRÐI

Loftstreymi í klefa

18.  Loftstreymið í klefanum skal vera undir ströngu eftirliti, stöðugri vöktun og skráð a.m.k. einu sinni á hverjum 
klukkutíma á váhrifatímanum. Vöktun á styrkleika (eða stöðugleika) prófunarandrúmsloftsins er heildarmæling 
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á öllum kvikum mæliþáttum og óbein aðferð til að hafa eftirlit með öllum kvikum mæliþáttum sem skipta 
máli við myndun andrúmslofts. Leggja skal sérstaka áherslu á að komast hjá enduröndun í klefum fyrir 
váhrif um nef eingöngu ef loftstreymið í váhrifakerfinu getur ekki náð fram kviku flæði andrúmslofts með 
prófunaríðefninu. Til eru staðlaðar aðferðir sem nota má til að sýna fram á að enduröndun eigi sér ekki stað 
við valin vinnsluskilyrði (2. og 11. heimild). Súrefnisstyrkur skal vera a.m.k. 19% og styrkur koltvísýrings skal 
ekki fara yfir 1%. Ef ástæða er til að ætla að ekki sé unnt að uppfylla þessar kröfur skal mæla styrk súrefnis og 
koltvísýrings.

Hitastig og rakastig í klefa

19.  Hitastig í klefa skal vera 22 ± 3 °C. Rakastig á öndunarsvæði dýranna, bæði við váhrif um nef eingöngu og 
váhrif á allan líkamann, skal vaktað og skráð a.m.k. þrisvar sinnum ef váhrifin vara í allt að fjórar klukkustundir 
og á klukkutíma fresti ef þau vara í skemmri tíma. Helst skal halda rakastiginu á bilinu 30–70% en stundum er 
það ekki unnt (t.d. við prófun á blöndum sem eru að stofni til úr vatni) eða rakastigið er ekki mælanlegt þar eð 
prófunaríðefnið hefur áhrif á prófunaraðferðina.

Prófunaríðefni: Nafnstyrkur

20.  Ef ástæða þykir til skal reikna út og skrá nafnstyrkinn í váhrifaklefanum. Nafnstyrkur er massi prófunaríðefnisins 
sem er myndað, deilt með heildarmagni loftsins sem fer í gegnum klefakerfið. Nafnstyrkur er ekki notaður til 
að lýsa váhrifum á dýrin en samanburður á nafnstyrk og raunstyrk gefur vísbendingar um framleiðslunýtni 
prófunarkerfisins og því má nota hann til að finna framleiðsluvandamál.

Prófunaríðefni: Raunstyrkur

21.  Raunstyrkur er styrkur prófunaríðefnisins á öndunarsvæði dýranna í innöndunarklefa. Hægt er að ná fram 
raunstyrk með sértækum aðferðum (t.d. beinni sýnatöku, aðferðum með ásogi eða efnahvarfi og því næst lýsingu 
á eiginleikum með efnagreiningu) eða með ósértækum aðferðum s.s. þyngdarmælingu á síum. Þyngdarmælingu 
má einungis gera fyrir duftkennd úðaefni með einum efnisþætti eða úðaefni úr lítt rokgjörnum vökvum og hún 
skal studd sértækri lýsingu á eiginleikum prófunarefnisins í viðeigandi forrannsókn. Einnig má ákvarða styrk 
duftkenndra úðaefna með mörgum efnisþáttum með fellingargreiningu. Það útheimtir þó greiningargögn sem 
sýna að samsetning loftborins efnis samsvari upphafsefninu. Ef þessar upplýsingar eru ekki aðgengilegar getur 
verið nauðsynlegt að endurgreina prófunaríðefnið (helst í loftbornu ástandi þess) með reglulegu millibili meðan 
á rannsókn stendur. Þegar um er að ræða efni í úðaformi sem geta gufað upp eða þurreimast skal sýna fram á að 
því hafi verið safnað í öllum fösum sínum með þeirri aðferð sem valin var. Í rannsóknarskýrslunni skal kveðið 
á um mark-, nafn- og raunstyrkleika en í tölfræðilegri greiningu til að reikna út gildi fyrir banvænan styrk skal 
eingöngu nota raunstyrkleika.

22.  Nota skal eina lotu af prófunaríðefninu, ef unnt er, og geyma prófunarsýnið við skilyrði sem viðhalda hreinleika, 
einsleitni og stöðugleika þess. Áður en rannsóknin hefst skal gera lýsingu á eiginleikum prófunaríðefnisins, 
þ.m.t. hreinleika þess og, ef það er tæknilega mögulegt, auðkennum og magni sanngreindra aðskotaefna og 
óhreininda. Hægt er að sýna fram á þetta, m.a. með eftirfarandi gögnum: rástíma og hlutfallslegu toppflatarmáli, 
mólþyngd úr massa- eða gasgreiningu, eða með öðru mati. Þó að auðkenni prófunarsýnisins sé ekki á ábyrgð 
prófunarstofunnar getur verið skynsamlegt að hún staðfesti lýsingu verkbeiðanda á eiginleikunum, a.m.k. að 
einhverju leyti (t.d. að því er varðar lit, eðliseiginleika o.s.frv.).

23.  Váhrifaloftinu skal haldið eins stöðugu og unnt er og það skal vaktað samfellt og/eða ósamfellt eftir því hvaða 
greiningaraðferð er notuð. Ef notuð er ósamfelld sýnataka skal taka sýni úr andrúmsloftinu í klefanum a.m.k. 
tvisvar sinnum í rannsókn sem tekur fjórar klukkustundir. Ef það er ekki mögulegt vegna þess að loftstreymi er 
takmarkað eða styrkleikar litlir er hægt að safna einu sýni yfir allt váhrifatímabilið. Komi fram skýrar sveiflur 
frá einu sýni til annars skal taka fjögur sýni fyrir hver váhrifatíma í næstu styrkleikum sem eru prófaðir. Einstaka 
sýni fyrir styrkleika í klefa ættu ekki að víkja meira en ± 10% frá meðalstyrkleikanum fyrir lofttegundir og 
gufur eða ± 20% fyrir fljótandi eða föst úðaefni. Reikna skal og skrá tímann sem það tekur að ná jafnvægi 
í klefanum (t95). Váhrifatíminn spannar myndunartíma prófunaríðefnisins og tímann sem þarf til að ná t95. 
Leiðbeiningar um mat á t95 er að finna í leiðbeiningarskjali 39 (2. heimild).

24.  Þegar um er að ræða mjög flóknar efnablöndur, sem samanstanda af loftegundum/gufum og úðaefnum 
(t.d. brennanlegum lofttegundum og prófunaríðefnum sem er sprautað út úr þar til gerðum vörum/tækjum 
til endanlegrar notkunar), getur hver fasi hagað sér á ólíkan hátt í innöndunarklefa og því skal velja a.m.k. 
eitt vísiefni (greiniefni), yfirleitt helsta virka efnið í blöndunni, í hverjum fasa (lofttegund/gufa og úðaefni). 
Þegar prófunaríðefnið er blanda skal tilgreina greiningarstyrkinn fyrir blönduna en ekki bara fyrir virka efnið 
eða efnisþáttinn (greiniefni). Viðbótarupplýsingar varðandi raunstyrki er að finna í leiðbeiningarskjali 39  
(2. heimild).
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Prófunaríðefni: Dreifing agnastærðar

25.  Ákvarða skal agnastærðardreifingu úðaefna með þrepavirkum agnastærðarmæli (e. cascade impactor) eða 
staðgöngutæki, s.s. loftaflfræðilegum agnastærðarmæli (e. aerodynamic particle sizer), a.m.k. tvisvar sinnum 
á hverjum fjögurra klukkustunda váhrifatíma. Sé unnt að sýna fram á jafngildi niðurstaðnanna sem fást með 
þrepavirkum agnastærðarmæli og með staðgöngutækinu er heimilt að nota staðgöngutækið í allri rannsókninni. 
Nota ætti annað tæki, s.s. þyngdarmælingarsíu eða gasúðasafnflösku/gasþvottaflösku (e. impinger/gas bubbler), 
samhliða grunntækinu til að staðfesta söfnunargetu grunntækisins. Massastyrkurinn, sem fæst með greiningu 
agnastærðar, ætti að vera innan hæfilegra marka þess massastyrks sem fæst með þyngdarmælingu á síum (sjá 
leiðbeiningarskjal 39 (2. heimild)). Ef hægt er að sýna fram á jafngildi í fyrri áföngum rannsóknarinnar má 
sleppa frekari staðfestingarmælingum.  Af ástæðum er varða velferð dýra ætti að gera ráðstafanir til að sem 
minnst verði af ófullnægjandi gögnum sem geta leitt til þess að endurtaka þarf beitingu váhrifa. Þegar um er að 
ræða gufur skal ákvarða agnastærð þeirra ef sá möguleiki er fyrir hendi að þétting gufu geti leitt af sér myndun 
úðaefnis eða ef agnir greinast í gufuandrúmslofti þar sem fasar geta blandast (sjá 15. lið). 

VERKFERLI

26.  Tveimur tegundum rannsókna er lýst hér á eftir: rannsókn samkvæmt hefðbundinni aðferðarlýsingu og 
rannsókn samkvæmt S × t-aðferðarlýsingu. Báðar aðferðarlýsingarnar geta falið í sér undirbúningsrannsókn, 
meginrannsókn og/eða markprófun (hefðbundin aðferðarlýsing) eða prófun við styrkleikamörk (S × t). Ef 
vitað er að annað kynið er næmara en hitt getur rannsóknarstjórinn ákveðið að gera þessar rannsóknir með 
næmara kyninu eingöngu. Ef önnur nagdýr en rottur verða fyrir váhrifum um nef eingöngu er hægt að stilla 
hámarkslengdir váhrifatímans til að lágmarka tegundarbundna þjáningu. Áður en rannsóknin hefst skal taka öll 
fyrirliggjandi gögn til athugunar í því skyni að lágmarka notkun tilraunadýra. Gögn, sem verða til við notkun 
kafla B.52 í þessum viðauka (4. heimild), kunna að gera undirbúningsrannsókn óþarfa og kunna einnig að sýna 
hvort annað kynið er næmara en hitt (sjá leiðbeiningarskjal 39 (2. heimild)).

HEFÐBUNDIN AÐFERÐARLÝSING

Almenn atriði: Hefðbundin aðferðarlýsing

27.  Í hefðbundinni rannsókn er hópur dýra látinn verða fyrir váhrifum frá prófunaríðefni í ákveðinn tíma (yfirleitt 
4 klukkustundir) í klefum fyrir váhrif um nef eingöngu eða fyrir váhrif á allan líkamann. Dýr eru látin verða 
fyrir váhrifum, annaðhvort við styrkleikamörk (markprófun) eða með a.m.k. þremur styrkleikum í þrepskiptri 
aðferð (meginrannsókn). Á undan meginrannsókn getur komið undirbúningsrannsókn nema upplýsingarnar 
um prófunaríðefnið séu þegar fyrir hendi, t.d. ef gerð hefur verið rannsókn samkvæmt kafla B.52 (sjá 
leiðbeiningarskjal 39 (2. heimild)).

Undirbúningsrannsókn: Hefðbundin aðferðarlýsing

28.  Undirbúningsrannsókn er notuð til að meta mátt prófunaríðefnisins, bera kennsl á mun kynjanna að því er varðar 
næmleika og vera að gagni við val á stigum váhrifastyrkleika fyrir meginrannsóknina eða markprófunina. 
Við val á styrkleikastigum fyrir undirbúningsrannsóknina skal nota allar fyrirliggjandi upplýsingar, þ.m.t. 
fyrirliggjandi gögn um megindleg vensl byggingar og virkni og gögn um svipuð íðefni. Að hámarki skulu þrjú 
karldýr og þrjú kvendýr látin verða fyrir váhrifum á hverju styrkleikastigi (nauðsynlegt getur verið að nota  
3 dýr af hvoru kyni til að sýna fram á mun kynjanna). Undirbúningsrannsókn getur tekið til aðeins eins 
styrkleika en hægt er að prófa fleiri styrkleika ef nauðsyn krefur. Í undirbúningsrannsókn skal ekki prófa svo 
mörg dýr og styrkleika að hún líkist meginrannsókn. Í stað undirbúningsrannsóknar er hægt er að nota áður 
gerða rannsókn samkvæmt kafla B.52 (4. heimild) (sjá leiðbeiningarskjal 39 (2. heimild)).

Markprófun: Hefðbundin aðferðarlýsing

29.  Markprófun er notuð þegar vitað er eða vænst er að prófunaríðefnið sé nær óeitrað, þ.e. það framkallar 
eiturefnasvörun sem er rétt yfir lögbundnum styrkleikamörkum. Í markprófun er einn hópur með þremur 
karldýrum og þremur kvendýrum látinn verða fyrir váhrifum frá prófunaríðefninu við styrkleikamörk. Þekking 
á samsvarandi, prófuðum íðefnum getur gefið vísbendingar um eiturhrif prófunaríðefnisins, að teknu tilliti til 
tegundar og hundraðshluta innihaldsefna sem vitað er að skipta máli í eiturefnafræðilegu tilliti. Sé lítið sem 
ekkert vitað um eiturhrif prófunaríðefnisins eða sé þess vænst að prófunaríðefnið sé eitrað ber að framkvæma 
meginrannsóknina.

30.  Val á styrkleikamörkum fer yfirleitt eftir kröfum samkvæmt reglum. Þegar reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er 
notuð eru styrkleikamörkin fyrir lofttegundir, gufur og úðaefni 20 000 milljónarhlutar, 20 mg/l og 5 mg/l, 
í sömu röð (eða mesti styrkur sem næst) (3. heimild). Það getur verið tæknilega erfitt að framleiða sum 
prófunaríðefnin við styrkleikamörk þeirra, einkum þegar um er að ræða gufur og úðaefni. Þegar úðaefni eru 
prófuð skal meginmarkmið vera að ná innöndunarhæfum agnastærðum (massamiðgildisþvermál 1–4 μm). 
Þetta er hægt fyrir flest prófunaríðefni í styrkleika sem nemur 2 mg/l. Ekki skal reyna að prófa úðaefni í meiri 
styrkleika en 2 mg/l nema unnt sé að ná innöndunarhæfri agnastærð (sjá leiðbeiningarskjal 39 (2. heimild)). Í 
reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er ráðið frá gerð prófana yfir styrkleikamörkum af ástæðum er varða velferð dýra 
(3. heimild). Styrkleikamörkin skulu aðeins koma til greina þegar miklar líkur eru á því að niðurstöður slíkrar 
prófunar hafi beina þýðingu fyrir heilsuvernd manna (3. heimild) og skal það rökstutt í rannsóknarskýrslunni. 
Ef um er að ræða prófunaríðefni sem kunna að vera sprengifim skal sýna aðgát til að skapa ekki aðstæður sem 
geta framkallað sprengingu. Til að komast hjá því að nota dýr að óþörfu skal framkvæma prófunarkeyrslu 
án dýra á undan markprófuninni til að ganga úr skugga um að hægt sé að ná skilyrðum fyrir markprófun í 
klefanum.
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31.  Verði vart dauðra eða dauðvona dýra við styrkleikamörkin er hægt að nota niðurstöðurnar úr markprófuninni 
sem undirbúningsrannsókn fyrir frekari prófanir með aðra styrkleika (sjá meginrannsókn). Ef ómögulegt er að 
ná styrkleikamörkum vegna eðlisfræðilegra eða efnafræðilegra eiginleika prófunaríðefnisins skal prófa mesta 
styrk sem næst. Ef dánarhlutfall er undir 50% við mesta styrk sem næst er ekki nauðsynlegt að gera frekari 
prófanir. Ef ekki er hægt að ná styrkleikamörkunum skal setja fram skýringar á því og gögn því til stuðnings í 
rannsóknarskýrslunni. Ef mesti styrkur sem næst fyrir gufur kallar ekki fram eiturhrif getur verið nauðsynlegt 
að nota prófunaríðefnið sem fljótandi úðaefni.

Meginrannsókn: Hefðbundin aðferðarlýsing

32.  Meginrannsókn er yfirleitt framkvæmd með fimm karldýrum og fimm kvendýrum (eða fimm dýrum af því kyni 
sem er næmara, sé það vitað) á hverju styrkleikastigi með a.m.k. þremur styrkleikastigum. Nota skal nægilegt 
styrkleikasvið til að fá trausta tölfræðigreiningu. Tíminn, sem líður á milli váhrifa á hina ýmsu hópa, ákvarðast 
af því hvenær merki um eiturhrif koma fram, hve lengi þau vara og hve alvarleg þau eru. Rétt er að bíða með 
váhrif á dýr á næsta styrkleikastigi þar til fullnægjandi vissa er fyrir því að dýrin, sem áður voru prófuð, hafi 
lifað af. Það gerir rannsóknarstjóranum kleift að aðlaga markstyrkinn fyrir næsta váhrifahóp. Vera kann að 
þetta sé ekki alltaf gerlegt í innöndunarrannsóknum vegna þess að þar þarf að nota háþróaða tækni og því skulu 
váhrif á dýr á næsta styrkleikastigi byggjast á fyrri reynslu og vísindalegu mati. Þegar blöndur eru prófaðar skal 
styðjast við leiðbeiningarskjal 39 (2. heimild).

S × T-AÐFERÐARLÝSING (STYRKUR × TÍMI)

Almenn atriði: S × t-aðferðarlýsing 

33.  Líta má á þrepskipta S × t-rannsókn sem valkost við hefðbundna aðferðarlýsingu við mat á eiturhrifum við 
innöndun (12., 13. og 14. heimild).  Þessi aðferð gerir kleift að láta dýr verða fyrir váhrifum frá prófunaríðefni 
á mörgum styrkleikastigum og í mislangan tíma. Allar prófanir eru gerðar í klefum fyrir nef eingöngu (klefar 
fyrir allan líkamann henta ekki fyrir þessa aðferðarlýsingu). Flæðirit í 1. viðbæti sýnir þessa aðferðarlýsingu. 
Með hermigreiningu hefur verið sýnt fram á að hefðbundna aðferðarlýsingin og S × t-aðferðarlýsingin geti 
báðar gefið traust LC50-gildi en S × t-aðferðarlýsingin gefur að jafnaði traustari LC01-gildi og LC50-gildi.

34.  Með hermigreiningu hefur verið sýnt fram á að yfirleitt er nóg að nota tvö dýr fyrir hvert S × tbil (eitt af 
hvoru kyni, ef bæði kynin eru notuð, eða tvö af næmara kyninu) við prófun með fjórum styrkleikum og fimm 
mislöngum váhrifatímum í meginrannsókn. Rannsóknarstjórinn getur við sumar aðstæður valið að nota tvær 
rottur af hvoru kyni fyrir hvert S × t-bil (15. heimild). Ef notuð eru tvö dýr af hvoru kyni fyrir hvern styrkleika og 
tímapunkt getur það dregið úr bjögun og breytileika matsgildanna, aukið árangur matsins og bætt öryggisbilið. 
Ef um er að ræða ófullnægjandi aðlögun að gögnunum til að vinna matið (þegar notað er eitt dýr af hvoru kyni 
eða tvö dýr af næmara kyninu) getur einnig nægt að nota fimmta váhrifastyrkleikann. Frekari leiðbeiningar um 
fjölda dýra og styrkleika sem nota skal í S × trannsókn er að finna í leiðbeiningarskjali 39 (2. heimild).

Undirbúningsrannsókn: S × t-aðferðarlýsing

35.  Undirbúningsrannsókn er notuð til að meta virkni prófunaríðefnisins og vera að gagni við val á váhrifastyrkleikum 
fyrir meginrannsóknina. Nauðsynlegt getur verið að gera undirbúningsrannsókn, þar sem notuð eru allt að þrjú 
dýr fyrir hvort kyn og hvern styrkleika (sjá nánar í III. viðauka við leiðbeiningarskjal 39 (2. heimild)), til að 
velja viðeigandi upphafsstyrkleika fyrir meginrannsóknina og til að lágmarka fjölda dýranna sem eru notuð. 
Það getur verið nauðsynlegt að nota þrjú dýr af hvoru kyni til að ákvarða hvort munur er á kynjunum. Þessi 
dýr skulu látin verða fyrir váhrifum í eitt skipti sem varir yfirleitt í 240 mínútur. Meta skal möguleikann á að 
mynda fullnægjandi prófunarandrúmsloft í á meðan tæknilegar forprófanir án dýra fara fram. Yfirleitt er ekki 
nauðsynlegt að framkvæma undirbúningsrannsókn ef dánartölugögn úr rannsókn samkvæmt B.52 liggja fyrir 
(4. heimild). Við val á upphafsmarkstyrk í rannsókn samkvæmt B.2 skal rannsóknarstjórinn taka til athugunar 
það dauðamynstur sem finnst í öllum fyrirliggjandi B.52rannsóknum (4. heimild) fyrir bæði kynin og fyrir alla 
styrkleika sem prófaðir eru (sjá leiðbeiningarskjal 39 (2. heimild)).

Upphafsstyrkur: S × t-aðferðarlýsing

36.  Upphafsstyrkurinn (I. váhrifalota) (1. viðbætir) skal annaðhvort vera við styrkleikamörk eða vera styrkleiki 
sem rannsóknarstjóri velur á grundvelli undirbúningsrannsóknarinnar. Hópar með einu dýri af hvoru kyni eru 
látnir verða fyrir váhrifum með þessum styrkleika í mislangan tíma (t.d.15, 30, 60, 120, eða 240 mínútum), alls 
tíu dýr (nefnt I. váhrifalota) (1. viðbætir).

37.  Val á styrkleikamörkum fer yfirleitt eftir kröfum samkvæmt reglum. Þegar reglugerð (EB) nr. 1272/2008 
er notuð eru styrkleikamörkin fyrir lofttegundir, gufur og úðaefni, í sömu röð, 20 000 milljónarhlutar, 20 
mg/l og 5 mg/l (eða mesti styrkur sem næst) (3. heimild). Það getur verið tæknilega erfitt að framleiða sum 
prófunaríðefnin við styrkleikamörk þeirra, einkum þegar um er að ræða gufur og úðaefni. Þegar úðaefni eru 
prófuð skal markmiðið vera að ná innöndunarhæfum agnastærðum (þ.e. massamiðgildisþvermáli (MMAD) 
1–4 μm) við styrkleikamörkin 2 mg/l. Það er hægt með flest prófunaríðefni. Ekki skal reyna að prófa úðaefni 
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í meiri styrkleika en 2 mg/l nema unnt sé að ná innöndunarhæfri agnastærð (sjá leiðbeiningarskjal 39 (2. 
heimild)). Í reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er ráðið frá gerð prófana yfir styrkleikamörkum, af ástæðum er 
varða velferð dýra (3. heimild). Prófanir með styrkleika sem fara yfir styrkleikamörkin skulu aðeins koma til 
greina þegar miklar líkur eru á því að slík prófun hafi beina þýðingu fyrir heilbrigði manna (3. heimild) og skal 
það rökstutt í rannsóknarskýrslunni. Ef um er að ræða prófunaríðefni sem kunna að vera sprengifim skal sýna 
aðgát til að skapa ekki aðstæður sem geta framkallað sprengingu. Til að komast hjá því að nota dýr að óþörfu 
skal framkvæma prófunarkeyrslu án dýra á undan markprófuninni til að ganga úr skugga um að hægt sé að ná 
skilyrðunum í klefanum fyrir þennan styrkleika.

38.  Verði vart við dauða dýra eða að þau séu dauðvona við notkun upphafsstyrksins er hægt að nota niðurstöðurnar 
við þennan styrkleika sem upphafspunkt fyrir frekari prófanir með öðrum styrkleikum (sjá meginrannsókn). Ef 
ómögulegt er að ná styrkleikamörkum vegna eðlisfræðilegra eða efnafræðilegra eiginleika prófunaríðefnisins 
skal næst prófa mesta styrkinn sem næst. Ef dánarhlutfall er undir 50% við mesta styrk sem næst er ekki 
nauðsynlegt að gera frekari prófanir. Ef ekki er hægt að ná styrkleikamörkunum skal setja fram skýringar á því 
og gögn því til stuðnings í rannsóknarskýrslunni. Ef mesti styrkur sem næst fyrir gufur kallar ekki fram eiturhrif 
getur verið nauðsynlegt að nota prófunaríðefnið sem fljótandi úðaefni.

Meginrannsókn: S × t-aðferðarlýsing

39.  Upphafsstyrkurinn (I. váhrifalota) (1. viðbætir) sem prófaður er í meginrannsókninni skal vera við 
styrkleikamörk eða vera styrkleiki sem rannsóknarstjóri velur á grundvelli undirbúningsrannsóknarinnar. Verði 
dauðsföll í eða eftir I. váhrifalotu skal nota lágmarksváhrifin (S × t) sem leiða til dauðsfalla sem leiðarvísi við 
ákvörðun á styrkleikanum og váhrifatímabilunum fyrir II. váhrifalotu. Hver váhrifalota sem á eftir fylgir mun 
byggjast á lotunni á undan (sjá 1. viðbæti).

40.  Niðurstöðurnar sem fást við upphafsstyrkinn, ásamt þremur váhrifalotum til viðbótar með hlutfallslega 
minnkandi tímalotum (þ.e. hlutfall tímalengdar váhrifalotanna frá einni lotu til annarrar er yfirleitt √2), nægja 
að því er varðar mörg prófunaríðefni til að ákvarða S × t-dauðsfallatengsl (15. heimild) en það getur verið 
ávinningur að því að nota fimmta váhrifastyrkleikann (sjá 1. viðbæti og leiðbeiningarskjal 39 (2. heimild)). Sjá 
1. viðbæti um stærðfræðilega úrvinnslu niðurstaðna fyrir S × t-aðferðarlýsingu, sjá 1. viðbæti.

ATHUGANIR

41.  Framkvæma skal klínískar athuganir á dýrunum oft á váhrifatímabilinu. Í kjölfar váhrifa skal gera nákvæmar, 
klínískar athuganir a.m.k. tvisvar á váhrifadeginum eða oftar, ef viðbrögð dýranna við meðferð gefa tilefni 
til, og a.m.k. daglega eftir það í alls fjórtán daga. Lengd athugunartímabilsins er ekki fastbundið heldur skal 
ákvörðuð út frá eðli klínískra einkenna og hvenær þeirra varð vart og lengd afturbatatímabilsins. Miklu skiptir 
hvenær merki um eiturhrif koma fram og hverfa, einkum þegar merki um eiturhrif eru yfirleitt síðkomin. 
Skrá skal allar athuganir kerfisbundið og skal halda sérstaka skrá fyrir hvert dýr. Dauðvona dýr og dýr sem 
sýna merki um mikinn sársauka og/eða viðvarandi þjáningu ætti að aflífa á mannúðlegan hátt af ástæðum er 
varða velferð dýra. Gæta skal varúðar, við skoðun til að leita klínískra merkja um eiturhrif, til að rugla ekki 
slæmu útliti dýranna í upphafi og tímabundnum breytingum á öndun þeirra, sem rekja má til váhrifaferlisins, 
saman við eiturhrif sem tengjast prófunaríðefninu og útheimta ótímabæra aflífun dýranna. Taka skal mið af 
meginreglum og viðmiðunum sem eru birtar í stuttu formi í leiðbeiningarskjalinu um mannúðlega endapunkta 
(leiðbeiningarskjali 19 (7. heimild)). Þegar dýr eru aflífuð af mannúðarástæðum eða komið að þeim dauðum 
skal skrá dauðastund eins nákvæmlega og hægt er.

42.  Athuganir við búrin skulu ná til breytinga í húð og feldi, augum og slímhúð og auk þess til öndunarfæra, blóðrásar, 
ósjálfráða taugakerfisins og miðtaugakerfisins, hreyfinga og atferlismynsturs. Ef unnt er skal skrá allan mun 
á staðbundnum og kerfistengdum áhrifum. Sérstaklega skal huga að skjálftum, krömpum, munnvatnsrennsli, 
niðurgangi, sinnuleysi, svefni og dái. Mælingar á endaþarmshita geta gefið viðbótarvísbendingar um 
hægöndunarviðbragð eða lágan líkamshita eða ofurhita í tengslum við meðhöndlun eða innilokun.

Líkamsþyngd

43.  Skrá skal þyngd hvers dýrs í eitt skipti á aðlögunartímabilinu, á váhrifadeginum en áður en váhrifum er beitt 
(dagur 0) og a.m.k. á 1., 3. og 7. degi (og vikulega eftir það) og á dauðastund eða við aflífun, ef hún á sér stað 
eftir 1. dag. Líkamsþyngd er viðurkennd sem mikilvæg vísbending um eiturhrif og því skal fylgjast náið með 
dýrum sem léttast viðvarandi um ≥ 20% miðað við þyngd sína í forrannsókninni. Vigta skal dýrin sem eftir lifa 
og aflífa þau á mannúðlegan hátt við lok tímabilsins eftir váhrifatímabilið.

Meinafræði

44.  Framkvæma ber stórsæja krufningu á öllum tilraunadýrunum, einnig þeim sem drepast í prófuninni eða eru 
aflífuð og tekin úr henni af ástæðum er varða velferð dýra. Ef ekki er hægt að framkvæma krufningu strax 
eftir að dautt dýr finnst skal dýrið kælt (ekki fryst) við hitastig sem er nógu lágt til að lágmarka sjálfsrof. 
Framkvæma skal krufningu eins fljótt og hægt er, yfirleitt innan eins eða tveggja daga. Skrá skal allar stórsæjar, 
meinafræðilegar breytingar fyrir  hvert dýr og gefa sérstakan gaum að öllum breytingum í öndunarvegi.
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45.  Til greina kemur að bæta eftirtöldum viðbótarathugunum inn í rannsóknarhönnunina þar eð þær geta aukið 
túlkunargildi rannsóknarinnar, s.s. vigtun á lungum rotta sem lifðu rannsóknina af, og/eða smásjárrannsókn 
á öndunarveginum til að afla vísbendinga um ertingu. Líffæri, sem eru rannsökuð, eru m.a. líffæri, sem sýna 
vísbendingar um stórsæjar, meinafræðilegar breytingar í dýrum sem lifa í 24 klukkustundir eða lengur, og líffæri 
sem er vitað eða gert ráð fyrir að verði fyrir áhrifum. Smásjárrannsókn á öllum öndunarveginum getur gefið 
gagnlegar upplýsingar um þau prófunaríðefni sem eru hvarfgjörn með vatni, s.s. sýrur og ídræg prófunaríðefni.

GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

Gögn

46.  Leggja skal fram gögn fyrir hvert dýr um líkamsþyngd og niðurstöður krufningar. Fyrir hvern prófunarhóp 
skal taka saman í töflu gögn um klínískar athuganir sem sýna fjölda þeirra dýra sem eru notuð, fjölda dýra 
sem sýna merki um sértæk eiturhrif, fjölda dýra sem drápust í prófun, eða voru aflífuð af mannúðarástæðum, 
dauðastund hvers dýrs, lýsingu á eiturhrifum, tímaframvindu þeirra og hvort þau ganga til baka og niðurstöður 
úr krufningu.

Prófunarskýrsla

47.  Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni eftir því sem við á:

 Tilraunadýr og dýrahald

— Lýsing á aðstæðum í búri, þ.m.t.: fjöldi (eða breyting á fjölda) dýra í hverju búri, undirburðarefni, 
umhverfishiti og rakastig, ljóslota og fóður.

— Tegund/stofn sem eru notuð og rökstuðningur fyrir því ef notuð er önnur tegund en rotta.

— Fjöldi, aldur og kyn dýranna.

— Aðferð við slembiröðun.

— Upplýsingar um gæði fóðurs og vatns (þ.m.t. tegund og uppruni fóðurs og uppruni vatns).

— Lýsing á hvers kyns formeðhöndlun fyrir prófun, þ.m.t. fóður, einangrun og meðferð við sjúkdómum.

 Prófunaríðefni:

— Eðliseiginleikar, hreinleiki og, ef við á, eðlisefnafræðilegir eiginleikar (þ.m.t. hverfing).

— Auðkennisgögn og skráningarnúmer hjá Upplýsingaþjónustu um íðefni, ef þekkt.

 Burðarefni

— Rökstuðningur fyrir notkun burðarefnis og rökstuðningur fyrir vali á burðarefni (ef annað en vatn).

— Rannsóknarsöguleg gögn, eða gögn sem aflað er með samskeiða rannsókn, sem sýna að burðarefnið hefur 
ekki áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar.

 Innöndunarklefi

— Lýsing á innöndunarklefanum, þ.m.t. stærð og rúmmál.

— Uppruni búnaðarins, sem er notaður til að láta dýr verða fyrir váhrifum og til að mynda andrúmsloft, og 
lýsing á honum.

— Búnaður til að mæla hitastig, rakastig, agnastærð og raunstyrk.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 23/374 23.4.2015

— Loftgjafi og meðhöndlun lofts sem er leitt inn og út og kerfið sem notað er til loftræstingar.

— Aðferðir sem eru notaðar við kvörðun búnaðar til að tryggja einsleitt prófunarandrúmsloft.

— Þrýstingsmunur (jákvæður eða neikvæður).

— Váhrifaop á hverjum klefa (váhrif um nef eingöngu), staðsetning dýra í kerfinu (váhrif um allan líkamann).

— Tímabundin einsleitni/stöðugleiki prófunarandrúmsloftsins.

— Staðsetning hita- og rakanema og sýnataka úr prófunarandrúmslofti í klefanum.

— Hraðar loftstreymis, loftstreymishraði um hvert váhrifaop (váhrif um nef eingöngu), eða fjöldi dýra í klefa 
(váhrif um allan líkamann).

— Upplýsingar um búnaðinn sem er notaður til að mæla súrefni og koltvísýring, ef við á.

— Tíminn sem þarf til að ná jafnvægi í innöndunarklefanum (t95).

— Fjöldi rúmmálsbreytinga (e. volume changes) á hverri klukkustund.

— Mælitæki (ef við á).

 Váhrifagögn

— Grunnforsenda fyrir vali á markstyrk í meginrannsókninni.

— Nafnstyrkur (heildarmassi prófunaríðefnis sem leitt er inn í innöndunarklefann, deilt með rúmmáli loftsins 
sem fer í gegnum klefann).

— Raunstyrkleikar prófunaríðefnis sem safnað er frá öndunarsvæði dýranna en sé um að ræða blöndur sem 
mynda misleit eðlisástönd (lofttegundir, gufur, úðaefni) má greina hverja þeirra sérstaklega.

— Styrkleiki lofts skal ávallt skráður í massaeiningum (t.d. mg/l, mg/m3 o.s.frv.) en einnig má skrá 
rúmmálseiningar (t.d. milljónarhluti, milljarðshluti o.s.frv.) innan sviga.

— Dreifing agnastærðar, massamiðgildisþvermál (MMAD) og rúmfræðilegt staðalfrávik (σg), þ.m.t. aðferðir 
við útreikning þeirra. Greina skal frá hverri agnastærðargreiningu.

 Prófunarskilyrði

— Upplýsingar um tilreiðslu prófunaríðefnisins, þ.m.t. upplýsingar um öll ferli sem notuð eru til að minnka 
agnastærð fastra efna eða til að tilreiða lausnir prófunaríðefnisins. Ef vélræn vinnsla hefur breytt samsetningu 
prófunaríðefnisins skal láta niðurstöður greininga, sem staðfesta samsetningu prófunaríðefnisins, fylgja 
með.

— Lýsing (helst með skýringarmynd) á búnaðinum sem er notaður til að mynda prófunarandrúmsloftið og 
láta dýrin verða fyrir váhrifum frá prófunarandrúmsloftinu.

— Upplýsingar um efnagreiningaraðferðina sem er notuð og fullgildingaraðferðina (þ.m.t. endurheimtarhlutfall 
prófunaríðefnis úr sýnisefninu).

— Grunnforsenda fyrir vali á prófunarstyrkleikum.
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 Niðurstöður

— Töflusetning hitastigs, raka og loftstreymis í klefa.

— Töflusetning gagna um nafn og raunstyrk í klefa.

— Töflusetning gagna um agnastærð, þ.m.t. gögn um söfnun greiningarsýna, dreifingu agnastærðar og 
útreikning massamiðgildisþvermáls og σg.

— Töflusetning gagna yfir svörun og styrkleikastig fyrir hvert dýr (þ.e. dýr sem sýna merki um eiturhrif, 
þ.m.t. dauðsföll, eðli áhrifanna, hve alvarleg þau eru, hvenær þeirra verður vart og hve lengi þau vara).

— Líkamsþyngd hvers dýrs sem skráð er í rannsókn, dagur og tími dauðsfalla ef þau eiga sér stað fyrir áætlaða 
aflífun, tímaframvinda eiturhrifa frá því að þau koma fram og hvort þau ganga til baka, fyrir hvert dýr.

— Niðurstöður krufningar og vefjameinafræðilegar niðurstöður fyrir hvert dýr, liggi þær fyrir.

— Mat á banvæni (t.d. LC50, LD01), þ.m.t. 95% öryggismörk og halli (ef kveðið er á um slíkt í matsaðferðinni).

— Tölfræðileg tengsl, þ.m.t. mat fyrir veldisvísinn n (S × t-aðferðarlýsing). Tilgreina skal heiti 
tölfræðihugbúnaðarins sem er notaður.

 Umræða og túlkun niðurstaðna

— Sérstök áhersla skal lögð á lýsinguna á aðferðunum sem eru notaðar til að uppfylla viðmiðanir þessarar 
prófunaraðferðar, t.d. styrkleikamörkin eða agnastærðina.

— Lýsa skal innöndunarhæfi agnanna í ljósi heildarniðurstaðna, einkum ef ekki var hægt að uppfylla 
viðmiðanir varðandi agnastærð.

— Ef nauðsynlegt reyndist af mannúðarástæðum að aflífa dýr sem sýndu merki um sársauka eða mikla og 
viðvarandi þjáningu skal gefa skýringu á því á grundvelli viðmiðana í leiðbeiningarskjali Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar um mannúðlega endapunkta (8. heimild).

— Ef prófun samkvæmt kafla B.52 í þessum viðauka (4. heimild) var hætt og þessi prófunaraðferð, B.2, tekin 
upp í staðinn skal það rökstutt.

— Í heildarmatinu á rannsókninni skal tilgreina samræmi aðferðanna, sem notaðar eru til að ákvarða nafn- og 
raunstyrk, og tengsl raunstyrks við nafnstyrk.

— Fjalla skal um líklega dánarorsök og ríkjandi verkunarhátt (altækan eða staðbundinn).
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SKILGREINING

Prófunaríðefni: Sérhvert efni og blanda sem eru prófuð með þessari prófunaraðferð.

____________
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1. viðbætir

S × t-aðferðarlýsing

1.  Líta má á þrepskipta styrk × tíma-rannsókn sem valkost við hefðbundnu aðferðarlýsinguna til að meta eiturhrif 
við innöndun (12., 13. og 14. heimild). Hana ætti helst að framkvæma ef það er sérstök þörf, vísindaleg eða vegna 
reglusetningar, sem útheimtir prófanir á dýrum í mislangan tíma, s.s. vegna áætlanagerðar varðandi neyðarviðbrögð 
eða vegna skipulags landnotkunar. Þessi aðferð hefst yfirleitt á prófun við styrkleikamörk (I. váhrifalota) þar sem 
dýr eru látin verða fyrir váhrifum frá prófunaríðefni yfir fimm mislöng tímabil (t.d. 15, 30, 60, 120 og 240 mínútur) 
til að fá mörg mislöng tímabil í einni váhrifalotu (sjá mynd 1). Þegar reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er notuð eru 
styrkleikamörkin fyrir lofttegundir, gufur og úðaefni 20 000 milljónarhlutar, 20 mg/l og 5 mg/l eftir því sem við á. 
Aðeins má fara yfir þessi mörk ef það er sérstök þörf, vísindaleg eða vegna reglusetningar, fyrir prófanir við þessi 
mörk (sjá 37. lið í meginmáli B.2).

2.  Í aðstæðum þar sem litlar eða engar upplýsingar eru varðandi eiturhrif prófunaríðefnis ætti að gera undirbúnings-
rannsókn þar sem hópa með í hópum með í mesta lagi þremur dýrum af hvoru kyni eru látnir verða fyrir váhrifum 
með markstyrkleikum sem rannsóknarstjórinn velur, yfirleitt í 240 mínútur.

3.  Ef styrkleikamörk eru prófuð í I. váhrifalotu og dánarhlutfall er innan við 50% er ekki þörf á frekari prófunum. Ef 
fyrir hendi er þörf, vísindaleg eða vegna reglusetningar, fyrir ákvörðun á tengslum milli styrks/tíma/svörunar við 
meiri styrkleika en uppgefin styrkleikamörk skulu næstu váhrif látin fara fram við meiri styrkleika, s.s. við tvöföld 
styrkleikamörk (þ.e. 2L í mynd 1).

4.  Ef eiturhrif finnast við styrkleikamörkin er þörf á frekari prófunum (meginrannsókn). Þessum viðbótarváhrifum 
skal beitt annaðhvort við lægri styrk (í mynd 1: II., III. eða IV. váhrifalota) eða hærri styrk með styttri tímalengdum 
(í mynd 1: IV. váhrifalota) sem eru aðlagaðar og ekki eins langt á milli þeirra.

5.  Prófunin (upphaflegi styrkurinn og viðbótarstyrkurinn) er framkvæmd með einu dýri af hvoru kyni fyrir hvern 
styrkleika/tímapunkt eða tveimur dýrum af næmara kyninu fyrir hvern styrkleika/tímapunkt. Rannsóknarstjórinn 
getur við sumar aðstæður valið að nota tvær rottur af hvoru kyni fyrir hvern styrk/tíma (eða fjögur dýr af næmara 
kyninu fyrir hvern styrk/tíma) (15. heimild). Notkun tveggja dýra af hvoru kyni fyrir hvern styrkleika/tíma dregur 
yfirleitt úr bjögun og breytileika matsins, eykur árangur matsins og bætir öryggisbilið miðað við aðferðarlýsinguna 
sem hér er lýst. Frekari upplýsingar eru veittar í leiðbeiningarskjali 39 (2. heimild).

6.  Hver váhrifalota skal helst framkvæmd á einum degi. Þetta veitir möguleika á að bíða með næstu váhrif þar til 
fullnægjandi vissa er fyrir því að dýrin hafi lifað af og það gerir rannsóknarstjóranum kleift að aðlaga markstyrkinn 
og tímalengdirnar fyrir næstu váhrifalotu. Ráðlegt er að hefja hverja váhrifalotu með hópnum sem er látinn verða 
fyrir váhrifum í lengstan tíma, t.d. hópi sem verður fyrir váhrifum í 240 mínútur og þar á eftir hópi sem verður fyrir 
váhrifum í 120 mínútur o.s.frv. Ef dýr í 240 mínútna hópnum deyja t.d. eftir 90 mínútur eða sýna merki um alvarleg 
eiturhrif (t.d. mjög miklar breytingar á öndunarmynstri, s.s. öndunarerfiðleika) er tilgangslaust að láta hóp verða 
fyrir váhrifum í 120 mínútur þar eð dánarhlutfallið yrði líklega 100%. Rannsóknarstjórinn ætti því að velja styttri 
váhrifatíma fyrir þann styrk (t.d. 90, 65, 45, 33 og 25 mínútur).

7.  Mæla skal styrkleikann í klefanum reglulega til að ákvarða tímaveginn meðalstyrk fyrir hverja lengd váhrifatíma. 
Þegar unnt er skal nota dauðastund hvers dýrs í tölfræðilegu greiningunni (í stað lengdar váhrifatímans).

8.  Rannsaka skal niðurstöðurnar úr fyrstu fjórum váhrifalotum til að finna gagnagöt í ferlinum sem sýnir samband 
styrks og tíma (sjá mynd 1). Ef um er að ræða ófullnægjandi aðlögun kann að vera þörf á frekari váhrifum (með 
fimmta styrkleikanum). Velja ætti styrkleika og lengdir váhrifatíma fyrir fimmtu váhrifin þannig að fyllt verði upp í 
þessi göt.

9.  Allar váhrifalotur (þ.m.t. fyrstu váhrifaloturnar) eru notaðar til að reikna út tengsl milli styrks, tíma og svörunar með 
tölfræðilegri greiningu (16. heimild). Ef unnt er skal, fyrir hvert S × t-bil, nota tímavegið meðaltal styrks og lengd 
váhrifatíma fram að dauða (ef dýr drepst meðan á váhrifum stendur). 
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Mynd 1

Ímyndað dæmi um tengsl milli styrks, tíma og dánarhlutfalls hjá rottum 

Styrkur (L=mörk)

váhrifatími (mínútur)

Ófyllt tákn = eftirlifandi, fyllt tákn = dauð dýr

Þríhyrningar = kvendýr, hringur = karldýr

Heil lína = LC50-gildi (á bilinu 7,5–240 mínútur) fyrir karldýr með n = 1

Brotalína = LC50-gildi (á bilinu 7,5–240 mínútur) fyrir kvendýr með n = 1

Punktalína = lína fyrir ímynduð LC50-gildi fyrir karldýr og kvendýr ef n væri jafnt 2 (12. heimild).

Orðalisti

Styrkleiki:

Váhrifatími:

10.  Hér fyrir neðan er dæmi um þrepskipta aðferð:

I. váhrifalota — prófun við styrkleikamörk (sjá mynd 1)

— Eitt dýr af hvoru kyni fyrir hvern styrkleika/tímapunkt, heildarfjöldi dýra er 10(6)

— Markstyrkur(7) = styrkleikamörk

— Fimm hópar dýra eru látnir verða fyrir váhrifum sem vara, í þessum markstyrk, í 15, 30, 60, 120 og 240 mínútur 
eftir því sem við á.

↓

II. váhrifalota(8) — meginrannsókn

— Eitt dýr af  hvoru kyn fyrir hvern styrkleika/tímapunkt, heildarfjöldi dýra er 10.

(6) Ef engar upplýsingar eru um næmleika kynjanna skal nota rottur af báðum kynjum, þ.e. eitt dýr af hvoru kyni fyrir hvern styrkleika. 
Út frá fyrirliggjandi upplýsingum, eða ef ljóst verður á meðan váhrifalotu stendur að annað kynið er næmara, skal nota 10 dýr af 
næmara kyninu (tvö dýr á hvern styrk/tímapunkt) á hverju styrkleikastigi í síðari prófunum.

(7) Þegar reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er notuð eru styrkleikamörkin fyrir lofttegundir, gufur og úðaefni 20 000 milljónarhlutar, 20 
mg/l og 5 mg/l eftir því sem við á. Velja skal lægri upphafsstyrkleika ef búist er við eiturhrifum eða á grundvelli niðurstaðanna úr 
undirbúningsrannsókninni. Ef um er að ræða þörf, vísindalega eða vegna reglusetningar, er hægt að nota meiri styrkleika.

(8) Helst skal bíða með váhrif á dýr á næsta styrkleikastigi þar til fullnægjandi vissa er fyrir því að dýrin, sem áður fengu meðferð, hafi 
lifað af. Þetta gerir rannsóknarstjóranum kleift að aðlaga markstyrkinn og tímalengdirnar fyrir næstu váhrifalotu.
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— Fimm hópar dýra eru látnir verða fyrir váhrifum við lægri styrkleika(9) (1/2L) með aðeins lengri váhrifatímum 
(deilt með stuðlinum √2; sjá mynd 1).

↓

III. váhrifalota — meginrannsókn

— Eitt dýr af hvoru kyni fyrir hvern styrkleika/tímapunkt, heildarfjöldi dýra er 10.

— Fimm hópar dýra eru látnir verða fyrir váhrifum við lægri styrkleika (9) (1/4L) með aðeins lengri váhrifatíma 
(deilt með stuðlinum √2; sjá mynd 1).

↓

Váhrifalota IV — meginrannsókn

— Eitt dýr af hvoru kyni fyrir hvern styrkleika/tímapunkt, heildarfjöldi dýra er 10.

— Fimm hópar dýra eru látnir verða fyrir váhrifum við lægri styrkleika(9) (1/8L) með aðeins lengri váhrifatíma 
(deilt með stuðlinum √2; sjá mynd 1).

↓ eða

IV. váhrifalota — meginrannsókn

— Eitt dýr af hvoru kyni fyrir hvern styrkleika/tímapunkt, heildarfjöldi dýra er 10.

— Fimm hópar dýra eru látnir verða fyrir váhrifum við meiri styrkleika(10) (2L) með aðeins styttri váhrifatíma 
(deilt með stuðlinum √2; sjá mynd 1).

Stærðfræðileg meðhöndlun á niðurstöðum fyrir S × t-aðferðarlýsingu

11.  S × t-aðferðarlýsing með 4 eða 5 váhrifastyrkleikum og fimm tímalengdum gefur 20 eða 25 gagnapunkta. Með 
þessum gagnapunktum er hægt að reikna út S × t-tengslin með tölfræðilegri greiningu (16. heimild):

1. jafna:

Probit(P) = b0 + b1ln C + b2ln t

þar sem C = styrkur, t = lengd váhrifatíma, eða

2. jafna:

Svörun = (Cnt)

þar sem n = b1/b2.

Þegar 1. jafna er notuð er hægt að reikna út LC50-gildi fyrir tiltekið tímabil (t.d. 4 klukkustundir, 1 klukkustund,  
30 mínútur, eða hvaða tímabil sem er innan rammans utan um tímabilin sem eru prófuð) með því að nota P = 5 (50% 
svörun). Athuga skal að Haber-reglan á aðeins við þegar n = 1. Hægt er að reikna út LC01 með því að nota P = 2,67.

(9) Nota skal minnsta skammtinn (styrkur x tími) sem hafði í för með sér dauðsföll við prófun með upphafsstyrk (fyrsta váhrifalota) 
til leiðbeiningar við ákvörðun á næstu samsetningu styrkleika og lengdar váhrifatíma. Styrkurinn er yfirleitt minnkaður um 
helming (1/2L) og dýrin látin verða fyrir váhrifum innan nýs tímaramma (e. time range) með styttri millibilum þar sem notuð er 
rúmfræðileg skipting váhrifatímabila með stuðlinum 1,4 (√2, sjá 11. tilvísun) í kringum tímapunktinn þegar þegar minnstu, banvænu 
skammtastærðarinnar (tími x styrkur) varð vart meðan á fyrstu váhrifunum stóð. Á þessari mynd (mynd 1) varð dauðsfalla í I. 
váhrifalotu fyrst vart eftir 15 mínútur, tímabilin í II. lotu eru því með 30 mínútur í miðjunni og eru 15, 21, 30, 42 og 60 mínútur. Eftir 
fyrstu tvö váhrifatímabilin er eindregið mælt með því að gögnin séu færð inn í svipuðu formi og sýnt er hér fyrir ofan og kannað 
hvort sambandið milli styrks og tíma hafi 45 gráðu horn (n = 1) eða hvort tengsl milli styrks, tíma og svörunar sé ekki eins bratt (t.d. 
n = 2) eða brattara (t.d. n = 0,8). Í seinni dæmunum er eindregið mælt með því að næstu styrkleikar og tímalengdir verði aðlöguð til 
samræmis við það.

(10) Í ákveðnum tilvikum getur verið nauðsynlegt að auka styrkinn (2L) innan nýs tímaramma með enn styttri millibilum þar sem notuð 
er rúmfræðileg skipting váhrifatímabila með stuðlinum 1,4 (?2) í kringum tímapunktinn þegar minnstu, banvænu skammtastærð-
arinnar varð vart meðan á fyrstu váhrifunum stóð. Lágmarksváhrifatími ætti helst að vera lengri en 5 mínútur, hámarkslengd 
váhrifatímans ætti ekki að fara yfir 8 klst.
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“4)  Í stað kafla B.7 og B.8 komi eftirfarandi:

„B.7. 28 DAgA RANNSÓKN Á EITURHRIFUm HJÁ NAgDÝRUm VIÐ ENDURTEKNA  
SKAmmTA Um mUNN

INNGANGUR

1.  Þessi prófunaraðferð jafngildir OECD-viðmiðunarreglu 407 um prófanir (2008). Upprunaleg viðmiðunarregla 
407 um prófanir var samþykkt 1981. Endurskoðuð útgáfa var samþykkt 1995 til að hægt væri að afla 
viðbótarupplýsinga um dýrin sem notuð voru í rannsókninni, einkum varðandi taugaeiturhrif og ónæmiseiturhrif.

2.  Árið 1998 hafði Efnahags- og framfarastofnunin frumkvæði að forgangsaðgerð til að endurskoða fyrirliggjandi 
viðmiðunarreglur um prófanir og til að þróa nýjar viðmiðunarreglur fyrir skimun og prófun á hugsanlega 
innkirtlatruflandi efnum (8. heimild). Eitt atriði aðgerðarinnar var að uppfæra gildandi viðmiðunarreglur 
Efnahags- og framfarastofnunarinnar fyrir „28 daga rannsókn á eiturhrifum hjá nagdýrum við endurtekna 
skammta um munn“ (viðmiðunarregla 407 um prófanir) með viðeigandi mæliþáttum til að greina virkni 
prófunaríðefna á innkirtla. Þessi aðferð varð viðfangsefni umfangsmikillar alþjóðlegrar áætlunar til að 
prófa mikilvægi og notagildi viðbótarmæliþáttanna, nothæfi þessara mæliþátta fyrir íðefni með (and)
estrógenvirkni, (and)andrógen virkni og (and)skjaldkirtilsvirkni, einseturssamanburðarnákvæmni og fjölsetra 
samanburðarnákvæmni og skörun nýju mæliþáttanna við mæliþættina sem var krafist samkvæmt fyrri 
viðmiðunarreglu 407 um prófanir. Þetta mikla magn gagna, sem svo var aflað, hefur verið tekið saman og 
metið í smáatriðum í ítarlegri skýrslu Efnahags- og framfarastofnunarinnar (9. heimild). Þessi uppfærða 
prófunaraðferð B.7 (sem jafngildir viðmiðunarreglu 407 um prófanir) er útkoman úr þessari reynslu og 
niðurstöðum sem fengust meðan alþjóðlega áætlunin stóð yfir. Þessi prófunaraðferð gerir kleift að setja tiltekin 
áhrif af völdum innkirtlatruflandi efna í samhengi við önnur eiturefnafræðileg áhrif.

ATRIÐI, SEM ÞARF AÐ HAFA Í HUGA Í UPPHAFI, OG TAKMARKANIR

3.  Við mat á eitureiginleikum íðefnis má ákvarða eiturhrif um munn með inngjöf endurtekinna skammta eftir að 
fyrstu upplýsinga um eiturhrif hefur verið aflað með prófunum á bráðum eiturhrifum. Þessi prófunaraðferð 
er ætluð til að rannsaka áhrif eiturhrifa á mjög fjölbreytta, hugsanlegra eiturhrifaviðtaka. Með henni fást 
upplýsingar um hugsanlegar heilbrigðishættur vegna endurtekinna váhrifa í tiltölulega takmarkaðan tíma, 
þ.m.t. áhrif á taugakerfið, ónæmiskerfið og innkirtlakerfið. Að því er varðar þessa tilteknu endapunkta skal 
aðferðin miða að því að sanngreina íðefni sem geta valdið taugaeiturhrifum, en slíkt getur gefið tilefni til 
ítarlegri rannsóknar á þessum þætti, og íðefni sem hafa áhrif á lífeðlisfræði skjaldkirtils. Einnig getur hún veitt 
upplýsingar um íðefni sem hafa áhrif á æxlunarfæri ungra, fullvaxinna karldýra og/eða kvendýra og geta gefið 
veitt ábendingar um áhrif á ónæmiskerfið.

4.  Niðurstöðurnar úr þessari prófunaraðferð B.7 skal nota í hættugreiningu og áhættumati.  Niðurstöðurnar, sem fást 
með mæliþáttum sem tengjast innkirtlum, skal skoða í tengslum við „OECD Conceptual Framework for Testing 
and Assessment of Endocrine Disrupting Chemicals“ (hugtakarammi Efnahags- og framfarastofnunarinnar 
fyrir prófun og mat á innkirtlatruflandi íðefnum) (11. heimild). Aðferðin felst í grunnrannsókn á eiturhrifum 
við endurtekna skammta sem hægt er að nota fyrir íðefni þar sem ekki er tilefni til að nota 90 daga rannsókn 
(t.d. þegar framleiðslumagnið fer ekki yfir tiltekin mörk) eða sem undanfari langtímarannsóknar. Lengd 
váhrifatímans skal vera 28 dagar.

5.  Alþjóðlega áætlunin, sem var gerð til að fullgilda mæliþætti sem hentuðu til að greina hugsanlega virkni 
prófunaríðefna á starfsemi innkirtla, sýndi að gæði gagnanna, sem fengust með þessari prófunaraðferð B.7 
yltu að miklu leyti á reynslu prófunarstofunnar. Þetta gildir sérstaklega um vefjameinafræðilega ákvörðun á 
lotubundnum breytingum í æxlunarfærum kvendýra og ákvörðun á þyngd litlu, hormónaháðu líffæranna sem 
erfitt er að kryfja. Þróaðar hafa verið leiðbeiningar um vefjameinafræði (19. heimild). Þær eru aðgengilegar 
á vefsetri Efnahags- og framfarastofnunarinnar um viðmiðunarreglur um prófanir. Þeim er ætlað að gagnast 
meinafræðingum við rannsóknir og við að auka næmleika greiningarinnar. Niðurstaðan var sú að ýmsir 
mæliþættir gáfu vísbendingar um innkirtlatengd eiturhrif og þeir hafa verið felldir inn í prófunaraðferðina. Ef 
ekki eru til næg gögn um mæliþætti til að sýna fram á gagnsemi þeirra eða hafi eingöngu komið fram veikar 
vísbendingar í fullgildingaráætluninni um gagnsemi þeirra við greiningu innkirtlatruflandi efna er lagt til að 
þeir verði valkvæðir endapunktar (sjá 2. viðbæti).

6.  Á grundvelli gagna, sem verða til í fullgildingarferlinu, verður að leggja áherslu á að næmleiki þessarar 
greiningar dugar ekki til að sanngreina öll efni með (and)andrógenvirkni eða (and)estrógenvirkni (9. 
heimild). Prófunaraðferðin er ekki notuð á því lífsskeiði sem er viðkvæmast fyrir innkirtlatruflunum. 
Með prófunaraðferðinni voru þó sanngreind efni í fullgildingarferlinu, sem höfðu lítilleg eða sterk áhrif á 
skjaldkirtilsvirkni, og sterk og meðalsterk innkirtlatruflandi, virk efni sem virkuðu í gegnum estrógen eða 
andrógenviðtaka en í flestum tilvikum tókst ekki að sanngreina innkirtlatruflandi, virk efni sem höfðu lítilleg 
áhrif á estrógen- eða andrógenviðtaka. Því er ekki hægt að lýsa henni sem skimunargreiningu fyrir starfsemi 
innkirtla.

7.  Af þessum sökum er ekki hægt að líta svo á að skortur á áhrifum, sem tengjast þessum verkunarháttum, sé 
sönnun um skort á áhrifum á innkirtlakerfið. Að því er varðar áhrif af völdum innkirtlatruflandi efna skulu 
lýsingar á eiginleikum efna því ekki byggjast á niðurstöðum úr eingöngu þessari prófunaraðferð heldur skulu 
þær notaðar samkvæmt aðferð með vægi rökstuddra vísbendinga þar sem notuð eru öll fyrirliggjandi gögn um 
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tiltekið íðefni til að lýsa eiginleikum hugsanlegrar virkni á innkirtla.  Af þessum sökum skal ákvörðun yfirvalda 
varðandi starfsemi innkirtla (lýsingu á eiginleikum efnis) byggjast á víðtækri nálgun og ekki styðjast eingöngu 
við niðurstöður úr beitingu þessarar prófunaraðferðar.

8.  Viðurkennt er að allar prófanir á dýrum skuli uppfylla staðbundna staðla um umönnun dýra enda eru lýsingarnar 
á umönnun og meðferð, sem settar eru fram hér að aftan, lágmarksstaðlar og skal þeim skipt út fyrir staðbundnar 
reglur séu þær strangari. Efnahags- og framfarastofnunin gefur frekari leiðbeiningar um mannúðlega meðferð 
á dýrum (14. heimild).

9.  Skilgreiningar, sem eru notaðar, er að finna í 1. viðbæti.

MEGINREGLA PRÓFUNARINNAR

10.  Nokkrum hópum tilraunadýra er gefið prófunaríðefnið daglega um munn í stigvaxandi skömmtum, tiltekin 
skammtastærð fyrir hvern hóp í 28 daga. Dýrin eru skoðuð daglega á inngjafartímabilinu til að greina merki 
um eiturhrif. Dýr sem drepast eða eru aflífuð á meðan prófunin stendur yfir eru krufin og þegar prófun lýkur 
eru dýrin, sem lifa af, aflífuð og krufin. Í 28 daga rannsókn fást upplýsingar um áhrif endurtekinna váhrifa við 
inngjöf um munn og hún getur sýnt að þörf er á frekari langtímarannsóknum. Hún getur einnig veitt upplýsingar 
um val á styrkleikum fyrir langtímarannsóknir. Gögnin sem eru leidd út við notkun á prófunaraðferðinni ætti 
að nota til að lýsa eiginleikum eiturhrifa prófunaríðefnisins, gefa vísbendingar um tengsl milli skammts og 
svörunar og til að ákvarða mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif (NOAEL).

LÝSING Á AÐFERÐINNI

Val á dýrategund

11.  Rottur eru ákjósanlegustu tilraunadýrin þótt einnig megi nota önnur nagdýr. Ef mæliþættirnir, sem tilgreindir 
eru í þessari prófunaraðferð B.7, eru rannsakaðir í öðrum nagdýrum skal rökstyðja það ítarlega. Þó að það 
sé líffræðilega sennilegt að aðrar tegundir bregðist við eiturefnum á svipaðan hátt og rottur þá getur notkun 
minni tegunda leitt til meiri breytileika vegna tæknilegra erfiðleika í tengslum við krufningu á minni líffærum. 
Í alþjóðlegu fullgildingaráætluninni til að greina innkirtlatruflandi efni var rottan eina tegundin sem var notuð. 
Nota skal heilbrigð, ung, fullvaxin dýr af algengum rannsóknarstofustofnum. Kvendýrin skulu vera eibærar og 
ekki með fangi. Skammtagjöf ætti að hefjast eins fljótt og mögulegt er eftir að dýrin eru vanin af spena og í 
öllum tilvikum áður en þau ná níu vikna aldri. Í upphafi tilraunarinnar ætti breytileiki í þyngd dýranna, sem eru 
notuð, að vera í lágmarki og ekki víkja meira en ± 20% frá meðalþyngd hvors kyns um sig. Ef rannsókn með 
endurteknum skammti um munn er undanfari langtímarannsóknar er mælt með því að dýr af sama stofni og 
uppruna séu notuð í báðum rannsóknunum.

Aðbúnaður og fóðrun

12.  Öll verkferli skulu vera í samræmi við staðbundna staðla um umönnun tilraunadýra. Hiti í vistarverum 
tilraunadýranna skal vera 22 ºC (± 3 ºC). Þótt rakastig eigi að vera minnst 30% og helst ekki fara yfir 70%, nema 
við þrif á vistarverunum, er kjörraki 50–60%. Nota skal gervilýsingu og ljóslotan skal vera 12 klukkustundir 
af birtu og myrkur í 12 klukkustundir. Nota má hefðbundið rannsóknarstofufóður ásamt ótakmörkuðu 
drykkjarvatni. Val á fóðri kann að ráðast af því að hægt sé að blanda prófunaríðefni í fóðrið á viðeigandi hátt 
þegar það er gefið með þessari aðferð. Dýrin skulu vera í búri með litlum hópum af sama kyni en þau má hafa 
hvert í sínu búri ef færð eru vísindaleg rök fyrir því. Þegar dýr eru saman í búri skulu þau ekki vera fleiri en 
fimm í hverju búri.

13.  Greina skal fóðrið reglulega með tilliti til aðskotaefna. Halda skal til haga sýni úr fæðunni þar til skýrslan er 
tilbúin.

Dýrin undirbúin

14.  Heilbrigðum, ungum, fullvöxnum dýrum er slembiraðað 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 
a.m.k. fimm daga fyrir meðferðarrannsóknina til að láta þau venjast umhverfisaðstæðum á rannsóknarstofunni.

Tilreiðsla skammta

15.  Dýrunum er gefið prófunaríðefnið með magaslöngu eða í fóðri eða drykkjarvatni. Aðferðin við gjöf um 
munn ræðst af því hver tilgangurinn með rannsókninni er og eðlisefnafræðilegum og eiturhvarfafræðilegum 
eiginleikum prófunaríðefnisins.

16.  Ef nauðsyn krefur er prófunaríðefnið leyst upp eða útbúin úr því svifblanda í heppilegu burðarefni. Mælt 
er með því að nota helst lausnir/sviflausnir í vatni, ef þess er kostur, en að öðrum kosti lausnir/sviflausnir í 
olíu (t.d. maísolíu) en að þeim slepptum geta lausnir með öðrum burðarefnum komið til greina. Ef notuð eru 
önnur burðarefni en vatn skulu eitureiginleikar þeirra vera þekktir. Ákvarða ber stöðugleika prófunaríðefnisins 
í burðarefninu.
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VERKFERLI

Fjöldi og kyn dýra

17.  Nota skal minnst 10 dýr (5 kvendýr og 5 karldýr) fyrir hverja skammtastærð. Ef áform eru um að aflífa 
dýr í rannsókninni skal fjölga tilraunadýrum sem nemur þeim fjölda dýra sem ætlunin er að aflífa fyrir lok 
rannsóknarinnar. Vega skal og meta að bæta við tíu dýra fylgihóp (fimm af hvoru kyni) í samanburðarhópinn 
og hópinn sem fær stærsta skammtinn svo að hægt sé að fylgjast með þeim í a.m.k. 14 daga eftir meðferð til að 
kanna hvort eiturhrifin ganga til baka, eru þrávirk eða síðkomin.

Skammtar

18.  Almennt skal nota a.m.k. þrjá prófunarhópa og samanburðarhóp en ef mat á öðrum gögnum gefur ekki 
ástæðu til að vænta neinna áhrifa af skammti sem er 1000 mg/kg líkamsþyngdar á dag má framkvæma 
markprófun. Ef ekki eru til viðeigandi gögn er hægt að gera skammtastærðarannsókn (e. range-finding study) 
(með dýrum af sama stofni og uppruna) til að auðvelda ákvörðun á því hvaða skammta skuli nota. Dýrin í 
samanburðarhópnum skulu fá nákvæmlega sömu meðferð og dýrin í tilraunahópnum að öðru leyti en því að þau 
fá ekki prófunaríðefnið. Ef burðarefni er notað við inngjöf prófunaríðefnisins skal gefa samanburðarhópnum 
stærsta skammtinn af burðarefninu.

19.  Velja skal skammtastærðir með hliðsjón af öllum tiltækum gögnum um eiturhrif og eiturefnahvörf prófunar-
íðefnisins eða skyldra íðefna. Stærsta skammtastærðin er valin með það fyrir augum að hún valdi eiturhrifum 
en ekki dauða eða miklum þjáningum. Eftir það eru valdar skammtastærðir sem fara stigminnkandi til að 
sýna fram á vensl svörunar og mismunandi skammtastærða og að engin merkjanleg, skaðleg áhrif komi fram 
við neðstu skammtamörk (NOAEL). Oft er ákjósanlegt að nota stuðulinn 2–4 þegar bil milli stigminnkandi 
skammta eru ákveðin og oft er betra að bæta fjórða prófunarhópnum við en að nota mjög stór bil á milli 
skammtastærða (t.d. stærri en sem nemur stuðlinum 10).

20.  Ef almennra eiturhrifa verður vart (t.d. minni líkamsþyngd, áhrif á lifur, hjarta, lungu eða nýru o.s.frv.) eða 
annarra breytinga sem eru ekki eiturefnasvörun (t.d. minna fóðurát, stækkun lifur), skulu þau áhrif sem verður 
vart á næma endapunkta ónæmiskerfis, taugakerfis eða innkirtla, túlkuð með fyrirvara. 

Markprófun

21.  Ef engin merkjanleg eiturhrif koma fram í prófun með einni skammtastærð, sem er a.m.k. 1000 mg/kg 
líkamsþyngdar á dag, eða með samsvarandi hundraðshluta í fóðri eða drykkjarvatni (byggist á ákvörðun 
líkamsþyngdar), og notuð eru verkferli, sem lýst er fyrir þessa rannsókn, og ef eiturhrifa er ekki að vænta 
samkvæmt gögnum um íðefni með skylda efnabyggingu, þá er ekki talin ástæða til fullrar rannsóknar með 
þremur mismunandi skammtastærðum. Markprófunin gildir nema þegar váhrif á menn benda til þess að nota 
þurfi stærri skammtastærð.

Gjöf skammta

22.  Dýrunum er gefið prófunaríðefni sjö daga í viku í 28 daga. Ef prófunaríðefnið er gefið með slöngu skal það gert 
í einum skammti með magaslöngu eða heppilegri inngjafarslöngu. Hámarksrúmmál vökva, sem gefa má í einu, 
ræðst af stærð tilraunadýrsins. Rúmmálið ætti ekki að vera meira en 1 ml/100 g líkamsþyngdar nema um sé að 
ræða vatnslausnir en þá má gefa 2 ml/100 g líkamsþyngdar. Að undanskildum ertandi eða ætandi íðefnum, sem 
venjulega hafa í för með sér þeim mun verri áhrif sem styrkurinn er meiri, skal halda prófunarrúmmálinu sem 
jöfnustu með því að stilla styrkleika þess þannig að rúmmálið haldist stöðugt fyrir allar skammtastærðir.

23.  Þegar um er að ræða íðefni sem eru gefin inn með fóðri eða drykkjarvatni er mikilvægt að tryggja að magn 
prófunaríðefnisins raski ekki venjulegu næringar eða vökvajafnvægi. Þegar prófunaríðefni er gefið inn með 
fóðri má nota annaðhvort fastan styrk (í milljónarhlutum) eða fasta skammtastærð, miðað við líkamsþyngd 
dýranna og skal taka það fram hvor leiðin er farin. Ef íðefnið er gefið með magaslöngu skal gefa skammtinn á 
svipuðum tíma á hverjum degi og stilla hann eftir þörfum þannig að skammtastærðin sé alltaf sú sama miðað 
við líkamsþyngd dýrsins. Þegar rannsókn með endurteknum skömmtum er undanfari langtímarannsóknar skal 
fóðrið vera það sama í báðum rannsóknum.

Athuganir

24.  Athugunartímabilið skal vera 28 dagar. Dýrum í fylgihópi, sem ætlaður er til eftirfylgniathugana, skal haldið án 
meðferðar í a.m.k. 14 daga til að kanna hvort eiturhrifin eru síðkomin, þrávirk eða ganga til baka.

25.  Gera skal almennar, klínískar athuganir a.m.k. einu sinni á dag, helst á sama tíma/sömu tímum á hverjum degi 
og með það í huga hvenær vænta megi hámarksáhrifa af inngjöfinni. Skrá skal heilbrigðisástand dýranna. Öll 
dýr eru skoðuð a.m.k. tvisvar á dag með tilliti til dánar- og veikindatilvika.
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26.  Gera skal ítarlegar klínískar athuganir á öllum dýrunum, í eitt skipti á undan fyrstu váhrifum (til að koma megi 
við samanburði hjá hverju einstöku dýri), og a.m.k. vikulega eftir það. Þessar athuganir skulu fara fram í stöðluðu 
rými, annars staðar en í búri dýranna, og helst alltaf á sama tíma. Þær skulu vandlega skráðar og helst skal 
styðjast við stigakerfi sem prófunarstofan hefur skilgreint vandlega. Áríðandi er að tryggja að prófunarskilyrði 
séu sem jöfnust og æskilegt er að þeir sem athuga dýrin þekki ekki til meðferðarinnar. Athuganirnar skulu m.a. 
beinast að breytingum í húð, feldi, augum og slímhúð, merkjum um seytingu og úrgangslosun, og ósjálfráðri 
starfsemi (t.d. táramyndun, hárrisi, stærð sjáaldurs og óvenjulegu öndunarmynstri). Einnig skal skrá breytingar 
á göngulagi, líkamsstöðu og viðbrögð við meðhöndlun, svo og vöðvakippi og vöðvaspennu, staðnað atferli (t.d. 
ef dýrin snyrta sig í sífellu eða ganga stöðugt í hringi) eða afbrigðilegt atferli (t.d. sjálfssköddun eða ef dýrin 
ganga aftur á bak) (2. heimild).

27.  Í fjórðu váhrifaviku skal meta viðbrögð við skynáreiti af ýmsu tagi (2. heimild) (t.d. hljóð- eða sjónrænt 
áreiti og áreiti á stöðu og hreyfiskynfæri) (3., 4. og 5. heimild) og einnig skal meta gripstyrk (6. heimild) og 
hreyfistarfsemi (7. heimild). Nánari lýsing á verkferlunum, sem fylgja má, er að finna í þeim heimildum sem 
vísað er til. Hins vegar má notast við annars konar verkferli en vísað er til.

28.  Sleppa má athugunum á starfrænum þáttum í fjórðu váhrifaviku þegar um er að ræða forrannsókn sem er 
gerð sem undanfari 90 daga rannsóknar á hálflangvinnum eiturhrifum. Í þeim tilvikum ættu athuganir á 
starfrænum þáttum að vera hluti af síðari rannsókninni. Hins vegar geta upplýsingar um athuganir á starfrænum 
þáttum úr rannsókn með endurteknum skammti auðveldað valið á skammtastærðum fyrir síðari rannsóknir á 
hálflangvinnum eiturhrifum.

29.  Í undantekningartilvikum má einnig sleppa athugun á starfrænum þáttum þegar um er að ræða hópa sem sýna 
svo greinileg merki um eiturhrif að það myndi hafa veruleg áhrif á niðurstöðurnar úr prófun á starfrænum 
þáttum.

30.  Við krufningu er hægt að ákvarða gangferil allra kvendýranna (valkvætt) með því að taka strok úr leg göngum. 
Þessar athuganir veita upplýsingar um stig gangferilsins þegar aflífun á sér stað og gagnast við vefja meina
fræðilegt mat á vef sem er næmur fyrir estrógeni (sjá leiðbeiningar um vefjameinafræði (19)).

Líkamsþyngd og fóðurát/vatnsdrykkja

31.  Öll dýr skulu vigtuð a.m.k. vikulega. Mæla skal fóðurát a.m.k. vikulega. Ef prófunaríðefnið er gefið með 
drykkjarvatni skal einnig mæla vatnsdrykkju vikulega.

Blóðsjúkdómar

32.  Í lok prófunartímabilsins skulu fara fram blóðrannsóknir varðandi eftirfarandi þætti: blóðkornaskil, 
blóðrauðastyrk, rauðkornafjölda, netfrumur, heildarhvítkornafjölda og deilitalningu hvítkorna, blóðflögufjölda 
og mælingu á storknunartíma og storkunarhæfni blóðs. Aðrar ákvarðanir, sem skulu gerðar ef prófunaríðefnið 
eða meint umbrotsefni þess hafa eða eru grunuð um að hafa oxunareiginleika, þ.m.t. ákvarðanir á 
methemóglóbínstyrk og Heinz-innlyksum (e. Heinz bodies).

33.  Taka skal blóðsýni á tilteknum stað. rétt áður en eða um leið og dýrin eru aflífuð. og geyma þau við hæfileg 
skilyrði. Dýr skulu vera fastandi yfir nótt fyrir aflífun(11).

Klínísk lífefnafræði

34.  Gera skal klínískar, lífefnafræðilegar mælingar á blóðsýnum, sem tekin eru úr öllum dýrum rétt áður eða um 
leið og dýrin eru aflífuð (að undanskildum þeim sem finnast dauðvona og/eða eru aflífuð áður en rannsókninni 
lýkur), til að rannsaka helstu eiturhrif í vefjum, einkum áhrif á nýru og lifur. Rannsóknir á blóðvökva eða 
sermi skulu ná yfir natríum, kalíum, glúkósa, heildarkólesteról, þvagefni, kreatínín, heildarprótín og albúmín og 
a.m.k. tvö ensím sem geta bent til áhrifa á lifrarfrumur (t.d. alanínamínótransferasa, aspartatamínótransferasa, 
basískan fosfatasa, gamma glútamýltranspeptíðasa og glútamatvetnissvipti) og gallsýru. Mælingar á fleiri 
ensímum (úr lifur eða öðrum líffærum) og gallrauða geta í sumum tilvikum gefið gagnlegar upplýsingar.

35.  Valkvætt er hvort eftirfarandi greiningar eru gerðar á þvagsýnum, sem tekin eru með tímasettri söfnun þvags, í 
síðustu viku rannsóknarinnar til ákvörðunar á: útliti, rúmmáli, osmólalstyrk eða eðlisþyngd, pH-gildi, prótíni, 
glúkósa og blóði/blóðkornum.

(11) Við allmargar mælingar á sermi og blóðvökva, einkum þegar glúkósi er mældur, er best að láta dýrin fasta yfir nótt. Aðalástæðan 
er sú að óhjákvæmilega verða niðurstöður breytilegri ef dýrin eru ekki látin fasta og það getur falið þau áhrif sem eru lítt áberandi 
og gert túlkun erfiðari.   Á hinn bóginn gæti fasta yfir nótt haft áhrif á almenn efnaskipti dýranna og það getur truflað dagleg váhrif 
frá prófunaríðefninu, einkum í rannsóknum þar sem efnið er gefið með fóðri.   Ef dýrin eru látin fasta yfir nótt skulu klínískar, 
lífefnafræðilegar mælingar gerðar eftir að athuganir á starfrænum þáttum í 4. viku rannsóknarinnar hafa farið fram. 
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36.  Að auki kemur til álita að rannsaka blóðvökva- eða sermimerki sem benda til almennra vefjaskemmda. Aðrar 
mælingar, sem ætti að gera ef þekktir eiginleikar prófunaríðefnisins geta haft, eða grunur leikur á að þeir hafi, 
áhrif á tilsvarandi efnaskiptamynstur, ná yfir kalsíum, fosfat, þríglýseríð, tiltekin hormón og kólínesterasa.  
Mæla þarf þessa þætti þegar um er að ræða efni í tilteknum flokkum eða eftir því sem við á í hverju einstöku 
tilviki.

37.  Þó að ekki hafi verið sýnt fram á skýran ávinning af ákvörðun skjaldkirtilshormóna (T3, T4) og TSH í alþjóðlega 
matinu á endapunktum í tengslum við innkirtla getur verið gagnlegt að geyma blóðvökva- eða sermisýni til að 
mæla T3, T4 og TSH (valkvætt) ef  vísbendingar eru um áhrif á heiladinguls- og skaldkirtilsöxulinn. Heimilt er 
að geyma sýnin í frysti við –20 °C. Eftirfarandi þættir geta haft áhrif á breytileika og hreinan styrk við ákvörðun 
á hormónum:

— aflífunartími vegna daglegs breytileika í hormónastyrkleikum

— aðferð við aflífun til að koma í veg fyrir óþarfa álag á dýrin sem gæti haft áhrif á hormónastyrkleika

— prófunarsett fyrir ákvarðanir á hormónum sem geta haft mismunandi staðalferla.

 Örugg sanngreining á íðefnum sem hafa skjaldkirtilsvirkni er áreiðanlegri með vefjameinafræðilegri greiningu 
en greining sem byggist á hormónastyrkleikum.

38.  Blóðvökvasýni sem eru sérstaklega ætluð til ákvörðunar á hormónum ætti að taka á svipuðum tíma dags. Mælt 
er með því að íhuguð sé ákvörðun á T3, T4 og TSH ef breytingar verða á vefjameinafræði skjaldkirtils. Tölugildin 
sem fást þegar hormónastyrkleikar eru greindir eru breytileg eftir því hver hinna ýmsu greiningarsetta á markaði 
eru notuð. Af þeim sökum er hugsanlega ekki hægt að setja nothæfisviðmiðanir sem byggjast á einsleitum, 
rannsóknarsögulegum gögnum. Einnig ættu rannsóknarstofur að leitast við að halda fráviksstuðlunum undir 25 
fyrir T3 og T4 og undir 35 fyrir TSH. Alla styrkleika skal skrá í ng/ml.

39.  Ef rannsóknarsöguleg grunngögn eru ófullnægjandi skal yfirvega að mæla blóðfræðilegar og klínískar, 
lífefnafræðilegar breytur áður en skammtagjöf hefst eða, sem væri ákjósanlegast, hjá hópi dýra sem eru ekki í 
tilraunahópunum.

MEINAFRÆÐI

Stórsæ krufning

40.  Framkvæma skal gagngera, stórsæja krufningu á öllum dýrum í rannsókninni og skal m.a. rannsaka vandlega 
yfirborð líkamans, öll op og einnig kúpuhol, brjósthol og kviðarhol og innihald þeirra. Skera skal alla aðliggjandi 
vefi frá lifur, nýrum, nýrnahettum, eistum, eistalyppum, blöðruhálskirtli + sáðblöðrum með hlaupkirtlum í heild 
sinni, hóstarkirtli, milta, heila og hjarta allra dýranna (að undanskildum þeim sem finnast dauðvona og/eða eru 
aflífuð áður en rannsókninni lýkur), eftir því sem við á, og þessi líffæri skulu vigtuð blaut eins fljótt og hægt 
er eftir krufningu, þ.e. áður en þau þorna. Gæta skal varúðar þegar skorið er frá blöðruhálskirtli og áföstum 
vefjum hans til að stinga ekki á sáðblöðrurnar sem eru fullar af vökva. Einnig er hægt að skera frá sáðblöðrum 
og blöðruhálskirtli og vigta þau eftir festingu.

41.  Að auki er valkvætt að vigta tvo aðra vefi eins fljótt og hægt er eftir krufningu, þ.e. áður en þeir þorna: 
eggjastokka (blautvigt) og leg, þ.m.t. legháls (leiðbeiningar um fjarlægingu og undirbúning vefja í legi fyrir 
vigtun er að finna í OECDviðmiðunarreglu 440 um prófanir (18. heimild)).

42.  Þyngd skjaldkirtils (valkvætt) er hægt að mæla eftir festingu. Skorið skal frá með varúð og eingöngu eftir 
festingu til að koma í veg fyrir vefjaskemmdir. Vefjaskemmdir geta spillt vefjameinafræðilegri greiningu.

43.  Eftirfarandi vefir skulu varðveittir í þeim festingarmiðli sem er heppilegastur, bæði fyrir viðkomandi tegund 
vefjar og fyrirhugaðar, vefjameinafræðilegar rannsóknir (sjá 47. lið): allar stórsæjar vefjaskemmdir, heili 
(helstu svæði, þar á meðal stórheili, litli heili og heilabrú), mæna, augu, magi, garnir og þarmar (þar á meðal 
fjöleitlingar (e. Peyer’s patches)), lifur, nýru, nýrnahettur, milta, hjarta, hóstarkirtill, skjaldkirtill, barki og 
lungu (varðveitt með fyllingu af festiefni og síðan ídýfingu), kynkirtlar (eistu og eggjastokkar), aukalíffæri 
kynkerfis (leg og legháls, eistalyppur, blöðruhálskirtill + sáðblöðrur með hlaupkirtlum), leggöng, þvagblaðra, 
eitlar [auk nærlægasta dreneitils er rétt að taka annan eitil ef það er reynsla rannsóknarstofunnar (15. heimild)], 
úttaug (set eða sköflungstaug), helst í námunda við vöðvann, beinagrindarvöðvi og bein, með beinmergi (sneið 
eða, að öðrum kosti, nýlegt beinmergssýni). Mælt er með því að eistu séu fest með ídýfingu í Bouinfestiefni 
eða breyttu Davidson-festiefni (16. og 17. heimild). Hvíthjúpinn skal gata varlega og grunnt með nál á báðum 
endum líffærisins til að auðvelda gegnumflæði festiefnisins. Niðurstöður, bæði klínískar og aðrar, geta bent 
til þess að rannsaka þurfi fleiri vefi. Einnig skal varðveita öll líffæri sem líkur eru á að séu marklíffæri út frá 
þekktum eiginleikum prófunaríðefnisins.
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44.  Eftirfarandi vefir kunna að veita mikilvægar vísbendingar um innkirtlatengd áhrif: Kynkirtlar (eggjastokkar 
og eistu), aukalíffæri kynkerfis (leg, þ.m.t. legháls, eistalyppur, sáðblöðrur með hlaupkirtlum, bak, hliðar 
og kviðlægan blöðruhálskirtil), leggöng, heiladingull, mjólkurkirtill úr karldýri, skjaldkirtill og nýrnahetta. 
Breytingar á mjólkurkirtlum í karldýrum hafa ekki verið nægilega skjalfestar en þessi mæliþáttur getur verið 
afar næmur fyrir efnum með estrógenvirkni. Athugun á líffærum/vefjum sem ekki eru skráðir í 43. lið er 
valkvæð (sjá 2. viðbæti).

45.  Í leiðbeiningum um vefjameinafræði (19. heimild) er að finna fleiri upplýsingar um krufningu, festingu, 
sneiðingu og vefjameinafræðilega rannsókn á innkirtlavefjum.

46.  Í alþjóðlegu prófunaráætluninni fengust nokkrar vísbendingar um að lítt áberandi áhrif á innkirtla frá íðefnum, 
sem hafa lítil áhrif á samvægi kynhormóna, gætu greinst út frá truflun á samstillingu gangferils í mismunandi 
vefjum og ekki að miklu leyti vegna beinna vefjameinafræðilegra breytinga á kynfærum kvendýra. Þó að 
engar öruggar sannanir hafi fengist fyrir slíkum áhrifum er mælt með því að tekið verði tillit til vísbendingar 
um hugsanlega ósamstillingu í gangferlinum við túlkun vefjameinafræðilegra rannsókna á eggjastokkunum 
(eggbústengdum frumum, búhulufrumum og kornafrumum), leginu, leghálsinum og leggöngunum. Ef stig 
gangferilsins, sem er ákvarðað með stroki úr leggöngum, er metið er einnig hægt að taka það með í þessum 
samanburði.

Vefjameinafræði

47.  Framkvæma skal gagngera, vefjameinafræðilega rannsókn á varðveittum líffærum og vefjum úr öllum dýrum 
í samanburðarhópnum og í hópnum sem fær stærsta skammtinn. Þessar rannsóknir skulu einnig ná til dýra úr 
öllum öðrum skammtahópum ef meðferðartengdar breytingar koma fram í hópnum sem fær stærsta skammtinn. 

48.  Rannsaka skal allar stórsæjar vefjaskemmdir.

49.  Ef notaður er fylgihópur skal gera vefjameinafræðilega rannsókn á þeim vefjum og líffærum þar sem merki 
finnast um eiturhrif í meðferðarhópunum.

GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

Gögn

50.  Skrá skal gögn um hvert einstakt dýr. Auk þess skal taka öll gögn saman í töflu þar sem fram kemur, fyrir hvern 
prófunarhóp, fjöldi dýra við upphaf prófunar, fjöldi dýra sem drepast meðan á prófun stendur eða eru aflífuð af 
mannúðarástæðum, tímasetning dauðsfalla eða aflífana af mannúðarástæðum, fjöldi dýra sem sýna merki um 
eiturhrif, lýsing á þeim einkennum sem koma fram um eiturhrif, þ.m.t. hvenær þau koma fram, hve lengi þau 
vara og hve alvarleg eiturhrifin eru, í hve mörgum dýrum vefjaskemmdir koma fram, gerð vefjaskemmda og 
alvarleiki þeirra og hundraðshluti dýra með hverja gerð vefjaskemmda.

51.  Ef unnt er skal meta tölulegar niðurstöður með heppilegri og almennt viðurkenndri, tölfræðilegri aðferð. 
Samanburður á áhrifum á tilteknu skammtabili ætti að koma í veg fyrir notkun á mörgum t-prófunum. Velja 
skal tölfræðiaðferðir á hönnunarstigi rannsóknarinnar.

52.  Að því er varðar gæðaeftirlit þá er mælt með því að rannsóknarsögulegum samanburðargögnum verði safnað 
saman og að fráviksstuðull verði reiknaður út fyrir töluleg gögn, einkum fyrir mæliþættina sem tengjast 
greiningu á innkirtlatruflandi efnum. Þessi gögn má nota til samanburðar þegar raunverulegar rannsóknir eru 
metnar.

Prófunarskýrsla

53.  Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni:

 Prófunaríðefni:

— eðliseiginleikar, hreinleiki og eðlisefnafræðilegir eiginleikar,

— gögn til sanngreiningar.

 Burðarefni (ef við á):

— rök fyrir vali á burðarefni, ef það er ekki vatn,
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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,

— rökstuðningur fyrir öðrum tegundum en rottum.

 Prófunarskilyrði:

— rök fyrir vali á skammtastærð,

— lýsing á samsetningu prófunaríðefnisins eða blöndun þess í fóður, styrknum sem náðist, stöðugleika og 
einsleitni blöndunnar,

— upplýsingar um það hvernig prófunaríðefnið er gefið,

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

— upplýsingar um gæði fóðurs og vatns.

 Valkvæðir endapunktar sem hafa verið rannsakaðir

— skrá yfir valkvæða endapunkta sem hafa verið rannsakaðir.

 Niðurstöður:

— líkamsþyngd/breytingar á líkamsþyngd,

— fóðurát og vatnsdrykkja, ef við á,

— gögn um eiturefnasvörun eftir kyni og skammtastærð, þ.m.t. merki um eiturhrif,

— eðli þeirra atriða sem koma fram við klíníska athugun, alvarleiki þeirra og varanleiki (hvort þau geta 
gengið til baka eða ekki),

— mat á skynfæravirkni, gripstyrk og hreyfistarfsemi,

— blóðprófanir með viðkomandi viðmiðunargildum,

— klínískar, lífefnafræðilegar prófanir með viðeigandi viðmiðunargildum,

— upplýsingar um líkamsþyngd við aflífun og þyngd líffæra,

— niðurstöður krufningar,

— nákvæm lýsing á öllum vefjameinafræðilegum niðurstöðum,

— gögn um frásog, liggi þau fyrir,

— tölfræðileg úrvinnsla niðurstaðna, eftir því sem við á.

 Umræða um niðurstöður.

 Niðurstöður

__________
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1. viðbætir

SKILGREININGAR

Andrógenvirkni: eiginleiki íðefnis til að virka eins og náttúrulegt andrógenhormón (t.d. testósterón) í spendýri.

(and)andrógenvirkni: eiginleiki íðefnis til að bæla niður virkni náttúrulegs andrógenhormóns (t.d. testósteróns) í 
spendýri.

(and)estrógenvirkni: eiginleiki íðefnis til að bæla niður virkni náttúrulegs estrógenhormóns (t.d. estradíóls 17ß) í 
spendýri.

(and)skjaldkirtilsvirkni: eiginleiki íðefnis til að bæla niður virkni náttúrulegs skjaldkirtilshormóns (t.d. T3) í spendýri.

Skömmtun: almennt hugtak sem er notað um skammt, hversu oft hann er gefinn og hve lengi.

Skammtur: það magn prófunaríðefnis sem er gefið. Skammtur er gefinn upp sem þyngd prófunaríðefnis á hverja 
líkamsþyngdareiningu tilraunadýrs (t.d. mg/kg líkamsþyngdar á dag) eða sem stöðugur styrkur í fóðri.

Augljós eiturhrif: almennt hugtak sem lýsir greinilegum merkjum um eiturhrif í kjölfar þess að prófunaríðefni er gefið. 
Þessi merki ættu að nægja fyrir hættumat og vera þess eðlis að stærri skammtur myndi að líkindum valda því að merki 
um alvarlega eitrun kæmu fram og líklega leiða til dauða.

NOAEL: skammstöfun á „no observed adverse effect level“ sem merkir „mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif“. 
Þetta er stærsta skammtastærðin sem veldur engum merkjanlegum, skaðlegum, meðferðartengdum áhrifum vegna 
meðferðarinnar.

Estrógenvirkni: eiginleiki íðefnis til að virka eins og náttúrulegt estrógenhormón (t.d. estradíól 17ß) í spendýri.

Prófunaríðefni: Sérhvert efni og blanda sem eru prófuð með þessari prófunaraðferð.

Skjaldkirtilsvirkni: eiginleiki íðefnis til að virka eins og náttúrulegt skjaldkirtilshormón (t.d. T3) í spendýri.

Fullgilding er vísindalegt ferli, hannað til að lýsa rekstrarlegum kröfum og takmörkunum prófunaraðferðar og til að 
sýna fram á áreiðanleika hennar og mikilvægi fyrir tiltekið markmið.

________
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2. viðbætir

Endapunktar sem mælt er með í prófunaraðferð B.7 til að greina innkirtlatruflandi efni

Skyldubundnir endapunktar Valkvæðir endapunktar

Þyngd

— eistu

— eistalyppur

— nýrnahettur

— blöðruhálskirtill + sáðblöðrur með hlaupkirtlum

— eggjastokkar

— leg, þ.m.t. legháls

— skjaldkirtill

Vefjameinafræði

— kynkirtlar:

— eistu og

— eggjastokkar

— aukalíffæri kynkerfis

— eistalyppur

— blöðruhálskirtill + sáðblöðrur með hlaupkirtlum

— leg, þ.m.t. legháls

— nýrnahetta

— skjaldkirtill

— leggöng

— strok úr leggöngum

— mjólkurkirtill úr karldýri

— heiladingull

Hormónamæling

— blóðrásargildi T3, T4

— blóðrásargildi TSH
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 B.8. mEÐALBRÁÐ EITURHRIF VIÐ INNÖNDUN: 28 DAgA RANNSÓKN

 SAMANTEKT

 Þessi endurskoðaða prófunaraðferð, B.8, var hönnuð til að lýsa á fullnægjandi hátt eiturhrifum prófunaríðefnis 
þar sem íkomuleiðin er innöndun í kjölfar endurtekinna váhrifa í takmarkaðan tíma (28 daga) og til að afla gagna 
fyrir megindleg innöndunaráhættumöt. Hópar með a.m.k. 5 karlkyns og 5 kvenkyns nagdýrum eru látnir verða 
fyrir váhrifum í 6 klukkustundir á dag í 28 daga frá a) prófunaríðefninu á þremur eða fleiri styrkleikastigum, b) 
síuðu lofti (neikvæður samanburður), og/eða c) burðarefninu (samanburður með burðarefni).  Dýr eru almennt látin 
verða fyrir váhrifum 5 daga í viku en einnig er heimilt að láta þau verða fyrir váhrifum í 7 daga í viku. Karldýr og 
kvendýr eru alltaf prófuð en hægt er að láta þau verða fyrir váhrifum við mismunandi styrkleikastig ef vitað er að 
annað kynið er næmara fyrir tilteknu prófunaríðefni. Þessi aðferð veitir rannsóknarstjóranum svigrúm til að bæta 
við fylgihópum (rannsókn á því hvort áhrif ganga til baka), berkju- og lungnablöðruskolun (BAL), taugafræðilegum 
prófunum og frekari klínísku, meinafræðilegu og vefjameinafræðilegu mati til að lýsa betur eiturhrifaeiginleikum 
prófunaríðefnisins.

 INNGANGUR

1.  Þessi prófunaraðferð jafngildir OECD-viðmiðunarreglu 412 um prófanir (2009). Upprunaleg viðmiðunarregla 
412 um prófanir á meðalbráðum eiturhrifum við innöndunvar samþykkt 1981 (1. heimild). Þessi prófunaraðferð, 
B.8, (sem jafngildir hinni endurskoðuðu viðmiðunarreglu 412 um prófanir) hefur verið uppfærð til að hún 
endurspegli nýjustu vísindaþekkingu og til að uppfylla núverandi og síðari þarfir vegna reglusetningar.

2.  Þessi aðferð gerir kleift að lýsa eiginleikum skaðlegra áhrifa í kjölfar endurtekinna daglegra váhrifa frá 
prófunaríðefni við innöndun í 28 daga. Gögnin sem fást úr 28 daga rannsókn á meðalbráðum eiturhrifum 
við innöndun er hægt að nota við megindlegt áhættumat (ef henni er ekki fylgt eftir með 90 daga rannsókn á 
hálflangvinnum eiturhrifum við innöndun (kafli B.29 í þessum viðauka)). Gögnin geta einnig veitt upplýsingar 
um val á styrkleikum fyrir langtímarannsóknir, s.s. 90 daga rannsóknina á hálflangvinnum eiturhrifum við 
innöndun. Þessi prófunaraðferð er ekki sérstaklega ætluð til prófunar á nanóefnum. Skilgreiningar, sem eru 
notaðar í tengslum við þessa prófunaraðferð, eru settar fram í lok þessa kafla og í leiðbeiningarskjali 39  
(2. heimild).
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ATRIÐI SEM ÞARF AÐ HAFA Í HUGA Í UPPHAFI

3.  Prófunarstofan skal taka til athugunar allar fyrirliggjandi upplýsingar um prófunaríðefnið áður en rannsóknin er 
gerð til að auka gæði rannsóknarinnar og draga úr notkun tilraunadýra. Upplýsingar, sem koma að gagni við val 
á heppilegum prófunarstyrkleikum, eru m.a. auðkenni, efnafræðileg bygging og eðlisefnafræðilegir eiginleikar 
prófunaríðefnisins, niðurstöður úr eiturhrifaprófunum í glasi og í lífi, fyrirhuguð notkun og möguleikar á 
váhrifum á menn, fyrirliggjandi upplýsingar um megindleg vensl byggingar og virkni og eiturefnafræðileg 
gögn um íðefni með skylda efnabyggingu og gögn úr prófun á bráðum eiturhrifum við innöndun. Ef búist er 
við taugaeiturhrifum eða þau koma fram meðan á rannsókn stendur getur rannsóknarstjórinn valið að bæta við 
viðeigandi mati, s.s. samkvæmt starfsemisathugunarkerfi (e. Functional Observational Battery (FOB)) og með 
mælingu á hreyfistarfsemi. Þó að tímasetning váhrifa í tengslum við tilteknar rannsóknir geti skipt sköpum ætti 
framkvæmd þessara viðbótaraðgerða ekki að hafa áhrif á grunnhönnun rannsóknarinnar.

4.  Þynningar ætandi eða ertandi prófunaríðefna er hægt að prófa í styrkleikum sem munu ná tilætluðum 
eiturhrifum [sjá leiðbeiningarskjal 39 (2. heimild)]. Þegar dýr eru látin verða fyrir váhrifum frá þessum efnum 
skulu markstyrkstyrkleikar þó vera nægilega litlir til að valda ekki verulegum sársauka og þjáningu en samt 
sem áður nægjanlegir til að lengja styrksvörunarferilinn svo að hann uppfylli reglufest og vísindaleg markmið 
prófunarinnar. Þessa styrkleika ætti að velja í hverju tilviki fyrir sig, helst á grundvelli tilhlýðilega hannaðrar 
skammtastærðarannsóknar sem veitir upplýsingar varðandi mikilvæga endapunktinn, viðmiðunarmörk ertingar 
og hvenær erting hefst (sjá 11.–13. lið). Leggja skal fram rökstuðning fyrir styrkleikavali.

5.  Dauðvona dýr og dýr, sem sýna merki um sársauka eða mikla og viðvarandi þjáningu, ætti að aflífa á 
mannúðlegan hátt. Farið er með dauðvona dýr á sama hátt og dýr sem deyja í prófun. Fjallað er um viðmiðanir 
fyrir ákvörðun um að aflífa dýr, sem eru dauðvona eða sárþjáð, og gefnar leiðbeiningar um greiningu 
fyrirsjáanlegs eða yfirvofandi dauða í leiðbeiningarskjali Efnahags og framfarastofnunarinnar um mannúðlega 
endapunkta (3. heimild).

LÝSING Á AÐFERÐINNI

Val á dýrategund

6.  Nota skal ung, heilbrigð, fullvaxin nagdýr af algengum rannsóknarstofustofnum. Rottur eru ákjósanlegasta 
tegundin. Ef notaðar eru aðrar dýrategundir skal það rökstutt.

Dýrin undirbúin

7.  Kvendýrin skulu vera eibær og ekki með fangi. Á degi slembiröðunar eru valin dýr sem eru ung, fullvaxin og 
7–9 vikna gömul. Líkamsþyngd ætti ekki að víkja meira en ± 20% frá meðalþyngd fyrir hvort kyn. Dýrin eru 
valin af handahófi, merkt svo að þau þekkist í sundur og höfð í búrum sínum í a.m.k. fimm daga fyrir prófunina 
til að þau venjist umhverfisaðstæðum á rannsóknarstofu.

Dýrahald

8.  Dýr skulu auðkennd hvert um sig, með merkissvörum undir húð ef unnt er, til að auðvelda athuganir og koma 
í veg fyrir rugling.  Hitastigið í vistarverum tilraunadýranna skal vera 22 (± 3) ºC. Rakastig ætti helst að vera 
30–70% þó að slíkt sé e.t.v. ekki mögulegt þegar burðarefnið er vatn. Fyrir og eftir váhrif ætti að öllu jöfnu 
að setja dýrin í búr í hópum eftir kyni og styrkleika en ekki ættu að vera fleiri dýr í búri en svo að hægt sé 
að fylgjast vel með hverju dýri og fækkun dýra af völdum sjálfsafráns og átaka verði í lágmarki. Ef dýr eiga 
eingöngu að verða fyrir váhrifum um nef getur verið nauðsynlegt að leyfa þeim að venjast rörunum sem halda 
þeim föstum. Rörin, sem halda dýrunum föstum, ættu ekki að valda óþarfa líkamlegu álagi eða álagi vegna 
hita eða hreyfingarleysis. Höft geta haft áhrif á lífeðlisfræðilega endapunkta, s.s. líkamshita (ofurhiti) og/eða 
andrýmd á mínútu. Ef fyrirliggjandi eru almenn gögn sem sýna að engar slíkar breytingar hafi átt sér stað svo 
nokkru nemi er ekki þörf á foraðlögun að rörunum sem halda dýrunum föstum. Dýr, sem eru látin verða fyrir 
váhrifum um allan líkamann frá úðaefni, skulu vera hvert í sínu búri meðan á váhrifum stendur til að koma í veg 
fyrir að prófunarúðaefnið smjúgi gegnum feldinn á öðrum dýrum í sama búri. Nota má hefðbundið og vottað 
rannsóknarstofufóður, nema meðan á váhrifum stendur, ásamt ótakmörkuðu magni af neysluvatni. Nota skal 
gervilýsingu og hafa til skiptis birtu í 12 klukkustundir og myrkur í 12 klukkustundir.

Innöndunarklefar

9.  Þegar innöndunarklefi er valinn skal hafa í huga eðli prófunaríðefnisins og markmið prófunarinnar. Æskilegur 
váhrifamáti er um nef eingöngu (þetta hugtak felur í sér váhrif um höfuð eingöngu, nef eingöngu eða trýni 
eingöngu). Váhrif um nef eingöngu verða að jafnaði fyrir valinu fyrir rannsóknir á úðaefnum í fljótandi eða 
föstu formi og fyrir gufur sem kunna að þéttast og mynda úða. Sérstök markmið rannsóknarinnar kynnu að 
nást betur með váhrifum á allan líkamann en færa skal rök fyrir slíku í rannsóknarskýrslunni. Til að tryggja 
stöðugleika í andrúmsloftinu, þegar klefi fyrir allan líkamann er notaður, skal heildarumfang tilraunadýranna 
ekki fara yfir 5% af rúmmáli klefans. Meginreglum aðferðanna við váhrif um nef eingöngu og um allan 
líkamann og sérstökum kostum þeirra og göllum er lýst í leiðbeiningarskjali 39 (2. heimild).
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RANNSÓKNIR Á EITURHRIFUM

Styrkmörk

10.  Ólíkt rannsóknum á bráðum áhrifum eru engin skilgreind styrkleikamörk í 28 daga rannsóknum á meðalbráðum 
eiturhrifum. Hafa skal hliðsjón af eftirfarandi við ákvörðun á hámarksstyrk: 1) mesta styrk sem næst, 2) 
styrk verstu, hugsanlegu váhrifa á menn, 3) nauðsyn þess að viðhalda nægilegum súrefnisbirgðum og/eða 4) 
sjónarmiðum er varða velferð dýra. Ef ekki liggja fyrir viðmiðunarmörk, byggð á gögnum, er hægt að nota 
viðmiðunarmörkin fyrir bráð áhrif í reglugerð (EB) nr. 1272/2008 (13. heimild) (þ.e. upp að hámarksstyrknum 
5 mg/l fyrir úðaefni, 20 mg/l fyrir gufur og 20 000 milljónarhlutum fyrir lofttegundir), sjá leiðbeiningarskjal 
39 (2. heimild). Reynist nauðsynlegt að fara yfir þessi viðmiðunarmörk þegar lofttegundir eða mjög rokgjörn 
íðefni eru prófuð (t.d. kælimiðlar) skal það rökstutt. Styrkleikamörkin skulu sýna ótvíræð eiturhrif án þess að 
valda óþarfa álagi á dýrin eða hafa áhrif á langlífi þeirra (3. heimild).

Skammtastærðarannsókn

11.  Áður en hafist er handa við meginrannsóknina getur verið nauðsynlegt að framkvæma skammtastærðarannsókn. 
Skammtastærðarannsókn er ítarlegri en undirbúningsrannsókn þar eð hún er ekki takmörkuð við 
styrkleikaval. Þekking sem fæst úr skammtastærðarannsókn getur leitt til árangursríkrar meginrannsóknar. 
Skammtastærðarannsókn getur t.d. veitt tæknilegar upplýsingar varðandi greiningaraðferðir, ákvörðun á 
kornastærð, uppgötvun á gangvirkjum eiturhrifa, klíníska meinafræði og vefjameinafræðigögn, og mat á því 
hver NOAEL- og MTC-styrkleiki gæti verið í meginrannsókninni. Rannsóknarstjórinn getur valið að nota 
skammtastærðarannsókn til að finna viðmiðunarmörk fyrir ertingu öndunarfæra (t.d. með vefjameinafræðilegri 
rannsókn á öndunarveginum, prófun á lungnastarfsemi eða berkju- og lungnablöðruskolun), efri styrkleikamörk 
sem eru þolanleg án óþarfa álags á dýrin og mæliþættina sem best lýsa eiturhrifum prófunaríðefnis.

12.  Skammtastærðarannsókn getur náð yfir eitt eða fleiri styrkleikastig. Mest þrjú karldýr og þrjú kvendýr ættu að 
verða fyrir váhrifum á hverju styrkleikastigi. Skammtastærðarannsókn ætti að vara í minnst 5 daga og yfirleitt 
ekki lengur en í 14 daga. Í rannsóknarskýrslunni skulu færð rök fyrir styrkleikavali fyrir meginrannsóknina. 
Markmið meginrannsóknarinnar er að sýna fram á tengsl milli styrkleika og svörunar sem byggir á því sem 
gert er ráð fyrir að sé næmasti endapunkturinn. Lági styrkurinn ætti helst að vera styrkur sem hefur engin 
merkjanleg áhrif en hái styrkurinn ætti að sýna ótvíræð eiturhrif án þess að valda óþarfa álagi á dýrin eða hafa 
áhrif á langlífi þeirra (3. heimild).

13.  Við val á styrkleikastigum fyrir skammtastærðarannsókn skal skoða allar fyrirliggjandi upplýsingar, þ.m.t. 
vensl byggingar og virkni og gögn um svipuð íðefni (sjá 3. lið). Skammtastærðarannsókn getur staðfest/hrakið 
það sem telst vera næmustu endapunktarnir sem byggja á gangvirkjum, t.d. kólínesterasahömlun af völdum 
lífræns fosfats, methemóglóbínmyndun af völdum rauðkornadrepandi efna, skjaldkirtilshormónar (T3, T4) 
fyrir skjaldkirtilseitrandi efni, prótín, LDH eða daufkyrningar í berkju- og lungnablöðruskolun í tilvikum með 
skaðlausar, illleysanlegar agnir eða lungnaertandi úðaefni.

Meginrannsókn

14.  Meginrannsóknin á meðalbráðum eiturhrifum felur yfirleitt í sér þrjú styrkleikastig og einnig samskeiða, 
neikvæðan samanburð með lofti og/eða samanburð með burðarefni, ef nauðsyn krefur (sjá 17. lið). Nota ætti öll 
fyrirliggjandi gögn til að auðvelda val á viðeigandi váhrifastyrkleikum, þ.m.t. niðurstöðurnar úr rannsóknum 
á altækum eiturhrifum, efnaskiptum og hvarfhraða (leggja ætti sérstaka áherslu á að varast há styrkleikastig 
sem metta hvarfhraðaferli). Hver prófunarhópur samanstendur af a.m.k. 10 nagdýrum (5 karldýrum og 5 
kvendýrum) sem eru látin verða fyrir váhrifum frá prófunaríðefninu í 6 klukkustundir á dag 5 daga í viku í 
4 vikur (heildartími rannsóknar er 28 dagar). Einnig má láta dýr verða fyrir váhrifum 7 daga í viku (t.d. við 
prófun á lyfjum sem andað er inn). Ef vitað er að annað kynið er næmara en hitt fyrir tilteknu prófunaríðefni er 
hægt að láta kynin verða fyrir váhrifum við mismunandi styrkleikastig til að besta styrksvörunina eins og lýst 
er í 15. lið. Ef önnur nagdýr en rottur verða fyrir váhrifum um nef eingöngu er hægt að stilla hámarkslengdir 
váhrifatímans til að lágmarka tegundarbundna þjáningu. Rök skulu færð fyrir því þegar váhrifatími er styttri 
en 6 klukkustundir á dag eða ef nauðsynlegt er að framkvæma rannsókn á váhrifum um allan líkamann sem 
varir í lengri tíma (t.d. 22 klukkustundir á dag) (sjá leiðbeiningarskjal 39 (2. heimild)). Ekki skal gefa fóður 
á váhrifatímabilinu nema það fari yfir 6 klukkustundir. Heimilt er að gefa vatn þegar allur líkaminn er látinn 
verða fyrir váhrifum.

15.  Markstyrkleikarnir, sem eru valdir, ættu að gera það kleift að sanngreina marklíffærið (-líffærin) og sýna fram 
á skýr tengsl milli styrkleika og svörunar:

— Háa styrkleikastigið ætti að leiða til eiturhrifa en ekki valda langvarandi einkennum eða dauðsföllum sem 
gætu komið í veg fyrir marktækt mat.

— Millistyrkleikastigið (-stigin) skal velja þannig að stigvaxandi eiturhrif komi fram milli áhrifanna af 
minnsta og mesta styrk.

— Lága styrkleikastigið ætti að framkalla lítil eða engin merki um eiturhrif.
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Fylgirannsókn (rannsókn á því hvort áhrif ganga til baka)

16.  Nota má fylgirannsókn (rannsókn á því hvort áhrif ganga til baka) til að fylgjast með því, hvort eiturhrif ganga 
til baka, eru þrávirk eða síðkomin, í minnst 14 daga að lokinni meðferð. Fylgihópar (rannsókn á því hvort áhrif 
ganga til baka), skipaðir fimm karldýrum og fimm kvendýrum, eru látnir verða fyrir váhrifum á sama tíma og 
tilraunadýrin í meginrannsókninni. Fylgihópar (rannsókn á því hvort áhrif ganga til baka) ættu að verða fyrir 
váhrifum frá prófunaríðefninu við hæsta styrkleikastig og einnig ætti að vera samskeiða samanburður með lofti 
og/eða burðarefni eftir því sem þörf krefur (sjá 17. lið). 

Samanburðardýr

17.  Dýr í samskeiða, neikvæðum samanburðarhópi sem fær loft skulu fá nákvæmlega sömu meðferð og dýrin 
í tilraunahópnum nema að því leyti að þau verða fyrir váhrifum frá síuðu lofti í stað prófunaríðefnis. Þegar 
vatn eða annað efni er notað til að mynda prófunarandrúmsloft ætti samanburðarhópur, sem fær burðarefni, 
að vera í rannsókninni í stað neikvæðs samanburðarhóps sem fær loft. Þegar unnt er skal nota vatn sem 
burðarefni. Þegar vatn er notað sem burðarefni ættu samanburðardýrin að verða fyrir váhrifum frá lofti með 
sama rakastig og váhrifahóparnir. Val á heppilegu burðarefni skal byggjast á rétt framkvæmdri forrannsókn 
eða rannsóknarsögulegum gögnum. Ef eiturhrif burðarefnis eru ekki vel þekkt getur rannsóknarstjórinn valið 
að nota bæði neikvæðan samanburð með lofti og samanburð með burðarefni en eindregið er ráðið frá því. Ef 
rannsóknarsöguleg gögn leiða í ljós að burðarefnið er ekki eitrað þá er ekki þörf á neikvæðum samanburðarhópi 
sem fær loft og ætti eingöngu að nota samanburð með burðarefni. Ef forrannsókn á prófunaríðefni, sem er 
samsett í burðarefni, sýnir engin eiturhrif er burðarefnið þar af leiðandi ekki eitrað í þeim styrkleika sem 
notaður er við prófunina og ætti þá að nota þennan burðarefnissamanburð.

VÁHRIFASKILYRÐI

Notkun mismunandi styrkleika

18.  Dýr eru látin verða fyrir váhrifum frá prófunaríðefninu í formi lofttegundar, gufu, úða eða blöndu þeirra. 
Eðlisástandið, sem skal prófað, er háð eðlisefnafræðilegum eiginleikum prófunaríðefnisins, styrkleikanum 
sem er valinn og/eða líklegasta eðlisástandi prófunaríðefnisins við meðhöndlun þess og notkun. Ídræg og 
efnafræðilega hvarfgjörn prófunaríðefni skal prófa við þurr loftskilyrði. Gæta verður þess að ekki myndist 
sprengifimur styrkur. Efnisagnir gætu þurft að fara í vélræna vinnslu til að minnka agnastærðina. Frekari 
leiðbeiningar eru gefnar í leiðbeiningarskjali 39 (2. heimild).

Dreifing agnastærðar

19.  Gera skal ákvörðun á agnastærð fyrir allt úðaefni og fyrir gufur sem kunna að þéttast og mynda úða. Til 
að tryggja að öll viðkomandi svæði öndunarvegarins verði fyrir váhrifum er mælt með úðaefni með 
massamiðgildisþvermál (MMAD) á bilinu frá–3 μm með rúmfræðilegu staðalfráviki (σg) á bilinu 1,5–3,0 (4. 
heimild). Kosta skal kapps um að uppfylla þessa staðla en veita skal sérfræðiálit ef það tekst ekki. Agnir 
málmgufa geta t.d. verið minni en þessir staðlar og hlaðnar agnir og trefjar geta verið stærri.

Undirbúningur prófunaríðefnis í burðarefni

20.  Helst ætti að prófa prófunaríðefnið án burðarefnis. Ef nauðsynlegt er að nota burðarefni til að útbúa prófunarefnið 
í viðeigandi styrkleika og agnastærð skal fremur velja vatn en annað burðarefni. Þegar prófunaríðefni er leyst 
upp í burðarefni ætti að sýna fram á stöðugleika þess. 

VÖKTUN Á VÁHRIFASKILYRÐUM

Loftstreymi í klefa

21.  Loftstreymið í váhrifaklefanum skal vera undir ströngu eftirliti, stöðugri vöktun og skráð a.m.k. einu sinni 
á hverjum klukkutíma á váhrifatímanum. Rauntímavöktun á styrkleika (eða tímabundnum stöðugleika) 
prófunarandrúmsloftsins er heildarmæling á öllum kvikum mæliþáttum og óbein aðferð til að hafa eftirlit með 
öllum kvikum mæliþáttum sem skipta máli við innöndun. Ef styrkleikinn er vaktaður í rauntíma er heimilt að 
færa tíðni mælinga á loftstreymi niður í eina staka mælingu á hver váhrif á dag. Leggja skal sérstaka áherslu á 
að koma í veg fyrir enduröndun í klefum fyrir váhrif um nef eingöngu. Súrefnisstyrkur skal vera a.m.k. 19% 
og styrkur koltvísýrings skal ekki fara yfir 1%. Ef ástæða er til að ætla að ekki sé hægt að uppfylla þessa kröfu 
skal mæla styrk súrefnis og koltvísýrings. Ef mælingar á fyrsta váhrifadegi sýna að þessar lofttegundir eru við 
eðlileg mörk er ekki þörf á frekari mælingum.

Hitastig og rakastig í klefa

22.  Hitastig í klefa skal vera 22 ± 3 °C. Rakastig á öndunarsvæði dýranna, bæði við váhrif um nef eingöngu og 
váhrif um allan líkamann, skal vaktað samfellt og skráð á klukkutíma fresti við hver váhrif þegar því verður við 
komið. Rakastigið ætti helst að vera 30–70% en stundum er það ekki mögulegt (t.d. við prófun á blöndum sem 
eru að stofni til úr vatni) eða ekki mælanlegt þar sem prófunaríðefnið hefur áhrif á prófunaraðferðina.
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Prófunaríðefni: Nafnstyrkur

23.  Ef ástæða þykir til skal reikna út og skrá nafnstyrkinn í váhrifaklefanum. Nafnstyrkur er massi prófunaríðefnisins, 
sem er myndað, deilt með heildarmagni loftsins sem fer í gegnum kerfi innöndunarklefans. Nafnstyrkur er 
ekki notaður til að lýsa váhrifum á dýrin en samanburður á nafnstyrk og raunstyrk gefur vísbendingar um 
framleiðslunýtni prófunarkerfisins og því má nota hann til að finna framleiðsluvandamál.

Prófunaríðefni: Raunstyrkur

24.  Raunstyrkur er styrkur prófunaríðefnisins samkvæmt sýni sem er tekið á öndunarsvæði dýranna í 
innöndunarklefa. Hægt er að ná fram raunstyrk annaðhvort með sértækum aðferðum (t.d. beinni sýnatöku, 
aðferðum með ásogi eða efnahvarfi og því næst lýsingu á eiginleikum með efnagreiningu) eða með ósértækum 
aðferðum, s.s. þyngdarmælingu á síum. Þyngdarmælingu má einungis gera fyrir duftkennd úðaefni með 
einum efnisþætti eða úðaefni úr lítt rokgjörnum vökvum og hún skal studd með sértækri lýsingu á eiginleikum 
prófunaríðefnisins í viðeigandi forrannsókn. Einnig má ákvarða styrk duftkenndra úðaefna með mörgum 
efnisþáttum með fellingargreiningu. Það útheimtir þó greiningargögn sem sýna að samsetning loftborins efnis 
samsvari upphafsefninu. Ef þessar upplýsingar eru ekki aðgengilegar getur verið nauðsynlegt að endurgreina 
prófunaríðefnið (helst í loftbornu ástandi þess) með reglulegu millibili meðan á rannsókn stendur. Þegar um er 
að ræða efni í úðaformi sem geta gufað upp eða þurreimast skal sýna fram á að því hafi verið safnað í öllum 
fösum sínum með þeirri aðferð sem valin var.

25.  Nota skal eina lotu af prófunarefninu í allri rannsókninni ef unnt er og skal prófunarsýnið geymt við skilyrði 
þar sem hreinleika, einsleitni og stöðugleika þess er viðhaldið. Áður en rannsóknin hefst skal gera lýsingu á 
eiginleikum prófunaríðefnisins, þ.m.t. hreinleika þess og, ef það er tæknilega mögulegt, auðkennum og magni 
sanngreindra aðskotaefna og óhreininda. Hægt er að sýna fram á þetta með eftirfarandi gögnum en er þó 
ekki takmarkað við þau: rástíma og viðkomandi toppflatarmáli, mólþyngd úr massa eða gasgreiningu eða 
öðru mati. Þó að auðkenni prófunarsýnisins sé ekki á ábyrgð prófunarstofunnar getur verið skynsamlegt að 
prófunarstofan staðfesti lýsingu verkbeiðanda á eiginleikunum, a.m.k. að einhverju leyti (t.d. að því er varðar 
lit, eðliseiginleika o.s.frv.).

26.  Váhrifaloftinu ætti að halda eins stöðugu og unnt er. Hægt er að nota búnað fyrir rauntímavöktun, s.s. 
ljósmæli fyrir úðaefni eða greiningartæki fyrir heildarvetniskolefni í gufum, til að sýna fram á stöðugleika 
váhrifaskilyrðanna. Raunstyrk í klefa ætti að mæla a.m.k. þrisvar sinnum á hverjum váhrifadegi fyrir hvert 
váhrifastig. Ef það er ekki mögulegt vegna þess að loftstreymi er takmarkað eða styrkleikar litlir er hægt að taka 
eitt sýni fyrir hvert váhrifatímabil. Helst ætti að safna þessu sýni yfir allt váhrifatímabilið. Einstaka sýni fyrir 
styrkleika í klefa ættu ekki að víkja meira en ± 10%  frá meðalstyrkleika í klefa fyrir lofttegundir og gufur og 
ekki meira en ± 20% fyrir fljótandi eða föst úðaefni. Reikna skal og skrá tímann sem það tekur að ná jafnvægi 
í klefanum (t95). Váhrifatíminn spannar myndunartíma prófunaríðefnisins. Þar með talinn er sá tími sem þarf til 
að ná  jafnvægisstyrk prófunaríðefnisins í klefanum (t95) og svo tíminn sem það tekur að eyða prófunaríðefninu 
úr klefanum. Leiðbeiningar um mat á t95 er að finna í leiðbeiningarskjali 39 (2. heimild).

27.  Þegar um er að ræða mjög flóknar efnablöndur, sem samanstanda af lofttegundum/gufum og úðaefnum (t.d. 
brennanlegum lofttegundum og prófunaríðefnum sem er sprautað út úr þar til gerðum vörum/tækjum til 
endanlegrar notkunar), getur hver fasi hagað sér á ólíkan hátt í innöndunarklefa. Því ætti að velja a.m.k. eitt 
vísiefni (greiniefni), yfirleitt helsta virka efnið í blöndunni, í hverjum fasa (lofttegund/gufa og úðaefni). Þegar 
prófunaríðefnið er blanda skal tilgreina greiningarstyrk blöndunnar í heild en ekki bara fyrir virka innihaldsefnið 
eða vísiefnið (greiniefnið). Viðbótarupplýsingar varðandi raunstyrki er að finna í leiðbeiningarskjali 39 (2. 
heimild).

Prófunaríðefni: Dreifing agnastærðar

28.  Ákvarða skal agnastærðardreifingu úðaefna með þrepavirkum agnastærðarmæli eða staðgöngutæki, s.s. 
loftaflfræðilegum agnastærðarmæli (ASP), a.m.k. í hverri viku fyrir hvert styrkleikastig. Sé unnt að sýna fram 
á jafngildi niðurstaðnanna sem fást með þrepavirkum agnastærðarmæli og með staðgöngutækinu er heimilt að 
nota staðgöngutækið í allri rannsókninni.

29.  Nota ætti annað tæki, s.s. þyngdarmælingarsíu eða gasúðasafnflösku/gasþvottaflösku (e. impinger/gas bubbler), 
samhliða grunntækinu til að staðfesta söfnunargetu grunntækisins. Massastyrkurinn, sem fæst með greiningu 
agnastærðar, ætti að vera innan hæfilegra marka þess massastyrks sem fæst með þyngdarmælingu á síum (sjá 
leiðbeiningarskjal 39 (2. heimild)). Ef hægt er að sýna fram á jafngildi í öllum styrkleikum sem prófaðir eru 
í fyrri áföngum rannsóknarinnar má sleppa frekari staðfestingarmælingum. Af ástæðum er varða velferð dýra 
ætti að gera ráðstafanir til að sem minnst verði af ófullnægjandi gögnum sem geta leitt til þess að nauðsynlegt 
verði að endurtaka rannsókn.

30.  Þegar um er að ræða gufur skal ákvarða agnastærð þeirra ef sá möguleiki er fyrir hendi að þétting gufu geti leitt 
af sér myndun úðaefnis eða ef agnir greinast í gufuandrúmslofti þar sem fasar geta blandast.
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ATHUGANIR

31.  Framkvæma skal klíníska athugun á dýrunum fyrir váhrifatímabilið, á meðan á því stendur og eftir það. Tíðari 
athuganir geta verið tilgreindar með hliðsjón af svörun dýranna meðan á váhrifum stendur. Ef notkun röra, sem 
halda dýrunum föstum, illa upplýstir klefar fyrir allan líkamann eða ógagnsætt andrúmsloft hindra athugun skal 
athuga dýrin vandlega að váhrifum loknum. Með því að gera athuganir á undan váhrifum næsta dags er hægt 
að meta hvort eiturhrif hafi gengið til baka eða þau aukist.

32.  Skrá skal allar athuganir í sérstakri skrá fyrir hvert dýr. Þegar dýr eru aflífuð af mannúðarástæðum eða komið 
að þeim dauðum skal skrá dauðastund eins nákvæmlega og hægt er.

33.  Athuganirnar við búrin skulu ná til breytinga í húð og feldi, augum og slímhúð, breytinga í öndunarfærum og 
hingrásarkerfum (e. circulatory systems), breytinga í taugakerfinu og breytinga í hreyfinga og atferlismynstrum. 
Sérstaklega skal huga að skjálftum, krömpum, munnvatnsrennsli, niðurgangi, sinnuleysi, svefni og dái. 
Mælingar á endaþarmshita geta veitt viðbótarvísbendingar um hægöndunarviðbragð eða lágan líkamshita eða 
ofurhita í tengslum við meðhöndlun eða innilokun. Aferðarlýsing prófunar getur falið í sér viðbótarmat, s.s. 
hvarfhraða, lífvöktun, lungnastarfsemi, geymd efna sem leysast treglega upp og safnast upp í lungnavef og 
breytingu á atferli.

LÍKAMSÞYNGD

34.  Skrá skal þyngd hvers dýrs skömmu fyrir fyrstu váhrif (dagur 0), tvisvar í viku þar á eftir (t.d. á föstudögum 
og mánudögum til að sýna fram á bata yfir váhrifalausa helgi eða á tilteknu tímabili til að gera kleift að meta 
altæk eiturhrif), og á dauðastund eða við aflífun. Ef engin áhrif eru á fyrstu tveimur vikunum er hægt að mæla 
líkamsþyngd vikulega það sem eftir er af rannsókninni. Ef notuð eru fylgidýr (rannsókn á því hvort áhrif ganga 
til baka) skal halda áfram að vikta þau vikulega allt afturbatatímabilið. Í lok rannsóknarinnar skal vigta öll dýr 
stuttu fyrir aflífun til að hægt sé að reikna út á óhlutdrægan hátt hlutfallið á milli líffæra og líkamsþyngdar.

FÓÐURÁT OG VATNSDRYKKJA

35.  Mæla skal fóðurát vikulega. Einnig má mæla vatnsdrykkju.

KLÍNÍSK MEINAFRÆÐI

36.  Framkvæma skal klínískt, meinafræðilegt mat fyrir öll dýr, þ.m.t. samanburðar- og fylgidýr (rannsókn á því 
hvort áhrif ganga til baka) þegar þau eru aflífuð. Skrá skal tímabilið milli loka váhrifa og blóðsöfnunar, einkum 
þegar endapunkturinn, sem um er að ræða, nær fljótt aftur upprunalegu gildi. Mælt er með sýnatöku í lok 
váhrifa fyrir mæliþætti með stuttan helmingunartíma í blóðvökva (t.d. COHb, CHE og MetHb).

37.  Í töflu 1 eru tilgreindir mæliþættirnir fyrir klíníska meinafræði sem er almennt krafist við allar eiturefnafræðilegar 
rannsóknir. Að jafnaði er ekki þörf á þvagrannsóknum en teljist slík rannsókn gagnleg, á grundvelli eiturhrifa 
sem búist er við eða koma fram, er heimilt að framkvæma slíka rannsókn. Rannsóknarstjórinn getur valið 
að meta viðbótarmæliþætti til að ná fram betri lýsingu á eiturhrifum prófunaríðefnis (t.d. kólínesterasa, 
lípíð, hormón, sýru- og basajafnvægi, methemóglóbín eða Heinz-innlyksur, kreatínkínasa, hlutfall mergs/
rauðkorna, trópónín, slagæðablóðgös, laktatvetnissvipti, sorbítólvetnissvipti, glútamatvetnissvipti og gamma-
glútamýltranspeptíðasa).

Tafla 1

Staðlaðir mæliþættir fyrir klíníska meinafræði

Blóðsjúkdómar

Rauðkornafjöldi

Blóðkornaskil

Blóðrauðastyrkur

Meðalblóðrauði í blóðkornum

Meðalgildi fyrir blóðkorn

Meðalstyrkur blóðrauða í blóðkornum

Netfrumur

Heildarhvítkornafjöldi

Deilitalning hvítkorna

Blóðflögufjöldi

Storknunarhæfni (veljið eitt):

— Próþrombíntími

— Storknunartími

— Þrombóplastíntími að hluta til
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Klínísk efnafræði

Glúkósi(*)

Heildarkólesteról

Þríglýseríð

Köfnunarefni úr þvagefni í blóði

Heildargallrauði

Kreatínín

Heildarprótín

Albúmín

Glóbúlín

Alanínamínótransferasi

Aspartatamínótransferasi

Basískur fosfatasi

Kalíum

Natríum

Kalsíum

Fosfór

Klóríð

Þvagrannsókn (valkvæð)

Útlit (litur og grugg)

Magn

Eðlisþyngd eða osmólalstyrkur

Sýrustig

Heildarprótín

Glúkósi

Blóð/blóðkorn

(*) Þar eð langur föstutími getur leitt til bjögunar í glúkósamælingum hjá meðhöndluðum dýrum miðað við samanburðar-
dýrin skal rannsóknarstjórinn ákvarða hvort það sé viðeigandi að dýrin fasti. Ef notaður er föstutími ætti hann að vera 
viðeigandi fyrir þær tegundir sem notaðar eru og getur hann verið 16 klst. (fasta yfir nótt) fyrir rottur. Ákvörðun á glúkósa 
eftir föstu er hægt að framkvæma eftir föstu yfir nótt í síðustu váhrifavikunni eða eftir föstu yfir nótt fyrir krufningu (í 
seinna tilvikinu ásamt öllum öðrum mæliþáttum fyrir klíníska meinafræði).

38.  Ef vísbendingar eru um að neðri hluti öndunarvegarins (t.d. lungnablöðrur) sé helsti set- og geymslustaðurinn 
er hægt að nota berkju- og lungnablöðruskolun til að greina megindlega mæliþætti skammtaháðra áhrifa, 
sem byggðir eru á tilgátum, með áherslu á lungnablöðrubólgu, bólgu í lungum og uppsöfnun fosfórlípíða. 
Þetta gerir mögulegt að kanna með viðeigandi hætti breytingar varðandi skammtasvörun og tímaframvindu í 
tengslum við áverka á lungnablöðrum. Greina má skolunarvökvann fyrir berkjur og lungnablöðrur með tilliti 
til heildarhvítkornafjölda og deilitalningu hvítkorna, heildarprótíns og laktatvetnissviptis. Aðrir mæliþættir 
sem koma til greina eru þeir sem gefa vísbendingar um leysibóluáverka, uppsöfnun fosfórlípíða, trefjun og 
ertandi bólgur eða ofnæmisbólgu, og geta náð yfir ákvörðun á bólgumyndandi frumuboða/flakkboða. Mælingar 
með skolun fyrir berkjur og lungnablöðrur eru almennt til fyllingar niðurstöðum úr vefjameinafræðilegum 
rannsóknum en koma ekki í stað þeirra. Leiðbeiningar um hvernig skal framkvæma lungnaskolun er að finna í 
leiðbeiningarskjali 39 (2. heimild).

STÓRSÆ MEINAFRÆÐI OG ÞYNGD LÍFFÆRA

39.  Framkvæma ber algera blóðtæmingu (ef unnt er) og stórsæja krufningu á öllum tilraunadýrunum, einnig þeim 
sem drepast í prófuninni eða eru tekin úr henni af ástæðum er varða velferð dýra. Skrá skal tímann milli loka 
síðustu váhrifa á hvert dýr og aflífunar þeirra. Ef ekki er hægt að framkvæma krufningu strax eftir að dautt 
dýr finnst skal dýrið kælt (ekki fryst) við hitastig sem er nógu lágt til að lágmarka sjálfsrof. Framkvæma skal 
krufningu eins fljótt og hægt er, yfirleitt innan eins eða tveggja daga. Skrá skal allar stórsæjar, meinafræðilegar 
breytingar fyrir  hvert dýr og gefa sérstakan gaum að öllum breytingum í öndunarvegi.

40.  Í töflu 2 eru tilgreind þau líffæri og vefir sem skal varðveita í hentugum miðli á meðan stórsærri krufningu 
stendur með tilliti til vefjameinafræðilegrar rannsóknar. Það er undir rannsóknarstjóranum komið hvort 
líffærin og vefirnir [í hornklofa] og önnur líffæri og vefir verði varðveittir. Skera skal frá líffærunum, sem eru 
feitletruð og vigta þau blaut eins fljótt og hægt er eftir krufningu, þ.e. áður en þau þorna. Eingöngu skal vigta 
skjaldkirtilinn og eistalyppurnar ef fráskurðarskemmd hindrar vefjameinafræðilegt mat. Vefi og líffæri skal 
festa í 10% formalíni með jafna eða öðru hentugu festiefni um leið og krufning fer fram og eigi síðar en 24–48 
klukkustundum fyrir fráskurð, eftir því hvaða festiefni er notað.
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Tafla 2

Líffæri og vefir sem eru varðveitt við stórsæja krufningu

Nýrnahettur Sáðblöðrur

Beinmergur (og/eða nýlegt sýni) Mæna (háls-, brjóst- og lendarhluti)

Heili (þ.m.t. stórheili, litli heili og mænukylfa/heila-
brú)

Milta

[Augu (sjónhimna, sjóntaug) og augnlok] Magi

Hjarta Eistu

Nýru Hóstarkirtill

Barkakýli (3 hæðarfletir (e. levels), 1 hæðarflötur með 
speldisgrunni)

Skjaldkirtill

Lifur Barki (a.m.k. 2 hæðarfletir, þ.m.t. 1 langsnið í gegnum 
kjölinn og 1 þversneið)

Lungu (allir separ í einum hæðarfleti, þ.m.t. helstu 
berkjur)

[Þvagblaðra]

Eitlar á rótasvæði lungnanna, einkum varðandi ill-
leys anlegar agnir prófunaríðefnis. Að því er varðar 
ná kvæmari athuganir og/eða rannsóknir með ónæmis-
fræðilega áherslu geta aðrir eitlar komið til greina, t.d. 
eitlar á miðmætissvæði, hálssvæði/svæði neðan kjálka 
og/eða eyrnasvæði.

Leg

Allar stórsæjar vefjaskemmdir

Nefkoksvefir (a.m.k. 4 hæðarfletir, 1 hæðarflötur með 
nefkoksgöngum og eitlavef á neflægu svæði (e. Nasal 
Associated Lymphoid Tissue, NALT).

Vélinda

[Lyktarklumba] 

Eggjastokkar

41.  Lungun skulu fjarlægð í heilu lagi og vigtuð og meðhöndluð með hentugu festiefni við þrýsting sem nemur  
20–30 cm af vatni til að tryggja að lungnabyggingin haldist. Taka skal sneiðar af öllum eitlum í einum 
hæðarfleti, þ.m.t. helstu berkjum, en ef lungnaskolun er framkvæmd skal taka sneið af óskolaða sepanum í 
þremur hæðarflötum (ekki raðsneiðar).

42.  Rannsaka skal a.m.k. 4 hæðarfleti nefkoksvefja og þar af skal eitt með nefkoksgöngum (5., 6., 7., 8. og  
9. heimild) svo að hægt sé að framkvæma fullnægjandi rannsókn á hreistursþekju, umskiptaþekju 
(öndunarþekja án bifhára), öndunarþekju (öndunarþekju með bifhárum) og lyktarþekju og dreneitlavef (NALT; 
10. og 11. heimild). Rannsaka skal þrjá hæðarfleti barkakýlisins og skal einn þeirra vera speldisgrunnurinn  
(12. heimild). Rannsaka skal a.m.k. tvo hæðarfleti barkans, þ.m.t. einn lengdarskurð í gegnum kjölinn á kvíslun 
utanlungnaberkjunnar og eina þversneið.

VEFJAMEINAFRÆÐI

43.  Framkvæma skal vefjameinafræðilegt mat á öllum líffærum og vefjum sem eru tilgreind í töflu 2 fyrir 
samanburðar og hástyrkshópana og fyrir öll dýr sem deyja eða eru aflífuð á meðan rannsókninni stendur. 
Gefa skal sérstakan gaum að öndunarvegi, marklíffærum og stórsæjum vefjaskemmdum. Líffæri og vefir, sem 
eru með vefjaskemmdum í hástyrkshópnum, skulu rannsökuð í öllum hópum. Rannsóknarstjórinn getur valið 
að framkvæma vefjameinafræðilegt mat fyrir viðbótarhópa til að sýna fram á skýr tengsl milli styrkleika og 
svörunar. Ef notaður er fylgihópur (rannsókn á því hvort áhrif ganga til baka) skal gera vefjameinafræðilegt 
mat á öllum vefjum og líffærum þar sem merki finnast um eiturhrif í meðferðarhópunum. Ef of mörg dýr 
deyja snemma, eða önnur vandamál sem rýra gæði gagnanna koma upp í hástyrkshópnum, skal framkvæma 
vefjameinafræðilega rannsókn á næsta styrkstigi fyrir neðan. Leitast skal við að hafa samsvörun milli stórsærra 
athugana og smásjárrannsókna.
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GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

Gögn

44.  Leggja skal fram gögn fyrir hvert dýr um líkamsþyngd, fóðurát, klíníska meinafræði, stórsæja meinafræði, 
þyngd líffæra og vefjameinafræði. Fyrir hvern prófunarhóp skal taka saman í töflu gögn um klínískar athuganir 
sem sýna fjölda þeirra dýra sem eru notuð, fjölda dýra sem sýna merki um sértæk eiturhrif, fjölda dýra 
sem drápust í prófun, eða voru aflífuð af mannúðarástæðum, dauðastund hvers dýrs, lýsingu á eiturhrifum, 
tímaframvindu þeirra og hvort þau ganga til baka og niðurstöður úr krufningu. Meta skal allar niðurstöður, 
megindlegar og tilfallandi, með viðeigandi tölfræðiaðferð. Heimilt er að nota sérhverja almennt viðurkennda 
tölfræðiaðferð og velja skal tölfræðiaðferðirnar á hönnunarstigi rannsóknarinnar.

Prófunarskýrsla

45.  Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni eftir því sem við á:

 Tilraunadýr og dýrahald

— Lýsing á aðstæðum í búri, þ.m.t.: fjöldi (eða breyting á fjölda) dýra í hverju búri, undirburðarefni, 
umhverfishiti og rakastig, ljóslota og fóður.

— Tegund/stofn sem eru notuð og rökstuðningur fyrir því ef notuð er önnur tegund en rotta. Heimilt er að 
leggja fram heimildir og rannsóknarsöguleg gögn ef þau varða dýr sem hafa orðið fyrir váhrifum við 
svipaðar váhrifaaðstæður, aðbúnað og aðstæður við föstu.

— Fjöldi, aldur og kyn dýranna.

— Aðferð við slembiröðun.

— Lýsing á hvers kyns formeðhöndlun fyrir prófun, þ.m.t. fóður, einangrun og meðferð við sjúkdómum.

 Prófunaríðefni:

— Eðliseiginleikar, hreinleiki og, ef við á, eðlisefnafræðilegir eiginleikar (þ.m.t. hverfing).

— Auðkennisgögn og skráningarnúmer hjá Upplýsingaþjónustu um íðefni, ef þekkt.

 Burðarefni

— Rökstuðningur fyrir notkun burðarefnis og rökstuðningur fyrir vali á burðarefni (ef annað en vatn).

— Rannsóknarsöguleg gögn, eða gögn sem aflað er með samskeiða rannsókn, sem sýna að burðarefnið hefur 
ekki áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar.

 Innöndunarklefi

— Nákvæm lýsing á innöndunarklefanum, þ.m.t. rúmmál og skýringarmynd.

— Uppruni búnaðarins, sem er notaður til að láta dýr verða fyrir váhrifum og til að mynda andrúmsloftið, og 
lýsing á honum.

— Búnaður til að mæla hitastig, rakastig, agnastærð og raunstyrk.

— Loftgjafi og kerfið sem notað er til loftræstingar.

— Aðferðir sem eru notaðar við kvörðun búnaðar til að tryggja einsleitt prófunarandrúmsloft.

— Þrýstingsmunur (jákvæður eða neikvæður).

— Váhrifaop á hverjum klefa (váhrif um nef eingöngu), staðsetning dýra í klefanum (váhrif um allan 
líkamann).
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— Stöðugleiki prófunarandrúmsloftsins.

— Staðsetning hita- og rakanema og sýnataka úr prófunarandrúmslofti í klefanum.

— Meðhöndlun lofts sem er leitt inn og út.

— Hraðar loftstreymis, loftstreymishraði um hvert váhrifaop (váhrif um nef eingöngu), eða fjöldi dýra í klefa 
(váhrif um allan líkamann).

— Tími til að ná jafnvægi í innöndunarklefanum (t95).

— Fjöldi rúmmálsbreytinga á hverri klukkustund.

— Mælitæki (ef við á).

 Váhrifagögn

— Grunnforsenda fyrir vali á markstyrk í meginrannsókninni.

— Nafnstyrkur (heildarmassi prófunaríðefnis sem leitt er inn í innöndunarklefann, deilt með rúmmáli loftsins 
sem fer í gegnum klefann).

— Raunstyrkleikar prófunaríðefnis sem safnað er frá öndunarsvæði dýranna en sé um að ræða blöndur, sem 
mynda misleit eðlisástönd (lofttegundir, gufur, úðaefni) má greina hverja þeirra sérstaklega.

— Styrkleiki lofts skal ávallt skráður í massaeiningum (mg/l, mg/m3 o.s.frv.) frekar en í rúmmálseiningum 
(t.d. milljónarhluti, milljarðshluti o.s.frv.).

— Dreifing agnastærðar, massamiðgildisþvermál (MMAD) og rúmfræðilegt staðalfrávik (σg), þ.m.t. aðferðir 
við útreikning þeirra. Greina skal frá hverri agnastærðargreiningu.

 Prófunarskilyrði

— Upplýsingar um tilreiðslu prófunaríðefnisins, þ.m.t. upplýsingar um öll ferli sem notuð eru til að minnka 
agnastærð fastra efna eða til að undirbúa lausnir prófunaríðefnisins.

— Lýsing (helst með skýringarmynd) á búnaðinum sem er notaður til að mynda prófunarandrúmsloftið og 
láta dýrin verða fyrir váhrifum frá prófunarandrúmsloftinu.

— Upplýsingar um búnaðinn sem notaður er til að vakta hitastig, rakastig og loftstreymi í klefa (þ.e. þróun 
kvörðunarferils).

— Upplýsingar um búnaðinn sem notaður er við að taka sýni til að ákvarða styrkleikann í klefanum og 
dreifingu kornastærðar.

— Upplýsingar um efnagreiningaraðferðina sem er notuð og fullgildingaraðferðina (þ.m.t. endurheimtarhlutfall 
prófunaríðefnis úr sýnisefninu).

— Aðferð við slembiröðun þegar dýrum er skipt í prófunarhópa og samanburðarhópa.

— Upplýsingar um gæði fóðurs og vatns (þ.m.t. tegund og uppruni fóðurs og uppruni vatns).

— Grunnforsenda fyrir vali á prófunarstyrkleikum.

 Niðurstöður

— Töflusetning hitastigs, raka og loftstreymis í klefa.

— Töflusetning gagna um nafn og raunstyrk í klefa.
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— Töflusetning gagna um agnastærð, þ.m.t. gögn um söfnun greiningarsýna, dreifingu kornastærðar og 
útreikning massamiðgildisþvermáls og σg .

— Töflusetning gagna yfir svörun og styrkleikastig fyrir hvert dýr (þ.e. dýr sem sýna merki um eiturhrif, 
þ.m.t. dauðsföll, eðli áhrifanna, hve alvarleg þau eru, hvenær þeirra verður vart og hve lengi þau vara).

— Töflusetning þyngdar hvers dýrs.

— Töflusetning fóðuráts.

— Töflusetning gagna um klíníska meinafræði.

— Niðurstöður krufningar og vefjameinafræðilegar niðurstöður fyrir hvert dýr, liggi þær fyrir.

— Töflusetning allra annarra mældra mæliþátta.

 Umræða og túlkun niðurstaðna

— Sérstök áhersla skal lögð á lýsinguna á aðferðunum sem notaðar eru til að uppfylla viðmiðanir þessarar 
prófunaraðferðar, t.d. styrkleikamörkin eða agnastærðin.

— Lýsa skal innöndunarhæfi agnanna í ljósi heildarniðurstaðna, einkum ef ekki var hægt að uppfylla 
viðmiðanir varðandi agnastærð.

— Í heildarmatinu á rannsókninni skal tilgreina samræmi aðferðanna, sem notaðar eru til að ákvarða nafn- og 
raunstyrk, og tengsl raunstyrks við nafnstyrk.

— Fjalla skal um líklega dánarorsök og ríkjandi verkunarhátt (altækan eða staðbundinn).

— Ef nauðsynlegt reyndist af mannúðarástæðum að aflífa dýr sem sýndu merki um sársauka eða mikla og 
viðvarandi þjáningu skal gefa skýringu á því á grundvelli viðmiðana í leiðbeiningarskjali Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar um mannúðlega endapunkta (3. heimild).

— Tilgreina skal skal marklíffærið/marklíffærin.

— Ákvarða skal mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif og lægstu mörk um merkjanleg, skaðleg áhrif.
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1. viðbætir

SKILGREINING

Prófunaríðefni: Sérhvert efni og blanda sem eru prófuð með þessari prófunaraðferð.

“5)  Í stað kafla B.29 og B.30 komi eftirfarandi:

„B.29. HÁLFLANgVINN EITURHRIF VIÐ INNÖNDUN: 90 DAgA RANNSÓKN

SAMANTEKT

 Þessi endurskoðaða prófunaraðferð, B.29, var hönnuð til að lýsa á fullnægjandi hátt eiturhrifum prófunaríðefnis 
þar sem íkomuleiðin er innöndun í kjölfar endurtekinna váhrifa á tímabili sem miðast við hálflangvinn eiturhrif 
(90 daga) og til að afla gagna um megindlegt áhættumat fyrir innöndun. Hópar með 10 karlkyns og 10 kvenkyns 
nagdýrum eru látnir verða fyrir váhrifum í 6 klukkustundir á dag í 90 daga tímabil (13 vikur) frá a) prófunaríðefninu 
á þremur eða fleiri styrkleikastigum, b) síuðu lofti (neikvæður samanburður), og/eða c) burðarefninu (samanburður 
með burðarefni). Dýr eru almennt látin verða fyrir váhrifum 5 daga í viku en einnig er heimilt að láta þau verða 
fyrir váhrifum í 7 daga í viku. Karldýr og kvendýr eru alltaf prófuð en hægt er að láta þau verða fyrir váhrifum við 
mismunandi styrkleikastig ef vitað er að annað kynið er næmara fyrir tilteknu prófunaríðefni. Þessi aðferð veitir 
rannsóknarstjóranum svigrúm til að bæta við fylgihópum (rannsókn á því hvort áhrif ganga til baka), aflífun í 
rannsókninni, berkju- og lungnablöðruskolun, taugafræðilegum prófunum og frekara klínískt, meinafræðilegt mat 
og vefjameinafræðilegt mat til að lýsa betur eiturhrifum prófunaríðefnisins.

INNGANGUR

1.  Þessi prófunaraðferð jafngildir OECD-viðmiðunarreglu 413 um prófanir (2009). Upprunaleg viðmiðunarregla 
413 um prófanir á hálflangvinnum eiturhrifum við innöndun var samþykkt 1981 (1. heimild). Þessi 
prófunaraðferð, B.29, (sem jafngildir hinni endurskoðuðu viðmiðunarreglu 413 (2009)), hefur verið uppfærð til 
að hún endurspegli nýjustu vísindaþekkingu og til að uppfylla núverandi og síðari þarfir vegna reglusetningar.

2.  Rannsóknir á hálflangvinnum eiturhrifum við innöndun eru aðallega notaðar til að leiða út viðmiðunarstyrkleika 
(e. regulatory concentrations) sem gera kleift að meta áhættu fyrir starfsmenn í starfsumhverfinu. Þær eru 
einnig notaðar til að meta áhættu fyrir menn á heimilum, við flutninga og í umhverfinu. Þessi aðferð gerir kleift 
að lýsa eiginleikum skaðlegra áhrifa í kjölfar endurtekinna daglegra váhrifa frá prófunaríðefni við innöndun í 
90 daga (um 10% af líftíma rottu). Gögnin, sem fást úr rannsókn á hálflangvinnum eiturhrifum við innöndun, 
má nota við megindlegt áhættumat og við val á styrkleikum fyrir rannsóknir á langvinnum áhrifum. Þessi 
prófunaraðferð er ekki sérstaklega ætluð til prófunar á nanóefnum. Skilgreiningar, sem eru notaðar í tengslum 
við þessa prófunaraðferð, eru settar fram í lok þessa kafla og í leiðbeiningarskjali 39 (2. heimild).

ATRIÐI SEM ÞARF AÐ HAFA Í HUGA Í UPPHAFI

3.  Prófunarstofan skal taka allar fyrirliggjandi upplýsingar um prófunaríðefnið til athugunar áður en rannsóknin er 
gerð til að auka gæði rannsóknarinnar og lágmarka notkun tilraunadýra. Upplýsingar, sem geta komið að gagni 
við val á heppilegum prófunarstyrkleikum  eru m.a. auðkenni, efnafræðileg bygging og eðlisefnafræðilegir 
eiginleikar prófunaríðefnisins, niðurstöður úr eiturhrifaprófunum í glasi og í lífi, fyrirhuguð notkun og möguleiki 
á váhrifum á menn, fyrirliggjandi upplýsingar um megindleg vensl byggingar og virkni og eiturefnafræðileg 
gögn um íðefni með skylda efnabyggingu og gögn úr öðrum rannsóknum með endurteknum váhrifum. Ef búist 
er við taugaeiturhrifum eða þau koma fram meðan á rannsókn stendur getur rannsóknarstjórinn valið að bæta við 
viðeigandi mati, s.s. samkvæmt starfsemisathugunarkerfi og með mælingu á hreyfistarfsemi. Þó að tímasetning 
váhrifa í tengslum við tilteknar rannsóknir geti skipt sköpum ætti framkvæmd þessara viðbótaraðgerða ekki að 
trufla grunnhönnun rannsóknarinnar.

4.  Þynningar ætandi eða ertandi prófunaríðefna er hægt að prófa í styrkleika sem mun ná tilætluðum eiturhrifum. 
Fyrir frekari upplýsingar sjá leiðbeiningarskjali 39 (2. heimild). Þegar dýr eru látin verða fyrir váhrifum frá 
þessum efnum skulu markstyrkstyrkleikar þó vera nægilega litlir til að valda ekki verulegum sársauka og 
þjáningu en samt sem áður nægjanlegir til að lengja styrksvörunarferilinn svo að hann uppfylli reglufest og 
vís inda leg markmið prófunarinnar. Þennan styrkleika ætti að velja í hverju tilviki fyrir sig, helst á grundvelli til-
hlýði lega hannaðrar skammtastærðarannsóknar sem veitir upplýsingar varðandi mikilvæga endapunktinn, við-
mið unarmörk ertingar og hvenær erting hefst (sjá 11.–13. lið). Leggja skal fram rökstuðning fyrir styrkleikavali.

5.  Dauðvona dýr, og dýr sem sýna merki um sársauka eða mikla og viðvarandi þjáningu, ætti að aflífa á 
mannúðlegan hátt. Farið er með dauðvona dýr á sama hátt og dýr sem deyja í prófun. Fjallað er um viðmiðanir 
fyrir ákvörðun um að aflífa dýr, sem eru dauðvona eða sárþjáð, og leiðbeiningar um greiningu fyrirsjáanlegs 
eða yfirvofandi dauða, í leiðbeiningarskjali Efnahags og framfarastofnunarinnar um mannúðlega endapunkta 
(3. heimild).
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LÝSING Á AÐFERÐINNI

Val á dýrategund

6.  Nota skal ung, heilbrigð, fullvaxin nagdýr af algengum rannsóknarstofustofnum. Rottur eru ákjósanlegasta 
tegundin. Ef notaðar eru aðrar dýrategundir skal það rökstutt.

Dýrin undirbúin

7.  Kvendýrin skulu vera eibær og ekki með fangi. Á degi slembiröðunar eru valin dýr sem eru ung, fullvaxin og 
7–9 vikna gömul. Líkamsþyngd ætti ekki að víkja meira en ± 20% frá meðalþyngd fyrir hvort kyn. Dýrin eru 
valin af handahófi, merkt svo að þau þekkist í sundur og höfð í búrum sínum í a.m.k. fimm daga fyrir prófunina 
til að þau venjist umhverfisaðstæðum á rannsóknarstofu.

Dýrahald

8.  Dýr skulu auðkennd hvert um sig, með merkissvörum undir húð ef unnt er, til að auðvelda athuganir og koma 
í veg fyrir rugling. Hitastigið í vistarverum tilraunadýranna skal vera 22 (± 3) ºC. Rakastig ætti helst að vera 
30–70% þó að slíkt sé e.t.v. ekki mögulegt þegar burðarefnið er vatn. Fyrir og eftir váhrif ætti að öllu jöfnu 
að setja dýrin í búr í hópum eftir kyni og styrkleika en ekki ættu að vera fleiri dýr í búri en svo að hægt sé 
að fylgjast vel með hverju dýri og fækkun dýra af völdum sjálfsafráns og átaka verði í lágmarki. Ef dýr eiga 
eingöngu að verða fyrir váhrifum um nef getur verið nauðsynlegt að leyfa þeim að venjast rörunum sem halda 
þeim föstum. Rörin, sem halda dýrunum föstum, ættu ekki að valda óþarfa líkamlegu álagi eða álagi vegna 
hita eða hreyfingarleysis. Höft geta haft áhrif á lífeðlisfræðilega endapunkta, s.s. líkamshita (ofurhiti) og/eða 
andrýmd á mínútu. Ef fyrirliggjandi eru almenn gögn sem sýna að engar slíkar breytingar hafi átt sér stað svo 
nokkru nemi er ekki þörf á foraðlögun að rörunum sem halda dýrunum föstum. Dýr, sem eru látin verða fyrir 
váhrifum um allan líkamann frá úðaefni, skulu vera hvert í sínu búri meðan á váhrifum stendur til að koma í veg 
fyrir að prófunarúðaefnið smjúgi gegnum feldinn á öðrum dýrum í sama búri. Nota má hefðbundið og vottað 
rannsóknarstofufóður, nema meðan á váhrifum stendur, ásamt ótakmörkuðu magni af neysluvatni. Nota skal 
gervilýsingu og hafa til skiptis birtu í 12 klukkustundir og myrkur í 12 klukkustundir.

Innöndunarklefar

9.  Þegar innöndunarklefi er valinn skal hafa í huga eðli prófunaríðefnisins og markmið prófunarinnar. Æskilegur 
váhrifamáti er um nef eingöngu (þetta hugtak felur í sér váhrif um höfuð eingöngu, nef eingöngu eða trýni 
eingöngu). Váhrif um nef eingöngu verða að jafnaði fyrir valinu fyrir rannsóknir á úðaefnum í fljótandi eða 
föstu formi og fyrir gufur sem kunna að þéttast og mynda úða. Sérstök markmið rannsóknarinnar kynnu að 
nást betur með váhrifum á allan líkamann en færa skal rök fyrir slíku í rannsóknarskýrslunni. Til að tryggja 
stöðugleika í andrúmsloftinu, þegar klefi fyrir allan líkamann er notaður, skal heildarumfang tilraunadýranna 
ekki fara yfir 5% af rúmmáli klefans. Meginreglum aðferðanna við váhrif um nef eingöngu og um allan 
líkamann og sérstökum kostum þeirra og göllum er lýst í leiðbeiningarskjali 39 (2. heimild).

RANNSÓKNIR Á EITURHRIFUM

Styrkmörk

10.  Ólíkt rannsóknum á bráðum áhrifum eru engin skilgreind styrkleikamörk í rannsóknum á hálflangvinnum 
eiturhrifum. Hámarksstyrkurinn sem prófaður er byggist á: 1) mesta styrk sem næst, 2) styrk verstu, hugsanlegu 
váhrifa á menn, 3) nauðsyn þess að viðhalda nægilegum súrefnisbirgðum og/eða 4) sjónarmiðum er varða 
velferð dýra. Ef ekki liggja fyrir viðmiðunarmörk, byggð á gögnum, er hægt að nota viðmiðunarmörkin fyrir 
bráð áhrif í reglugerð (EB) nr. 1272/2008 (13. heimild) (þ.e. upp að hámarksstyrknum 5 mg/l fyrir úðaefni, 20 
mg/l fyrir gufur og 20 000 milljónarhlutum fyrir lofttegundir), sjá leiðbeiningarskjal 39 (2. heimild). Reynist 
nauðsynlegt að fara yfir þessi viðmiðunarmörk þegar lofttegundir eða mjög rokgjörn íðefni eru prófuð (t.d. 
kælimiðlar) skal það rökstutt. Styrkleikamörkin skulu sýna ótvíræð eiturhrif án þess að valda óþarfa álagi á 
dýrin eða hafa áhrif á langlífi þeirra.

Skammtastærðarannsókn

11.  Áður en hafist er handa við meginrannsóknina er að jafnaði nauðsynlegt að framkvæma skammtastærðarannsókn. 
Skammtastærðarannsókn er ítarlegri en undirbúningsrannsókn þar eð hún er ekki takmörkuð við val á 
styrkleika. Þekking sem fæst úr skammtastærðarannsókn getur leitt til árangursríkrar meginrannsóknar. 
Skammtastærðarannsókn getur t.d. veitt tæknilegar upplýsingar varðandi greiningaraðferðir, ákvörðun 
á agnastærð, uppgötvun á gangvirki eiturhrifa, klíníska meinafræði og vefjameinafræðigögn, og mat á því 
hver NOAEL- og MTC-styrkleiki gæti verið í meginrannsókninni. Rannsóknarstjórinn getur valið að nota 
skammtastærðarannsókn til að finna viðmiðunarmörk fyrir ertingu öndunarfæra (t.d. með vefjameinafræðilegri 
rannsókn á öndunarveginum, prófun á lungnastarfsemi eða berkju- og lungnablöðruskolun, efri styrkleikamörk 
sem eru þolanleg án óþarfa álags á dýrin og mæliþættina sem munu best lýsa eiturhrifum prófunaríðefnis.
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12.  Skammtastærðarannsókn getur náð yfir eitt eða fleiri styrkleikastig. Með hliðsjón af endapunktunum, sem 
valdir eru, ættu þrjú til sex karldýr og þrjú til sex kvendýr að verða fyrir váhrifum á hverju styrkleikastigi. 
Skammtastærðarannsókn ætti að vara í minnst 5 daga og yfirleitt ekki lengur en í 28 daga. Í rannsóknarskýrslunni 
skulu færð rök fyrir styrkleikavali fyrir meginrannsóknina. Markmið meginrannsóknarinnar er að sýna fram á 
tengsl milli styrkleika og svörunar sem byggir á því sem gert er ráð fyrir að sé næmasti endapunkturinn. Lági 
styrkurinn ætti helst að vera styrkur sem hefur engin merkjanleg áhrif en hái styrkurinn ætti að sýna ótvíræð 
eiturhrif án þess að valda óþarfa álagi á dýrin eða hafa áhrif á langlífi þeirra (3. heimild).

13.  Við val á styrkleikastigum fyrir skammtastærðarannsókn skal skoða allar fyrirliggjandi upplýsingar, þ.m.t. 
vensl byggingar og virkni og gögn um svipuð íðefni (sjá 3. lið). Skammtastærðarannsókn getur staðfest eða 
hrakið það sem teljast vera næmustu endapunktarnir sem byggja á gangvirki, t.d. kólínesterasahömlun af 
völdum lífrænna fosfata, methemóglóbínmyndun af völdum rauðkornadrepandi efna, skjaldkirtilshormónar 
(T3, T4) fyrir skjaldkirtilseitrandi efni, prótín, LDH eða daufkyrningar í berkju- og lungnablöðruskolun fyrir 
skaðlausar, illleysanlegar agnir eða lungnaertandi úðaefni.

Meginrannsóknin

14.  Meginrannsóknin á hálflangvinnum eiturhrifum felur yfirleitt í sér þrjú styrkleikastig og einnig samskeiða, 
neikvæðan samanburð með lofti og/eða samanburð með burðarefni, ef nauðsyn krefur (sjá 18. lið). Nota ætti öll 
fyrirliggjandi gögn til að auðvelda val á viðeigandi váhrifastyrkleikum, þ.m.t. niðurstöðurnar úr rannsóknum 
á altækum eiturhrifum, efnaskiptum og hvarfhraða (leggja ætti sérstaka áherslu á að varast há styrkleikastig 
sem metta hvarfhraðaferli). Hver prófunarhópur samanstendur af 10 karldýrum og 10 kvendýrum sem eru 
látin verða fyrir váhrifum frá prófunaríðefninu í 6 klukkustundir á dag 5 daga í viku í 13 vikur (heildartími 
rannsóknar er a.m.k. 90 dagar). Einnig má láta dýr verða fyrir váhrifum 7 daga í viku (t.d. við prófun á lyfjum 
sem andað er inn). Ef vitað er að annað kynið er næmara en hitt fyrir tilteknu prófunaríðefni er hægt að 
láta kynin verða fyrir váhrifum við mismunandi styrkleikastig til að besta styrksvörununina eins og lýst er 
í 15. lið. Ef önnur nagdýr en rottur verða fyrir váhrifum um nef eingöngu er hægt að stilla hámarkslengdir 
váhrifatímans til að lágmarka tegundarbundna þjáningu. Rök skulu færð fyrir því þegar váhrifatími er styttri 
en 6 klukkustundir á dag eða ef nauðsynlegt er að framkvæma rannsókn á váhrifum um allan líkamann sem 
varir í lengri tíma (t.d. 22 klukkustundir á dag) (sjá leiðbeiningarskjal 39 (2. heimild)). Ekki skal gefa fóður 
á váhrifatímabilinu nema það fari yfir 6 klukkustundir. Heimilt er að gefa vatn þegar allur líkaminn er látinn 
verða fyrir váhrifum.

15.  Markstyrkurinn sem valinn er ætti að ákvarða marklíffærið (-líffærin) og sýna fram á skýr tengsl milli styrkleika 
og svörunar:

— Háa styrkleikastigið ætti að leiða til eiturhrifa en ekki valda langvarandi einkennum eða dauðsföllum sem 
gætu komið í veg fyrir marktækt mat.

— Millistyrkleikastigið (-stigin) skal velja þannig að stigvaxandi eiturhrif komi fram milli áhrifanna af 
minnsta og mesta styrk.

— Lága styrkleikastigið ætti að framkalla lítil eða engin merki um eiturhrif.

Aflífun 

16.  Ef áform eru um að aflífa dýr í rannsókninni skal fjölga tilraunadýrunum á hverju váhrifastigi sem nemur þeim 
fjölda dýra sem ætlunin er að aflífa fyrir lok rannsóknarinnar. Færa skal rök fyrir því að nota aflífanir í rannsókn 
og gera skal grein fyrir þeim á tilhlýðilegan hátt í tölfræðilegri greiningu.

Fylgirannsókn (rannsókn á því hvort áhrif ganga til baka)

17.  Nota má fylgirannsókn (rannsókn á því hvort áhrif ganga til baka) til að fylgjast með því, hvort eiturhrif ganga 
til baka, eru þrávirk eða síðkomin, í minnst 14 daga að lokinni meðferð. Fylgihópar (rannsókn á því hvort 
áhrif ganga til baka) skipaðir 10 karldýrum og 10 kvendýrum eru látnir verða fyrir váhrifum á sama tíma og 
tilraunadýrin í meginrannsókninni. Fylgihópar (rannsókn á því hvort áhrif ganga til baka) ættu að verða fyrir 
váhrifum frá prófunaríðefninu við hæsta styrkleikastig og einnig ætti að vera samskeiða, samanburður með lofti 
og/eða burðarefni eftir því sem þörf krefur (sjá 18. lið).

Samanburðardýr

18.  Dýr í samskeiða, neikvæðum samanburðarhópi sem fær loft skulu fá nákvæmlega sömu meðferð og dýrin í 
tilraunahópnum nema að því leyti að þau verða fyrir váhrifum frá síuðu lofti í stað prófunaríðefnis. Þegar vatn 
eða annað efni er notað til að mynda prófunarandrúmsloft ætti samanburðarhópur sem fær burðarefni að vera 
í rannsókninni í stað neikvæðs samanburðarhóps sem fær loft. Þegar unnt er skal nota vatn sem burðarefni. 
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Þegar vatn er notað sem burðarefni ættu samanburðardýrin að verða fyrir váhrifum frá lofti með sama rakastig 
og hóparnir sem verða fyrir váhrifum. Val á heppilegu burðarefni skal byggjast á rétt framkvæmdri forrannsókn 
eða rannsóknarsögulegum gögnum. Ef eiturhrif burðarefnis eru ekki vel þekkt getur rannsóknarstjórinn valið 
að nota bæði neikvæðan samanburð með lofti og samanburð með burðarefni en eindregið er ráðið frá því. Ef 
rannsóknarsöguleg gögn leiða í ljós að burðarefnið er ekki eitrað þá er ekki þörf á neikvæðum samanburðarhópi 
sem fær loft og ætti eingöngu að nota samanburð með burðarefni. Ef forrannsókn á prófunaríðefni, sem er 
samsett í burðarefni, sýnir engin eiturhrif er burðarefnið þar af leiðandi ekki eitrað í þeim styrkleika, sem 
notaður er við prófunina, og ætti þá að nota þennan samanburð með burðarefni.

VÁHRIFASKILYRÐI

Notkun mismunandi styrkleika

19.  Dýr eru látin verða fyrir váhrifum frá prófunaríðefninu í formi lofttegunda, gufu, úða eða blöndu þeirra. 
Eðlisástandið sem skal prófað er háð eðlisefnafræðilegum eiginleikum prófunaríðefnisins, styrkleikanum 
sem er valinn og/eða líklegasta eðlisástandi prófunaríðefnisins við meðhöndlun þess og notkun. Ídræg og 
efnafræðilega hvarfgjörn prófunaríðefni skal prófa við þurr loftskilyrði. Gæta verður þess að ekki myndist 
sprengifimur styrkur. Efnisagnir gætu þurft að fara í vélræna vinnslu til að minnka agnastærðina. Frekari 
leiðbeiningar eru gefnar í leiðbeiningarskjali 39 (2. heimild).

Dreifing agnastærðar

20.  Gera skal ákvörðun á agnastærð fyrir allt úðaefni og fyrir gufur sem kunna að þéttast og mynda úða. Til 
að tryggja að öll viðkomandi svæði öndunarvegarins verði fyrir váhrifum er mælt með úðaefni með 
massamiðgildisþvermál (MMAD) á bilinu frá 1–3 μm með rúmfræðilegu staðalfráviki (σg) á bilinu 1,5–3,0 (4. 
heimild). Kosta skal kapps um að uppfylla þessa staðla en takist það ekki er sérfræðiálit nauðsynlegt. Agnir 
málmgufa eru t.d. minni en þessir staðlar og hlaðnar agnir og trefjar geta verið stærri.

Undirbúningur prófunaríðefnis í burðarefni

21.  Helst ætti að prófa prófunaríðefnið án burðarefnis. Ef nauðsynlegt er að nota burðarefni til að útbúa prófunarefnið 
í viðeigandi styrkleika og agnastærð skal fremur velja vatn en annað burðarefni. Þegar prófunaríðefni er leyst 
upp í burðarefni ætti að sýna fram á stöðugleika þess.

VÖKTUN Á VÁHRIFASKILYRÐUM

Loftstreymi í klefa

22.  Loftstreymið í váhrifaklefanum skal vera undir ströngu eftirliti, stöðugri vöktun og skráð a.m.k. einu sinni 
á hverjum klukkutíma á váhrifatímanum. Rauntímavöktun á styrkleika (eða tímabundnum stöðugleika) 
prófunarandrúmsloftsins er heildarmæling á öllum kvikum mæliþáttum og óbein aðferð til að hafa eftirlit með 
öllum kvikum mæliþáttum sem skipta máli við innöndun. Ef styrkleikinn er vaktaður í rauntíma er heimilt að 
færa tíðni mælinga á loftstreymi niður í eina staka mælingu á hver váhrif á dag. Leggja skal sérstaka áherslu á 
að koma í veg fyrir enduröndun í klefum fyrir váhrif um nef eingöngu. Súrefnisstyrkur skal vera a.m.k. 19% 
og styrkur koltvísýrings skal ekki fara yfir 1%. Ef ástæða er til að ætla að ekki sé hægt að uppfylla þessa kröfu 
skal mæla styrk súrefnis og koltvísýrings. Ef mælingar á fyrsta váhrifadegi sýna að þessar lofttegundir eru við 
eðlileg mörk er ekki þörf á frekari mælingum.

Hitastig og rakastig í klefa

23.  Hitastig í klefa skal vera 22 ± 3 °C. Rakastig á öndunarsvæði dýranna, bæði við váhrif um nef eingöngu 
og váhrif um allan líkamann, skal vaktað samfellt og skráð á klukkutíma fresti við hver váhrif þegar því 
verður við komið. Helst skal halda rakastiginu á bilinu 30–70% en stundum er það ekki unnt (t.d. við prófun 
á blöndum sem eru að stofni til úr vatni) eða rakastigið er ekki mælanlegt þar eð prófunaríðefnið hefur áhrif á 
prófunaraðferðina.

Prófunaríðefni: Nafnstyrkur

24.  Ef ástæða þykir til skal reikna út og skrá nafnstyrkinn í váhrifaklefanum. Nafnstyrkur er massi prófunaríðefnisins, 
sem er myndað, deilt með heildarmagni loftsins sem fer í gegnum kerfi innöndunarklefans. Nafnstyrkur er 
ekki notaður til að lýsa váhrifum á dýrin en samanburður á nafnstyrk og raunstyrk gefur vísbendingar um 
framleiðslunýtni prófunarkerfisins og því má nota hann til að finna framleiðsluvandamál.



23.4.2015 Nr. 23/405EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Prófunaríðefni: Raunstyrkur

25.  Raunstyrkur er styrkur prófunaríðefnisins samkvæmt sýni sem er tekið á öndunarsvæði dýranna í 
innöndunarklefa. Hægt er að ná fram raunstyrk, annaðhvort með sértækum aðferðum (t.d. beinni sýnatöku, 
aðferðum með ásogi eða efnahvarfi og því næst lýsingu á eiginleikum með efnagreiningu) eða með ósértækum 
aðferðum, s.s. þyngdarmælingu á síum. Þyngdarmælingu má einungis gera fyrir duftkennd úðaefni með 
einum efnisþætti eða úðaefni úr lítt rokgjörnum vökvum og hún skal studd með sértækri lýsingu á eiginleikum 
prófunaríðefnisins í viðeigandi forrannsókn. Einnig má ákvarða styrk duftkenndra úðaefna með mörgum 
efnisþáttum með fellingargreiningu. Það útheimtir þó greiningargögn sem sýna að samsetning loftborins efnis 
samsvari upphafsefninu. Ef þessar upplýsingar eru ekki aðgengilegar getur verið nauðsynlegt að endurgreina 
prófunaríðefnið (helst í loftbornu ástandi þess) með reglulegu millibili meðan á rannsókn stendur. Þegar um er 
að ræða efni í úðaformi sem geta gufað upp eða þurreimast skal sýna fram á að því hafi verið safnað í öllum 
fösum sínum með þeirri aðferð sem valin var.

26.  Nota skal eina lotu af prófunaríðefninu í allri rannsókninni ef unnt er og skal prófunarsýnið geymt við skilyrði 
þar sem hreinleika, einsleitni og stöðugleika þess er viðhaldið. Áður en rannsóknin hefst skal gera lýsingu 
á eiginleikum prófunaríðefnisins, þ.m.t. hreinleika þess og, ef það er tæknilega mögulegt, auðkennum og 
magni sanngreindra aðskotaefna og óhreininda. Hægt er að sýna fram á þetta, m.a. með eftirfarandi gögnum: 
rástíma og hlutfallslegu toppflatarmáli, mólþyngd úr massa eða gasgreiningu, eða með öðru mati. Þó að 
auðkenni prófunarsýnisins sé ekki á ábyrgð prófunarstofunnar getur verið skynsamlegt að hún staðfesti lýsingu 
verkbeiðanda á eiginleikunum, a.m.k. að einhverju leyti (t.d. að því er varðar lit, eðliseiginleika o.s.frv.).

27.  Váhrifaloftinu ætti að halda eins stöðugu og unnt er. Hægt er að nota búnað fyrir rauntímavöktun, s.s. 
ljósmæli fyrir úðaefni eða greiningartæki fyrir heildarvetniskolefni í gufum, til að sýna fram á stöðugleika 
váhrifaskilyrðanna Raunstyrk í klefa ætti að mæla a.m.k. þrisvar sinnum á hverjum váhrifadegi fyrir hvert 
váhrifastig. Ef það er ekki gerlegt vegna þess að loftstreymi er takmarkað eða styrkleikar litlir er hægt að taka 
eitt sýni fyrir hvert váhrifatímabil. Helst ætti að safna þessu sýni yfir allt váhrifatímabilið. Einstaka sýni fyrir 
styrkleika í klefa ættu ekki að víkja meira en ± 10%  frá meðalstyrkleika í klefa fyrir lofttegundir og gufur og 
ekki meira en ± 20% fyrir fljótandi eða föst úðaefni. Reikna skal og skrá tímann sem það tekur að ná jafnvægi 
í klefanum (t95). Váhrifatíminn spannar myndunartíma prófunaríðefnisins. Þar með talinn er sá tími sem þarf til 
að ná  jafnvægisstyrk prófunaríðefnisins í klefanum (t95) og svo tíminn sem það tekur að eyða prófunaríðefninu 
úr klefanum. Leiðbeiningar um mat á t95 er að finna í leiðbeiningarskjali 39 (2. heimild).

28.  Þegar um er að ræða mjög flóknar efnablöndur, sem samanstanda af lofttegundum/gufum og úðaefnum 
(t.d. brennanlegum lofttegundum og prófunaríðefnum sem er sprautað út úr þar til gerðum vörum/tækjum 
til endanlegrar notkunar), getur hver fasi hagað sér á ólíkan hátt í innöndunarklefa. Því ætti að velja a.m.k. 
eitt vísiefni (greiniefni), yfirleitt helsta virka innihaldsefnið í blöndunni, í hverjum fasa (lofttegund/gufa 
og úðaefni). Þegar prófunaríðefnið er blanda skal tilgreina greiningarstyrk blöndunnar í heild en ekki bara 
fyrir virka innihaldsefnið eða vísiefnið (greiniefnið). Viðbótarupplýsingar varðandi raunstyrki er að finna í 
leiðbeiningarskjali 39 (2. heimild).

Prófunaríðefni: Dreifing agnastærðar

29.  Ákvarða skal agnastærðardreifingu úðaefna með þrepavirkum agnastærðarmæli eða staðgöngutæki, s.s. 
loftaflfræðilegum agnastærðarmæli (ASP), a.m.k. í hverri viku fyrir hvert styrkleikastig. Sé unnt að sýna fram 
á jafngildi niðurstaðnanna sem fást með þrepavirkum agnastærðarmæli og með staðgöngutækinu er heimilt að 
nota staðgöngutækið í allri rannsókninni.

30.  Nota ætti annað tæki, s.s. þyngdarmælingarsíu eða gasúðasafnflösku/gasþvottaflösku samhliða grunntækinu 
til að staðfesta söfnunargetu, grunntækisins. Massastyrkurinn sem fæst með greiningu agnastærðar ætti að 
vera innan hæfilegra marka þess massastyrks sem fæst með þyngdarmælingu á síum (sjá leiðbeiningarskjal 
39 (2. heimild)). Ef hægt er að sýna fram á jafngildi í öllum styrkleikum sem prófaðir eru í fyrri áföngum 
rannsóknarinnar má sleppa frekari staðfestingarmælingum. Af ástæðum er varða velferð dýra ætti að gera 
ráðstafanir til að sem minnst verði af ófullnægjandi gögnum sem geta leitt til þess að nauðsynlegt verði að 
endurtaka rannsókn.

31.  Þegar um er að ræða gufur skal ákvarða agnastærð þeirra ef sá möguleiki er fyrir hendi að þétting gufu geti leitt 
af sér myndun úðaefnis eða ef agnir greinast í gufuandrúmslofti þar sem fasar geta blandast.
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ATHUGANIR

32.  Framkvæma skal klíníska athugun á dýrunum fyrir váhrifatímabilið, á meðan á því stendur og eftir það. Tíðari 
athuganir geta verið tilgreindar með hliðsjón af svörun dýranna meðan á váhrifum stendur. Ef notkun röra sem 
halda dýrunum föstum, illa upplýstir klefar fyrir allan líkamann eða ógagnsætt andrúmsloft hindra athugun, 
skal athuga dýrin vandlega að váhrifum loknum. Með því að gera athuganir á undan váhrifum næsta dags er 
hægt að meta hvort eiturhrif hafi gengið til baka eða þau aukist.

33.  Skrá skal allar athuganir í sérstakri skrá fyrir hvert dýr. Þegar dýr eru aflífuð af mannúðarástæðum, eða komið 
að þeim dauðum skal skrá dauðastund eins nákvæmlega og hægt er.

34.  Athuganirnar við búrin skulu ná til breytinga í húð og feldi, augum og slímhúð, breytinga í öndunarfærum og 
hringrásarkerfum, breytinga í taugakerfinu og breytinga í hreyfinga og atferlismynstrum. Sérstaklega skal huga 
að skjálftum, krömpum, munnvatnsrennsli, niðurgangi, sinnuleysi, svefni og dái. Mælingar á endaþarmshita 
geta veitt viðbótarvísbendingar um hægöndunarviðbragð eða lágan líkamshita eða ofurhita í tengslum við 
meðhöndlun eða innilokun. Aferðarlýsing prófunar getur falið í sér viðbótarmat, s.s. hvarfhraða, lífvöktun, 
lungnastarfsemi, geymd efna sem leysast treglega upp og safnast upp í lungnavef og breytingu á atferli.

LÍKAMSÞYNGD

35.  Skrá skal þyngd hvers dýrs skömmu fyrir fyrstu váhrif (dagur 0), tvisvar í viku þar á eftir (t.d. á föstudögum 
og mánudögum til að sýna fram á bata yfir váhrifalausa helgi eða á tilteknu tímabili til að gera kleift að meta 
altæk eiturhrif), og á dauðastund eða við aflífun. Ef engin áhrif eru á fyrstu fjórum vikunum er hægt að mæla 
líkamsþyngd vikulega það sem eftir er af rannsókninni. Ef notuð eru fylgidýr (rannsókn á því hvort áhrif ganga 
til baka) skal halda áfram að vikta þau vikulega allt afturbatatímabilið. Í lok rannsóknarinnar skal vigta öll dýr 
stuttu fyrir aflífun til að hægt sé að reikna út á óhlutdrægan hátt hlutfallið á milli líffæra og líkamsþyngdar.

FÓÐURÁT OG VATNSDRYKKJA

36.  Mæla skal fóðurát vikulega. Einnig má mæla vatnsdrykkju.

KLÍNÍSK MEINAFRÆÐI

37.  Framkvæma skal klínískt, meinafræðilegt mat fyrir öll dýr, þ.m.t. samanburðar- og fylgidýr (afturhvarfsrannsókn) 
þegar þau eru aflífuð. Skrá skal tímabilið milli loka váhrifa og blóðsöfnunar, einkum þegar endapunkturinn, 
sem um er að ræða, nær fljótt aftur upprunalegu gildi. Mælt er með sýnatöku í lok váhrifa fyrir mæliþætti með 
stuttan helmingunartíma í blóðvökva (t.d. COHb, CHE og MetHb).

38.  Í töflu 1 eru tilgreindir mæliþættirnir fyrir klíníska meinafræði sem er almennt krafist við allar eiturefnafræðilegar 
rannsóknir. Að jafnaði er ekki þörf á þvagrannsóknum en teljist slík rannsókn gagnleg, grundvölluð á eitur-
hrifum sem búist er við eða koma fram, er heimilt að framkvæma slíka rannsókn. Rannsóknarstjórinn getur 
valið að meta viðbótarmæliþætti til að ná fram betri lýsingu á eiturhrifum prófunaríðefnis (t.d. kólínesterasa, 
lípíð, hormón, sýru- og basajafnvægi, methemóglóbín eða Heinz-innlyksur, kreatínkínasa, hlutfall mergs/
rauðkorna, trópónín, slagæðablóðgös, laktatvetnissvipti, sorbítólvetnissvipti, glútamatvetnissvipti og gamma-
glútamýltranspeptíðasa).

Tafla 1

Staðlaðir mæliþættir fyrir klíníska meinafræði

Blóðsjúkdómar

Rauðkornafjöldi

Blóðkornaskil

Blóðrauðastyrkur

Meðalblóðrauði í blóðkornum

Meðalgildi fyrir blóðkorn

Meðalstyrkur blóðrauða í blóðkornum

Netfrumur

Heildarhvítkornafjöldi

Deilitalning hvítkorna

Blóðflögufjöldi

Storknunarhæfni (veljið eitt):

— Próþrombíntími

— Storknunartími

— Þrombóplastíntími að hluta til
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Klínísk efnafræði

Glúkósi(*)

Heildarkólesteról

Þríglýseríð

Köfnunarefni úr þvagefni í blóði

Heildargallrauði

Kreatínín

Heildarprótín

Albúmín

Glóbúlín

Alanínamínótransferasi

Aspartatamínótransferasi

Basískur fosfatasi

Kalíum

Natríum

Kalsíum

Fosfór

Klóríð

Þvagrannsókn (valkvæð)

Útlit (litur og grugg)

Magn

Eðlisþyngd eða osmólalstyrkur

Sýrustig

Heildarprótín

Glúkósi

Blóð/blóðkorn

(*)  Þar eð langur föstutími getur leitt til bjögunar í glúkósamælingum hjá meðhöndluðum miðað við samanburðardýr skal 
rannsóknarstjórinn ákvarða hvort það sé viðeigandi að dýrin fasti. Ef notaður er föstutími ætti hann að vera viðeigandi 
fyrir þær tegundir sem notaðar eru og getur hann verið 16 klst. (fasta yfir nótt) fyrir rottur. Ákvörðun á glúkósa eftir föstu 
er hægt að framkvæma eftir föstu yfir nótt í síðustu váhrifavikunni eða eftir föstu yfir nótt fyrir krufningu (í seinna tilvik-
inu ásamt öllum öðrum mæliþáttum fyrir klíníska meinafræði).

39.  Ef vísbendingar eru um að neðri hluti öndunarvegarins (t.d. lungnablöðrur) sé helsti set- og geymslustaðurinn 
er hægt að nota berkju- og lungnablöðruskolun til að greina megindlega mæliþætti skammtastærða og áhrifa, 
sem byggðir eru á tilgátum, með áherslu á lungnablöðrubólgu, bólgu í lungum og uppsöfnun fosfórlípíða. Þetta 
gerir mögulegt að kanna með viðeigandi hætti breytingar varðandi skammtastærð og svörun og tímaframvindu 
í tengslum við áverka á lungnablöðrum. Greina má skolunarvökvann fyrir berkjur og lungnablöðrur með tilliti 
til heildarhvítkornafjölda og deilitalningu hvítkorna, heildarprótíns og laktatvetnissviptis. Aðrir mæliþættir 
sem koma til greina eru þeir sem gefa vísbendingar um leysibóluáverka, uppsöfnun fosfórlípíða, trefjun og 
ertandi bólgur eða ofnæmisbólgu, og geta náð yfir ákvörðun á bólgumyndandi frumuboða/flakkboða. Mælingar 
með skolun fyrir berkjur og lungnablöðrur eru almennt til fyllingar niðurstöðum úr vefjameinafræðilegum 
rannsóknum en koma ekki í stað þeirra. Leiðbeiningar um hvernig skal framkvæma lungnaskolun er að finna í 
leiðbeiningarskjali 39 (2. heimild).

AUGNSKOÐUN

40.  Framkvæma skal augnskoðanir, með augnsjá eða jafngildum búnaði, á botni, ljósbrotsmiðli, lithimnu og 
táru á öllum dýrum, áður en þeim er gefið prófunaríðefnið, og í öllum hástyrks og samanburðarhópum í lok 
rannsóknarinnar. Ef breytingar finnast í augunum skal rannsaka öll dýrin í hinum hópunum, þ.m.t. fylgihópinn 
(rannsókn á því hvort áhrif ganga til baka).

STÓRSÆ MEINAFRÆÐI OG ÞYNGD LÍFFÆRA

41.  Framkvæma ber algera blóðtæmingu (ef unnt er) og stórsæja krufningu á öllum tilraunadýrunum, einnig þeim 
sem drepast í prófuninni eða eru tekin úr henni af ástæðum er varða velferð dýra. Skrá skal tímann milli loka 
síðustu váhrifa á hvert dýr og aflífunar þeirra. Ef ekki er hægt að framkvæma krufningu strax eftir að dautt 
dýr finnst skal dýrið kælt (ekki fryst) við hitastig sem er nógu lágt til að lágmarka sjálfsrof. Framkvæma skal 
krufningu eins fljótt og hægt er, yfirleitt innan eins eða tveggja daga. Skrá skal allar stórsæjar, meinafræðilegar 
breytingar í hverju dýri þar sem sérstakur gaumur er gefinn að öllum breytingum í öndunarvegi.

42.  Í töflu 2 eru tilgreind þau líffæri og vefir sem skal varðveita í hentugum miðli á meðan stórsærri krufningu 
stendur með tilliti til vefjameinafræðilegrar rannsóknar. Rannsóknarstjórinn ákveður hvort líffærin og vefirnir 
[í hornklofa] og önnur líffæri og vefir verði varðveitt. Skera skal frá líffærunum, sem eru feitletruð og vigta 
þau blaut eins fljótt og hægt er eftir krufningu, þ.e. áður en þau þorna. Eingöngu skal vigta skjaldkirtilinn og 
eistalyppurnar ef fráskurðarskemmd hindrar vefjameinafræðilegt mat. Vefi og líffæri skal festa í 10% formalíni 
með jafna eða öðru hentugu festiefni um leið og krufning fer fram og eigi síðar en 24–48 klukkustundum fyrir 
fráskurð, eftir því hvaða festiefni er notað. 
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Tafla 2

Líffæri og vefir sem eru varðveitt við stórsæja krufningu

Nýrnahettur

Ósæð

Beinmergur (og/eða nýlegt sýni)

Heili (þ.m.t. stórheili, litli heili og mænukylfa/
heilabrú)

Botnristill

Digurgirni

Skeifugörn

[Eistalyppur]

[Augu (sjónhimna, sjóntaug) og augnlok]

Lærleggur og hnjáliður

Gallblaðra (ef hún er til staðar)

[Harderian-kirtlar]

Hjarta

Dausgörn

Ásgörn

Nýru

[Tárakirtlar (ytri)]

Barkakýli (3 stig, þ.m.t. botn speldisins)

Lifur

Lungu (allir separ í einum hæðarfleti, þ.m.t. helstu 
berkjur)

Vélinda

[Lyktarklumba]

Eggjastokkar

Bris

Kalkkirtlar

Úttaug (set eða sköflungstaug, helst í námunda við 
vöðva)

Heiladingull

Blöðruhálskirtill

Endaþarmur

Munnvatnskirtlar

Sáðblöðrur

Húð

Mæna (háls-, brjóst- og lendarhluti)

Milta

Bringubein

Magi

Tennur

Eistu

Hóstarkirtill

Skjaldkirtill

Eitlar á rótasvæði lungnanna, einkum varðandi 
illleysanlegar agnir prófunaríðefnis. Að því er 
varðar nákvæmari athuganir og/eða rannsóknir með 
ónæmisfræðilega áherslu geta aðrir eitlar komið til 
greina, t.d. eitlar á miðmætissvæði, hálssvæði/svæði 
neðan kjálka og/eða eyrnasvæði.

Eitlar (fjarri innkomustaðnum)

Mjólkurkirtlar (kvendýr)

Vöðvi (læri)

Nefkoksvefir (a.m.k. 4 hæðarfletir, þar af 1 hæðarflötur 
með nefkoksgöngum og eitlavef á neflægu svæði 
(NALT).

[Tunga]

Barki (a.m.k. 2 hæðarfletir, þ.m.t. langsnið í gegnum 
kjölinn og 1 þversneið)

[Þvagpípa]

[Þvagrás]

Þvagblaðra

Leg

Marklíffæri

Allar stórsæjar vefjaskemmdir og massi

43.  Lungun skulu fjarlægð í heilu lagi og vigtuð og meðhöndluð með hentugu festiefni við þrýsting sem nemur  
20-30 cm af vatni til að tryggja að lungnabyggingin haldist. Taka skal sneiðar af öllum eitlum í einum 
hæðarfleti, þ.m.t. helstu berkjum, en ef lungnaskolun er framkvæmd skal taka sneið af óskolaða sepanum í 
þremur hæðarflötum (ekki raðsneiðar).
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44.  Rannsaka skal a.m.k. 4 hæðarfleti nefkoksvefja og þar af skal eitt með nefkoksgöngum (5., 6., 7., 8. og 9. 
heimild) svo að hægt sé að framkvæma fullnægjandi rannsókn á hreistursþekju, umskiptaþekju (öndunarþekja 
án bifhára), öndunarþekju (öndunarþekju með bifhárum) og lyktarþekju og dreneitlavef (NALT; 10. og 
11. heimild). Rannsaka skal þrjá hæðarfleti barkakýlisins og skal einn þeirra vera speldisgrunnurinn (12. 
heimild). Rannsaka skal a.m.k. tvo hæðarfleti barkans, þ.m.t. einn lengdarskurð í gegnum kjölinn á kvíslun 
utanlungnaberkjunnar og eina þversneið.

VEFJAMEINAFRÆÐI

45.  Framkvæma skal vefjameinafræðilegt mat á öllum líffærum og vefjum sem eru tilgreind í töflu 2 fyrir 
samanburðar og hástyrkshópana og fyrir öll dýr sem deyja eða eru aflífuð á meðan rannsókninni stendur. 
Gefa skal sérstakan gaum að öndunarvegi, marklíffærum og stórsæjum vefjaskemmdum. Líffæri og vefir, sem 
eru með vefjaskemmdum í hástyrkshópnum. skulu rannsökuð í öllum hópum. Rannsóknarstjórinn getur valið 
að framkvæma vefjameinafræðilegt mat fyrir viðbótarhópa til að sýna fram á skýr tengsl milli styrkleika og 
svörunar. Ef notaður er fylgihópur (rannsókn á því hvort áhrif ganga til baka) skal gera vefjameinafræðilegt 
mat á öllum vefjum og líffærum þar sem merki finnast um eiturhrif í meðferðarhópunum. Ef of mörg dýr 
deyja snemma, eða önnur vandamál sem rýra gæði gagnanna koma upp í hástyrkshópnum, skal framkvæma 
vefjameinafræðilega rannsókn á næsta styrkstigi fyrir neðan. Leitast skal við að hafa samsvörun milli stórsærra 
athugana og smásjárrannsókna.

GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

Gögn

46.  Leggja skal fram gögn fyrir hvert dýr um líkamsþyngd, fóðurát, klíníska meinafræði, stórsæja meinafræði, 
þyngd líffæra og vefjameinafræði. Fyrir hvern prófunarhóp skal taka saman í töflu gögn um klínískar athuganir 
sem sýna fjölda þeirra dýra sem eru notuð, fjölda dýra sem sýna merki um sértæk eiturhrif, fjölda dýra 
sem drápust í prófun, eða voru aflífuð af mannúðarástæðum, dauðastund hvers dýrs, lýsingu á eiturhrifum, 
tímaframvindu þeirra og hvort þau ganga til baka og niðurstöður úr krufningu. Meta skal allar niðurstöður, 
megindlegar og tilfallandi, með viðeigandi tölfræðiaðferð. Heimilt er að nota sérhverja almennt viðurkennda 
tölfræðiaðferð og velja skal tölfræðiaðferðirnar á hönnunarstigi rannsóknarinnar.

Prófunarskýrsla

47.  Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni eftir því sem við á:

 Tilraunadýr og dýrahald

— Lýsing á aðstæðum í búri, þ.m.t.: fjöldi (eða breyting á fjölda) dýra í hverju búri, undirburðarefni, 
umhverfishiti og rakastig, ljóslota og fóður.

— Tegund/stofn sem eru notuð og rökstuðningur fyrir því ef notuð er önnur tegund en rotta. Heimilt er 
að leggja fram heimildir og söguleg gögn ef þau varða dýr sem hafa orðið fyrir váhrifum við svipaðar 
váhrifaaðstæður, aðbúnað og aðstæður við föstu.

— Fjöldi, aldur og kyn dýranna.

— Aðferð við slembiröðun.

— Lýsing á hvers kyns formeðhöndlun fyrir prófun, þ.m.t. fóður, einangrun og meðferð við sjúkdómum.

 Prófunaríðefni:

— Eðliseiginleikar, hreinleiki og, ef við á, eðlisefnafræðilegir eiginleikar (þ.m.t. hverfing).

— Auðkennisgögn og skráningarnúmer hjá Upplýsingaþjónustu um íðefni, ef þekkt.

 Burðarefni

— Rökstuðningur fyrir notkun burðarefnis og rökstuðningur fyrir vali á burðarefni (ef annað en vatn).

— Rannsóknarsöguleg gögn, eða gögn sem aflað er með samskeiða rannsókn, sem sýna að burðarefnið hefur 
ekki áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar.
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 Innöndunarklefi

— Nákvæm lýsing á innöndunarklefanum, þ.m.t. rúmmál og skýringarmynd.

— Uppruni búnaðarins, sem er notaður til að láta dýr verða fyrir váhrifum og til að mynda andrúmsloft, og 
lýsing á honum.

— Búnaður til að mæla hitastig, rakastig, agnastærð og raunstyrk.

— Loftgjafi og kerfið sem notað er til loftræstingar.

— Aðferðir sem eru notaðar við kvörðun búnaðar til að tryggja einsleitt prófunarandrúmsloft.

— Þrýstingsmunur (jákvæður eða neikvæður).

— Váhrifaop á hverjum klefa (váhrif um nef eingöngu), staðsetning dýra í klefanum (váhrif um allan 
líkamann).

— Stöðugleiki prófunarandrúmsloftsins.

— Staðsetning hita- og rakanema og sýnataka úr prófunarandrúmslofti í klefanum.

— Meðhöndlun lofts sem er leitt inn og út.

— Hraðar loftstreymis, loftstreymishraði um hvert váhrifaop (váhrif um nef eingöngu), eða fjöldi dýra í klefa 
(váhrif um allan líkamann).

— Tími til að ná jafnvægi í innöndunarklefanum (t95).

— Fjöldi rúmmálsbreytinga á hverri klukkustund.

— Mælitæki (ef við á).

 Váhrifagögn

— Grunnforsenda fyrir vali á markstyrk í meginrannsókninni.

— Nafnstyrkur (heildarmassi prófunaríðefnis sem leitt er inn í innöndunarklefann, deilt með rúmmáli loftsins 
sem fer í gegnum klefann).

— Raunstyrkleikar prófunaríðefnis sem safnað er frá öndunarsvæði dýranna en sé um að ræða blöndur, sem 
mynda misleit eðlisástönd (lofttegundir, gufur, úðaefni) má greina hverja þeirra sérstaklega.

— Styrkleiki lofts skal ávallt skráður í massaeiningum (mg/l, mg/m3 o.s.frv.) frekar en í rúmmálseiningum 
(t.d. milljónarhluti, milljarðshluti o.s.frv.).

— Dreifing agnastærðar, massamiðgildisþvermál (MMAD) og rúmfræðilegt staðalfrávik (σg), þ.m.t. aðferðir 
við útreikning þeirra. Greina skal frá hverri agnastærðargreiningu.

 Prófunarskilyrði

— Upplýsingar um tilreiðslu prófunaríðefnisins, þ.m.t. upplýsingar um öll ferli sem notuð eru til að minnka 
agnastærð fastra efna eða til að tilreiða lausnir prófunaríðefnisins.

— Lýsing (helst með skýringarmynd) á búnaðinum sem er notaður til að mynda prófunarandrúmsloftið og 
láta dýrin verða fyrir váhrifum frá prófunarandrúmsloftinu.

— Upplýsingar um búnaðinn sem notaður er til að vakta hitastig, rakastig og loftstreymi í klefa (þ.e. þróun 
kvörðunarferils).

— Upplýsingar um búnaðinn sem notaður er við að taka sýni til að ákvarða styrkleikann í klefanum og 
dreifingu agnastærðar.

— Upplýsingar um efnagreiningaraðferðina sem er notuð og fullgildingaraðferðina (þ.m.t. endurheimtarhlutfall 
prófunaríðefnis úr sýnisefninu).
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— Aðferð við slembiröðun þegar dýrum er skipt í prófunarhópa og samanburðarhópa.

— Upplýsingar um gæði fóðurs og vatns (þ.m.t. tegund og uppruni fóðurs og uppruni vatns).

— Grunnforsenda fyrir vali á prófunarstyrkleikum.

 Niðurstöður

— Töflusetning hitastigs, raka og loftstreymis í klefa.

— Töflusetning gagna um nafn og raunstyrk í klefa.

— Töflusetning gagna um agnastærð, þ.m.t. gögn um söfnun greiningarsýna, dreifingu agnastærðar og 
útreikning massamiðgildisþvermáls og σg .

— Töflusetning gagna yfir svörun og styrkleikastig fyrir hvert dýr (þ.e. dýr sem sýna merki um eiturhrif, 
þ.m.t. dauðsföll, eðli áhrifanna, hve alvarleg þau eru, hvenær þeirra verður vart og hve lengi þau vara).

— Töflusetning þyngdar hvers dýrs.

— Töflusetning fóðuráts.

— Töflusetning gagna um klíníska meinafræði.

— Niðurstöður krufningar og vefjameinafræðilegar niðurstöður fyrir hvert dýr, liggi þær fyrir.

 Umræða og túlkun niðurstaðna

— Sérstök áhersla skal lögð á lýsinguna á aðferðunum sem notaðar eru til að uppfylla viðmiðanir þessarar 
prófunaraðferðar, t.d. styrkleikamörkin eða agnastærðin.

— Lýsa skal innöndunarhæfi agnanna í ljósi heildarniðurstaðna, einkum ef ekki var hægt að uppfylla 
viðmiðanir varðandi agnastærð.

— Í heildarmatinu á rannsókninni skal tilgreina samræmi aðferðanna, sem notaðar eru til að ákvarða nafn- og 
raunstyrk, og tengsl raunstyrks við nafnstyrk.

— Fjalla skal um líklega dánarorsök og ríkjandi verkunarhátt (altækan eða staðbundinn).

— Ef nauðsynlegt reyndist af mannúðarástæðum að aflífa dýr sem sýndu merki um sársauka eða mikla og 
viðvarandi þjáningu skal gefa skýringu á því á grundvelli viðmiðana í leiðbeiningarskjali Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar um mannúðlega endapunkta (3. heimild).

— Tilgreina skal marklíffærið/marklíffærin.

— Ákvarða skal mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif og lægstu mörk um merkjanleg, skaðleg áhrif.
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1. viðbætir

SKILGREINING

Prófunaríðefni: Sérhvert efni og blanda sem eru prófuð með þessari prófunaraðferð.

_______

B.30. RANNSÓKNIR Á LANgVINNUm EITURHRIFUm

INNGANGUR

1.  Þessi prófunaraðferð jafngildir OECD-viðmiðunarreglu 452 um prófanir (2009). Upprunaleg viðmiðunarregla 
452 um prófanir var samþykkt 1981. Þróun þessarar endurskoðuðu prófunaraðferðar, B.30, var talin nauðsynleg 
til að bregðast við nýjustu þróun á sviði velferðar dýra og nýjum kröfum samkvæmt reglum (1., 2., 3. og 4. 
heimild). Uppfærsla þessarar prófunaraðferðar, B.30, hefur verið framkvæmd samhliða endurskoðun á kafla 
B.32 í þessum viðauka, Rannsóknir á krabbameinsvaldandi eiginleikum, og á kafla B.33 í þessum viðauka, 
Sameinaðar rannsóknir á langvinnum eiturhrifum/krabbameinsvaldandi eiginleikum, og með það að markmiði 
að fá viðbótarupplýsingar varðandi dýrin sem eru notuð í rannsókninni og veita frekari upplýsingar um val á 
skammti. Þessi prófunaraðferð er hönnuð þannig að hægt er að nota hana til prófunar á mörgum mismunandi 
íðefnum, þ.m.t. varnarefnum og íðefnum til iðnaðarnota.

2.  Í meirihluta rannsókna á langvinnum eiturhrifum eru notaðar nagdýrategundir og þessi prófunaraðferð er því 
aðallega ætluð fyrir rannsóknir sem gerðar eru á þeim tegundum. Ef slík rannsókn er nauðsynleg á tegundum 
sem eru ekki nagdýr er hægt að nota meginreglurnar og verkferlin sem er lýst í þessari prófunaraðferð, 
ásamt þeim sem er lýst í kafla B.27 í þessum viðauka: 90 daga rannsókn á eiturhrifum hjá öðrum dýrum 
en nagdýrum við endurtekna skammta um munn (5. heimild), með nauðsynlegum breytingum eins og lýst 
er í leiðbeiningarskjali Efnahags- og framfarastofnunarinnar nr. 116 um hönnun og framkvæmd rannsókna á 
langvinnum eiturhrifum og krabbameinsvaldandi eiginleikum (6. heimild).

3.  Þrjár helstu íkomuleiðirnar, sem notaðar eru í rannsóknum á langvinnum eiturhrifum, eru um munn, um húð 
og við innöndun. Val á íkomuleið fer eftir eðlis- og efnafræðilegum eiginleikum prófunaríðefnisins og helstu 
váhrifaleiðinni hjá mönnum. Í leiðbeiningarskjali Efnahags- og framfarastofnunarinnar nr. 116 (6. heimild) er 
að finna viðbótarupplýsingar um val á váhrifaleið.

4.  Í þessari prófunaraðferð er áhersla lögð á váhrif með íkomuleið um munn en sú leið er oftast notuð í 
rannsóknum á langvinnum eiturhrifum. Þó að langtímarannsóknir á langvinnum eiturhrifum, sem fela í sér 
váhrif með íkomuleiðum um húð eða við innöndun, geti einnig verið nauðsynlegar í tengslum við mat á 
áhættu fyrir heilbrigði manna og/eða þó að þeirra sé krafist samkvæmt tilteknum reglukerfum þá er tæknin, 
sem þarf fyrir báðar váhrifaleiðirnar, ákaflega flókin. Slíkar rannsóknir þarf að hanna í hverju tilviki fyrir 
sig þó að prófunaraðferðin, sem hér er lýst fyrir matið á langvinnum eiturhrifum við inngjöf um munn, gæti 
myndað grunn að aðferðarlýsingu fyrir rannsóknir á áhrifum við innöndun og/eða um húð, að því er varðar 
tilmæli um meðferðartímabil, klínískar og meinafræðilegar breytur o.s.frv. Til eru leiðbeiningar Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar um gjöf prófunaríðefna með íkomuleið við innöndun (6. og 7. heimild) og íkomuleið 
um húð (6. heimild). Við hönnun langtímarannsókna, sem fela í sér váhrif með íkomuleið við innöndun, ætti 
sérstaklega að styðjast við kafla B.8 í þessum viðauka (8. heimild) og kafla B.29 í þessum viðauka (9. heimild) 
og leiðbeiningarskjal Efnahags- og framfarastofnunarinnar um prófanir á bráðum eiturhrifum við innöndun (7. 
heimild). Ef um er að ræða prófun með íkomuleið um húð skal styðjast við kafla B.9 í þessum viðauka (10. 
heimild).

5.  Í rannsókninni á langvinnum eiturhrifum fást upplýsingar um hugsanlegar heilbrigðishættur sem gætu skapast 
vegna endurtekinna váhrifa á umtalsverðum hluta af líftíma tegundanna sem eru notaðar. Rannsóknin veitir 
upplýsingar um eiturhrif prófunaríðefnisins, um marklíffærin og um möguleikann á uppsöfnun. Með henni er 
einnig hægt að áætla mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif sem má nota til að fastsetja öryggisviðmiðanir 
varðandi váhrif á menn. Enn fremur er lögð áhersla á þörfina fyrir vandlegar, klínískar athuganir á dýrunum til 
að afla eins mikilla upplýsinga og unnt er.

6.  Rannsóknarmarkmiðin, sem falla undir þessa prófunaraðferð, eru m.a.:

— sanngreining langvinnra eiturhrifa prófunaríðefnis,

— sanngreining marklíffæra,

— lýsing á eiginleikum tengsla milli skammts og svörunar,

— sanngreining marka um engin merkjanleg, skaðleg áhrif (NOAEL) eða upphafspunkts til að ákvarða 
viðmiðunarskammt (BMD),

— spá um langvinn eiturhrif miðað við styrk váhrifa á menn,

— framlagning gagna til að prófa tilgátur varðandi verkunarhátt (6. heimild).
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ATRIÐI SEM ÞARF AÐ HAFA Í HUGA Í UPPHAFI

7.  Við mat á eiturefnafræðilegum eiginleikum prófunaríðefnis skal prófunarstofan taka allar fyrirliggjandi 
upplýsingar um prófunaríðefnið til athugunar áður en rannsóknin er gerð, til að leggja á það áherslu við 
hönnun rannsóknarinnar að auka skilvirkni í prófunum á hugsanlegum langvinnum eiturhrifum og lágmarka 
notkun tilraunadýra. Meðal upplýsinga, sem koma munu koma að gagni við hönnun prófunarinnar, eru 
auðkenni, efnafræðileg bygging og eðlisefnafræðilegir eiginleikar prófunaríðefnisins, allar upplýsingar um 
verkunarháttinn, niðurstöður úr eiturhrifaprófunum í glasi og í lífi, fyrirhuguð notkun og möguleikar á váhrifum 
á menn, fyrirliggjandi upplýsingar um megindleg vensl byggingar og virkni og eiturefnafræðileg gögn um 
íðefni með skylda efnabyggingu, fyrirliggjandi gögn um eiturefnahvörf (gögn um hvarfhraða stakra skammta 
og endurtekinna skammta) og gögn úr öðrum endurteknum váhrifarannsóknum. Ákvörðun á langvinnum 
eiturhrifum skal ekki fara fram fyrr en fyrstu upplýsingar um eiturhrif hafa fengist úr 28 daga og/eða 90 daga 
eiturhrifaprófunum með endurteknum skömmtum. Til greina kemur að nota áfangaskipta prófunaraðferð við 
prófun á langvinnum eiturhrifum sem hluta af heildarmatinu á hugsanlega heilsuspillandi áhrifum tiltekinna 
prófunaríðefna (11., 12., 13. og 14. heimild). 

8.  Áður en rannsóknin hefst skal ákveða tölfræðiaðferðirnar sem henta best fyrir greiningu á niðurstöðunum, 
að teknu tilliti til hönnunar tilraunarinnar og markmiða hennar. Atriði, sem taka skal til athugunar, eru m.a. 
hvort tölfræðilegu upplýsingarnar ættu að innihalda leiðréttingu varðandi lifun og greiningu ef um er að ræða 
ótímabæra aflífun eins eða fleiri hópa. Leiðbeiningar um viðeigandi tölfræðilegar greiningar og helstu tilvísanir 
í alþjóðlega viðurkenndar tölfræðiaðferðir er að finna í leiðbeiningarskjali nr. 116 (6. heimild) og einnig í 
leiðbeiningarskjali nr. 35 um greiningu og mat á rannsóknum á langvinnum eiturhrifum og krabbameinsvaldandi 
eiginleikum (15. heimild).

9.  Þegar gerð er rannsókn á langvinnum eiturhrifum skal alltaf fylgja leiðbeinandi meginreglum og atriðum, sem 
hafa þarf í huga, sem lýst er í leiðbeiningarskjali Efnahags- og framfarastofnunarinnar nr. 19 um kennsl, mat og 
notkun á klínískum einkennum sem mannúðlegum endapunktum fyrir tilraunadýr sem eru notuð við öryggismat 
(16. heimild), einkum 62. mgr. Í þeim lið kemur eftirfarandi fram: Sýni dýr, í rannsóknum með endurtekinni 
skammtagjöf, klínísk einkenni sem stigvaxa og leiða til frekari versnunar ástands skal taka upplýsta ákvörðun 
um hvort aflífa skuli dýrið af mannúðarástæðum. Í ákvörðunin skal fjallað um gildi upplýsinganna, sem fást 
með því að halda dýrinu áfram inni í rannsókninni, með hliðsjón af almennu ástandi þess. Ef ákvörðun er tekin 
um að hafa dýrið áfram í prófun skal auka tíðni eftirlits eftir þörfum. Einnig kann að vera hægt, án þess að 
skaða tilganginn með prófuninni, að hætta skammtagjöf um tíma, ef það mun létta á sársauka eða þjáningu 
dýrsins, eða minnka prófunarskammtinn.

10.  Nákvæmari leiðbeiningar og umræðu um meginreglurnar um val á skammti fyrir rannsóknir á langvinnum 
eiturhrifum og krabbameinsvaldandi eiginleikum er að finna í leiðbeiningarskjali nr. 116 (6. heimild) og tveimur 
ritum frá International Life Sciences Institute (17. og 18. heimild). Kjarninn í áætluninni fyrir val á skammti 
ræðst af meginmarkmiði eða markmiðum rannsóknarinnar (6. liður). Við val á hentugum skammtastærðum 
skal tryggja jafnvægi, á milli hættuskimunar annars vegar og lýsingar á lágskammtasvörunum og mikilvægis 
þeirra hins vegar. Þetta á einkum við þegar gera skal sameinaða rannsókn (11. liður) á langvinnum eiturhrifum 
og krabbameinsvaldandi eiginleikum (kafli B.33 í þessum viðauka).

11.  Rétt er að yfirvega hvort gera skuli sameinaða rannsókn á langvinnum eiturhrifum og krabbameinsvaldandi 
eiginleikum (kafli B.33 í þessum viðauka) í stað þess að gera sérrannsókn á langvinnum eiturhrifum (þessi 
prófunaraðferð B.30) og sérrannsókn á krabbameinsvaldandi eiginleikum (kafli B.32 í þessum viðauka). Með 
sameinuðum prófunum fæst aukin skilvirkni með tilliti til tíma og kostnaðar, samanborið við gerð tveggja 
sérrannsókna, án þess að það rýri gæði gagnanna í áfanganum fyrir langvinn eiturhrif og áfanganum fyrir 
krabbameinsvaldandi eiginleika. Íhuga skal þó vandlega meginreglurnar um val á skammti (9. liður og liðir 20–
25) þegar sameinuð rannsókn á langvinnum eiturhrifum og krabbameinsvaldandi eiginleikum er framkvæmd 
(kafli B.33 í þessum viðauka) og einnig er viðurkennt að í tilteknum reglurömmum kunna að vera gerðar kröfur 
um sérrannsóknir.

12.  Skilgreiningar, sem eru notaðar í tengslum við þessa prófunaraðferð, má finna í lok þessa kafla og í 
leiðbeiningarskjali nr. 116 (6. heimild).

MEGINREGLA PRÓFUNARINNAR

13.  Nokkrum hópum tilraunadýra er gefið prófunaríðefnið daglega í kvörðuðum skömmum, venjulega í 12 mánuði, 
en hægt er að velja lengri eða styttri tíma eftir því hvaða kröfur gilda samkvæmt reglum (sjá 33. lið). Þessi tími 
skal vera nægilega langur til að áhrif uppsafnaðra eiturhrifa komi í ljós án truflandi áhrifa af völdum breytinga 
vegna öldrunar. Færa skal rök fyrir frávikum frá 12 mánaða löngum váhrifatíma, einkum ef váhrifatíminn er 
styttri. Prófunaríðefnið er venjulega gefið með íkomuleið um munn en einnig getur prófun með íkomuleið við 
innöndun eða um húð verið viðeigandi. Hönnun rannsóknarinnar getur einnig falið í sér fleiri en eina aflífun í 
rannsókninni, t.d. eftir 3 og 6 mánuði, og að teknu tilliti til þess þá má bæta við fleiri hópum dýra (sjá 19. lið). 
Dýrin eru skoðuð vandlega á inngjafartímabilinu til að kanna hvort einkenna eiturhrifa verði vart. Dýr, sem 
drepast eða eru aflífuð meðan á prófun stendur, eru krufin og í lok prófunar eru eftirlifandi dýr aflífuð og krufin.
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LÝSING Á AÐFERÐINNI

Val á dýrategund

14.  Þessi prófunaraðferð nær aðallega yfir mat á langvinnum eiturhrifum í nagdýrum (sjá 2. lið) þó að viðurkennt 
sé að í tilteknum reglukerfum gæti verið gerð krafa um svipaðar rannsóknir á öðrum dýrum en nagdýrum. 
Rökstyðja skal val á dýrategund. Þegar krafist er rannsókna á langvinnum eiturhrifum/krabbameinsvaldandi 
áhrifum í öðrum dýrum en nagdýrum skal hönnun þeirra og framkvæmd byggjast á meginreglunum sem lýst 
er í þessari prófunaraðferð, ásamt þeim sem koma fram í kafla B.27 í þessum viðauka: 90 daga rannsókn á 
eiturhrifum hjá öðrum dýrum en nagdýrum við endurtekna skammta um munn (5. heimild). Í leiðbeiningarskjali 
nr. 116 (6. heimild) er að finna viðbótarupplýsingar um val á tegund og stofni.

15.  Í þessari prófunaraðferð eru rottur ákjósanlegasta nagdýrategundin þótt einnig megi nota aðrar tegundir 
nagdýra, t.d. mýs. Rottur og mýs hafa verið valdar sem tilraunategundir vegna tiltölulega stutts líftíma þeirra, 
útbreiddrar notkunar þeirra í lyfjafræðilegum og eiturefnafræðilegum rannsóknum, næmleika þeirra fyrir 
vakningu æxla (e. tumour induction) og aðgengileika að stofnum sem hefur verið lýst á fullnægjandi hátt. 
Mikið magn upplýsinga um lífeðlisfræði og meinafræði þeirra liggur fyrir vegna þessara einkenna. Nota skal 
heilbrigð, ung, fullvaxin dýr af algengum rannsóknarstofustofnum. Rannsókn á langvinnum eiturhrifum skal 
framkvæma á dýrum af sama stofni og uppruna og dýrin sem voru notuð í forrannsókn (forrannsóknum) á 
eiturhrifum sem varir skemur. Kvendýrin skulu vera eibær og ekki með fangi.

Aðbúnaður og fóðrun

16.  Dýrin má hafa hvert í sínu búri eða saman í búrum í litlum hópum af sama kyni en einungis kemur til greina að 
hafa dýrin hvert í sínu búri ef vísindaleg rök eru færð fyrir því (19., 20. og 21. heimild). Koma skal búrunum 
þannig fyrir að staðsetning þeirra hafi sem minnst áhrif. Hiti í vistarverum tilraunadýranna skal vera 22 ºC (± 
3 ºC). Þótt rakastig eigi að vera minnst 30% og helst ekki yfir 70%, nema við þrif á vistarverunum, er kjörraki 
50–60%. Nota skal gervilýsingu og hafa til skiptis birtu í 12 klukkustundir og myrkur í 12 klukkustundir. 
Nota má hefðbundið rannsóknarstofufóður ásamt ótakmörkuðu drykkjarvatni. Fóðrið ætti að uppfylla allar 
næringarþarfir tegundarinnar sem verið er að prófa og helst innihalda sem minnst af aðskotaefnum, s.s. 
varnarefnaleifum, þrávirkum, lífrænum mengunarefnum, plöntuestrógenum, þungmálmum og sveppaeitri, sem 
gætu haft áhrif á niðurstöðu prófunarinnar. Reglulega skal afla greiningarupplýsinga um næringarefnin og styrk 
aðskotaefna í fóðrinu, í það minnsta í upphafi rannsóknarinnar og þegar breytingar eiga sér stað í lotunni sem er 
notuð, og skulu upplýsingarnar  koma fram í lokaskýrslunni. Á sama hátt skal veita greiningarupplýsingar um 
drykkjarvatnið sem er notað í rannsókninni. Val á fóðri kann að ráðast af því að hægt sé að blanda prófunaríðefni 
í fóðrið á viðeigandi hátt og að það uppfylli næringarþörf dýranna þegar prófunaríðefnið er gefið með fóðrinu.

Dýrin undirbúin

17.  Nota skal heilbrigð dýr sem hafa verið látin venjast umhverfisaðstæðum á rannsóknarstofunni í a.m.k. 7 daga 
og hafa ekki verið notuð áður í tilraunir. Ef um er að ræða nagdýr ætti skammtagjöf að hefjast eins fljótt og 
hægt er eftir að dýrin eru vanin af spena og helst áður en þau ná átta vikna aldri. Tilgreina skal tegund, stofn, 
uppruna, kyn, þyngd og aldur tilraunadýranna. Við upphaf rannsóknarinnar ætti breytileiki í þyngd hjá báðum 
kynjum dýranna, sem eru notuð, að vera í lágmarki og ekki víkja meira en ± 20% frá meðalþyngd allra dýranna 
í rannsókninni, miðað við hvort kynið um sig. Dýrunum skal slembiraðað í samanburðar- og tilraunahópana. 
Ekki ætti að vera neinn marktækur munur á meðallíkamsþyngd milli hópa innan hvers kyns eftir slembiröðun.  
Ef tölfræðilega marktækur munur kemur fram skal endurtaka slembiröðunarþrepið ef mögulegt er. Hvert dýr 
skal fá sérstakt kenninúmer og skal merkt varanlega með því númeri með húðflúrun, örmerkingu eða með 
annarri hentugri aðferð.

VERKFERLI

Fjöldi og kyn dýra

18.  Nota skal bæði kynin. Nota skal nægjanlegan fjölda dýra svo að í lok rannsóknarinnar séu nógu mörg dýr eftir í 
hverjum hóp til að hægt sé að framkvæma nákvæmt, líffræðilegt og tölfræðilegt mat. Ef nagdýr eru notuð skal 
venjulega setja minnst 20 dýr af hvoru kyni í hvern hóp fyrir hverja skammtastærð en ef það eru ekki nagdýr 
er mælt með minnst 4 dýrum af hvoru kyni í hvern hóp. Í rannsóknum, þar sem mýs eru notaðar, getur þurft að 
bæta við dýrum í hvern skammtahóp svo að hægt sé að framkvæma allar tilskildar blóðfræðilegar mælingar.

Ákvæði varðandi aflífanir í rannsókn, fylgihópa og vísbendidýr

19.  Í rannsókninni getur verið kveðið á um aflífun í rannsókn (a.m.k. 10 dýr/kyn/hópur) t.d. eftir 6 mánuði, til að 
afla upplýsinga um þróun eiturefnafræðilegra breytinga og upplýsinga um verkunarhátt, ef vísindaleg rök eru 
færð fyrir því. Ef slíkar upplýsingar eru þegar fyrirliggjandi úr fyrri rannsóknum á prófunaríðefninu með tilliti 
til eiturhrifa við endurtekna skammta er e.t.v. ekki hægt að færa vísindaleg rök fyrir aflífun í rannsókn. Einnig 
er hægt að bæta við fylgihópum til að vakta hvort eiturefnafræðilegar breytingar, af völdum prófunaríðefnisins 
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sem verið er að rannsaka, ganga til baka en venjulega eru fylgihópar takmarkaðir við stærstu skammtastærðina 
í rannsókninni auk samanburðar. Einnig er hægt að bæta við viðbótarhóp vísbendidýra (yfirleitt 5 dýr af 
hvoru kyni) til vöktunar á sjúkdómastöðu, ef nauðsyn krefur, á meðan rannsókninni stendur (22. heimild). Ef 
fyrirhugað er að aflífa í rannsókn, eða bæta við fylgihópum eða vísbendihópum, skal fjöldi dýranna samkvæmt 
hönnun rannsóknarinnar aukast um fjölda þeirra dýra sem áætlað er að aflífa áður en rannsókninni lýkur. Þessi 
dýr sæta venjulega sömu athugunum og dýrin í áfanganum fyrir langvinnu eiturhrifin í meginrannsókninni, m.a. 
í tengslum við líkamsþyngd, fóðurát/vatnsdrykkju, blóðfræðilegar og klínískar, lífefnafræðilegar mælingar og 
meinafræðilegar rannsóknir, en þó er einnig hægt að gera ráðstafanir (í hópum sem aflífa á í rannsókn) til að 
takmarka mælingar við tiltekna meginþætti, s.s. taugaeiturhrif og ónæmiseiturhrif.

Skammtahópar og skömmtun

20.  Leiðbeiningar um öll atriði varðandi val á skammti og bil milli skammtastærða er að finna í leiðbeiningarskjali 
nr. 116 (6. heimild). Nota ætti a.m.k. þrjá misstóra skammta og samskeiða samanburð nema um markprófun 
sé að ræða (sjá 27. lið). Skammtastærðir byggjast almennt á niðurstöðum úr skammtímarannsóknum með 
endurteknum skömmtum eða skammtastærðarannsóknum og skal þar tekið tillit til hvers kyns eiturefnafræðilegra 
gagna og gagna um eiturefnahvörf sem liggja fyrir að því er varðar prófunaríðefnið eða skyld íðefni.

21.  Svo fremi að eðlisefnafræðilegir eða líffræðilegir eiginleikar prófunaríðefnisins setji því ekki skorður skal að 
jafnaði velja stærstu skammtastærðina til að greina helstu marklíffæri og eiturhrif og koma í veg fyrir þjáningar, 
alvarleg eiturhrif, veikindatilvik eða dauða.  Að teknu tilliti til þeirra þátta, sem lýst er í 22. lið hér á eftir, skal 
velja stærstu skammtastærðina til að kalla fram eiturhrif, sem birtast t.d. í minni þyngdaraukingu (u.þ.b. 10%).

22.  Þó er hægt, háð markmiðum rannsóknarinnar (sjá 6. lið), að velja stærsta skammt sem er lægri en skammturinn 
sem gefur vísbendingar um eiturhrif, t.d. ef skammtur kallar fram skaðleg áhrif sem er áhyggjuefni en hefur engu 
að síður lítil áhrif á líftíma eða líkamsþyngd. Stærsti skammtur skal ekki fara yfir 1000 mg/kg líkamsþyngdar á 
dag (háskammtur, sjá 27. lið).

23.  Hægt er að velja skammtastærðir og bil milli skammtastærða sem gera kleift að fastsetja skammtasvörun og mörk 
um engin merkjanleg, skaðleg áhrif eða aðra fyrirhugaða niðurstöðu rannsóknarinnar, t.d. viðmiðunarskammt 
(sjá 25. lið) við neðstu skammtamörk. Þættir, sem huga skal að þegar lægsti skammtur er ákvarðaður, eru m.a. 
væntur halli skammtasvörunarferils, skammtar þar sem mikilvægar breytingar geta átt sér stað í efnaskiptum 
eða eiturefnafræðilegum verkunarmáta, hvar megi gera ráð fyrir viðmiðunarmörkunum og hvar megi gera ráð 
fyrir upphafspunkti fyrir framreikning á lágskammti.

24.  Bilið sem valið er milli skammtastærða er háð eiginleikum prófunaríðefnisins og ekki er hægt að mæla fyrir um 
það í þessari prófunaraðferð en stuðullinn 2–4 veitir oft góða prófunarframmistöðu þegar hann er notaður til að 
ákveða stigminnkandi skammta og oft er betra að bæta fjórða prófunarhópnum við í stað þess að nota mjög stór 
bil á milli skammtastærða (t.d. stærri en sem nemur stuðlinum 6–10). Almennt skal varast að nota stærri stuðla 
en 10 en ef þeir eru notaðir skal það rökstutt.

25.  Eins og lýst er nánar í leiðbeiningarskjali nr. 116 (6. heimild) skal m.a. taka til athugunar eftirfarandi atriði í 
tengslum við val á skammti:

— ólínuleika eða sveigjuskilpunkta í skammtasvöruninni sem vitað er um eða grunur er um, 

— eiturhvarfafræði og skammtabil ef vakning efnaskipta, mettun eða ólínuleiki milli útvortis og innvortis 
skammta eiga sér stað eða ekki,

— undanfarandi meinsemdir, merki um vefjaskemmdir eða vísbending um þróun helstu undirliggjandi ferla,

— helstu (eða líklegir) þættir verkunarháttar, s.s. skammtar þar sem frumueiturhrif byrja að koma fram, 
hormónagildi raskast, samvægiskerfi eru aðþrengd o.s.frv.,

— svæði skammtasvörunarferilsins þar sem þörf er á sérstaklega traustu mati, t.d. í námunda við væntanlegan 
viðmiðunarskammt eða líkleg viðmiðunarmörk,

— tillit til væntanlegra váhrifa á menn.

26.  Samanburðarhópurinn skal ekki hafa fengið meðferð eða hann skal eingöngu fá burðarefni ef burðarefni er notað 
við gjöf prófunaríðefnisins. Dýrin í samanburðarhópnum skulu fá sömu meðferð og dýrin í prófunarhópnum, 
að öðru leyti en því að þau fá ekki prófunaríðefnið. Ef burðarefni er notað skal gefa samanburðarhópnum 
stærsta skammtinn sem skammtahóparnir fá af burðarefninu. Ef prófunaríðefnið er gefið í fóðrinu og veldur 
því að talsvert dregur úr fóðuráti vegna þess að bragðgæði fóðursins hafa rýrnað, getur verið gagnlegt að hafa 
samanburðarhóp til viðbótar sem er fóðraður samhliða og hentar betur til samanburðar.
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27.  Ef gera má ráð fyrir, á grundvelli upplýsinga úr forrannsóknum að ólíklegt sé að skaðleg áhrif komi fram í 
prófun með einni skammtastærð, sem er a.m.k. 1000 mg/kg líkamsþyngdar á dag þar sem notaðar eru sömu 
verklagsreglur og er lýst fyrir þessa rannsókn, og ef eiturhrifa er ekki að vænta samkvæmt gögnum um íðefni 
sem eru skyld að byggingu, kann fullnaðarrannsókn með þremur skammtastærðum að teljast ónauðsynleg. 
Nota má sem háskammt 1000 mg/kg líkamsþyngdar á dag nema váhrif á menn bendi til þess að nota þurfi stærri 
skammt.

Tilreiðsla skammta og gjöf prófunaríðefnis

28.  Prófunaríðefnið er venjulega gefið um munn með fóðri eða drykkjarvatni eða með magaslöngu. Í 
leiðbeiningarskjali nr. 116 (6. heimild) er að finna viðbótarupplýsingar um íkomuleiðir og aðferð við gjöf. 
Val á íkomuleið og aðferð við gjöf fer eftir tilgangi rannsóknarinnar, eðlisefnafræðilegum eiginleikum 
prófunaríðefnisins, lífaðgengi þess og helstu váhrifaleiðinni hjá mönnum. Færa skal rök fyrir vali á íkomuleið 
og aðferð við gjöf. Með velferð dýranna að leiðarljósi skal eingöngu nota gjöf um munn með magaslöngu þegar 
um er að ræða efni þar sem þessi íkomuleið og aðferð við gjöf getur nokkuð örugglega valdið váhrifum á menn 
(t.d. lyf). Ef um er að ræða íðefni sem eru notuð í fóður eða í umhverfinu, þ.m.t. varnarefni, eru þau vanalega 
gefin með fóðri eða drykkjarvatni. Fyrir sumar sviðsmyndir, t.d. af váhrifum í starfi, geta þó aðrar íkomuleiðir 
hentað betur.

29.  Ef nauðsyn krefur er prófunaríðefnið leyst upp eða útbúin úr því svifblanda í heppilegu burðarefni. Hafa 
skal í huga eftirfarandi eiginleika burðarefnisins og annarra aukefna, eftir því sem við á: áhrif á frásog, 
dreifingu, efnaskipti eða geymd prófunaríðefnisins, áhrif á efnaeiginleika prófunaríðefnisins, sem geta breytt 
eitureiginleikum þess, og áhrif á vatnsdrykkju eða fóðurát eða næringarástand dýranna. Mælt er með því að 
nota helst vatnslausnir/svifblöndur með vatni, ef þess er kostur, en að öðrum kosti lausnir/ýrulausnir í olíu 
(t.d. maísolíu) en að þeim slepptum geta lausnir með öðrum burðarefnum komið til greina. Ef notuð eru önnur 
burðarefni en vatn skulu eitureiginleikar þeirra vera þekktir. Upplýsingar um stöðugleika prófunaríðefnisins 
og einsleitni skammtalausna eða fóðurs (eins og við á), samkvæmt aðstæðum við inngjöf (t.d. gjöf með fóðri), 
skulu liggja fyrir.

30.  Þegar um er að ræða íðefni sem eru gefin inn með fóðri eða drykkjarvatni er mikilvægt að tryggja að magn 
prófunaríðefnisins raski ekki venjulegu næringar- eða vökvajafnvægi. Í rannsóknum á langvinnum eiturhrifum 
þar sem notuð er inngjöf með fóðri skal styrkur prófunaríðefnisins í fóðrinu að jafnaði ekki fara yfir efri mörk, 
sem eru 5% af fóðrinu í heild, til að komast hjá næringarójafnvægi. Þegar prófunaríðefni er gefið inn með 
fóðri má nota annaðhvort fastan styrk (mg/kg fóðurs eða í milljónarhlutum) eða fasta skammtastærð miðað við 
líkamsþyngd dýrsins sem reiknað er út vikulega. Tilgreina skal hvaða kostur er valinn.

31.  Ef um er að ræða inngjöf um munn skal dýrunum gefið prófunaríðefnið daglega (sjö daga í viku), yfirleitt í 
12 mánuði (sjá einnig 33. lið) en þörf gæti verið á lengri tíma eftir því hvaða kröfur gilda samkvæmt reglum. 
Færa skal rök fyrir því ef önnur tilhögun er á gjöf skammta, t.d. ef gefið er fimm daga í viku. Ef um er að ræða 
inngjöf um húð skulu dýrin venjulega meðhöndluð með prófunaríðefninu í a.m.k. 6 klukkustundir á dag 7 daga 
í viku, eins og tilgreint er í kafla B.9 í þessum viðauka (10. heimild), í 12 mánuði. Váhrifum með íkomuleið 
við innöndun er beitt í 6 klukkustundir á dag, 7 daga í viku, en váhrif 5 daga í viku eru einnig heimil ef rök eru 
færð fyrir þeim. Váhrifatímabilið er yfirleitt 12 mánuðir. Ef önnur nagdýr en rottur verða fyrir váhrifum um nef 
eingöngu er hægt að stilla hámarkslengdir váhrifatímans til að lágmarka tegundarbundna þjáningu. Færa skal 
rök fyrir því þegar váhrifatíminn er styttri en 6 klst. á dag. Sjá einnig kafla B.8 í þessum viðauka (8. heimild).

32.  Ef prófunaríðefnið er gefið dýrunum með slöngu skal nota magaslöngu eða hentuga inngjafarslöngu á svipuðum 
tíma á hverjum degi. Yfirleitt er gefinn stakur skammtur einu sinni á dag en ef íðefni er staðbundið ertandi er 
hægt að viðhalda daglegum skammti með því að gefa hann inn í tvennu lagi (tvisvar á dag). Hámarksrúmmál 
vökva, sem gefa má í einu, ræðst af stærð tilraunadýrsins. Rúmmálið skal haft eins lítið og unnt er og ætti yfirleitt 
ekki að fara yfir 1 ml/100 g líkamsþyngdar fyrir nagdýr (22. heimild). Halda skal rúmmálsfrávikum í lágmarki 
með því að stilla styrkinn svo að rúmmálið haldist stöðugt fyrir allar skammtastærðir. Undantekningarnar eru 
íðefni sem eru hugsanlega ætandi eða ertandi og þau þarf að þynna til að komast hjá alvarlegum, staðbundnum 
áhrifum. Varast skal prófanir í styrkleika sem líklegt er að hafi ætandi og ertandi áhrif á meltingarveginn.

Lengd rannsóknartíma

33.  Þó að þessi prófunaraðferð sé fyrst og fremst hönnuð sem 12 mánaða rannsókn á langvinnum eiturhrifum 
er í hönnun rannsóknarinnar einnig ráð fyrir að unnt sé að nota prófunaraðferðina í rannsóknum sem vara 
annaðhvort skemur (t.d. 6 eða 9 mánuði) eða lengur (t.d. 18 eða 24 mánuði), háð kröfum samkvæmt sérstökum 
reglukerfum eða fyrir tiltekinn verkunarhátt. Færa skal rök fyrir frávikum frá 12 mánaða löngum váhrifatíma, 
einkum ef  váhrifatíminn er styttri. Fylgihópar, sem bætt er við til að vakta hvort eiturefnafræðilegar breytingar 
af völdum prófunaríðefnisins, sem verið er að rannsaka, ganga til baka, skulu ekki fá skammta í a.m.k. 4 
vikur og ekki lengur en þriðjung heildarrannsóknartímans eftir að váhrifum lýkur. Frekari leiðbeiningar, þ.m.t 
umfjöllun um lifun, er að finna í leiðbeiningarskjali nr. 116 (6. heimild).
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ATHUGANIR

34.  Athuga skal öll dýr með tilliti til sjúkdómsástands eða dauða, yfirleitt kvölds og morgna alla daga, þ.m.t. um 
helgar og á orlofsdögum. Gera skal almennar, klínískar athuganir a.m.k. einu sinni á dag, helst á sama tíma eða 
sömu tímum á hverjum degi, og hafa það í huga hvenær vænta megi hámarksáhrifa af inngjöfinni, ef um er að 
ræða inngjöf með magaslöngu.

35.  Gera skal ítarlegar klínískar athuganir á öllum dýrum a.m.k. einu sinni fyrir fyrstu váhrif (til að koma megi 
við samanburði hjá hverju einstöku dýri), í lok fyrstu viku rannsóknarinnar og einu sinni í mánuði eftir það. 
Aðferðarlýsingin fyrir athuganir skal skipulögð þannig að breytileiki milli einstakra athugenda sé í lágmarki og 
að þeir séu óháðir prófunarhópnum. Þessar athuganir skulu gerðar utan við búr dýranna, helst í stöðluðu rými 
og alltaf á sömu tímum. Þær skulu vandlega skráðar og helst skal styðjast við stigakerfi sem prófunarstofan 
hefur skilgreint vandlega. Reynt skal eftir megni að sjá til þess að skilyrði við athuganirnar breytist sem minnst. 
Merki sem fylgst er með skulu vera, en ekki takmarkast við, breytingar í húð, feldi, augum og slímhúð, tilvik 
af seytingu og úrgangslosun og ósjálfráðri starfsemi (t.d. táramyndun, hárrisi, stærð augasteins og óvenjulegu 
öndunarmynstri). Einnig skal skrá breytingar á göngulagi, líkamsstöðu og viðbrögð við meðhöndlun, svo og 
vöðvakippi og vöðvaspennu, staðnað atferli (t.d. ef dýrin snyrta sig í sífellu eða ganga stöðugt í hringi) eða 
afbrigðilegt atferli (t.d. sjálfssköddun eða ef dýrin ganga aftur á bak) (24. heimild).

36.  Framkvæma skal augnskoðun með augnspegli, eða öðru hentugu tæki, á öllum dýrum áður en prófunaríðefnið 
er gefið í fyrsta skipti. Við lok rannsóknarinnar ætti þessi skoðun helst að hafa farið fram á öllum dýrum en 
a.m.k. þeim í hópnum sem fær stærsta skammtinn og í samanburðarhópnum. Ef meðferðartengdar breytingar 
greinast í augum dýra skulu öll dýrin skoðuð. Ef greining á byggingu augnanna eða aðrar upplýsingar benda til 
eiturhrifa í augum skal auka tíðni augnskoðunar.

37.  Þegar um er að ræða íðefni, þar sem fyrri 28 daga og/eða 90 daga eiturhrifaprófanir með endurteknum 
skömmtum hafa gefið vísbendingar um að íðefnið geti valdið taugaeiturhrifum, er valkvætt að meta viðbrögð 
við skynáreiti af ýmsu tagi (24. heimild) (t.d. hljóð eða sjónrænt áreiti og áreiti á stöðu og hreyfiskynfæri) 
(25., 26. og 27. heimild), gripstyrk (28. heimild) og hreyfistarfsemi (29. heimild) áður en rannsóknin hefst og 
með þriggja mánaða millibili eftir það, þar til liðnir eru 12 mánuðir, og við lok rannsóknarinnar (ef hún varir 
lengur en 12 mánuði). Nánari lýsing á verkferlunum, sem fylgja má, er að finna í þeim heimildum sem vísað er 
til. Hins vegar má einnig notast við annars konar verkferli en vísað er til.

38.  Að því er varðar íðefni þar sem fyrri 28 daga og/eða 90 daga eiturhrifaprófanir með endurteknum skömmtum 
hafa gefið vísbendingar um að íðefnið geti valdið ónæmiseitrandi áhrifum er heimilt að gera frekari rannsóknir 
á þessum endapunkti við lok rannsóknar.

Líkamsþyngd, fóðurát/vatnsdrykkja og nýting fóðurs

39.  Öll dýr skulu vigtuð í upphafi meðferðar, a.m.k. einu sinni í viku fyrstu 13 vikurnar og a.m.k. einu sinni í 
mánuði eftir það. Mæla ætti fóðurát og nýtingu fóðurs a.m.k. einu sinni í viku fyrstu 13 vikurnar og a.m.k. 
einu sinni í mánuði eftir það. Vatnsdrykkja skal mæld a.m.k. einu sinni í viku fyrstu 13 vikurnar og a.m.k. einu 
sinni í mánuði eftir það ef íðefnið er gefið inn í drykkjarvatni. Einnig skal huga að mælingum á vatnsnotkun í 
rannsóknum þar sem vatnsdrykkjunni er breytt.

Blóðfræði og klínísk lífefnafræði

40.  Í rannsóknum með nagdýrum skal framkvæma blóðfræðilegar rannsóknir hjá a.m.k. 10 karldýrum og 10 
kvendýrum í hverjum hópi eftir 3, 6 og 12 mánuði og við lok rannsóknarinnar (ef hún varir lengur en 12 
mánuði) og skal notast við sömu dýr í allri rannsókninni. Í rannsóknum, þar sem mýs eru notaðar, getur þurft að 
nota fylgidýr svo að hægt sé að framkvæma allar tilskildar blóðfræðilegar mælingar (sjá 18. lið). Í rannsóknum 
með tegundum sem eru ekki nagdýr skal taka sýni úr færri dýrum (t.d. 4 dýrum af hvoru kyni og í hverjum hópi 
í rannsóknum með hunda) á sýnatökutímum inni í rannsókninni og við lok hennar, eins og lýst er fyrir nagdýr. 
Ekki þarf að framkvæma mælingar eftir 3 mánuði hjá nagdýrum eða öðrum dýrum ef engin merki um áhrif komu 
fram í blóðfræðiþáttum í fyrri 90 daga rannsókn sem framkvæmd var með sambærilegum skammtastærðum. 
Taka skal blóðsýni í svæfingu á tilteknum stað, t.d. með hjartaástungu eða úr aftanaugntóttarstokki.

41.  Rannsaka skal eftirfarandi mæliþætti (30. heimild): Heildarfjölda og deilitalningu hvítkorna, rauðkornafjölda, 
blóðflögufjölda, blóðrauðastyrk, blóðkornaskil, meðalgildi fyrir blóðkorn (e. mean corpuscular volume, MCV), 
meðalblóðrauða í blóðkornum (e. mean corpuscular haemoglobin, MCH), meðalstyrk blóðrauða í blóðkornum 
(e. mean corpuscular haemoglobin concentration, MCHC), próþrombíntíma, og virkan þrombóplastíntíma 
að hluta til. Aðra blóðfræðiþætti, s.s. Heinz-innlyksur eða önnur óvenjuleg form og byggingar rauðkorna 
eða methemóglóbín, er hægt að mæla eins og við á með hliðsjón af eiturhrifum prófunaríðefnisins. Almennt 
skal nálgun vera sveigjanleg og fara eftir þeim áhrifum tiltekins prófunaríðefnis sem koma fram og/eða búist 
er við. Ef prófunaríðefnið hefur áhrif á blóðfrumumyndandi kerfið má einnig tilgreina netfrumufjölda og 
beinmergsfrumufræði þó að ekki þurfi að gera það reglulega.
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42.  Gera skal klínískar, lífefnafræðilegar mælingar á blóðsýnum, sem tekin eru úr a.m.k. 10 karldýrum og 10 
kvendýrum í hverjum hópi með sama millibili og tilgreint er fyrir blóðfræðilegar rannsóknir, til að rannsaka 
helstu eiturhrif í vefjum, einkum áhrif á nýru og lifur, og skal nota sömu dýrin allan tímann. Í rannsóknum, 
þar sem mýs eru notaðar, kann að vera þörf á að nota dýr úr fylgihópum til að framkvæma allar klínísku, 
lífefnafræðilegu mælingarnar sem krafist er (sjá 18. lið). Í rannsóknum með tegundum sem eru ekki nagdýr skal 
taka sýni úr færri dýrum (t.d. 4 dýrum af hvoru kyni og í hverjum hópi í rannsóknum með hunda) á sýnatökutímum 
inni í rannsókninni og við lok hennar, eins og lýst er fyrir nagdýr. Ekki þarf að framkvæma mælingar eftir 3 
mánuði hjá nagdýrum eða öðrum dýrum, ef engin merki um áhrif komu fram í klínískum, lífefnafræðilegum 
mæliþáttum í fyrri 90 daga rannsókn sem framkvæmd var með sambærilegum skammtastærðum. Mælt er 
með því að dýrin (að frátöldum músum) séu látin fasta nóttina áður en blóðsýnin eru tekin. Rannsaka skal 
eftirfarandi mæliþætti (30. heimild): glúkósa, þvagefni (köfnunarefni í þvagefni), kreatínín, heildarprótín, 
albúmín, kalsíum, natríum, kalíum, heildarkólesteról, a.m.k. tvær viðeigandi prófanir fyrir mat sem tengist 
lifrarfrumum (alanínamínótransferasa, aspartatamínótransferasa, glútamatvetnissvipti, heildargallsýru) (31. 
heimild), og a.m.k. tvær viðeigandi prófanir fyrir mat sem tengist lifur, gallblöðru og gallgöngum (basískum 
fosfatasa, gammaglútamýltransferasa, 5′núkleótíðasa, heildargallrauða og heildargallsýru) (31. heimild). Hægt 
er að mæla aðra þætti úr klínískri lífefnafræði, s.s. þríglýseríð við föstu, tiltekna hormóna og kólínesterasa, eins 
og við á, með hliðsjón af eiturhrifum prófunaríðefnisins. Almennt þarf nálgun að vera sveigjanleg og fara eftir 
þeim áhrifum tiltekins prófunaríðefnis sem koma fram og/eða búist er við.

43.  Framkvæma skal mælingar á þvagsýnum úr a.m.k. 10 karldýrum og 10 kvendýrum í hverjum hópi á sama 
tímabili og fyrir blóðfræði og klíníska efnafræði. Ekki þarf að framkvæma mælingar eftir 3 mánuði ef engin 
merki um áhrif komu fram í þvagrannsókn í fyrri 90 daga rannsókn sem framkvæmd var með sambærilegum 
skammtastærðum. Eftirfarandi mæliþættir eru í tilmælum sérfræðinga um rannsóknir í klínískri meinafræði 
(30. heimild): útlit, rúmmáli, osmólalstyrkur eða eðlisþyngd, sýrustig, heildarprótín og glúkósi. Aðrar mælingar 
ná yfir ketón, úróbílínógen, gallrauða og ósýnilegt blóð (e. occult blood). Bæta má við frekari mæliþáttum, ef 
nauðsyn krefur, til að rannsaka frekar þau áhrif sem fram koma.

44.  Almennt er talið að í hundarannsóknum þurfi að ákvarða blóðfræðilegar og klínískar, lífefnafræðilegar 
grunnbreytur áður en meðferð hefst en þær eru ekki nauðsynlegar í rannsóknum með nagdýrum (30. heimild). 
Ef rannsóknarsöguleg grunngögn (sjá 50. lið) eru ófullnægjandi skal yfirvega að afla slíkra gagna.

Meinafræði

Stórsæ krufning

45.  Venjulega skal framkvæma gagngera, stórsæja krufningu á öllum dýrum í rannsókninni og skal m.a. rannsaka 
vandlega yfirborð líkamans, öll op og einnig kúpuhol, brjósthol og kviðarhol og innihald þeirra. Þó er einnig 
hægt að gera ráðstafanir (í hópum sem aflífa á í rannsókn eða í fylgihópum) til að takmarka mælingar við 
tiltekna meginþætti, s.s. taugaeiturhrif og ónæmiseiturhrif (sjá 19. lið). Ekki þarf að framkvæma krufningu 
á þessum dýrum né þær aðgerðir sem lýst er í eftirfarandi liðum. Það kann að vera nauðsynlegt að kryfja 
vísbendidýr en slíkt ákveður rannsóknarstjórinn í hverju tilviki fyrir sig.

46.  Mæla skal þyngd líffæra úr öllum dýrum nema þeim sem eru undanskilin í seinni hluta 45. liðar. Skera skal alla 
viðloðandi vefi frá nýrnahettum, heila, eistalyppum, hjarta, nýrum, lifur, eggjastokkum, milta, eistum, skjald
kirtli (vigtaður eftir festingu með kalkkirtlum), og legi allra dýranna (að undanskildum þeim sem finnast dauð
vona og/eða eru aflífuð í rannsókninni), eftir því sem við á, og þessi líffæri skulu vigtuð blaut eins fljótt og hægt 
er eftir krufningu, þ.e. áður en þau þorna. Í rannsókn þar sem mýs eru notaðar er vigtun nýrnahetta valkvæð.

47.  Eftirfarandi vefir skulu varðveittir í þeim festingarmiðli sem er heppilegastur, bæði fyrir viðkomandi tegund 
vefjar og fyrirhugaðar, vefjameinafræðilegar rannsóknir (32. heimild) (vefir í hornklofa eru valkvæðir):

Allar stórsæjar 
vefjaskemmdir

Hjarta Bris Magi (formagi, 
kirtlamagi)

Nýrnahetta Dausgörn Kalkkirtill [Tennur]

Ósæð Ásgörn Úttaug Eistu

Heili (þ.m.t. stórheili, 
litli heili og mænukylfa/
heilabrú)

Nýru Heiladingull Hóstarkirtill

Botnristill Tárakirtill (ytri) Blöðruhálskirtill Skjaldkirtill

Legháls Lifur Endaþarmur [Tunga]
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Hlaupkirtill Lungu Munnvatnskirtill Barki

Digurgirni Eitlar (bæði grunnlægir 
og djúplægir)

Sáðblaðra Þvagblaðra

Skeifugörn Mjólkurkirtill 
(skyldubundið fyrir 
kvendýr og, ef sýnilegur 
við krufningu, fyrir 
karldýr)

Beinagrindarvöðvi Leg (þ.m.t. legháls)

Eistalyppa [efri hluti öndunarvegar, 
þ.m.t. nef, nefaða og 
afholur nefs]

Húð [Þvagpípa]

Auga (þ.m.t. sjónhimna) Vélinda Mæna (þrír hæðarfletir: 
háls-, brjóst- og 
lendarhluti)

[Þvagrás]

[Lærleggur með lið] [Lyktarklumba] Milta Leggöng

Gallblaðra (fyrir aðrar 
tegundir en rottu)

Eggjastokkur [Bringubein] Sneið af beinmerg og/eða 
nýlegt beinmergssýni

Harderian-kirtill

 Ef um er að ræða pöruð líffæri, t.d. nýru og nýrnahettur, skal varðveita bæði líffærin. Niðurstöður, bæði 
klínískar og aðrar, geta bent til þess að rannsaka þurfi fleiri vefi. Einnig skal varðveita öll líffæri sem líkur eru 
á að séu marklíffæri út frá þekktum eiginleikum prófunaríðefnisins. Í rannsóknum með íkomuleið um húð skal 
varðveita sömu líffæri og sett eru fram í skránni yfir líffæri sem skal varðveita þegar íkomuleið er um mun og er 
sérstaklega mikilvægt að taka og varðveita sýni af húð á inngjafarstað. Í innöndunarrannsóknum skal skráin yfir 
vefi úr öndunarvegi, sem skal varðveita og rannsaka, vera í samræmi við tilmælin í kafla B.8 í þessum viðauka 
(8. heimild) og kafla B.29 í þessum viðauka (9. heimild). Að því er varðar önnur líffæri/vefi (og til viðbótar 
við vefina úr öndunarveginum sem skal varðveita sérstaklega) skal rannsaka þau líffæri sem eru sett eru fram í 
skránni fyrir íkomuleið um munn.

Vefjameinafræði

48.  Leiðbeiningar eru tiltækar varðandi bestu starfsvenjur við framkvæmd eiturefnafræðilegra meinafræðirannsókna 
(32. heimild). Vefjameinafræðilegu rannsóknirnar skulu að lágmarki ná yfir:

— alla vefi úr hópnum sem fær stærsta skammtinn og samanburðarhópnum,

— alla vefi úr dýrum sem deyja eða eru aflífuð í rannsókninni,

— alla vefi sem sýna stórsæjan afbrigðileika,

— markvefi eða vefi sem sýndu meðferðartengdar breytingar, í hópnum sem fær stærsta skammtinn, úr öllum 
dýrum í öllum öðrum skammtahópum,

— ef um er að ræða pöruð líffæri, t.d. nýru og nýrnahettur, skal rannsaka bæði líffærin.

GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

Gögn

49.  Leggja skal fram gögn fyrir hvert dýr fyrir allar breytur sem metnar eru. Auk þess skal taka öll gögn saman í 
töflu þar sem fram kemur, fyrir hvern hóp í prófuninni, fjöldi dýra við upphaf prófunarinnar, fjöldi dýra sem 
drepast meðan á prófun stendur eða eru aflífuð af mannúðarástæðum, tímasetning dauðsfalla eða aflífana af 
mannúðarástæðum, fjöldi þeirra sem sýna merki um eiturhrif, lýsing á þeim einkennum sem koma fram um 
eiturhrif, þ.m.t. hvenær þau koma fram, hve lengi þau standa og hve alvarleg eiturhrifin eru, í hve mörgum 
dýrum vefjaskemmdir koma fram, hvers kyns vefjaskemmdirnar eru og hundraðshluti dýranna með hverja 
tegund vefjaskemmda. Í yfirlitstöflum skulu koma fram meðaltöl og staðalfrávik (fyrir samfelld prófunargögn) 
fyrir dýr sem sýna merki um eiturhrif eða vefjaskemmdir, ásamt stigagjöf fyrir vefjaskemmdir.
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50.  Rannsóknarsöguleg samanburðargögn geta verið mikilvæg við túlkun niðurstaðna úr rannsókninni, t.d. ef 
vísbendingar eru um að gögnin frá samskeiða samanburðarhópunum séu verulega frábrugðin nýlegum gögnum 
varðandi samanburðardýr úr sömu prófunarstöð/þyrpingu. Ef rannsóknarsöguleg samanburðargögn eru metin 
skulu þau vera frá sömu rannsóknarstofunni og taka til dýra af sama aldri og stofni og þau skulu hafa komið 
fram á fimm ára tímabili á undan viðkomandi rannsókn.

51.  Þegar við á skal meta tölulegar niðurstöður með heppilegri og almennt viðurkenndri tölfræðilegri aðferð. Velja 
skal tölfræðilegu aðferðirnar og gögnin, sem á að greina, á hönnunarstigi rannsóknarinnar (8. liður). Við valið 
ætti að gera ráð fyrir leiðréttingum með tilliti til lifunar ef þörf krefur.

Prófunarskýrsla

52.  Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni:

 Prófunaríðefni:

— eðliseiginleikar, hreinleiki og eðlisefnafræðilegir eiginleikar,

— gögn til sanngreiningar,

— uppruni íðefnis,

— lotunúmer,

— efnagreiningarvottorð.

 Burðarefni (ef við á):

— rökstuðningur fyrir vali á burðarefni (ef það er ekki vatn).

 Tilraunadýr:

— tegund/stofn sem eru notuð og rökstuðningur fyrir því vali,

— fjöldi, aldur og kyn dýra við upphaf prófunar,

— uppruni, aðbúnaður, fóður o.s.frv.,

— þyngd hvers dýrs við upphaf prófunar.

 Prófunarskilyrði:

— grunnforsendur fyrir íkomuleið og val á skammti,

— tölfræðiaðferðirnar sem notaðar eru til að greina gögnin, ef við á,

— Upplýsingar um samsetningu prófunaríðefnisins/tilreiðslu fóðursins.

— greiningargögn um blönduna með tilliti til styrksins sem náðist og stöðugleika og einsleitni hennar,

— íkomuleið og upplýsingar um það hvernig prófunaríðefnið er gefið,

— váhrif um nef eingöngu eða á allan líkamann í innöndunarrannsóknum,

— raunskammtastærðir (í mg/kg líkamsþyngdar á dag) og stuðull til að umreikna styrk prófunaríðefnis (í 
milljónarhlutum) í fóðri/drykkjarvatni yfir í raunskammtastærð ef við á,

— upplýsingar um gæði fóðurs og vatns.
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 Niðurstöður (leggja skal fram yfirlitsgögn í töflum og gögn um hvert dýr):

— gögn um lifun,

— líkamsþyngd/breytingar á líkamsþyngd;

— fóðurát, útreikningur á nýtingu fóðurs, hafi slíkur verið gerður, og vatnsnotkun, ef við á,

— gögn um eiturefnasvörun eftir kyni og skammtastærð, þ.m.t. merki um eiturhrif,

— eðli, hlutfall (og, ef metið, alvarleiki) og varanleiki atriða sem koma fram við klíníska athugun (hvort þau 
eru tímabundin eða varanleg),

— augnskoðun,

— blóðprófanir,

— klínískar lífefnafræðilegar prófanir,

— þvagrannsóknir,

— niðurstöður rannsókna á taugaeiturhrifum eða ónæmiseiturhrifum,

— líkamsþyngd við aflífun,

— þyngd líffæra (og hlutföll þeirra, ef við á),

— niðurstöður krufningar,

— nákvæm lýsing á öllum meðferðartengdum vefjameinafræðilegum niðurstöðum,

— gögn um frásog, liggi þau fyrir.

 Tölfræðileg úrvinnsla niðurstaðna, eins og við á

 Umræða um niðurstöður, þ.m.t:

— tengsl milli skammts og svörunar,

— upplýsingar um verkunarhátt vegnar og metnar,

— umfjöllun um aðferðir við líkanagerð,

— ákvarðanir varðandi viðmiðunarskammt, mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif eða lægstu mörk um 
merkjanleg, skaðleg áhrif,

— rannsóknarsöguleg samanburðargögn,

— mikilvægi fyrir menn.

 Niðurstöður
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1. viðbætir

SKILGREINING

Prófunaríðefni: Sérhvert efni og blanda sem eru prófuð með þessari prófunaraðferð.

_______

“6)  Í stað kafla B.32 og B.33 komi eftirfarandi:

„B.32. RANNSÓKNIR Á KRABBAmEINSVALDANDI EIgINLEIKUm

INNGANGUR

1.  Þessi prófunaraðferð jafngildir OECD-viðmiðunarreglu 451 um prófanir (2009). Upprunaleg viðmiðunarregla 
451 um prófanir varðandi rannsóknir á krabbameinsvaldandi eiginleikum var samþykkt 1981. Þróun þessarar 
endurskoðuðu prófunaraðferðar, B.32, var talin nauðsynleg til að bregðast við nýjustu þróun á sviði velferðar 
dýra og nýjum kröfum samkvæmt reglum (2., 3., 4., 5. og 6. heimild). Uppfærsla þessarar prófunaraðferðar, 
B.32, hefur verið framkvæmd samhliða endurskoðun á kafla B.30 í þessum viðauka, Rannsóknir á 
langvinnum eiturhrifum, og á kafla B.33 í þessum viðauka, Sameinaðar rannsóknir á langvinnum eiturhrifum/
krabbameinsvaldandi eiginleikum, og með það að markmiði að fá viðbótarupplýsingar varðandi dýrin sem 
eru notuð í rannsókninni og veita frekari upplýsingar um val á skammti. Þessi prófunaraðferð, B.32, er 
hönnuð þannig að hægt er að nota hana til prófunar á mörgum mismunandi íðefnum, þ.m.t. varnarefnum og 
íðefnum til iðnaðarnota. Þó skal þess getið að sumar upplýsingar og kröfur geta verið frábrugðnar fyrir lyf (sjá 
leiðbeiningar alþjóðaráðstefnunnar um samhæfingu tæknilegra krafna varðandi skráningu mannalyfja (ICH) 
S1B um prófanir vegna krabbameinsvaldandi eiginleika lyfja).

2.  Í meirihluta rannsókna á krabbameinsvaldandi eiginleikum eru notaðar nagdýrategundir og þessi prófunaraðferð 
er því aðallega ætluð fyrir rannsóknir sem gerðar eru á þessum tegundum. Ef slík rannsókn er nauðsynleg á 
tegundum sem eru ekki nagdýr skal nota meginreglurnar og verkferlin sem er lýst í þessari prófunaraðferð, 
ásamt þeim sem er lýst í kafla B.27 í þessum viðauka: 90 daga rannsókn á eiturhrifum hjá öðrum dýrum 
en nagdýrum við endurtekna skammta um munn (6. heimild), með nauðsynlegum breytingum. Frekari 
leiðbeiningar eru tiltækar í leiðbeiningarskjali Efnahags- og framfarastofnunarinnar nr. 116 um hönnun og 
framkvæmd rannsókna á langvinnum eiturhrifum og krabbameinsvaldandi eiginleikum (7. heimild).

3.  Þrjár helstu íkomuleiðirnar, sem notaðar eru í rannsóknum á krabbameinsvaldandi eiginleikum, eru um munn, 
um húð og við innöndun. Val á íkomuleið fer eftir eðlis- og efnafræðilegum eiginleikum prófunaríðefnisins og 
helstu váhrifaleiðinni hjá mönnum. Í leiðbeiningarskjali nr. 116 (7. heimild) er að finna viðbótarupplýsingar um 
val á váhrifaleið.

4.  Í þessari prófunaraðferð er áhersla lögð á váhrif með íkomuleið um munn en sú leið er oftast notuð í 
rannsóknum á krabbameinsvaldandi eiginleikum. Þó að rannsóknir á krabbameinsvaldandi eiginleikum, sem 
fela í sér váhrif með íkomuleiðum um húð eða við innöndun, geti einnig verið nauðsynlegar í tengslum við 
mat á áhættu fyrir heilbrigði manna og/eða þeirra krafist samkvæmt tilteknum reglukerfum þá er tæknin, sem 
þarf fyrir báðar váhrifaleiðirnar, ákaflega flókin. Slíkar rannsóknir þarf að hanna í hverju tilviki fyrir sig þó að 
prófunaraðferðin, sem hér er lýst fyrir matið á krabbameinsvaldandi eiginleikum við inngjöf um munn, gæti 
myndað grunn að aðferðarlýsingu fyrir rannsóknir á áhrifum við innöndun og/eða um húð, að því er varðar 
tilmæli um meðferðartímabil, klínískar og meinafræðilegar breytur o.s.frv. Til eru leiðbeiningar Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar um gjöf prófunaríðefna með íkomuleið um húð (7. heimild) og íkomuleið við innöndun 
(7. og 8. heimild). Við hönnun langtímarannsókna, sem fela í sér váhrif með íkomuleið við innöndun, ætti 
sérstaklega að styðjast við kafla B.8 í þessum viðauka (9. heimild) og kafla B.29 í þessum viðauka (10. heimild) 
og leiðbeiningarskjal Efnahags- og framfarastofnunarinnar um prófanir á bráðum eiturhrifum við innöndun (8. 
heimild). Ef um er að ræða prófun sem er gerð á íkomuleið um húð skal styðjast við kafla B.9 í þessum viðauka 
(11. heimild).

5.  Í rannsókninni á krabbameinsvaldandi eiginleikum fást upplýsingar um hugsanlega hættu á heilsutjóni vegna 
endurtekinna váhrifa yfir tímabil sem getur spannað allan líftíma tegundanna sem eru notaðar. Rannsóknin 
veitir upplýsingar um eiturhrif prófunaríðefnisins, þ.m.t. mögulega krabbameinsvaldandi eiginleika, og gæti 
gefið vísbendingar um marklíffærin og möguleikann á uppsöfnun. Með henni er einnig hægt að áætla mörk um 
engin merkjanleg, skaðleg áhrif, fyrir eiturhrif og, ef um er að ræða erfðaeitur sem er ekki krabbameinsvaldandi, 
fyrir æxlissvörun, sem nota má til að fastsetja öryggisviðmiðanir varðandi váhrif á menn. Enn fremur er lögð 
áhersla á þörfina fyrir vandlegar, klínískar athuganir á dýrunum til að afla eins mikilla upplýsinga og unnt er.

6.  Markmið rannsókna á krabbameinsvaldandi eiginleikum, sem falla undir þessa prófunaraðferð, eru m.a.:

— sanngreining krabbameinsvaldandi eiginleika prófunaríðefnis sem leiða til aukinnar tíðni æxla, hærra 
hlutfalls illkynja æxla eða sem stytta birtingartíma æxla, í samanburði við samskeiða samanburðarhópa,

— sanngreining marklíffæra krabbameinsmyndunar,

— sanngreining á birtingartíma æxla,
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— lýsing á eiginleikum tengsla milli skammtasvörunar og æxlis,

— sanngreining marka um engin merkjanleg, skaðleg áhrif (NOAEL) eða upphafspunkts til að ákvarða 
viðmiðunarskammt (BMD),

— framreikningur á krabbameinsvaldandi áhrifum yfir á váhrif á menn við litlar skammtastærðir,

— framlagning gagna til að prófa tilgátur varðandi verkunarhátt (2., 7., 12., 13., 14. og 15. heimild).

ATRIÐI SEM ÞARF AÐ HAFA Í HUGA Í UPPHAFI

7.  Við mat á mögulegum krabbameinsvaldandi eiginleikum prófunaríðefnis skal prófunarstofan taka allar 
fyrirliggjandi upplýsingar um prófunaríðefnið til athugunar áður en rannsóknin er gerð til að leggja á það áherslu 
við hönnun rannsóknarinnar að auka skilvirkni í prófunum á hugsanlegum krabbameinsvaldandi eiginleikum 
og lágmarka notkun tilraunadýra. Upplýsingar og umfjöllun um verkunarhátt grunaðs krabbameinsvalds  
(2., 7., 12., 13., 14. og 15. heimild) er sérstaklega mikilvæg þar eð kjörhönnunin getur verið mismunandi eftir 
því hvort prófunaríðefnið er þekkt eða grunað krabbameinsvaldandi erfðaeitur. Frekari leiðbeiningar um atriði, 
sem hafa þarf í huga varðandi verkunarhátt, er að finna í leiðbeiningarskjali nr. 116 (7. heimild).

8.  Upplýsingar, sem koma að gagni við hönnun prófunarinnar, eru m.a. auðkenni, efnafræðileg bygging og 
eðlisefnafræðilegir eiginleikar prófunaríðefnisins, niðurstöður úr eiturhrifaprófunum í glasi og í lífi, fyrirhuguð 
notkun og möguleikar á váhrifum á menn, fyrirliggjandi upplýsingar um megindleg vensl byggingar og virkni,  
gögn um stökkbreytandi hrif/erfðaeiturhrif og krabbameinsvaldandi eiginleika og önnur eiturefnafræðileg 
gögn um íðefni með skylda efnabyggingu, fyrirliggjandi gögn um eiturefnahvörf (gögn um hvarfhraða 
stakra skammta og endurtekinna skammta) og gögn úr öðrum endurteknum váhrifarannsóknum. Mat á 
krabbameinsvaldandi eiginleikum skal ekki fara fram fyrr en fyrstu upplýsingar um eiturhrif hafa fengist úr 28 
daga og/eða 90 daga eiturhrifaprófunum með endurteknum skömmtum. Skammtíma krabbameinsprófanir fyrir 
kveikingu (e. initiation) og hvatningu (e. promotion) geta einnig veitt gagnlegar upplýsingar. Til greina kemur 
að nota áfangaskipta prófunaraðferð við prófun á krabbameinsvaldandi eiginleikum sem hluta af heildarmatinu 
á hugsanlega heilsuspillandi áhrifum tiltekinna prófunaríðefna (16., 17., 18. og 19. heimild).

9.  Áður en rannsóknin hefst skal ákveða tölfræðiaðferðirnar sem henta best fyrir greiningu á niðurstöðum, að 
teknu tilliti til hönnunar tilraunarinnar og markmiða hennar. Atriði, sem taka skal til athugunar, eru m.a. hvort 
tölfræðilegu upplýsingarnar ættu að innihalda leiðréttingu varðandi lifun, greiningu á uppsafnaðri áhættu á 
æxlum í tengslum við lengd lifunar, greiningu á tíma þar til æxli myndast og greiningu ef um er að ræða 
aflífun eins eða fleiri hópa fyrir áætlaðan tíma. Leiðbeiningar um viðeigandi tölfræðilegar greiningar og 
helstu tilvísanir í alþjóðlega viðurkenndar tölfræðiaðferðir er að finna í leiðbeiningarskjali nr. 116 (7. heimild) 
og einnig í leiðbeiningarskjali nr. 35 um greiningu og mat á rannsóknum á langvinnum eiturhrifum og 
krabbameinsvaldandi eiginleikum (20. heimild).

10.  Þegar gerð er rannsókn á krabbameinsvaldandi eiginleikum skal alltaf fylgja leiðbeinandi meginreglum og 
atriðum, sem hafa þarf í huga, sem lýst er í leiðbeiningarskjali Efnahags- og framfarastofnunarinnar nr. 19 
um kennsl, mat og notkun á klínískum einkennum sem mannúðlegum endapunktum fyrir tilraunadýr sem eru 
notuð við öryggismat (21. heimild), einkum 62. mgr. Í þeim lið kemur eftirfarandi fram: Sýni dýr, í rannsóknum 
með endurtekinni skammtagjöf, klínísk einkenni sem stigvaxa og leiða til frekari versnunar ástands skal taka 
upplýsta ákvörðun um hvort aflífa skuli dýrið af mannúðarástæðum. Í ákvörðuninni skal fjallað um gildi 
upplýsinganna sem fást með því að halda dýrinu áfram inni í rannsókninni, með hliðsjón af almennu ástandi 
þess. Ef ákvörðun er tekin um að hafa dýrið áfram í prófun skal auka tíðni eftirlits eftir þörfum. Einnig kann 
að vera hægt, án þess að skaða tilganginn með prófuninni, að hætta skammtagjöf um tíma, ef það mun létta á 
sársauka eða þjáningu, eða minnka prófunarskammtinn.

11.  Nákvæmari leiðbeiningar og umræðu um meginreglurnar um val á skammti fyrir rannsóknir á langvinnum 
eiturhrifum og krabbameinsvaldandi eiginleikum er að finna í leiðbeiningarskjali nr. 116 (7. heimild) og tveimur 
ritum frá International Life Sciences Institute (22. og 23. heimild). Kjarninn í áætluninni fyrir val á skammti 
ræðst af meginmarkmiði eða markmiðum rannsóknarinnar (6. liður). Við val á hentugum skammtastærðum skal 
tryggja jafnvægi á milli hættuskimunar annars vegar og lýsingar á lágskammtasvörunum og mikilvægis þeirra 
hins vegar. Þetta á einkum við þegar gera skal sameinaða rannsókn (12. liður) á langvinnum eiturhrifum og 
krabbameinsvaldandi eiginleikum (kafli B.33 í þessum viðauka).

12.  Rétt er að yfirvega hvort gera skuli sameinaða rannsókn á langvinnum eiturhrifum og krabbameinsvaldandi 
eiginleikum (kafli B.33 í þessum viðauka) í stað þess að gera sérrannsókn á langvinnum eiturhrifum (kafli 
B.30 í þessum viðauka) og sérrannsókn á krabbameinsvaldandi eiginleikum (kafli B.32 í þessum viðauka). 
Með sameinuðum prófunum fæst aukin skilvirkni með tilliti til tíma og kostnaðar, samanborið við gerð 
tveggja sérrannsókna, án þess að það rýri gæði gagnanna í áfanganum fyrir langvinn eiturhrif og áfanganum 
fyrir krabbameinsvaldandi eiginleika. Íhuga skal þó vandlega meginreglurnar um val á skammti (11. liður 
og liðir 22–25) þegar sameinuð rannsókn á langvinnum eiturhrifum og krabbameinsvaldandi eiginleikum er 
framkvæmd (kafli B.33 í þessum viðauka) og einnig er viðurkennt að í tilteknum reglurömmum kunna að vera 
gerðar kröfur um sérrannsóknir.
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13.  Skilgreiningar, sem eru notaðar í tengslum við þessa prófunaraðferð, má finna í lok þessa kafla og í leið bein
ingarskjali nr. 116 (7. heimild).

MEGINREGLA PRÓFUNARINNAR

14.  Nokkrum hópum tilraunadýra er gefið prófunaríðefnið daglega í kvörðuðum skömmtum megnið af líftíma 
þeirra og venjulega með íkomuleið um munn. Einnig getur prófun með íkomuleið við innöndun eða íkomuleið 
um húð verið viðeigandi. Dýrin eru skoðuð vandlega til að kanna hvort einkenna eiturhrifa verði vart og hvort 
æxlismein hafi myndast. Dýr, sem drepast eða eru aflífuð meðan á prófun stendur, eru krufin og í lok prófunar 
eru eftirlifandi dýr aflífuð og krufin.

LÝSING Á AÐFERÐ

Val á dýrategund

15.  Þessi prófunaraðferð nær aðallega yfir mat á krabbameinsvaldandi áhrif í nagdýrum (2. liður). Til greina kemur 
að nota tegundir sem eru ekki nagdýr þegar fyrirliggjandi gögn benda til þess að þau eigi betur við til að spá 
fyrir um áhrif á heilbrigði manna. Rökstyðja skal val á dýrategund. Rottur eru ákjósanlegustu tilraunadýrin 
þótt einnig megi nota aðrar tegundir nagdýra, t.d. mýs. Þó að notkun músa í prófun á krabbameinsvaldandi 
eiginleikum nýtist takmarkað (24., 25. og 26. heimild) er enn þörf á prófun á músum í tengslum við tiltekna 
krabbameinsvaldandi eiginleika samkvæmt sumum núgildandi reglum nema ákveðið sé að slík rannsókn teljist 
ekki vísindalega nauðsynleg. Rottur og mýs hafa verið valdar sem tilraunategundir vegna tiltölulega stutts 
líftíma þeirra, útbreiddrar notkunar þeirra í lyfjafræðilegum og eiturefnafræðilegum rannsóknum, næmleika 
þeirra fyrir vakningu æxla (e. tumour induction) og aðgengileika að stofnum sem hefur verið lýst á fullnægjandi 
hátt. Mikið magn upplýsinga um lífeðlisfræði og meinafræði þeirra liggur fyrir vegna þessara einkenna. Í 
leiðbeiningarskjali nr. 116 (7. heimild) er að finna viðbótarupplýsingar um val á tegund og stofni.

16.  Nota skal heilbrigð, ung, fullvaxin dýr af algengum rannsóknarstofustofnum. Rannsóknina á krabbameins-
valdandi eiginleikum skal helst framkvæma á dýrum af sama stofni og sama uppruna og notuð eru í forrann-
sóknum á eiturhrifum sem vara í skemmri tíma, en ef vitað er að dýr af þessum stofni og uppruna valda 
vandkvæðum, að því er varðar að uppfylla viðurkenndar viðmiðanir fyrir lifun í langtímarannsóknum (sjá 
leiðbeiningarskjal nr. 116 (7. heimild)), skal yfirvega að nota dýrastofn með viðunandi lifunarhlutfall í 
langtímarannsókninni. Kvendýrin skulu vera eibær og ekki með fangi.

Aðbúnaður og fóðrun

17.  Dýrin má hafa hvert í sínu búri eða saman í búrum í litlum hópum af sama kyni en einungis kemur til greina 
að hafa dýr hvert í sínu búri ef vísindaleg rök eru færð fyrir því (27., 28. og 29. heimild). Koma skal búrunum 
þannig fyrir að staðsetning þeirra hafi sem minnst áhrif. Hiti í vistarverum tilraunadýranna skal vera 22 ºC (± 
3 ºC). Þótt rakastig eigi að vera minnst 30% og helst ekki yfir 70 %, nema við þrif á vistarverunum, er kjörraki 
50–60%. Nota skal gervilýsingu og hafa til skiptis birtu í 12 klukkustundir og myrkur í 12 klukkustundir. 
Nota má hefðbundið rannsóknarstofufóður ásamt ótakmörkuðu drykkjarvatni. Fóðrið ætti að uppfylla allar 
næringarþarfir tegundarinnar sem verið er að prófa og helst innihalda sem minnst af aðskotaefnum, s.s. 
varnarefnaleifum, þrávirkum, lífrænum mengunarefnum, plöntuestrógenum, þungmálmum og sveppaeitri, sem 
gætu haft áhrif á niðurstöðu prófunarinnar. Reglulega skal afla greiningarupplýsinga um næringarefnin og styrk 
aðskotaefna í fóðrinu, í það minnsta í upphafi rannsóknarinnar og þegar breytingar eiga sér stað í lotunni sem er 
notuð, og skulu upplýsingarnar  koma fram í lokaskýrslunni. Á sama hátt skal veita greiningarupplýsingar um 
drykkjarvatnið sem er notað í rannsókninni. Val á fóðri kann að ráðast af því að hægt sé að blanda prófunaríðefni 
í fóðrið á viðeigandi hátt og að það uppfylli næringarþörf dýranna þegar prófunaríðefnið er gefið með fóðrinu.

Dýrin undirbúin

18.  Nota skal heilbrigð dýr sem hafa verið látin venjast umhverfisaðstæðum á rannsóknarstofunni í a.m.k. 7 daga 
og hafa ekki verið notuð áður í tilraunir. Ef um er að ræða nagdýr ætti skammtagjöf að hefjast eins fljótt og 
hægt er eftir að dýrin eru vanin af spena og helst áður en þau ná átta vikna aldri. Tilgreina skal tegund, stofn, 
uppruna, kyn, þyngd og aldur tilraunadýranna. Við upphaf rannsóknarinnar ætti breytileiki í þyngd hjá báðum 
kynjum dýranna, sem eru notuð, að vera í lágmarki og ekki víkja meira en ± 20% frá meðalþyngd allra dýranna 
í rannsókninni, miðað við hvort kynið um sig. Dýrunum skal slembiraðað í samanburðar- og tilraunahópana. 
Ekki ætti að vera neinn marktækur munur á meðallíkamsþyngd milli hópa innan hvers kyns eftir slembiröðun. 
Ef tölfræðilega marktækur munur kemur fram skal endurtaka slembiröðunarþrepið ef mögulegt er. Hvert dýr 
skal fá sérstakt kenninúmer og skal merkt varanlega með því númeri með húðflúrun, örmerkingu eða með 
annarri hentugri aðferð.
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VERKFERLI

Fjöldi og kyn dýra

19.  Nota skal bæði kynin. Nota skal nægjanlegan fjölda dýra til að hægt sé að framkvæma nákvæmt, líffræðilegt og 
tölfræðilegt mat. Hver skömmtunarhópur og samskeiða samanburðarhópur ætti því að innihalda a.m.k. 50 dýr 
af hvoru kyni. Eftir tilgangi rannsóknarinnar er hægt að hækka tölfræðilegan styrk helstu matsgilda með því 
að úthluta dýrum ójafnt í mismunandi skammtahópa, með fleiri en 50 dýrum í lágskammtahópunum, t.d. til að 
meta mögulega krabbameinsvaldandi eiginleika við litla skammta.  Þó skal það viðurkennt að hófleg stækkun 
hóps eykur aðeins lítillega tölfræðilegan styrk rannsóknarinnar. Frekari upplýsingar um tölfræðilega hönnun 
rannsóknarinnar og val á skammtastærð til að hámarka tölfræðilegan styrk er að finna í leiðbeiningarskjali nr. 
116 (7. heimild).

Ákvæði varðandi aflífanir í rannsókn og fylgihópa (vísbendihópa)

20.  Í rannsókninni getur verið kveðið á um aflífun í rannsókn, t.d. eftir 12 mánuði, til að afla upplýsinga um þróun 
illkynja breytinga og upplýsinga um verkunarhátt, ef vísindaleg rök eru færð fyrir því. Ef slíkar upplýsingar eru 
þegar fyrirliggjandi úr fyrri rannsóknum á prófunaríðefninu með tilliti til eiturhrifa við endurtekna skammta 
er e.t.v. ekki hægt að færa vísindaleg rök fyrir aflífun í rannsókn. Ef gert er ráð fyrir aflífunum inni í rannsókn 
í hönnun rannsóknarinnar skal fjöldi dýra í hverjum skammtahópi, sem fyrirhugað er að aflífa í rannsókninni, 
yfirleitt vera 10 dýr af hvoru kyni og heildarfjöldi dýranna í hönnun rannsóknarinnar skal aukinn um þann 
fjölda dýra sem fyrirhugað er að aflífa áður en rannsókninni lýkur. Einnig er hægt að bæta við viðbótarhóp 
vísbendidýra (yfirleitt 5 dýr af hvoru kyni) til vöktunar á sjúkdómastöðu, ef nauðsyn krefur, á meðan 
rannsókninni stendur (30. heimild). Frekari leiðbeiningar eru gefnar í leiðbeiningarskjali nr. 116 (7. heimild).

Skammtahópar og skömmtun

21.  Leiðbeiningar um öll atriði varðandi val á skammti og bil milli skammtastærða er að finna í leiðbeiningarskjali 
nr. 116 (7. heimild). Nota skal að minnsta kosti þrjár skammtastærðir og samskeiða samanburð. Skammta-
stærðir byggjast almennt á niðurstöðum úr skammtímarannsóknum með endurteknum skömmtum eða 
skammtastærðarannsóknum og skal þar tekið tillit til hvers kyns eiturefnafræðilegra gagna og gagna um 
eiturefnahvörf sem liggja fyrir að því er varðar prófunaríðefnið eða skyld íðefni.

22.  Svo fremi að eðlisefnafræðilegir eða líffræðilegir eiginleikar prófunaríðefnisins setji því ekki skorður skal 
velja stærstu skammtastærðina til að greina helstu marklíffæri og eiturhrif og koma í veg fyrir þjáningar, 
alvarleg eiturhrif, veikindatilvik eða dauða. Að teknu tilliti til þeirra þátta, sem lýst er í 23. lið hér á eftir, skal 
venjulega velja stærstu skammtastærðina til að kalla fram eiturhrif, sem birtast t.d. í minni þyngdaraukingu 
(minni en 10%). Þó er hægt, háð markmiði rannsóknarinnar (sjá 6. lið), að velja stærsta skammt sem er lægri 
en skammturinn sem gefur vísbendingar um eiturhrif, t.d. ef skammtur kallar fram skaðleg áhrif sem eru 
áhyggjuefni en hefur engu að síður lítil áhrif á líftíma eða líkamsþyngd.

23.  Hægt er að velja skammtastærðir og bil milli skammtastærða sem gera kleift að fastsetja skammtasvörun 
og, háð verkunarhætti prófunaríðefnisins, mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif eða aðra fyrirhugaða 
niðurstöðu rannsóknarinnar, t.d. viðmiðunarskammt (sjá 25. lið) við neðstu skammtamörk. Þættir, sem huga 
skal að þegar lægsti skammtur er ákvarðaður, eru m.a. væntur halli skammtasvörunarferils, skammtar þar sem 
mikilvægar breytingar geta átt sér stað í efnaskiptum eða eiturefnafræðilegum verkunarmáta, hvar megi gera 
ráð fyrir viðmiðunarmörkunum og hvar megi gera ráð fyrir upphafspunkti fyrir framreikning á lágskammti.

24.  Bilið, sem valið er milli skammtastærða, er háð eiginleikum prófunaríðefnisins og ekki er hægt að mæla 
fyrir um það í þessari prófunaraðferð en stuðullinn 2–4 veitir oft góða prófunarframmistöðu til að ákveða 
stigminnkandi skammta og oft er betra að bæta fjórða prófunarhópnum í stað þess að nota mjög stór bil á milli 
skammtastærða (t.d. stærri en sem nemur stuðlinum 6–10). Almennt skal varast að nota stærri stuðla en 10 en 
ef þeir eru notaðir skal það rökstutt.

25.  Eins og nánar er fjallað um í leiðbeiningarskjali nr. 116 (7. heimild) skal m.a. taka til athugunar eftirfarandi 
atriði í tengslum við val á skammti:

— ólínuleika eða sveigjuskilpunkta í skammtasvöruninni sem vitað er um eða grunur er um,

— eiturhvarfafræði og skammtabil ef vakning efnaskipta, mettun eða ólínuleiki milli útvortis og innvortis 
skammta eiga sér stað eða ekki,

— undanfarandi meinsemdir, merki um vefjaskemmdir eða vísbending um þróun helstu undirliggjandi ferla,

— helstu (eða líklegir) þættir verkunarháttar, s.s. skammtar þar sem frumueiturhrif byrja að koma fram, 
hormónagildi raskast, samvægiskerfi eru aðþrengd o.s.frv.,
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— svæði skammtasvörunarferilsins þar sem þörf er á sérstaklega traustu mati, t.d. í námunda við væntanlegan 
viðmiðunarskammt eða líkleg viðmiðunarmörk,

— tillit tekið til væntanlegra váhrifa á menn.

26.  Samanburðarhópurinn skal ekki hafa fengið meðferð eða hann skal eingöngu fá burðarefni ef burðarefni er notað 
við gjöf prófunaríðefnisins. Dýrin í samanburðarhópnum skulu fá sömu meðferð og dýrin í prófunarhópunum, 
að öðru leyti en því að þau fá ekki prófunaríðefnið. Ef burðarefni er notað skal gefa samanburðarhópnum 
stærsta skammtinn sem skammtahóparnir fá af burðarefninu. Ef prófunaríðefnið er gefið í fóðrinu og veldur 
því að talsvert dregur úr fóðuráti vegna þess að bragðgæði fóðursins hafa rýrnað, getur verið gagnlegt að hafa 
samanburðarhóp til viðbótar sem er fóðraður samhliða og hentar betur til samanburðar.

Tilreiðsla skammta og gjöf prófunaríðefnis

27.  Prófunaríðefnið er venjulega gefið um munn með fóðri eða drykkjarvatni eða með magaslöngu. Í leiðbeiningar
skjali nr. 116 (7. heimild) er að finna viðbótarupplýsingar um íkomuleiðir og aðferð við gjöf. Val á íkomuleið 
og aðferð við gjöf fer eftir tilgangi rannsóknarinnar, eðlisefnafræðilegum eiginleikum prófunaríðefnisins, 
lífaðgengi þess og helstu váhrifaleiðinni hjá mönnum. Færa skal rök fyrir vali á íkomuleið og aðferð við gjöf. 
Með velferð dýranna að leiðarljósi skal eingöngu nota gjöf um munn með magaslöngu þegar um er að ræða efni 
þar sem þessi íkomuleið og aðferð við gjöf getur nokkuð örugglega valdið váhrifum á menn (t.d. lyf). Ef um er 
að ræða íðefni sem eru notuð í fóður eða í umhverfinu, þ.m.t. varnarefni, eru þau vanalega gefin með fóðri eða 
drykkjarvatni. Fyrir sumar sviðsmyndir, t.d. af váhrifum í starfi, geta þó aðrar íkomuleiðir hentað betur.

28.  Ef nauðsyn krefur er prófunaríðefnið leyst upp eða útbúin úr því svifblanda í heppilegu burðarefni. Hafa 
skal í huga eftirfarandi eiginleika burðarefnisins og annarra aukefna, eftir því sem við á: áhrif á frásog, 
dreifingu, efnaskipti eða geymd prófunaríðefnisins, áhrif á efnaeiginleika prófunaríðefnisins, sem geta breytt 
eitureiginleikum þess, og áhrif á vatnsdrykkju eða fóðurát eða næringarástand dýranna. Mælt er með því að 
nota helst lausnir/svifblöndur með vatni, ef þess er kostur, en að öðrum kosti lausnir/ýrulausnir í olíu (t.d. 
maísolíu) en að þeim slepptum geta lausnir með öðrum burðarefnum komið til greina. Ef notuð eru önnur 
burðarefni en vatn skulu eitureiginleikar þeirra vera þekktir. Upplýsingar um stöðugleika prófunaríðefnisins 
og einsleitni skammtalausna eða fóðurs (eins og við á), samkvæmt aðstæðum við inngjöf (t.d. gjöf með fóðri), 
skulu liggja fyrir.

29.  Þegar um er að ræða íðefni sem eru gefin inn með fóðri eða drykkjarvatni er mikilvægt að tryggja að magn 
prófunaríðefnisins raski ekki venjulegu næringar- eða vökvajafnvægi. Í rannsóknum á langvinnum eiturhrifum 
þar sem notuð er inngjöf með fóðri skal styrkur prófunaríðefnisins í fóðrinu að jafnaði ekki fara yfir efri mörk, 
sem eru 5% af fóðrinu í heild, til að komast hjá næringarójafnvægi. Þegar prófunaríðefni er gefið inn með 
fóðri má nota annaðhvort fastan styrk (mg/kg fóðurs eða í milljónarhlutum) eða fasta skammtastærð miðað við 
líkamsþyngd dýrsins, sem reiknað er út vikulega. Tilgreina skal hvaða kostur er valinn.

30.  Ef um er að ræða inngjöf um munn skal dýrunum gefið prófunaríðefnið daglega (sjö daga í viku), yfirleitt í 24 
mánuði fyrir nagdýr (sjá einnig 32. lið). Færa skal rök fyrir því ef önnur tilhögun er á gjöf skammta, t.d. ef gefið 
er fimm daga í viku. Ef um er að ræða inngjöf um húð skulu dýrin venjulega meðhöndluð með prófunaríðefninu 
í a.m.k. 6 klukkustundir á dag 7 daga í viku, eins og tilgreint er í kafla B.9 í þessum viðauka (11. heimild), í 24 
mánuði. Váhrifum með íkomuleið við innöndun er beitt í 6 klukkustundir á dag, 7 daga í viku, en váhrif 5 daga 
í viku eru einnig heimil ef rök eru færð fyrir þeim. Váhrifatímabilið er yfirleitt 24 mánuðir. Ef önnur nagdýr 
en rottur verða fyrir váhrifum um nef eingöngu er hægt að stilla hámarkslengdir váhrifatímans til að lágmarka 
tegundarbundna þjáningu. Færa skal rök fyrir því þegar váhrifatíminn er styttri en 6 klst. á dag. Sjá einnig kafla 
B.8 í þessum viðauka (9. heimild).

31.  Ef prófunaríðefnið er gefið dýrunum með slöngu skal nota magaslöngu eða hentuga inngjafarslöngu á svipuðum 
tíma á hverjum degi. Yfirleitt er gefinn stakur skammtur einu sinni á dag en ef íðefni er staðbundið ertandi er 
hægt að viðhalda daglegum skammti með því að gefa hann inn í tvennu lagi (tvisvar á dag). Hámarksrúmmál 
vökva, sem gefa má í einu, ræðst af stærð tilraunadýrsins. Rúmmálið skal haft eins lítið og unnt er og ætti yfirleitt 
ekki að fara yfir 1 ml/100 g líkamsþyngdar fyrir nagdýr (31. heimild). Halda skal rúmmálsfrávikum í lágmarki 
með því að stilla styrkinn svo að rúmmálið haldist stöðugt fyrir allar skammtastærðir. Undantekningarnar eru 
íðefni sem eru hugsanlega ætandi eða ertandi og þau þarf að þynna til að komast hjá alvarlegum, staðbundnum 
áhrifum. Varast skal prófanir í styrkleika sem líklegt er að hafi ætandi og ertandi áhrif á meltingarveginn.
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Lengd rannsóknartíma

32.  Rannsóknin skal yfirleitt standa í 24 mánuði fyrir nagdýr, sem er megnið af venjulegum líftíma dýranna 
sem notuð eru. Hægt er að nota styttri eða lengri rannsóknir, eftir því hver líftími stofna dýrategundanna í 
rannsókninni, en færa skal rök fyrir slíku. Fyrir tiltekna músastofna, t.d. stofna AKR/J, C3H/J eða C57BL/6J, 
getur 18 mánaða rannsókn hentað betur. Eftirfarandi atriði veita nokkrar leiðbeiningar varðandi lengd og lok 
rannsóknarinnar og lifun en í leiðbeiningarskjali Efnahags- og framfarastofnunarinnar nr. 116 um hönnun 
og framkvæmd rannsókna á langvinnum eiturhrifum og krabbameinsvaldandi eiginleikum (7. heimild) er að 
finna frekari leiðbeiningar, þ.m.t. umfjöllun um ásættanleika neikvæðrar krabbameinsmyndunar (e. negative 
carcinogenicity) í tengslum við lifun í rannsókninni.

— Til greina kemur að ljúka rannsókn þegar fjöldi eftirlifandi í lágskammtahópum eða samanburðarhópum 
fer niður fyrir 25%.

— Þegar einungis dýr úr hópnum sem fær stærsta skammtinn deyja fyrir tímann vegna eiturhrifa á það ekki 
að leiða til að þess að rannsókninni að verði hætt.

— Skoða skal lifun fyrir hvort kynið um sig

— Rannsóknin ætti ekki að vara fram yfir þann tíma þegar gögnin, sem fást úr rannsókninni, hætta að nægja 
til að hægt sé að gera tölfræðilega gilt mat.

ATHUGANIR

33.  Athuga skal öll dýr með tilliti til sjúkdómsástands eða dauða, yfirleitt kvölds og morgna alla daga, þ.m.t. um 
helgar og á orlofsdögum. Að auki skal athuga öll dýr einu sinni á dag með tilliti til  sérstakra eiturefnafræðilegra 
ummerkja og hafa það í huga hvenær vænta megi hámarksáhrifa af inngjöfinni ef um er að ræða inngjöf 
með magaslöngu. Gefa skal sérstakan gaum að æxlismyndun og skrá skal hvenær hún hefst og staðsetningu, 
stærðarmál, útlit og þróun allra vel sýnilegra eða áþreifanlegra æxla.

Líkamsþyngd, fóðurát/vatnsdrykkja og nýting fóðurs

34.  Öll dýr skulu vigtuð í upphafi meðferðar, a.m.k. einu sinni í viku fyrstu 13 vikurnar og a.m.k. einu sinni í 
mánuði eftir það. Mæla ætti fóðurát og nýtingu fóðurs a.m.k. einu sinni í viku fyrstu 13 vikurnar og a.m.k. einu 
sinni í mánuði eftir það. Vatnsdrykkja skal mæld a.m.k. einu sinni í viku fyrstu 13 vikurnar og a.m.k. einu sinni 
í mánuði eftir það ef prófunaríðefnið er gefið inn í drykkjarvatni. Einnig skal huga að mælingum á vatnsnotkun 
í rannsóknum þar sem vatnsdrykkju er breytt.

Blóðfræði, klínísk lífefnafræði og aðrar mælingar

35.  Til að hámarka upplýsingarnar sem fást úr rannsókninni, einkum varðandi verkunarhætti, er hægt að taka blóðsýni 
fyrir blóðfræði og klíníska lífefnafræði, en slíkt ákveður rannsóknarstjórinn. Einnig getur þvagrannsókn verið 
viðeigandi. Frekari upplýsingar um kosti þess að taka slík sýni í tengslum við rannsókn á krabbameinsvaldandi 
eiginleikum eru settar fram í leiðbeiningarskjali nr. 116 (7. heimild). Ef það telst heppilegt er hægt að taka 
blóðsýni fyrir blóðfræðirannsóknir og klínískar lífefnafræðirannsóknir og þvagrannsóknir, sem hluta af aflífun 
í rannsókn (20. liður) og við rannsóknarlok, úr minnst 10 dýrum af hvoru kyni í hverjum hópi. Taka skal 
blóðsýni í svæfingu á tilteknum stað, t.d. með hjartaástungu eða úr aftanaugntóttarstokki, og geyma ef við á, 
við viðeigandi skilyrði. Einnig er hægt að undirbúa blóðstrok til rannsóknar, einkum ef beinmergur virðist vera 
marklíffærið, þó að gildi slíkrar rannsóknar fyrir matið á krabbameinsvaldandi/æxlismyndandi eiginleikum hafi 
verið dregið í efa (32. heimild).

MEINAFRÆÐI

Stórsæ krufning

36.  Framkvæma skal gagngera, stórsæja krufningu á öllum dýrum í rannsókninni, að undanskildum vísbendidýrum 
(sjá 20. lið) og öðrum fylgidýrum, og skal m.a. rannsaka vandlega yfirborð líkamans, öll op og einnig kúpuhol, 
brjósthol og kviðarhol og innihald þeirra. Það kann að vera nauðsynlegt að kryfja vísbendidýr og önnur fylgidýr 
en slíkt ákveður rannsóknarstjórinn í hverju tilviki fyrir sig. Þyngd líffæra er yfirleitt ekki notuð í rannsóknum 
á myndun krabbameins þar eð breytingar vegna öldrunar og á síðari stigum æxlismyndunar raskar notagildi 
gagna um þyngd líffæra. Hins vegar getur þyngd líffæra verið mikilvæg við mat á vægi rökstuddra vísbendinga 
og einkum fyrir upplýsingar um verkunarhátt. Ef þyngd líffæra er hluti af fylgirannsókn skulu gildin skráð eigi 
síðar en ári eftir upphaf rannsóknarinnar.

37.  Eftirfarandi vefir skulu varðveittir í þeim festingarmiðli sem er heppilegastur, bæði fyrir viðkomandi tegund 
vefjar og fyrirhugaðar, vefjameinafræðilegar rannsóknir (33. heimild) (vefir í hornklofa eru valkvæðir): 
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Allar stórsæjar 
vefjaskemmdir

Hjarta Bris Magi (formagi, 
kirtlamagi)

Nýrnahetta Dausgörn Kalkkirtill [Tennur]

Ósæð Ásgörn Úttaug Eistu

Heili (þ.m.t. stórheili, 
litli heili og mænukylfa/
heilabrú)

Nýru Heiladingull Hóstarkirtill

Botnristill Tárakirtill (ytri) Blöðruhálskirtill Skjaldkirtill

Legháls Lifur Endaþarmur [Tunga]

Hlaupkirtill Lungu Munnvatnskirtill Barki

Digurgirni Eitlar (bæði grunnlægir 
og djúplægir)

Sáðblaðra Þvagblaðra

Skeifugörn Mjólkurkirtill 
(skyldubundið fyrir 
kvendýr og, ef sýnilegur 
við krufningu, fyrir 
karldýr)

Beinagrindarvöðvi Leg (þ.m.t. legháls)

Eistalyppa [efri hluti öndunarvegar, 
þ.m.t. nef, nefaða og 
afholur nefs]

húð [Þvagpípa]

Auga (þ.m.t. sjónhimna) Vélinda Mæna (þrír hæðarfletir: 
háls-, brjóst- og 
lendarhluti)

[Þvagrás]

[Lærleggur með lið] [Lyktarklumba] Milta Leggöng

Gallblaðra (fyrir aðrar 
tegundir en rottu)

Eggjastokkur [Bringubein] sneið af beinmerg og/eða 
nýlegt beinmergssýni

Harderian-kirtill

Ef um er að ræða pöruð líffæri, t.d. nýru og nýrnahettur, skal varðveita bæði líffærin. Niðurstöður, bæði 
klínískar og aðrar, geta bent til þess að rannsaka þurfi fleiri vefi. Einnig skal varðveita öll líffæri sem líkur eru 
á að séu marklíffæri út frá þekktum eiginleikum prófunaríðefnisins. Í rannsóknum með íkomuleið um húð skal 
varðveita sömu líffæri og sett eru fram í skránni yfir líffæri sem skal varðveita þegar íkomuleið er um munn, 
og er sérstaklega mikilvægt að taka og varðveita sýni af húð á inngjafarstað. Í innöndunarrannsóknum skal 
skráin yfir vefi úr öndunarvegi, sem skal varðveita og rannsaka, vera í samræmi við tilmælin í kafla B.8 og B.29 
í þessum viðauka. Að því er varðar önnur líffæri/vefi (og til viðbótar við vefina úr öndunarveginum sem skal 
varðveita sérstaklega) skal rannsaka þau líffæri sem sett eru fram í skránni fyrir íkomuleið um munn.

Vefjameinafræði

38.  Leiðbeiningar eru tiltækar varðandi bestu starfsvenjur við framkvæmd eiturefnafræðilegra meinafræðirannsókna 
(33. heimild). Að lágmarki skal rannsaka eftirfarandi vefi:

— alla vefi úr hópnum sem fær stærsta skammtinn og samanburðarhópnum,

— alla vefi úr dýrum sem deyja eða eru aflífuð í rannsókninni,

— alla vefi sem sýna stórsæja afbrigðileika, þ.m.t. æxli,

— ef vefjameinafræðilegar, meðferðartengdar breytingar finnast í hópnum sem fær stærsta skammtinn skal 
rannsaka sömu vefi úr öllum dýrum í öllum öðrum skammtahópum,

— ef um er að ræða pöruð líffæri, t.d. nýru og nýrnahettur, skal rannsaka bæði líffærin.
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GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

Gögn

39.  Leggja skal fram gögn fyrir hvert dýr fyrir allar breytur sem metnar eru. Auk þess skal taka öll gögn saman í 
töflu þar sem fram kemur, fyrir hvern hóp í prófuninni, fjöldi dýra við upphaf prófunarinnar, fjöldi dýra sem 
drepast meðan á prófun stendur eða eru aflífuð af mannúðarástæðum, tímasetning dauðsfalla eða aflífana af 
mannúðarástæðum, fjöldi þeirra sem sýna merki um eiturhrif, lýsing á þeim einkennum sem koma fram um 
eiturhrif, þ.m.t. hvenær þau koma fram, hve lengi þau standa og hve alvarleg eiturhrifin eru, í hve mörgum 
dýrum vefjaskemmdir koma fram, hvers kyns vefjaskemmdirnar eru og hundraðshluti dýranna með hverja 
tegund vefjaskemmda. Í yfirlitstöflum skulu koma fram meðaltöl og staðalfrávik (fyrir samfelld prófunargögn) 
fyrir dýr sem sýna merki um eiturhrif eða vefjaskemmdir, ásamt stigagjöf fyrir vefjaskemmdir.

40.  Rannsóknarsöguleg samanburðargögn geta verið mikilvæg við túlkun niðurstaðna úr rannsókninni, t.d. ef 
vísbendingar eru um að gögnin frá samskeiða samanburðarhópunum séu verulega frábrugðin nýlegum gögnum 
varðandi samanburðardýr úr sömu prófunarstöð/þyrpingu. Ef rannsóknarsöguleg samanburðargögn eru metin 
skulu þau vera frá sömu rannsóknarstofunni og taka til dýra af sama aldri og stofni og þau skulu hafa komið 
fram á fimm ára tímabili á undan viðkomandi rannsókn.

41.  Þegar við á skal meta tölulegar niðurstöður með heppilegri og almennt viðurkenndri tölfræðilegri aðferð. Velja 
skal tölfræðilegu aðferðirnar og gögnin, sem á að greina, á hönnunarstigi rannsóknarinnar (9. liður). Við valið 
ætti að gera ráð fyrir leiðréttingum með tilliti til lifunar ef þörf krefur.

Prófunarskýrsla

42.  Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni:

 Prófunaríðefni:

— eðliseiginleikar, hreinleiki og eðlisefnafræðilegir eiginleikar,

— gögn til sanngreiningar,

— uppruni íðefnis,

— lotunúmer,

— efnagreiningarvottorð,

 Burðarefni (ef við á):

— rökstuðningur fyrir vali á burðarefni (ef það er ekki vatn)

 Tilraunadýr:

— tegund/stofn sem eru notuð og rökstuðningur fyrir því vali,

— fjöldi, aldur og kyn dýra við upphaf prófunar,

— uppruni, aðbúnaður, fóður o.s.frv.,

— þyngd hvers dýrs við upphaf prófunar.

 Prófunarskilyrði:

— grunnforsendur fyrir íkomuleið og val á skammti,

— tölfræðiaðferðirnar sem notaðar eru til að greina gögnin, ef við á,

— upplýsingar um samsetningu prófunaríðefnisins/tilreiðslu fóðursins.

— greiningargögn um blönduna með tilliti til styrksins sem náðist og stöðugleika og einsleitni hennar,
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— íkomuleið og upplýsingar um það hvernig prófunaríðefnið er gefið,

— váhrif um nef eingöngu eða á allan líkamann í innöndunarrannsóknum,

— raunskammtastærðir (í mg/kg líkamsþyngdar á dag) og stuðull til að umreikna styrk prófunaríðefnis (í 
milljónarhlutum) í fóðri/drykkjarvatni yfir í raunskammtastærð ef við á,

— upplýsingar um gæði fóðurs og vatns.

 Niðurstöður (leggja skal fram yfirlitsgögn í töflum og gögn um hvert dýr):

 Almenn atriði

— gögn um lifun,

— líkamsþyngd/breytingar á líkamsþyngd;

— fóðurát, útreikningur á nýtingu fóðurs, hafi slíkur verið gerður, og vatnsnotkun, ef við á,

— gögn um eiturefnahvörf (ef fyrirliggjandi),

— augnspeglun (ef fyrirliggjandi),

— blóðfræði (ef fyrirliggjandi),

— klínísk efnafræði (ef fyrirliggjandi),

 Klínískar niðurstöður

— merki um eiturhrif,

— hlutfall (og, ef metið, alvarleiki) afbrigðileika,

— eðli, alvarleiki og tímalengd þeirra atriða sem koma fram við klíníska athugun (hvort þau eru tímabundin 
eða varanleg),

 Gögn úr krufningu

— líkamsþyngd við aflífun,

— þyngd líffæra og hlutföll þeirra, ef við á,

— niðurstöður úr krufningu, tíðni og alvarleiki afbrigðilegra frávika,

 Vefjameinafræði

— góðkynja, vefjameinafræðilegar niðurstöður,

— illkynja, vefjameinafræðilegar niðurstöður,

— samsvörun milli stórsærra niðurstaðna og niðurstaðna úr smásjárrannsóknum,

— nákvæm lýsing á öllum meðferðartengdum, vefjameinafræðilegum niðurstöðum, þ.m.t flokkanir á 
alvarleika,
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— skýrsla um jafningjarýni á sýnisglerjum.

 Tölfræðileg úrvinnsla niðurstaðna, eins og við á

 Umræða um niðurstöður, þ.m.t:

— umfjöllun um aðferðir við líkanagerð,

— tengsl milli skammts og svörunar,

— rannsóknarsöguleg samanburðargögn,

— upplýsingar um verkunarhátt vegnar og metnar,

— ákvarðanir á viðmiðunarskammti (BMD), mörkum um engin merkjanleg, skaðleg áhrif (NOAEL) eða 
lægstu mörkum um merkjanleg, skaðleg áhrif (LOAEL),

— mikilvægi fyrir menn.

 Niðurstöður
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1. viðbætir

SKILGREINING

Prófunaríðefni: Sérhvert efni og blanda sem eru prófuð með þessari prófunaraðferð.

_______

B.33. SAmEINAÐAR RANNSÓKNIR Á LANgVINNUm EITURHRIFUm/KRABBAmEINSVALDANDI 
EIgINLEIKUm

INNGANGUR

1.  Þessi prófunaraðferð jafngildir OECD-viðmiðunarreglu 453 um prófanir (2009). Upprunaleg viðmiðunarregla 
453 um prófanir  var samþykkt 1981. Þróun þessarar endurskoðuðu prófunaraðferðar, B.32, var talin nauðsynleg 
til að bregðast við nýjustu þróun á sviði velferðar dýra og nýjum kröfum samkvæmt reglum (1., 2., 3., 4. 
og 5. heimild). Uppfærsla þessarar prófunaraðferðar, B.33, hefur verið framkvæmd samhliða endurskoðun 
á kafla B.32 í þessum viðauka, Rannsóknir á krabbameinsvaldandi eiginleikum, og á kafla B.30 í þessum 
viðauka, Rannsóknir á langvinnum eiturhrifum, og með það að markmiði að fá viðbótarupplýsingar varðandi 
dýrin sem eru notuð í rannsókninni og veita frekari upplýsingar um val á skammti. Þessi prófunaraðferð er 
hönnuð þannig að hægt er að nota hana til prófunar á mörgum mismunandi íðefnum, þ.m.t. varnarefnum og 
íðefnum til iðnaðarnota. Þó skal þess getið að sumar upplýsingar og kröfur geta verið frábrugðnar fyrir lyf (sjá 
leiðbeiningar alþjóðaráðstefnunnar um samhæfingu tæknilegra krafna varðandi skráningu mannalyfja (ICH) 
S1B um prófanir vegna krabbameinsvaldandi eiginleika lyfja).

2.  Í meirihluta rannsókna á langvinnum eiturhrifum og krabbameinsvaldandi eiginleikum eru notaðar nagdýra-
tegundir og þessi prófunaraðferð er því aðallega ætluð fyrir rannsóknir sem gerðar eru á þessum tegundum. 
Ef slík rannsókn er nauðsynleg á tegundum sem eru ekki nagdýr er einnig hægt að nota meginreglurnar og 
verkferlin sem er lýst, ásamt þeim sem er lýst í kafla B.27 í þessum viðauka: 90 daga rannsókn á eiturhrifum 
hjá öðrum dýrum en nagdýrum við endurtekna skammta um munn (6. heimild), með nauðsynlegum breytingum 
eins og lýst er í leiðbeiningarskjali Efnahags- og framfarastofnunarinnar nr. 116 um hönnun og framkvæmd 
rannsókna á langvinnum eiturhrifum og krabbameinsvaldandi eiginleikum (7. heimild).

3.  Þrjár helstu íkomuleiðirnar, sem notaðar eru í rannsóknum á langvinnum eiturhrifum/krabbameinsvaldandi 
eiginleikum, eru um munn, um húð og við innöndun. Val á íkomuleið fer eftir eðlis- og efnafræðilegum 
eiginleikum prófunaríðefnisins og helstu váhrifaleiðinni hjá mönnum. Í leiðbeiningarskjali nr. 116 (7. heimild) 
er að finna viðbótarupplýsingar um val á váhrifaleið.

4.  Í þessari prófunaraðferð er áhersla lögð á váhrif með íkomuleið um munn en sú leið er oftast notuð í 
rannsóknum á langvinnum eiturhrifum og krabbameinsvaldandi eiginleikum. Þó að langtímarannsóknir, sem 
fela í sér váhrif með íkomuleiðum um húð eða við innöndun, geti einnig verið nauðsynlegar í tengslum við 
mat á áhættu fyrir heilbrigði manna og/eða þeirra krafist samkvæmt tilteknum reglukerfum þá er tæknin, sem 
þarf fyrir báðar váhrifaleiðirnar, ákaflega flókin. Slíkar rannsóknir þarf að hanna í hverju tilviki fyrir sig þó að 
prófunaraðferðin, sem hér er lýst fyrir matið á langvinnum eiturhrifum og krabbameinsvaldandi eiginleikum 
við inngjöf um munn, gæti myndað grunn að aðferðarlýsingu fyrir rannsóknir á áhrifum við innöndun og/eða 
um húð, að því er varðar tilmæli um meðferðartímabil, klínískar og meinafræðilegar breytur o.s.frv. Til eru 
leiðbeiningar Efnahags- og framfarastofnunarinnar um gjöf prófunaríðefna með íkomuleið við innöndun (7. 
og 8. heimild) og íkomuleið um húð (7. heimild). Við hönnun langtímarannsókna, sem fela í sér váhrif með 
íkomuleið við innöndun, ætti sérstaklega að styðjast við kafla B.8 í þessum viðauka (9. heimild) og kafla B.29 í 
þessum viðauka (10. heimild) og leiðbeiningarskjal Efnahags- og framfarastofnunarinnar um prófanir á bráðum 
eiturhrifum við innöndun (8. heimild). Ef um er að ræða prófun sem er gerð á íkomuleið um húð skal styðjast 
við kafla B.9 í þessum viðauka (11. heimild).

5.  Í sameinuðu rannsókninni á langvinnum eiturhrifum/krabbameinsvaldandi eiginleikum fást upplýsingar 
um hugsanlega hættu á heilsutjóni vegna endurtekinna váhrifa yfir tímabil sem getur spannað allan líftíma 
tegundanna sem eru notaðar. Rannsóknin veitir upplýsingar um eiturhrif prófunaríðefnisins, þ.m.t. mögulega 
krabbameinsvaldandi eiginleika, gefur vísbendingar um marklíffærin og möguleikann á uppsöfnun. Með henni 
er einnig hægt að áætla mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif fyrir eiturhrif og, ef um er að ræða erfðaeitur 
sem er ekki krabbameinsvaldandi, fyrir æxlissvörun, sem nota má til að fastsetja öryggisviðmiðanir varðandi 
váhrif á menn. Enn fremur er lögð áhersla á þörfina fyrir vandlegar, klínískar athuganir á dýrunum til að afla 
eins mikilla upplýsinga og unnt er.

6.  Markmið rannsókna á langvinnum eiturhrifum/krabbameinsvaldandi eiginleikum, sem falla undir þessa 
prófunaraðferð, eru m.a.:

— sanngreining krabbameinsvaldandi eiginleika prófunaríðefnis sem leiða til aukinnar tíðni æxla, hærra 
hlutfalls illkynja æxla eða sem stytta birtingartíma æxla, í samanburði við samskeiða samanburðarhópa,

— sanngreining á birtingartíma æxla,

— sanngreining langvinnra eiturhrifa prófunaríðefnisins,
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— sanngreining marklíffæra fyrir langvinn eiturhrif og krabbameinsvaldandi eiginleika,

— lýsing á eiginleikum tengsla milli skammts og svörunar,

— sanngreining marka um engin merkjanleg, skaðleg áhrif (NOAEL) eða upphafspunkts til að ákvarða 
viðmiðunarskammt (BMD),

— framreikningur á krabbameinsvaldandi áhrifum yfir á váhrif á menn við litlar skammtastærðir,

— spá um langvinn eiturhrif miðað við styrk váhrifa á menn,

— framlagning gagna til að prófa tilgátur varðandi verkunarhátt (2., 7., 12., 13., 14. og 15. heimild).

ATRIÐI SEM ÞARF AÐ HAFA Í HUGA Í UPPHAFI

7.  Við mat á mögulegum krabbameinsvaldandi eiginleikum og langvinnum eiturhrifum prófunaríðefnis skal 
prófunarstofan taka allar fyrirliggjandi upplýsingar um prófunaríðefnið til athugunar áður en rannsóknin er gerð 
til að leggja á það áherslu við hönnun rannsóknarinnar, að auka skilvirkni í prófunum á eiturefnafræðilegum 
eiginleikum íðefnisins og lágmarka notkun tilraunadýra. Upplýsingar og umfjöllun um verkunarhátt grunaðs 
krabbameinsvalds (2., 7., 12., 13., 14. og 15. heimild) er sérstaklega mikilvæg þar sem kjörhönnunin getur 
verið mismunandi eftir því hvort prófunaríðefnið er þekkt eða grunað krabbameinsvaldandi erfðaeitur. Frekari 
leiðbeiningar um atriði, sem hafa þarf í huga  varðandi verkunarhátt, er að finna í leiðbeiningarskjali nr. 116 (7. 
heimild).

8.  Upplýsingar sem koma að gagni við hönnun prófunarinnar eru m.a. auðkenni, efnafræðileg bygging 
og eðlisefnafræðilegir eiginleikar prófunaríðefnisins, allar upplýsingar um verkunarhátt, niðurstöður úr 
eiturhrifaprófunum í glasi og í lífi, þ.m.t. prófanir á erfðaeiturhrifum, fyrirhuguð notkun og möguleikar á 
váhrifum á menn, fyrirliggjandi upplýsingar um megindleg vensl byggingar og virkni, stökkbreytandi hrif/
erfðaeiturhrif, krabbameinsvaldandi eiginleika og önnur eiturefnafræðileg gögn um íðefni með skylda 
efnabyggingu, fyrirliggjandi gögn um eiturefnahvörf (gögn um hvarfhraða stakra skammta og endurtekinna 
skammta) og gögn úr öðrum rannsóknum á endurteknum váhrifum. Ákvörðun á langvinnum eiturhrifum/
krabbameinsvaldandi eiginleikum skal ekki fara fram fyrr en fyrstu upplýsingar um eiturhrif hafa fengist úr 28 
daga og/eða 90 daga eiturhrifaprófunum með endurteknum skömmtum. Skammtíma krabbameinsprófanir fyrir 
kveikingu (e. initiation) og hvatningu (e. promotion) geta einnig veitt gagnlegar upplýsingar. Til greina kemur 
að nota áfangaskipta prófunaraðferð við prófun á krabbameinsvaldandi eiginleikum sem hluta af heildarmatinu 
á hugsanlega heilsuspillandi áhrifum tiltekinna prófunaríðefna (16., 17., 18. og 19. heimild).

9.  Áður en rannsóknin hefst skal ákveða tölfræðiaðferðirnar sem henta best fyrir greiningu á niðurstöðum, að 
teknu tilliti til hönnunar tilraunarinnar og markmiða hennar. Atriði sem taka skal til athugunar eru m.a. hvort 
tölfræðilegu upplýsingarnar ættu að innihalda leiðréttingu varðandi lifun, greiningu á uppsafnaðri áhættu á 
æxlum í tengslum við lengd lifunar, greiningu á tíma þar til æxli myndast og greiningu ef um er að ræða 
aflífun eins eða fleiri hópa fyrir áætlaðan tíma. Leiðbeiningar um viðeigandi tölfræðilegar greiningar og helstu 
tilvísanir í alþjóðlega viðurkenndar tölfræðiaðferðir er að finna í leiðbeiningarskjali nr. 116 (7. heimild) og 
einnig í leiðbeiningarskjali nr. 35 um greiningu og mat á langvinnum eiturhrifum og krabbameinsvaldandi 
eiginleikum (20. heimild).

10.  Þegar gerð er rannsókn á krabbameinsvaldandi eiginleikum skal alltaf fylgja leiðbeinandi meginreglum og 
atriðum, sem hafa þarf í huga, sem lýst er í leiðbeiningarskjali Efnahags- og framfarastofnunarinnar um kennsl, 
mat og notkun á klínískum einkennum sem mannúðlegum endapunktum fyrir tilraunadýr sem eru notuð 
við öryggismat (21. heimild), einkum 62. mgr. Í þeim lið kemur eftirfarandi fram: Sýni dýr, í rannsóknum 
með endurtekinni skammtagjöf, klínísk einkenni sem stigvaxa og leiða til frekari versnunar ástands skal 
taka upplýsta ákvörðun um hvort aflífa skuli dýrið á mannúðlegan hátt. Í ákvörðuninni skal fjallað um gildi 
upplýsinganna sem fást með því að halda dýrinu áfram inni í rannsókninni, með hliðsjón af almennu ástandi 
þess. Ef ákvörðun er tekin um að hafa dýrið áfram í prófun skal auka tíðni eftirlits eftir þörfum. Einnig kann 
að vera hægt, án þess að skaða tilganginn með prófuninni, að hætta skammtagjöf um tíma, ef það mun létta á 
sársauka eða þjáningu, eða minnka prófunarskammtinn.

11.  Nákvæmari leiðbeiningar og umræðu um meginreglurnar um val á skammti fyrir rannsóknir á langvinnum 
eiturhrifum og krabbameinsvaldandi eiginleikum er að finna í leiðbeiningarskjali nr. 116 (7. heimild) og tveimur 
ritum frá International Life Sciences Institute (22. og 23. heimild). Kjarninn í áætluninni fyrir val á skammti 
ræðst af meginmarkmiði eða markmiðum rannsóknarinnar (6. liður). Við val á hentugum skammtastærðum 
skal tryggja jafnvægi, á milli hættuskimunar annars vegar og lýsingar á lágskammtasvörunum og mikilvægis 
þeirra hins vegar. Þetta á einkum við ef um er að ræða þessa sameinuðu rannsókn á langvinnum eiturhrifum og 
krabbameinsvaldandi eiginleikum.
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12.  Rétt er að yfirvega hvort gera skuli  þessa sameinuðu rannsókn á langvinnum eiturhrifum og krabbameinsvaldandi 
eiginleikum í stað þess að gera sérrannsókn á langvinnum eiturhrifum (kafli B.30 í þessum viðauka) og 
sérrannsókn á krabbameinsvaldandi eiginleikum (kafli B.32 í þessum viðauka). Með sameinuðum prófunum 
fæst aukin skilvirkni með tilliti til tíma og kostnaðar og hægt er að nota aðeins færri tilraunadýr, samanborið 
við gerð tveggja sérrannsókna, án þess að það rýri gæði gagnanna í áfanganum fyrir langvinn eiturhrif og 
áfanganum fyrir krabbameinsvaldandi eiginleika. Íhuga skal þó vandlega meginreglurnar um val á skammti 
(11. liður og liðir 22–26) þegar sameinuð rannsókn á langvinnum eiturhrifum og krabbameinsvaldandi 
eiginleikum er framkvæmd og einnig er viðurkennt að í tilteknum reglurömmum kunna að vera gerðar kröfur 
um sérrannsóknir. Í leiðbeiningarskjali nr. 116 (7. heimild) er að finna frekari leiðbeiningar um leiðir til að 
hanna sameinuðu rannsóknina á langvinnum eiturhrifum og á krabbameinsvaldandi eiginleikum til að ná fram 
hámarksskilvirkni, með tilliti til möguleikanna á að nota færri tilraunadýr, sem og með hagræðingu á ýmsum 
tilraunaverkferlum.

13.  Skilgreiningar, sem eru notaðar í tengslum við þessa prófunaraðferð, má finna í lok þessa kafla og í 
leiðbeiningarskjali nr. 116 (7. heimild).

MEGINREGLA PRÓFUNARINNAR

14.  Hönnun rannsóknarinnar samanstendur af tveimur samhliða áföngum, áfanga fyrir langvinn eiturhrif og 
áfanga fyrir krabbameinsvaldandi eiginleika (sjá 34. og 35. lið fyrir upplýsingar um lengd eftir því sem við 
á). Prófunaríðefnið er venjulega gefið með íkomuleið um munn en einnig getur prófun með íkomuleið við 
innöndun eða um húð verið viðeigandi. Í áfanganum fyrir langvinnu eiturhrifin er nokkrum hópum tilraunadýra 
gefið prófunaríðefnið daglega í kvörðuðum skömmum, ein skammtastærð í hverjum hópi, venjulega í 12 
mánuði, en hægt er að velja lengri eða styttri tíma eftir því hvaða kröfur gilda samkvæmt reglum (sjá 34. lið). 
Þessi tími skal vera nægilega langur til að áhrif uppsafnaðra eiturhrifa komi í ljós án truflandi áhrifa af völdum 
breytinga vegna öldrunar. Hönnun rannsóknarinnar getur einnig falið í sér fleiri en eina aflífun í rannsókninni, 
t.d. eftir 3 og 6 mánuði, og að teknu tilliti til þess þá má bæta við fleiri hópum dýra (sjá 20. lið). Í áfanganum 
fyrir krabbameinsvaldandi eiginleika er prófunaríðefnið gefið daglega nokkrum hópum tilraunadýra megnið af 
líftíma þeirra. Dýrin í báðum áföngum eru skoðuð vandlega til að kanna hvort einkenna eiturhrifa verði vart 
og hvort æxlismein hafi myndast. Dýr, sem drepast eða eru aflífuð meðan á prófun stendur, eru krufin og í lok 
prófunar eru eftirlifandi dýr aflífuð og krufin.

LÝSING Á AÐFERÐINNI

Val á dýrategund

15.  Þessi prófunaraðferð nær aðallega yfir mat á langvinnum eiturhrifum og krabbameinsvaldandi áhrifum í 
nagdýrum (2. liður). Til greina kemur að nota tegundir sem eru ekki nagdýr þegar fyrirliggjandi gögn benda 
til þess að þau eigi betur við til að spá fyrir um áhrif á heilbrigði manna. Rökstyðja skal val á dýrategund. 
Rottur eru ákjósanlegustu tilraunadýrin þótt einnig megi nota aðrar tegundir nagdýra, t.d. mýs. Þó að notkun 
músa í prófun á krabbameinsvaldandi eiginleikum nýtist takmarkað (24., 25. og 26. heimild) er enn þörf á 
prófun á músum í tengslum við tiltekna krabbameinsvaldandi eiginleika samkvæmt sumum núgildandi 
reglum nema ákveðið sé að slík rannsókn teljist ekki vísindalega nauðsynleg. Rottur og mýs hafa verið valdar 
sem tilraunategundir vegna tiltölulega stutts líftíma þeirra, útbreiddrar notkunar þeirra í lyfjafræðilegum og 
eiturefnafræðilegum rannsóknum, næmleika þeirra fyrir vakningu æxla og aðgengileika að stofnum sem 
hefur verið lýst á fullnægjandi hátt. Mikið magn upplýsinga um lífeðlisfræði og meinafræði þeirra liggur fyrir 
vegna þessara einkenna. Þegar krafist er rannsókna á langvinnum eiturhrifum/krabbameinsvaldandi áhrifum í 
öðrum dýrum en nagdýrum skal hönnun þeirra og framkvæmd byggjast á meginreglunum sem lýst er í þessari 
prófunaraðferð, ásamt þeim sem koma fram í kafla B.27 í þessum viðauka: 90 daga rannsókn á eiturhrifum hjá 
öðrum dýrum en nagdýrum við endurtekna skammta um munn (6. heimild). Í leiðbeiningarskjali nr. 116 (7. 
heimild) er að finna viðbótarupplýsingar um val á tegund og stofni.

16.  Nota skal heilbrigð, ung, fullvaxin dýr af algengum rannsóknarstofustofnum. Sameinuðu rannsóknina á 
langvinnum eiturhrifum/krabbameinsvaldandi eiginleikum skal helst framkvæma á dýrum af sama stofni og 
sama uppruna og notuð eru í forrannsóknum á eiturhrifum sem vara í skemmri tíma, en ef vitað er að dýr af 
þessum stofni og uppruna valda vandkvæðum, að því er varðar að uppfylla viðurkenndar viðmiðanir fyrir 
lifun í langtímarannsóknum (sjá leiðbeiningarskjal nr. 116 (7. heimild)), skal yfirvega að nota dýrastofn með 
viðunandi lifunarhlutfall fyrir langtímarannsókninni. Kvendýrin skulu vera eibær og ekki með fangi.

Aðbúnaður og fóðrun

17.  Dýrin má hafa hvert í sínu búri eða saman í búrum í litlum hópum af sama kyni en einungis kemur til greina 
að hafa dýr hvert í sínu búri ef vísindaleg rök eru færð fyrir því (27., 28. og 29. heimild). Koma skal búrunum 
þannig fyrir að staðsetning þeirra hafi sem minnst áhrif. Hiti í vistarverum tilraunadýranna skal vera 22 ºC (± 
3 ºC). Þótt rakastig eigi að vera minnst 30% og helst ekki yfir 70 %, nema við þrif á vistarverunum, er kjörraki 
50–60%. Nota skal gervilýsingu og hafa til skiptis birtu í 12 klukkustundir og myrkur í 12 klukkustundir. 
Nota má hefðbundið rannsóknarstofufóður ásamt ótakmörkuðu drykkjarvatni. Fóðrið ætti að uppfylla allar 
næringarþarfir tegundarinnar sem verið er að prófa og helst innihalda sem minnst af aðskotaefnum, s.s. 
varnarefnaleifum, þrávirkum, lífrænum mengunarefnum, plöntuestrógenum, þungmálmum og sveppaeitri, sem 
gætu haft áhrif á niðurstöðu prófunarinnar. Reglulega skal afla greiningarupplýsinga um næringarefnin og styrk 
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aðskotaefna í fóðrinu, í það minnsta í upphafi rannsóknarinnar og þegar breytingar eiga sér stað í lotunni sem er 
notuð, og skulu upplýsingarnar koma fram í lokaskýrslunni. Á sama hátt skal veita greiningarupplýsingar um 
drykkjarvatnið sem er notað í rannsókninni. Val á fóðri kann að ráðast af því að hægt sé að blanda prófunaríðefni 
í fóðrið á viðeigandi hátt og að það uppfylli næringarþörf dýranna þegar prófunaríðefnið er gefið með fóðrinu.

Dýrin undirbúin

18.  Nota skal heilbrigð dýr sem hafa verið látin venjast umhverfisaðstæðum á rannsóknarstofunni í a.m.k. 7 daga 
og hafa ekki verið notuð áður í tilraunir. Ef um er að ræða nagdýr ætti skammtagjöf að hefjast eins fljótt og 
hægt er eftir að dýrin eru vanin af spena og helst áður en þau ná átta vikna aldri. Tilgreina skal tegund, stofn, 
uppruna, kyn, þyngd og aldur tilraunadýranna. Við upphaf rannsóknarinnar ætti breytileiki í þyngd hjá báðum 
kynjum dýranna, sem eru notuð, að vera í lágmarki og ekki víkja meira en ± 20% frá meðalþyngd allra dýranna 
í rannsókninni, miðað við hvort kynið um sig. Dýrunum skal slembiraðað í samanburðar- og tilraunahópana. 
Ekki ætti að vera neinn marktækur munur á meðallíkamsþyngd milli hópa innan hvers kyns eftir slembiröðun. 
Ef tölfræðilega marktækur munur kemur fram skal endurtaka slembiröðunarþrepið ef mögulegt er. Hvert dýr 
skal fá sérstakt kenninúmer og skal merkt varanlega með því númeri með húðflúrun, örmerkingu eða með 
annarri hentugri aðferð.

VERKFERLI

Fjöldi og kyn dýra

19.  Nota skal bæði kynin. Nota skal nægjanlegan fjölda dýra til að hægt sé að framkvæma nákvæmt, líffræðilegt 
og tölfræðilegt mat. Þegar um er að ræða nagdýr skal því hver skömmtunarhópur (sem lýst er í 22. lið) og 
samskeiða samanburðarhópur, sem er ætlaður í áfanga rannsóknarinnar fyrir krabbameinsvaldandi eiginleika, 
innihalda a.m.k. 50 dýr af hvoru kyni. Eftir tilgangi rannsóknarinnar er hægt að hækka tölfræðilegan styrk 
helstu matsgilda með því að úthluta dýrum ójafnt í mismunandi skammtahópa, með fleiri en 50 dýrum í 
lágskammtahópunum, t.d. til að meta mögulega krabbameinsvaldandi eiginleika við litla skammta. Þó skal það 
viðurkennt að hófleg stækkun hóps eykur aðeins lítillega tölfræðilegan styrk rannsóknarinnar. Ef um er að ræða 
nagdýr skal í hverjum skömmtunarhópi (sem lýst er í 22. lið) og samskeiða samanburðarhópi, sem ætlaður er 
fyrir áfanga rannsóknarinnar fyrir langvinn eiturhrif, vera a.m.k. 10 dýr af hvoru kyni. Þess skal getið að þessi 
fjöldi er minni en í rannsókninni á langvinnum eiturhrifum (kafli B.30 í þessum viðauka). Túlkun gagnanna úr 
áfanganum fyrir langvinn eiturhrif, þar sem færri dýr eru í hverjum hópi, í þessari sameiginlegu rannsókn verður 
þó studd gögnum úr áfanga rannsóknarinnar fyrir krabbameinsvaldandi eiginleika þar sem dýrin eru fleiri. Í 
rannsóknum, þar sem mýs eru notaðar, getur þurft að bæta við dýrum í hvern skammtahóp í áfanganum fyrir 
langvinn eiturhrif svo að hægt sé að framkvæma allar tilskildar blóðfræðilegar mælingar. Frekari upplýsingar 
um tölfræðilega hönnun rannsóknarinnar og val á skammtastærðum til að hámarka tölfræðilegan styrk er að 
finna í leiðbeiningarskjali nr. 116 (7. heimild).

Ákvæði varðandi aflífanir í rannsókn, fylgihópa og vísbendidýr

20.  Í rannsókninni getur verið kveðið á um aflífun í rannsókn, t.d. eftir 6 mánuði fyrir áfangann fyrir langvinnu 
eiturhrifin, til að afla upplýsinga um þróun góðkynja breytinga og upplýsinga um verkunarhátt, ef vísindaleg 
rök eru færð fyrir því. Ef slíkar upplýsingar eru þegar fyrirliggjandi úr fyrri rannsóknum á prófunaríðefninu 
með tilliti til eiturhrifa við endurtekna skammta er e.t.v. ekki hægt að færa vísindaleg rök fyrir aflífun í 
rannsókn. Með dýrunum, sem eru notuð í áfanga rannsóknarinnar fyrir langvinn eiturhrif, sem varir yfirleitt 
í 12 mánuði (34. liður), fást upplýsingar um aflífun inni í rannsókn, fyrir áfanga rannsóknarinnar á krabba
meins valdandi eiginleikum, og með því fækkar í heild dýrunum sem eru notuð. Einnig er hægt að nota 
fylgihópa í áfanga rannsóknarinnar fyrir langvinn eiturhrif til að vakta hvort eiturefnafræðilegar breytingar, 
af völdum prófunaríðefnisins sem verið er að rannsaka, ganga til baka. Fylgihópana má takmarka við stærstu 
skammta stærðina í rannsókninni auk samanburðar. Einnig er hægt að bæta við viðbótarhóp vísbendidýra 
(yfirleitt 5 dýr af hvoru kyni) til vöktunar á sjúkdómastöðu, ef nauðsyn krefur, á meðan rannsókninni stendur 
(30. heimild). Í leiðbeiningarskjali nr. 116 (7. heimild) er að finna frekari leiðbeiningar um hvernig megi 
gera ráð fyrir aflífun inni í rannsókn og fylgi og vísbendidýrum í hönnun rannsóknarinnar en lágmarka þó 
heildarfjölda dýranna sem eru notuð.

21.  Ef gert er ráð fyrir fylgidýrum og/eða aflífunum inni í rannsókn í hönnun rannsóknarinnar skal fjöldi dýra í 
hverjum skammtahópi, sem höfð eru með í þessu skyni, yfirleitt vera 10 dýr af hvoru kyni og heildarfjöldi 
dýranna í hönnun rannsóknarinnar skal aukinn um þann fjölda dýra sem fyrirhugað er að aflífa áður en 
rannsókninni lýkur. Dýr sem skal aflífa í rannsókn og dýr úr fylgihópum sæta venjulega sömu athugunum 
og dýrin í áfanganum fyrir langvinn eiturhrif í meginrannsókninni, m.a. í tengslum við líkamsþyngd, fóðurát/
vatnsdrykkju, blóðfræðilegar og klínískar efnafræðilegar mælingar og meinafræðilegar rannsóknir, en þó er 
einnig hægt að gera ráðstafanir (í hópum sem aflífa á inni í rannsókn) til að takmarka mælingar við tiltekna 
meginþætti, s.s. taugaeiturhrif og ónæmiseiturhrif.

Skammtahópar og skömmtun

22.  Leiðbeiningar um öll atriði varðandi val á skammti og bil milli skammtastærða er að finna í leiðbeiningarskjali 
nr. 116 (7. heimild). Skammtastærðir skulu vera a.m.k. þrjár og nota skal samskeiða samanburðarhóp, bæði 
fyrir áfangann fyrir langvinn eiturhrif og áfangann fyrir krabbameinsvaldandi eiginleika. Skammtastærðir 
byggjast almennt á niðurstöðum úr skammtímarannsóknum með endurteknum skömmtum eða skammtastærða-
rannsóknum og skal þar tekið tillit til hvers kyns eiturefnafræðilegra gagna og gagna um eiturefnahvörf sem 
liggja fyrir að því er varðar prófunaríðefnið eða skyld íðefni.
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23.  Fullnaðarrannsókn með þremur skammtastærðum kann að teljast ónauðsynleg fyrir áfanga rannsóknarinnar 
á langvinnum eiturhrifum ef reikna má með því að prófun með einni skammtastærð, sem er a.m.k. 1000 mg/
kg líkamsþyngdar á dag, sé ekki líkleg til að valda skaðlegum áhrifum. Ákvörðun um þetta skal byggð á 
upplýsingum úr forrannsóknum og að teknu tilliti til þess að samkvæmt gögnum um íðefni, sem eru skyld að 
byggingu, sé eiturhrifa ekki að vænta. Nota má sem háskammt 1000 mg/kg líkamsþyngdar á dag nema váhrif 
á menn bendi til þess að nota þurfi stærri skammt.

24.  Svo fremi að eðlisefnafræðilegir eða líffræðilegir eiginleikar prófunaríðefnisins setji því ekki skorður skal velja 
stærstu skammtastærðina til að greina helstu marklíffæri og eiturhrif og koma í veg fyrir þjáningar, alvarleg 
eiturhrif, veikindatilvik eða dauða. Venjulega skal velja stærstu skammtastærðina til að kalla fram eiturhrif, sem 
birtast t.d. í minni þyngdaraukingu (minni en 10%). Þó er hægt, háð markmiði rannsóknarinnar (sjá 6. lið), að 
velja stærsta skammt sem er lægri en skammturinn sem gefur vísbendingar um eiturhrif, t.d. ef skammtur kallar 
fram skaðleg áhrif sem er áhyggjuefni en hefur engu að síður lítil áhrif á líftíma eða líkamsþyngd.

25.  Hægt er að velja skammtastærðir og bil milli skammtastærða sem gera kleift að fastsetja skammtasvörun og, háð 
verkunarhætti prófunaríðefnisins, mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif eða aðra fyrirhugaða niðurstöðu 
rannsóknarinnar, t.d. viðmiðunarskammt (sjá 27. lið). Þættir, sem huga skal að þegar lægsti skammtur er 
ákvarðaður, eru m.a. væntur halli skammtasvörunarferils, skammtar þar sem mikilvægar breytingar geta átt sér 
stað í efnaskiptum eða eiturefnafræðilegum verkunarmáta, hvar megi gera ráð fyrir viðmiðunarmörkunum og 
hvar megi gera ráð fyrir upphafspunkti fyrir framreikning á lágskammti. Við gerð sameiginlegrar rannsóknar 
á langvinnum eiturhrifum/krabbameinsvaldandi eiginleikum mun meginmarkmiðið vera að fá upplýsingar í 
þeim tilgangi að meta áhættu á krabbameinsvaldandi eiginleikum og að fá upplýsingar um langvinn eiturhrif 
mun yfirleitt vera aukamarkmið. Þetta skal haft í huga við val á skammti og bilum milli skammtastærða fyrir 
rannsóknina.

26.  Bilið sem valið er milli skammtastærða er háð markmiðum rannsóknarinnar og eiginleikum prófunaríðefnisins 
og ekki er hægt að mæla fyrir um það nákvæmlega í þessari prófunaraðferð en stuðullinn 2–4 veitir oft góða 
prófunarframmistöðu þegar hann er notaður til að ákveða stigminnkandi skammta og oft er betra að bæta fjórða 
prófunarhópnum við í stað þess að nota mjög stór bil á milli skammtastærða (t.d. stærri en sem nemur stuðlinum 
6–10). Almennt skal varast að nota stærri stuðla en 10 en ef þeir eru notaðir skal það rökstutt.

27.  Eins og lýst er nánar í leiðbeiningarskjali nr. 116 (7. heimild) skal m.a. taka til athugunar eftirfarandi atriði í 
tengslum við val á skammti:

— ólínuleika eða sveigjuskilpunkta í skammtasvöruninni sem vitað er um eða grunur er um,

— eiturhvarfafræði og skammtabil ef vakning efnaskipta, mettun eða ólínuleiki milli útvortis og innvortis 
skammta eiga sér stað eða ekki,

— undanfarandi meinsemdir, merki um vefjaskemmdir eða vísbending um þróun helstu undirliggjandi ferla,

— helstu (eða líklegir) þættir verkunarháttar, s.s. skammtar þar sem frumueiturhrif byrja að koma fram, 
hormónagildi raskast, samvægiskerfi eru aðþrengd o.s.frv.,

— svæði skammtasvörunarferilsins þar sem þörf er á sérstaklega traustu mati, t.d. í námunda við væntanlegan 
viðmiðunarskammt eða líkleg viðmiðunarmörk,

— umfjöllun um væntanleg váhrif á menn, einkum við val á litlum og meðalstórum skömmtum.

28.  Samanburðarhópurinn skal ekki hafa fengið meðferð eða eingöngu fá burðarefni ef burðarefni er notað við 
gjöf prófunaríðefnisins. Dýrin í samanburðarhópnum skulu fá sömu meðferð og dýrin í prófunarhópnum, 
að öðru leyti en því að þau fá ekki prófunaríðefnið. Ef burðarefni er notað skal gefa samanburðarhópnum 
stærsta skammtinn sem skammtahóparnir fá af burðarefninu. Ef prófunaríðefnið er gefið í fóðrinu og veldur 
því að talsvert dregur úr fóðurátivegna þess að bragðgæði fóðursins hafa rýrnað, getur verið gagnlegt að hafa 
samanburðarhóp til viðbótar sem er fóðraður samhliða og hentar betur til samanburðar.

Tilreiðsla skammta og gjöf prófunaríðefnis

29.  Prófunaríðefnið er venjulega gefið um munn með fóðri eða drykkjarvatni eða með magaslöngu. Í leiðbeiningar
skjali nr. 116 (7. heimild) er að finna viðbótarupplýsingar um íkomuleiðir og aðferð við gjöf. Val á íkomuleiðum 
og aðferðum við gjöf fer eftir tilgangi rannsóknarinnar, eðlisefnafræðilegum eiginleikum prófunaríðefnisins, 
lífaðgengi þess og helstu váhrifaleiðinni hjá mönnum. Færa skal rök fyrir vali á íkomuleið og aðferð við gjöf. 
Með velferð dýranna að leiðarljósi skal eingöngu nota gjöf um munn með magaslöngu þegar um er að ræða efni 
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þar sem þessi íkomuleið og aðferð við lyfjagjöf veldur nokkuð örugglega váhrifum á menn (t.d. lyf). Ef um er 
að ræða íðefni sem eru notuð í fóður eða í umhverfinu, þ.m.t. varnarefni, eru þau vanalega gefin með fóðri eða 
drykkjarvatni. Við sumar aðstæður, t.d. váhrif í starfi, geta þó aðrar íkomuleiðir hentað betur.

30.  Ef nauðsyn krefur er prófunaríðefnið leyst upp eða útbúin úr því svifblanda í heppilegu burðarefni. Hafa 
skal í huga eftirfarandi eiginleika burðarefnisins og annarra aukefna, eftir því sem við á: áhrif á frásog, 
dreifingu, efnaskipti eða geymd prófunaríðefnisins, áhrif á efnaeiginleika prófunaríðefnisins, sem geta breytt 
eitureiginleikum þess, og áhrif á vatnsdrykkju eða fóðurát eða næringarástand dýranna. Mælt er með því að 
nota helst lausnir/svifblöndur með í vatni, ef þess er kostur, en að öðrum kosti lausnir/ýrulausnir í olíu (t.d. 
maísolíu) en að þeim slepptum geta lausnir með öðrum burðarefnum komið til greina. Ef notuð eru önnur 
burðarefni en vatn skulu eitureiginleikar þeirra vera þekktir. Upplýsingar um stöðugleika prófunaríðefnisins 
og einsleitni skammtalausna eða fóðurs (eins og við á), samkvæmt aðstæðum við inngjöf (t.d. gjöf með fóðri), 
skulu liggja fyrir.

31.  Þegar um er að ræða íðefni sem eru gefin inn með fóðri eða drykkjarvatni er mikilvægt að tryggja að magn 
prófunaríðefnisins raski ekki venjulegu næringar- eða vökvajafnvægi. Í rannsóknum á langvinnum eiturhrifum 
þar sem notuð er inngjöf með fóðri skal styrkur prófunaríðefnisins í fóðrinu að jafnaði ekki fara yfir efri mörk, 
sem eru 5% af fóðrinu í heild, til að komast hjá næringarójafnvægi. Þegar prófunaríðefni er gefið inn með 
fóðri má nota annaðhvort fastan styrk (mg/kg fóðurs eða í milljónarhlutum) eða fasta skammtastærð miðað við 
líkamsþyngd dýrsins, sem reiknað er út vikulega. Tilgreina skal hvaða kostur er valinn.

32.  Ef um er að ræða inngjöf um munn skal dýrunum gefið prófunaríðefnið daglega (sjö daga í hverri viku) í 12 
mánuði (áfanginn fyrir langvinn eiturhrif) eða 24 mánuði (áfanginn fyrir krabbameinsvaldandi eiginleika), sjá 
einnig 33. og 34. lið. Færa skal rök fyrir því ef önnur tilhögun er á gjöf skammta, t.d. ef gefið er fimm daga 
í viku. Ef um er að ræða inngjöf um húð skulu dýrin venjulega meðhöndluð með prófunaríðefninu í a.m.k. 6 
klukkustundir á dag 7 daga í viku, eins og tilgreint er í kafla B.9 í þessum viðauka (11. heimild), í 12 mánuði 
(áfanginn fyrir langvinn eiturhrif) eða 24 mánuði (áfanginn fyrir krabbameinsvaldandi eiginleika). Váhrifum 
með íkomuleið við innöndun er beitt í 6 klukkustundir á dag, 7 daga í viku, en váhrif 5 daga í viku eru einnig 
heimil ef rök eru færð fyrir þeim. Váhrifatímabilið er yfirleitt 12 mánuðir (áfanginn fyrir langvinn eiturhrif) eða 
24 mánuðir (áfanginn fyrir krabbameinsvaldandi eiginleika). Ef önnur nagdýr en rottur verða fyrir váhrifum 
um nef eingöngu er hægt að stilla hámarkslengdir váhrifatímans til að lágmarka tegundarbundna þjáningu. 
Færa skal rök fyrir því þegar váhrifatíminn er styttri en 6 klst. á dag. Sjá einnig kafla B.8 í þessum viðauka (9. 
heimild).

33.  Ef prófunaríðefnið er gefið dýrunum með slöngu skal nota magaslöngu eða hentuga inngjafarslöngu á svipuðum 
tíma á hverjum degi. Yfirleitt er gefinn stakur skammtur einu sinni á dag en ef íðefni er staðbundið ertandi er hægt 
að viðhalda daglegum skammti með því að gefa hann inn í tvennu lagi (tvisvar á dag). Hámarksrúmmál vökva, 
sem gefa má í einu, ræðst af stærð tilraunadýrsins. Rúmmálið skal haft eins lítið og unnt er og skal yfirleitt ekki 
fara yfir 1 ml/100g líkamsþyngdar fyrir nagdýr (31. heimild). Halda skal rúmmálsfrávikum í lágmarki með því 
að stilla styrkinn svo að rúmmálið haldist stöðugt fyrir allar skammtastærðir. Undantekningarnar eru íðefni sem 
eru hugsanlega ætandi eða ertandi og þau þarf að þynna til að komast hjá alvarlegum, staðbundnum áhrifum. 
Varast skal prófanir í styrkleika sem líklegt er að hafi ætandi og ertandi áhrif á meltingarveginn.

Lengd rannsóknartíma

34.  Skömmtunartímabilið og lengd áfangans fyrir langvinnu eiturhrifin í þessari rannsókn er yfirleitt 12 mánuðir 
þótt í hönnun rannsóknarinnar sé einnig gert ráð fyrir rannsóknum sem vara annaðhvort skemur (t.d. 6 eða 9 
mánuði) eða lengur (t.d. 18 eða 24 mánuði), háð kröfum samkvæmt sérstökum reglukerfum eða fyrir tiltekinn 
verkunarhátt. Færa skal rök fyrir frávikum frá 12 mánaða löngum váhrifatíma, einkum ef váhrifatíminn er 
styttri. Gert er hlé á meðferð á öllum skammtahópum fyrir þennan áfanga á tilteknum tíma til að meta langvinn 
eiturhrif og góðkynja vefjaskemmdir. Fylgihópar, sem bætt er við til að vakta hvort eiturefnafræðilegar 
breytingar af völdum prófunaríðefnisins, sem verið er að rannsaka, ganga til baka, skulu ekki fá skammta í 
a.m.k. 4 vikur og ekki lengur en þriðjung heildarrannsóknartímans eftir að váhrifum lýkur.

35.  Rannsóknaráfanginn fyrir krabbameinsvaldandi eiginleika stendur yfirleitt yfir í 24 mánuði fyrir nagdýr, sem 
er megnið af venjulegum líftíma dýranna sem eru notuð. Hægt er að nota styttri eða lengri rannsóknir, eftir því 
hver líftími stofna dýrategundanna í rannsókninni, en færa skal rök fyrir slíku. Fyrir tiltekna músastofna, t.d. 
stofna AKR/J, C3H/J eða C57BL/6J, getur 18 mánaða rannsókn hentað betur. Eftirfarandi atriði veita nokkrar 
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leiðbeiningar varðandi lengd og lok rannsóknar og lifun en í leiðbeiningarskjali nr. 116 (7. heimild) er að 
finna frekari leiðbeiningar, þ.m.t. umfjöllun um ásættanleika rannsóknar á neikvæðri krabbameinsmyndun  
(e. negative carcinogenicity study) í tengslum við lifun í rannsókninni.

— Til greina kemur að ljúka rannsókn þegar fjöldi eftirlifandi í lægri skammtahópum eða samanburðarhópum 
fer niður fyrir 25%.

— Þegar einungis dýr úr hópnum sem fær stærsta skammtinn deyja fyrir tímann vegna eiturhrifa á það ekki 
að leiða til að þess að rannsókninni að verði hætt.

— Skoða skal lifun fyrir hvort kynið um sig.

— Rannsóknin ætti ekki að vara fram yfir þann tíma þegar gögnin, sem fást úr rannsókninni, hætta að nægja 
til að hægt sé að gera tölfræðilega gilt mat.

ATHUGANIR (ÁFANGI FYRIR LANGVINN EITURHRIF)

36.  Athuga skal öll dýr með tilliti til sjúkdómsástands eða dauða, yfirleitt kvölds og morgna alla daga, þ.m.t. um 
helgar og á orlofsdögum. Gera skal almennar, klínískar athuganir a.m.k. einu sinni á dag, helst á sama tíma eða 
sömu tímum á hverjum degi, og hafa það í huga hvenær vænta má hámarksáhrifa af inngjöfinni ef um er að 
ræða inngjöf með magaslöngu.

37.  Gera skal ítarlegar klínískar athuganir á öllum dýrum a.m.k. einu sinni fyrir fyrstu váhrif (til að koma megi 
við samanburði hjá hverju einstöku dýri), í lok fyrstu viku rannsóknarinnar og einu sinni í mánuði eftir það. 
Aðferðarlýsingin fyrir athuganir skal skipulögð þannig að breytileiki milli einstakra athugenda sé í lágmarki og 
að þeir séu óháðir prófunarhópnum. Þessar athuganir skulu gerðar utan við búr dýranna, helst í stöðluðu rými 
og alltaf á sömu tímum. Þær skulu vandlega skráðar og helst skal styðjast við stigakerfi sem prófunarstofan 
hefur skilgreint vandlega. Reynt skal eftir megni að sjá til þess að skilyrði við athuganirnar breytist sem minnst. 
Merki sem fylgst er með skulu vera, en ekki takmarkast við, breytingar í húð, feldi, augum og slímhúð, tilvik 
af seytingu og úrgangslosun og ósjálfráðri starfsemi (t.d. táramyndun, hárrisi, stærð augasteins og óvenjulegu 
öndunarmynstri). Einnig skal skrá breytingar á göngulagi, líkamsstöðu og viðbrögð við meðhöndlun, svo og 
vöðvakippi og vöðvaspennu, staðnað atferli (t.d. ef dýrin snyrta sig í sífellu eða ganga stöðugt í hringi) eða 
afbrigðilegt atferli (t.d. sjálfssköddun eða ef dýrin ganga aftur á bak) (32. heimild).

38.  Framkvæma skal augnskoðun með augnspegli, eða öðru hentugu tæki, á öllum dýrum áður en prófunaríðefnið 
er gefið í fyrsta skipti. Við lok rannsóknarinnar ætti þessi skoðun helst að hafa farið fram á öllum dýrum en 
a.m.k. þeim í hópnum sem fær stærsta skammtinn og í samanburðarhópnum. Ef meðferðartengdar breytingar 
greinast í augum dýra skulu öll dýrin skoðuð. Ef greining á byggingu augnanna eða aðrar upplýsingar benda til 
eiturhrifa í augum skal auka tíðni augnskoðunar.

39.  Þegar um er að ræða íðefni þar sem fyrri 28 daga og/eða 90 daga eiturhrifaprófanir með endurteknum 
skömmtum gefa vísbendingar um að íðefnið geti valdið taugaeiturhrifum, er valkvætt að meta viðbrögð við 
skynáreiti af ýmsu tagi (32. heimild) (t.d. hljóð eða sjónrænt áreiti og áreiti á stöðu og hreyfiskynfæri) (33., 
34. og 35. heimild), gripstyrk (36. heimild) og hreyfistarfsemi (37. heimild) áður en rannsóknin hefst og með 
þriggja mánaða millibili eftir það, þar til liðnir eru 12 mánuðir, og við lok rannsóknarinnar (ef hún varir lengur 
en 12 mánuði). Nánari lýsing á verkferlunum, sem fylgja má, er að finna í þeim heimildum sem vísað er til. 
Hins vegar má einnig notast við annars konar verkferli en vísað er til.

40.  Að því er varðar íðefni þar sem fyrri 28 daga og/eða 90 daga eiturhrifaprófanir með endurteknum skömmtum 
gefa vísbendingar um möguleika á ónæmiseitrandi áhrifum er heimilt að gera frekari rannsóknir á þessum 
endapunkti við lok rannsóknar.

Líkamsþyngd, fóðurát/vatnsdrykkja og nýting fóðurs

41.  Öll dýr skulu vigtuð í upphafi meðferðar, a.m.k. einu sinni í viku fyrstu 13 vikurnar og a.m.k. einu sinni í 
mánuði eftir það. Mæla ætti fóðurát og nýtingu fóðurs a.m.k. einu sinni í viku fyrstu 13 vikurnar og a.m.k. einu 
sinni í mánuði eftir það. Vatnsdrykkja skal mæld a.m.k. einu sinni í viku fyrstu 13 vikurnar og a.m.k. einu sinni 
í mánuði eftir það ef prófunaríðefnið er gefið inn í drykkjarvatni. Einnig skal huga að mælingum á vatnsnotkun 
í rannsóknum þar sem vatnsdrykkju er breytt.
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Blóðfræði og klínísk lífefnafræði

42.  Í rannsóknum með nagdýrum skal framkvæma blóðfræðilegar rannsóknir á öllum tilraunadýrum (10 karldýrum 
og 10 kvendýrum í hverjum hópi) eftir 3, 6 og 12 mánuði og við lok rannsóknarinnar (ef hún varir lengur en 12 
mánuði). Í rannsóknum, þar sem mýs eru notaðar, getur þurft að nota fylgidýr svo að hægt sé að framkvæma 
allar tilskildar blóðfræðilegar mælingar (sjá 19. lið). Í rannsóknum með tegundum sem eru ekki nagdýr skal taka 
sýni úr færri dýrum (t.d. 4 dýrum af hvoru kyni og í hverjum hópi í rannsóknum með hunda), á sýnatökutíma í 
rannsókn og við lok rannsóknar, eins og lýst er fyrir nagdýr. Ekki þarf að framkvæma mælingar eftir 3 mánuði 
hjá nagdýrum eða öðrum dýrum ef engin merki um áhrif komu fram í blóðfræðiþáttum í fyrri 90 daga rannsókn 
sem framkvæmd var með sambærilegum skammtastærðum. Taka skal blóðsýni í svæfingu á tilteknum stað, t.d. 
með hjartaástungu eða úr aftanaugntóttarstokki.

43.  Rannsaka skal eftirfarandi mæliþætti (38. heimild): heildarfjölda og deilitalningu hvítkorna, rauðkornafjölda, 
blóðflögufjölda, blóðrauðastyrk, blóðkornaskil, meðalgildi fyrir blóðkorn , meðalblóðrauða í blóðkornum, 
meðalstyrk blóðrauða í blóðkornum, próþrombíntíma, og virkan þrombóplastíntíma að hluta til. Aðra 
blóðfræðiþætti, s.s. Heinz-innlyksur eða önnur óvenjuleg form og byggingar rauðkorna eða methemóglóbín er 
hægt að mæla eins og við á með hliðsjón af eiturhrifum prófunaríðefnisins. Almennt skal nálgun vera sveigjanleg 
með hliðsjón af þeim áhrifum tiltekins prófunaríðefnis sem koma fram og/eða búist er við. Ef prófunaríðefnið 
hefur áhrif á blóðfrumumyndandi kerfið má einnig tilgreina netfrumufjölda og beinmergsfrumufræði þó að ekki 
þurfi að gera það reglulega.

44.  Gera skal klínískar, lífefnafræðilegar mælingar á blóðsýnum, sem tekin eru úr öllum tilraunadýrum (10 karl-
dýrum og 10 kvendýrum í hverjum hópi) á sama tímabili eins og tilgreint er fyrir blóðfræðilegar rannsóknir, til 
að rannsaka helstu eiturhrif í vefjum, einkum áhrif á nýru og lifur. Í rannsóknum, þar sem mýs eru notaðar, kann 
að vera þörf á að nota dýr úr fylgihópum til að framkvæma allar klínísku, lífefnafræðilegu mælingarnar sem 
krafist er. Í rannsóknum með tegundum sem eru ekki nagdýr skal taka sýni úr færri dýrum (t.d. 4 dýrum af hvoru 
kyni og í hverjum hópi í rannsóknum með hunda), á sýnatökutíma í rannsókn og við lok rannsóknar, eins og 
lýst er fyrir nagdýr. Ekki þarf að framkvæma mælingar eftir 3 mánuði hjá nagdýrum eða öðrum dýrum ef engin 
merki um áhrif komu fram í klínískum, lífefnafræðilegum mæliþáttum í fyrri 90 daga rannsókn sem framkvæmd 
var með sambærilegum skammtastærðum. Mælt er með því að dýrin (að frátöldum músum) séu látin fasta 
nóttina áður en blóðsýnin eru tekin (12). Rannsaka skal eftirfarandi mæliþætti (38. heimild): glúkósa, þvagefni 
(köfnunarefni í þvagefni), kreatínín, heildarprótín, albúmín, kalsíum, natríum, kalíum, heildarkólesteról, a.m.k. 
tvær viðeigandi prófanir fyrir mat sem tengist lifrarfrumum (alanínamínótransferasa, aspartatamínótransferasa, 
glútamatvetnissvipti, heildargallsýru) (39. heimild), og a.m.k. tvær viðeigandi prófanir fyrir mat sem tengist lifur, 
gallblöðru og gallgöngum (basískum fosfatasa, gammaglútamýltransferasa, 5′núkleótíðasa, heildargallrauða 
og heildargallsýru) (39. heimild). Hægt er að mæla aðra þætti úr klínískri lífefnafræði, s.s. þríglýseríð við föstu, 
tiltekna hormóna og kólínesterasa, eins og við á, með hliðsjón af eiturhrifum prófunaríðefnisins. Almennt þarf 
tilhögun að vera sveigjanleg eftir þeim áhrifum tiltekins prófunaríðefnis sem koma fram og/eða búist er við.

45.  Framkvæma skal mælingar á þvagsýnum úr öllum tilraunadýrunum (10 karldýrum og 10 kvendýrum í hverjum 
hópi) á sama tímabili og fyrir blóðfræði og klíníska efnafræði. Ekki þarf að framkvæma mælingar eftir 3 
mánuði ef engin merki um áhrif komu fram í þvagrannsókninni í fyrri 90 daga rannsókn sem framkvæmd 
var með sambærilegum skammtastærðum. Eftirfarandi mæliþættir eru í tilmælum sérfræðinga um rannsóknir 
í klínískri meinafræði (38. heimild): útlit, rúmmáli, osmólalstyrkur eða eðlisþyngd, sýrustig, heildarprótín 
og glúkósi. Aðrar mælingar ná yfir ketón, úróbílínógen, gallrauða og blóð í úrgangi. Bæta má við frekari 
mæliþáttum, ef nauðsyn krefur, til að rannsaka frekar þau áhrif sem fram koma.

46.  Almennt er talið að í hundarannsóknum þurfi að ákvarða blóðfræðilegar og klínískar, lífefnafræðilegar grunn
breytur áður en meðferð hefst en þær eru ekki nauðsynlegar í rannsóknum með nagdýrum (38. heimild). Ef 
rannsóknarsöguleg grunngögn (sjá 58. lið) eru ófullnægjandi skal yfirvega að afla slíkra gagna.

MEINAFRÆÐI

Stórsæ krufning

47.  Framkvæma skal gagngera, stórsæja krufningu á öllum dýrum í rannsókninni og skal m.a. rannsaka vandlega 
yfirborð líkamans, öll op og einnig kúpuhol, brjósthol og kviðarhol og innihald þeirra. Þó er einnig hægt að 
gera ráðstafanir (í hópum sem aflífa á í rannsókn eða í fylgihópum) til að takmarka mælingar við tiltekna 
meginþætti, s.s. taugaeiturhrif og ónæmiseiturhrif (sjá 21. lið). Ekki þarf að framkvæma krufningu á þessum 
dýrum né þær aðgerðir sem lýst er í eftirfarandi liðum. Það kann að vera nauðsynlegt að kryfja vísbendidýr en 
slíkt ákveður rannsóknarstjórinn í hverju tilviki fyrir sig.

(12) Við allmargar mælingar á sermi og blóðvökva, einkum þegar glúkósi er mældur, er best að láta dýrin fasta yfir nótt. Aðalástæðan er 
sú að óhjákvæmilega verða niðurstöður breytilegri ef dýrin eru ekki látin fasta og það getur falið þau áhrif sem eru lítt áberandi og 
gert túlkun erfiðari. Þó skal þess getið að fasta yfir nótt gæti haft áhrif á almenn efnaskipti dýranna og það getur truflað dagleg váhrif 
frá prófunaríðefninu, einkum í rannsóknum þar sem efnið er gefið með fóðri. Öll dýr skulu metin í sama lífeðlisfræðilega ástandi og 
nákvæmt eða taugafræðilegt mat skal því vera á áætlun á öðrum degi en þegar klínísk, lífefnafræðileg sýni eru tekin.
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48.  Mæla skal þyng líffæra úr öllum dýrum nema þeim sem eru undanskilin í seinni hluta 47. liðar. Skera skal 
alla viðloðandi vefi frá nýrnahettum, heila, eistalyppum, hjarta, nýrum, lifur, eggjastokkum, milta, eistum, 
skjaldkirtli (vigtaður eftir festingu með kalkkirtlum), og legi allra dýranna (að undanskildum þeim sem finnast 
dauðvona og/eða eru aflífuð í rannsókninni), eftir því sem við á, og þessi líffæri skulu vigtuð blaut eins fljótt og 
hægt er eftir krufningu, þ.e. áður en þau þorna.

49.  Eftirfarandi vefir skulu varðveittir í þeim festingarmiðli sem er heppilegastur, bæði fyrir viðkomandi tegund 
vefjar og fyrirhugaðar, vefjameinafræðilegar rannsóknir (40. heimild) (vefir í hornklofa eru valkvæðir):

Allar stórsæjar 
vefjaskemmdir

Hjarta Bris Magi (formagi, 
kirtlamagi)

Nýrnahetta Dausgörn Kalkkirtill [Tennur]

Ósæð Ásgörn Úttaug Eistu

Heili (þ.m.t. stórheili, 
litli heili og mænukylfa/
heilabrú)

Nýru Heiladingull Hóstarkirtill

Botnristill Tárakirtill (ytri) Blöðruhálskirtill Skjaldkirtill

Legháls Lifur Endaþarmur [Tunga]

Hlaupkirtill Lungu Munnvatnskirtill Barki

Digurgirni Eitlar (bæði grunnlægir 
og djúplægir)

Sáðblaðra Þvagblaðra

Skeifugörn Mjólkurkirtill 
(skyldubundið fyrir 
kvendýr og, ef sýnilegur 
við krufningu, fyrir 
karldýr)

Beinagrindarvöðvi Leg (þ.m.t. legháls)

Eistalyppa [efri hluti öndunarvegar, 
þ.m.t. nef, nefaða og 
afholur nefs]

Húð [Þvagpípa]

Auga (þ.m.t. sjónhimna) Vélinda Mæna (þrír hæðarfletir: 
háls-, brjóst- og 
lendarhluti)

[Þvagrás]

[Lærleggur með lið] [Lyktarklumba] Milta Leggöng

Gallblaðra (fyrir aðrar 
tegundir en rottu)

Eggjastokkur [Bringubein] sneið af beinmerg og/eða 
nýlegt beinmergssýni

Harderian-kirtill

 Ef um er að ræða pöruð líffæri, t.d. nýru og nýrnahettur, skal varðveita bæði líffærin. Niðurstöður, bæði 
klínískar og aðrar, geta bent til þess að rannsaka þurfi fleiri vefi. Einnig skal varðveita öll líffæri sem líkur eru 
á að séu marklíffæri út frá þekktum eiginleikum prófunaríðefnisins. Í rannsóknum með íkomuleið um húð skal 
rannsaka sömu líffæri og sett eru fram í skránni yfir líffæri sem skal varðveita þegar íkomuleið er um munn, og 
er sérstaklega mikilvægt að taka og varðveita sýni af húð á inngjafarstað. Í innöndunarrannsóknum skal skráin 
yfir vefi úr öndunarvegi, sem skal varðveita og rannsaka, vera í samræmi við tilmælin í kafla B.8 í þessum 
viðauka (9. heimild) og kafla B.29 í þessum viðauka (10. heimild). Að því er varðar önnur líffæri/vefi (og til 
viðbótar við vefina úr öndunarveginum sem skal varðveita sérstaklega) skal rannsaka þau líffæri sem sett eru 
fram í skránni fyrir íkomuleið um munn.

Vefjameinafræði

50.  Leiðbeiningar eru tiltækar varðandi bestu starfsvenjur við framkvæmd eiturefnafræðilegra meinafræðirannsókna 
(40. heimild). Vefjameinafræðilegu rannsóknirnar skulu að lágmarki ná yfir:

— alla vefi úr hópnum sem fær stærsta skammtinn og samanburðarhópnum,
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— alla vefi úr dýrum sem deyja eða voru aflífuð á meðan rannsókninni stóð,

— alla vefi sem sýna stórsæjan afbrigðileika,

— markvefi eða vefi sem sýndu meðferðartengdar breytingar í hópnum sem fær stærsta skammtinn, úr öllum 
dýrum í öllum öðrum skammtahópum,

— ef um er að ræða pöruð líffæri, t.d. nýru og nýrnahettur, skal rannsaka bæði líffærin.

ATHUGANIR (ÁFANGI FYRIR KRABBAMEINSVALDANDI EIGINLEIKA) 

51.  Athuga skal öll dýr með tilliti til sjúkdómsástands eða dauða, yfirleitt kvölds og morgna alla daga, þ.m.t. 
um helgar og á orlofsdögum. Að auki skal athuga öll dýr einu sinni á dag með tilliti til eiturefnafræðilegra 
ummerkja. Ef um er að ræða rannsóknir með inngjöf með magaslöngu skal athuga dýrin á tímabilinu strax eftir 
gjöf. Gefa skal sérstakan gaum að æxlismyndun og skrá skal hvenær hún hefst og staðsetningu, stærðarmál, 
útlit og þróun allra vel sýnilegra eða áþreifanlegra æxla.

52.  Öll dýr skulu vigtuð í upphafi meðferðar, a.m.k. einu sinni í viku fyrstu 13 vikurnar og a.m.k. einu sinni í 
mánuði eftir það. Mæla ætti fóðurát og nýtingu fóðurs a.m.k. einu sinni í viku fyrstu 13 vikurnar og a.m.k. 
einu sinni í mánuði eftir það. Vatnsdrykkja skal mæld a.m.k. einu sinni í viku fyrstu 13 vikurnar og a.m.k. einu 
sinni í mánuði eftir það þegar prófunaríðefnið er gefið inn í drykkjarvatni. Einnig skal huga að mælingum á 
vatnsnotkun í rannsóknum þar sem breyting hefur orðið á vatnsdrykkju.

Blóðfræði, klínísk lífefnafræði og aðrar mælingar

53.  Til að hámarka upplýsingarnar sem fást úr rannsókninni, einkum varðandi verkunarhætti, er hægt að taka 
blóðsýni fyrir blóðfræði og klíníska lífefnafræði, en slíkt ákveður þó rannsóknarstjórinn. Einnig getur 
þvagrannsókn verið viðeigandi. Gögnin um dýrin sem notuð eru í áfanga rannsóknarinnar fyrir langvinn 
eiturhrif, sem varir yfirleitt í 12 mánuði (34. liður), mun veita upplýsingar um þessa þætti. Frekari upplýsingar 
um kosti þess að taka slík sýni í tengslum við rannsókn á krabbameinsvaldandi eiginleikum eru settar fram í 
leiðbeiningarskjali nr. 116 (7. heimild). Ef blóðsýni eru tekin skal þeim safnað í lok prófunartímabilsins, rétt 
áður eða um leið og dýrin eru aflífuð. Þau skulu tekin í svæfingu á tilteknum stað, t.d. með hjartaástungu eða úr 
aftanaugntóttarstokki. Einnig er hægt að undirbúa blóðstrok til rannsóknar, einkum ef beinmergur virðist vera 
marklíffærið, þó að dregið hafi verið í efa  að slík rannsókn á blóðstroki í áfanganum fyrir krabbameinsvaldandi 
eiginleika hafi nokkurt gildi fyrir matið á krabbameinsvaldandi/æxlismyndandi eiginleikum (38. heimild).

MEINAFRÆÐI

Stórsæ krufning

54.  Framkvæma skal gagngera, stórsæja krufningu á öllum dýrum í rannsókninni, að undanskildum vísbendidýrum 
og öðrum dýrum í fylgihópum (sjá 20. lið), og skal m.a. rannsaka vandlega yfirborð líkamans, öll op og einnig 
kúpuhol, brjósthol og kviðarhol og innihald þeirra. Það kann að vera nauðsynlegt að kryfja vísbendidýr og 
önnur fylgidýr en slíkt ákveður rannsóknarstjórinn í hverju tilviki fyrir sig. Þyngd líffæra er yfirleitt ekki notuð í 
rannsóknum á myndun krabbameins þar eð breytingar vegna öldrunar og á síðari stigum æxlismyndunar raskar 
notagildi gagna um þyngd líffæra. Hins vegar getur þyngd líffæra verið mikilvæg við mat á vægi rökstuddra 
vísbendinga og einkum fyrir upplýsingar um verkunarhátt. Ef þyngd líffæra er hluti af fylgirannsókn skulu 
gildin skráð eigi síðar en ári eftir upphaf rannsóknarinnar.

55.  Eftirfarandi vefir skulu varðveittir í þeim festingarmiðli sem er heppilegastur, bæði fyrir viðkomandi tegund 
vefjar og fyrirhugaðar, vefjameinafræðilegar rannsóknir (40. heimild) (vefir í hornklofa eru valkvæðir):

Allar stórsæjar 
vefjaskemmdir

Hjarta Bris Magi (formagi, 
kirtlamagi)

Nýrnahetta Dausgörn Kalkkirtill [Tennur]

Ósæð Ásgörn Úttaug Eistu

Heili (þ.m.t. stórheili, 
litli heili og mænukylfa/
heilabrú)

Nýru Heiladingull Hóstarkirtill

Botnristill Tárakirtill (ytri) Blöðruhálskirtill Skjaldkirtill
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Legháls Lifur Endaþarmur [Tunga]

Hlaupkirtill Lungu Munnvatnskirtill Barki

Digurgirni Eitlar (bæði grunnlægir 
og djúplægir)

Sáðblaðra Þvagblaðra

Skeifugörn Mjólkurkirtill 
(skyldubundið fyrir 
kvendýr og, ef sýnilegur 
við krufningu, fyrir 
karldýr)

Beinagrindarvöðvi Leg (þ.m.t. legháls)

Eistalyppa [efri hluti öndunarvegar, 
þ.m.t. nef, nefaða og 
afholur nefs]

Húð [Þvagpípa]

Auga (þ.m.t. sjónhimna) Vélinda Mæna (þrír hæðarfletir: 
háls-, brjóst- og 
lendarhluti)

[Þvagrás]

[Lærleggur með lið] [Lyktarklumba] Milta Leggöng

Gallblaðra (fyrir aðrar 
tegundir en rottu)

Eggjastokkur [Bringubein] sneið af beinmerg og/eða 
nýlegt beinmergssýni

Harderian-kirtill

 Ef um er að ræða pöruð líffæri, t.d. nýru og nýrnahettur, skal varðveita bæði líffærin. Niðurstöður, bæði 
klínískar og aðrar, geta bent til þess að rannsaka þurfi fleiri vefi. Einnig skal varðveita öll líffæri sem líkur eru 
á að séu marklíffæri út frá þekktum eiginleikum prófunaríðefnisins. Í rannsóknum með íkomuleið um húð skal 
rannsaka sömu líffæri og sett eru fram í skránni yfir líffæri sem skal varðveita þegar íkomuleið er um munn, og 
er sérstaklega mikilvægt að taka og varðveita sýni af húð á inngjafarstað. Í innöndunarrannsóknum skal skráin 
yfir vefi úr öndunarvegi, sem skal varðveita og rannsaka, vera í samræmi við tilmælin í kafla B.8 í þessum 
viðauka (8. heimild) og kafla B.29 í þessum viðauka (9. heimild). Að því er varðar önnur líffæri/vefi (og til 
viðbótar við vefina úr öndunarveginum sem skal varðveita sérstaklega) skal rannsaka þau líffæri sem sett eru 
fram í skránni fyrir íkomuleið um munn.

Vefjameinafræði

56.  Leiðbeiningar eru tiltækar varðandi bestu starfsvenjur við framkvæmd eiturefnafræðilegra meinafræðirannsókna 
(40. heimild). Að lágmarki skal rannsaka eftirfarandi vefi:

— alla vefi úr hópnum sem fær stærsta skammtinn og samanburðarhópnum,

— alla vefi úr dýrum sem deyja eða eru aflífuð í rannsókninni,

— alla vefi sem sýna stórsæja afbrigðileika, þ.m.t. æxli,

— ef vefjameinafræðilegar, meðferðartengdar breytingar finnast í hópnum sem fær stærsta skammtinn skal 
rannsaka sömu vefi úr öllum dýrum í öllum öðrum skammtahópum,

— ef um er að ræða pöruð líffæri, t.d. nýru og nýrnahettur, skal rannsaka bæði líffærin.

GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF (KRABBAMEINSVALDANDI EIGINLEIKAR OG LANGVINN EITURHRIF)

Gögn

57.  Leggja skal fram gögn fyrir hvert dýr fyrir allar breytur sem metnar eru. Auk þess skal taka öll gögn saman í 
töflu þar sem fram kemur, fyrir hvern hóp í prófuninni, fjöldi dýra við upphaf prófunarinnar, fjöldi dýra sem 
drepast meðan á prófun stendur eða eru aflífuð af mannúðarástæðum, tímasetning dauðsfalla eða aflífana af 
mannúðarástæðum, fjöldi þeirra sem sýna merki um eiturhrif, lýsing á þeim einkennum sem koma fram um 
eiturhrif, þ.m.t. hvenær þau koma fram, hve lengi þau standa og hve alvarleg eiturhrifin eru, í hve mörgum 
dýrum vefjaskemmdir koma fram, hvers kyns vefjaskemmdirnar eru og hundraðshluti dýranna með hverja 
tegund vefjaskemmda. Í yfirlitstöflum skulu koma fram meðaltöl og staðalfrávik (fyrir samfelld prófunargögn) 
fyrir dýr sem sýna merki um eiturhrif eða vefjaskemmdir, ásamt stigagjöf fyrir vefjaskemmdir.
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58.  Rannsóknarsöguleg samanburðargögn geta verið mikilvæg við túlkun niðurstaðna úr rannsókninni, t.d. ef 
vísbendingar eru um að gögnin frá samskeiða samanburðarhópunum séu verulega frábrugðin nýlegum gögnum 
varðandi samanburðardýr úr sömu prófunarstöð/þyrpingu. Ef rannsóknarsöguleg samanburðargögn eru metin 
skulu þau vera frá sömu rannsóknarstofunni og taka til dýra af sama aldri og stofni og þau skulu hafa komið 
fram á fimm ára tímabili á undan viðkomandi rannsókn.

59.  Þegar við á skal meta tölulegar niðurstöður með heppilegri og almennt viðurkenndri tölfræðilegri aðferð. Velja 
skal tölfræðilegu aðferðirnar og gögnin, sem á að greina, á hönnunarstigi rannsóknarinnar (9. liður). Við valið 
ætti að gera ráð fyrir leiðréttingum með tilliti til lifunar ef þörf krefur.

60.  Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni:

 Prófunaríðefni:

— eðliseiginleikar, hreinleiki og eðlisefnafræðilegir eiginleikar,

— gögn til sanngreiningar,

— uppruni íðefnis,

— lotunúmer,

— efnagreiningarvottorð,

 Burðarefni (ef við á):

— rökstuðningur fyrir vali á burðarefni (ef það er ekki vatn).

 Tilraunadýr:

— tegund/stofn sem eru notuð og rökstuðningur fyrir því vali,

— fjöldi, aldur og kyn dýra við upphaf prófunar,

— uppruni, aðbúnaður, fóður o.s.frv.,

— þyngd hvers dýrs við upphaf prófunar.

 Prófunarskilyrði:

— grunnforsendur fyrir íkomuleið og val á skammti,

— tölfræðiaðferðirnar sem notaðar eru til að greina gögnin, ef við á,

— Upplýsingar um samsetningu prófunaríðefnisins/tilreiðslu fóðursins.

— greiningargögn um blönduna með tilliti til styrksins sem náðist og stöðugleika og einsleitni hennar,

— Íkomuleið og upplýsingar um það hvernig prófunaríðefnið er gefið.

— váhrif um nef eingöngu eða á allan líkamann í innöndunarrannsóknum,

— raunskammtastærðir (í mg/kg líkamsþyngdar á dag) og stuðull til að umreikna styrk prófunaríðefnis (í 
milljónarhlutum) í fóðri/drykkjarvatni yfir í raunskammtastærð ef við á,

— upplýsingar um gæði fóðurs og vatns.
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 Niðurstöður (leggja skal fram yfirlitsgögn í töflum og gögn um hvert dýr):

 Almenn atriði

— gögn um lifun,

— líkamsþyngd/breytingar á líkamsþyngd,

— fóðurát, útreikningur á nýtingu fóðurs, hafi slíkur verið gerður, og vatnsnotkun, ef við á,

— gögn um eiturefnahvörf ef þau liggja fyrir,

— augnspeglun (ef fyrirliggjandi),

— blóðfræði (ef fyrirliggjandi),

— klínísk efnafræði (ef fyrirliggjandi),

 Klínískar niðurstöður

— merki um eiturhrif,

— tíðni (og, ef metið, alvarleiki) afbrigðileika,

— eðli, alvarleiki og tímalengd þeirra atriða sem koma fram við klíníska athugun (hvort þau eru tímabundin 
eða varanleg),

 Gögn úr krufningu

— líkamsþyngd við aflífun,

— þyngd líffæra og hlutföll þeirra, ef við á,

— niðurstöður úr krufningu, tíðni og alvarleiki afbrigðilegra frávika.

 Vefjameinafræði

— góðkynja, vefjameinafræðilegar niðurstöður,

— illkynja, vefjameinafræðilegar niðurstöður,

— samsvörun milli stórsærra niðurstaðna og niðurstaðna úr smásjárrannsóknum,

— nákvæm lýsing á öllum meðferðartengdum, vefjameinafræðilegum niðurstöðum, þ.m.t. flokkanir á 
alvarleika,

— skýrsla um jafningjarýni á sýnisglerjum,

 Tölfræðileg úrvinnsla niðurstaðna, eins og við á

 Umræða um niðurstöður, þ.m.t:

— umfjöllun um aðferðir við líkanagerð,

— tengsl milli skammts og svörunar,

— rannsóknarsöguleg samanburðargögn,
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— upplýsingar um verkunarhátt vegnar og metnar,

— ákvarðanir á viðmiðunarskammti (BMD), mörkum um engin merkjanleg, skaðleg áhrif (NOAEL) eða 
lægstu mörkum um merkjanleg, skaðleg áhrif (LOAEL),

— mikilvægi fyrir menn.
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1. viðbætir

SKILGREINING

Prófunaríðefni: Sérhvert efni og blanda sem eru prófuð með þessari prófunaraðferð.

_________

“7)  Í stað kafla B.36 komi eftirfarandi:

„B.36. EITURHVARFAFRÆÐI

INNGANGUR

1.  Þessi prófunaraðferð jafngildir OECD-viðmiðunarreglu 417 um prófanir (2010). Rannsóknir til að kanna 
eiturefnahvörf prófunaríðefnis eru gerðar til að afla fullnægjandi upplýsinga um frásog þess, dreifingu, 
lífumbrot (þ.e. efnaskipti) og útskilnað til að auðveldara sé að tengja styrk eða skammt við eiturhrifin sem 
koma fram og til að auðvelda skilning á gangvirki eiturhrifanna. Eiturhvarfafræði getur stuðlað að skilningi á 
eiturefnafræðirannsóknum með því að sýna fram á að tilraunadýrin séu kerfisbundið látin verða fyrir váhrifum 
af prófunaríðefninu og með því að leiða í ljós hverjir blóðrásarhlutarnir eru (upprunalegt íðefni/umbrotsefni). 
Grunnmæliþættir eiturefnahvarfa, sem eru ákvarðaðir út frá þessum rannsóknum, veita einnig upplýsingar um 
möguleika á uppsöfnun íðefnisins í vefjum og/eða líffærum og möguleika á vakningu lífumbrota vegna váhrifa 
af völdum prófunaríðefnisins.

2.  Gögn um eiturefnahvörf geta verið nytsamleg við mat á því hvort gögn um eiturhrif á dýr nægi og skipti 
máli við framreikning á áhættu fyrir menn og/eða áhættumat. Auk þess geta rannsóknir á eiturefnahvörfum 
veitt upplýsingar sem koma að gagni við ákvörðun á skammtastærðum fyrir rannsóknir á eiturhrifum (línuleg 
hvarfafræði samanborðið við ólínulega hvarfafræði), áhrif íkomuleiðar, lífaðgengi og þætti sem varða hönnun 
rannsóknarinnar. Unnt er að nota tilteknar tegundir af gögnum um eiturefnahvörf til að þróa lífeðlisfræðilegt 
eiturhvarfalíkan (e. physiologically based toxicokinetic (PBTK) model).

3.  Gögn um umbrotsefni/eiturefnahvörf koma að mikilvægum notum, s.s. til að gefa til kynna hugsanleg eiturhrif 
og verkunarmáta og tengsl þeirra við skammtastærð og váhrifaleið. Að auki geta gögn um efnaskipti veitt 
gagnlegar upplýsingar til að meta eiturefnafræðilega þýðingu váhrifa af völdum umbrotsefna prófunaríðefnisins 
sem myndast á útrænan hátt.

4.  Fullnægjandi gögn um eiturefnahvörf má nota til stuðnings aukinni viðurkenningu og notkun á aðferðum, sem 
byggjast á megindlegum venslum efnabyggingar og virkni, ályktunum út frá byggingarlega hliðstæðum efnum 
og ályktunum út frá efnaflokkum, við öryggismat á íðefnum. Einnig má nota hvarfafræðileg gögn til að meta 
eiturefnafræðilegt gildi annarra rannsókna (t.d. í lífi/í glasi).

5.  Þessi prófunaraðferð gildir um inngjöf prófunaríðefnisins um munn nema getið sé um aðra íkomuleið (sjá 
einkum 74–78 lið).

ATRIÐI SEM ÞARF AÐ HAFA Í HUGA Í UPPHAFI

6.  Kröfur og þarfir, að því er varðar eiturhvarfafræðilega endapunkta og mæliþætti sem ákvarða þarf fyrir 
mismunandi flokka íðefna (t.d. varnarefni, sæfiefni og íðefni til iðnaðarnota), eru mismunandi eftir reglukerfum. 
Ólíkt flestum prófunaraðferðum er í þessari prófunaraðferð lýst eiturhvarfafræðilegum prófunum sem fela í sér 
margar mælingar og endapunkta. Í framtíðinni verða e.t.v. þróaðar fjölmargar nýjar prófunaraðferðir og/eða 
leiðbeiningarskjal eða -skjöl til að lýsa hverjum endapunkti um sig og ítarlegar en áður. Að því er varðar þessa 
prófunaraðferð eru það kröfur og þarfir hvers reglukerfis um sig sem segja til um hvaða prófanir og möt skuli 
fara farm.

7.  Hægt er að gera fjölmargar rannsóknir til að meta eiturhvarfafræðilega hegðun prófunaríðefnis í eftirlitsskyni. 
Ekki er þó víst að allar þessar hugsanlegu rannsóknir séu nauðsynlegar til að meta tiltekið prófunaríðefni heldur 
fer það eftir sérstökum reglusetningarþörfum eða aðstæðum. Þörf er á sveigjanleika við hönnun rannsókna 
á eiturefnahvörfum, að teknu tilliti til eiginleika prófunaríðefnisins sem verið er að rannsaka. Í sumum 
tilvikum þarf e.t.v. einungis að rannsaka tiltekna röð spurninga til að greina hættur og áhættur sem tengjast við 
prófunaríðefninu. Við sumar aðstæður er hægt að safna gögnum um eiturefnahvörf í tengslum við mat í öðrum 
eiturefnafræðirannsóknum. Í öðrum tilvikum kann að reynast nauðsynlegt að gera viðbótarrannsóknir og/eða 
ítarlegri rannsóknir á eiturefnahvörfum, háð reglusetningarþörfum og/eða ef matið á prófunaríðefninu vekur 
upp nýjar spurningar.

8.  Prófunarstofan skal taka allar fyrirliggjandi upplýsingar um prófunaríðefnið og viðeigandi umbrotsefni og 
hliðstæð efni til athugunar áður en rannsóknin er gerð til að auka gæði rannsóknarinnar og komast hjá notkun 
dýra að óþörfu. Þessar upplýsingar geta m.a. verið gögn úr öðrum viðeigandi prófunaraðferðum (rannsóknum í 
lífi, rannsóknum í glasi og/eða mati í tölvulíkani). Eðlisefnafræðilegir eiginleikar, s.s. deilistuðull milli oktanóls 
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og vatns (gefið upp sem  log POW), pKa, vatnsleysni, gufuþrýstingur og mólþyngd íðefnis) geta verið gagnlegir 
til að skipuleggja rannsóknina og túlka niðurstöður hennar. Þessa eiginleika er hægt að ákvarða með viðeigandi 
aðferðum eins og lýst er í viðkomandi prófunaraðferðum.

TAKMARKANIR

9.  Þessi prófunaraðferð er ekki hönnuð til að fjalla um sérstakar aðstæður, s.s. dýr með fangi eða mjólkandi dýr og 
afkvæmi, eða til að meta hugsanlegar efnaleifar í dýrum sem gefa af sér afurðir til manneldis og hafa orðið fyrir 
váhrifum. Gögn sem fást úr B.36-rannsókn geta þó veitt bakgrunnsupplýsingar til að leiðbeina um hönnun á 
sértækum rannsóknum varðandi þessi viðfangsefni. Þessi prófunaraðferð er ekki ætluð til prófunar á nanóefnum. 
Skýrsla um bráðabirgðaendurskoðun á OECD-viðmiðunarreglum um prófanir, að því er varðar gildi þeirra fyrir 
nanóefni, bendir til þess að viðmiðunarregla 417 um prófanir (jafngildi þessarar prófunaraðferðar, B.36) henti 
ekki fyrir nanóefni (1. heimild).

SKILGREININGAR

10.  Skilgreiningar, sem eru notaðar í tengslum við þessa prófunaraðferð, eru settar fram í viðbætinum.

ATRIÐI  SEM ÞARF AÐ HAFA Í HUGA VARÐANDI VELFERÐ DÝRA

11.  Leiðbeiningar um mannúðlega meðferð á dýrum er að finna í leiðbeiningarskjali Efnahags og 
framfarastofnunarinnar 19 (2. heimild). Mælt er með að leiðbeiningarskjal Efnahags- og framfarastofnunarinnar 
nr. 19 sé notað við allar rannsóknir í lífi og í glasi sem lýst er í þessari prófunaraðferð.

LÝSING Á AÐFERÐUM

Forkannanir

12.  Mælt er með og hvatt til notkunar á forkönnunum til að velja tilraunamæliþætti fyrir rannsóknir á 
eiturefnahvörfum (t.d. efnaskipti, massajöfnuð, greiningarferli, skammtaákvörðun, koltvísýringsútöndun 
o.s.frv.). Ekki þarf endilega að nota geislamerkt íðefni við lýsingu á eiginleikum sumra þessara mæliþátta.

Val á dýrum

Tegund

13.  Dýrategundin (og stofninn), sem er notuð í prófanir á eiturefnahvörfum, skal helst vera sú sama og er notuð 
í aðrar eiturefnafræðilegar rannsóknir sem eru gerðar eru með prófunaríðefninu sem er til mælinga. Alla 
jafna skal nota rottur þar eð þær hafa mikið verið notaðar til eiturefnafræðilegra rannsókna. Notkun á öðrum 
tegundum eða viðbótartegundum kann að vera nauðsynleg ef mikilvægar eiturefnaefnafræðilegar rannsóknir 
gefa vísbendingar um umtalsverð eiturhrif hjá þessum tegundum eða ef sýnt er fram á að eiturhrif/eiturefnahvörf 
í þeim eigi betur við fyrir menn. Rökstyðja skal val á dýrategund og dýrastofni.

14.  Þessi prófunaraðferð á við um rottur nema getið sé um annað. Vera má að breyta þurfi tilteknum þáttum 
aðferðarinnar ef aðrar prófunartegundir eru notaðar.

Aldur og stofn

15.  Nota skal heilbrigð, ung, fullvaxin dýr (yfirleitt 6–12 vikna við skammtagjöf) (sjá einnig 13. og 14. lið). 
Rökstyðja skal notkun dýra sem eru ekki ung og fullvaxin. Öll dýr skulu vera á svipuðum aldri við upphaf 
rannsóknar. Breytileiki í þyngd einstakra dýra skal ekki vera meiri en ± 20% af meðalþyngd prófunarhópsins. 
Helst skal nota sama dýrastofn og notaður er til að leiða út eiturefnafræðilega gagnagrunninn.

Fjöldi og kyn dýra

16.  Að lágmarki skal nota fjögur dýr af sama kyni fyrir hverja skammtastærð sem er prófuð. Leggja skal fram 
rökstuðning fyrir kyni dýranna sem eru notuð. Til greina kemur að nota bæði kynin (fjögur karldýr og fjögur 
kvendýr) ef vísbendingar eru fyrir hendi sem styðja marktækan, kynjatengdan mun á eiturhrifum.

Aðbúnaður og fóðrun

17.  Að jafnaði skal hýsa dýrin hvert í sínu búri á prófunartímabilinu. Hópahýsing gæti átt rétt á sér við sérstakar 
aðstæður. Nota skal gervilýsingu og hafa til skiptis birtu í 12 klukkustundir og myrkur í 12 klukkustundir. 
Hiti í vistarverum tilraunadýranna skal vera 22 (±3) ºC) og rakastig 3070%. Nota má hefðbundið 
rannsóknarstofufóður ásamt ótakmörkuðu drykkjarvatni.
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Prófunaríðefni

18.  Nota skal geislamerkt prófunaríðefni með 14C í tengslum við alla þætti massajöfnuðar og sanngreiningu 
umbrotsefna í rannsókninni en ef hægt er að sýna fram á:

— að hægt sé að meta massajöfnuð og sanngreiningu umbrotsefna á fullnægjandi hátt með því að nota ómerkt 
prófunaríðefni,

— að greiningarsérhæfni og -næmi aðferðarinnar, sem er notuð með ógeislavirku prófunaríðefni, sé jafnmikil 
eða meiri en hægt væri að ná með geislamerkta prófunaríðefninu

 þá þarf ekki að nota geislamerkt prófunaríðefni. Enn fremur má nota aðrar geislavirkar og stöðugar samsætur, 
einkum ef frumefnið veldur eiturhrifunum eða er hluti af eiturhluta prófunaríðefnisins. Ef unnt er skal 
geislamerkið staðsett í kjarnahluta sameindarinnar sem er efnaskiptastöðugur (hann er ekki útskiptanlegur, 
ekki fjarlægður sem koltvísýringur með efnaskiptum og verður ekki hluti af einkolefnismyndun (e. one-carbon 
pool) lífverunnar). Það kann að reynast nauðsynlegt að merkja marga staði eða tiltekin svæði sameindarinnar 
til að geta fylgst með afdrifum prófunaríðefnisins í efnaskiptum.

19.  Greina skal geislamerkt og ógeislamerkt prófunaríðefni með viðeigandi aðferðum til að ákvarða hreinleika og 
auðkenni. Geislahreinleiki (e. radio-purity) geislavirka prófunaríðefnisins skal vera sá mesti sem hægt er að ná 
fyrir tiltekið prófunaríðefni (helst skal hann vera yfir 95%) og kosta skal kapps um að sanngreina óhreinindi 
sem í magni sem er um eða yfir 2%. Greina skal frá hreinleika ásamt auðkenni og hlutfalli allra óhreininda 
sem hafa verið sanngreind. Í einstökum reglukerfum getur verið val um viðbótarleiðbeiningar sem gagnast við 
skilgreiningu og nákvæma tilgreiningu á prófunaríðefnum, sem eru samsett úr blöndum, og aðferðum til að 
ákvarða hreinleika.

Val á skammti

Forkönnun

20.  Stakur skammtur um munn er yfirleitt nóg fyrir forkönnunina. Skammturinn skal ekki vera eitraður en nógu 
stór til að gera það kleift að sanngreina umbrotsefnin í úrgangsefnum (og blóðvökva ef við á) sem og til að 
uppfylla yfirlýstan tilgang forkönnunarinnar, eins og getið er í 12. lið þessarar prófunaraðferðar.

Meginrannsóknir

21.  Fyrir meginrannsóknirnar er ákjósanlegt að nota a.m.k. tvo skammta þar eð upplýsingar, sem safnað er um 
a.m.k. tvo skammtahópa, geta auðveldað skammtaákvarðanir í öðrum eiturhrifarannsóknum og komið að gagni 
við skammtasvörunarmat á eiturhrifaprófunum sem eru þegar fyrir hendi.

22.  Ef gefnir eru tveir skammtar skulu báðir vera nógu stórir til að gera það kleift að sanngreina umbrotsefni 
í úrgangsefnum (og blóðvökva, ef við á). Við skammtaval skal skoða upplýsingar úr fyrirliggjandi 
eiturhrifagögnum. Ef slíkar upplýsingar liggja ekki fyrir (úr t.d. rannsóknum á bráðum eiturhrifum við inngjöf 
um munn, þar sem klínísk einkenni um eiturhrif hafa verið skráð, eða úr rannsóknum á eiturhrifum við 
endurtekna skammta) kemur til greina gildi fyrir hæsta skammtinn sem er undir miðgildisbanaskammti, LD50, 
(íkomuleiðir um munn og um húð) eða miðgildisbanastyrk, LC50 (íkomuleið við innöndun) eða undir lægsta 
gildinu á áætluðu sviði bráðra eiturhrifa. Að jafnaði skal stærð minnsta skammtsins vera hluti af stærð þess 
stærsta.

23.  Ef einungis ein skammtastærð er rannsökuð skal skammturinn helst vera nógu stór til að gera það kleift að 
sanngreina umbrotsefni í úrgangsefnum (og blóðvökva ef við á) en án þess að valda merkjanlegum eiturhrifum. 
Færa skal rök fyrir því af hverju önnur skammtastærð hefur ekki verið tekin með.

24.  Ef ákvarða þarf áhrif skammts á hvarfhraðaferla eru tveir skammtar e.t.v. ekki nóg og skal a.m.k. einn skammtur 
vera nógu stór til að metta þessa ferla. Ef flatarmál undir blóðvökvaferlinum fyrir styrk á móti tíma er ekki 
línulegt á milli tveggja skammtastærða sem eru notaðar í aðalrannsókninni bendir það sterklega til þess að 
mettun eins eða fleiri hvarfhraðaferla verði einhvers staðar á milli skammtastærðanna tveggja.

25.  Þegar um er að ræða prófunaríðefni með lítil eiturhrif skal nota hámarksskammtinn 1000 mg/kg líkamsþyngdar 
(íkomuleiðir um munn og um húð) (sjá leiðbeiningar í kafla B.2 í þessum viðauka ef íkomuleið er við innöndun; 
að jafnaði ætti þessi skammtur ekki að fara yfir 2 mg/l). Efnasértækar ástæður geta kallað á stærri skammt með 
hliðsjón af reglusetningarþörfum. Alltaf skal rökstyðja val á skammti.
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26.  Gögn um eiturefnahvörf og dreifingu í vefjum eftir stakan skammt kunna að nægja til ákvörðunar á 
uppsöfnunarmátt og/eða þrávirkni. Við tilteknar aðstæður kann þó að vera þörf á að gefa endurtekinn 
skammt, i) til að fjalla nánar um uppsöfnunarmátt og/eða þrávirkni eða breytingar á eiturefnahvörfum (t.d. 
ensímvakningu og hömlun) eða ii) eins og krafist er samkvæmt gildandi reglukerfi. Í rannsóknum með 
endurtekinni skammtagjöf nægir yfirleitt að gefa lítinn skammt endurtekið en við tilteknar aðstæður getur 
einnig reynst nauðsynlegt að gefa stóran skammt endurtekið (sjá einnig 57. lið).

Gjöf prófunaríðefnis.

27.  Prófunaríðefnið skal vera leyst upp eða útbúin úr því einsleit svifblanda í sama burðarefni og er notað í aðrar 
rannsóknir á eiturhrifum þar sem prófunaríðefnið er gefið um munn með magaslöngu, ef slíkar upplýsingar 
liggja fyrir um burðarefnið. Færa skal rök fyrir vali á burðarefni. Taka skal val á burðarefni og skammtastærðir 
til athugunar við hönnun rannsóknarinnar. Hefðbundin aðferð við lyfjagjöf er með magaslöngu en þó getur 
inngjöf með gelatínhylki eða sem blanda í fóður verið hagkvæm í sérstökum tilvikum (færa skal rök fyrir því í 
báðum tilvikum). Staðfesta skal raunskammtastærðina sem hverju dýri er gefin.

28.  Hámarksrúmmál vökva, sem skal gefa í einu um munn með magaslöngu, er háð stærð tilraunadýranna, tegund 
burðarefnis fyrir skammtinn og hvort dýrin hafi haft aðgang að fóðri eða ekki áður en prófunaríðefnið var 
gefið. Færa skal rök fyrir fóðurgjöf eða fóðurtakmörkun fyrir skammtagjöf. Alla jafna skal rúmmálið haft 
eins lítið og unnt er, hvort sem um er að ræða burðarefni sem eru vatnskennd eða ekki vatnskennd. Alla jafna 
skulu skammtastærðir ekki fara yfir 10 ml/kg líkamsþyngdar að því er varðar nagdýr. Rúmmál burðarefna, sem 
eru notuð fyrir fitusækin prófunaríðefni, gæti verið frá 4 ml/kg líkamsþyngdar. Að því er varðar endurtekna 
skammtagjöf skal íhuga minni skammtastærðir (t.d. 2–4 ml/kg líkamsþyngdar) ef frábending er fyrir daglegri 
föstu. Ef unnt er skal íhuga hvort nota skuli skammtastærð sem svarar til þess sem hefur verið notað í öðrum 
magaslöngurannsóknum á prófunaríðefninu.

29.  Nota má inngjöf prófunaríðefnisins í bláæð og mælingar á því í blóði og/eða úrgangsefnum til að ákvarða 
lífaðgengi eða hlutfallslega upptöku um munn. Að því er varðar rannsókn með inngjöf í bláæð er gefinn einn 
skammtur (sem yfirleitt svarar til minnsta skammts um munn en er ekki stærri  en hann – sjá um val á skammti) 
af prófunaríðefninu með viðeigandi burðarefni. Gefa skal a.m.k. fjórum dýrum af viðeigandi kyni þetta efni 
í hæfilegu magni (t.d. 1 ml/kg líkamsþyngdar) á þeim stað sem valinn er til inngjafar (hægt er að nota bæði 
kynin ef þurfa þykir, sjá 16. lið). Nauðsynlegt er að hafa tilreiddan skammt, sem er að fullu uppleystur eða 
í svifblöndu, þegar prófunaríðefnið er gefið í bláæð. Burðarefni fyrir inngjöf í bláæð má ekki trufla heilleika 
blóðsins eða blóðrennslið. Ef prófunaríðefnið er gefið með innrennsli skal gera grein fyrir innrennslishraðanum 
og staðla hann milli dýra, að því tilskildu að notuð sé innrennslisdæla. Nota skal deyfingu ef holnál er stungið 
í hóstarbláæð (til að gefa prófunaríðefnið inn og/eða til að safna blóði) eða ef lærslagæð er notuð til inngjafar. 
Íhuga skal vandlega val á deyfingartegund þar eð hún kann að hafa áhrif á eiturefnahvörfin. Dýrin skulu fá tíma 
til að jafna sig nægilega vel áður en prófunaríðefnið er gefið inn ásamt burðarefninu.

30.  Aðrar íkomuleiðir, s.s. um húð eða við innöndun (sjá 74.–78. lið), geta átt við fyrir tiltekin prófunaríðefni, að 
teknu tilliti til eðlisefnafræðilegra eiginleika þeirra og væntanlegrar notkunar manna eða váhrifa á menn.

Mælingar

Massajöfnuður

31.  Massajöfnuður er ákvarðaður með því að leggja saman þá hundraðshluta af inngefnum (geislavirkum) skammti, 
sem skilst út í þvagi, saur og útöndunarlofti, og þá hundraðshluta skammtsins sem eru í vef, afganginum af 
skrokknum og búrþvottavatni (sjá 46. lið). Almennt er > 90% heildarendurheimt inngefins prófunaríðefnis 
(geislavirkni) talin nægileg.

Frásog

32.  Unnt er að ná fram byrjunarmati á frásogi með því að undanskilja hundraðshluta skammtsins í meltingarvegi 
og/eða saur við ákvörðun á massajöfnuði. Sjá 33. lið vegna útreiknings á hundraðshlutfalli frásogs. Sjá 44.–49. 
lið að því er varðar rannsókn á úrgangsefnum. Sé ekki unnt að ákvarða nákvæmlega umfang frásogs, eftir gjöf 
um munn, með massajöfnuðarrannsóknum (t.d. ef meira en 20% af gefnum skammti finnst í saurnum) kann 
að vera þörf á frekari rannsóknum. Þessar rannsóknir gætu annaðhvort 1) náð yfir gjöf prófunaríðefnisins og 
mælingu prófunaríðefnisins í galli eða 2) gjöf prófunaríðefnisins um munn og í bláæð og mælingu á  hreinu 
magni prófunaríðefnisins í þvagi plús útöndunarlofti plús skrokki fyrir hvora íkomuleiðanna um sig Í báðum 
þessum rannsóknarhönnunum er mæling á geislavirkni höfð sem staðgönguaðferð fyrir efnasértæka greiningu 
á prófunaríðefninu og umbrotsefnum þess.

33.  Við rannsókn á útskilnaði í galli er yfirleitt notuð íkomuleið um munn. Í þessari rannsókn er sett holnál í gallgöng 
a.m.k. fjögurra dýra af viðeigandi kyni (eða báðum kynjum ef þurfa þykir) og þeim gefinn einn skammtur af 
prófunaríðefninu. Eftir gjöf prófunaríðefnisins er útskilnaður á geislavirkni/útskilnaður á prófunaríðefninu í 
galli vaktaður eins lengi og nauðsyn krefur til að meta þann hundraðshluta gefins skammts sem skilst út eftir 
þessari leið og það gildi má síðan nota til að reikna beint umfang upptöku um munn á eftirfarandi hátt: 
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 Upptaka í % = (magn í galli + þvagi + útöndunarlofti + skrokki án innihalds í meltingarvegi)/magnið sem var 
gefið ×100

34.  Í sumum flokkum prófunaríðefna getur orðið seyting á uppteknum skammti beint í gegnum þarmaslímhúð. 
Þegar svo háttar til telst mæling á skammtinum (í %), sem finnst í saur eftir gjöf um munn hjá rottu með holnál 
í gallgöngum, ekki gefa rétta mynd af þeim hluta skammtsins sem ekki hefur verið tekinn upp. Ef talið er að um 
þarmaseytingu sé að ræða er mælt með því að reikningur á uppteknum skammti (í %) sé byggður á upptökunni 
sem er reiknuð út frá samanburði á útskilnaði eftir gjöf um munn og útskilnaði eftir gjöf í bláæð (ósnert 
rotta og rotta með holnál í gallgöngum) (sjá 35. lið). Einnig er ráðlegt, ef talið er nauðsynlegt að magngreina 
þarmaseytingu, að mæla útskilnað í rottunni, sem er með holnál í gallgöngum, eftir gjöf skammts í bláæð.

Lífaðgengi

35.  Ákvarða má lífaðgengi úr frá hvarfhraða blóðvökva/blóðs í hópunum, sem fengu gjöf um munn og í bláæð, eins 
og lýst er í 50.–52. lið), með sértækri efnagreiningu á prófunaríðefninu og/eða viðkomandi umbrotsefni eða 
-efnum og því er ekki þörf á geislamerktu prófunaríðefni. Þá má reikna lífaðgengi (F) prófunaríðefnisins eða 
viðkomandi umbrotsefnis eða -efna á eftirfarandi hátt:

 F = (AUCexp/AUCIV) × (skammturIVskammturexp)

 Þar sem AUC er svæðið undir ferlinum fyrir styrk blóðvökvans á móti tíma og exp er íkomuleiðin í prófuninni 
(um munn, húð eða við innöndun).

36.  Við áhættumat á altækum áhrifum er að jafnaði betra að nota lífaðgengi eitraða efnisþáttarins fremur 
en hundraðshluta upptöku þegar altæk styrkgildi úr rannsóknum á dýrum eru borin saman við hliðstæð 
lífvöktunargögn úr rannsóknum á váhrifum á starfsfólk. Ástandið getur orðið nokkuð flóknara ef skammtarnir 
eru á ólínulega sviðinu og því er mikilvægt að eiturhvarfafræðileg skimun ráði skömmtunum á línulega sviðinu.

Dreifing í vef

37.  Mikilvægt er að þekkja dreifingu prófunaríðefnis og/eða umbrotsefna þess í vef til að geta sanngreint markvefi 
og skilið undirliggjandi gangvirki eiturhrifa og til að afla upplýsinga um uppsöfnunarmátt og þrávirkni 
prófunaríðefnisins og umbrotsefna þess. Rétt er að mæla heildarskammt (geislavirkan) í vef og afganginum af 
skrokknum a.m.k. við lok útskilnaðartilraunarinnar (þ.e. allt að 7 dögum eftir skammtagjöf eða skemur, eftir 
hegðun viðkomandi prófunaríðefnis. Finnist ekkert prófunaríðefni í vef við lok rannsóknarinnar (t.d. vegna 
þess að prófunaríðefnið kann að hafa skilist út fyrir lok rannsóknarinnar sakir skamms helmingunartíma) skal 
gæta varúðar til að koma í vef fyrir mistúlkun gagnanna.  Við þessar aðstæður skal rannsaka dreifingu í vef á 
þeim tíma þegar styrkur prófunaríðefnisins í blóðvökva eða blóði er í hámarki (Tmax) eða hlutfall útskilnaðar 
prófunaríðefnisins í þvagi er í hámarki, eftir því sem við á  (sjá 38. lið). Enn fremur kann að vera þörf á 
vefjasöfnun á fleiri tímapunktum til að ákvarða dreifingu prófunaríðefnisins og/eða umbrotsefna þess í vef, 
meta tímahæði (ef við á), auðvelda ákvörðun massajöfnuðar og/eða mæta kröfum lögbærs yfirvalds. Meðal 
vefja sem safna skal eru lifur, fita, meltingarvegur, nýru, milta, heilblóð, afgangurinn af skrokknum, vefur úr 
marklíffærum og hvers kyns annar vefur, s.s. skjaldkirtill, rauðkorn, æxlunarfæri, húð, augu (einkum í dýrum 
með litarefni (e. pigmented animals)), sem getur skipt máli við eiturefnafræðilegt mat á prófunaríðefninu. 
Íhuga skal greiningu á fleiri vefjum á sömu tímapunktum til að hámarka notkun dýranna og ef eiturhrif koma 
fram í marklíffæri í rannsóknum á hálflangvinnum og langvinnum eiturhrifum. Einnig skal greina frá styrk 
(geislavirku) leifarinnar og hlutfallsins milli vefjar og blóðvökva (blóðs).

38.  Mat á dreifingu í vef á fleiri tímapunktum til viðbótar, s.s. þegar styrkur prófunaríðefnisins í blóðvökva/blóði 
er í hámarki (þ.e. Tmax) eða hlutfall útskilnaðar í þvagi er í hámarki, ákvarðað í hvarfafræðilegum prófunum 
eða útskilnaðarprófunum á blóðvökva/blóði, kann einnig að vera nauðsynlegt eða þess krafist af hálfu lögbærs 
yfirvalds. Þessar upplýsingar geta verið gagnlegar til skilnings á eiturhrifum og uppsöfnunarmætti og þrávirkni 
prófunaríðefnisins og umbrotsefna þess. Rökstyðja skal val á sýnum og sýni til greiningar skulu að öllu jöfnu 
vera þau sömu og talin eru upp hér að framan (sjá 37. lið).

39.  Mæla má mag geislavirkni, vegna rannsókna á dreifingu í vef, með líffærakrufningu, jafnblöndun  
(e. homogenisation), brennslu og/eða uppleysingu og því næst vökvasindurtalningu á uppsöfnuðum leifum. 
Tilteknar aðferðir, sem eru nú í þróunarferli á mismunandi stigum, þ.e. megindleg geislamyndataka af öllum 
líkamanum (e. quantitative whole-body autoradiography) og smásjárgeislamyndataka af viðtaka (e. receptor 
microscopic autoradiography), geta reynst gagnlegar þegar ákvarða á dreifingu prófunaríðefnis í líffærum og/
eða vefjum (3. og 4. heimild)

40.  Ef váhrifaleiðirnar eru aðrar en um munn skal safna og greina tiltekna vefi, s.s. lungu í innöndunarrannsóknum 
og húð í húðrannsóknum. Sjá 74.–78. lið.
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Efnaskipti

41.  Safna skal úrgangsefnum (og blóðvökva ef við á) til sanngreiningar og magnákvörðunar á óbreyttum 
prófunaríðefnum og umbrotsefnum eins og lýst er í 44.–49. lið. Sameining (e. pooling) úrgangsefna til að 
auðvelda sanngreiningu á umbrotsefnum í tilteknum skammtahópi er ásættanleg. Mælt er með lýsingu á 
einkennum umbrotsefna frá hverju tímabili. Komi skortur á sýnum og/eða geislavirkni í veg fyrir þetta er 
sameining þvags og saurs frá nokkrum tímapunktum ásættanleg en ekki sameining þvert á kyn eða skammta. 
Nota skal viðeigandi eigindlegar og megindlegar aðferðir til að greina þvag, saur, útandaða geislavirkni frá 
meðhöndluðum dýrum og, ef við á, gall.

42.  Leitast skal við að sanngreina öll umbrotsefni, sem eru fyrir hendi í magni sem er 5% eða meira af skammtinum 
sem var gefinn, og gefa umbrotsyfirlit yfir prófunaríðefnið. Sanngreina skal prófunaríðefni sem lýst að innihaldi 
í úrganginum 5% eða meira af gefnum skammti. Sanngreining þýðir nákvæm, byggingarleg ákvörðun á 
efnisþáttum. Að jafnaði fæst sanngreining annaðhvort með samhliða litskiljun umbrotsefnisins og þekktra 
staðla, þar sem notuð eru tvö ólík kerfi, eða með tækni sem getur gefið örugga, byggingarlega greiningu, 
s.s. massagreining, segulómun (NMR) o.fl. Þegar um er að ræða samhliða litskiljun er litið svo á að aðferðir, 
þar sem litskilja er notuð og sami stöðufasinn er notaður með tveimur mismunandi leysakerfum, séu ekki 
fullnægjandi tveggja aðferða staðfesting á auðkennum umbrotsefnis þar eð aðferðirnar eru ekki innbyrðis 
óháðar. Sanngreining með samhliða litskiljun ætti að fást með því að nota tvö ólík og greiningarlega óháð 
kerfi, s.s. þunnlagsskiljun með óskautuðum og skautuðum stöðufasa og háþrýstivökvaskiljun Svo fremi að 
gæði aðskilnaður með litskiljutækni sé nægileg er ekki þörf á frekari staðfestingu með litrófsgreiningu. Einnig 
er hægt að fá ótvíræða sanngreiningu með aðferðum sem veita byggingarlegar upplýsingar, s.s. vökvaskiljun 
og massagreiningu (LC–MS) eða vökvaskiljun og raðmassagreiningu (LC-MS/MS), gasgreiningu og 
massagreiningu (GC-MS) og segulómunarlitrófsgreiningu.

43.  Ef ekki er unnt að sanngreina umbrotsefni sem eru 5% eða meira af gefnum skammti skal rökstyðja það eða 
skýra í lokaskýrslunni. Það kann að vera við hæfi að sanngreina umbrotsefni, sem eru undir 5% af gefna 
skammtinum, til að öðlast betri skilning á efnaskiptaferlinu fyrir hættu- og/eða áhættumatið á prófunaríðefninu. 
Ávallt skal staðfesta byggingu umbrotsefna ef unnt er. Það getur falið í sér skilgreiningu á einkennum þeirra í 
blóðvökva eða blóði eða öðrum vef.

Útskilnaður

44.  Ákvarða ætti hraða og umfang útskilnaðar gefins skammts með því að mæla endurheimt (geislavirka) 
skammtsins (í %) úr þvagi, saur og útöndunarlofti. Þessi gögn geta einnig komið að gagni við ákvörðun 
massajöfnuðar. Ákvarða skal  með viðeigandi millibili það magn prófunaríðefnis (geislavirkni) sem skilst út 
í þvagi, saur og útöndunarlofti (sjá 47.–49. lið). Hanna skal tilraunir með endurtekna skammta á þann hátt að 
unnt sé að afla útskilnaðargagna til að uppfylla markmiðin í 26. lið. Þá verður unnt að bera þær saman við 
tilraunir með staka skammta.

45.  Hafi forkönnun sýnt að ekki skiljist marktækt magn prófunaríðefnis (geislavirkni) út í útöndunarlofti (skv. 49. 
lið) er ekki nauðsynlegt að safna útöndunarlofti í aðalrannsókninni.

46.  Setja þarf hvert dýr í sérstaka efnaskiptaeiningu í því skyni að safna úrgangsefnum (þvagi, saur og útöndunarlofti). 
Í lok hvers söfnunartímabils (sjá 47.–49. lið) skal skola efnaskiptaeiningarnar með viðeigandi leysi (það kallast 
„búrþvottur“) til að tryggja hámarksendurheimt prófunaríðefnisins (geislavirkni). Söfnun úrgangsefna ætti 
annaðhvort að ljúka á 7. degi eða þegar a.m.k. 90% af gefnum skammti hefur verið endurheimtur, hvort sem 
verður fyrr.

47.  Heildarmagn prófunaríðefnis (geislavirkni) í þvagi skal ákvarðað á a.m.k. tveimur tímapunktum á 1. 
degi söfnunar, þar af ætti einn tímapunkturinn að vera 24 klst. eftir skammtagjöf, og daglega eftir það uns 
rannsókninni lýkur. Mælt er með því að sýni séu tekin oftar en á tveimur tímapunktum á fyrsta degi (t.d. eftir 6, 
12 og 24 klst.). Greina skal niðurstöður forkannana með tilliti til upplýsinga varðandi aðra eða fleiri tímapunkta 
fyrir söfnun. Rökstyðja skal söfnunartímaáætlanir.

48.  Heildarmagn prófunaríðefnis (geislavirkni) í saur skal ákvarðað daglega frá og með 24 klst. eftir skammtagjöf 
og þar til rannsókn lýkur nema niðurstöður forkannana bendi á aðra eða fleiri söfnunartímapunkta. Skal þá 
rökstyðja þær söfnunartímaáætlanir.

49.  Hætta má söfnun á útönduðu CO2 og öðrum rokgjörnum efnum í tiltekinni rannsóknartilraun ef minna en 1% 
af gefnum skammti finnst í útöndunarloftinu á 24 klukkustunda söfnunartímabili.
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Rannsóknir á tímaframvindu

Hvarfhraðafræði blóðvökva/blóðs

50.  Tilgangurinn með þessum rannsóknum er að fá möt á helstu eiturhvarfamæliþáttunum (t.d. Cmax, Tmax, 
helmingunartími (t1/2) og flatarmáli undir ferli (AUC)) fyrir prófunaríðefnið. Þessar rannsóknir má gera með 
einum skammti en líklegra er að notaðir séu tveir eða fleiri skammtar. Skammtar eru fastsettir út frá tegund 
tilraunarinnar og/eða spurningunni sem tilraunin á að svara. Ef til vill þarf að nota hvarfhraðafræðileg gögn til 
að svara spurningum um t.d. lífaðgengi prófunaríðefnisins og/eða til að skýra áhrif skammtsins á úthreinsun 
(t.d. til að skýra hvort úthreinsun mettist á skammtaháðan hátt).

51.  Í þessum rannsóknum ættu að vera a.m.k. fjögur dýr af sama kyni í hverjum skammtahópi, Leggja skal fram 
rökstuðning fyrir kyni dýranna sem eru notað. Til greina kemur að nota bæði kynin (fjögur karldýr og fjögur 
kvendýr) ef vísbendingar eru fyrir hendi sem styðja marktækan, kynjatengdan mun á eiturhrifum.

52.  Eftir gjöf (geislamerkts) prófunaríðefnis skulu tekin sýni úr hverju dýri á viðeigandi tímapunktum samkvæmt 
hentugri aðferð. Magn og fjöldi blóðsýna, sem unnt er að taka úr hverju dýri, gæti verið takmörkunum háð vegna 
hugsanlegra áhrifa endurtekinnar sýnatöku á heilsu/lífeðlisfræði dýrsins og/eða næmi greiningaraðferðarinnar. 
Greina ætti sýni fyrir hvert dýr um sig. Í sumum tilvikum (t.d. í lýsingu á eiginleikum umbrotsefna) kann að 
vera nauðsynlegt að sameina sýni úr fleiri en einu dýri: Sameinuð sýni skulu skýrt auðkennd og skal gefa 
skýringu á sameiningunni. Ef notað er geislamerkt prófunaríðefni er e.t.v. nóg að greina heildargeislavirknina. 
Ef það er gert skal greina heildargeislavirkni í heilblóði og blóðvökva, eða blóðvökva og rauðum blóðkornum, 
svo að unnt sé að reikna hlutfallið milli blóðs og blóðvökva. Í öðrum tilvikum kann að vera nauðsynlegt að gera 
sértækari rannsóknir, sem útheimta sanngreiningu á móðurefnasambandinu og/eða umbrotsefnum, eða mat á 
prótínbindingu.

Hvarfhraðafræði annarra vefja

53.  Markmiðið með þessum rannsóknum er að afla upplýsinga um tímaframvindu til að svara spurningum, 
sem varða viðfangsefni á borð við eiturverkunarhátt, lífuppsöfnun og lífvaranleika, með ákvörðun á styrk 
prófunaríðefnisins í mismunandi vefjum. Val á vefjum og fjöldi metinna tímapunkta ræðst af viðfangsefninu 
og eiturefnafræðilega gagnagrunninum fyrir prófunaríðefnið. Við hönnun þessara viðbótarrannsókna á 
hvarfhraðafræði vefja er rétt að taka tillit til upplýsinga sem er aflað með þeim hætti sem er lýst í 37.–40. 
lið. Þessar rannsóknir geta tekið til gjafar staks skammts eða endurtekinna skammta. Gefa skal ítarlegan 
rökstuðning fyrir aðferðinni sem er valin.

54.  Ástæður fyrir gerð annarra rannsókna á hvarfhraðafræði vefja geta verið:

— vísbendingar um lengri helmingunartíma blóðs, sem bendir til hugsanlegrar uppsöfnunar prófunaríðefnis í 
mismunandi vefjum, eða

— áhugi á að sjá hvort náðst hafi stöðugur styrkur í tilteknum vefjum (t.d. í rannsóknum með endurtekinni 
skammtagjöf því að jafnvel þótt svo virðist sem prófunaríðefnið hafi náð stöðugum styrk í blóði gæti verið 
áhugavert að ganga úr skugga um að stöðugum styrk hafi einnig verið náð í markvefjum).

55.  Í þessari tegund tímaframvindurannsókna skal gefa fjórum dýrum að lágmarki viðeigandi skammt af 
prófunaríðefninu um munn á hverjum tímapunkti og vakta tímaframvindu dreifingar í völdum vefjum. Aðeins 
má nota annað kynið nema fram komi kynbundin eiturhrif. Hvort heildargeislavirknin eða móðurefnasambandið 
og/eða umbrotsefnin eru greind ræðst einnig af viðfangsefninu. Meta ætti dreifingu í vef með viðeigandi 
aðferðum.

Ensímvakning/ensímhömlun

56.  Í eftirtöldum tilvikum kann að vera þörf fyrir rannsóknir, sem fást við hugsanleg áhrif af ensímvakningu eða 
-hömlun eða lífumbroti prófunaríðefnisins sem er til rannsóknar:

1)  þegar fyrirliggjandi vísbendingar gefa til kynna samband milli lífumbrots prófunaríðefnisins og aukinna 
eiturhrifa,

2)  þegar fyrirliggjandi gögn um eiturhrif gefa til kynna ólínulegt samband milli skammts og efnaskipta,

3)  þegar niðurstöður úr rannsóknum varðandi sanngreiningu umbrotsefna leiða í ljós umbrotsefni sem 
hugsanlega er eitrað og kann að hafa verið myndað með ensímferli sem prófunaríðefnið hefur vakið,

4)  til að skýra áhrif sem staðhæft er að tengist fyrirbærum ensímvakningar,



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 23/460 23.4.2015

5)  verði eiturefnafræðilega marktækar breytingar á efnaskiptamynstri prófunaríðefnisins, sem koma annað-
hvort í ljós í tilraunum í glasi eða í lífi með mismunandi dýrategundir eða við mismunandi skilyrði, 
kann að vera nauðsynlegt að lýsa eiginleikum ensímsins eða ensímanna sem um er að ræða (sem eru 
t.d. ensím I. fasa, s.s. samsætuensím sýtókrómP450háðs mónóoxýgenasakerfisins, ensím II. fasa, s.s. 
samsætuensím súlfótransferasa eða úridíndífosfatglúkúrónósýltransferasa, eða önnur viðeigandi ensím). 
Þessar upplýsingar mætti nota til að meta hvort framreikningur frá tegund til tegundar eigi við.

57.  Nota skal viðeigandi aðferðarlýsingar, fullgiltar og rökstuddar á viðeigandi  hátt, til að meta breytingar á 
eiturefnahvörfum sem tengjast prófunaríðefninu Dæmi um hönnun rannsóknar er endurtekin skammtagjöf 
með ógeislamerktu prófunaríðefni og því næst stakur, geislamerktur skammtur á 14. degi eða endurtekin 
skammtagjöf með geislamerktu prófunaríðefni og sýnataka á 1., 7. og 14. degi til að ákvarða efnaskiptamynstur. 
Endurtekin skammtagjöf með geislamerktu prófunaríðefni getur einnig gefið upplýsingar um lífuppsöfnun (sjá 
26. lið).

AÐRAR NÁLGANIR TIL VIÐBÓTAR

58.  Aðrar nálganir, til viðbótar við tilraunirnar í lífi, sem er lýst í þessari prófunaraðferð, geta gefið gagnlegar 
upplýsingar um upptöku, dreifingu, efnaskipti eða útskilnað prófunaríðefnis hjá tilteknum dýrategundum.

Notkun upplýsinga úr rannsóknum í glasi

59.  Í rannsóknum í glasi má leita svara við ýmsum spurningum varðandi prófunaríðefnið með hjálp viðeigandi 
prófunarkerfa. Nota má nýlega einangraðar eða ræktaðar lifrarfrumur og frumuhlutabrot (t.d. netbólur og 
frymisvökva eða S9-brot) úr lifur til að rannsaka hugsanleg umbrotsefni. Staðbundin efnaskipti í marklíffærinu, 
t.d. lungum, geta verið áhugaverð með tilliti til áhættumats. Í þessum tilvikum geta netbólubrot markvefja 
komið að gagni. Rannsóknir með netbólum geta verið nytsamlegar til að taka til athugunar hugsanlegan mun, 
sem tengist kyni eða tilteknu lífsskeiði, og til að lýsa eiginleikum ensímbreytna (Km og Vmax), sem getur 
auðveldað mat á skammtahæði efnaskipta í tengslum við váhrifastyrkleika. Að auki geta netbólurnar nýst til 
að sanngreina þau tilteknu netbóluensím sem tengjast efnaskiptum prófunaríðefnisins en það getur skipt máli 
í framreikningi frá tegund til tegundar (sjá einnig 56. lið). Einnig má kanna getuna til að vekja lífumbrot með 
hjálp frumuhluta úr lifrarfrumum (t.d. netbóla og frymisvökva) úr dýrum, sem hafa verið formeðhöndlaðir 
með viðkomandi prófunaríðefni, með því gera rannsóknir í glasi á/með lifrarfrumum eða út frá sérhæfðum 
frumulínum sem tjá viðkomandi ensím. Við ákveðnar kringumstæður og viðeigandi skilyrði gæti komið til 
greina að nota frumuhlutabrot úr vefjum manna til að ákvarða hugsanlegan tegundarbundinn mun að því er 
varðar lífumbrot. Niðurstöður úr rannsóknum í glasi geta einnig nýst til þróunar lífeðlisfræðilegra líkana af 
eiturefnahvörfum (PTKB-líkana) (5. liður).

60. Rannsóknir í glasi á upptöku um húð kunna að gefa viðbótarupplýsingar til lýsingar á upptökueiginleikum  
(6. liður).

61.  Nota má ræktir með fyrsta stigs lifrarfrumur og nýjar vefjasneiðar til að leita svara við svipuðum spurningum 
og um lifrarnetbólurnar. Í ákveðnum tilvikum kann að vera unnt að svara sértækum spurningum með því að 
nota frumulínur, sem tjá viðkomandi ensím, eða breyttar frumulínur. Í öðrum tilvikum getur verið gagnlegt 
að nota rannsóknir í glasi til að rannsaka hömlun og vakningu sérhæfðra sýtókróm-P450-samsætuensíma (t.d. 
CYP1A1, 2E1, 1A2 o.fl.) og/eða ensíma II. fasa af hálfu móðurefnasambandsins. Upplýsingarnar geta nýst 
fyrir efnasambönd með svipaða byggingu.

Notkun gagna um eiturefnahvörf úr eiturhrifarannsóknum sem viðbótarupplýsingar

62.  Greining blóð-, vefja- og/eða úrgangsefnasýna, sem eru tekin við gerð annarra eiturhrifarannsókna, geta skilað 
gögnum um lífaðgengi, breytingar á blóðvökvastyrk á móti tíma (flatarmál undir ferli (AUC), Cmax), lífupp-
söfnunarmátt, útskilnaðarhraða og kynbundnar eða lífsskeiðsbundnar breytingar á efnaskiptum og hvarfhraða.

63.  Íhuga má aðlögun á hönnun rannsóknarinnar í því skyni að svara spurningum varðandi eftirfarandi atriði: 
mettun upptöku-, lífumbreytingar- eða útskilnaðarferla við stóra skammta, virkni nýrra efnaskiptaferla við stóra 
skammta og takmörkun eitraðra umbrotsefna við stóra skammta.

64.  Önnur íhugunaratriði í tengslum við hættumat geta t.d. verið:

— aldursbundið næmi vegna mismunandi ástands heilatálma, nýrna og/eða afeitrunargetu,

— næmi tiltekinna undirþýða vegna mismunandi lífumbreytingargetu eða annars eiturhvarfafræðilegs munar,

— umfang váhrifa á fóstur frá íðefnum sem berast í gegnum fylgjuna eða váhrifa á nýfætt afkvæmi við 
mjólkurgjöf.
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Notkun líkana sem varða eiturefnahvörf

65.  Nota má líkön, sem varða eiturefnahvörf, fyrir ýmsa þætti hættu- og áhættumats, t.d. til að segja fyrir um 
altæk váhrif og skammtinn sem berst í innri vefi. Enn fremur er unnt að rannsaka sértækar spurningar 
varðandi verkunarhátt og þessi líkön geta nýst sem grundvöllur fyrir framreikning frá tegund til tegundar, 
váhrifaleiðir og skammtamynstur og fyrir mat á áhættu fyrir menn. Meðal gagna sem koma að notkun við þróun 
lífeðlisfræðilegra eiturhvarfalíkana fyrir tiltekið prófunaríðefni í tiltekinni dýrategund eru 1) deilistuðlar, 2) 
lífefnafræðilegir fastar og lífeðlisfræðilegar breytur,  3) breytur fyrir upptöku eftir sérstökum íkomuleiðum, 4) 
gögn um hvarfhraða í lífi til að meta líkanið (t.d. úthreinsunarbreytur fyrir viðeigandi (> 10%) útskilnaðarferli 
og Km og Vmax fyrir efnaskipti). Tilraunagögnin, sem eru notuð við þróun líkansins, skulu fengin með 
vísindalegum og traustum aðferðum og niðurstöður úr líkaninu skulu fullgiltar. Breytur, sem eru sértækar fyrir 
prófunaríðefnið og dýrategundina, s.s. upptökuhraði og hraðafastar fyrir skiptingu milli blóðs og vefja og fyrir 
efnaskipti, eru oft ákveðnar til að auðvelda þróun ósértækra líkana eða líkana sem byggjast á lífefnafræði.

GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

66.  Ráðlegt er að hafa efnisyfirlit í rannsóknarskýrslunni.

Meginhluti skýrslunnar

67.  Í meginmáli skýrslunnar skulu vera upplýsingarnar, sem þessi prófunaraðferð tekur til, og þeim skal skipt í 
eftirfarandi þætti og liði:

Samantekt

68.  Í þessum þætti rannsóknarskýrslunnar skal vera samantekt um hönnun rannsóknarinnar og lýsing á aðferðunum 
sem eru notaðar. Þar skal einnig leggja áherslu á helstu niðurstöður varðandi massajöfnuð, tegund og magn 
umbrotsefna, leifar prófunaríðefnis í vefjum, úthreinsunarhraða, lífuppsöfnunargetu, kynbundinn mun o.s.frv. 
Samantektin skal vera nægilega ítarleg til að unnt sé að meta niðurstöðurnar.

Inngangur

69.  Í þessum þætti skýrslunnar skal tilgreina rannsóknarmarkmið, grunnforsendur og hönnun sem og viðeigandi 
tilvísanir og bakgrunnsupplýsingar.

Efni og aðferðir

70.  Í þessum þætti skýrslunnar skulu vera ítarlegar lýsingar á öllum viðeigandi upplýsingum, s.s.:

a)  Prófunaríðefni

 Í þessum undirþætti skulu vera auðkenni prófunaríðefnisins: efnaheiti, sameindabygging, eigindleg og 
megindleg ákvörðun á efnasamsetningu, efnafræðilegum hreinleika og, eftir því sem unnt er, tegund og 
magn allra óhreininda. Einnig skulu þar vera upplýsingar um eðlisefnafræðilega eiginleika, s.s. eðlisástand, 
lit, leysanleika og/eða deilistuðul, stöðugleika og, ef við á, ætingareiginleika. Ef við á skal gefa upplýsingar 
um hverfur. Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram í þessum kafla ef prófunaríðefnið er geislamerkt: 
geislavirka kjarnategundin, staðsetning geislamerkisins, sérstök virkni og geislahreinleiki.

 Tilgreina skal tegund burðarefna, þynningarefna, svifaukandi efna (e. suspending agent) og fleytiefna eða 
annarra efna, sem eru notuð við gjöf prófunaríðefnisins, eða lýsa þeim.

b)  Tilraunadýr

 Í þessum undirþætti skulu vera upplýsingar um tilraunadýrin, þ.m.t. val á tegund og rökstuðningur fyrir 
því, stofn, aldur við upphaf rannsóknar, kyn og líkamsþyngd, heilbrigðisástand og dýrahald.

c)  Aðferðir

 Í þessum undirþætti skulu vera upplýsingar um hönnun rannsóknarinnar og aðferðirnar sem eru notaðar. 
Þar skulu koma fram:

1)  rök fyrir hvers kyns breytingum á váhrifaleið og váhrifaskilyrðum ef við á,
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2)  rök fyrir vali á skammtastærðum.

3)  lýsing á forkönnunum, sem eru notaðar við tilraunahönnun eftirfylgnirannsókna, ef við á. Leggja skal 
fram gögn sem liggja til grundvallar forrannsóknum;

4)  hvernig skammtalausnin var tilreidd og hvaða tegund leysis eða burðarefnis var notuð, ef við á,

5)  fjöldi meðferðarhópa og fjöldi dýra í hverjum hópi,

6)  styrkleikar og magn skammta (og sérstök virkni skammtsins ef notuð er geislavirkni),

7)  íkomuleiðir og aðferðir við lyfjagjöf,

8)  tíðni skammtagjafar,

9)  föstutímabil (ef um það er að ræða),

10)  heildargeislavirkni fyrir hvert dýr,

11)  meðhöndlun dýra,

12)  sýnataka og meðhöndlun sýna,

13)  greiningaraðferðir sem eru notaðar við aðgreiningu, magngreiningu og sanngreiningu umbrotsefna,

14)  greiningarmörk fyrir aðferðirnar sem eru notaðar,

15)  aðrar tilraunamælingar og -verkferli sem eru notuð (þ.m.t. fullgilding aðferða við greiningu 
umbrotsefna).

d)  Tölfræðileg greining

 Ef tölfræðileg greining er notuð til að greina niðurstöður rannsóknarinnar skal skýrslan innihalda 
fullnægjandi upplýsingar um greiningaraðferðina og tölvuforritið, sem voru notuð, svo að óháður rýnir/
tölfræðingur geti endurmetið og endurgert (e. reconstruct) greininguna.

 Í rannsóknum með kerfislíkanagerð, s.s. lífeðlisfræðileg eiturhvarfalíkön, skal í kynningu á líkönum gefa 
tæmandi lýsingu á viðkomandi líkani svo að unnt sé að endurvinna og gilda líkanið á sjálfstæðan hátt (sjá 
65. lið og viðbæti:  Skilgreiningar).

Niðurstöður

71.  Taka skal öll gögn saman í töflu með viðeigandi tölfræðilegu mati og lýsa þeim í textanum í þessum þætti. Taka 
skal saman geislavirknitalningargögn og leggja fram eins og við á fyrir rannsóknina, að jafnaði sem jafngildi 
míkrógramma eða milligramma af massa sýnis þótt nota megi aðrar einingar. Þessi þáttur skal innihalda 
skýringarmyndir varðandi niðurstöður, eftirmynd af dæmigerðum litskiljunar- og litrófsgreiningargögnum, 
umbrotsefnasanngreining/-magnákvörðun og tillögð efnaskiptaferli, þ.m.t. sameindabygging umbrotsefna. 
Auk þess skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram í þessum þætti, ef við á:

1)  Magn geislavirkni og hundraðshluti endurheimtar geislavirkni í þvagi, saur, útönduðu lofti og í þvagi og 
saur í búrþvottavatni.

— Að því er varðar rannsóknir á húð skal einnig taka með gögn um endurheimt prófunaríðefnis af 
meðhöndlaðri húð, húðþvotti og eftirstandandi geislavirkni í búnaðinum sem hylur húðina og efna-
skiptaeiningunni sem og niðurstöður húðþvottarannsóknar. Fyrir frekari umfjöllun, sjá 74.–77. lið.

— Að því er varðar innöndunarrannsóknir skal einnig taka með gögn um endurheimt prófunaríðefnisins 
úr lungna- og nefvef (8. heimild). Fyrir frekari umfjöllun, sjá 78. lið.
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2)  Dreifing í vefjum, gefin upp sem hlutfall (í %) af gefnum skammti, og sem styrkur (míkrógrammajafngildi 
á hvert gramm af vef) og hlutfallið á milli vefjar og blóðs, eða vefjar og blóðvökva.

3)  Massajöfnuður, þróaður úr hverri rannsókn, sem felur í sér magngreiningu á líkamsvef og úrgangsefnum.

4)  Blóðvökvastyrkur og breytur sem varða eiturefnahvörf (lífaðgengi, flatarmál undir ferli, Cmax, Tmax, 
útskilnaður, helmingunartími) eftir inngjöf um viðeigandi váhrifaleið(ir).

5)  Hraði og umfang upptöku á prófunaríðefninu eftir inngjöf um viðeigandi váhrifaleið(ir).

6)  Magn prófunaríðefnisins og umbrotsefna (gefið upp sem hlutfall (í %) af gefnum skammti) sem finnst í 
úrgangsefni.

7)  Tilvísun í gögn í viðbæti sem innihalda gögn fyrir hvert dýr varðandi allar mælingaendapunkta (t.d. 
skammtagjöf, endurheimtarhlutfall (í %), styrkleika, breytur eiturefnahvarfa o.s.frv.).

8)  Mynd af tillögðum efnaskiptaferlum og sameindabyggingu umbrotsefnanna.

Umræða og niðurstöður

72.  Í þessum þætti skal höfundur eða höfundar:

1)  leggja fram tillögu að efnaskiptaferli á grundvelli niðurstaðna varðandi efnaskipti og dreifingu 
prófunaríðefnisins,

2)  fjalla um annan hugsanlegan mun milli tegund og kynja að því er varðar dreifingu og/eða lífumbrot 
prófunaríðefnisins.

3)  töflusetja og fjalla um sanngreiningu og umfang umbrotsefna, úthreinsunarhraða, lífuppsöfnunargetu 
og magn móðurefna- og/eða umbrotsefnaleifa í vefjum sem og hugsanlegar skammtaháðar breytingar á 
breytum eiturefnahvarfa, eins og við á,

4)  fella inn í þennan þátt öll viðeigandi gögn um eiturefnahvörf sem fást við eiturhrifarannsóknir,

5)  leggja fram hnitmiðaðar ályktanir sem hægt er að styðja með niðurstöðum úr rannsókninni,

6)  bæta við þáttum (eftir þörfum eða eins og við á).

73.  Nota skal viðbótarþætti  fyrir bókfræðilegar upplýsingar, töflur, myndir, viðbæti o.s.frv.

AÐRAR VÁHRIFALEIÐIR

Um húð

Húðmeðferð

74.  Í þessum þætti eru veittar sértækar upplýsingar um rannsókn á eiturhvarfafræði prófunaríðefnisins með 
íkomuleið um húð. Að því er varðar upptöku um húð skal styðjast við kafla B.44 í þessum viðauka (Upptaka í 
gegnum húð: aðferð með prófun í lífi (9. heimild)). Að því er varðar aðra endapunkta, s.s. dreifingu og efnaskipti, 
er hægt að nota þessa prófunaraðferð, B.36. Nota skal eina eða fleiri skammtastærðir af prófunaríðefninu í 
húðmeðhöndluninni. Prófunaríðefnið (t.d. óblandað, þynnt eða samsett efni sem inniheldur prófunaríðefnið 
og er borið á hörundið) skal vera það sama (eða raunhæft staðgönguefni þess) og það sem menn eða aðrar 
hugsanlegar marktegundir gætu orðið fyrir váhrifum af. Skammtastærð eða -stærðir skulu valdar í samræmi 
við 20.–26. lið í þessari prófunaraðferð. Þættir, sem hafa mætti hliðsjón af við val á skammti um húð, eru 
m.a. þau váhrif sem vænst er að menn verði fyrir og/eða skammtar þar sem eiturhrif komu fram í öðrum 
rannsóknum á eiturhrifum á húð. Skammtur eða skammtar um húð skulu leysti upp, ef nauðsyn krefur, í 
heppilegu burðarefni og bornir á í nægilegu magni fyrir skammtagjöfina. Skömmu fyrir prófunina skal klippa 
feld af hrygg tilraunadýranna. Einnig má raka hann af en það skal framkvæmt u.þ.b. 24 klst. fyrir prófunina. 
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Þegar feldur er klipptur eða rakaður skal þess gætt að hrufla ekki hörundið því að það gæti breytt gegndræpi 
þess. Fjarlægja skal feld af u.þ.b. 10% af yfirborði skrokksins til að bera prófunaríðefnið á. Þegar um er að ræða 
mjög eitruð íðefni má svæðið, sem borið er á, vera minni en u.þ.b. 10% en þekja skal eins mikið af svæðinu og 
unnt er með þunnu og jöfnu lagi. Meðhöndla skal sama svæði í öllum húðprófunarhópum. Svæði, sem borið 
hefur verið á, skal verja með heppilegri hlíf sem er fest niður. Dýrin skulu hýst hvert um sig.

75.  Gera skal húðþvottarannsókn til að meta það magn af ábornum skammti prófunaríðefnisins, sem unnt er að 
fjarlægja af húðinni, með því að þvo meðhöndlaða húðflötinn með mildri sápu og vatni. Þessi rannsókn getur 
einnig komið að gagni við að ákvarða massajöfnuð þegar prófunaríðefnið er gefið með íkomuleið um húð. 
Í þessari húðþvottarannsókn skal bera einn skammt af prófunaríðefninu á tvö dýr. Val á skammtastærð er í 
samræmi við 23. lið þessarar prófunaraðferðar (sjá einnig 76. lið varðandi umræður um tíma snertingar við húð). 
Ákvarða skal magn prófunaríðefnis sem er endurheimt við þvottana til að meta hversu skilvirk þvottaaðferðin 
er til að fjarlægja prófunaríðefnið.

76.  Prófunaríðefnið skal borið á og haft á húðinni í a.m.k. 6 klst. nema ætandi eiginleikar komi í veg fyrir það. 
Þegar hlífin er tekin af skal þvo meðhöndlaða svæðið samkvæmt aðferðinni sem lýst er í húðþvottarannsókninni 
(sjá 75. lið). Greina skal bæði hlífina og þvottavatnið m.t.t. leifa prófunaríðefnis. Við lok rannsóknanna ætti að 
aflífa hvert dýr á mannúðlegan hátt í samræmi við (2. heimild) og fjarlægja meðhöndluðu húðina. Greina skal 
viðeigandi hluta af meðhöndluðu húðinni til að ákvarða leifar prófunaríðefnis (geislavirkni).

77.  Til að meta eiturefnahvörf lyfja kann að reynast þörf á mismunandi aðferðum í samræmi við viðeigandi 
reglukerfi.

Við innöndun

78.  Nota skal einn styrkleika (eða fleiri ef þörf krefur) prófunaríðefnis. Styrkleiki eða styrkleikar skal velja í 
samræmi við 20.–26. lið í þessari prófunaraðferð. Við innöndunarmeðferð skal nota nefkeilu (e. nose-cone) eða 
búnað, sem er einungis settur á hausinn, til að koma í veg fyrir frásog eftir öðrum íkomuleiðum (8. heimild). Ef 
notuð eru önnur váhrifaskilyrði skal skjalfesta rökstuðning fyrir breytingunni. Skilgreina skal lengd váhrifatíma 
við innöndun; venjuleg váhrif eru 4–6 klst.
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Viðbætir

SKILGREININGAR

Frásog/upptaka: Upptökuferli íðefna í eða gegnum vefi. Frásog/upptaka á við um móðurefni og öll umbrotsefni þess. 
Ekki má rugla því saman við „lífaðgengi“.

Uppsöfnun (uppsöfnun í lífverum): Aukning á magni prófunaríðefnis í vefjum með tímanum (yfirleitt fituvefjum í 
kjölfar endurtekinna váhrifa); ef inngjöf prófunaríðefnis í líkamann er meiri en hraðinn á útskilnaði þess safnar lífveran 
prófunaríðefninu upp og það gæti náð styrkleika sem hefur eiturhrif.

ADME: Upphafsstafaorð fyrir upptöku, dreifingu, efnaskipti og útskilnað.

AUC: (flatarmál undir ferlinum fyrir styrk blóðvökva á móti tíma): Flatarmál undir ferli á línuriti yfir styrk prófunaríðefnis 
í blóðvökva sem fall af tíma. Það sýnir heildarmagn prófunaríðefnis sem líkaminn tekur upp á fyrirframákveðnum 
tíma. Við línuleg skilyrði er flatarmál undir ferli (frá núlltíma til óendanlegs tíma) í réttu hlutfalli við heildarmagn 
prófunaríðefnis sem líkaminn tekur upp, óháð hraða frásogsins.

Geislamyndataka: (Geislamyndataka alls líkamans): Notað til að meta staðsetningu og/eða magn geislavirks 
prófunaríðefni í vef en í þessari tækni er notuð röntgenfilma, eða nýverið í stað hennar stafræn fosfórmyndgerð til 
þess að gera geislamerktar sameindir eða sameindabrot sýnileg með því að nema geislunina frá viðfangsefninu sem 
er til rannsóknar. Megindleg geislamyndataka af öllum líkamanum getur haft einhverja kosti umfram líffærakrufningu 
að því er varðar að meta dreifingu prófunaríðefnis og meta heildarendurheimt og uppleysingu geislavirks efnis í 
vefjum. Einn umtalsverður kostur er t.d. sá að hægt er að nota það í líkan af dýri með litarefni til að meta hugsanleg 
tengsl prófunaríðefnisins við melanín sem getur bundið tilteknar sameindir. Þó að þessi tækni kunni að gefa hentugt 
yfirlit yfir bindiset með mikla rýmd og litla samsækni (e. high-capacity-low-affinity) í öllum líkamanum getur hún þó 
takmarkast við að koma auga á tiltekin markset, s.s. viðtakabindiset þar sem þörf er á tiltölulega hárri upplausn og 
mikilli næmni til greiningar. Ef notuð er geislamyndataka skulu tilraunir, með það að markmiði að ákvarða massajöfnuð 
efnasambandsins sem gefið er inn, framkvæmdar með sérstökum hópi eða innan ramma rannsóknar, sem er aðskilin frá 
tilrauninni varðandi dreifingu í vef, þar sem öll úrgangsefni (sem geta einnig verið útöndunarloft) og heilir skrokkar eru 
jafnblönduð og greind með vökvasindurtalningu.

Útskilnaður með galli: Útskilnaður um gallrásir.

Uppsöfnun í lífverum: Sjá „uppsöfnun“.

Lífaðgengi: Hluti af inngefnum skammti sem nær í útæðablóðrásina eða er gerður aðgengilegur á stað líffræðilegrar 
virkni. Alla jafna er með lífaðgengi prófunaríðefnis átt við móðurefnið en það getur átt við um umbrotsefni þess. Þar er 
einungis um að ræða eitt efnaform. Athugið: lífaðgengi og frásog/upptaka er ekki það sama. Munurinn á t.d. upptöku 
um munn (þ.e. tilvist í þarmavegg og portæðablóðrás) og lífaðgengi (þ.e. tilvist í útæðablóði og í vefjum) getur ásamt 
öðru stafað af efnafræðilegu niðurbroti vegna efnaskipta í þarmavegg eða flæðiflutningi (e. efflux transport) til baka 
til þarmahols (e. intestinal lumen) eða forumbroti (e. presystemic metabolism) í lifur (10. heimild). Lífaðgengi eitraða 
efnisþáttarins (móðurefni eða umbrotsefni) er þýðingarmikil breyta í mati á áhættu fyrir menn (framreikningur frá 
stórum skammti yfir í lítinn skammt og framreikningur frá einni íkomuleið yfir á aðra) til að leiða innra gildi út frá 
útvortis mörkum um engin merkjanleg, skaðleg áhrif (NOAEL) eða viðmiðunarskammti (skammti sem var notaður). 
Að því er varðar áhrif af inngjöf um munn á lifur nægir upptaka um munn. Að því er varðar öll önnur áhrif en við 
innkomustað er lífaðgengi alla jafna áreiðanlegri breyta en upptaka til frekari notkunar í áhættumat.

Lífvaranleiki: Sjá „þrávirkni“.

Lífumbrot: Efnræn umbreyting (alla jafna ensímtengd) prófunaríðefnis, sem er til mælinga, í annað íðefni í líkamanum. 
Samheiti við „efnaskipti“.

Cmax: Annaðhvort hámarksstyrkur (toppgildi) í blóði (blóðvökva/sermi) eftir gjöf eða hámarksútskilnaður (toppgildi) (í 
þvagi eða saur) eftir gjöf.

Útskilnaðarhraði: Megindleg mæling á þeim fjarlægingarhraða prófunaríðefnis úr blóði, blóðvökva eða tilteknum vef 
á tímaeiningu.

Hólf: Byggingarlegur eða lífefnafræðilegur hluti (eða eining) líkama, vefjar eða frumu sem er aðskilinn frá öðrum 
hlutum.

Afeitrunarferli: Röð þrepa sem leiða til losunar eitraðra íðefna úr líkamanum, annaðhvort með efnaskiptabreytingu 
eða útskilnaði.
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Dreifing: Dreifing prófunaríðefnis og afleiða þess í lífveru.

Ensím/samsætuemsín: Prótín sem hvata efnahvörf. Samsætuemsín eru ensím sem hvata svipuð efnahvörf en 
amínósýruraðir þeirra eru mismunandi.

Ensímbreytur: Km: Michaelis-fasti og Vmax: hámarkshraði.

Útskilnaður: Ferli þar sem inngefið prófunaríðefni og/eða umbrotsefni þess eru fjarlægð úr líkamanum.

Útrænt: Fært inn í lífveru eða kerfi utan frá eða er framleitt utan lífveru eða kerfis.

Framreikningur: Ályktun um eitt eða fleiri óþekkt gildi á grundvelli þess sem er þekkt eða sem orðið hefur vart við.

Helmingunartími (t1/2): Tíminn sem það tekur styrk prófunaríðefnis að minnka um helming í hólfi. Almennt á þetta við 
um blóðvökvastyrk eða magn prófunaríðefnis í öllum líkamanum.

Vakning/ensímvakning: Nýmyndun ensíms sem viðbrögð við umhverfisáreiti eða vakningarsameind.

Línuleiki/línulegur hvarfhraði: Ferli er línulegt, að því er varðar hvarfhraða, ef allur flutningshraði milli hólfa er í 
réttu hlutfalli við magnið eða styrkinn sem er fyrir hendi, þ.e. af fyrstu gráðu. Af þessum sökum er úthreinsunar- og 
dreifingarmagn fasti sem og helmingunartími. Styrkleikarnir, sem nást, eru í réttu hlutfalli við skömmtunarhraðann 
(váhrif) og auðveldara er að spá fyrir um uppsöfnun. Hægt er að meta línuleika og ólínuleika með því að bera saman 
viðeigandi breytur, t.d. flatarmál undir ferli, eftir mismunandi skammta eða eftir váhrif í eitt skipti og endurtekin váhrif. 
Skortur á skammtahæði getur verið vísbending um mettun ensíma sem tengjast efnaskiptum efnasambandsins, stækkun 
á flatarmáli undir ferli eftir endurtekin váhrif í samanburði við váhrif í eitt skipti getur verið vísbending um hömlun á 
efnaskiptum og minnkun á flatarmáli undir ferli getur verið vísbending um vakningu efnaskipta (sjá einnig (11. heimild)).

Massajöfnuður: Reikningshald yfir prófunaríðefni sem fer inn í kerfið og út úr því.

Massavægi: Sjá „massajöfnuður“. ððð

Gangvirki (háttur) eiturhrifa/gangvirki (háttur) verkunar Gangvirki verkunar á við um sérstakar lífefnafræðilega 
víxlverkanir þar sem prófunaríðefni myndar áhrif sín. Verkunarháttur á við um almennari ferli sem leiða til eiturhrifa 
prófunaríðefnis.

Efnaskipti: Samheiti við „lífumbrot“.

Umbrotsefni: Afurð efnaskipta eða efnaskiptaferla.

Upptaka/frásog um munn: Hlutfall (í %) af skammti prófunaríðefnis sem frásogast frá íkomustað (t.d. meltingarvegi). 
Hægt er að nota þessa þýðingarmiklu breytu til að ákvarða þátt inngefins prófunaríðefnis sem nær í portæðina og síðan 
í lifrina.

Deilistuðull: Einnig nefndur dreifingarstuðull og er mæling á mismunaleysni íðefnis í tveimur leysum.

Toppgildi í blóði (blóðvökva/sermi): Hámarksstyrkur (toppgildi) í blóði (blóðvökva/sermi) eftir gjöf (sjá einnig 
„Cmax“).

Þrávirkni (lífvaranleiki): Langtímatilvist íðefnis (í lífrænu kerfi) vegna þols gegn niðurbroti/brottnámi.

Ályktun út frá byggingarlega hliðstæðum efnum: Endapunktaupplýsingar um eitt eða fleiri íðefni eru notaðar til að 
spá fyrir um endapunkt markíðefnisins.

Smásjárgeislamyndataka af viðtaka (eða örgeislamyndataka af viðtaka): Þessa tækni er hægt að nota til að rannsaka 
lífframandi víxlverkun við tiltekna vefjastaði eða frumuhópa, t.d. í rannsóknum á viðtakabindingu eða sértækum 
verkunarháttum sem útheimta háa upplausn og mikla næmni sem er e.t.v. ekki gerleg með annarri tækni, s.s. 
geislamyndatöku af öllum líkamanum.

Íkomuleið (um munn, í bláæð, um húð, við innöndun o.s.frv.): Á við um þá leið sem er notuð til að gefa íðefni í 
líkamann (t.d. um munn með magaslöngu, um munn með fóðri, um húð, við innöndun, í bláæð o.s.frv.).
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Mettun: Ástand þar sem eitt eða fleiri hvarfhraðaferli (t.d. frásog/upptaka, efnaskipti eða úthreinsun) eru í hámarki (þ.e. 
„mettuð“).

Næmi: Geta aðferðar eða mælitækis til að greina á milli mælingasvörunar sem sýnir mismunandi gildi breytu sem er 
til skoðunar.

Stöðugt ástand blóðgilda (blóðvökvagilda): Ójafnvægisástand í opnu kerfi þar sem öll öfl sem virka á kerfið eru í 
nákvæmu andvægi við andstæð öfl á þann hátt að allir þættir þess eru kyrrstæðir í styrk þó að efni flæði gegnum kerfið.

Kerfislíkanagerð (lífeðlisfræðileg eiturhvarfalíkön (PBTK-líkön), lyfjahvarfafræðileg líkön, lífeðlisfræðileg 
lyfjahvarfalíkön, líffræðileg líkön o.s.frv.): Óhlutbundið líkan sem notar stærðfræðimál til að lýsa virkni kerfis.

Markvefur: Vefur þar sem helstu skaðleg áhrif eiturefnis birtast.

Prófunaríðefni: Sérhvert íðefni og blanda sem eru prófuð með þessari prófunaraðferð.

Dreifing í vef: Hreyfing prófunaríðefnis, sem getur gengið til baka, frá einum stað í líkamanum til annars. Hægt er að 
rannsaka dreifingu í vef með líffærakrufningu, jafnblöndun, bruna og vökvasindurtalningu eða með eigindlegri og/eða 
megindlegri geislamyndatöku af öllum líkamanum. Það fyrrnefnda er gagnlegt til að fá styrkleika og endurheimt (í %) 
úr vefjum og því sem eftir er af skrokki sömu dýra en kann að skorta upplýsingar um alla vefi og heildarendurheimt kann 
að vera minni en ákjósanlegt er (< 90%). Sjá skilgreiningu fyrir það síðarnefnda hér að framan.

Tmax: Tími til að ná Cmax.

Eiturhvarfafræði (lyfjahvarfafræði): Rannsókn á upptöku, dreifingu, efnaskiptum og útskilnaði íðefna sem fall af tíma.

Fullgilding líkana: Ferli við mat á því hvort líkan er fullnægjandi til að lýsa fyrirliggjandi gögnum um eiturefnahvörf 
með samræmdum hætti. Hægt er að meta líkön með tölfræðilegum og sjónrænum samanburði á líkanaspám með 
tilraunagildum við sameiginlega, óháða breytu (t.d. tíma). Færa skal rök fyrir umfangi matsins með tilliti til fyrirhugaðrar 
notkunar á líkaninu.

“8)  Kafli B.52 bætist við:

„B.52. BRÁÐ EITURHRIF VIÐ INNÖNDUN — AÐFERÐ TIL AÐ ÁKVARÐA FLOKK BRÁÐRA EITURHRIFA

INNGANGUR

1.  Þessi prófunaraðferð jafngildir OECD-viðmiðunarreglu 436 um prófanir (2009). Fyrsta viðmiðunarregla 436 
um prófanir á bráðum eiturhrifum við innöndun var samþykkt 1981 og hefur verið endurskoðuð eftir það  
(sjá kafla B.2 í þessum viðauka (1. heimild)). Þróun aðferðar til að ákvarða flokk bráðra eiturhrifa við innöndun  
(2., 3. og 4. heimild) þótti við hæfi í kjölfar samþykktar á endurskoðaðri aðferð til að ákvarða flokk bráðra eiturhrifa 
við inngjöf um munn (kafli B.1b í þessum viðauka) (5. heimild). Afturvirkt mat á árangri prófunaraðferðar til 
að ákvarða flokk bráðra eiturhrifa vegna bráðra eiturhrifa við innöndun sýndi að aðferðin er hentug til notkunar 
til flokkunar og merkingar (6. heimild). Prófunaraðferð til að ákvarða flokk bráðra eiturhrifa við innöndun 
mun gera það kleift að nota röð þrepa með fastákveðnum markstyrk til að raða eiturhrifum prófunaríðefnis 
eftir styrkleika. Banvæni er notuð sem lykilendapunktur en dýr sem upplifa mikinn sársauka eða hræðslu, 
þjáningar eða yfirvofandi dauða, skal þó aflífa á mannúðlegan hátt til að lágmarka þjáningar. Leiðbeiningar 
um mannúðlega endapunkta er að finna í leiðbeiningarskjali Efnahags og framfarastofnunarinnar nr. 19  
(7. heimild).

2.  Leiðbeiningar um framkvæmd og túlkun þessarra prófunaraðferðar er að finna í leiðbeiningarskjali nr. 39 um 
prófun á bráðum eiturhrifum við innöndun (leiðbeiningarskjal 39) (8. heimild).

3.  Skilgreiningar, sem eru notaðar í tengslum við þessa prófunaraðferð, eru settar fram í 1. viðbæti og í 
leiðbeiningarskjali 39 (8. heimild).

4.  Með prófunaraðferðinni fást upplýsingar um hættueiginleika prófunaríðefnisins sem gera kleift að skipa því í 
flokk samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 til flokkunar á efnum sem valda bráðum eiturhrifum (9. heimild). 
Ef gera þarf punktmat á LC50gildum eða greiningu á styrksvörun er kafli B.2 í þessum viðauka (1. heimild) 
viðeigandi prófunaraðferð. Frekari leiðbeiningar um val á prófunaraðferð er að finna í leiðbeiningarskjali 39 
(8. heimild). Þessi prófunaraðferð er ekki sérstaklega ætluð til prófunar á sérhæfðu efni, s.s. efni með reglulega 
byggingu (e. isometric) eða trefjótt efni, sem leysast treglega upp, eða framleidd nanóefni.
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ATRIÐI SEM ÞARF AÐ HAFA Í HUGA Í UPPHAFI

5.  Áður en kemur að prófun í samræmi við þessa prófunaraðferð skal prófunarstofan taka til athugunar allar 
fyrirliggjandi upplýsingar um prófunaríðefnið í því skyni að lágmarka notkun tilraunadýra, þ.m.t. fyrirliggjandi 
rannsóknir ef gögn úr þeim benda til þess að ekki sé þörf á frekari prófunum. Upplýsingar, sem geta komið 
að gagni við val á heppilegustu tegundinni, stofni, kyni, váhrifamáta og hæfilegum prófunarstyrk, eru 
m.a. auðkenni, efnafræðileg bygging og eðlisefnafræðilegir eiginleikar prófunaríðefnisins, niðurstöður úr 
eiturhrifaprófunum í glasi og í lífi, fyrirhuguð notkun og möguleikar á váhrifum á menn, fyrirliggjandi gögn 
um megindleg vensl byggingar og virkni og eiturefnafræðileg gögn um íðefni með skylda efnabyggingu. Með 
þessari prófunaraðferð ætti ekki að gera prófanir í styrkleikum sem búist er við að valdi miklum sársauka og 
þjáningu vegna ætandi(13) eða mjög ertandi verkana (sjá leiðbeiningarskjal 39 (8. heimild)).

MEGINREGLA PRÓFUNARINNAR

6.  Meginregla prófunarinnar er að afla nægilegra upplýsinga með þrepskiptri aðferð um bráð eiturhrif við 
innöndun á prófunaríðefninu á 4 klst. váhrifatímabili til að unnt sé að flokka það. Aðrar lengdir váhrifatíma 
kunna að gilda í sérstöku eftirlitsskyni. Á hverju skilgreindu styrkleikaþrepi eru prófuð 3 dýr af hvoru kyni. Til 
að unnt sé að dæma um bráð eiturhrif prófunaríðefnisins kunna 2 þrep að nægja en það fer eftir hlutfalli dauðra 
og/eða dauðvona dýra. Ef sönnur eru færðar á að annað kynið sé næmara en hitt má halda prófuninni áfram með 
næmara kyninu eingöngu. Útkoman úr fyrra þrepi mun ákvarða næsta þrep, t.d.:

a)  ekki er þörf á frekari prófun,

b)  prófun á þremur dýrum af hvoru kyni eða

c)  prófun með 6 dýrum af næmara kyninu eingöngu, þ.e. einungis lægstu matsgildin fyrir eiturhrifaflokkinn 
ættu að byggjast á 6 dýrum í hverjum prófunarstyrkleikahóp, án tillits til kyns.

7.  Dauðvona dýr og dýr, sem sýna merki um sársauka eða mikla og viðvarandi þjáningu ætti að aflífa á 
mannúðlegan hátt og farið eins með þau við túlkun prófunarniðurstaðna og dýr sem drepast í prófuninni. 
Fjallað er um viðmiðanir fyrir ákvörðun um að aflífa dýr, sem eru dauðvona eða sárþjáð, og leiðbeiningar um 
greiningu fyrirsjáanlegs eða yfirvofandi dauða, í leiðbeiningarskjali nr. 19 um mannúðlega endapunkta (7. 
heimild).

LÝSING Á AÐFERÐINNI

Val á dýrategund

8.  Nota skal ung, heilbrigð, fullvaxin dýr af algengum rannsóknarstofustofnum. Rottur eru ákjósanlegasta 
tegundin og ef aðrar tegundir eru notaðar ætti að færa rök fyrir því.

Dýrin undirbúin

9.  Kvendýrin skulu vera eibær og ekki með fangi. Á váhrifadegi ættu dýrin að vera ung, fullvaxin, 8–12 vikna 
gömul og líkamsþyngd þeirra ætti ekki að víkja meira en ± 20% frá meðalþyngd fyrir hvort kyn dýra á sama 
aldri sem hafa áður komist í snertingu við efnið. Dýrin eru valin af handahófi og merkt til að þau þekkist í 
sundur. Dýrin eru höfð í búrum sínum í að minnsta kosti fimm daga fyrir prófunina til að láta þau venjast 
umhverfisaðstæðum á rannsóknarstofunni. Einnig ætti að láta dýrin venjast prófunarbúnaðinum í stuttan tíma 
fyrir prófun þar eð það minnkar álagið sem fylgir því að koma í nýtt umhverfi.

Dýrahald

10.  Hitastigið í vistarverum tilraunadýranna skal vera 22 (± 3) ºC. Rakastig ætti helst að vera 30–70% þó að slíkt sé 
e.t.v. ekki mögulegt þegar burðarefnið er vatn. Fyrir og eftir váhrif ætti að öllu jöfnu að setja dýrin í búr í hópum 
eftir kyni og styrkleika en ekki ættu að vera fleiri dýr í búri en svo að hægt sé að fylgjast vel með hverju dýri 
og fækkun dýra af völdum sjálfsafráns og átaka verði í lágmarki. Ef dýr eiga eingöngu að verða fyrir váhrifum 
um nef getur verið nauðsynlegt að leyfa þeim að venjast rörunum sem halda þeim föstum. Rörin, sem halda 
dýrunum föstum, ættu ekki að valda óþarfa líkamlegu álagi eða álagi vegna hita eða hreyfingarleysis. Höft geta 
haft áhrif á lífeðlisfræðilega endapunkta, s.s. líkamshita (ofurhiti) og/eða andrýmd á mínútu. Ef fyrirliggjandi 
eru almenn gögn sem sýna að engar slíkar breytingar hafi átt sér stað svo nokkru nemi er ekki þörf á foraðlögun 

(13) Mat á ætingareiginleikum getur grundvallast á sérfræðiáliti sem styðst við vísbendingar á borð við reynslu manna og dýra, 
fyrirliggjandi gögn (úr prófunum í glasi), t.d. kafli B.40 (10. heimild), B.40a (11. heimild) í þessum viðauka eða OECD
viðmiðunarreglu 435 um prófanir (12. heimild), pH-gildi, upplýsingar um svipuð íðefni eða önnur viðeigandi gögn.
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að rörunum sem halda dýrunum föstum. Dýr sem eru látin verða fyrir váhrifum um allan líkamann frá úðaefni 
skulu vera hvert í sínu búri meðan á váhrifum stendur til að koma í veg fyrir að prófunarúðaefnið smjúgi 
gegnum feldinn á öðrum dýrum í sama búri. Nota má hefðbundið og vottað rannsóknarstofufóður, nema meðan 
á váhrifum stendur, ásamt ótakmörkuðu magni af neysluvatni. Nota skal gervilýsingu og hafa til skiptis birtu í 
12 klukkustundir og myrkur í 12 klukkustundir.

Innöndunarklefar

11.  Við val á innöndunarklefa skal hafa í huga eðli prófunaríðefnisins og markmiðið með prófununinni. Æskilegur 
váhrifamáti er um nef eingöngu (þetta hugtak felur í sér váhrif um höfuð eingöngu, nef eingöngu eða trýni 
eingöngu). Váhrif um nef eingöngu verða að jafnaði fyrir valinu fyrir rannsóknir á úðaefnum í fljótandi eða 
föstu formi og fyrir gufur sem kunna að þéttast og mynda úða. Sérstök markmið rannsóknarinnar kynnu að 
nást betur með váhrifum á allan líkamann en færa skal rök fyrir slíku í rannsóknarskýrslunni. Til að tryggja 
stöðugleika í andrúmsloftinu, þegar klefi fyrir allan líkamann er notaður, skal heildarumfang tilraunadýranna 
ekki fara yfir 5% af rúmmáli klefans. Meginreglum aðferðanna með váhrif um nef eingöngu og um allan 
líkamann og sérstökum kostum þeirra og göllum er lýst í leiðbeiningarskjali 39 (8. heimild).

VÁHRIFASKILYRÐI

Notkun mismunandi styrkleika

12.  Mælt er með fastri lengd váhrifatíma sem sé fjórar klukkustundir, að undanskildum tímanum sem það tekur að 
ná jafnvægi. Aðrar tímalengdir kunna að reynast nauðsynlegar til að uppfylla sértækar kröfur, þó skal leggja 
fram rökstuðning fyrir því í rannsóknarskýrslunni (sjá leiðbeiningarskjal 39 (8. heimild)). Dýr, sem eru látin 
verða fyrir váhrifum í klefum fyrir allan líkamann, skulu hýst hvert í sínu búri til að koma í veg fyrir að þau 
innbyrði prófunaríðefnið þegar þau snyrta önnur dýr í sama búri. Ekki skal gefa fóður á váhrifatímabilinu. 
Heimilt er að gefa vatn þegar allur líkaminn er látinn verða fyrir váhrifum.

13.  Dýr eru látin verða fyrir váhrifum frá prófunaríðefninu í formi lofttegunda, gufu, úða eða blöndu þeirra. 
Eðlisástandið, sem skal prófað, er háð eðlisefnafræðilegum eiginleikum prófunaríðefnisins, styrkleikanum 
sem er valinn og/eða líklegasta eðlisástandi prófunaríðefnisins við meðhöndlun þess og notkun. Ídræg og 
efnafræðilega hvarfgjörn prófunaríðefni skal prófa við þurr loftskilyrði. Gæta verður þess að ekki myndist 
sprengifimur styrkur.

Dreifing agnastærðar

14.  Gera skal ákvörðun á agnastærð fyrir allt úðaefni og fyrir gufur sem kunna að þéttast og mynda úða. Til 
að tryggja að öll viðkomandi svæði öndunarvegarins verði fyrir váhrifum er mælt með úðaefni með 
massamiðgildisþvermál (MMAD) á bilinu frá 1–4 μm með rúmfræðilegu staðalfráviki (σg) á bilinu 1,5–3,0 
(8., 13. og 14. heimild). Kosta skal kapps um að uppfylla þennan staðal en takist það ekki er sérfræðiálit 
nauðsynlegt. Málmlofttegundir geta t.d. verið minni en þessi staðall segir til um og hlaðnar agnir, trefjar og 
ídræg efni (sem stækka í röku umhverfi öndunarvegarins) geta farið yfir þennan staðal.

Undirbúningur prófunaríðefnis í burðarefni

15.  Nota má burðarefni til að ná fram hæfilegum styrk og agnastærð prófunaríðefnisins í andrúmsloftinu. Almennt 
skal velja vatn fremur en annað burðarefni. Efnisagnir gætu þurft að fara í vélræna vinnslu til að ná tilskilinni 
agnastærðardreifingu en þó skal þess gætt að prófunaríðefnið verði ekki brotið niður eða því breytt. Ef talið 
er að vélræn vinnsla hafi breytt samsetningu prófunaríðefnisins (t.d. mjög hátt hitastig vegna núnings við of 
mikla mölun) skal sannprófa samsetningu prófunaríðefnisins með efnagreiningu. Þess skal gætt að menga ekki 
prófunaríðefnið. Ekki er nauðsynlegt að prófa kornótt efni sem eru ekki auðmulin og eru af ásettu ráði samsett 
þannig að ekki er hægt að anda þeim að sér. Nota skal slitprófun til að sýna fram á að innöndunarhæfar agnir 
myndist ekki við meðhöndlun á kornótta efninu. Ef innöndunarhæfar agnir myndast við slitprófunina skal gera 
prófun á eiturhrifum við innöndun.

Samanburðardýr

16.  Ekki er nauðsynlegt að nota samskeiða, neikvæðan samanburðarhóp sem fær loft. Ef notað er annað burðarefni 
en vatn til að mynda prófunarandrúmsloftið skal ekki nota samanburðarhóp sem fær burðarefni nema 
rannsóknarsöguleg gögn um eiturhrif við innöndun séu ekki tiltæk. Ef eiturhrifarannsókn á prófunaríðefni, sem 
er í samsetningu með burðarefni, sýnir engin eiturhrif er burðarefnið þar af leiðandi ekki eitrað í þeim styrkleika 
sem notaður er við prófunina og því er ekki þörf á samanburði með burðarefni.

VÖKTUN Á VÁHRIFASKILYRÐUM

Loftstreymi í klefa

17.  Loftstreymið í klefanum skal vera undir ströngu eftirliti, stöðugri vöktun og skráð a.m.k. einu sinni á hverjum 
klukkutíma á váhrifatímanum. Vöktun á styrkleika (eða stöðugleika) prófunarandrúmsloftsins er heildarmæling 



23.4.2015 Nr. 23/471EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

á öllum kvikum mæliþáttum og óbein aðferð til að hafa eftirlit með öllum kvikum mæliþáttum sem skipta máli 
við myndun andrúmslofts. Leggja skal sérstaka áherslu á að komast hjá enduröndun í klefum fyrir váhrif um 
nef eingöngu ef loftstreymið í váhrifakerfinu getur ekki náð fram kviku flæði í andrúmsloftinu sem inniheldur 
prófunaríðefnið. Til eru staðlaðar aðferðir sem nota má til að sýna fram á að enduröndun eigi sér ekki stað við 
valin vinnsluskilyrði (8. og 15. heimild). Súrefnisstyrkur skal vera a.m.k. 19% og styrkur koltvísýrings skal 
ekki fara yfir 1%. Ef ástæða er til að ætla að ekki sé unnt að uppfylla þessar kröfur skal mæla styrk súrefnis og 
koltvísýrings.

Hitastig og rakastig í klefa

18.  Hitastig í klefa skal vera 22 ± 3 °C. Rakastig á öndunarsvæði dýranna, bæði við váhrif um nef eingöngu og 
váhrif á allan líkamann, skal vaktað og skráð a.m.k. þrisvar sinnum ef váhrifin vara í allt að fjórar klukkustundir 
og á klukkutíma fresti ef þau vara í skemmri tíma. Helst skal halda rakastiginu á bilinu 30–70% en stundum er 
það ekki unnt (t.d. við prófun á blöndum sem eru að stofni til úr vatni) eða rakastigið er ekki mælanlegt þar eð 
prófunaríðefnið hefur áhrif á prófunaraðferðina.

Prófunaríðefni: nafnstyrkur

19.  Ef ástæða þykir til skal reikna út og skrá nafnstyrkinn í váhrifaklefanum. Nafnstyrkur er massi prófunaríðefnisins 
sem er myndað, deilt með heildarmagni loftsins sem fer í gegnum klefakerfið. Nafnstyrkur er ekki notaður til 
að lýsa váhrifum á dýrin en samanburður á nafnstyrk og raunstyrk gefur vísbendingar um framleiðslunýtni 
prófunarkerfisins og því má nota hann til að finna framleiðsluvandamál.

Prófunaríðefni: raunstyrkur

20.  Raunstyrkur er styrkur prófunaríðefnisins á öndunarsvæði dýranna í innöndunarklefa. Hægt er að ná fram 
raunstyrk, annaðhvort með sértækum aðferðum (t.d. beinni sýnatöku, aðferðum með ásogi eða efnahvarfi og 
því næst lýsingu á eiginleikum með efnagreiningu) eða með ósértækum aðferðum, s.s. þyngdarmælingu á síum. 
Þyngdarmælingu má einungis gera fyrir duftkennd úðaefni með einum efnisþætti eða úðaefni úr lítt rokgjörnum 
vökvum og hún skal studd með sértækri lýsingu á eiginleikum prófunaríðefnisins í viðeigandi forrannsókn. 
Einnig má ákvarða styrk duftkenndra úðaefna með mörgum efnisþáttum með fellingargreiningu. Það útheimtir 
þó greiningargögn sem sýna að samsetning loftborins efnis samsvari upphafsefninu. Ef þessar upplýsingar eru 
ekki aðgengilegar getur verið nauðsynlegt að endurgreina prófunaríðefnið (helst í loftbornu ástandi þess) með 
reglulegu millibili meðan á rannsókn stendur. Þegar um er að ræða efni í úðaformi sem geta gufað upp eða 
þurreimast skal sýna fram á að því hafi verið safnað í öllum fösum sínum með þeirri aðferð sem valin var. Í 
rannsóknarskýrslunni skal kveðið á um mark-, nafn- og raunstyrkleika en í tölfræðilegri greiningu til að reikna 
út gildi fyrir banvænan styrk skal eingöngu nota raunstyrkleika.

21.  Nota skal eina lotu af prófunaríðefninu, ef unnt er, og geyma prófunarsýnið við skilyrði sem viðhalda hreinleika, 
einsleitni og stöðugleika þess. Áður en rannsóknin hefst skal gera lýsingu á eiginleikum prófunaríðefnisins, 
þ.m.t. hreinleika þess og, ef það er tæknilega mögulegt, auðkennum og magni sanngreindra aðskotaefna og 
óhreininda. Hægt er að sýna fram á þetta, m.a. með eftirfarandi gögnum: rástíma og hlutfallslegu toppflatarmáli, 
mólþyngd úr massa- eða gasgreiningu, eða með öðru mati. Þó að auðkenni prófunarsýnisins sé ekki á ábyrgð 
prófunarstofunnar getur verið skynsamlegt að hún staðfesti lýsingu verkbeiðanda á eiginleikunum, a.m.k. að 
einhverju leyti (t.d. að því er varðar lit, eðliseiginleika o.s.frv.).

22.  Váhrifaloftinu skal haldið eins stöðugu og unnt er og það skal vaktað samfellt og/eða ósamfellt eftir því hvaða 
greiningaraðferð er notuð. Ef notuð er ósamfelld sýnataka skal taka sýni úr andrúmsloftinu í klefanum a.m.k. 
tvisvar sinnum í rannsókn sem tekur fjórar klukkustundir. Ef það er ekki gerlegt vegna þess að loftstreymi er 
takmarkað eða styrkleikar litlir er hægt að safna einu sýni yfir allt váhrifatímabilið. Komi fram skýrar sveiflur 
frá einu sýni til annars skal taka fjögur sýni fyrir hver váhrifatíma í næstu styrkleikum sem eru prófaðir. Einstaka 
sýni fyrir styrkleika í klefa ættu ekki að víkja meira en ± 10%  frá meðalstyrkleika í klefa fyrir lofttegundir og 
gufur og ekki meira en ± 20% fyrir fljótandi eða föst úðaefni. Reikna skal og skrá tímann sem það tekur að ná 
jafnvægi í klefanum (t95). Váhrifatíminn spannar myndunartíma prófunaríðefnisins og tímann sem þarf til að ná 
t95. Leiðbeiningar um mat á t95 er að finna í leiðbeiningarskjali 39 (8. heimild).

23.  Þegar um er að ræða mjög flóknar efnablöndur, sem samanstanda af gufum/lofttegundum og úðaefnum 
(t.d. brennanlegum lofttegundum og prófunaríðefnum sem er sprautað út úr þar til gerðum vörum/tækjum 
til endanlegrar notkunar), getur hver fasi hagað sér á ólíkan hátt í innöndunarklefa og því skal velja a.m.k. 
eitt vísiefni (greiniefni), yfirleitt helsta virka efnið í blöndunni, í hverjum fasa (gufa eða lofttegund og 
úðaefni). Þegar prófunaríðefnið er blanda skal tilgreina greiningarstyrk blöndunnar í heild en ekki bara fyrir 
virka innihaldsefnið eða efnisþáttinn (greiniefni). Viðbótarupplýsingar varðandi raunstyrki er að finna í 
leiðbeiningarskjali 39 (8. heimild).
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Prófunaríðefni: dreifing agnastærðar

24.  Ákvarða skal agnastærðardreifingu úðaefna með þrepavirkum agnastærðarmæli eða staðgöngutæki, s.s. 
loftaflfræðilegum agnastærðarmæli, a.m.k. tvisvar sinnum á hverjum fjögurra klukkustunda váhrifatíma. Sé unnt 
að sýna fram á jafngildi niðurstaðnanna sem fást með þrepavirkum agnastærðarmæli og með staðgöngutækinu 
er heimilt að nota staðgöngutækið í allri rannsókninni. Nota ætti annað tæki, s.s. þyngdarmælingarsíu eða 
gasúðasafnflösku/gasþvottaflösku, samhliða grunntækinu til að staðfesta söfnunargetu grunntækisins. 
Massastyrkurinn, sem fæst með greiningu agnastærðar, ætti að vera innan hæfilegra marka þess massastyrks 
sem fæst með þyngdarmælingu á síum (sjá leiðbeiningarskjal 39 (8. heimild)). Ef hægt er að sýna fram á 
jafngildi í fyrri áföngum rannsóknarinnar má sleppa frekari staðfestingarmælingum. Af ástæðum er varða 
velferð dýra ætti að gera ráðstafanir til að draga úr ófullnægjandi gögnum sem geta leitt til þess að endurtaka 
þarf beitingu váhrifa. Þegar um er að ræða gufur skal ákvarða agnastærð þeirra ef sá möguleiki er fyrir hendi að 
þétting gufu geti leitt af sér myndun úðaefnis eða ef agnir greinast í gufuandrúmslofti þar sem fasar geta blandas 
(sjá 14. lið).

VERKFERLI

Meginprófun

25.  Á hverju þrepi eru notuð þrjú dýr af hvoru kyni eða sex dýr af næmara kyninu. Ef önnur nagdýr en rottur verða 
fyrir váhrifum um nef eingöngu er hægt að stilla hámarkslengdir váhrifatímans til að lágmarka tegundarbundna 
þjáningu. Styrkleikastigið, sem á að nota sem upphafsskammt, er valið úr einu af fjórum fastsettum styrkgildum 
og upphafsstyrkleikastigið ætti að vera það sem er líklegast til að framkalla eiturhrif hjá einhverjum af dýrunum 
sem fá skammt. Prófunaráætlanir fyrir lofttegundir, gufu og úða (er að finna í 2–4 viðbæti) sýna prófun með 
þröskuldsgildi fyrir CPLflokka (CPL: flokkun, merking, pökkun) 1–4 (9. heimild) fyrir lofttegundir (100, 500, 
2500, 20 000 ppm/4 klst) (2. viðbætir), fyrir gufu (0,5, 2, 10, 20 mg/l/4 klst) (3. viðbætir) og fyrir úða (0,05, 0,5, 
1, 5 mg/l/4 klst) (4. viðbætir). Flokkur nr. 5, sem er ekki framfylgt í reglugerð (EB) nr. 1272/2008 (9. heimild), 
tengist styrkleikum sem eru yfir framangreindum styrkleikamörkum. Fyrir hvern upphafsstyrk gildir viðeigandi 
prófunaráætlun. Prófunarferlið er sýnt með örvunum og fer eftir því hve mörg dýr deyja eða eru aflífuð af 
mannúðarástæðum þar til flokkun er möguleg.

26.  Tíminn, sem líður á milli váhrifa á hina ýmsu hópa, ákvarðast af því hvenær merki um eiturhrif koma fram, 
hve lengi þau vara og hve alvarleg þau eru. Rétt er að bíða með váhrif á dýr á næsta styrkleikastigi þar til 
fullnægjandi vissa er fyrir því að dýrin, sem áður voru prófuð, hafa lifað af. Mælt er með því að 3–4 dagar líði 
milli váhrifa á hverju styrkleikastigi til að unnt sé að athuga tafin eiturhrif. Þessi tími má vera lengri eða styttri 
eftir því sem við á, t.d. ef svörun er tvíræð.

Markprófun

27.  Markprófunin er notuð þegar vitað er eða vænst er að prófunaríðefnið sé nær óeitrað, þ.e. það framkallar 
eiturefnasvörun sem er rétt yfir lögbundnum styrkleikamörkum. Þekking á samsvarandi, prófuðum íðefnum 
eða samsvarandi blöndum getur gefið vísbendingar um eiturhrif prófunaríðefnisins, að teknu tilliti til tegundar 
og hundraðshluta innihaldsefna sem vitað er að skipta máli í eiturefnafræðilegu tilliti. Sé lítið sem ekkert 
vitað um eiturhrif prófunaríðefnisins eða sé þess vænst að prófunaríðefnið sé eitrað ber að framkvæma 
meginrannsóknina (frekari leiðbeiningar er að finna í leiðbeiningarskjali 39 (8. heimild)).

28.  Með því að nota venjulega aðferð eru þrjú dýr af hvoru kyni eða sex dýr af næmara kyninu látin verða fyrir 
váhrifum af styrk sem nemur 20 000 ppm fyrir lofttegundir, 20 mg/l fyrir gufur og 5 mg/l fyrir ryk/úða, eftir 
því sem við á (ef unnt er), sem er markprófunin fyrir þessa prófunaraðferð. Þegar úðaefni eru prófuð skal 
meginmarkmið vera að ná innöndunarhæfum agnastærðum (þ.e. massamiðgildisþvermál (MMAD) 1–4 μm). 
Þetta er hægt fyrir flest prófunaríðefni í styrkleika sem nemur 2 mg/l. Ekki skal reyna að prófa úðaefni í meiri 
styrkleika en 2 mg/l nema unnt sé að ná innöndunarhæfri agnastærð (sjá leiðbeiningarskjal 39 (8. heimild)). Í 
samræmi við hnattsamræmt kerfi til flokkunar og merkingar á íðefnum (16. heimild) er ráðið frá gerð prófana 
yfir styrkleikamörkum af ástæðum er varða velferð dýra. Prófanir í 5. flokki hnattsamræmda kerfisins (16. 
heimild), sem er ekki framfylgt í reglugerð (EB) nr. 1272/2008 (9. heimild), skulu einungis koma til greina 
þegar miklar líkur eru á því að niðurstöður slíkrar prófunar hafi beina þýðingu fyrir heilsuvernd manna (3. 
heimild) og skal það rökstutt í rannsóknarskýrslunni. Ef um er að ræða prófunaríðefni sem kunna að vera 
sprengifim skal sýna aðgát til að skapa ekki aðstæður sem geta framkallað sprengingu. Til að komast hjá því 
að nota dýr að óþörfu skal framkvæma prófunarkeyrslu án dýra á undan markprófuninni til að ganga úr skugga 
um að hægt sé að ná skilyrðum fyrir markprófun í klefanum.

ATHUGANIR

29.  Framkvæma skal klínískar athuganir oft á dýrunum á váhrifatímabilinu. Í kjölfar váhrifa skal gera nákvæmar, 
klínískar athuganir a.m.k. tvisvar á váhrifadeginum eða oftar ef viðbrögð dýranna við meðferð gefa tilefni 
til, og a.m.k. daglega eftir það í alls fjórtán daga. Lengd athugunartímabilsins er ekki fastbundið heldur skal 
ákvörðuð út frá eðli klínískra einkenna og hvenær þeirra varð vart og lengd afturbatatímabilsins. Miklu skiptir 
hvenær merki um eiturhrif koma fram og hverfa, einkum þegar merki um eiturhrif koma seint í ljós. Skrá skal 
allar athuganir kerfisbundið í sérstakri skrá fyrir hvert dýr. Dauðvona dýr og dýr sem sýna merki um mikinn 
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sársauka og/eða viðvarandi þjáningu ætti að aflífa á mannúðlegan hátt af ástæðum er varða velferð dýra. Gæta 
skal varúðar, við skoðun til að leita klínískra merkja um eiturhrif til að rugla ekki slæmu útlit dýranna í upphafi 
og tímabundnum breytingum á öndun þeirra, sem rekja má til váhrifaferlisins, saman við meðferðartengd áhrif. 
Taka skal mið af meginreglunum og viðmiðunum sem eru birtar í stuttu formi í leiðbeiningarskjalinu um 
mannúðlega endapunkta (7. heimild) Þegar dýr eru aflífuð af mannúðarástæðum eða komið að þeim dauðum 
skal skrá dauðastund eins nákvæmlega og hægt er.

30.  Athuganir við búrin skulu ná til breytinga í húð og feldi, augum og slímhúð og auk þess til öndunarfæra, blóðrásar, 
ósjálfráða taugakerfisins og miðtaugakerfisins, hreyfinga og atferlismynsturs. Ef unnt er skal skrá allan mun 
á staðbundnum og kerfistengdum áhrifum. Sérstaklega skal huga að skjálftum, krömpum, munnvatnsrennsli, 
niðurgangi, sinnuleysi, svefni og dái. Mælingar á endaþarmshita geta veitt viðbótarvísbendingar um 
hægöndunarviðbragð eða lágan líkamshita eða ofurhita í tengslum við meðhöndlun eða innilokun.

Líkamsþyngd

31.  Skrá skal þyngd hvers dýrs í eitt skipti á aðlögunartímabilinu, á váhrifadeginum en áður en váhrifum er beitt 
(dagur 0) og a.m.k. á 1., 3. og 7. degi (og vikulega eftir það) og á dauðastund eða við aflífun ef hún á sér stað 
eftir 1. dag. Líkamsþyngd er viðurkennd sem mikilvæg vísbending um eiturhrif og því skal fylgjast náið með 
dýrum sem léttast viðvarandi ≥ 20% miðað við þyngd sína í forrannsókninni. Vigta skal dýrin sem eftir lifa og 
aflífa þau á mannúðlegan hátt við lok tímabilsins eftir váhrifatímabilið.

Meinafræði

32.  Framkvæma ber stórsæja krufningu á öllum tilraunadýrunum, einnig þeim sem drepast í prófuninni eða eru 
aflífuð og tekin úr henni af ástæðum er varða velferð dýra. Ef ekki er hægt að framkvæma krufningu strax 
eftir að dautt dýr finnst skal dýrið kælt (ekki fryst) við hitastig sem er nógu lágt til að lágmarka sjálfsrof. 
Framkvæma skal krufningu eins fljótt og hægt er, yfirleitt innan eins eða tveggja daga. Skrá skal allar stórsæjar, 
meinafræðilegar breytingar í hverju dýri þar sem sérstakur gaumur er gefinn að öllum breytingum í öndunarvegi.

33.  Til greina kemur að bæta eftirtöldum viðbótarathugunum inn í rannsóknarhönnunina þar eð þær geta aukið 
túlkunargildi rannsóknarinnar, s.s. vigtun á lungum rotta sem lifðu rannsóknina af, og/eða smásjárrannsókn 
á öndunarveginum til að afla vísbendinga um ertingu. Líffæri, sem eru rannsökuð, eru m.a. líffæri sem sýna 
vísbendingar um stórsæjar, meinafræðilegar breytingar í dýrum sem lifa í 24 klukkustundir eða lengur, og líffæri 
sem er vitað eða gert ráð fyrir að verði fyrir áhrifum. Smásjárrannsókn á öllum öndunarveginum getur gefið 
gagnlegar upplýsingar um þau prófunaríðefni sem eru hvarfgjörn með vatni, s.s. sýrur og ídræg prófunaríðefni.

GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

Gögn

34.  Leggja skal fram gögn fyrir hvert dýr um líkamsþyngd og niðurstöður krufningar. Fyrir hvern prófunarhóp 
skal taka saman í töflu gögn um klínískar athuganir sem sýna fjölda þeirra dýra sem eru notuð, fjölda dýra 
sem sýna merki um sértæk eiturhrif, fjölda dýra sem drápust í prófun, eða voru aflífuð af mannúðarástæðum, 
dauðastund hvers dýrs, lýsingu á eiturhrifum, tímaframvindu þeirra og hvort þau ganga til baka og niðurstöður 
úr krufningu.

Prófunarskýrsla

35.  Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni eftir því sem við á:

 Tilraunadýr og dýrahald

— Lýsing á skilyrðum í búri, þ.m.t.: fjöldi (eða breyting á fjölda) dýra í hverju búri, undirburðarefni, 
umhverfishiti og rakastig, ljóslota og fóður.

— Tegund/stofn sem eru notuð og rökstuðningur fyrir því ef notuð er önnur tegund en rotta.

— Fjöldi, aldur og kyn dýranna.

— Aðferð við slembiröðun.

— Upplýsingar um gæði fóðurs og vatns (þ.m.t. tegund og uppruni fóðurs og uppruni vatns).

— Lýsing á hvers kyns formeðhöndlun fyrir prófun, þ.m.t. fóður, einangrun og meðferð við sjúkdómum.
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 Prófunaríðefni:

— Eðliseiginleikar, hreinleiki og, ef við á, eðlisefnafræðilegir eiginleikar (þ.m.t. hverfing).

— Auðkennisgögn og skráningarnúmer hjá Upplýsingaþjónustu um íðefni, ef þekkt.

 Burðarefni

— Rökstuðningur fyrir notkun burðarefnis og rökstuðningur fyrir vali á burðarefni (ef annað en vatn).

— Rannsóknarsöguleg gögn, eða gögn sem aflað er með samskeiða rannsókn, sem sýna að burðarefnið hefur 
ekki áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar.

 Innöndunarklefi

— Lýsing á innöndunarklefanum, þ.m.t. stærð og rúmmál.

— Uppruni búnaðarins, sem er notaður til að láta dýr verða fyrir váhrifum og til að mynda andrúmsloft, og 
lýsing á honum.

— Búnaður til að mæla hitastig, rakastig, agnastærð og raunstyrk.

— Loftgjafi, meðhöndlun lofts sem er leitt inn og út og kerfið sem notað er til loftræstingar.

— Aðferðir sem eru notaðar við kvörðun búnaðar til að tryggja einsleitt prófunarandrúmsloft.

— Þrýstingsmunur (jákvæður eða neikvæður).

— Váhrifaop á hverjum klefa (váhrif um nef eingöngu), staðsetning dýra í kerfinu (váhrif um allan líkamann).

— Tímabundin einsleitni/stöðugleiki prófunarandrúmsloftsins.

— Staðsetning hita- og rakanema og sýnataka úr prófunarandrúmslofti í klefanum.

— Hraðar loftstreymis, loftstreymishraði um hvert váhrifaop (váhrif um nef eingöngu), eða fjöldi dýra í klefa 
(váhrif um allan líkamann).

— Upplýsingar um búnaðinn sem notaður er til að mæla súrefni og koltvísýring, ef við á.

— Tíminn sem þarf til að ná jafnvægi í innöndunarklefanum (t95).

— Fjöldi rúmmálsbreytinga á hverri klukkustund.

— Mælitæki (ef við á).

 Váhrifagögn

— Grunnforsenda fyrir vali á markstyrk í meginrannsókninni.

— Nafnstyrkur (heildarmassi prófunaríðefnis, sem leitt er inn í innöndunarklefann, deilt með rúmmáli loftsins 
sem fer í gegnum klefann).

— Raunstyrkleikar prófunaríðefnis sem safnað er frá öndunarsvæði dýranna en sé um að ræða prófunarblöndur 
sem mynda misleit eðlisástönd (lofttegundir, gufur, úðaefni) má greina hverja þeirra sérstaklega.

— Styrkleiki lofts skal ávallt skráður í massaeiningum (t.d. mg/l, mg/m3, o.s.frv.) en einnig má skrá 
rúmmálseiningar (t.d. milljónarhluti, milljarðshluti) innan sviga.

— Dreifing agnastærðar, massamiðgildisþvermál (MMAD) og rúmfræðilegt staðalfrávik (σg), þ.m.t. aðferðir 
við útreikning þeirra. Greina skal frá hverri agnastærðargreiningu.
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 Prófunarskilyrði

— Upplýsingar um tilreiðslu prófunaríðefnisins, þ.m.t. upplýsingar um öll ferli sem notuð eru til að 
minnka agnastærð fastra efna eða til að undirbúa lausnir prófunaríðefnisins. Ef vélræn vinnsla hefur 
breytt samsetningu prófunaríðefnisins skal láta niðurstöður greininga, sem staðfesta samsetningu 
prófunaríðefnisins, fylgja með.

— Lýsing (helst með skýringarmynd) á búnaðinum sem er notaður til að mynda prófunarandrúmsloftið og 
láta dýrin verða fyrir váhrifum frá prófunarandrúmsloftinu.

— Upplýsingar um efnagreiningaraðferðina sem notuð er og fullgildingaraðferðina (þ.m.t. endurheimtarhlutfall 
prófunaríðefnis úr sýnisefninu).

— Grunnforsenda fyrir vali á prófunarstyrkleikum.

 Niðurstöður

— Töflusetning hitastigs, raka og loftstreymis í klefa.

— Töflusetning gagna um nafn og raunstyrk í klefa.

— Töflusetning gagna um agnastærð, þ.m.t. gögn um söfnun greiningarsýna, dreifingu agnastærðar og 
útreikning massamiðgildisþvermáls og σg .

— Töflusetning gagna yfir svörun og styrkleikastig fyrir hvert dýr (þ.e. dýr sem sýna merki um eiturhrif, 
þ.m.t. dauðsföll, eðli áhrifanna, hve alvarleg þau eru og hve lengi þau vara).

— Líkamsþyngd hvers dýrs sem skráð er á rannsóknardögum; dagur og tími dauðsfalla ef þau eiga sér stað 
fyrir áætlaða aflífun, tímaframvinda eiturhrifa frá því að þau koma fram og hvort þau ganga til baka, fyrir 
hvert dýr.

— Niðurstöður krufningar og vefjameinafræðilegar niðurstöður fyrir hvert dýr, liggi þær fyrir.

— Flokkun í CLPflokka og þröskuldsgildi fyrir LC50.

 Umræða og túlkun niðurstaðna

— Sérstök áhersla skal lögð á lýsinguna á aðferðunum sem notaðar eru til að uppfylla viðmiðanir þessarar 
prófunaraðferðar, t.d. styrkleikamörkin eða agnastærðin.

— Lýsa skal innöndunarhæfi agnanna í ljósi heildarniðurstaða einkum ef ekki var hægt að uppfylla viðmið 
varðandi agnastærð.

— Í heildarmatinu á rannsókninni skal tilgreina samræmi aðferðanna, sem notaðar eru til að ákvarða nafn- og 
raunstyrk, og tengsl raunstyrks við nafnstyrk.

— Fjalla skal um líklega dánarorsök og ríkjandi verkunarhátt (altækan eða staðbundinn).

— Ef nauðsynlegt reyndist af mannúðarástæðum að aflífa dýr sem sýndu merki um sársauka eða mikla og 
viðvarandi þjáningu skal gefa skýringu á því á grundvelli viðmiðana í leiðbeiningarskjali Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar um mannúðlega endapunkta (7. heimild).
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1. viðbætir

SKILGREINING

Prófunaríðefni: Sérhvert efni og blanda sem eru prófuð með þessari prófunaraðferð.

__________
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2. viðbætir

Verkferli sem fylgja skal fyrir hvern upphafsstyrk fyrir lofttegundir (milljónarhluti/4 klst.)

Almennar athugasemdir(14)

Fyrir hvern upphafsstyrk er að finna lýsingu á verkferlinu, sem fylgja skal, í viðeigandi prófunaráætlun í þessum viðbæti.

2. viðbætir a: Upphafsstyrkur er 100 milljónarhlutar

2. viðbætir b: Upphafsstyrkur er 500 milljónarhlutar

2. viðbætir c: Upphafsstyrkur er 2500 milljónarhlutar

2. viðbætir d: Upphafsstyrkur er 20 000 milljónarhlutar

Prófunarferlið er sýnt með örvunum og fer eftir því hve mörg dýr drepast eða eru aflífuð af mannúðarástæðum.

__________

(14) Í eftirfarandi töflum er vísað til HSK (hnattsamræmt kerfi til flokkunar og merkingar á íðefnum (GHS)). Samsvarandi ESBflokkun 
er reglugerð (EB) nr. 1272/2008 Ef um er að ræða bráð eiturhrif við innöndun er 5. undirflokki í reglugerð (EB) nr. 1272/2008 ekki 
framfylgt.
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2. viðbætir a

Bráð eiturhrif við innöndun:

Prófunaraðferð með upphafsstyrknum 100 milljónarhlutar á 4 klst. fyrir lofttegundir

Upphaf 

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 2

2. undirfl.
> 100--500

5. undirflokkur
> 20 000-50 000

4. undirflokkur
> 2500-20 000

3. undirfl.
> 500-2500

1. undirfl.
≤ 100

GHS
loft tegundir
(mill jón ar

hlutar)

LC50-
þrösk ulds-

gildi
mill jónar-

hlutar

—  3 ♂ + 3 ♀, eða 6 dýr af næmara kyninu eru notuð á hverju stigi

—  0-6: fjöldi dauðvona eða dauðra dýra/prófaður styrkur

—  HSK: Hnattsamræmt flokkunarkerfi

—  ∞: óflokkað

—  Prófun við ≥ 20 000 milljónarhlutar/4 klst: sjá leiðbeiningarskjal 39 (8)

annað6 (við 
2500)
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2. viðbætir b

Bráð eiturhrif við innöndun:

Prófunaraðferð með upphafsstyrknum 500 milljónarhlutar á 4 klst. fyrir lofttegundir

Upphaf 

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 2

2. undirfl.
> 100–500

5. undirflokkur
> 20 000-50 000

4. undirflokkur
> 2500-20 000

3. undirfl.
> 500–2500

1. undirfl.
≤ 100

—  3 ♂ + 3 ♀, eða 6 dýr af næmara kyninu eru notuð á hverju stigi

—  0-6: fjöldi dauðvona eða dauðra dýra/prófaður styrkur

—  HSK: Hnattsamræmt flokkunarkerfi

—  ∞: óflokkað

—  Prófun við ≥ 20 000 milljónarhlutar/4 klst: sjá leiðbeiningarskjal 39 (8. heimild)

HSK
loft teg undir
(mill jónar

hlutar)

LC 50
þrösk ulds gildi

mill jónar-
hlutar

annað6 (við 
2500)
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2. viðbætir c

Bráð eiturhrif við innöndun:

Prófunaraðferð með upphafsstyrknum 2 500 milljónarhlutar á 4 klst. fyrir lofttegundir

Upphaf 

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 2

2. undirfl.
> 100–500

5. undirflokkur
> 20 000-50 000

4. undirflokkur
> 2500-20 000

3. undirfl.
> 500–2500

1. undirfl.
≤ 100

—  3 ♂ + 3 ♀, eða 6 dýr af næmara kyninu eru notuð á hverju stigi

—  0-6: fjöldi dauðvona eða dauðra dýra/prófaður styrkur

—  HSK: Hnattsamræmt flokkunarkerfi

—  ∞: óflokkað

—  Prófun við ≥ 20 000 milljónarhlutar/4 klst: sjá leiðbeiningarskjal 39 (8. heimild)

HSK
loft teg undir
(mill jónar

hlutar)

LC 50
þrösk ulds gildi

mill jónar-
hlutar

annað6 (við 
2500)
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2. viðbætir d

Bráð eiturhrif við innöndun:

Prófunaraðferð með upphafsstyrknum 20 000 milljónarhlutar á 4 klst. fyrir lofttegundir

Upphaf 

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 2

2. undirfl.
> 100–500

5. undirflokkur
> 20 000-50 000

4. undirflokkur
> 2500-20 000

3. undirfl.
> 500–2500

1. undirfl.
≤ 100

—  3 ♂ + 3 ♀, eða 6 dýr af næmara kyninu eru notuð á hverju stigi

—  0-6: fjöldi dauðvona eða dauðra dýra/prófaður styrkur

—  HSK: Hnattsamræmt flokkunarkerfi

—  ∞: óflokkað

—  Prófun við ≥ 20 000 milljónarhlutar/4 klst: sjá leiðbeiningarskjal 39 (8. heimild)

HSK
loft teg undir
(mill jónar

hlutar)

LC 50
þröskuldsgildi

milljónar-
hlutar

annað
6 (við 
2500)
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3. viðbætir

Verkferli sem fylgja skal fyrir hvern upphafsstyrk fyrir gufu (mg/l/4 klst.)

Almennar athugasemdir(15)

Fyrir hvern upphafsstyrk er að finna lýsingu á verkferlinu, sem fylgja skal, í viðeigandi prófunaráætlun í þessum viðbæti.

3. viðbætir a: Upphafsstyrkur er 0,5 mg/l

3. viðbætir b: Upphafsstyrkur er 2,0 mg/l

3. viðbætir c: Upphafsstyrkur er 10 mg/l

3. viðbætir d: Upphafsstyrkur er 20 mg/l

Prófunarferlið er sýnt með örvunum og fer eftir því hve mörg dýr drepast eða eru aflífuð af mannúðarástæðum.

___________

(15) Í eftirfarandi töflum er vísað til HSK (hnattsamræmt kerfi til flokkunar og merkingar á íðefnum (GHS)). Samsvarandi ESBflokkun 
er reglugerð (EB) nr. 1272/2008 Ef um er að ræða bráð eiturhrif við innöndun er 5. undirflokki í reglugerð (EB) nr. 1272/2008 ekki 
framfylgt.
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3. viðbætir a

Bráð eiturhrif við innöndun:

Prófunaraðferð með upphafsstyrknum 0,5 mg/l/4 klst. fyrir gufur

Upphaf 

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 2

2. undirflokkur
> 0,5–2

Undir-
flokkur 5
> 20–50

Undir-
flokkur 4
> 10–20

3. undirflokkur
> 2–10

1. undirflokkur
≤ 0,5

–  3 ♂ + 3 ♀, eða 6 dýr af næmara kyninu eru notuð á hverju stigi

– 0-6: fjöldi dauðvona eða dauðra dýra/prófaður styrkur

– HSK: Hnattsamræmt flokkunarkerfi

– ∞: óflokkað

– Prófun við ≥ 20 000 milljónarhlutar/4 klst: sjá leiðbeiningarskjal 39 (8. heimild)

HSK
gufur
(mg/l)

LC 50
þröskuldsgildi

mg/l

6 (við 2) annað
(við 2)

6  
(við 10)

4-5
(við 10)

3  
(við 10)
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3. viðbætir b

Bráð eiturhrif við innöndun:

Prófunaraðferð með upphafsstyrknum 2 mg/l/4 klst. fyrir gufur

Upphaf 

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 2

2. undirflokkur
> 0,5–2

Undir
flokkur 5
> 20–50

Undir
flokkur 4
> 10–20

3. undirflokkur
> 2–10

1. undirflokkur
≤ 0,5

–  3 ♂ + 3 ♀, eða 6 dýr af næmara kyninu eru notuð á hverju stigi

– 0-6: fjöldi dauðvona eða dauðra dýra/prófaður styrkur

– HSK: Hnattsamræmt flokkunarkerfi

– ∞: óflokkað

– Prófun við ≥ 20 000 milljónarhlutar/4 klst: sjá leiðbeiningarskjal 39 (8. heimild)

HSK
gufur
(mg/l)

LC 50
þröskuldsgildi

mg/l

6 (við 2) annað
(við 2)

6 (við 
10)

45
(við 10)

3 (við 
10)
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3. viðbætir c

Bráð eiturhrif við innöndun:

Prófunaraðferð með upphafsstyrknum 10 mg/l/4 klst. fyrir gufur

Upphaf 

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 2

2. undirflokkur
> 0,5–2

undir-
flokkur 5
> 20–50

undir-
flokkur 4
> 10–20

3. undirflokkur
> 2–10

1. undirflokkur
≤ 0,5

–  3 ♂ + 3 ♀, eða 6 dýr af næmara kyninu eru notuð á hverju stigi

– 0-6: fjöldi dauðvona eða dauðra dýra/prófaður styrkur

– HSK: Hnattsamræmt flokkunarkerfi

– ∞: óflokkað

– Prófun við ≥ 20 000 milljónarhlutar/4 klst: sjá leiðbeiningarskjal 39 (8. heimild)

HSK
gufur
(mg/l)

LC 50
þröskuldsgildi

mg/l

6 (við 2) annað
(við 2)

6 
(við 10)

4–5
(við 10)

3  
(við 10)
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3. viðbætir d

Bráð eiturhrif við innöndun:

Prófunaraðferð með upphafsstyrknum 20 mg/l/4 klst. fyrir gufur

Upphaf 

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 2

2. undirflokkur
> 0,5–2

undir
flokkur 5
> 20–50

undir
flokkur 4
> 10–20

3. undirflokkur
> 2–10

1. undirflokkur
≤ 0,5

– 3 ♂ + 3 ♀, eða 6 dýr af næmara kyninu eru notuð á hverju stigi
– 0-6: fjöldi dauðvona eða dauðra dýra/prófaður styrkur
– HSK: Hnattsamræmt flokkunarkerfi
– ∞: óflokkað

– Prófun við ≥ 20 000 milljónarhlutar/4 klst: sjá leiðbeiningarskjal 39 (8. heimild)

HSK
gufur
(mg/l)

LC 50
þröskuldsgildi

mg/l

6 (við 2) annað
(við 2)

6 
(við 10)

4–5
(við 10)

3 
(við 10)

5–6  
(við 20)

3–4  
(við 20)
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4. viðbætir

Verkferli sem fylgja skal fyrir hvern upphafsstyrk fyrir úðaefni (mg/l/4 klst.)

Almennar athugasemdir(16)

Fyrir hvern upphafsstyrk er að finna lýsingu á verkferlinu, sem fylgja skal, í viðeigandi prófunaráætlun í þessum viðbæti.

4. viðbætir a: Upphafsstyrkur er 0,05 mg/l

4. viðbætir b: Upphafsstyrkur er 0,5 mg/l

4. viðbætir c: Upphafsstyrkur er 1 mg/l

4. viðbætir d: Upphafsstyrkur er 5 mg/l

Prófunarferlið er sýnt með örvunum og fer eftir því hve mörg dýr deyja eða eru aflífuð af mannúðarástæðum.

_________

(16) Í eftirfarandi töflum er vísað til HSK (hnattsamræmt kerfi til flokkunar og merkingar á íðefnum (GHS)). Samsvarandi ESBflokkun 
er reglugerð (EB) nr. 1272/2008 Ef um er að ræða bráð eiturhrif við innöndun er 5. undirflokki í reglugerð (EB) nr. 1272/2008 ekki 
framfylgt.
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4. viðbætir a

Bráð eiturhrif við innöndun:

Prófunarferli með upphafsstyrknum 0,05 mg/l/4 klst. fyrir úðaefni

Byrjun 

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 2

2. undirfl.
> 0,05–0,5

5. undirfl.  
> 5–12,5

4. undirfl.
> 1–5

3. undirfl. 
> 0,5–1

1. 
undir fl. 
≤ 0,05

–  3 ♂ + 3 ♀, eða 6 dýr af næmara kyninu, eru notuð á hverju stigi

–  0–6: fjöldi dauðvona eða dauðra dýra/prófaður styrkur

–  HSK: hnattsamræmt flokkunarkerfi

– ∞: óflokkað

–  Prófun við 12,5 mg/l/4 klst.: sjá leiðbeiningarskjal 39 (8. heimild)

HSK
ryk og 
úði

LC50-
þröskulds - 
gildi mg/l

6 (við 5) 4–5 (við 0,5) 3 (við 0,5) 5–6 (við 5) 3–4 (við 5)

4–6 (við 1) 3–4 (við 1)
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4. viðbætir b

Bráð eiturhrif við innöndun:

Prófunarferli með upphafsstyrknum 0,5 mg/l/4 klst. fyrir úðaefni

Byrjun 

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 2

2. undirfl.
> 0,05–0,5

5. undirfl.  
> 5–12,5

4. undirfl.
> 1–5

3. 
undirfl. 
> 0,5–1

1. 
undir fl. 
≤ 0,05

–  3 ♂ + 3 ♀, eða 6 dýr af næmara kyninu, eru notuð á hverju stigi
–  0–6: fjöldi dauðvona eða dauðra dýra/prófaður styrkur
–  HSK: hnattsamræmt flokkunarkerfi
– ∞: óflokkað
–  Prófun við 12,5 mg/l/4 klst.: sjá leiðbeiningarskjal 39 (8. heimild)

HSK
ryk og 
úði

LC50-
þröskulds - 
gildi mg/l

6 (við 0,5) 4–5 (við 0,5) 3 (við 0,5) 5–6 (við 5) 3–4 (við 5)
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4. viðbætir c

Bráð eiturhrif við innöndun:

Prófunarferli með upphafsstyrknum 1 mg/l/4 klst. fyrir úðaefni

Byrjun 

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 2

2. undirfl.
> 0,05–0,5

5. undirfl. > 
5–12,5

4. undirfl.
> 1–5

3. undirfl.> 
0,5–1

1. undirfl. 
≤ 0,05

–  3 ♂ + 3 ♀, eða 6 dýr af næmara kyninu, eru notuð á hverju stigi
–  0–6: fjöldi dauðvona eða dauðra dýra/prófaður styrkur
–  HSK: hnattsamræmt flokkunarkerfi
– ∞: óflokkað

–  Prófun við 12,5 mg/l/4 klst.: sjá leiðbeiningarskjal 39 (8. heimild)

HSK
ryk og 
úði

LC50-
þröskulds-
gildi mg/l

6 (við 0,5) 4–5 (við 0,5) 3 (við 0,5) 5–6 (við 5) 3–4 (við 5)

4–6 (við 1) 3 (við 1)
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4. viðbætir d

Bráð eiturhrif við innöndun:

Prófunarferli með upphafsstyrknum 5 mg/l/4 klst. fyrir úðaefni

Byrjun 

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 2

3 dýr
kyn 1

3 dýr
kyn 2

2. undirfl.
> 0,05–0,5

5. undirfl. > 
5–12,5

4. undirfl.
> 1–5

3. undirfl. 

> 0,5–1

1. 
undirfl.
≤ 0,05

–  3 ♂ + 3 ♀, eða 6 dýr af næmara kyninu, eru notuð á hverju stigi
–  0–6: fjöldi dauðvona eða dauðra dýra/prófaður styrkur
–  HSK: hnattsamræmt flokkunarkerfi
– ∞: óflokkað
–  Prófun við 12,5 mg/l/4 klst.: sjá leiðbeiningarskjal 39 (8. heimild)

HSK
ryk og 
úði

LC50-
þröskulds-
gildi mg/l

6 (við 0,5)
4–5 

(við 0,5) 3 (við 0,5)

“9)  Í stað kafla C.10 komi eftirfarandi:

„C.10.  HERmIPRÓFUN: LOFTHÁÐ SKÓLPHREINSUN: C.10-A: EININgAR mEÐ VIRKRI SEYRU — 
C.10-B: ÖRVERUÞEKJUR

C.10-A:Einingar með virkri seyru

INNGANGUR

1.  Þessi prófunaraðferð jafngildir OECD-viðmiðunarreglu 303 um prófanir (2001). Á sjötta áratug síðustu aldar 
kom í ljós að yfirborðsvirku efnin, sem höfðu þá nýlega verið tekin í notkun, ullu óhóflegri froðumyndun í 
skólphreinsistöðvum og ám. Þau voru ekki fjarlægð að fullu í loftháðu hreinsuninni og takmörkuðu í sumum 
tilvikum fjarlægingu annarra lífrænna efna. Þetta varð tilefni margra rannsókna á því hvernig hægt væri að 
fjarlægja yfirborðsvirk efni úr skólpi og hvort skólphreinsun réði við ný, iðnaðarframleidd íðefni. Í þessu skyni 
voru notuð líkön til að sýna tvær megingerðir loftháðrar, líffræðilegrar hreinsunar skólps (með virkri seyru og 
síun með gegnumstreymi eða hripsíum). Það hefði verið óhagkvæmt og afar kostnaðarsamt að dreifa sérhverju 
nýju íðefni og vakta stórar hreinsistöðvar, jafnvel þótt það væri gert staðbundið.

ATRIÐI SEM ÞARF AÐ HAFA Í HUGA Í UPPHAFI

Einingar með virkri seyru

2.  Lýst hefur verið líkönum af einingum með virkri seyru í mismunandi stærðum, allt frá 300 ml upp í u.þ.b. 2000 
ml. Nokkrar voru nákvæm eftirlíking af stöð í fullri stærð með botnfellingarþró þar sem botnfallinni seyru 
er dælt aftur inn í loftunarþróna en í öðrum var ekki botnfellingarbúnaður, t.d. Swisher (1. heimild). Stærð 
búnaðarins er málamiðlun, annars vegar verður hann að vera nógu stór til að vélræn vinnsla gangi snurðulaust 
fyrir sig og til að unnt sé að taka sýni í nægilegu magni án þess að það hafi áhrif á vinnsluna, en hins vegar ætti 
hann ekki að vera svo stór að hann þurfi óhóflegt rými og efni.
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3.  Tvær tegundir búnaðar hafa verið mikið notaðar og með góðum árangri en það eru Husmann-einingarnar 
(2. heimild) og einingar með gropnum potti (e. Porous Pot units)(3. og 4. heimild) sem voru fyrst notaðar í 
rannsóknum á yfirborðsvirkum efnum og er þeim báðum lýst í þessari prófunaraðferð. Aðrar tegundir hafa 
einnig verið notaðar með góðum árangri, t.d. Eckenfelder (5. heimild). Þar eð tiltölulega mikill kostnaður 
og fyrirhöfn fylgir því að beita þessari hermiprófun voru einfaldari og ódýrari skimunarprófanir rannsakaðar 
samhliða, sjá A til Flið í kafla C.4 í þessum viðauka (6. heimild). Reynslan af mörgum yfirborðsvirkum efnum 
og öðrum íðefnum hefur sýnt að þau sem stóðust skimunarprófunina (eru auðlífbrjótanleg) brotnuðu einnig 
niður í hermiprófuninni. Nokkur þeirra sem stóðust ekki skimunarprófunina stóðust prófanir á eðlislægum 
lífbrjótanleika (7. liður kafla C.12 og 8. liður kafla C.19 í þessum viðauka) en aðeins nokkur úr seinni hópnum 
brotnuðu niður í hermiprófuninni á meðan þau íðefni, sem stóðust ekki prófanirnar á eðlislægum lífbrjótanleika, 
brotnuðu ekki niður í hermiprófununum (9., 10. og 11. heimild).

4.  Í sumum tilvikum er nóg að gera hermiprófanir við eina tegund prófunarskilyrða, niðurstöðurnar eru gefnar upp 
sem fjarlæging (í %) á prófunaríðefninu eða uppleystu, lífrænu kolefni (DOC). Þannig prófun er lýst í þessari 
prófunaraðferð. Hins vegar býður þessi texti upp á ýmis afbrigði, ólíkt fyrri útgáfu þessa kafla þar sem einungis 
var lýst einni tegund búnaðar til hreinsunar á tilbúnu skólpi með tengdum einingum og með tiltölulega einfaldri 
aðferð við aftöppun seyru. Þar er lýst valkostum að því er varðar tegund búnaðar, vinnumáta og fjarlægingu 
skólps og aftöppun seyru. Þessi texti fylgir nákvæmlega texta ISO 11733 (12. heimild) sem var grannskoðaður 
á meðan á gerð hans stóð þó að aðferðin hafi ekki verið hringprófuð.

5.  Í öðrum tilvikum er krafist meiri þekkingar á styrk prófunaríðefnisins í frárennslinu og þá er þörf á ítarlegri 
aðferð. Til dæmis verður að hafa nákvæmara eftirlit með hlutfalli seyruaftöppunar á hverjum degi og á öllu 
prófunartímabilinu og keyra verður einingarnar með mismunandi hlutföllum seyruaftöppunar. Til að ná 
fullnægjandi heildaraðferð ætti einnig að framkvæma prófanir við tvö eða þrjú mismunandi hitastig en slíkri 
aðferð lýsir Birch (13. og 14. heimild) og er greint frá henni í 6. viðbæti. Núverandi þekking dugar þó ekki til 
að ákveða hvaða hvarfhraðalíkön eigi við lífniðurbrot íðefna í skólphreinsun og í vatnsumhverfinu almennt. 
Notkun Monod-jöfnunnar um vaxtarhraða, sjá dæmi í 6. viðbæti, er takmörkuð við íðefni sem koma fyrir í 
styrkleikanum 1 mg/l og yfir en að áliti sumra þá á jafnvel enn eftir að sanna þetta. Í 7. viðbæti er greint er frá 
prófunum með styrkleikum sem endurspegla nákvæmar styrkleikana sem mælast í skólpi en þessar prófanir og 
prófanirnar í 6. viðbæti eru þó birtar í viðbætum en ekki sem aðskildar prófunaraðferðir.

Síur

6.  Mun minni áhersla hefur verið lögð á líkön með gegnumstreymissíum, ef til vill vegna þess að þau eru 
ómeðfærilegri og fyrirferðarmeiri en líkön af hreinsunarstöðvum fyrir virka seyru. Gerike o.fl. þróuðu einingar 
með dropasíun og notuðu þær með tengiaðferðinni (15. heimild). Þessar síur voru tiltölulega stórar (hæð 2 m og 
rúmmál 60 l) og hver sía þurfti allt að 2 l/klst. af skólpi. Baumann o.fl. (16. heimild) líktu eftir dropasíun með 
því að setja ,,flísræmur“ úr pólýester í 1 m pípur (innra þvermál 14 mm) eftir að ræmunum hafði verið sökkt í 
þykkta, virka seyru í 30 mínútur. Prófunaríðefninu, sem var eina kolefnisuppsprettan í lausn af ólífrænu salti, 
var hellt niður í lóðrétta pípuna og lífniðurbrotið var metið út frá mælingum á uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) 
í frárennslinu og koltvísýringi í gasútstreyminu.

7.  Líkt hefur verið eftir lífsíum á annan hátt (15. heimild): skólpi (um 250 ml/klst), með eða án prófunaríðefnisins, 
var hellt á innri fleti í slöngum sem snerust og hölluðust í þröngt horn við láréttan flöt og frárennslið sem 
safnaðist var greint með tilliti til uppleysts, lífræns kolefnis (DOC) og/eða viðkomandi prófunaríðefnis.

MEGINREGLA PRÓFUNARINNAR

8.  Þessi aðferð er hönnuð til að ákvarða fjarlægingu og frum- og/eða fullnaðarlífniðurbrot vatnsleysanlegra, 
lífrænna íðefna af völdum loftháðra örvera í samfelldri keyrslu prófunarkerfis sem líkir eftir aðferð virkrar 
seyru. Auðlífbrjótanlegur, lífrænn miðill og lífræna prófunaríðefnið eru kolefnis- og orkugjafar fyrir örverurnar.

9.  Tvær prófunareiningar í samfelldri keyrslu (hreinsunarstöðvar fyrir virka seyru eða gropnir pottar) eru 
keyrðar samhliða við sömu skilyrði en þau eru valin í samræmi við tilgang prófunarinnar. Venjulega er 
meðalviðstöðutími vökva 6 klukkustundir og meðalaldur seyrunnar (viðstöðutími seyrunnar) 6–10 dagar. Seyra 
er fjarlægð með annarri af tveimur aðferðum, prófunaríðefninu er venjulega bætt í aðrennsli (lífrænan miðil) 
annarar einingarinnar í styrkleika milli 10 mg/l og 20 mg/l af uppleystu, lífrænu kolefni (DOC). Hin einingin 
er notuð sem samanburðareining til að ákvarða lífniðurbrot lífræna miðilsins.

10.  Í sýnum sem eru tekin oft úr frárennslinu er uppleyst, lífrænt kolefni (DOC) (fyrst og fremst) eða efnafræðileg 
súrefnisþörf (COD), sem og styrkur prófunaríðefnisins (ef þörf krefur), ákvörðuð með sértækri greiningu í 
frárennslinu frá einingunni sem fær prófunaríðefnið. Gert er ráð fyrir að muninn á styrkleikum uppleysts, 
lífræns kolefnis (DOC) eða efnafræðilegrar súrefnisþarfar (COD) í frárennslinu frá prófunareiningunni annars 
vegar og samanburðareiningunni hins vegar megi rekja til prófunaríðefnisins eða lífrænna umbrotsefna þess. 
Þessi munur er borinn saman við styrk uppleysts, lífræns kolefnis (DOC) eða efnafræðilegrar súrefnisþarfar 
(COD) í aðrennslinu, sem rekja má til viðbætta prófunaríðefnisins, í því skyni að ákvarða fjarlægingu 
prófunaríðefnisins.
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11.  Að jafnaði er unnt að greina lífniðurbrot frá lífásogi með nákvæmri rannsókn á ferli fjarlægingar á móti tíma 
og yfirleitt má staðfesta lífniðurbrotið með prófun fyrir auðlífbrjótanleika þar sem notað er aðlagað sáð úr 
einingunni sem fær prófunaríðefnið.

UPPLÝSINGAR UM PRÓFUNARÍÐEFNIÐ

12.  Hreinleiki, vatnsleysni, rokgirni og ásogseiginleikar prófunaríðefnisins þurfa að vera þekkt til að unnt sé að 
túlka niðurstöðurnar á réttan hátt. Venjulega er ekki hægt að prófa rokgjörn og óleysanleg íðefni nema sérstakar 
varúðarráðstafanir hafi verið gerðar (sjá 5. viðbæti). Efnabyggingin, eða a.m.k. reynsluformúlan, þarf einnig 
að vera þekkt til að hægt sé að reikna út fræðilegt gildi og/eða til að hafa eftirlit með mæligildi breyta, t.d. 
fræðilegri súrefnisþörf (ThOD), uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) og efnafræðilegri súrefnisþörf (COD).

13.  Upplýsingar um eiturhrif prófunaríðefnisins á örverur (sjá 4. viðbæti) er hægt að nota til að velja viðeigandi 
prófunarstyrki og geta skipt sköpum fyrir rétta túlkun á lágum gildum fyrir lífniðurbrot.

VIÐMIÐUNARMÖRK

14.  Í upprunalegri útfærslu þessarar hermiprófunar (staðfestingarprófunar) til ákvörðunar á frumlífniðurbroti 
yfirborðsvirkra efna er ekki heimilt að setja yfirborðsvirka efnið á markað fyrr en yfir 80% af viðkomandi íðefni 
hefur verið fjarlægt. Ef ekki næst að fjarlægja 80% er hægt að nota þessa hermiprófun (staðfestingarprófun) 
og þá er einungis heimilt að setja yfirborðsvirka efnið á markað ef yfir 90% af viðkomandi íðefni hefur verið 
fjarlægt. Að jafnaði er ekki talað um að standast viðmiðunarmörk eða ekki (e. pass/fail) þegar um íðefni er að 
ræða og nota má gildið fyrir hundraðshluta fjarlægingar til nálgunarreiknings á líklegum styrk í umhverfinu 
sem síðan má nota til að meta hættur sem af íðefnum stafa. Niðurstöður eiga það til að fylgja mynstrinu „allt 
eða ekkert“. Í fjölda rannsókna á hreinum íðefnum kom í ljós að fjarlæging (í %) á uppleystu, lífrænu kolefni 
(DOC) var yfir 90% fyrir þrjú af hverjum fjórum íðefnum sem sýndu umtalsverðan lífbrjótanleika og yfir 80% 
fyrir meira en 90% þeirra.

15.  Tiltölulega fá íðefni (t.d. yfirborðsvirk efni) eru í skólpi í þeim styrkleikum (um 10 mg C/l) sem eru notaðir 
í þessari prófun. Sum íðefni geta haft hamlandi áhrif í þessum styrkleikum á meðan hvarfhraði fjarlægingar 
annarra íðefna getur verið mismunandi við lága styrkleika. Hægt væri að gera nákvæmara mat á niðurbrotinu 
með breyttum aðferðum, þar sem prófunarefnið er notað í lágum styrkleikum sem eru raunhæfir, og gögnin, 
sem fást, má nota til að reikna út hvarfhraðafasta. Þó hafa nauðsynlegar tilraunaaðferðir ekki enn verið fullgiltar 
og ekki er heldur búið að vinna hvarfhraðalíkönin sem lýsa lífniðurbrotshvörfunum (sjá 7. viðbæti).

VIÐMIÐUNARÍÐEFNI

16.  Til að tryggja að tilraunaferlið sé framkvæmt á réttan hátt er gagnlegt að gera endrum og eins prófanir á íðefnum 
með þekkta hegðun samhliða rannsóknum á prófunaríðefnum. Til slíkra íðefna heyra adipínsýra, 2-fenýlfenól, 
1-naftól, dífensýra, 1-naftósýra o.s.frv. (9., 10. og 11. heimild).

SAMANBURÐARNÁKVÆMNI PRÓFUNARNIÐURSTAÐNA

17.  Gerðar hafa verið mun færri rannsóknarskýrslur um hermiprófanir en prófanir á auðlífbrjótanleika. Saman-
burðar nákvæmni milli (samhliða) prófana er góð (10–15%) fyrir prófunaríðefni sem eru brotin niður um a.m.k. 
80% en breytileikinn er meiri fyrir íðefni sem brotna minna niður. Varðandi sum íðefni með óvissa flokkun hafa 
einnig verið skráðar afar mismunandi niðurstöður (t.d. 10% og 90%) á mismunandi tímum á þeim níu vikum 
sem prófunin stendur.

18.  Lítill munur hefur greinst á niðurstöðunum sem hafa fengist með þessum tveimur tegundum af búnaði en 
niðurbrot sumra íðefna hefur orðið meira og stöðugra í heimilisskólpi en í tilbúna skólpinu sem Efnahags- og 
framfarastofnunin hefur skilgreint.

LÝSING Á PRÓFUNARAÐFERÐINNI

Búnaður

Prófunarkerfi

19.  Prófunarkerfið fyrir eitt prófunaríðefni samanstendur af prófunareiningu og samanburðareiningu en þegar bara 
eru gerðar sértækar greiningar (frumlífniðurbrot) er þó aðeins þörf á prófunareiningu. Hægt er að nota eina 
samanburðareiningu fyrir nokkrar prófunareiningar sem fá annaðhvort sömu eða mismunandi prófunaríðefni. 
Ef um er að ræða tengingu (3. viðbætir) verður hver eining að hafa eigin samanburðareiningu. Prófunarkerfið 
getur annaðhvort verið líkan af hreinsunarstöð fyrir virka seyru, þ.e. Husmann-eining (1. viðbætir, mynd 1), eða 
gropinn pottur (1. viðbætir, mynd 2). Í báðum tilvikum þarf geymsluílát, sem eru nægilega stór fyrir aðrennsli 
og frárennsli, og dælur til að skammta aðrennslið, annaðhvort blandað með lausn af prófunaríðefninu eða eitt 
og sér.
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20.  Hver hreinsunarstöðvareining fyrir virka seyru samanstendur af loftunaríláti með þekktu rúmtaki, sem er u.þ.b. 
3 lítrar af virkri seyru, og skilju (eftirfellingaríláti (e. secondary clarifier)) sem rúmar um 1,5 lítra en tilgreindu 
rúmtaki er þó hægt að breyta að nokkru leyti með því að stilla hæðina á skiljunni. Heimilt er að nota ílát af 
mismunandi stærðum ef þau eru notuð með samsvarandi vökvaálagi. Ef ekki er hægt að halda hitastiginu í 
prófunarrýminu innan æskilegra marka er mælt með notkun íláta í vatnskápu með hitastýrðu vatni. Loftdæla 
eða skömmtunardæla endurflytur virku seyruna úr botnfallsílátinu yfir í loftunarílátið, annaðhvort samfellt eða 
ósamfellt með reglulegu millibili.

21.  Kerfið með gropnum potti samanstendur af innri, gropnum sívalningi með keilulaga botni sem er komið 
fyrir í aðeins stærra íláti með sömu lögun en úr þéttu plastefni.  Hentugt efni fyrir gropna ílátið er gropið 
pólýetýlen með 90 μm hámarksopstærð og 2 mm þykkt. Seyran er skilin frá meðhöndlaða, lífræna miðlinum 
með mismunasíun í gegnum gropna vegginn. Frárennsli safnast í hringlaga rýminu þaðan sem það flýtur yfir og 
ofan í söfnunarílátið. Engin botnfelling á sér stað og því flyst engin seyra til baka. Öllu kerfinu má koma fyrir í 
hitastýrðu vatnsbaði. Gropnir pottar geta stíflast í upphafi og getur þá flætt úr þeim. Í slíkum tilvikum skal skipta 
gropnu klæðningunni út fyrir hreina klæðningu eftir að seyran hefur verið soguð upp úr pottinum yfir í hreina 
fötu og búið er að fjarlægja stífluðu klæðninguna. Þegar þurrkað hefur verið af vatnsþétta, ytri sívalningnum 
er hrein klæðning sett í hann og seyran færð aftur yfir í pottinn. Öll seyra, sem loðir við hliðarnar á stífluðu 
klæðningunni, er einnig skafin vandlega af og færð yfir í pottinn. Hreinsið fyrst stíflaða potta með fíngerðri 
vatnsbunu til að fjarlægja seyruna sem eftir er og leggið þá því næst í bleyti í þynntri natríumhýpóklórítlausn 
og síðan í vatni og loks skal skola þá vandlega með vatni.

22.  Nota þarf sérstaka tækni við loftun seyrunnar í loftunarílátunum í báðum kerfunum, t.d. kubba úr hertu gleri 
(dreifisteina (e. diffuser stones) og þrýstiloft. Ef nauðsyn krefur skal hreinsa loftið hreinsað með því að beina 
því í gegnum hentuga síu og skola það. Hæfilegt magn af lofti verður að fara í gegnum kerfið til að viðhalda 
loftháðum aðstæðum og halda seyruhnati í stöðugri sviflausn á meðan prófuninni stendur.

Hripsíubúnaður eða skilvinda

23.  Hripsíubúnaður fyrir sýni með hæfilega gropnum himnusíum (nafnþvermál ops 0,45 μm) sem ásoga leysanleg, 
lífræn íðefni og láta sem minnst af lífrænu kolefni frá sér. Ef notaðar eru síur sem láta frá sér lífrænt kolefni skal 
þvo síurnar vandlega með heitu vatni til að fjarlægja kolefnið sem losnar. Að öðrum kosti má nota skilvindu 
með afkastagetu upp á 40000 m/s2.

Greiningarbúnaður

24.  Búnaður sem þarf til að ákvarða:

— uppleyst, lífrænt kolefni (DOC) og heildarmagn lífræns kolefnis (TOC) eða efnafræðilega súrefnisþörf 
(COD),

— viðkomandi íðefni, ef þörf krefur,

— svifagnir, sýrustig og súrefnisstyrk í vatni,

— hitastig, sýruinnihald og basavirkni,

— ammóníum, nítrít og nítrat, ef prófunin er framkvæmd við nítratmyndandi skilyrði.

Vatn

25.  Kranavatn sem inniheldur minna en 3 mg/l af uppleystu lífrænu kolefni (DOC). Ákvarðið basavirkni ef hún 
liggur ekki fyrir.

26.  Afjónað vatn sem inniheldur minna en 2 mg/l af uppleystu lífrænu kolefni (DOC).

Lífrænn miðill

27.  Leyfilegt er að nota tilbúið skólp, heimilisskólp eða blöndu beggja sem lífrænan miðill. Sýnt hefur verið fram 
á (11. og 14. heimild) að sé eingöngu notað heimilisskólp hækkar oft hlutfall fjarlægingar (í %) á uppleystu, 
lífrænu kolefni (DOC) og gerir jafnvel kleift að fjarlægja og lífniðurbrjóta sum íðefni sem lífniðurbrotna ekki 
ef notað er tilbúið skólp samkvæmt skilgreiningu Efnahags- og framfarastofnunarinnar. Auk þess stöðgar 
samfelld eða ósamfelld viðbót af heimilisskólpi oft virku seyruna, þ.m.t. hæfni hennar til að botnfalla vel sem 
skiptir höfuðmáli. Því er mælt með notkun heimilisskólps. Mælið styrk uppleysts, lífræns kolefnis (DOC) 
og efnafræðilegrar súrefnisþarfar (COD) í hverri nýrri lotu af lífrænum miðli. Sýruinnihald eða basavirkni 
lífræna miðilsins skal vera þekkt. Ef sýruinnihald eða basavirkni er lág gæti þurft að bæta hentugum jafna 
(natríumvetniskarbónati eða kalíumtvívetnisfosfati) við lífræna miðilinn til að viðhalda pH-gildi í um 7,5 ± 0,5 
í loftunarílátinu á meðan prófuninni stendur. Ákveða skal magn jafnans sem bæta á við og hvenær honum skal 
bætt við í hverju einstöku tilviki fyrir sig. Þegar blöndur eru notaðar, annaðhvort samfellt eða ósamfellt, verður 
að halda uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) (eða efnafræðilegri súrefnisþörf (COD)) blöndunnar við nokkurn 
veginn stöðugt gildi, t.d. með því að þynna með kranavatni.
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Tilbúið skólp

28.  Leysið upp í hverjum lítra af kranavatni: 160°mg af peptóni, 110 mg af kjötkrafti, 30°mg af þvagefni, 28 mg af 
vatnsfríu díkalíumhýdrógenfosfati (K2HPO4), 7 mg af natríumklóríði (NaCl), 4 mg af kalsíumklóríðdíhýdrati 
(CaCl2.2H2O) og 2°mg af magnesíumsúlfatheptahýdrati (Mg2SO4.7H20). Þetta dæmi um tilbúið skólp 
samkvæmt skilgreiningu Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) gefur u.þ.b. meðalstyrkinn 100 mg/l 
af uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) í aðrennslinu. Einnig er hægt að nota aðrar samsetningar, með u.þ.b. 
sama styrk uppleysts, lífræns kolefnis (DOC), sem eru nær raunverulegu skólpi. Ef þörf er aðrennsli með 
minni styrk skal þynna tilbúna skólpið, t.d. 1:1, með kranavatni til að fá styrkleika sem er um 50 mg/l. Þynnt 
aðrennsli af þessu tagi eykur vöxt nítratmyndandi lífvera og þessa breytingu ætti að nota ef rannsaka á hermun 
nítratmyndandi skólphreinsistöðva.  Þetta tilbúna skólp má útbúa í þykktu formi með eimuðu vatni og geyma 
við 1 °C í allt að viku. Þynnið eftir þörfum með kranavatni. (Þessi miðill er ófullnægjandi þar sem t.d. styrkur 
köfnunarefnis er afar hár og kolefnisinnihald tiltölulega lítið en ekki hefur komið fram betri tillaga nema sú að 
bæta við meira af fosfatjafna og peptóni).

Heimilisskólp

29.  Notið nýbotnfallið skólp sem er safnað daglega frá hreinsistöð sem tekur aðallega við heimilisskólpi. Því skal 
safnað fyrir fyrsta stigs botnfellingu úr yfirfallsrás fyrsta stigs botnfellingarþróarinnar eða úr aðrennslinu til 
hreinsunarstöðvarinnar fyrir virka seyru og vera að mestu laust við grófar agnir. Skólpið er hægt að nota eftir 
að það hefur verið geymt í nokkra daga (yfirleitt þó ekki lengur en í sjö daga) við u.þ.b. 4 °C ef hægt er að sýna 
fram á að uppleyst, lífrænt kolefni (DOC) (eða efnafræðileg súrefnisþörf (COD)) hefur ekki minnkað að ráði 
(þ.e. innan við 20%) í geymslu. Til að takmarka truflanir á kerfinu skal stilla uppleysta, lífræna kolefnið (DOC) 
(eða efnafræðilegu súrefnisþörfina (COD)) í hverri nýrri lotu á viðeigandi, stöðugt gildi, t.d. með því að þynna 
með kranavatni.

Virk seyra

30.  Takið virka seyru til sáningar úr loftunarþró skilvirkrar skólphreinsistöðvar eða úr einingu með virkri seyru af 
rannsóknarstofustærð sem hreinsar aðallega heimilisskólp.

Stofnlausnir prófunaríðefnis

31.  Ef um er að ræða íðefni með hæfilega leysni skal útbúa stofnlausnir í hæfilegum styrkleikum (t.d. 1 til 5 g/
lítra) í afjónuðu vatni eða í ólífrænum hluta tilbúna skólpsins. (sjá 5. viðbæti fyrir óleysanleg og rokgjörn 
íðefni) Ákvarðið uppleyst, lífrænt kolefni (DOC) og heildarmagn lífræns kolefnis (TOC) fyrir stofnlausnina 
og endurtakið mælingarnar fyrir hverja nýja lotu. Ef munurinn á uppleysta, lífræna kolefninu (DOC) og 
heildarmagni lífræns kolefnis er meiri en 20% skal athuga vatnsleysni prófunaríðefnisins. Berið uppleysta, 
lífræna kolefnið (DOC) eða styrk prófunaríðefnisins, sem mældur er með sértækri greiningu á stofnlausninni, 
saman við nafngildið til að ganga úr skugga um hvort endurheimt sé nógu góð (venjulega má reikna með 
> 90%). Gangið úr skugga um, einkum fyrir dreifilausnir, hvort hægt sé að nota uppleyst, lífrænt kolefni (DOC) 
sem greiningarþátt eða hvort aðeins sé hægt að nota greiningaraðferð sem er sértæk fyrir prófunaríðefnið. Fyrir 
dreifilausnir er þess krafist að sýnin séu skilin í skilvindu. Fyrir hverja nýja lotu skal mæla uppleyst, lífrænt 
kolefni (DOC), efnafræðilega súrefnisþörf (COD) eða prófunaríðefnið með sértækri greiningu.

32.  Ákvarðið sýrustig stofnlausnarinnar. Útgildi gefa til kynna að viðbót íðefnisins kunni að hafa áhrif á sýrustig 
virku seyrunnar í prófunarkerfinu. Í því tilviki skal hlutleysa stofnlausnina með litlu magni af ólífrænni sýru 
eða basa til að fá pH-gildið 7 ± 0,5 en gætið þess að botnfella ekki prófunaríðefnið.

VERKFERLI

33.  Verkferlinu fyrir hreinsunarstöðvareiningar með virkri seyru er lýst en það þarfnast smávægilegrar aðlögunar 
við notkun í kerfinu með gropnum potti.

Undirbúningur sáðsins

34.  Í upphafi prófunar skal sáð í prófunarkerfið með annaðhvort virkri seyru eða sáði með litlum örveruþéttleika. 
Haldið sáðinu loftuðu við stofuhita fram að notkun og notið það innan 24 klukkustunda. Í fyrra 
tilvikinu skal tekið sýni af virkri seyru úr loftunarþró skilvirkrar, líffræðilegrar skólphreinsistöðvar eða 
rannsóknarstofuhreinsistöðvar sem tekur aðallega við heimilisskólpi. Ef líkja á eftir nítratmyndandi skilyrðum 
skal taka seyru úr nítratmyndandi skólphreinsistöð. Ákvarðið styrk svifagna og, ef nauðsyn krefur, þykkið 
seyruna með því að láta hana setjast svo að magninu sem er bætt við prófunarkerfið sé haldið í lágmarki. Sjáið 
til þess að upphafsstyrkur þurrefnis sé um 2,5 g/l.

35.  Í seinna tilvikinu skal nota 2–10 ml/l af frárennsli frá líffræðilegri skólphreinsistöð fyrir heimilisskólp sem sáð. 
Til að fá eins margar mismunandi bakteríutegundir og hægt er getur verið gagnlegt að bæta við sáði af ýmsum 
uppruna, t.d. yfirborðsvatni. Í því tilviki mun virka seyran þróast og vaxa í prófunarkerfinu.
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Skammtur af lífrænum miðli

36.  Sjáið til þess að ker til að taka við aðrennsli og frárennsli ásamt slöngum úr aðrennslisílátum og yfir í 
frárennslisílát séu hreinsuð vandlega til að fjarlægja örveruvöxt í upphafi og í allri prófuninni. Setjið 
prófunarkerfin saman í herbergi sem er hitastýrt (venjulega á bilinu 20–25 °C) eða notið prófunareiningar með 
vatnskápu. Útbúið nægilegt magn af lífræna miðlinum sem krafist er (27.–29. liður). Fyllið fyrst loftunarílátið 
og skiljuna (e. separator) með lífræna miðlinum og bætið sáðinu við (34. og 35. liður). Hefjið loftunina á 
þann hátt að seyran haldist í sviflausn og í loftháðu ástandi og byrjið skömmtun aðrennslisins og endurnotkun 
botnföllnu seyrunnar. Skammtið lífræna miðlinum úr geymsluílátum yfir í loftunarílát (20. og 21. liður) 
prófunar- og samanburðareininganna og safnið frárennslinu úr hvorri um sig í tilheyrandi geymsluílát. Til að 
ná venjulegum 6 klukkustunda viðstöðutíma vökva skal dæla 0,5 l/klst. af lífræna miðlinum. Þessi hraði skal 
staðfestur með því að mæla það magn lífræna miðilsins sem skammtað er á hverjum degi og skrá minnkun 
á magni miðilsins í geymsluílátunum. Nota þarf aðrar skömmtunaraðferðir til að ákvarða áhrif ósamfelldrar 
losunnar og högghleðslu íðefna.

37.  Ef lífræni miðillinn er tilreiddur til notkunar í lengri tíma en einn dag er nauðsynlegt að kæla hann niður í 
u.þ.b. 4 °C eða varðveita hann á annan viðeigandi hátt til að koma í veg fyrir örveruvöxt og lífniðurbrot utan 
prófunareininganna (29. liður). Ef notað er tilbúið skólp er mögulegt að tilreiða og geyma sterka stofnlausn 
við 4 °C (t.d. tífaldan venjulegan styrk, sjá 28. lið). Þessari stofnlausn er hægt að blanda vandlega saman við 
viðeigandi magn af kranavatni fyrir notkun eða að öðrum kosti dæla henni beint á meðan viðeigandi magni af 
kranavatni er dælt sér.

Skammtur af prófunaríðefni

38.  Bætið viðeigandi magni af stofnlausn prófunaríðefnisins (31. liður) í geymsluílátið fyrir aðrennslið eða 
skammtið því beint í loftunarílátið með sérstakri dælu. Venjulegur meðalprófunarstyrkur í aðrennslinu ætti 
að vera milli 10–20 mg/l af uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) og hámarksstyrkurinn má ekki vera meiri en 50 
mg/l. Ef prófunaríðefnið hefur litla vatnsleysni eða ef líklegt er að eiturhrif komi fram skal minnka styrkinn í 5 
mg/l af uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) eða jafnvel minna en aðeins ef viðeigandi sértæk greiningaraðferð er 
fyrir hendi sem hægt er að nota (bæta má við dreifðum prófunaríðefnum, sem leysast illa upp í vatni, með því 
að nota sérstakar skömmtunaraðferðir, sjá 5. viðbæti).

39.  Byrjið á því að bæta prófunaríðefninu við eftir að kerfið hefur fengið tíma til að stöðgast og fjarlægir á skilvirkan 
hátt uppleyst, lífrænt kolefni (DOC) úr lífræna miðlinum (um 80%). Mikilvægt er að ganga úr skugga um að 
allar einingar vinni jafnskilvirkt áður en prófunaríðefninu er bætt við en ef þær gera það ekki þá hjálpar það 
yfirleitt að blanda saman stöku seyruskömmtunum og skammta aftur jöfnu magni í hverja einingu. Þegar notað 
er sáð af (u.þ.b.) 2,5 g/l (þurrvigt) virkri seyru má bæta prófunaríðefninu við í upphafi prófunarinnar, þar eð 
bein viðbót í síauknu magni frá byrjun hefur þann kost að virka seyran getur aðlagast prófunaríðefninu betur. 
Burtséð frá því hvernig prófunaríðefninu er bætt við er mælt með því að viðkomandi streymi og/eða magnið í 
geymsluílátinu (geymsluílátunum) sé mælt með reglulegu millibili.

Meðhöndlun virkrar seyru

40.  Á meðan prófuninni stendur stöðgast venjulega styrkur fastra efna í virkri seyru, óháð því hvaða sáð er notað, 
milli marka á bilinu 1–3 g/l (þurrvigt) eftir gæðum og styrk lífræna miðilsins, rekstrarskilyrðum, eðli örveranna 
sem eru notaðar og áhrifum prófunaríðefnisins.

41.  Ákvarðið annaðhvort svifagnirnar í loftunarílátinu a.m.k. vikulega og fleygið umframseyru til að styrkurinn 
haldist við 1–3 g/l (þurrvigt) eða sjáið til þess að meðalaldur seyrunnar sé stöðugur, venjulega á bilinu 6–10 
dagar. Ef viðstöðutími seyru er t.d. 8 dagar skal fjarlægja daglega 1/8 af magni virku seyrunnar í loftunarílátinu 
og fleygja því. Þessu skal haldið áfram daglega eða helst með sjálfvirkri dælu sem vinnur ósamfellt. Þó að styrk 
svifagnanna sé haldið stöðugum eða innan þröngra marka viðheldur það ekki stöðugum viðstöðutíma seyru (e. 
sludge retention time, SRT) sem er sú rekstrarbreyta sem ræður styrk prófunaríðefnisins í frárennslinu.

42.  Meðan á prófuninni stendur skal fjarlægja a.m.k. daglega alla seyru sem loðir við veggi loftunarílátsins og 
botnfallsílátsins þannig að hún þyrlist aftur upp. Kannið og hreinsið reglulega allar slöngur og leiðslur til að 
koma í veg fyrir myndun örveruþekju. Endurflytjið botnföllnu seyruna úr botnfallsílátinu yfir í loftunarílátið, 
helst með ósamfelldri dælingu. Enginn endurflutningur á sér stað í kerfi með gropnum potti en sjáið til þess að 
hreinir innri pottar séu settir í áður en magnið í ílátinu hækkar verulega (liður 21).

43.  Lélegt botnfall og tap á seyru getur átt sér stað í Husmann-einingunum. Hægt er að leiðrétta þetta með því 
að framkvæma samhliða eina eða fleiri af þeim aðgerðum, sem eru taldar upp hér á eftir, í prófunar og 
samanburðareiningum: 
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— hægt er að bæta við ferskri seyru eða hnatfelliefni (t.d. 2 ml/ílát af 50 g/l FeCl3) með reglulegu millibili, 
t.d. vikulega, en ganga skal úr skugga um að FeCl3 hvarfist ekki við prófunaríðefnið né botnfelli það, 

— hægt er að skipta loftdælunni út fyrir slöngudælu til þess að koma á endurhringrásarstreymi seyrunnar, sem 
u.þ.b. jafngildir aðrennslisstreyminu sem skal nota, og til þess að loftfirrt svæði geti myndast í botnfallinni 
seyrunni (rúmfræði loftdælunnar takmarkar lágmarksstreymi bakstraumsseyrunnar við u.þ.b. tólffalt 
lágmarksstreymi aðrennslisins),

— hægt er að dæla seyrunni ósamfellt úr botnfallsílátinu yfir í loftunarílátið (t.d. 5 mín. hverja 2,5 klst. til 
að endurflytja 1–1,5 l/klst.),

— hægt er að nota eiturefnalausan froðueyði í lágmarksstyrk til að koma í veg fyrir tap vegna froðu-
myndunar (t.d. sílíkonolíu),

— hægt er að veita lofti í gegnum seyruna í botnfallsílátinu í stuttum höggbylgjum (t.d. 10 sek. hverja 
klukkustund),

— hægt er að bæta lífræna miðlinum í loftunarílátið í með vissu millibili (t.d. 3–10 mín. hverja klukku-
stund).

Sýnataka og greining

44.  Mælið styrk uppleysta súrefnisins og hitastig og sýrustig virku seyrunnar í loftunarílátunum með reglulegu 
millibili. Sjáið til þess að nægilegt súrefni sé alltaf fyrir hendi (>°2°mg/l), og að hitastigi sé haldið á tilskildu 
bili (venjulega 20–25°°C). Haldið pH-gildinu við 7,5°±°0,5 með því að skammta litlu magni af ólífrænum 
basa eða sýru í loftunarílátið eða aðrennslið eða með því að auka jafnarýmd lífræna miðilsins (sjá 27. lið). 
Þegar nítrun á sér stað myndast sýra, oxun 1 mg N myndar jafngildi um 7 mg CO3

–. Tíðni mælinganna ræðst 
af þáttunum sem skal mæla og stöðugleika kerfisins og getur verið breytileg allt frá daglegra til vikulegra 
mælinga.

45.  Mælið uppleysta, lífræna kolefnið (DOC) eða efnafræðilegu súrefnisþörfina (COD) í aðrennslinu til saman
burðar- og prófunarílátanna. Mælið styrk prófunaríðefnisins í prófunaraðrennslinu með sértækri greiningu eða 
metið hann út frá styrknum í stofnlausninni (31. liður, rúmmálinu sem notað er og magninu af skólpinu sem 
skammtað er í prófunareininguna. Til að draga úr breytileika í gögnunum um styrkleika er mælt með því að 
styrkur prófunaríðefnisins sé reiknaður.

46.  Takið viðeigandi sýni úr frárennslinu sem safnaðist (t.d. samsett sýni yfir 24 klst.) og síið gegnum himnu með 
opstærðinni 0,45 μm eða skiljið þau í skilvindu við um 40°000 m/s2 í um 15 mín. Nota ætti skiljun í skilvindu 
ef síun er erfið. Ákvarðið uppleyst, lífrænt kolefni (DOC) eða efnafræðilega súrefnisþörf (COD) a.m.k. tvisvar 
til að mæla endanlegt lífniðurbrot og, ef nauðsyn krefur, frumlífniðurbrot með greiningu sem er sértæk fyrir 
prófunaríðefnið.

47.  Ákvörðun efnafræðilegrar súrefnisþarfar (COD) getur leitt til greiningarvandkvæða ef styrkleikar eru litlir og 
því er eingöngu mælt með henni ef notaður er nægilega mikill prófunarstyrkur (um 30°mg/l). Að því er varðar 
mjög áseyg íðefni er einnig mælt með því að magn íðefnis sem ásogast í seyrunni sé mælt með greiningaraðferð 
sem er sértæk fyrir prófunaríðefnið.

48.  Tíðni sýnatöku fer eftir væntri tímalengd prófunarinnar. Mælt er með því að tíðnin sé þrisvar sinnum í viku. 
Þegar einingarnar eru farnar að vinna á skilvirkan hátt skal gera ráð fyrir að allt frá einni viku til að hámarki 
sex vikur líði, frá því að prófunaríðefnið var tekið í notkun, þar til aðlögunin nær stöðugu ástandi. Reynið að 
fá a.m.k. 15 marktæk gildi í jafnvægisfasanum (59. liður), sem varir venjulega í 3 vikur, áður en niðurstöður úr 
prófuninni eru metnar.  Prófuninni má ljúka þegar hæfilegt fjarlægingarhlutfall hefur náðst (t.d. > 90%) og þessi 
15 gildi, sem standa fyrir greiningar sem gerðar eru á hverjum vikudegi í yfir þrjár vikur, eru tiltæk. Tímalengd 
prófunar skal yfirleitt ekki fara yfir 12 vikur eftir að prófunaríðefninu hefur verið bætt við.

49.  Ef nítrun á sér stað í seyrunni, og ef rannsaka á áhrif prófunaríðefnisins á nítrun, skal greina ammóníum og/eða 
nítrít og nítrat í sýnunum úr frárennslinu úr prófunar- og samanburðareiningunum a.m.k. einu sinni í viku.

50.  Framkvæma ætti allar greiningar eins fljótt og auðið er, einkum til að ákvarða köfnunarefni. Ef fresta 
þarf greiningunum skal geyma sýnin í myrkri við 4 °C í alveg fylltum og tryggilega lokuðum flöskum. Ef 
geyma þarf sýnin í meira en 48 klukkustundir skal varðveita þau með djúpfrystingu, sýringu (t.d. 10 ml/l af  
400 g/l brennisteinssýrulausn) eða með því að bæta við hentugu eiturefni (t.d. 20°ml/l af 10 g/l kvikasilfurs(II)
klóríðlausn). Gangið úr skugga um að varðveisluaðferðin hafi ekki áhrif á niðurstöður greiningar.
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Tenging prófunareininga

51.  Ef tenging er notuð (3. viðbætir) skal daglega skipta sama magni af virkri seyru (150–1500 ml fyrir loftunarílát sem 
innihalda 3 lítra af vökva) milli loftunaríláts prófunareiningarinnar og loftunaríláts samanburðareiningarinnar. 
Ef prófunaríðefnið ásogast mjög á seyruna skal aðeins skipta um flotið í skiljunum. Í báðum tilvikum skal nota 
leiðréttingarstuðul til að reikna niðurstöðurnar úr prófuninni (55. liður).

GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

Úrvinnsla niðurstaðna

52.  Reiknið fjarlægingu prófunaríðefnisins (í %), út frá mælingum á uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) eða efna
fræðilegri súrefnisþörf (COD) fyrir hvert tímasett mat, með jöfnunni:

 þar sem

Dt = fjarlæging uppleysts, lífræns kolefnis (DOC) eða efnafræðilegrar súrefnisþarfar (COD) (í %) á tíma
punkti t

Cs = uppleyst, lífrænt kolefni (DOC) eða efnafræðileg súrefnisþörf (COD), sem rekja má til prófunar íð-
efnisins, í aðrennslinu, helst ákvarðað út frá stofnlausninni (mg/l) 

E = mæligildi uppleysts, lífræns kolefnis (DOC) eða efnafræðilegrar súrefnisþarfar (COD) í prófunar-
frárennslinu á tímapunkti t (mg/l)

Eo = mæligildi uppleysts, lífræns kolefnis (DOC) eða efnafræðilegrar súrefnisþarfar (COD) í samanburðar-
frárennslinu á tímapunkti t (mg/l)

53.  Vitneskja um fjarlægingarhlutfall lífræna miðilsins í samanburðareiningunni, út frá mælingu á uppleystu, 
lífrænu kolefni (DOC) eða efnafræðilegri súrefnisþörf (COD), kemur að gagni við mat á lífniðurbrotsvirkni 
virku seyrunnar meðan á prófuninni stendur. Reiknið út hundraðshluta fjarlægingar með jöfnunni:

 þar sem

DB = fjarlæging lífræna miðilsins í samanburðareiningunni í hundraðshlutum, mælt út frá uppleystu, lífrænu 
kolefni (DOC) eða efnafræðilegri súrefnisþörf (COD) á tímapunkti t

CM = gildið fyrir uppleyst, lífrænt kolefni (DOC) eða efnafræðilega súrefnisþörf (COD) lífræna miðilsins í 
samanburðareiningunni (mg/l)

 Valfrjálst er að reikna fjarlægingu (í %) á uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) eða efnafræðilegri súrefnisþörf 
(COD), sem rekja má til lífræna miðilsins og prófunaríðefnisins í prófunareiningunni, með jöfnunni:

 þar sem

DT = fjarlæging (í %) á uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) eða efnafræðilegri súrefnisþörf (COD) alls 
prófunaraðrennslisins

CT = uppleyst, lífrænt kolefni (DOC) eða efnafræðileg súrefnisþörf (COD) alls prófunaraðrennslisins eða 
reiknað út frá stofnlausnum (mg/l)

54.  Reiknið fjarlægingu prófunaríðefnisins á hverjum matstíma, ef hún er mæld með sértækri greiningaraðferð, 
með jöfnunni:

 þar sem

DST = fyrsta fjarlæging (í %) á prófunaríðefninu á tímapunkti t

Si = mældur eða áætlaður styrkur prófunaríðefnis í prófunaraðrennslinu (mg/l)

Se = mældur styrkur prófunaríðefnis í prófunarfrárennslinu á tímapunkti t (mg/l)
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55.  Ef tenging er notuð skal bæta fyrir þynningu prófunaríðefnisins í loftunarílátinu vegna seyruskiptanna með 
því að nota leiðréttingarstuðul (sjá 3. viðbæti). Ef notaður er 6 klukkustunda meðalviðstöðutími vökva og 
helmingnum af virku seyrunni í loftunarílátinu hefur verið skipt út verður að leiðrétta ákvörðuð, dagleg 
fjarlægingargildi (Dt, 52. liður) til að fá fram raunverulegt hlutfall fyrir fjarlægingu, Dtc, prófunaríðefnisins 
með jöfnunni:

Framsetning niðurstaðna úr prófunum

56.  Teiknið fjarlægingu Dt (eða Dtc) og Dst, ef það liggur fyrir, í hundraðshlutum á móti tíma (sjá 2. viðbæti). Draga 
má vissar ályktanir varðandi fjarlægingarferlið af lögun fjarlægingarferils prófunaríðefnisins (sem það sjálft 
eða sem uppleyst, lífrænt kolefni (DOC)).

Ásog

57.  Mælist mikil fjarlæging uppleysts, lífræns kolefnis (DOC) prófunaríðefnisins þegar í upphafi prófunarinnar 
stafar fjarlæging þess líklega af ásogi þess á föstu efnin í virku seyrunni. Hægt er að sanna þetta með því að 
ákvarða ásogaða prófunaríðefnið með sértækri greiningu. Ekki er algengt að fjarlæging á uppleystu, lífrænu 
kolefni (DOC) áseygra íðefna haldist mikil út alla prófunina heldur er fjarlægingarhlutfallið yfirleitt mikið 
í upphafi en smám saman minnkar það og nær jafnvægisgildi. Ef áseyga prófunaríðefnið getur þó á einn 
eða annan hátt valdið aðlögun örverusamfélagsins þá eykst fjarlæging á uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) 
prófunaríðefnisins og nær háu jafnvægisgildi.

Biðfasi

58.  Á sama hátt og í kyrrstöðuskimunarprófun þurfa mörg prófunaríðefni biðfasa áður en fullt lífniðurbrot getur 
orðið. Í biðfasanum á sér stað aðlögun niðurbrotsbakteríanna með næstum engri fjarlægingu prófunaríðefnisins 
og hefst vöxtur þessara baktería fyrst eftir þann fasa. Þessum fasa lýkur og niðurbrotsfasi hefst þegar um 10% 
af upphaflegu magni prófunaríðefnisins hefur verið fjarlægt (eftir að ásog hefur orðið, ef um það er að ræða). 
Biðfasinn er oft afar breytilegur og ekki samanburðarnákvæmur.

Jafnvægisfasi

59.  Jafnvægisfasi á fjarlægingarferli í samfelldri prófun er skilgreindur sem fasinn þar sem hámarksniðurbrot á sér 
stað. Jafnvægisfasinn ætti að vara í a.m.k. 3 vikur og hafa um 15 mæld, marktæk gildi.

Meðafjarlægingarhlutfall prófunaríðefnis

60.  Reiknið meðalgildin út frá fjarlægingargildum (Dt) prófunaríðefnisins í jafnvægisfasanum. Námundun við 
næstu heilu tölu (1%) gefur fjarlægingarhlutfall prófunaríðefnisins. Einnig er mælt með því að reikna út 95% 
öryggisbil meðalgildisins.

Fjarlæging lífræns miðils

61.  Teiknið hundraðshluta fjarlægingar á uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) eða efnafræðilegri súrefnisþörf (COD) 
lífræna miðilsins í samanburðareiningunni (DB) á móti tíma. Gefið upp meðalfjarlægingu á sama hátt og fyrir 
prófunaríðefnið (60. liður).

Vísbending um lífniðurbrot

62.  Ef prófunaríðefnið ásogast ekki verulega á virka seyru og fjarlægingarferillinn hefur dæmigerða lögun 
lífniðurbrotsferils með upphafs-, niðurbrots- og jafnvægisfasa (58. og 59. liður) má örugglega rekja 
fjarlæginguna, sem mælist, til lífniðurbrots. Ef mikil fjarlæging á sér stað í upphafi greinir hermiprófunin ekki 
mun á fjarlægingarferlum sem eru lífrænir eða þeim sem gerast án tilstillis lífvera. Í slíkum tilvikum og í öðrum 
tilvikum þar sem efasemdir eru um lífniðurbrot (t.d. ef strípun á sér stað), skal greina ásoguð prófunaríðefni 
eða gera frekari kyrrstöðuprófanir á lífniðurbroti sem byggjast á þáttum sem benda ótvírætt til lífrænna ferla. 
Slíkar prófanir byggjast á súrefnisupptökuaðferðum (kafli C.4 D, E og F í þessum viðauka (6. heimild)), prófun 
með mælingu á koltvísýringsframleiðslu (kafli C.4 C í þessum viðauka (6. heimild)) eða ISO kollrúmsaðferðina 
(18. heimild), með því að nota sáð úr hermiprófuninni sem hefur áður orðið fyrir váhrifum. Ef fjarlæging 
uppleysta, lífræna kolefnisins (DOC) sem og íðefnisins sjálfs hefur verið mæld bendir marktækur munur á 
hundraðshlutunum, sem hafa verið fjarlægðir (þar sem sá fyrri er minni en sá síðari), til þess að í frárennslunum 
séu lífrænar millistigsafurðir sem gæti reynst erfiðara að brjóta niður en upprunalega íðefnið.
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Gildi niðurstaðna úr prófunum

63.  Upplýsingar um eðlilegt lífniðurbrotsferli sáðsins fást ef fjarlægingarhlutfall lífræna miðilsins (53. liður) í 
samanburðareiningunni er ákvarðað. Prófunin telst gild ef fjarlægingarhlutfall uppleysta, lífræna kolefnisins 
(DOC) eða efnafræðilegrar súrefnisþarfar (COD) í samanburðareiningunni eða einingunum er > 80% eftir 
tvær vikur og ekkert óeðlilegt hefur fundist.

64.  Ef notað er auðlífbrjótanlegt íðefni (viðmiðunaríðefni) ætti lífniðurbrotshlutfallið (Dt, 52. liður) að vera > 90%.

65.  Ef prófunin er framkvæmd við nítrandi aðstæður ætti meðalstyrkurinn í frárennslunum að vera < 1 mg/l 
ammoníak-N og < 2 mg/l nítrít-N.

66.  Ef þessar viðmiðanir (63–65. liður) eru ekki uppfylltar skal endurtaka prófunina með sáði af öðrum uppruna, 
prófa viðmiðunaríðefni og endurskoða alla tilraunaverkferla.

Prófunarskýrsla

67.  Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni:

 Prófunarefni:

— gögn til sanngreiningar,

— eðlisástand og, þar sem við á, eðlisefnafræðilegir eiginleikar.

 Prófunarskilyrði:

— tegund prófunarkerfis, allar breytingar vegna prófana á óleysanlegum og rokgjörnum íðefnum,

— tegund lífræns miðils,

— hlutfall og eiginleikar iðnaðarskólps í skólpi, ef þekkt,

— sáð, eiginleikar og sýnatökustaður eða -staðir, styrkur og hvers kyns formeðferð,

— stofnlausn prófunaríðefnis: innihald af uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) og heildarmagn lífræns kolefnis, 
hvernig lausnin er tilreidd ef um sviflausn er að ræða, prófunarstyrkurinn sem er notaður, ástæður þess ef 
styrkurinn er utan við bilið 10–20 mg/l af uppleystu, lífrænu kolefni, aðferð við viðbætur, dagsetning fyrstu 
viðbótar, allar breytingar,

— meðalaldur seyru og meðalviðstöðutími vökva, aðferð við seyruaftöppun, aðferðir við að vinna bug á 
seyruþani (e. bulking), tap á seyru, o.s.frv.

— greiningaraðferðirnar sem eru notaðar,

— prófunarhitastig,

— Eiginleikar seyruþansins,  seyrurúmtaksvísir (e. sludge volume index (SVI)), svifagnir í vökvablöndu (e. 
mixed liquor suspended solids (MLSS)),

— öll frávik frá stöðluðum verklagsreglum og allar aðstæður sem kunna að hafa haft áhrif á niðurstöður.

 Prófunarniðurstöður:

— öll mæld gögn (uppleyst, lífrænt kolefni (DOC), efnafræðileg súrefnisþörf (COD), sértækar greiningar, 
pH-gildi, hitastig, súrefnisstyrkur, svifagnir, N-íðefni, ef við á),

— öll reiknuð gildi Dt (eða Dtc), DB, DSt, sett fram í töfluformi og fjarlægingarferlum,

— upplýsingar um upphafs- og jafnvægisfasa, tímalengd prófunar, fjarlægingu prófunaríðefnisins og 
lífræna miðilsins í samanburðareiningunni ásamt tölfræðilegum upplýsingum og yfirlýsingar varðandi 
lífbrjótanleika og gildi prófunarinnar,

— umræða um niðurstöður.
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1. viðbætir

Mynd 1

Búnaður fyrir mat á lífbrjótanleika

Husmann-eining

A.  Geymsluílát

B.  Skömmtunardæla

C.  Loftunarhólf (þriggja lítra)

D.  Botnfallsílát

E.  Loftdæla

F.  Söfnunarílát

G.  Loftari

H.  Loftstreymismælir

Mynd 2

Búnaður fyrir mat á lífbrjótanleika

Gropinn pottur

A.  Geymsluílát

B.  Skömmtunardæla

C.  Gropið loftunarílát

D.  Ytra ógegndræpt ílát

E.  Söfnunarílát

F.  Dreifari 

G.  Loftstreymismælir

Loft

Loft

Loft
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Mynd 3

Þriggja lítra gropinn loftunarpottur

Innra þvermál á gropnum potti

Innra þvermál á ytri potti

Hlið á innri keilu Hlið á ytri keilu

Brún

Þétting
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2. viðbætir

Dæmi um fjarlægingarferil

_____________

Pólýetýlenglýkól 400
Prófunarstyrkur 20 mg/l  af uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) 

Jafnvægisfasi

Biðfasi
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3. viðbætir

[TIL FRÓÐLEIKS]

TENGING PRÓFUNAREININGANNA

Til að reyna að jafna örverusamfélögin í seyru í prófunareiningu, sem tekur við skólpi og prófunaríðefni, og í 
samanburðareiningu, sem tekur aðeins við skólpi, voru tekin upp dagleg útskipti á seyru milli þessara tveggja eininga 
(1. heimild). Verkferlið var kallað tenging og aðferðin er þekkt sem tengdar einingar. Í upphafi var tenging framkvæmd 
með því að nota Husmann-einingar með virkri seyru en hún hefur einnig verið framkvæmd með einingum með gropnum 
potti (2. og 3. heimild). Enginn marktækur munur á tengdum og ótengdum einingum kom fram í niðurstöðunum, hvorki 
með Husmann-einingum eða einingum með gropnum potti, svo það er enginn ávinningur af því að eyða tíma og orku í 
tengingu eininganna.

Útskipti á seyru geta gert það að verkum að fjarlæging prófunaríðefnisins virðist umtalsverð þar eð hluti af 
prófunaríðefninu er fært á milli og styrkur prófunaríðefnisins í prófunar- og samanburðarfrárennslunum verður næstum 
sá sami. Því skal nota leiðréttingarstuðla sem eru háðir hlutanum, sem skipt er út, og meðalviðstöðutíma vökva. Nánari 
upplýsingar varðandi útreikninginn hafa verið birtar (1. heimild).

Reiknið leiðrétt fjarlægingarhlutfall fyrir uppleysta, lífræna kolefnið (DOC) eða efnafræðilegu súrefnisþörfina (COD) 
með almennu formúlunni:

Dtc = (Dt – 100 ∙ a ∙ r/12)/(1 – a ∙ r/12)%

þar sem

Dtc = leiðrétt fjarlægingarhlutfall fyrir uppleysta, lífræna kolefnið (DOC) eða efnafræðilegu súrefnisþörfina (COD)

Dt = ákvörðuð fjarlæging (í %) á uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) eða efnafræðilegri súrefnisþörf (COD)

a = útskiptihluti magnsins í einingunum með virku seyrunni

r = meðalviðstöðutími vökva (h)

Ef t.d. helmingi magnsins í loftunarílátinu er skipt út (a = 0,5) og meðalviðstöðutími vökva er 6 klst. er leiðréttingarformúlan 
eftirfarandi:

HEIMILDIR:

1)  Fischer W, Gerike P, Holtmann W (1975). Biodegradability Determinations via Unspecific Analyses (Chemical 
Oxygen Demand, DOC) in Coupled Units of the OECD Confirmatory Test. I The test. Wat. Res. 9: 1131–1135.

2)  Painter HA, Bealing DJ (1989). Experience and Data from the OECD Activated Sludge Simulation Test. bls. 
113–138. Í: Laboratory Tests for Simulation of Water Treatment Processes CEC Water Pollution Report 18. Eds. 
Jacobsen BN, Muntau H, Angeletti G.

3)  Painter HA, King EF (1978). Water Research Centre Porous Pot Method for Assessing Biodegradability. Technical 
Report TR70, Water Research Centre, Stevenage, UK.

_________
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4. viðbætir

MAT Á HAMLANDI ÁHRIFUM Á VIRKU SEYRUNA

Ferli með prófunaríðefnum

1.  Ekki má brjóta niður eða fjarlægja íðefni (eða skólp) í hermiprófuninni og getur það jafnvel haft hamlandi áhrif á 
örverur í seyrunni. Önnur íðefni lífniðurbrotna við lítinn styrkleika en eru hamlandi við meiri styrkleika (tvífasa). 
Hamlandi áhrif geta hafa komið fram á fyrri stigum eða geta verið ákvörðuð með eiturhrifaprófun þar sem notað 
er sáð sem er svipað eða eins og það sem notað er í hermiprófuninni (1. heimild). Slíkar aðferðir fela í sér hömlun 
á súrefnisupptöku (kafli C.11 í þessum viðauka (2. heimild) og ISO 8192 (3. heimild)) eða hömlun á vexti örvera í 
seyru (ISO 15522 (4. heimild)).

2.  Í hermiprófuninni kemur hömlun fram sem mismunur á uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) eða efnafræðilegri 
súrefnisþörf (COD) milli frárennslis úr prófunarílátinu og frárennslis úr samanburðarílátinu sem er meiri en 
uppleysta, lífræna kolefnið sem bætt er við sem prófunaríðefni. Þetta er hægt að gefa upp þannig að fjarlæging (í %) 
á uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) (ásamt lífrænni súrefnisþörf (BOD), efnafræðilegri súrefnisþörf (COD) og/eða 
NH+

4) úr lífræna miðlinum við meðhöndlun minnki þegar prófunaríðefninu hefur verið bætt við. Ef þetta á sér stað 
skal endurtaka prófunina og minnka styrkleika prófunaríðefnisins þar til því stigi er náð að engin hömlun er fyrir 
hendi og ef til vill draga meira úr styrkleikanum þar til prófunaríðefnið hefur lífniðurbrotnað. Ef prófunaríðefnið 
(eða skólpið) hefur hins vegar skaðleg áhrif á ferlið við alla þá styrkleika sem prófaðir eru bendir það til þess 
að erfitt eða jafnvel ómögulegt sé að meðhöndla íðefnið á líffræðilegan hátt en það gæti verið vert að endurtaka 
prófunina með virkri seyru frá öðrum upptökum og/eða láta seyruna aðlagast smám saman.

3.  Ef prófunaríðefnið er fjarlægt á líffræðilegan hátt í fyrstu atrennu í hermiprófuninni skal hins vegar auka styrkleika 
efnisins ef nauðsynlegt er að vita hvort íðefnið gæti verið hamlandi.

4.  Hafa ber í huga þegar reynt er að ákvarða umfang hömlunar að þýði virku seyrunnar getur breyst þannig að með 
tímanum geta örverurnar myndað þol gegn hamlandi íðefni.

5.  Útreikningur á umfangi hömlunar:

Hægt er að reikna heildarfjarlægingu (í %) Ro, af lífrænni súrefnisþörf (BOD), uppleystu, lífrænu kolefni (DOC), 
efnafræðilegri súrefnisþörf (COD), o.s.frv., fyrir prófunar- og samanburðareiningar út frá:

Ro = 100 (I  E)/I %

þar sem:

I = styrkleiki lífrænnar súrefnisþarfar, uppleysts, lífræns kolefnis (DOC), efnafræðilegrar súrefnisþarfar 
(COD) o.s.frv. í aðrennsli, fyrir prófunar- eða samanburðarílát (mg/l)

E = styrkleiki í frárennsli (mg/l).

Leiðrétta verður I og E fyrir uppleyst, lífrænt kolefni (DOC) með hliðsjón af prófunaríðefninu í prófunareiningunum, 
annars verður útreikningur á hlutfalli (í %) hömlunar rangur.

Reikna má umfang hömlunar vegna tilvistar prófunaríðefnisins út frá:

% hömlun = 100 (Rc - Rt)/Rc

þar sem:

Rc = fjarlæging (í %) í samanburðarílátunum

Rt = fjarlæging (í %) í prófunarílátunum

HEIMILDIR:

1)  Reynolds L et al. (1987). Evaluation of the toxicity of substances to be assessed for biodegradability. Chemosphere 
16: 2259.

2)  Kafli C.11 í þessum viðauka, lífniðurbrot — prófun á öndunarhömlun í virkri seyru.

3)  ISO 8192 (2007) Water quality — Test for inhibition of oxygen consumption by activated sludge for carbonaceous 
and ammonium oxidation.

4)  ISO 15522 (1999) Water Quality — Determination of the inhibitory effect of water constituents on activated sludge 
microorganisms.

________
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5. viðbætir

Prófunaríðefni sem eru torleysanleg í vatni – rokgjörn íðefni

Íðefni sem eru torleysanleg í vatni

Fáar skýrslur virðast hafa verið birtar um prófanir á íðefnum, sem eru torleysanleg eða óleysanleg í vatni, þar sem líkt 
er eftir hreinsun skólps (1., 2. og 3. heimild).

Ekki er fyrir hendi nein ein aðferð til dreifingar prófunaríðefnisins sem gildir um öll óleysanleg íðefni. Tvær af þeim 
fjórum tegundum aðferða sem lýst er í ISO 10634 (4. heimild) virðast henta til að reyna að dreifa prófunaríðefnum fyrir 
hermiprófun; þ.e. notkun ýruefna og/eða úthljóðsorku. Fastsetja skal stöðugleika afleiddrar dreifilausnar á a.m.k. 24 
klukkustunda tímabilum. Hæfilega stöðugri dreifilausn, í íláti sem stöðugt er hrært í (38. liður), yrði síðan skammtað í 
loftunarþróna, aðskilið frá heimilisskólpinu (eða tilbúna skólpinu).

Ef dreifilausnirnar eru stöðugar skal kanna hvernig unnt er að ákvarða prófunaríðefnið í dreifðu formi. Ólíklegt er 
að uppleyst, lífrænt kolefni (DOC) henti þannig að ákvarða þyrfti tiltekna greiningaraðferð fyrir prófunaríðefnið sem 
hægt væri að nota á frárennsli, föst efni í frárennsli og virka seyru. Afdrif prófunaríðefnisins í hermun á aðferð virkrar 
seyru yrði síðan ákvörðuð í fljótandi og föstum fösum. Þannig er hægt að ákvarða „massajöfnuð“ til að greina hvort 
prófunaríðefnið hafi lífniðurbrotnað. Þetta gefur þó einungis til kynna frumlífniðurbrot. Reynt skal að sýna fram á 
fullnaðarlífniðurbrot með því að nota öndunarprófun fyrir auðlífbrjótanleika (kafli C.4 í þessum viðauka (5. heimild) C, 
F eða D) með sáði í formi seyru sem kemst í snertingu við prófunaríðefnið í hermiprófuninni.

Rokgjörn íðefni

Notkun á hermun skólphreinsunar vegna rokgjarnra íðefna er bæði umdeilanleg og erfið. Líkt og að því er varðar 
prófunaríðefni sem eru torleysanleg í vatni virðast mjög fáar skýrslur hafa verið birtar með lýsingum á hermiprófunum 
þar sem notuð eru rokgjörn íðefni. Hefðbundin gerð búnaðar með algerri blöndun er aðlöguð með því að loka fyrir 
loftunar- og botnfellingarþrær, mæla og stjórna loftstreyminu með streymismælum og leiða útgangsloft í gegnum síur 
til að safna saman rokgjörnu lífrænu efni. Í sumum tilvikum er notuð lofttæmisdæla til að draga útgangsloftið gegnum 
„kalda“ síu eða hreinsisíu sem inniheldur Tenax og kíslhlaup til gasgreiningar. Hægt er að ákvarða prófunaríðefnið sem 
er fyrir hendi í síunni með greiningu.

Prófunin fer fram í tveimur áföngum. Fyrst eru einingarnar keyrðar án seyru en með tilbúnu skólpi og prófunaríðefni 
sem er dælt inn í loftunarþróna. Tekin eru sýni úr aðrennsli, frárennsli og útgangslofti og þau greind með tilliti til 
prófunaríðefnisins í nokkra daga. Hægt er að reikna út hundraðshlutfall (RVS) prófunaríðefnisins sem er strípað úr 
kerfinu út frá gögnum sem aflað hefur verið.

Því næst er hefðbundin líffræðileg prófun (með seyru) framkvæmd við sömu prófunarskilyrði og strípunarrannsóknin. 
Mælingar á uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) eða efnafræðilegri súrefnisþörf (COD) eru einnig gerðar til að athuga 
hvort einingarnar starfi á skilvirkan hátt. Stöku greiningar eru gerðar til að ákvarða prófunaríðefnið í aðrennslinu, 
frárennslinu og útgangsloftinu í fyrri áfanga prófunarinnar; eftir aðlögun eru greiningar gerðar oftar. Enn fremur er hægt 
að reikna, út frá gögnum sem fást við stöðugt ástand, fjarlægingu (í %) prófunaríðefnisins úr fljótandi fasanum í öllum 
ferlum (RT) (eðlisfræðileg og líffræðileg fjarlæging), ásamt hlutanum (RV) sem er strípaður úr kerfinu.

Útreikningur:

a)  Í prófuninni, sem ekki er líffræðileg, er hægt að reikna út hundraðshlutfall (RVP) prófunarefnisins sem er strípað úr 
kerfinu út frá:

 þar sem

RVP = fjarlæging prófunaríðefnis með uppgufun (%),
SVP = prófunaríðefni sem er safnað í síu, gefið upp sem jafngildi styrkleika í fljótandi fasa (mg/l),
SIP = styrkleiki prófunaríðefnis í aðrennsli (mg/l).

b)  Í líffræðilegu prófuninni er hægt að reikna út hundraðshlutfall (RV) prófunarefnisins sem er strípað úr kerfinu út frá:

 þar sem

RV = fjarlæging prófunaríðefnis með uppgufun í líffræðilegri prófun (%),
SV = prófunaríðefni sem er safnað í síu í líffræðilegri prófun, gefið upp sem jafngildi styrkleika í fljótandi 

aðrennsli (mg/l),
SI = styrkleiki prófunaríðefnis í aðrennsli (mg/l).
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c)  Í líffræðilegu prófuninni er hundraðshlutfall (RT) prófunaríðefnisins, sem er fjarlægt í öllum ferlum, gefið upp:

 þar sem

SE = styrkleiki prófunaríðefnisins í (fljótandi) frárennslinu (mg/l).

d)  Þannig er hægt er að reikna hundraðshlutfallið (RBA), sem er fjarlægt með lífniðurbroti ásamt ásogi, út frá:

RBA = (RT - RV)

 Framkvæma skal aðskildar prófanir til að ákvarða hvort prófunaríðefnið ásogist; ef svo er má gera frekari 
leiðréttingar.

e)  Samanburður milli hluta prófunaríðefnisins, sem er strípað úr kerfunum fyrir líffræðilegu prófunina (Rv) og 
prófunina sem ekki er líffræðileg (Rvp), gefur til kynna heildaráhrifin sem líffræðilega meðhöndlunin hefur haft á 
losun prófunaríðefnisins í andrúmsloftið.

 Dæmi: Bensen

 Viðstöðutími seyru = 4 dagar

 Tilbúið skólp, viðstöðutími = 8 klst.

SIP = SI = 150 mg/l

SVP = 150 mg/l (SEP = 0)

SV = 22,5 mg/l

SE = 50 μg/l

 Þess vegna er:

RVP = 100, RV = 15

RT = 100 og RBA = 85.

 Gert var ráð fyrir því að bensen ásogaðist ekki á seyruna.

HEIMILDIR:

1)  Horn JA, Moyer JE, Hale JH (1970). Biological degradation of tertiary butyl alcohol. Proc. 25th Ind. Wastes 
Conference Purdue Univ.: 939–854.

2)  Pitter P, Chudoba J (1990). Biodegradability of organic substances in the aquatic environment. CRC Press. Boston, 
USA.

3)  Stover EL, Kincannon DF (1983). Biological treatability of specific organic compounds found in chemical industry 
waste waters. J. Wat. Pollut. Control Fed. 55: 97.

4)  ISO 10634 (1995) Water Quality — Guidance for the preparation and treatment of poorly water-soluble organic 
compounds for the subsequent evaluation of their biodegradability in an aqueous medium.

5)  Kafli C.4 í þessum viðauka, Ákvörðun á „greiðum“ lífbrjótanleika.

__________



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 23/510 23.4.2015

6. viðbætir

Áhrif viðstöðutíma seyru (SRT) á meðhöndlunarleika íðefna

INNGANGUR

1.  Aðferðin, sem lýst er í meginmálinu, var ætluð til að ganga úr skugga um hvort íðefnin, sem eru prófuð, (yfirleitt 
þau sem vitað er að eru í eðli sínu lífbrjótanleg en þó ekki auðlífbrjótanleg), séu lífbrjótanleg innan þeirra marka 
sem sett eru í skólphreinsistöðvum. Niðurstöðurnar eru gefnar upp sem fjarlæging (í %) og lífniðurbrot (í %). 
Starfræksluskilyrði eininga með virka seyru og val á aðrennsli gefur möguleika á frekar miklum breytileika á 
styrkleika prófunaríðefnisins í frárennslinu. Prófanir fara fram við aðeins einn nafnstyrk fastra efna í seyru eða 
einn tilgreindan viðstöðutíma seyru (SRT) og þau aftöppunarkerfi fyrir seyru sem lýst er geta valdið verulegum 
breytileika á gildi viðstöðutíma seyru meðan á prófun stendur, bæði dag frá degi og innan eins dags.

2.  Að því er þetta afbrigði varðar (1. heimild) (2. heimild) er viðstöðutíma seyru stjórnað innan mun þrengri marka 
á hverju 24 klukkustunda tímabili (líkt og gerist í stærri hlutföllum) sem skapar jafnari styrkleika í frárennsli. 
Mælt er með heimilisskólpi þar eð fjarlæging þess (í %) er jafnari og meiri. Einnig eru áhrifin af fjölda gilda fyrir 
viðstöðutíma seyru könnuð og með ítarlegri  rannsókn er unnt að ákvarða áhrif hitasviða á styrkleika í frárennsli.

3.  Enn ríkir ekki almenn eining um hvaða hvarfhraðalíkön gilda þegar íðefni lífniðurbrotna við þau skilyrði sem 
ríkja við skólphreinsun. Monod-líkanið fyrir bakteríuvöxt og notkun næringarefnablöndu var valið (1. heimild) (2. 
heimild) til notkunar við meðhöndlun þeirra gagna sem aflað var þar eð ætlunin var að aðferðinni yrði einungis beitt 
á íðefni, sem eru framleidd í miklu magni sem leiðir til styrkleika í skólpi sem er yfir 1 mg/l. Gildi einfaldaða líkansins 
og gefnar forsendur voru fastsett með því að nota röð alkóhóletoxýlata með mismunandi frumlífbrjótanleika (2. og 
3. heimild).

Athugasemd:  Þetta aðferðarafbrigði fylgir nokkuð nákvæmlega textanum í þessari prófunaraðferð C.10-A og hér 
á eftir eru aðeins gefnar upp þær upplýsingar sem ekki eru eins.

MEGINREGLA PRÓFUNARINNAR

4.  Einingar með gropnum potti fyrir virka seyru, sem eru hannaðar til að greiða fyrir (næstum) stöðugri aftöppun 
blandaðs vökva þannig að unnt sé að stjórna mjög nákvæmlega viðstöðutíma seyrunnar (SRT, eða θs), eru keyrðar 
í ótengdum ham með mismunandi viðstöðutíma seyru og, valfrjálst, við mismunandi hitastig. Viðstöðutíminn er 
yfirleitt 2 til 10 dagar og hitastigið á bilinu 5 til 20 °C. Skólpi, helst heimilisskólpi, og lausn af prófunaríðefninu 
er skammtað, aðskilið, í einingarnar við streymi sem gefur tilskilinn viðstöðutíma seyru (3 til 6 klukkustundir) 
og tilskilinn styrkleika prófunaríðefnisins í aðrennslinu. Samanburðareiningar sem fá ekkert prófunaríðefni eru 
keyrðar samhliða til samanburðar.

5.  Nota má annars konar búnað en gæta ætti ítrustu varkárni til að tryggja viðunandi stjórn á viðstöðutíma seyru. Þegar 
hreinsistöðvar sem eru með botnfallsílát (e. settler) eru notaðar getur t.d. verið nauðsynlegt að gera ráð fyrir tapi á 
föstum efnum með frárennsli stöðvarinnar. Enn fremur skal gera sérstakar varúðarráðstafanir til að koma í veg fyrir 
skekkjur vegna breytilegs magns seyru í botnfallsílátinu.

6.  Einingarnar eru keyrðar við hvert safn skilyrða sem valið er og eftir að jafnvægi hefur náðst fæst meðalstyrkleiki 
prófunaríðefnisins við stöðugt ástand í frárennslinu og, valfrjálst, uppleyst, lífrænt kolefni (DOC) á u.þ.b. þriggja 
vikna tímabili. Til viðbótar við mat á fjarlægingu (í %) prófunaríðefnisins og, valfrjálst, uppleysta, lífræna 
kolefnisins (DOC) eru tengslin milli starfræksluskilyrða hreinsistöðvar og styrkleikans í frárennslinu gefin upp á 
myndrænu formi. Út frá þessu má reikna út hvarfhraðafasta til bráðabirgða og spá fyrir um skilyrðin sem unnt er að 
meðhöndla prófunaríðefnið við.

UPPLÝSINGAR UM PRÓFUNARÍÐEFNIÐ

7.  Kafli C.10 A, 12. og 13. liður eiga við.

VIÐMIÐUNARMÖRK

8.  Kafli C.10 A, 14. og 15. liður eiga við.

VIÐMIÐUNARPRÓFUNARÍÐEFNI

9.  Kafli C.10 A, 16. liður á við.
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SAMANBURÐARNÁKVÆMNI PRÓFUNARNIÐURSTAÐNA

10.  Kafli C.10 A, 17. og 18. liður eiga við.

LÝSING Á AÐFERÐINNI

Búnaður

11.  Hentug eining er aðlagaða kerfið með gropnum potti (viðbætir 6.1) Það samanstendur af innra íláti (eða klæðningu) 
úr gropnu pólýprópýleni sem er 3,2 mm að þykkt og með opstærð sem er u.þ.b. 90 μm og samskeytin eru stúfsoðin. 
(Þetta gefur traustari einingu en þá sem lýst er í 21. lið þessa kafla, C.10 A). Klæðningunni er komið fyrir inni í þéttu 
ytra íláti úr pólýetýleni sem samanstendur af tveimur hlutum: hringlaga botni sem í eru boraðar holur til að koma 
fyrir tveimur loftslöngum og slöngu fyrir aftöppun seyru ásamt efri sívalningi sem er skrúfaður fastur á botninn og 
sem er með úttak staðsett þannig að þekkt magn í gropna pottinum sé 3 lítrar. Önnur loftslangan er búin dreifisteini 
og hin er opin og sett hornrétt við steininn í pottinum. Þetta kerfi myndar nauðsynlega iðu til að tryggja að innihald 
pottsins sé algerlega blandað og að styrkleiki uppleysts súrefnis sé yfir 2 mg/l.

12.  Viðeigandi fjölda eininga er haldið við stýrt hitastig á bilinu 5 til 20 °C (± 1 °C), annaðhvort í vatnsbaði eða í rými 
þar sem hitastig er stöðugt. Dælur eru nauðsynlegar til að skammta lausninni af prófunaríðefninu og botnfallinni 
seyru með tilskildu streymi (annars vegar 0–1,0 ml/mín og hins vegar 0–25 ml/mín) í loftunarílátin og þriðja dælan 
til að fjarlægja úrgangsseyru úr loftunarílátunum. Hið afar hæga streymi úrgangsseyru, sem krafist er, er náð með 
því að nota dælu sem er stillt á meiri hraða og er keyrð öðru hverju með notkun tímarofa, t.d. keyrsla í 10 sekúndur 
á mínútu, þar sem 3 ml/mín er dælt, sem gefur aftöppunarstreymi seyru sem er 0,5 ml/mín.

Síunarbúnaður eða skilvinda

13.  Kafli C10 A, 23. liður á við.

Greiningarbúnaður

14.  Kafli C.10 A, 24. liður á við.

Vatn

15.  Kafli C.10 A, 25. og 26. liður eiga við.

Lífrænn miðill

16.  Kafli C.10 A, 27. liður á við.

Tilbúið skólp

17.  Kafli C.10 A, 28. liður á við.

Heimilisskólp

18.  Kafli C.10 A, 29. liður á við.

Virk seyra

19.  Kafli C10 A, 30. liður á við.

Stofnlausnir prófunaríðefnis

20.  Kafli C.10 A, 31. og 32. liður eiga við.

VERKFERLI

Undirbúningur sáðsins

21.  Kafli C.10 A, 34. liður á einungis við – nota skal virka seyru (u.þ.b. 2,5 g/l).

Fjöldi prófunareininga

22.  Í einfaldri prófun, t.d. mælingu á fjarlægingu (í %), þarf einungis einn viðstöðutíma seyru en til að afla nauðsynlegra 
gagna til að reikna út hvarfhraðafasta til bráðabirgða þarf gildi fyrir fjóra eða fimm viðstöðutíma seyru. Yfirleitt 
eru valin gildi á bilinu 2 til 10 dagar. Hentugt er að framkvæma prófun við 4 eða 5 viðstöðutíma seyru á sama 
tíma við eitt tiltekið hitastig; í umfangsmeiri rannsóknum eru sömu gildi fyrir viðstöðutíma seyru, eða ef til vill 
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önnur gildi, notuð við önnur hitastig á bilinu 5 til 20 °C. Yfirleitt er aðeins krafist einnar einingar fyrir hvert safn 
skilyrða að því er varðar frumlífniðurbrot (helstu notkun). Til að ná fram fullnaðarlífbrjótanleika er þó nauðsynlegt 
að hafa samanburðareiningu fyrir hvert safn skilyrða sem tekur við skólpi en ekki prófunaríðefni. Ef talið er að 
prófunaríðefnið sé fyrir hendi í skólpinu sem notað er væri nauðsynlegt að nota samanburðareiningar við mat á 
frumlífniðurbroti og þegar gerðar eru nauðsynlegar leiðréttingar á útreikningum.

Skammtur af lífrænum miðli og prófunaríðefni

23.  Kafli C.10 A, 36. til 39. liður, gildir en hafa ber í huga að lausn prófunaríðefnisins er skammtað aðskilið og að 
mismunandi hlutfall seyruaftöppunar er notað. Einnig skal vakta og aðlaga, ef nauðsyn krefur, innan ± 10%, streymi 
aðrennslis, frárennslis og aftöppunar seyru oft, t.d. tvisvar á dag. Ef vandamál koma upp er varða greiningaraðferðirnar 
þegar heimilisskólp er notað skal nota tilbúið skólp í prófuninni en tryggja verður að mismunandi miðlar gefi 
samanburðarhæf gögn um hvarfhraða.

Meðhöndlun eininga með virkri seyru

24.  Kafli C.10 A, 40. til 43. liður, gildir, en viðstöðutími seyru stjórnast eingöngu af „stöðugri“ aftöppun seyru.

Sýnataka og greining

25.  Kafli C.10 A, 44. til 50. liður, gildir, að undanskildu því að styrkleiki prófunaríðefnisins skal ákvarðaður og valfrjálst 
er að ákvarða uppleyst, lífrænt kolefni (DOC) en; ekki skal nota efnafræðilega súrefnisþörf (COD).

GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

Úrvinnsla niðurstaðna

26.  Kafli C.10 A, 52. til 54. liður eiga við.

Framsetning niðurstaðna úr prófunum

27.  Kafli C.10 A, 56. til 62. liður eiga við.

Útreikningur á hvarfhraðaföstum

28.  Raunhæfara er að gefa upp meðalstyrkleika prófunaríðefnisins við stöðugt ástand í frárennslinu og lýsa því hvernig 
hann er mismunandi með tilliti til starfsræksluskilyrða hreinsistöðvar en að gefa upp frumlífniðurbrot (í %). Þetta 
er unnt að gera með því að taka mið af jöfnu (6) í viðbæti 6.2 sem getur gefið gildi fyrir KS, μm og θSC, þ.e. 
markviðstöðutíma seyru.

(Að öðrum kosti má fá nálgunargildi KS og μm með því að nota einfalt tölvuforrit til að samræma fræðilegan feril, 
sem er reiknaður út frá jöfnu 2 (viðbætir 6.2), við þau tilraunagildi sem fást. Þrátt fyrir að engin tiltekin lausn sé 
ótvíræð er unnt að fá nothæfa nálgun við KS og μm.)

Breytileiki niðurstaðna

29.  Alvanalegt er að mismunandi gildi mæliþátta hvarfhraða fáist fyrir einstök íðefni. Talið er að ræktunarskilyrði 
seyrunnar ásamt skilyrðunum í prófuninni sem er notuð (eins og í 5. lið og í öðrum prófunum) hafi mikil áhrif á þau 
gildi sem fengust. Grady o.fl. (4. heimild) hafa fjallað um einn þátt þessa breytileika og hafa þeir lagt til að hugtökin 
„extant“ og „intrinsic“ verði notuð um tvenns konar jaðaraðstæður sem endurspegla mörk lífeðlisfræðilegs ástands 
sem ræktun getur náð í hvarfhraðatilraun. Ef ekki er leyfilegt að ástandið breytist meðan á prófuninni stendur 
endurspegla gildi mæliþátta hvarfhraða aðstæðurnar í umhverfinu þaðan sem örverurnar voru teknar; þessi gildi 
kallast „extant“, þ.e. fyrirliggjandi. Við hinar jaðaraðstæðurnar, ef skilyrðin í prófuninni eru þannig að þau leyfa 
fullkomna þróun prótínmyndunarkerfisins, sem gefur möguleika á mesta, mögulega vaxtarhraða, eru mæliþættir 
hvarfhraða sem fást sagðir vera „intrinsic“ og eru eingöngu háðir eðli næringarefnablöndunnar og tegund baktería í 
ræktuninni. Sem viðmiðun má líta svo á að „extant“-gildi, þ.e. fyrirliggjandi gildi, fáist með því að halda hlutfallinu 
á milli styrkleika næringarefnablöndu og hæfra örvera (So/Xo) lágu, t.d. 0,025, en „intrinsic“-gildi, þ.e. eiginleg 
gildi, fást þegar hlutfallið er hátt, t.d. að minnsta kosti 20. Í báðum tilvikum ætti So að jafngilda eða vera hærra en 
viðkomandi gildi Ks, hálfmettunarfasans.

30.  Breytileiki og aðrir þættir lífniðurbrotshvarfa voru til umfjöllunar nýlega í málstofu SETAC (5. heimild). Út frá 
slíkum rannsóknum, skráðum og áætluðum, ætti skýrari mynd af hvarfhraða í skólphreinsistöðvum að verða tiltæk 
til að gera það kleift að bæta túlkun á fyrirliggjandi gögnum ásamt því að leggja til hentugri hönnun prófunaraðferða 
í framtíðinni.
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6,1. viðbætir

Gropinn pottur með stjórnun á viðstöðutíma seyru

Prófunarefni

Aðrennsli

Ytra ílát úr plasti

Gropin 
pólýprópýlenklæðning

Vatnsseyra

Frárennsli

Loftöflun

Gegnheill plastbotn

Skrúfgangur
Þétting Dreifisteinn
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6,2. viðbætir

Útreikningur á hraðaföstum

1.  Með því að gera ráð fyrir því að Monod-hvarfhraði gildi og með tilliti til massajöfnuðar virkra fastra efna og 
næringarefnablöndu í kerfinu með virkri seyru (1. heimild) má fá eftirfarandi stæður yfir stöðugt ástand:

               [1]

eða

            [2]

þar sem:

S1 = styrkleiki næringarefna í frárennsli (mg/l)

KS = hálfmettunarfasi, styrkleiki þar sem μ = μm/2 (mg/l)

μ = tiltekinn vaxtarhraði (d–1)

μm = hámarksgildi μm(d–1)

Kd = tiltekinn sundrunarhraði virkra fastra efna (d–1)

θS = meðalviðstöðutími seyru, SRT (d)

Athugun á þessari jöfnu leiðir til eftirfarandi niðurstaðna:

i.  Styrkleikinn í frárennslinu er óháður styrkleikanum í aðrennslinu (S0); lífniðurbrot (í %) er því breytilegt eftir 
styrkleikanum í aðrennslinu, S0.

ii.  Eini mæliþátturinn fyrir hreinsistöðvarstjórnun sem hefur áhrif á S1 er viðstöðutími seyru, θS.

iii.  Fyrir tiltekinn styrkleika í aðrennslinu, S0, er markviðstöðutími seyru, þ.e.a.s.:

            [3]

 þar sem:

θSC =  markviðstöðutími seyru, innan þess tíma skolast hæfar örverur út úr hreinsistöðinni.

iv.  Þar eð aðrir mæliþættir í jöfnu (2) tengjast hvarfafræði vaxtar er líklegt að hitastigið hafi áhrif á styrk 
næringarefna í frárennslinu og að markaldur seyru, þ.e. sá viðstöðutími seyru sem er nauðsynlegur til að ná 
tilteknu stigi meðhöndlunar, muni aukast með lækkandi hitastigi.

2.  Með hliðsjón af massajöfnuði fastra efna í kerfi með gropnum potti, og að því gefnu að styrkleiki fastra efna í 
frárennsli hreinsistöðvarinnar, X2, sé lítill samanborið við styrkleikann í loftunarílátinu, X1, er viðstöðutími seyru

             [4]

og

þar sem:

V = rúmmál loftunarílátsins (l)

X1 = styrkleiki fastra efna í loftunaríláti (mg/l)
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X2 = styrkleiki fastra efna í frárennsli (mg/l)

Q0 = streymi aðrennslis (l/d)

Q1 = streymi úrgangsseyru (l/d)

Þannig er hægt að stjórna viðstöðutíma seyru við hvert fyrirframvalið gildi með því að stjórna streymi úrgangs-
seyrunnar, Q1.

Niðurstöður:

3.  Megintilgangur prófunarinnar er því að gera kleift að spá fyrir um styrkleika í frárennslinu og þar með magn 
prófunaríðefnis í viðtökuvatninu.

4.  Með því að teikna S1 á móti θS er stundum unnt að áætla greiðlega markviðstöðutíma seyru, θSC, sjá t.d. feril 3 í 
mynd 1. Ef þetta er ekki hægt má reikna θSC, ásamt nálgunargildum fyrir μm og KS, með því að teikna S1 á móti 
S1•θS.

Umröðun jöfnu (1) gefur eftirfarandi:

             [5]

Ef Kd er lágt þá er 1 + θs · Kd ~ 1 og [5] verður:

             [6]

Ferillinn ætti því að vera bein lína (sjá mynd 2) af halla 1/μm og skurðpunkti KS/μm; einnig θS ~1/μm.

Mynd 1

Þrjú hitastig; fimm viðstöðutímar seyru

Ferill 3: 5 °C

Ferill 2: 10 °C

Ferill 1: 15 °C

Styrkleiki í frárennsli (m
g/l) SRTc
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Mynd 2

Aðhvarfslína viðstöðutíma seyru (SRT) · S1 á móti S1 við H = 5 °C

 

V
iðstöðutím

i seyru (SR
T

)*Styrkleiki í frárennsli (m
g/l)

µ
Hám: 0.3

KS: 1

Styrkleiki í frárennsli (S1) (mg/l)

Orðalisti:

Styrkleiki í frárennsli:

Ferill:

__________
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7. viðbætir

PRÓFUN VIÐ LÁGT (μG/L) STYRKLEIKASVIÐ

1.  Mörg íðefni eru almennt fyrir hendi í vatnsumhverfi, jafnvel í skólpi, í mjög litlum styrkleika (μg/l). Í slíkum 
styrkleika gegna þau líkast til ekki hlutverki frumnæringarefna sem stuðlar að vexti heldur er líklegra að þau brotni 
niður sem annars stigs næringarefni án vaxtar, samhliða mismunandi kolefnum sem eru til staðar frá náttúrunnar 
hendi. Af því leiðir að niðurbrot slíkra íðefna mun ekki samræmast líkaninu sem lýst er í 6. viðbæti. Hægt er að nota 
margs konar líkön og við skilyrði sem eru ríkjandi í skólphreinsunarkerfum má nota fleiri en eitt líkan á sama tíma. 
Þörf er á mun meiri rannsóknum til að skýra þetta vandamál.

2.  Í millitíðinni er hægt að fylgja aðferðinni í meginmálinu (kafli C.10 A), þó einungis að því er varðar frumlíf
brjótanleika, þar sem notaður er hæfilega lítill styrkleiki (< 100 μg/l) og fullgilt greiningarferli. Unnt er að reikna 
út hlutfall lífniðurbrots (í %) (sjá 54. lið prófunaraðferðarinnar) að því tilskildu að tekið sé tillit til ferla án tilstillis 
lífvera (ásogs, rokgirni o.s.frv.). Dæmi um þetta er rannsókn sem Nyholm og samstarfsmenn hans stýrðu (1. og 
2. heimild) þar sem notuð er 4 klukkustunda ferli í „fill and draw“kerfi. Þeir greindu frá föstum af sýndarfyrstu 
gráðu fyrir fimm íðefni sem bætt er í tilbúið skólp í 5 til 100 μg/l. Að því er varðar fullnaðarlífbrjótanleika má 
nota prófunaríðefni sem eru merkt með 14C. Lýsing á þessu liggur utan sviðs þessarar prófunaraðferðar þar eð enn 
liggja ekki fyrir neinar samþykktar verklagsreglur en tillögð aðferð fyrir ISO 14592 (3. heimild) inniheldur þó 
leiðbeiningar um notkun íðefna sem eru merkt með 14C.

SCAS-prófun

3.  Síðar var lögð til einfaldari prófun í tveimur áföngum (4., 5. og 6. heimild); aðferð með hálfsamfelldri, virkri seyru 
(SCAS-aðferðin) er fylgt eftir með stuttri hvarfhraðaprófunum á sýnum sem eru tekin úr SCAS-einingum. SCAS-
kerfið er keyrt með þekktu aftöppunarstreymi seyru (ólíkt upphaflegu C.12 prófunaraðferðinni) og inn í það er 
leitt aðlagað tilbúið skólp, skv. OECD, eða heimilisskólp. Tilbúna skólpið var aðlagað (vegna breytilegs sýrustigs 
og lélegs sethæfis seyrunnar) með því að bæta við það fosfati sem jafnalausn, gerkjarna, járn(III)klóríði og salti í 
snefilmagni og efnafræðileg súrefnisþörf (COD) þess var aukin upp í u.þ.b. 750 mg/l með því að auka styrkleika 
peptóns og kjötkrafts. Einingarnar voru keyrðar í 24 klukkustunda lotum: loftun í 23 klukkustundir, aftöppun seyru, 
botnfall, brotthvarf flots (frárennsli) og í kjölfarið var tilbúnu skólpi bætt við auk prófunaríðefnis, allt að 100 μg/l, 
(þ.e. um það bil sami styrkleiki og notaður er í stuttu prófuninni). Einu sinni í viku var 10% af heildarseyrunni skipt 
út fyrir nýja seyru til að viðhalda stöðugu örveruþýði.

4.  Styrkleiki prófunaríðefnisins í upphafi og við lok loftunar er mældur og prófuninni haldið áfram þar til stöðugri 
fjarlægingu prófunaríðefnis er náð en þetta getur tekið allt frá einni viku til nokkurra mánaða.

Stutt prófun

5.  Stutt prófun (t.d. 8 klst.) er notuð til að ákvarða fasta hraðafræði af sýndarfyrstu gráðu fyrir sundrun prófunar-
íðefnisins í virkri seyru sem á sér þekktan en mismunandi uppruna og sögu. Einkum eru sýni úr seyru tekin úr 
SCAS-hvarftönkum — við lok loftunartíma þegar styrkleiki lífrænnar næringarefnablöndu er lítill — meðan á 
aðlögunartilraun stendur (3. og 4. liður). Einnig má taka seyru úr samhliða SCAS-einingu, sem kemst ekki í snertingu 
við prófunaríðefnið, til að fá samanburð. Blöndur af seyru og prófunaríðefni, sem er bætt við í tveimur eða fleiri 
styrkleikum á bilinu 1–50 μg/l, eru loftblandaðar án þess að tilbúnu skólpi eða öðru lífrænu næringarefni sé bætt 
við. Prófunaríðefnið sem eftir er í lausninni er ákvarðað með reglulegu millibili með hliðsjón af niðurbrjótanleika 
íðefnisins, t.d. á klukkustundar fresti, á tímabili sem varir ekki lengur en í 24 klukkustundir. Sýnin eru sett í skilvindu 
fyrir viðeigandi greiningu.

Útreikningar

6.  Gögn úr SCASeiningum eru notuð til að reikna út fjarlægingu (í %) prófunaríðefnisins (54. liður). Einnig er unnt 
að reikna meðalhraðafasta, K1, (jafnaður með tilliti til styrkleika svifagna) út frá:

þar sem:
t = loftunartími (23 klst.)
Ce = styrkleiki við lok loftunartímans (μg/l)
Ci = styrkleiki við upphaf loftunar (μg/l)
SS = styrkleiki fastra efna í virkri seyru (g/l)

7.  Í stuttu prófuninni er hlutfallslegur logri (log %) af eftirstandandi styrkleika teiknaður á móti tíma og halli 
upphafshluta (10–50% niðurbrot) ferilsins jafngildir K1, fasta af (sýndar)fyrstu gráðu. Fastinn er jafnaður með 
hliðsjón af styrkleika fastra efna í seyrunni með því að deila í hallann með styrkleika föstu efnanna í seyrunni. 
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Skráðar niðurstöður verða einnig að fela í sér upplýsingar um upphafsstyrkleika prófunaríðefnisins og svifagna, 
viðstöðutíma seyru, hleðslu og upptök seyru ásamt upplýsingum um fyrri snertingu við prófunaríðefnið (ef hún er 
fyrir hendi).

Breytileiki niðurstaðna

8.  Breytileiki og aðrir þættir lífniðurbrotshvarfa voru til umfjöllunar nýlega í málstofu SETAC (7. heimild). Út frá 
slíkum rannsóknum, skráðum og áætluðum, ætti skýrari mynd af hvarfhraða í skólphreinsistöðvum að verða tiltæk 
til að gera það kleift að bæta túlkun á fyrirliggjandi gögnum ásamt því að leggja til hentugri hönnun prófunaraðferða 
í framtíðinni.
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1)  Nyholm N, Jacobsen BN, Pedersen BM, Poulsen O, Dambourg A og Schultz B (1992). Removal of micropollutants 
in laboratory activated sludge reactors. Biodegradability. Wat. Res. 26: 339–353.

2)  Jacobsen BN, Nyholm N, Pedersen BM, Poulsen O, og Ostfeldt P (1993). Removal of organic micropollutants in 
laboratory activated sludge reactors under various operating conditions: Sorption. Wat. Res. 27: 1505–1510.

3)  ISO 14592 (ISO/TC 147/SC5/WG4, N264) (1998). Water Quality — Evaluation of the aerobic biodegradability of 
organic compounds at low concentrations in water.

4)  Nyholm N, Ingerslev F, Berg UT, Pedersen JP og Frimer-Larsen H (1996). Estimation of kinetic rate constants for 
biodegradation of chemicals in activated sludge waste water treatment plants using short-term batch experiments 
and μg/l range spiked concentrations Chemosphere 33 (5): 851–864.

5)  Berg UT og Nyholm N (1996). Biodegradability simulation Studies in semi-continuous activated sludge reactors 
with low (μg/l range) and standard (ppm range) chemical concentrations. Chemosphere 33 (4): 711–735.

6)  Danish Environmental Protection Agency. (1996). Activated sludge biodegradability simulation test. Environmental 
Project, No 337. Nyholm, N. Berg, UT. Ingerslev, F. Min. of Env. and Energy, Kaupmannahöfn.

7)  Biodegradation kinetics: Generation and use of data for regulatory decision making (1997). Málstofa í Port 
Sunlight, Bretlandi. Ritstj. Hales, SG. Feitjel, T. King, H. Fox, K. og Verstraete, W. 4.–6. sept. 1996. SETAC- 
Europe, Brussel.

_______

C.10-B:Örveruþekjur

INNGANGUR

1.  Hermiprófanir eru yfirleitt gerðar á íðefnum sem hafa ekki staðist skimunarprófun á auðlífbrjótanleika (kafli 
C.4 A til F í þessum viðauka (9. heimild)), en hafa staðist prófun á eðlislægum lífbrjótanleika. Í sérstökum 
undantekningartilvikum eru hermiprófanir einnig gerðar á íðefni sem vantar frekari upplýsingar um, einkum 
íðefni sem koma fyrir í miklu magni, og yfirleitt er gerð prófun með virkri seyru (C.10 A). Í sumum tilvikum er 
þó krafist sértækra upplýsinga um hvernig íðefni bregðast við mismunandi aðferðum við hreinsun skólps með 
örveruþekju, nánar tiltekið síun með gegnumstreymi eða hripsíum, líffræðilegri hreinsun með snúningsskífum 
(e. rotating biological contactor) og svifbeðum. Margs konar búnaður hefur verið þróaður til að uppfylla þessa 
þörf.

2.  Gerike o.fl. (1. heimild) notuðu stórar hripsíur í tilraunastærð með tengiaðferðinni. Þessar síur tóku mikið pláss 
og þurftu tiltölulega mikið magn af skólpi eða tilbúnu skólpi. Truesdale o.fl. (2. heimild) lýstu smærri síum (6 
fet × 6 tommur að þvermáli) sem náttúrulegu skólpi, lausu við yfirborðsvirk efni, var hellt í en enn þurfti frekar 
mikið magn. Allt að 14 vikur þurfti til að mynda „þroskaða“ örveruþekju og 4–8 vikur þurfti til viðbótar, eftir 
að yfirborðsvirka prófunarefnið var fyrst sett í, áður en aðlögun átti sér stað.

3.  Baumann o.fl. (3. heimild) þróuðu mun minni síu þar sem notað var „reyfi“ úr pólýester, sem hafði áður verið 
gegnbleytt í virkri seyru, sem óvirki miðillinn sem er undirlag fyrir örveruþekjuna. Prófunaríðefnið var notað 
sem eina kolefnisuppsprettan og lífbrjótanleiki var metinn út frá mælingum á uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) 
í aðrennslinu og frárennslinu og út frá magni koltvísýrings í útgangsloftinu.

4.  Gloyna o.fl. (4. heimild), sem fundu upp rörlaga hvarftank sem snýst (e. rotating tubular reactor), notuðu afar 
ólíka nálgun. Á innra borði rörsins sem snýst var ræktuð örveruþekja á þekktum yfirborðsfleti með aðrennsli 
sem hellt var í efri enda rörsins sem myndar þröngt horn miðað við láréttan flöt. Hvarftankurinn hefur verið 
notaður til að rannsaka lífbrjótanleika yfirborðsvirkra efna (5. heimild) sem og til að rannsaka kjörþykkt 
örveruþekju og flæði í gegnum þekjuna (6. heimild). Þessir síðari höfundar þróuðu hvarftankinn enn frekar, 
þ.m.t. breytingar á honum svo að hægt væri að ákvarða magn koltvísýrings í útgangsloftinu.
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5.  Fastanefnd greinenda (Bretlandi) (e. Standing Committee of Analysts (UK)) hefur samþykkt rörlaga hvarftank 
sem snýst sem staðalaðferð til að meta lífbrjótanleika íðefna (7. heimild), möguleika á meðhöndlun skólps 
og eiturhrif þess (8. heimild). Kostir aðferðarinnar sem hér er lýst eru þeir að hún er einföld, fyrirferðarlítil, 
samanburðarnákvæm og aðeins er þörf á tiltölulega litlu magni af lífrænum miðli.

MEGINREGLA PRÓFUNARINNAR

6.  Tilbúið skólp eða heimilisskólp ásamt prófunaríðefni, blönduð saman eða ein og sér, eru sett á innra borð 
hallandi rörs sem snýst hægt. Á innra borðinu myndast lag af örverum sem eru svipaðar þeim sem eru fyrir 
hendi í miðlum í lífsíum. Skilyrðin við keyrslu hvarftanksins eru valin til ná fram viðeigandi fjarlægingu 
lífræns efnis og, ef þörf er á, oxun á ammoníaki.

7.  Frárennsli frá rörinu er safnað saman og annað hvort látið botnfalla og/eða síað fyrir greiningu á uppleystu, 
lífrænu kolefni (DOC) og/eða á prófunaríðefni með sérstakri aðferð. Samanburðareiningar sem fá ekkert 
prófunaríðefni eru keyrðar samhliða við sömu skilyrði til samanburðar. Gert er ráð fyrir að muninn á 
styrkleikum uppleysts, lífræns kolefnis (DOC) í frárennslinu úr prófunar- og samanburðareiningunum megi 
rekja til prófunaríðefnisins og lífrænna umbrotsefna þess. Þessi munur er borinn saman við styrk viðbætta 
prófunaríðefnisins (sem uppleyst, lífrænt kolefni (DOC)) til að reikna út fjarlægingu prófunaríðefnisins.

8.  Að jafnaði er unnt að greina lífniðurbrot frá lífásogi með nákvæmri rannsókn á ferli fjarlægingar á móti tíma. 
Yfirleitt er hægt að fá staðfestingu með prófun fyrir auðlífbrjótanleika (súrefnisupptöku eða framleiðslu 
koltvísýrings) þar sem notað er aðlagað sáð sem er tekið í lok prófunarinnar úr hvarftönkunum sem fá 
prófunaríðefnið.

UPPLÝSINGAR UM PRÓFUNARÍÐEFNIÐ

9.  Hreinleiki, vatnsleysni, rokgirni og ásogseiginleikar prófunaríðefnisins þurfa að vera þekkt til að unnt sé að 
túlka niðurstöðurnar á réttan hátt.

10.  Venjulega er ekki hægt að prófa rokgjörn og torleysanleg íðefni nema sérstakar varúðarráðstafanir hafi verið 
gerðar (sjá 5. viðbæti við kafla C.10 A). Efnafræðilega byggingin, eða a.m.k. reynsluformúlan, skal einnig 
að vera þekkt til að hægt sé að reikna út fræðileg gildi og/eða til að hafa eftirlit með mæligildi breyta, t.d. 
fræðilegri súrefnisþörf (ThOD) og uppleystu, lífrænu kolefni (DOC).

11.  Upplýsingar um eiturhrif prófunaríðefnisins á örverur (sjá 4. viðbæti við kafla C.10 A) er hægt að nota til að 
velja viðeigandi prófunarstyrki og geta skipt sköpum fyrir rétta túlkun á lágum gildum fyrir lífniðurbrot.

VIÐMIÐUNARMÖRK

12.  Upphaflega þurfti frumlífniðurbrot yfirborðsvirku efnanna að ná 80% eða meira áður en hægt væri að setja 
íðefnið á markað. Ef ekki næst að fjarlægja 80% er hægt að nota þessa hermiprófun (staðfestingarprófun) og 
einungis er heimilt að setja yfirborðsvirka efnið á markað ef yfir 90% af viðkomandi íðefni hefur verið fjarlægt. 
Að jafnaði er ekki talað um að standast viðmiðunarmörk eða ekki þegar um íðefni er að ræða og nota má gildið 
fyrir hundraðshluta fjarlægingar til nálgunarreiknings á líklegum styrk í umhverfinu sem síðan má nota til 
að meta hættur sem af íðefnum stafa. Í fjölda rannsókna á hreinum íðefnum kom í ljós að fjarlæging (í %) á 
uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) var yfir 90% fyrir þrjú af hverjum fjórum íðefnum sem sýndu umtalsverðan 
lífbrjótanleika og yfir 80% fyrir meira en 90% þeirra.

VIÐMIÐUNARÍÐEFNI

13.  Til að tryggja að tilraunaferlið sé framkvæmt á réttan hátt er gagnlegt að gera endrum og eins prófanir á 
viðmiðunaríðefnum með þekkta hegðun. Til slíkra íðefna heyra adipínsýra, 2-fenýlfenól, 1-naftól, dífensýra og 
1-naftósýra.

SAMANBURÐARNÁKVÆMNI PRÓFUNARNIÐURSTAÐNA

14.  Hlutfallsleg staðalfrávik innan prófana fengust á rannsóknarstofu í Bretlandi og námu 3,5% og utan prófana 5% 
(7. heimild).

LÝSING Á AÐFERÐINNI

Búnaður

Rörlaga hvarftankar sem snúast

15.  Búnaðurinn (sjá mynd 1 og 2 í 8. viðbæti) samanstendur af safni akrýlröra, sem hvert um sig er 30,5 cm langt 
og innanmál þess 5 cm, sem eru á gúmmíhjólum sem komið er fyrir á málmramma. Hvert rör er með ytri brún, 
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sem er u.þ.b. 0,5 cm djúp, til að halda því á hjólunum, innra borðið er ýft með grófri stálull og á efri endanum 
er 0,5 cm djúp innri brún (innrennsli) til að halda vökvanum. Rörin halla u.þ.b. eina gráðu lárétt til að ná nauð-
synlegum snertitíma þegar prófunarmiðlinum er hellt í hreint rör. Hægur hreyfill með breytilegum hraða snýr 
gúmmíhjólunum. Hitastiginu í rörunum er stjórnað með því að setja búnaðinn í herbergi með stöðugu hitastigi.

16.  Með því að setja hvern rörhvarftank inn í aðeins stærra lokað rör og tryggja að tengingar séu loftþéttar er hægt 
að safna útgangskoltvísýringslofti í basíska lausn fyrir síðari mælingar (6. heimild).

17.  Hvert rör geymir 24 klst. birgðir af lífrænum miðli, með viðbættu prófunaríðefni ef við á, í 20 l geymsluíláti 
(A) (sjá mynd 2). Heimilt er að skammta lausn prófunaríðefnisins aðskilið ef þörf krefur. Nálægt botninum á 
hverju geymsluíláti er úttak sem er tengt með viðeigandi leiðslu, t.d. úr sílíkongúmmí, gegnum slöngudælu 
(B) við frárennslisrör úr gleri eða akrýl sem gengur 2–4 cm inn í efri enda (aðrennsli) hallandi rörsins (C). 
Frárennslið er látið vætla úr neðri enda hallandi rörsins og safnað saman í annað geymsluílát (D). Frárennslið 
er látið botnfalla eða er síað fyrir greiningu.

Síunarbúnaður – skilvinda

18.  Sýnasíunarbúnaður með hæfilega gropnum himnusíum (nafnþvermál ops 0,45 μm) sem ásoga lífræn íðefni 
eða láta sem minnst af lífrænu kolefni frá sér. Ef notaðar eru síur sem láta frá sér lífrænt kolefni skal þvo 
þær vandlega með heitu vatni til að fjarlægja kolefnið sem losnar. Að öðrum kosti má nota skilvindu með 
afkastagetu upp á 40 000 m/s2.

19.  Greiningarbúnaður til ákvörðunar á:

— uppleystu, lífrænu kolefni (DOC)/heildarmagni lífræns kolefnis (TOC) eða efnafræðilegri súrefnisþörf 
(COD),

— tilteknum íðefnum (háþrýstivökvaskiljun, gasskiljun o.s.frv.) ef þörf krefur,

— sýrustigi, hitastigi, sýruinnihaldi, basavirkni,

— ammóníum, nítrít og nítrat, ef prófanirnar eru framkvæmdar við nítratmyndandi skilyrði.

Vatn

20.  Kranavatn sem inniheldur minna en 3 mg/l af uppleystu lífrænu kolefni (DOC).

21.  Eimað eða afjónað vatn sem inniheldur minna en 2 mg/l af uppleystu lífrænu kolefni (DOC).

Lífrænn miðill

22.  Leyfilegt er að nota tilbúið skólp, heimilisskólp eða blöndu beggja sem lífræna miðilinn. Sýnt hefur verið fram 
á að notkun á heimilisskólpi eingöngu hækkar oft hlutfall fjarlægingar á uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) 
(í einingum með virkri seyru) og gerir jafnvel kleift að lífniðurbrjóta sum íðefni sem lífniðurbrotna ekki ef 
notað er tilbúið skólp skv. OECD. Því er mælt með notkun heimilisskólps. Mælið styrk uppleysts, lífræns 
kolefnis (DOC) og efnafræðilegrar súrefnisþarfar (COD) í hverri nýrri lotu af lífrænum miðli. Sýrustig eða 
basavirkni lífræna miðilsins skal vera þekkt. Ef sýrustig eða basavirkni er lág gæti þurft að bæta hentugum 
jafna (natríumvetniskarbónati eða kalíumvetnisfosfati) við miðilinn til að viðhalda pH-gildi í um 7,5 ± 0,5 í 
hvarftankinum meðan á prófuninni stendur. Ákveða skal magn jafnans og hvenær honum skal bætt við í hverju 
einstöku tilviki fyrir sig.

Tilbúið skólp

23.  Leysið upp í hverjum lítra af kranavatni: 160 mg af peptóni, 110 mg af kjötkrafti, 30 mg af þvagefni, 28 mg af 
vatnsfríu díkalíumhýdrógenfosfati (K2HPO4), 7 mg af natríumklóríði (NaCl), 4 mg af kalsíumklóríðdíhýdrati 
(CaCl2.2H2O) og 2 mg af magnesíumsúlfatheptahýdrati (MgSO4.7H2O). Þetta dæmi um tilbúið skólp, skv. 
OECD, gefur meðalstyrk sem er um 100 mg/l af uppleystu, lífrænu kolefni í aðrennslinu (DOC). Einnig er hægt 
að nota aðrar samsetningar, með u.þ.b. sama styrk uppleysts, lífræns kolefnis (DOC), sem eru nær raunverulegu 
skólpi. Þetta tilbúna skólp má útbúa í styrktu formi með eimuðu vatni og geyma við 1 °C í allt að viku. Þynnið 
eftir þörfum með kranavatni. (Þessi miðill er ófullnægjandi þar sem t.d. styrkur köfnunarefnis er afar hár og 
kolefnisinnihald tiltölulega lítið en ekki hefur komið fram tillaga að betri lausn nema þeirri að bæta við meira 
af fosfatjafna og peptóni).
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Heimilisskólp

24.  Notið nýbotnfellt skólp sem er safnað daglega frá hreinsistöð sem tekur aðallega við heimilisskólpi. Því skal 
safnað úr yfirfallsrás fyrstu botnfellingarþróar eða úr aðrennslinu til hreinsunarstöðvarinnar fyrir virka seyru, 
og vera að mestu laust við grófar agnir. Skólpið er hægt að nota eftir að það hefur verið geymt í nokkra daga 
við um það bil 4 °C ef hægt er að sýna fram á að uppleyst, lífrænt kolefni (DOC) (eða efnafræðileg súrefnisþörf 
(COD)) hefur ekki minnkað umtalsvert (þ.e. innan við 20%) í geymslu. Til að takmarka truflanir á kerfinu 
skal stilla uppleysta, lífræna kolefnið (DOC) (eða efnafræðilegu súrefnisþörfina (COD)) í hverri nýrri lotu á 
viðeigandi, stöðugt gildi, t.d. með því að þynna með kranavatni.

Smurefni

25.  Leyfilegt er að nota glýseról eða ólífuolíu til að smyrja valtarana í slöngudælunni: bæði eru hentug til notkunar 
á rör úr sílíkongúmmíi.

Stofnlausnir prófunaríðefnis

26.  Ef um er að ræða íðefni með hæfilega leysni skal útbúa stofnlausnir í hæfilegum styrkleikum (t.d. 1 til 5 g/lítra) 
í afjónuðu vatni eða í ólífrænum hluta tilbúna skólpsins. Að því er varðar óleysanleg íðefni, sjá 5. viðbæti í 
kafla C.10A. Þessi aðferð hentar ekki rokgjörnum íðefnum án breytinga á rörlaga hvarftönkunum (16. liður). 
Ákvarðið uppleyst, lífrænt kolefni (DOC) og heildarmagn lífræns kolefnis í stofnlausninni og endurtakið 
mælingarnar fyrir hverja nýja lotu. Ef munurinn á uppleysta, lífræna kolefninu (DOC) og heildarmagni lífræns 
kolefnis er meiri en 20% skal athuga vatnsleysni prófunaríðefnisins. Berið uppleysta, lífræna kolefnið (DOC) 
eða styrk prófunaríðefnisins, sem mældur er með sértækri greiningu á stofnlausninni, saman við nafngildið til 
að ganga úr skugga um hvort endurheimt sé nógu góð (venjulega má reikna með > 90%). Gangið úr skugga 
um, einkum varðandi dreifilausnir, hvort hægt sé að nota uppleyst, lífrænt kolefni (DOC) sem greiningarþátt 
eða hvort aðeins sé hægt að nota greiningaraðferð sem er sértæk fyrir prófunaríðefnið. Fyrir dreifilausnir er 
þess krafist að sýnin séu skilin í skilvindu. Fyrir hverja nýja lotu skal mæla uppleyst, lífrænt kolefni (DOC), 
efnafræðilega súrefnisþörf (COD) eða prófunaríðefnið með sértækri greiningu.

27.  Ákvarðið sýrustig stofnlausnarinnar. Útgildi gefa til kynna að viðbót íðefnisins kunni að hafa áhrif á sýrustig 
virku seyrunnar í prófunarkerfinu. Í því tilviki skal hlutleysa stofnlausnina með litlu magni af ólífrænni sýru 
eða basa til að fá sýrustigið 7 ± 0,5 en gætið þess að botnfella ekki prófunaríðefnið.

VERKFERLI

Tilreiðsla lífræns miðils til skömmtunar

28.  Sjáið til þess að öll ker til að taka við aðrennsli og frárennsli ásamt slöngum úr aðrennslisílátum og yfir í 
frárennslisílát séu hreinsuð vandlega til að fjarlægja örveruvöxt í upphafi og í allri prófuninni.

29.  Útbúið nýtt tilbúið skólp (23. liður) á hverjum degi, annað hvort úr föstum efnum eða úr sterkri stofnlausn, 
hæfilega þynntri með kranavatni. Mælið tilskilið magn í mæliglas og hellið því í hreint frárennslisílát. Ef 
nauðsyn krefur skal einnig bæta við tilskildu magni af stofnlausn prófunaríðefnisins eða viðmiðunaríðefnisins 
við tilbúna skólpið fyrir þynningu. Ef það er hentugra eða nauðsynlegt til að forðast tap á prófunaríðefninu 
skal útbúa sérstaka útþynnta lausn af prófunaríðefninu í aðskildum geymi sem er flutt yfir í hallandi rörin með 
annarri skömmtunardælu.

30.  Að öðrum kosti (og helst) skal nota botnfellt heimilisskólp (24. liður) sem safnað er á hverjum degi ef mögulegt 
er.

Notkun rörlaga hvarftanka sem snúast

31.  Fyrir mat á einu prófunaríðefni þarf tvo eins rörlaga hvarftanka og þeir skulu settir upp í herbergi þar sem 
hitastig er stöðugt, yfirleitt um 22 ± 2 °C.

32.  Stillið slöngudæluna þannig að hún dæli 250 ± 25 ml/klst. af lífræna miðlinum (án prófunaríðefnis) í hallandi 
rörin sem snúast 18 ± 2 snún./mín. Berið smurefnið (25. liður) á dælurörin fyrir notkun og reglulega á meðan 
prófuninni stendur til að tryggja eðlilega starfsemi og til að lengja notkunartíma röranna.

33.  Stillið hallahorn röranna lárétt til að ná fram viðstöðutímanum 125 ± 12,5 sek. fyrir aðrennslið í hreint rör. 
Áætlið viðstöðutíma með því að bæta ólífrænu markefni (t.d. NaCl, hvarftregur leysilitur) í aðrennslið: tíminn 
sem þarf til að ná hámarksstyrk í frárennslinu telst vera meðalviðstöðutíminn (þegar myndun þekjunnar er í 
hámarki getur viðstöðutíminn aukist um allt að 30 mín.).

34.  Komið hefur í ljós að þessi hlutföll, hraði og tími, hafa reynst veita viðunandi fjarlægingu (> 80%) á 
uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) (eða efnafræðilegri súrefnisþörf (COD)) og til að framleiða nítrað frárennsli. 
Rennslishraðanum skal breytt ef fjarlæging er ófullnægjandi eða ef líkja á eftir afkastagetu tiltekinnar 
hreinsistöðvar. Í seinna tilvikinu skal stilla skömmtun á lífræna miðlinum þar til afkastageta hvarftanksins er sú 
sama og í hreinsistöðinni.
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Sáning

35.  Loftborin sáning getur verið fullnægjandi til að hefja vöxt örveranna þegar tilbúið skólp er notað en annars skal 
bæta við 1 ml/l af botnfelldu skólpi í aðrennslið í 3 daga.

Mælingar

36.  Athuga skal með reglulegu millibili hvort skammtar og snúningshraðar séu innan þeirra marka sem krafist er. 
Einnig skal mæla sýrustigið í frárennslinu, einkum ef búist er við nítrun.

Sýnataka og greining

37.  Aðferð, mynstur og tíðni sýnatöku eru valin í samræmi við tilgang prófunarinnar. Taka skal t.d. stikkprufur 
úr aðrennsli og frárennsli eða taka sýni yfir lengri tíma t.d. 3–6 klst. Á fyrsta tímabilinu, án prófunaríðefnis, 
skal taka sýni tvisvar í viku. Síið sýnin í gegnum himnur eða skiljið í skilvindu við 40 000 m/s2 í u.þ.b. 15 
mín. (18. liður). Það kann að vera nauðsynlegt að láta sýnin botnfalla og/eða grófsía þau fyrir himnusíun. 
Ákvarðið uppleyst, lífrænt kolefni (DOC) (eða efnafræðilega súrefnisþörf (COD)) a.m.k. tvisvar og, ef þörf 
krefur, lífræna súrefnisþörf, ammóníum og nítrít/nítrat.

38.  Allar greiningar skal gera eins fljótt og hægt er eftir söfnun og undirbúning sýnanna. Ef fresta þarf greiningunum 
skal geyma sýnin í myrkri við 4 °C í alveg fylltum og tryggilega lokuðum flöskum. Ef geyma þarf sýnin í meira 
en 48 klukkustundir skal varðveita þau með djúpfrystingu, sýringu eða með því að bæta við hentugu eitruðu 
íðefni (t.d. 20 ml/l af 10 g/l kvikasilfurs(II)klóríðlausn). Gangið úr skugga um að varðveisluaðferðin hafi ekki 
áhrif á niðurstöður greiningar.

Tilkeyrslutímabil

39.  Á þessu tímabili vex yfirborð örveruþekjunnar og nær kjörþykkt en það tekur yfirleitt um 2 vikur og ætti ekki 
að taka lengri tíma en 6 vikur. Fjarlæging (44. liður) á uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) (eða efnafræðilegri 
súrefnisþörf (COD)) eykst og nær jafnvægisgildi. Þegar svipuðu jafnvægisgildi hefur verið náð í báðum rörum 
er annað valið til að vera til samanburðar fyrir það sem eftir er af prófuninni en á meðan skal afkastageta þeirra 
haldast stöðug.

Prófunaríðefni bætt við

40.  Á þessu stigi skal prófunaríðefninu bætt við í annan hvarftankinn í tilskildum styrkleika, venjulega 10–20 mg 
C/l. Samanburðartankurinn heldur áfram að taka við lífræna miðlinum einvörðungu.

Aðlögunartímabil

41.  Haldið áfram greiningu tvisvar í viku á uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) (eða efnafræðilegri súrefnisþörf 
(COD)) og ef meta á frumlífbrjótanleika skal einnig mæla styrkleika prófunaríðefnisins með sérstakri greiningu. 
Leyfið einni til sex vikum að líða (eða lengri tíma við sérstök skilyrði) eftir að prófunaríðefnið hefur fyrst verið 
sett í til að aðlögun eigi sér stað. Þegar fjarlæging (í %) (43–45. liður) nær hámarksgildi, fáið fram 12–15 
marktæk gildi í jafnvægisfasanum yfir u.þ.b. 3 vikur til að meta meðaltal fjarlægingarinnar (í %). Prófuninni 
telst lokið ef nægilega mikil fjarlæging hefur náðst. Tímalengd prófunar skal yfirleitt ekki vara lengur en í 12 
vikur eftir að prófunaríðefninu hefur verið bætt við í fyrsta skipti.

Losun þekjunnar

42.  Skyndileg fjarlæging á miklu umframmagni af þekju í rörunum, eða losun þekju, fer fram með tiltölulega 
reglulegu millibili. Til að tryggja að samanburðarhæfi niðurstaða verði ekki fyrir áhrifum skulu prófanirnar ná 
yfir a.m.k. tvær heilar lotur af vexti og losun.

GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

Úrvinnsla niðurstaðna

43.  Reiknið fjarlægingu (í %) prófunaríðefnisins, út frá mælingum á uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) eða 
efnafræðilegri súrefnisþörf (COD), fyrir hvert tímasett mat, með jöfnunni:

Dt = 100 [Cs - (E - Eo)]/Cs %

 þar sem:

Dt = fjarlæging uppleysts, lífræns kolefnis (DOC) (í %) eða efnafræðilegrar súrefnisþarfar (COD)) á 
tímapunkti t,

Cs = styrkur uppleysts, lífræns kolefnis (DOC) (eða efnafræðilegrar súrefnisþarfar (COD)), sem rekja má 
til prófunaríðefnisins, í aðrennslinu, helst ákvarðað út frá styrknum í stofnlausninni og magni sem 
bætt er í hana (mg/l),
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E = mæligildi uppleysts, lífræns kolefnis (DOC) (eða efnafræðilegrar súrefnisþarfar (COD)) í próf un ar-
frárennslinu á tíma t (mg/l),

Eo = mæligildi uppleysts, lífræns kolefni (DOC) (eða efnafræðilegrar súrefnisþarfar (COD)) í saman-
burðarfrárennslinu á tíma t (mg/l).

 Endurtakið útreikninginn fyrir viðmiðunaríðefnið, sé það prófað.

Afkastageta samanburðarhvarftanks

44.  Vitneskja um fjarlægingarhlutfall (DB) lífræna miðilsins í samanburðarhvarftönkum út frá mælingu á uppleystu, 
lífrænu kolefni (DOC) (eða efnafræðilegri súrefnisþörf (COD)), kemur að gagni við mat á lífniðurbrotsvirkni 
örveruþekjunnar meðan á prófuninni stendur. Reiknið út fjarlægingu (í %) með jöfnunni:

 DB = 100 (1 - Eo/Cm) %

 þar sem:

Cm = gildið fyrir uppleyst, lífrænt kolefni (DOC) (eða efnafræðilega súrefnisþörf (COD)) í lífræna miðlinum 
í samanburðaraðrennslinu(mg/l)

45.  Reiknið fjarlægingu (DST) prófunaríðefnisins á hverjum matstíma, ef hún er mæld með sértækri greiningaraðferð, 
með jöfnunni:

DST = 100 (1  Se/Si) %

þar sem:

Si = mældur eða helst áætlaður styrkur prófunaríðefnis í prófunaraðrennslinu (mg/l)

Se = mældur styrkur prófunaríðefnis í prófunarfrárennslinu á tímapunkti t (mg/l)

 Ef greiningaraðferðin gefur jákvætt gildi í óbreyttu skólpi sem jafngildir Sc mg/l, skal reikna út fjarlægingu 
(DSC) (í %) með jöfnunni:

 DSC = 100 (Si  Se + Sc)/(Si Sc) %

Framsetning niðurstaðna úr prófunum

46.  Teiknið fjarlægingu (í %) Dt og Dst (eða Dtc), ef það liggur fyrir, á móti tíma (sjá 2. viðbæti í kafla C.10A). 
Takið meðaltalið (gefið upp sem næsta heila tala) og staðalfrávik hinna 12–15 gilda fyrir DT (og DST, ef það 
liggur fyrir) sem fást í jafnvægisfasanum sem fjarlæging (í %) prófunaríðefnisins. Draga má vissar ályktanir 
varðandi fjarlægingarferlið af lögun fjarlægingarferils.

Ásog

47.  Mælist mikil fjarlæging uppleysts, lífræns kolefnis (DOC) prófunaríðefnisins í upphafi prófunarinnar stafar 
fjarlæging þess líklega af ásogi þess á örveruþekjuna. Hugsanlega er hægt að sanna þetta með því að ákvarða 
ásogaða prófunaríðefnið á föstu efni sem losnar frá þekjunni. Ekki er algengt að fjarlæging á uppleystu, lífrænu 
kolefni (DOC) áseygra íðefna haldist mikil út alla prófunina heldur er fjarlægingarhlutfallið yfirleitt mikið í 
upphafi en smám saman minnkar það og nær jafnvægisgildi. Ef áseyga prófunaríðefnið getur á hinn bóginn 
valdið aðlögun örverusamfélagsins eykst fjarlæging á uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) prófunaríðefnisins 
síðar og nær háu jafnvægisgildi.

Upphafsfasi

48.  Á sama hátt og í kyrrstöðuskimunarprófun þurfa mörg prófunaríðefni biðfasa áður en fullt lífniðurbrot getur 
orðið. Í biðfasanum á sér stað aðlögun niðurbrotsbakteríanna með næstum engri fjarlægingu prófunaríðefnisins 
og hefst vöxtur þessara hæfu baktería fyrst eftir þann fasa. Þessum fasa lýkur og niðurbrotsfasi telst hefjast 
þegar um 10% af upphaflegu magni prófunaríðefnisins hefur verið fjarlægt (eftir að ásog hefur orðið, ef um það 
er að ræða). Biðfasinn er oft afar breytilegur og ekki samanburðarnákvæmur.

Jafnvægisfasi

49.  Jafnvægisfasi á fjarlægingarferli í samfelldri prófun er skilgreindur sem fasinn þar sem hámarksniðurbrot á sér 
stað. Þessi fasi ætti að vara í a.m.k. 3 vikur og hafa um 12–15 mæld, marktæk gildi.
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Meðalfjarlægingarhlutfall prófunaríðefnisins

50.  Reiknið meðalgildin út frá fjarlægingargildum Dt (og Dst,ef það liggur fyrir) prófunaríðefnisins í 
jafnvægisfasanum. Námundun við næstu heilu tölu (1%) gefur fjarlægingarhlutfall prófunaríðefnisins. Einnig er 
mælt með því að reikna út 95% öryggisbil meðalgildisins. Reiknið út með svipuðum hætti meðalfjarlæginguna 
(DB) á lífræna miðlinum í samanburðarílátinu.

Vísbending um lífniðurbrot

51.  Ef prófunaríðefnið ásogast ekki verulega á örveruþekjuna og fjarlægingarferillinn hefur dæmigerða 
lögun lífniðurbrotsferils með upphafs-, niðurbrots- og jafnvægisfasa (48. og 49. liður) má örugglega rekja 
fjarlæginguna sem mælist til lífniðurbrots. Ef mikil fjarlæging á sér stað í upphafi greinir hermiprófunin 
ekki mun á lífrænum fjarlægingareferlum og þeim sem eru án tilstillis lífvera. Í slíkum tilvikum, og í öðrum 
tilvikum þar sem efasemdir eru um lífniðurbrot (t.d. ef strípun á sér stað), skal greina ásoguð prófunaríðefni 
í þekjusýnum eða gera frekari kyrrstöðuprófanir (skimun) á lífniðurbroti sem byggjast á þáttum sem benda 
ótvírætt til lífrænna ferla. Slíkar prófanir byggjast á súrefnisupptökuaðferðum (kafli C.4 í þessum viðauka D, E 
og F) eða prófun sem mælir koltvísýringsframleiðslu (kafli C.4C í þessum viðauka eða kollrúmsaðferðin) (10. 
heimild); notið örveruþekju sem hefur áður orðið fyrir váhrifum frá viðkomandi hvarftanki sem sáð.

52.  Ef fjarlæging uppleysta, lífræna kolefnisins (DOC) sem og íðefnisins sjálfs hefur verið mæld bendir marktækur 
munur á hundraðshlutunum, sem hafa verið fjarlægðir (þar sem sá fyrri er minni en sá síðari), til þess að í 
frárennslunum séu lífrænar millistigsafurðir sem gæti reynst erfiðara að brjóta niður; þetta skal rannsaka.

Gildi niðurstaðna úr prófunum

53.  Prófunin telst gild ef fjarlægingarhlutfall (DB) uppleysta, lífræna kolefnisins (DOC) (eða efnafræðilegrar 
súrefnisþarfar (COD)) í samanburðareiningunum er > 80% eftir tveggja vikna keyrslu og ekkert óeðlilegt hefur 
fundist.

54.  Ef auðlífbrjótanlegt íðefni (viðmiðunaríðefni) hefur verið prófað skal lífniðurbrotshlutfallið vera > 90% og 
mismunurinn á tvígildi skal ekki vera meiri en 5%. Séu þessar viðmiðanir ekki uppfylltar skal endurskoða 
tilraunaverkferlana og/eða fá heimilisskólp frá annarri uppsprettu.

55.  Að sama skapi skal munur milli gilda fyrir lífniðurbrot úr tveimur eins einingum (ef notaðar) fyrir meðhöndlun 
á prófunaríðefni ekki vera meiri en 5%. Ef þessi viðmiðun er ekki uppfyllt en fjarlægingin er mikil skal halda 
greiningu áfram í þrjár vikur til viðbótar. Ef fjarlæging er lítil skal rannsaka hamlandi áhrif prófunaríðefnisins, 
séu þau ekki þekkt, og endurtaka prófunina með lægri styrk prófunaríðefnis, sé það mögulegt.

Prófunarskýrsla

56.  Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni:

 Prófunaríðefni:

— gögn til sanngreiningar,

— eðlisástand og, þar sem við á, eðlisefnafræðilegir eiginleikar.

 Prófunarskilyrði:

— allar breytingar á prófunarkerfi, einkum ef verið er að prófa óleysanleg eða rokgjörn efni,

— tegund lífræns miðils,

— hlutfall og eðli iðnaðarskólps í skólpi, ef notað og ef þekkt,

— aðferð við sáningu,

— stofnlausn prófunaríðefnis — innihald af uppleystu, lífrænu kolefni (DOC) og heildarmagn lífræns kolefnis; 
hvernig lausnin er tilreidd ef um sviflausn er að ræða; prófunarstyrkurinn sem er notaður, ástæður þess ef 
styrkurinn er utan við bilið 10–20 mg/l af uppleystu, lífrænu kolefni; aðferð við viðbætur; dagsetning 
fyrstu viðbótar; allar breytingar í styrk,
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— meðalviðstöðutími vökva (með engum vexti); snúningshraði rörs; áætlað hallahorn, ef hægt er,

— upplýsingar um losun; tími og styrkur,

— prófunarhitastig og -styrkbil,

— greiningaraðferðirnar sem eru notaðar.

 Prófunarniðurstöður:

— öll mæld gögn um uppleyst, lífrænt kolefni (DOC), efnafræðileg súrefnisþörf (COD), sértækar greiningar, 
pH-gildi, hitastig, N-íðefni, ef við á,

— öll reiknuð gildi Dt (eða Dtc), DB, DSt, sett fram í töfluformi og fjarlægingarferlum,

— upplýsingar um upphafs- og jafnvægisfasa, tímalengd prófunar, hlutfall fjarlægingar prófunaríðefnisins, 
viðmiðunaríðefnisins (ef prófað) og lífræna miðilsins (í samanburðareiningunni) ásamt tölfræðilegum 
gögnum og yfirlýsingum varðandi lífbrjótanleika og gildi prófunarinnar,

— umræða um niðurstöður.
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8. viðbætir

Mynd 1

Rör sem snúast

 
YFIRLITSMYND

5 LAUS HJÓL

SJÓNARHORN A

SJÓNARHORN B

KNÚIN HJÓL 2 og 4

LAUSAGANGSHJÓL 1, 3 og 5

SNIÐBRÚNARTANNHJÓLADRIF

INNRI 
KRAGI

HALLA-
BÚNAÐUR

DRIFMÓTOR

NIÐURFÆRSLU-
GÍR

Orðalisti:

Yfirlitsmynd:

Sjónarhorn A/B:

Knúin hjól:

Laus hjól:

Drifmótor:

Niðurfærslugír:

Innri kragi:

Hallabúnaður:

Sniðbrúnartannhjóladrif:
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Mynd 2

Flæðirit

 
A: Aðrennslistankur

B: Slöngudæla

C: Rör sem snúast

D: Safnílát fyrir frárennsli

SKILGREININGAR:

Prófunaríðefni: Sérhvert efni og blanda sem eru prófuð með þessari prófunaraðferð.

Íðefni: „Það skal tekið fram að hugtakið „íðefni“ er notað í víðum skilningi í samningum sem samþykktir voru 
á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun og síðari gögnum til að ná yfir efni, afurðir, blöndur, 
efnablöndur eða önnur hugtök sem leyfilegt er að nota í núverandi kerfum til að gefa til kynna umfang“.

“10) Kaflar C.27, C.28, C.29 og C.30 bætist við:

„C.27 PRÓFUN Á EITURHRIFUM Á MÝFLUGULIRFUM Í SETI OG VATNI MEÐ NOTKUN  
Á ÍBÆTTU SETI

INNGANGUR

1.  Þessi prófunaraðferð jafngildir OECD-viðmiðunarreglu 218 um prófanir (2004). Þessi prófunaraðferð er ætluð 
til að meta áhrif af langvinnum váhrifum íðefna á lirfur tvívængja, sem búa í seti í ferskvatni, af tegundinni 
Chironomus sp. Hún byggir á fyrirliggjandi aðferðarlýsingum fyrir eiturhrifaprófanir á Chironomus riparius 
og Chironomus tentans sem voru þróaðar í Evrópu (1., 2. og 3. heimild) og Norður-Ameríku (4., 5., 6., 7. og 
8. heimild) og hringprófaðar (1., 6. og 9. heimild). Einnig er heimilt að nota aðrar tegundir mýflugulirfna sem 
hafa verið mikið rannsakaðar, t.d. Chironomus yoshimatsui (10. og 11. heimild).

2.  Í þessari prófunaraðferð er notuð sú sviðsmynd af váhrifum að bæta prófunarefninu í setið. Val á viðeigandi 
sviðsmynd af váhrifum fer eftir fyrirhugaðri notkun á prófuninni. Þeirri sviðsmynd að bæta við set er ætlað að 
líkja eftir uppsöfnuðum styrk íðefna sem eru þrávirk í setinu. Þetta váhrifakerfi felur í sér íbætt set í prófunarkerfi 
með seti og vatni.

3.  Efni sem þarf að prófa gagnvart lífverum sem búa í seti er yfirleitt þrávirkt í þessu hólfi í langan tíma. Lífverur 
sem búa í seti geta orðið fyrir váhrifum eftir mörgum leiðum. Hlutfallslegt mikilvægi hverrar váhrifaleiðar og 
sá tími sem það tekur fyrir hverja þeirra að stuðla að heildareiturhrifum er háð eðlisefnafræðilegum eiginleikum 
viðkomandi íðefnis. Að því er varðar mjög ásogandi efni (t.d. með log Kow > 5) eða efni sem eru tengd setinu 
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með samgildum tengjum getur inntaka á mengaðri fæðu verið mikilvæg váhrifaleið. Í því skyni að vanmeta 
ekki eiturhrif mjög fitusækinna efna getur komið til greina að bæta fæðu við setið áður en prófunarefnið er 
sett í. Í því skyni að taka tillit til allra hugsanlegra váhrifaleiða er áherslan í þessari prófunaraðferð lögð á 
langtímaváhrif. Tímalengd prófunarinnar er á bilinu 20–28 dagar fyrir C. riparius og C. yoshimatsui og 28–65 
dagar fyrir C. tentans. Ef þörf er á gögnum um skemmri tíma í sérstökum tilgangi, t.d. til að rannsaka áhrif af 
óstöðugu íðefni, er hægt að fjarlægja samhliða prófanir eftir 10 daga.

4.  Mældir endapunktar eru heildarfjöldi fullvaxinna flugna sem kviknuðu og tíminn sem kviknunin tók. Ef þörf er 
á viðbótargögnum um skemmri tíma er mælt með að mæling á lifun og vexti lirfa sé ekki framkvæmd fyrr en 
eftir 10 daga og notaðar fleiri samhliða prófanir, eins og við á.

5.  Mælt er með að nota samsett set. Samsett set hefur nokkra kosti fram yfir náttúrulegt set:

— dregið er úr breytileika í tilraunum því það myndar samanburðarnákvæman „staðlaðan efnivið“ og ekki er 
þörf á að finna ómengaða og hreina uppsprettu sets,

— unnt er að hefja prófanir hvenær sem án þess að upp komi árstíðabundinn breytileiki í prófunarsetinu og 
ekki er þörf á að formeðhöndla setið til að fjarlægja dýr sem eru upprunnin í því; notkun á samsettu seti 
dregur einnig úr kostnaði í tengslum við söfnun á nægilegu magni af seti á vettvangi fyrir venjubundnar 
prófanir,

— notkun á samsettu seti gerir það kleift að bera saman eiturhrif og raða efnum til samræmis við það.

6.  Skilgreiningar sem eru notaðar eru gefnar upp í 1. viðbæti.

MEGINREGLA PRÓFUNARINNAR

7.  Mýflugulirfur á fyrsta lirfustigi eru látnar verða fyrir váhrifum af prófunaríðefni af mismunandi styrk í set og 
vatnskerfum. Prófunarefninu er bætt í setið og lirfur á fyrsta lirfustigi síðan settar í bikarglös þar sem búið 
er að stöðga styrk setsins og vatnsins. Kviknunarhraði mýflugulirfa og hraði þroskunar er mældur við lok 
prófunarinnar. Ef þörf krefur er einnig hægt að mæla lifun og þyngd lirfa eftir 10 daga (og notaðar samhliða 
prófanir eins og við á). Þessi gögn eru annaðhvort greind með því að nota aðhvarfslíkan til að meta þann styrk 
sem myndi valda × % skerðingu á kviknun eða lifun lirfa eða vexti þeirra (t.d. EC15, EC50 o.s.frv.) eða með 
því að nota tölfræðilega tilgátuprófun til að ákvarða styrk sem hefur engin merkjanleg áhrif/minnsta styrk sem 
hefur merkjanleg áhrif. Það síðarnefnda krefst samanburðar á áhrifagildum og samanburðargildum með notkun 
tölfræðilegra prófana.

UPPLÝSINGAR UM PRÓFUNAREFNIÐ

8.  Vatnsleysni prófunarefnisins, gufuþrýstingur þess, mæld eða útreiknuð skipting í set og stöðugleiki í vatni og 
seti þurfa að vera þekkt. Fyrir skal liggja áreiðanleg aðferð til að magnákvarða prófunarefnið í yfirliggjandi 
vatni (e. overlying water), gropuvatni og seti með þekktri og skráðri nákvæmni og þekktum greiningarmörkum. 
Meðal gagnlegra upplýsinga er byggingarformúla og hreinleiki prófunarefnisins. Afdrif prófunarefnisins (t.d. 
eyðing, niðurbrot með og án tilstillis lífvera o.s.frv.) eru einnig gagnlegar upplýsingar. Frekari leiðbeiningar 
um prófun á efnum sem hafa eðlisefnafræðilega eiginleika sem gerir erfitt um vik að framkvæma prófunina eru 
í 12. heimild.

VIÐMIÐUNARÍÐEFNI

9.  Viðmiðunaríðefni er hægt að prófa reglubundið til að tryggja að aðferðarlýsing prófunar og prófunarskilyrði 
séu áreiðanleg. Dæmi um viðmiðunareiturefni sem eru notuð með góðum árangri í hringprófanir og 
fullgildingarrannsóknir eru: lindan, tríflúralín, pentaklórfenól, kadmíumklóríð og kalíumklóríð (1., 2., 5., 6. og 
13. heimild).

GILDI PRÓFUNARINNAR

10.  Prófunin gildir því aðeins að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:

— kviknun í samanburðinum verður að vera a.m.k. 70% við lok prófunar, (1. og 6. heimild),

— kviknun fullvaxins C. riparius og C. yoshimatsui úr samanburðarílátum skal verða á bilinu 12 til 23 dögum 
eftir að þau eru sett í ílátin; að því er varðar C. tentans er 20 til 65 daga tímabil nauðsynlegt,



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 23/530 23.4.2015

— við lok prófunarinnar skal mæla pH-gildi og styrk uppleysts súrefnis í hverju íláti. Súrefnisstyrkurinn skal 
vera a.m.k. 60% af mettunargildi lofts við hitastigið sem er notað og pHgildi yfirliggjandi vatns skal vera 
á bilinu 6–9 í öllum prófunarílátum,

— munurinn á vatnshitastiginu skal ekki vera meiri en ± 1,0 °C. Hægt væri að stýra vatnshitanum með því að 
nota rými með jafnhita og í því tilviki skal staðfesta stofuhita með viðeigandi millibili.

LÝSING Á AÐFERÐINNI

Prófunarílát

11.  Rannsóknin er framkvæmd í 600 ml bikarglösum úr gleri sem eru 8 cm í þvermál. Önnur ílát eru hentug 
en tryggt skal að dýpt yfirliggjandi vatns og sets sé hæfileg. Yfirborð setsins skal vera nægilegt til að gefa 
2 til 3 cm2 fyrir hverja lirfu. Hlutfallið milli dýptar setlagsins og dýptar yfirliggjandi vatns skal vera 1:4. 
Prófunarílát og annar búnaður, sem kemst í snertingu við prófunarkerfið, skulu eingöngu vera úr gleri eða öðru 
efnafræðilega óvirku efni (t.d. tefloni).

Val á dýrategund

12.  Í prófuninni skal helst nota tegundina Chironomus riparius. Chironomus tentans er einnig hentug tegund en 
erfiðari í meðhöndlun og hún krefst lengri prófunartíma. Einnig er heimilt að nota Chironomus yohimatsui. 
Upplýsingar um ræktunaraðferðir eru gefnar upp í 2. viðbæti fyrir Chironomus riparius. Einnig eru upplýsingar 
um ræktunaraðstæður aðgengilegar fyrir aðrar tegundir, þ.e. Chironomus tentans (4. heimild) og Chironomus 
yoshimatsui (11. heimild). Sanngreining á tegundum verður að vera staðfest fyrir prófun en hennar er ekki 
krafist fyrir hverja prófun ef lífverurnar koma úr innanhússræktun.

Set

13.  Helst skal nota samsett set (einnig nefnt endurgert set, gerviset eða tilbúið set). Ef náttúrulegt set er notað skal 
þó lýsa eiginleikum þess (a.m.k. pH-gildi, lífrænu kolefnisinnihaldi, einnig er mælt með ákvörðun á öðrum 
mæliþáttum s.s. hlutfalli kolefnis og köfnunarefnis (C/N) og kornastærðarmælingum) og það skal vera laust við 
alla mengun og aðrar lífverur sem gætu keppt við mýflugulirfurnar eða étið þær. Einnig er mælt með því að áður 
en náttúrulegt set er notað í eiturhrifaprófun á mýflugulirfum sé það undirbúið í sjö daga við sömu skilyrði og 
verða síðan ríkjandi í prófuninni. Mælt er með notkun á eftirfarandi samsettu seti, að stofni til úr gervijarðvegi 
sem er notaður í prófunaraðferð C.8 (14. heimild), í þessari prófun (1., 15. og 16. heimild):

a)  4–5% (þurrvigt) mór: eins nálægt pHgildinu 5,5 til 6,0 og mögulegt er; mikilvægt er að nota mó í 
duftformi, fínmalaðan (kornastærð ≤ 1 mm) og einungis loftþurrkaðan.

b)  20% (þurrvigt) kaólínleir (kaólínítinnihald helst yfir 30%).

c)  75–76% (þurrvigt) kvarssandur (mest skal vera af fínum sandi þar sem yfir 50% af ögnunum er á bilinu 
50–200 μm).

d)  Afjónuðu vatni er bætt við til að ná rakainnihaldi lokablöndunnar á bilinu 30–50%.

e)  Kalsíumkarbónati af efnafræðilegum hreinleika (CaCO3) er bætt við til að stilla pH-gildið í lokablöndu 
setsins í 7,0 ± 0,5. Lífrænt kolefnainnihald lokablöndunnar skal vera 2% (± 0,5%) og hún skal stillt með 
því að nota viðeigandi magn af mó og sandi, í samræmi við a- og b-lið.

14.  Uppspretta mós, kaólínleirs og sands skal þekkt. Athuga skal efnisþætti setsins til að ganga úr skugga um að 
efnamengun sé ekki fyrir hendi (þ.e. þungmálmar, lífræn klórsambönd, lífræn fosfórsambönd o.s.frv.). Dæmi 
um tilreiðslu á samsettu seti er lýst í 3. viðbæti. Blöndun á þurrum innihaldsefnum er einnig ásættanleg ef sýnt 
er fram á að innihaldsefnin í setinu skilji sig ekki eftir að yfirliggjandi vatni er bætt við (þ.e. fljótandi móagnir) 
og að mórinn eða setið sé nægilega undirbúið.

Vatn

15.  Allt vatn sem er í samræmi við efnafræðilega eiginleika hentugs þynningarvatns, eins og tilgreint er í 2. og 4. 
viðbæti, hentar sem prófunarvatn. Allt hentugt vatn, náttúrulegt vatn (yfirborðsvatn eða grunnvatn), endurgert 
vatn (sjá 2. viðbæti) eða afklórað (e. dechlorinated) kranavatn henta sem ræktunarvatn og prófunarvatn ef 
mýflugulirfur geta lifað í því meðan á ræktun og prófun stendur án þess að sýna merki um streitu. Við upphaf 
prófunarinnar skal pHgildi prófunarvatnsins vera á bilinu 6–9 og heildarharka ekki yfir 400 mg/l sem CaCO3. 
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Ef grunur leikur á víxlverkun milli jóna sem valda hörku (e. hardness ion) og prófunarefnis skal þó nota vatn 
með minni hörku (af þessum sökum má ekki nota Elendt-Medium M4 við þessar aðstæður). Nota skal sömu 
vatnstegundina í allri rannsókninni. Mæla skal gæðaeiginleika vatnsins, sem eru tilgreindir í 4. viðbæti, a.m.k. 
tvisvar á ári eða ef grunur leikur á að þessir eiginleikar kunni að hafa breyst verulega.

Stofnlausnir — Íbætt set

16.  Íbætt set af þeim styrk sem valinn er eru yfirleitt tilreidd með því að bæta lausn af prófunarefninu beint í setið. 
Stofnlausn prófunarefnisins, sem er uppleyst í afjónuðu vatni, er blandað við samsetta setið með veltikvörn (e. 
rolling mill), fóðurblandara eða handvirkt. Ef prófunarefnið er torleysanlegt í vatni er hægt að leysa það upp í 
eins smáum skömmtum og unnt er í hentugum, lífrænum leysi (t.d. hexani, asetoni eða klóróformi). Síðan er 
þessi lausn blönduð með 10 g af fínum kvarssandi í eitt tilraunaílát. Leysirinn er látinn gufa upp og það verður 
að fjarlægja hann algjörlega úr sandinum; síðan er sandurinn blandaður með hæfilegu magni af seti í hvert 
bikarglas. Einungis er hægt að nota efni sem gufa auðveldlega upp til að leysa prófunarefnið upp, dreifa því 
eða ýra. Hafa skal í huga að taka verður tillit til sandsins sem er að finna í prófunarefninu og sandblöndunni við 
tilreiðslu á setinu (þ.e. af þeim sökum skal nota minni sand við tilreiðslu á setinu). Þess skal gætt að tryggja að 
prófunarefninu, sem er bætt við setið, sé dreift vandlega og jafnt í setið. Ef nauðsyn krefur er hægt að greina 
undirsýni til að ákvarða einsleitni þess.

HÖNNUN PRÓFUNAR

17.  Hönnun prófunar tengist því að velja styrk prófana, fjölda þeirra og styrkbil, fjölda íláta við hvern styrk og 
fjölda lirfa í hverju íláti. Hönnun EC-punktmats, til að meta styrk sem hefur engin merkjanleg áhrif og til að 
framkvæma markprófun, er lýst.

Hönnun aðhvarfsgreiningar

18.  Þeir styrkleikar sem eru notaðir í prófuninni skulu ná yfir styrk sem hefur merkjanleg áhrif (t.d. EC15, EC50) og 
styrksviðið sem áhrif prófunarefnisins miðast við. Nákvæmni og einkum áreiðanleiki útreikninga á styrk sem 
hefur merkjanleg áhrif (ECx) verður almennt meiri þegar merkjanleg áhrif eru innan styrkbilsins sem prófað er. 
Forðast skal að framreikna langt undir lægsta jákvæða styrk eða yfir hæsta styrk. Við val á styrkbili sem á að 
nota (sjá 27. lið) er gagnlegt að nota bráðabirgðaprófun til að ákvarða styrkleikasviðið.

19.  Ef meta á ECx skal prófa a.m.k. fimm mismunandi styrkleika og þrjár samhliða prófanir fyrir hvern styrkleika. 
Í öllu falli er ráðlegt að nota nægilegan prófunarstyrk til að gefa færi á góðu mati með líkani. Stuðullinn 
milli mismunandi styrkleika skal ekki vera hærri en tveir (unnt er að gera undantekningar í tilvikum þar sem 
hallatala skammtasvörunarferilsins er lág). Unnt er að fækka samhliða prófunum við hverja meðhöndlun ef 
fjöldi prófunarstyrkleika með mismunandi svörun er aukinn. Ef fjöldi samhliða prófana er aukinn eða bilið 
milli prófunarstyrkleika minnkað hefur það tilhneigingu til að leiða til þrengra öryggisbils fyrir prófunina. Þörf 
er á að nota fleiri samhliða prófanir ef meta á lifun og vöxt lirfa eftir 10 daga.

Hönnun mats á styrk sem hefur engin merkjanleg áhrif/minnsta styrks sem hefur merkjanleg áhrif

20.  Ef meta á minnsta styrk sem hefur merkjanleg áhrif eða styrk sem hefur engin merkjanleg áhrif skal nota fimm 
prófunarstyrkleika með a.m.k. fjórum samhliða prófunum og stuðullinn milli styrkleikanna skal ekki vera hærri 
en tveir. Fjöldi samhliða prófana skal nægja til að tryggja viðunandi tölfræðilegan styrk til að greina 20% mun 
miðað við samanburðinn við 5% marktæknistig (p = 0,05). Í tengslum við hraða þroskunar er yfirleitt við hæfi 
að nota dreifnigreiningu, s.s. Dunnett-prófun og Williams-prófun (17., 18., 19. og 20. heimild). Að því er 
varðar kviknunarhlutfall má nota Cochran-Armitage-prófun, nákvæmniprófun Fishers (e. Fisher’s exact) (með 
Bonferroni-leiðréttingu) eða Mantel-Haenszel-prófun.

Markprófun

21.  Framkvæma má markprófun (einn prófunarstyrkur og samanburður) ef engin áhrif sáust við bráðabirgðaprófun 
til að ákvarða styrkleikasviðið. Tilgangurinn með markprófuninni er að framkvæma prófun við styrk sem er 
nægilega hár til að gera þeim sem taka ákvarðanir kleift að útiloka hugsanleg eiturhrif prófunarefnisins og 
mörkin eru sett við styrk sem ekki er búist við að komi fram við neinar kringumstæður. Mælt er með 1000 
mg/kg (þurrvigt). Alla jafna er nauðsynlegt að gera a.m.k. sex samhliða prófanir, bæði fyrir meðhöndlunar- 
og samanburðarhópana. Sýna skal fram á viðunandi tölfræðilegan styrk til að greina 20% mun miðað við 
samanburðinn við 5% marktæknistig (p = 0,05). Ef svaranir eru mælanlegar (hraði þroskunar og þyngd) er 
t-prófun hentug tölfræðiaðferð ef gögnin uppfylla kröfurnar fyrir þessa prófun (normleiki, einsleit dreifni). 
Nota má t-prófun fyrir ójafna dreifni eða stikalausa prófun, s.s. Wilcoxon-Mann-Whithey-prófun, ef þessar 
kröfur eru ekki uppfylltar. Að því er varðar kviknunarhlutfall er nákvæmniprófun Fishers viðeigandi.
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AÐFERÐ

Váhrifaskilyrði

Tilreiðsla á íbættu seti — vatnskerfi

22.  Við notkun á prófunarefninu er mælt með aðferð við íbætingu sem er lýst í prófunaraðferð C.8: Eiturhrif á 
ánamaðka. Íbætta setið er sett í ílátin og yfirliggjandi vatni bætt við til að fá rúmmálshlutfall sets og vatns 1:4 
(sjá 11. og 15. lið). Dýpt setlagsins skal vera á bilinu 1,5–3 cm. Til að komast hjá því að innihaldsefni setsins 
skiljist í sundur eða fíngert efni þyrlist aftur upp meðan prófunarvatninu er bætt í vatnssúluna er hægt að hylja 
setið með plastskífu meðan vatni er hellt á það og fjarlægja skífuna strax þar á eftir. Annar útbúnaður kann 
einnig að vera við hæfi.

23.  Hylja skal prófunarílátin (t.d. með glerplötum). Ef nauðsyn krefur verður bætt við vatni meðan á rannsókninni 
stendur, í staðinn fyrir vatn sem gufar upp, til að vatnshæðin verði eins og í upphafi. Þetta skal gert með því að 
nota eimað eða afjónað vatn til að koma í veg fyrir að sölt myndist.

Stöðgun

24.  Um leið og búið er að tilreiða íbætt set með yfirliggjandi vatni er æskilegt að prófunarefnið geti aðskilist frá 
vatnsfasanum í setið (3., 4., 6. og 13. heimild). Þetta skal helst gert við þau hita- og loftunarskilyrði sem notuð 
eru í prófuninni. Viðeigandi jafnvægistími er set- og efnasértækur og getur verið allt frá klukkustundum upp í 
nokkra daga og í sjaldgæfum tilvikum allt að nokkrum vikum (4–5 vikur). Þar eð þetta gefur mörgum íðefnum 
tíma til að brotna niður er ekki beðið eftir að jafnvægi náist en mælt er með 48 klukkustunda jafnvægistíma. 
Við lok þessa frekari jafnvægistíma skal mæla styrk prófunarefnisins í yfirliggjandi vatninu, gropuvatninu og 
setinu, a.m.k. hæsta styrk og lægri styrk (sjá 38. lið). Þessi magngreining á prófunarefninu gerir kleift að reikna 
út massajöfnuð og setja fram niðurstöður á grundvelli mælinga á styrkleika.

Prófunarlífverum bætt við

25.  Fjórum til fimm dögum áður en prófunarlífverum er bætt í prófunarílátin skal taka eggjamassa úr ræktununum 
og setja í lítil ílát í ræktunarmiðil. Nota má þroskaðan miðil úr stofnrækt eða nýtilreiddan miðil. Ef hinn 
síðarnefndi er notaður skal bæta svolitlu magni af mat, t.d. grænþörungum og/eða nokkrum dropum af síuvökva 
úr fínmalaðri sviflausn úr fiskafóðri í flögum, út í ræktunarmiðilinn (sjá 2. viðbæti). Einungis skal nota nýklakta 
eggjamassa. Alla jafna byrja lirfurnar að klekjast nokkrum dögum eftir að eggjunum er verpt (2–3 dagar fyrir 
Chironomus riparius við 20 °C og 1–4 dagar fyrir Chironomus tentans við 23 °C og Chironomus yoshimatui 
við 25 °C) og lirfur vaxa í fjórum lirfustigum en hvert stig tekur 4–8 daga. Nota skal fyrsta lirfustig (2–3 
eða 1–4 dögum eftir klak) í prófuninni. Hugsanlega er hægt að athuga lirfustig mýs með því að mæla breidd 
höfuðskeljarinnar (e. head capsule width).

26.  Tuttugu lirfur á fyrsta lirfustigi eru settar af handahófi með ávalri pípettu í hvert prófunarílát sem inniheldur 
íbætta setið og vatn. Hætta verður loftun vatnsins meðan lirfunum er bætt í prófunarílátin og halda því þannig 
í sólarhring til viðbótar eftir að lirfunum er bætt í (sjá 25. og 32. lið) Samkvæmt hönnun prófunarinnar sem er 
notuð (sjá 19. og 20. lið) er fjöldi lirfa sem á að nota fyrir hvern styrkleika a.m.k. 60 fyrir EC-punktmatið og 80 
til að ákvarða styrk sem hefur engin merkjanleg áhrif.

Prófunarstyrkur

27.  Prófun til að ákvarða styrkleikasviðið getur verið gagnleg til að ákvarða styrkbil fyrir endanlega prófun. Í þessu 
skyni er notuð röð af mismunandi styrkleika prófunarefnisins með mikilli dreifingu. Í því skyni að ná sama 
yfirborðsþéttleika á hverja mýflugulirfu, sem á að nota í endanlegu prófuninni, eru mýflugulirfurnar látnar 
verða fyrir váhrifum af sérhverjum styrkleika prófunarefnisins á tímabili sem gerir kleift að meta viðeigandi 
prófunarstyrkleika og ekki er þörf á samhliða prófunum.

28.  Prófunarstyrkur fyrir endanlega prófun er ákvarðaður á grundvelli niðurstöðu úr prófun til að ákvarða 
styrkleikasviðið. Nota skal a.m.k. fimm mismunandi styrkleika og velja þá eins og lýst er í 18.–20. lið.

Samanburður

29.  Í prófuninni skal nota samanburðarílát án prófunarefnis en með seti, með viðeigandi fjölda af samhliða 
prófunum (sjá 19.–20. lið). Ef leysir hefur verið notaður til ísetningar á prófunarefni (sjá 16. lið) skal bæta við 
samanburði með seti og leysi.
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Prófunarkerfi

30.  Notuð eru kyrrstöðukerfi. Í undantekningartilvikum er unnt að nota hálfkyrrstöðu eða gegnumstreymiskerfi 
með ósamfelldri eða samfelldri endurnýjun á yfirliggjandi vatni, t.d. ef gæðaforskrift vatns verður óhentug 
fyrir prófunarlífveruna eða hefur áhrif á efnajafnvægi (t.d. ef gildi uppleysts súrefnis verða of lág, ef styrkur 
útskilnaðarafurða hækkar of mikið eða ef steinefni losna úr seti og hafa áhrif á pH-gildi og/eða vatnshörku). 
Aðrar aðferðir til að auka gæði yfirliggjandi vatns, s.s. loftun, eru þó yfirleitt fullnægjandi og eru æskilegri.

Fæða

31.  Nauðsynlegt er að fóðra lirfurnar, helst daglega eða a.m.k. þrisvar í viku. Fiskafóður (sviflausn í vatnið eða 
fínmöluð fæða, t.d. TetraMin eða TetraPhyll; sjá nánar í 2. viðbæti) í magninu 0,25–0,5 mg (0,35–0,5 mg 
fyrir C. yoshimatui) á hverja lirfu á dag virðist vera nóg fyrir ungar lirfur fyrstu 10 dagana. Nauðsynlegt gæti 
reynst að gefa eldri lirfum svolítið meiri fæðu: 0,5–1 mg á hverja lirfu á dag ætti að nægja það sem eftir er 
af prófuninni. Minnka skal matarskammtinn í öllum meðhöndlunum og samanburðarhópum ef sveppavöxtur 
sést eða ef vart verður við að dýr drepast í samanburðarhópum. Ef ekki er unnt að stöðva sveppavöxtinn á að 
endurtaka prófunina. Við prófun á mjög ásogandi efnum (t.d. með log Kow > 5) eða efnum sem mynda samgild 
tengsl við set er hægt að bæta því magni af fæðu sem er nauðsynleg til að tryggja lifun og náttúrulegan vöxt 
lífveranna við samsetta setið fyrir stöðgunartímabilið. Í þessu skyni verður að nota plöntuefni í stað fiskafóðurs, 
t.d. er heimilt að nota sem viðbót 0,5% (þurrvigt) af fínmöluðum laufum, t.d. af brenninetlu (Urtica dioica), 
mórberjatré (Morus alba), hvítsmára (Trifolium repens), spínati (Spinacia olerace) eða öðru plöntuefni 
(Cerophyl eða αsellulósa).

Ræktunarskilyrði

32.  Yfirliggjandi vatn í prófunarílátum er loftað varlega, helst sólarhring eftir að lirfunum er bætt í, og því er haldið 
áfram meðan á prófuninni stendur (þess skal gætt að styrkur uppleysts súrefnis falli ekki niður fyrir 60% af 
mettunargildi lofts). Loftað er gegnum Pasteur-pípettu úr gleri sem er fest 2–3 cm ofan við setlagið (þ.e. ein eða 
nokkrar loftbólur/sek). Þegar rokgjörn efni eru prófuð má íhuga að lofta ekki set og vatnskerfið.

33.  Prófunin er framkvæmd við stöðugt hitastig, 20 °C (± 2 °C). Að því er varðar C. tentans og C. yoshimatui er 
mælt með hitastiginu 23 °C og 25 °C (± 2 °C), í þeirri röð. Notuð er 16 klst. ljóslota og ljósstyrkur skal vera 
500 til 1000 lúx.

Váhrifatími

34.  Váhrifin hefjast þegar lirfurnar eru settar í íbættu ílátin og samanburðarílátin. Hámarksváhrifatími er 28 dagar 
fyrir C. riparius og C. yoshimatsui og 65 dagar fyrir C. tentans. Ef mý kviknar fyrr er hægt að binda enda á 
prófunina að lágmarki fimm dögum eftir að síðasta fullvaxna dýrið kviknar í samanburðinum.

Athuganir

Kviknun

35.  Þroskunartími og heildarfjöldi fullkviknaðra karl og kvenmýflugna eru ákvarðaðir. Auðvelt er að þekkja 
karlflugurnar á fjöðurlaga fálmurum.

36.  Athuga skal prófunarílátin a.m.k. þrisvar í viku til að meta sjónrænt hvort um er að ræða óeðlilegt atferli (t.d. 
fara úr setinu, synda á óvenjulegan hátt) miðað við samanburðinn. Á tímabilinu þegar búist er við kviknun er 
nauðsynlegt að telja kviknaðar mýflugur daglega. Kyn og fjöldi fullkviknaðra mýflugna er skráður daglega. 
Eftir sanngreiningu eru mýflugurnar fjarlægðar úr ílátunum. Skrá skal alla eggjamassa sem til leggjast áður en 
bundinn er endir á prófunina og þeir síðan fjarlægðir til að koma í veg fyrir að lirfur komi aftur fram í setinu. 
Fjöldi sýnilegra púpa sem hafa ekki kviknað er einnig skráður. Leiðbeiningar um mælingar á kviknun eru settar 
fram í 5. viðbæti.

Vöxtur og lifun

37.  Ef leggja á fram gögn um lifun og vöxt lirfa eftir 10 daga skal bæta við prófunarílátum í upphafi svo hægt sé 
að nota þau í framhaldinu. Setið úr þessum viðbótarílátum er sigtað með 250 μm sigti til að lirfurnar verði eftir. 
Viðmiðun um dauða er hreyfingarleysi eða skortur á svörun við líkamlegu áreiti. Lirfur sem heimtast ekki skal 
einnig telja sem dauðar (lirfur sem hafa drepist í upphafi prófunar gætu hafa brotnað niður af völdum örvera). 
Þurrvigt (án ösku) lifandi lirfa úr hverju prófunaríláti er ákvörðuð og meðalþurrvigt einstakra lirfa í hverju íláti 
fyrir sig reiknað út. Gagnlegt er að ákvarða hvaða lirfustigi lifandi lirfur tilheyra; í því skyni er hægt að mæla 
breidd höfuðskeljarinnar á hverri lirfu fyrir sig.
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Greiningarmælingar

Styrkur prófunarefnisins

38.  Áður en prófunin hefst (þ.e. lirfunum er bætt í) eru tekin sýni af seti í lausu úr a.m.k. einu íláti fyrir hverja 
meðhöndlun til magngreiningar á styrk prófunarefnisins í setinu. Mælt er með að greina a.m.k. sýni úr 
yfirliggjandi vatni, gropuvatni og seti (sjá 24. lið) við upphaf og við lok prófunarinnar, við hæsta styrk og lægri 
styrk. Þessar ákvarðanir á styrk prófunarefnis veita upplýsingar um hegðun/skiptingu prófunarefnisins í vatns- 
og setkerfinu.

39.  Þegar millimælingar eru framkvæmdar (t.d. á 7. degi), og ef það þarf stór sýni í greininguna sem ekki er 
hægt að taka úr prófunarílátum án þess að það hafi áhrif á prófunarkerfið, skal gera magngreiningar á sýnum 
úr prófunarílátum sem var bætt í og hafa verið meðhöndluð á sama hátt (þ.m.t. að því er varðar tilvist 
prófunarlífvera) en ekki verið notuð til líffræðilegrar athugunar.

40.  Skiljun, t.d. við 10 000 g og 4 °C í 30 mínútur, er sú aðferð sem mælt er með til að einangra millivatn (e. 
interstitial water). Ef sýnt er að prófunarefnið ásogast ekki við síur getur þó síun einnig verið hentug. Í sumum 
tilvikum er ef til vill ekki mögulegt að greina styrk í gropuvatni vegna þess að sýnið er of lítið.

Eðlisefnafræðilegir mæliþættir

41.  Mæla skal pH-gildi og hitastig í prófunarílátunum á viðeigandi hátt (sjá 10. lið). Mæla skal hörku og ammoníak 
í samanburðinum og í einu prófunaríláti við hæsta styrk við upphaf og við lok prófunarinnar.

GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

Úrvinnsla niðurstaðna

42.  Tilgangurinn með þessari prófun er að ákvarða áhrif prófunarefnisins á hraða þroskunar og heildarfjölda 
fullkviknaðra karl og kvenmýflugna eða, ef um er að ræða prófun í 10 daga, áhrif á lifun og þyngd lirfanna. 
Ef ekki eru neinar vísbendingar um tölfræðilegan mun á næmi kynjanna má hópa niðurstöður um karl- og 
kvenflugur til tölfræðilegra greininga. Hægt er að leggja tölfræðilegt mat á mun á næmi kynjanna, t.d. með χ2-r 
× 2 töfluprófun (e. table test). Ef þörf krefur skal ákvarða lifun lirfa og meðalþurrvigt einstakra lirfa í hverju 
íláti fyrir sig eftir 10 daga.

43.  Styrkáhrif, gefin upp og grundvölluð á þurrvigt, eru reiknuð út, helst á grundvelli mælds styrks í seti við upphaf 
prófunarinnar (sjá 38. lið).

44.  Til að reikna út punktmat fyrir EC50 eða önnur ECx er hægt að nota tölfræðilegar upplýsingar um hvert ílát sem 
eiginlegar, samhliða prófanir. Við útreikning á öryggisbili fyrir öll ECx skal taka breytileika milli íláta með í 
reikninginn eða sýna að þessi breytileiki sé svo lítill að hægt sé að líta fram hjá honum. Þegar líkanið er aðlagað 
með aðferð minnstu fervika (e. Least Squares) skal nota umbreytingar á tölfræðilegar upplýsingar um hvert 
ílát til að bæta einsleitni dreifninnar. Þó skal reikna ECx-gildin eftir að svarinu hefur verið umbreytt til baka í 
upprunalega gildið.

45.  Þegar tölfræðileg greining miðar að því að ákvarða styrk sem hefur engin merkjanleg áhrif/minnsta styrk 
sem hefur merkjanleg áhrif með tilgátuprófun þarf að taka breytileika milli íláta með í reikninginn, t.d. með 
stigskiptri dreifnigreiningu (e. nested ANOVA). Að öðrum kosti geta traustari prófanir (21. heimild) verið 
viðeigandi við aðstæður þar sem ekki er hægt að nota venjulegar forsendur dreifnigreiningar.

Kviknunarhlutfall

46.  Kviknunarhlutföll eru skammtabundin gögn (e. quantal data) og unnt er að greina þau með því að nota Cochran-
Armitage-prófun á stiglækkandi hátt ef búist er við einhalla skammtasvörun og þessi gögn eru í samræmi 
við þessar væntingar. Ef ekki, er hægt að nota nákvæmniprófun Fishers eða Mantel-Haenszel-prófun með 
aðlöguðum p-gildum Bonferroni-Holm. Ef vísbendingar eru um meiri breytileika milli samhliða prófana innan 
sama styrkleika en tvíliðudreifing bendir til (oft nefnt aukalegur tvíliðubreytileiki (e. extra-binomial variation)) 
skal nota trausta Cochran-Armitage-prófun eða nákvæmiprófun Fishers eins og lagt er til í (21. heimild).

 Summa mýflugna sem kviknuðu í hverju íláti, ne, er ákvörðuð og deilt í hana með fjölda lirfa sem settar voru í 
það, na:
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 þar sem:

ER = kviknunarhlutfall

ne = fjöldi mýflugna sem kviknaði í hverju íláti

na = fjöldi lirfa sem var settur í hvert ílát

47.  Annar valkostur, sem hentar best fyrir miklar úrtaksstærðir, ef um er að ræða aukalegan tvíliðubreytileika, er 
að meðhöndla kviknunarhlutfallið sem stöðuga svörun og nota aðferðir á borð við Williamsprófun ef búist er 
við einhalla skammtasvörun og það er í samræmi við gögn um kviknunarhlutfall. Dunnettsprófun er viðeigandi 
ef einhalli helst ekki. Stórt úrtak er skilgreint hér sem úrtak þar sem fjöldinn sem kviknaði og fjöldinn sem 
kviknaði ekki fer í báðum tilvikum yfir fimm á hverja samhliða prófun (ílát).

48.  Við dreifnigreiningu ætti fyrst að umbreyta hlutfallsgildum kviknunar (ER) með arkarsínus af kvaðratrótinni 
(arcsinsqrtumbreytingu), eða FreemanTukeyumbreytingu, til að fá áætlaða normaldreifingu og til að 
jafna dreifni. Hægt er að nota Cochran-Armitage-prófun, nákvæmniprófun Fishers (Bonferroni) eða Mantel-
Haenszel-prófun ef fjöldi er notaður. Arcsin-sqrt-umbreytingu er beitt með því að taka arkarsínus (sin-1) af 
kvaðratrót ER.

49.  Að því er varðar kviknunarhlutföll eru ECx-gildi reiknuð út með því að nota aðhvarfsgreiningu (eða t.d. probit- 
(22. heimild) logit- eða Weibullaðferð, viðeigandi hugbúnað sem fæst á markaði o.s.frv.). Ef aðhvarfsgreining 
tekst ekki (t.d. ef það eru færri en tvö hlutasvör) eru notaðar aðrar stikalausar aðferðir, s.s. hlaupandi meðaltal 
eða einfaldur innreikningur.

Hraði þroskunar

50.  Meðaltalsþroskunartími sýnir meðaltalstímabilið milli þess að lirfurnar eru settar í (dagur 0 í prófuninni) og 
þangað til tilraunahópur mýflugna kviknar. (Taka skal tillit til aldurs lirfanna við ísetningu við útreikning á 
raunþroskunartíma). Hraði þroskunar er umhverfa þroskunartímans (eining: 1/dagur) og sýnir þann hluta 
lirfuþroskunar sem á sér stað á hverjum degi. Hraði þroskunar er ákjósanlegastur til að meta þessar rannsóknir 
á eiturhrifum í seti þar eð dreifni hans er minni, hann er einsleitari og nær normaldreifingu samanborið við 
þroskunartíma. Þar af leiðandi er hægt að nota öflugar, stikabundnar prófunaraðferðir með þroskunarhraða 
fremur en með þroskunartíma. Að því er varðar hraða þroskunar sem samfellda svörun er hægt að meta ECx-
gildi með því að nota aðhvarfsgreiningu (t.d. (23. og 24. heimild)).

51.  Að því er varðar eftirfarandi tölfræðilegar prófanir: fjöldi mýflugna sem sést á skoðunardag × sem búist er við 
að hafi kviknað að meðaltali á tímabilinu á milli dags x og dags x – l (l = lengd skoðunarmillibils, yfirleitt 1 
dagur). Meðaltalshraði þroskunar í hverju íláti (x) er reiknaður út í samræmi við:

þar sem:

(x): meðaltalshraði þroskunar í hverju íláti

i: stuðull fyrir skoðunarmillibil

m: hámarksfjöldi skoðunarmillibila

(i): fjöldi mýflugna sem kviknaði í skoðunarmillibili i

ne: heildarfjöldi mýflugna sem kviknaði við lok tilraunar (= (i))

xi: hraði þroskunar hjá mýflugum sem kviknuðu í millibili i

þar sem:

daguri: skoðunardagur (dagar frá ísetningu)

li:   lengd skoðunarmillibils i (dagar, yfirleitt 1 dagur)
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Prófunarskýrsla

52.  Í prófunarskýrslunni skulu a.m.k. vera eftirtaldar upplýsingar:

 Prófunarefni:

— eðliseiginleikar og, ef við á, eðlisefnafræðilegir eiginleikar (vatnsleysni, gufuþrýstingur, deilistuðull í 
jarðvegi (eða í seti ef hann liggur fyrir) stöðugleiki í vatni, o.s.frv.),

— efnafræðileg sanngreiningargögn (almennt heiti, efnaheiti, byggingarformúla, CAS-númer, o.s.frv.), þ.m.t. 
hreinleiki og greiningaraðferð til að magnákvarða prófunarefnið.

 Prófunartegundir:

— tilraunadýr sem eru notuð: tegundir, vísindaheiti, uppruni lífvera og ræktunarskilyrði,

— upplýsingar um meðhöndlun á eggjamössum og lirfum,

— aldur tilraunadýra þegar þau eru sett í prófunarílátin.

 Prófunarskilyrði:

— set sem er notað, þ.e. náttúrulegt eða samsett set,

— að því er varðar náttúrulegt set: staðsetning og lýsing á sýnatökustað þar sem setið var tekið, þ.m.t., ef unnt 
er, mengunarsaga; eiginleikar: pH-gildi, lífrænt kolefnainnihald, hlutfall kolefnis og köfnunarefnis (C/N) 
og kornastærðarmælingar (ef við á),

— tilreiðsla á samsettu seti: innihaldsefni og eiginleikar (lífrænt kolefnainnihald, pH-gildi, raki o.s.frv. við 
upphaf prófunarinnar),

— tilreiðsla á prófunarvatninu (ef endurgert vatn er notað) og eiginleikar (súrefnisstyrkur, pH-gildi, leiðni, 
harka o.s.frv. við upphaf prófunarinnar),

— dýpt sets og yfirliggjandi vatns,

— rúmmál yfirliggjandi vatns og gropuvatns; þyngd á blautu seti með og án gropuvatns,

— prófunarílát (efni og stærð),

— aðferð við að bæta í set: prófunarstyrkur sem er notaður, fjöldi samhliða prófana og notkun á leysi, ef 
einhver er,

— stöðgunarfasi meðan jafnvægi næst í kerfinu með íbætta setinu og vatninu: tímalengd og skilyrði,

— ræktunarskilyrði: hitastig, birtuferli og styrkleikastig, loftun (tíðni og styrkleikastig),

— ítarlegar upplýsingar um fóðrun ná yfir tegund fæðu, tilreiðslu, magn og fóðrunarfyrirkomulag.

 Niðurstöður:

— nafngildi prófunarstyrks, mældur prófunarstyrkur og niðurstöður úr öllum greiningum til að ákvarða styrk 
prófunarefnisins í prófunarílátinu,

— vatnsgæði í prófunarílátunum, þ.e. pH-gildi, hitastig, uppleyst súrefni, harka og ammoníak,

— endurnýjun á prófunarvatni sem gufað hefur upp, ef um slíkt er að ræða,

— fjöldi karl og kvenmýflugna sem kvikna í hverju íláti og á hverjum degi,

— fjöldi lirfa sem ekki kviknuðu sem mýflugur í hverju íláti,

— meðalþurrvigt einstakra lirfa í hverju íláti og eftir hverju lirfustigi, ef við á,

— hundraðshlutfall kviknunar á hverja samhliða prófun og prófunarstyrk (karl og kvenmýflugur í safnsýni),
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— meðaltalshraði þroskunar hjá fullkviknuðum mýflugum á hverja samhliða prófun og meðhöndlunar
hlutfall (karl og kvenmýflugur í safnsýni),

— mat á endapunktum eitrunar, t.d. ECx (og tengdum öryggisbilum), styrk sem hefur engin merkjanleg áhrif 
og/eða minnsta styrk sem hefur merkjanleg áhrif, og tölfræðiaðferðir sem eru notaðar til að ákvarða þá,

— umfjöllun um niðurstöðurnar, þ.m.t. öll áhrif sem frávik frá prófunaraðferðinni hafa á niðurstöðu 
prófunarinnar.

HEIMILDIR:

1)  BBA (1995). Long-term toxicity test with Chironomus riparius: Development and validation of a new test 
system. Ritstj. M. Streloke og H.Köpp. Berlín 1995.

2)  Fleming R o.fl. (1994). Sediment Toxicity Tests for Poorly Water-Soluble Substances. Lokaskýrsla til 
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Skýrsla nr.: EC 3738. Ágúst 1994. WRc, Breska konungsríkið.

3)  SETAC (1993). Guidance Document on Sediment toxicity Tests and Bioassays for Freshwater and Marine 
Environments. Frá WOSTA málþingi sem var haldið í Hollandi.

4)  ASTM International/E1706-00 (2002). Test Method for Measuring the Toxicity of Sediment-Associated 
Contaminants with Freshwater Invertebrates. bls. 1125–1241. Í ASTM International 2002 Annual Book 
of Standards. Bindi 11.05. Biological Effects and Environmental Fate;Biotechnology; Pesticides. ASTM. 
International, West Conshohocken, PA.

5)  Environment Canada (1997). Test for Growth and Survival in Sediment using Larvae of Freshwater 
Midges (Chironomus tentans or Chironomus riparius). Biological Test Method. Skýrsla SPE 1/RM/32. 
Desember 1997.

6)  US-EPA (2000). Methods for Measuring the Toxicity and Bioaccumulation of Sediment-associated 
Contaminants with Freshwater Invertebrates. Önnur útgáfa. EPA 600/R99/064. Mars 2000. Endurskoðun 
á fyrstu útgáfu, dagsett í júní 1994.

7)  US-EPA/OPPTS 850.1735. (1996): Whole Sediment Acute Toxicity Invertebrates.

8)  US-EPA/OPPTS 850.1790. (1996): Chironomid Sediment toxicity Test.

9)  Milani D, Day KE, McLeay DJ, og Kirby RS (1996). Recent intra- and inter-laboratory studies related 
to the development and standardisation of Environment Canada’s biological test methods for measuring 
sediment toxicity using freshwater amphipods (Hyalella azteca) and midge larvae (Chironomus riparius). 
Technical Report. Environment Canada. National Water Research Institute. Burlington, Ontario, Kanada.

10)  Sugaya Y (1997). Intraspecific variations of the susceptibility of insecticides in Chironomus yoshimatsui. 
Jp. J. Sanit. Zool. 48 (4): 345-350.

11)  Kawai K (1986). Fundamental studies on Chironomid allergy. I. Culture methods of some Japanese 
Chironomids (Chironomidae, Diptera). Jp. J. Sanit. Zool. 37(1): 47-57.

12)  OECD (2000). Guidance Document on Aquatic Toxicity Testing of Difficult Substances and Mixtures. 
OECD Environment, Health and Safety Publications, Series on Testing and Assessment No 23.

13)  Environment Canada (1995). Guidance Document on Measurement of Toxicity Test Precision Using 
Control Sediments Spiked with a Reference Toxicant. Skýrsla EPS 1/RM/30. September 1995.

14)  Prófunaraðferð C.8 í þessum viðauka, Eiturhrif á ánamaðka.

15)  Suedel BC og JH Rodgers (1994). Development of formulated reference sediments for freshwater and 
estuarine sediment testing. Environ. Toxicol. Chem. 13: 1163-1175.

16)  Naylor C og C Rodrigues (1995). Development of a test method for Chironomus riparius using a formulated 
sediment. Chemosphere 31: 3291-3303.
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17)  Dunnett CW (1964). A multiple comparisons procedure for comparing several treatments with a control. J. 
Amer. Statis. Assoc., 50: 1096-1121.

18)  Dunnett CW (1964). New tables for multiple comparisons with a control. Biometrics, 20: 482-491.

19)  Williams DA (1971). A test for differences between treatment means when several dose levels are compared 
with a zero dose control. Biometrics, 27: 103-117.

20)  Williams DA (1972). The comparison of several dose levels with a zero dose control. Biometrics, 28: 510-
531.

21)  Rao JNK og Scott AJ (1992). A simple method for the analysis of clustered binary data. Biometrics 48: 
577-585.

22)  Christensen ER (1984). Dose-response functions in aquatic toxicity testing and the Weibull model. Water 
Research 18: 213-221.

23)  Bruce og Versteeg (1992). A statistical procedure for modelling continuous toxicity data. Environmental 
Toxicology and Chemistry 11: 1485-1494.

24)  Slob W (2002). Dose-response modelling of continuous endpoints. Toxicol. Sci. 66: 298-312.

___________
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1. viðbætir

SKILGREININGAR

Í þessari aðferð eru notaðar eftirfarandi skilgreiningar:

Samsett set eða endurgert set, gerviset eða tilbúið set er blanda efna sem er notað til að líkja eftir eðlisrænum efnisþáttum 
náttúrulegs sets.

Yfirliggjandi vatn er vatn sem er sett yfir setið í prófunarílátinu.

Millivatn eða gropuvatn er vatnið í rýminu á milli setsins og jarðvegsagnanna.

Íbætt vatn er prófunarvatn sem prófunarefni hefur verið bætt í.

Prófunaríðefni: Sérhvert efni og blanda sem eru prófuð með þessari prófunaraðferð.

________
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2. viðbætir

Ráðleggingar varðandi ræktun á Chironomus riparius

1. Hægt er að rækta Chironomus lirfur í kristöllunarskálum eða stærri ílátum. Fínum kvarssandi er dreift í þunnu 
lagi, u.þ.b. 5 til 10 mm djúpu, yfir botninn á ílátinu. Einnig hefur verið sýnt fram á að kísilgúr sé hentugt undirlag 
(t.d. Merck, Art 8117) (þynnra lag, nokkrir millimetrar á þykkt, er nóg). Síðan er hæfilegu vatnsmagni bætt við þar 
til dýptin er nokkrir sentimetrar. Bæta skal við vatni eftir þörfum í staðinn fyrir tap vegna uppgufunar og koma í 
veg fyrir þurrkun. Hægt er að skipta um vatn ef nauðsyn krefur. Lofta skal varlega. Geyma skal lirfueldisílátin í 
hentugu búri sem kemur í veg fyrir að fullvaxin dýr sem kvikna sleppi út. Búrið skal vera nægilega stórt til að gera 
fullvöxnum dýrum kleift að sveima, annars verður ef til vill engin mökun (lágmark er ca 30 × 30 × 30 cm).

2.  Búr skulu höfð við stofuhita eða í rými þar sem umhverfið er stöðugt við 20 ± 2 °C með ljóslotu þar sem er bjart í 
16 klst. (styrkleikastig ca 1000 lúx), dimmt í 8 klst. Greint hefur verið frá að loftraki sem er innan við 60% RH geti 
komi í veg fyrir fjölgun.

Þynningarvatn

3.  Nota má allt hentugt vatn, náttúrulegt eða tilbúið. Brunnvatn, afklórað kranavatn og tilbúnir miðlar (t.d. miðillinn 
Elendt „M4“ eða „M7“, sjá hér á eftir) eru oft notuð. Loftblanda þarf vatnið fyrir notkun. Ef nauðsyn krefur er hægt 
að endurnýja ræktunarvatnið með því að hella notaða vatninu eða sjúga það varlega úr ræktunarílátunum án þess að 
eyðileggja lirfupípurnar.

Fóðrun á lirfum

4. Fóðra skal Chironomus lirfur með fiskafóðri í flögum (TetraMin®, TetraPhyll® eða öðrum svipuðum tegundum af 
fiskafóðri, sem er bundið einkaleyfi) með a.m.k. 250 mg á hvert ílát á hverjum degi. Þetta er hægt að gefa sem þurrt, 
malað duft eða sem sviflausn í vatni: 1,0 g af flögufóðri er bætt við 20 ml af þynningarvatni og blandað saman til 
að fá einsleita blöndu. Þessa blöndu má gefa í 5 ml skammti á hvert ílát á hverjum degi (hristist fyrir notkun). Eldri 
lirfur mega fá meira.

5.  Fóðrun er aðlöguð samkvæmt vatnsgæðum. Ef ræktunarmiðillinn verður „skýjaður“ skal minnka fóðrunina. Vakta 
skal viðbót við fæðu vandlega. Of lítil fæða mun valda því að lirfan færir sig að vatnssúlunni og of mikil fæða mun 
valda aukinni virkni örvera og lægri súrefnisstyrk. Bæði skilyrðin geta leitt til minni vaxtarhraða.

6.  Einnig má bæta nokkrum grænþörungafrumum við (t.d. Scenedesmus subspicatus, Chlorella vulgaris) þegar ný 
ræktunarílát eru sett upp.

Fóðrun á fullvöxnum flugum sem hafa kviknað

7.  Nokkrar tilraunir benda til þess að baðmullarhnoðri, bleyttur í mettaðri súkrósalausn, geti nýst sem fæða fyrir 
fullvaxnar flugur sem hafa kviknað.

Kviknun

8.  Fullvaxnar flugur byrja að kvikna úr lirfueldisílátunum við 20 ± 2 °C eftir u.þ.b. 13–15 daga. Karlflugurnar eru 
auðþekkjanlegar á fjöðurlaga fálmurum.

Eggjamassar

9.  Um leið og fullvaxnar flugur eru til staðar í eldisbúrinu skal skoða öll lirfueldisílát þrisvar í viku til að kanna 
hvort hlaupkenndir eggjamassar hafi lagst til. Ef eggjamassar eru til staðar skal fjarlægja þá varlega. Þá skal setja 
í litla skál sem inniheldur sýni af ræktunarvatninu. Eggjamassar eru notaðir til að koma af stað nýrri ræktun í 
ræktunarílátum (t.d. 2–4 eggjamassar/ílát) eða notaðir í eiturhrifaprófanir.

10.  Fyrsta lirfustigið ætti að klekjast eftir 2–3 daga.

Uppsetning nýrra ræktunaríláta

11.  Um leið og ræktanir hafa fest sig í sessi ætti að vera mögulegt að setja upp ný lirfuræktunarílát vikulega eða sjaldnar, 
með hliðsjón af prófunarkröfum, og fjarlægja eldri ílát eftir að fullvaxnar mýflugur hafa kviknað. Með því að nota 
þetta kerfi verður reglulegt framboð á fullvöxnum flugum í framleiðslu með lágmarksstýringu.
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Tilreiðsla prófunarlausnanna „M4“ og „M7“

12.  Elendt (1990) hefur lýst „M4“ miðlinum. „M7“-miðillinn er tilreiddur eins og „M4“-miðillinn að undanskildum 
efnunum sem eru tilgreind í töflu 1 en styrkur þeirra er fjórfalt lægri í „M7“ en í „M4“. Útgefið efni um „M7“
miðilinn er í undirbúningi (Elendt, persónuleg orðsending). Ekki skal tilreiða prófunarlausnina samkvæmt 
Elendt og Bias (1990) þar eð styrkur NaSiO3 5 H2O, NaNO3, KH2PO4 og K2HPO4 sem gefinn er fyrir tilreiðslu 
á stofnlausnum er ekki fullnægjandi.

Tilreiðsla „M7“-miðils

13.  Hver stofnlausn (I) er tilreidd sérstaklega og sameinuð stofnlausn (II) er tilreidd úr þessum stofnlausnum (I) (sjá 
töflu 1). 50 ml af sameinuðu stofnlausninni (II) og það magn af hverri stofnlausn með helstu næringarefnum 
sem er gefið upp í töflu 2 eru fyllt að 1 l með afjónuðu vatni til að tilreiða „M7“miðilinn. Vítamínstofnlausn er 
tilreidd með því að bæta þremur vítamínum við afjónað vatn, eins og tilgreint er í töflu 3, og 0,1 ml af sameinaðri 
vítamínstofnlausn er bætt við endanlega „M7“-miðilinn rétt fyrir notkun. (Vítamínstofnlausnin er geymd fryst í 
litlum deiliskömmtum). Miðillinn er loftblandaður og stöðgaður.

HEIMILDIR:

BBA (1995). Long-term toxicity test with Chironomus riparius: Development and validation of a new test system. Ritstj. 
M. Streloke og H.Köpp. Berlín 1995.

Tafla 1

Stofnlausnir af snefilefnum fyrir miðlana M4 og M7

Stofnlausnir (I)
Magn (mg) fyllt 

að 1 lítra af 
afjónuðu vatni

Til að tilreiða sameinaða stofnlausn 
(II): blanda skal eftirfarandi magn 
(ml) af stofnlausn (I) og fylla að 1 

lítra af afjónuðu vatni

Endanlegur styrkur í 
prófunarlausnum (mg/l)

M4 M7 M4 M7

H3BO3(1) 57 190 1,0 0,25 2,86 0,715

MnCl2 · 4 H2O (1) 7 210 1,0 0,25 0,361 0,090

LiCl (1) 6 120 1,0 0,25 0,306 0,077

RbCl (1) 1 420 1,0 0,25 0,071 0,018

SrCl2 · 6 H2O (1) 3 040 1,0 0,25 0,152 0,038

NaBr (1) 320 1,0 0,25 0,016 0,004

Na2MoO4 · 2 H2O (1) 1 260 1,0 0,25 0,063 0,016

CuCl2 · 2 H2O (1) 335 1,0 0,25 0,017 0,004

ZnCl2 260 1,0 1,0 0,013 0,013

CaCl2 · 6 H2O 200 1,0 1,0 0,010 0,010

KI 65 1,0 1,0 0,0033 0,0033

Na2SeO3 43,8 1,0 1,0 0,0022 0,0022

NH4VO3 11,5 1,0 1,0 0,00058 0,00058

Na2EDTA · 2 H2O(1) (2) 5 000 20,0 5,0 2,5 0,625

FeSO4 · 7 H2O(1) (2) 1991 20,0 5,0 1,0 0,249

(1) Það er munur á þessum efnum í M4 og M7 eins og tilgreint er hér að framan.
(2) Þessar lausnir eru tilreiddar hver fyrir sig, síðan hellt saman og gufusæfðar tafarlaust.
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Tafla 2

Stofnlausn með helstu næringarefnum fyrir miðlana M4 og M7

Magn fyllt að 1 lítra af 
afjónuðu vatni

(mg)

Magn stofnlausnar með helstu 
næringarefnum sem er bætt 

við til að tilreiða miðlana M4 
og M7
(ml/l)

Endanlegur styrkur í 
prófunarlausnunum M4 og M7

(mg/l)

CaCl2 · 2 H2O 293 800 1,0 293,8

MgSO4 · 7 H2O 246 600 0,5 123,3

KCl 58 000 0,1 5,8

NaHCO3 64 800 1,0 64,8

NaSiO3 · 9 H2O 50 000 0,2 10,0

NaNO3 2 740 0,1 0,274

KH2PO4 1 430 0,1 0,143

K2HPO4 1 840 0,1 0,184

Tafla 3

Vítamínstofnlausn fyrir miðlana M4 og M7 Allar þrjár vítamínlausnirnar eru sameinaðar til að útbúa eina 
vítamínstofnlausn.

Magn fyllt að 1 lítra af 
afjónuðu vatni

(mg)

Magn vítamínstofnlausnar 
sem er bætt við til að tilreiða 

miðlana M4 og M7
(ml/l)

Endanlegur styrkur í 
prófunarlausnunum M4 og M7

(mg/l)

Þíamínvetnisklóríð 750 0,1 0,075

Sýanókóbalamín (B12) 10 0,1 0,0010

Bíótín 7,5 0,1 0,00075

HEIMILDIR:

Elendt BP (1990). Selenium Deficiency in Crustacean. Protoplasma 154: 25-33.

Elendt BP og Bias WR (1990). Trace Nutrient Deficiency in Daphnia magna Cultured in Standard Medium for Toxicity 
Testing. Effects on the Optimization of Culture Conditions on Life History Parameters of D. magna. Water Research 
24 (9): 1157-1167.

__________
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3. viðbætir

TILREIÐSLA Á SAMSETTU SETI

Samsetning sets

Samsetning á samsettu seti skal vera sem hér segir:

Innihaldsefni Eiginleikar
% af seti
þurrvigt

Mór Barnamosamór, eins nálægt pH-gildinu 5,5–6,0 og unnt er, engar 
sýnilegar plöntuleifar, fínmalaður (kornastærð ≤ 1 mm) og loft
þurrkaður

4–5

Kvarssandur Kornastærð: > 50% af ögnunum skal vera á bilinu 50–200 μm 75–76

Kaólínítleir Kaólínítinnihald ≥ 30% 20

Lífrænt kolefni Stillt með því að bæta við mó og sandi 2 (± 0,5)

Kalsíumkarbónat CaCO3, malað í duft, efnafræðilega hreint 0,05–0,1

Vatn Leiðni ≤ 10 μS/cm 30–50

Undirbúningur

Mórinn er loftþurrkaður og malaður í fíngert duft. Sviflausn með tilskildu magni af módufti í afjónuðu vatni er tilreidd 
með afkastamiklum búnaði til að gera hana einsleita. pHgildi þessarar sviflausnar er stillt í 5,5 ± 0,5 með CaCO3. 
Sviflausnin er undirbúin í a.m.k. tvo daga og hrært varlega við 20 ± 2 °C til að stöðga pHgildið og koma á stöðugum 
örveruefnisþáttum. pHgildið er mælt aftur og ætti að vera 6,0 ± 0,5. Mósviflausnin er síðan blönduð með öðrum 
innihaldsefnum (sandi og kaólínleir) og afjónuðu vatni til að fá einsleitt set með vatnsinnihald á bilinu 30–50% af 
þurrvigt setsins. pH-gildi endanlegrar blöndu er mælt enn einu sinni og stillt í 6,5 til 7,5 með CaCO3 ef nauðsyn krefur. 
Tekin eru sýni af setinu til að ákvarða þurrvigt og lífrænt kolefnainnihald. Síðan er mælt með því að áður en samsett 
set er notað í eiturhrifaprófun á mýflugulirfum sé það undirbúið í sjö daga við sömu skilyrði og verða síðan ríkjandi í 
prófuninni.

Geymsla

Geyma má þurr innihaldsefni til tilreiðslu á gerviseti á þurrum og svölum stað við stofuhita. Ekki skal geyma samsett 
(blautt) set áður en það er notað í prófuninni. Það skal notað tafarlaust eftir 7 daga undirbúningstímabilið sem lýkur 
tilreiðslu þess.

HEIMILDIR:

Kafli C.8 í þessum viðauka, Eiturhrif á ánamaðka

Meller M, Egeler P, Rombke J, Schallnass H, Nagel R og Streit B (1998). Shortterm Toxicity of Lindane, 
Hexachlorobenzene and Copper Sulfate on Tubificid Sludgeworms (Oligochaeta) in Artificial Media. Ecotox. and 
Environ. Safety 39: 1020.

_______
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4. viðbætir

Efnafræðilegir eiginleikar hentugs þynningarvatns

Efni Styrkur

Efnisagnir < 20 mg/l

Heildarmagn lífræns kolefnis < 2 mg/l

Ójónað ammoníak < 1 μg/l

Harka sem CaCO3 < 400 mg/l(*)

Klórleifar < 10 μg/l

Heildarstyrkur fosfórlífrænna varnarefna < 50 ng/l

Heildarstyrkur lífrænna klórvarnarefna ásamt fjölklóruðum bífenýlum < 50 ng/l

Heildarstyrkur lífræns klórs < 25 ng/l

(*) Þó skal athygli vakin á því að ef grunur leikur á víxlverkun milli jóna sem valda hörku og prófunarefnis skal nota vatn með minni 
hörku (af þessum sökum má ekki nota Elendt-Medium M4 við þessar aðstæður).



23.4.2015 Nr. 23/545EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5. viðbætir

Leiðbeiningar um vöktun á kviknun mýflugulirfa

Kviknunargildrur (e. emergence trap) eru settar á bikarglösin. Nota þarf þessar gildrur frá 20. degi til loka prófunarinnar. 
Hér á eftir er teikning af dæmi um gildru sem er notuð.

A: nælonsía

B: plastbikar á hvolfi

C: váhrifabikarglas án stúts (e. lipless)

D: op með síum til að skipta um vatn

E: vatn

F: set

C. 28. PRÓFUN Á EITURHRIFUM Á MÝFLUGULIRFUM Í SETI OG VATNI MEÐ NOTKUN  
Á ÍBÆTTU VATNI

INNGANGUR

1.  Þessi prófunaraðferð jafngildir OECD TG 219 (2004). Þessi prófunaraðferð er ætluð til að meta áhrif af 
langvinnum váhrifum íðefna á lirfur tvívængja, sem búa í seti í ferskvatni, af tegundinni Chironomus sp. Hún 
byggir einkum á BBAviðmiðunarreglum þar sem notað er prófunarkerfi með seti og vatni með gervijarðvegi 
og sviðsmynd af váhrifum með vatnssúlu (1. heimild). Þar er einnig tekið tillit til fyrirliggjandi aðferðarlýsinga 
fyrir eiturhrifaprófanir á Chironomus riparius og Chironomus tentans sem voru þróaðar í Evrópu og Norður-
Ameríku (2., 3., 4., 5., 6., 7. og 8. heimild) og hringprófaðar (1., 6. og 9. heimild). Einnig er heimilt að 
nota aðrar tegundir mýflugulirfna sem hafa verið mikið rannsakaðar, t.d. Chironomus yoshimatsui (10. og  
11. heimild).

2.  Í þessari prófunaraðferð er íbæting í vatn sú sviðsmynd af váhrifum sem notuð. Val á viðeigandi sviðsmynd af 
váhrifum fer eftir fyrirhugaðri notkun á prófuninni. Sviðsmynd af váhrifum á vatn, sem felur í sér íbætingu í 
vatnssúluna, er ætlað að líkja eftir úðareki varnarefnis og nær yfir upphafstoppgildi styrksins í gropuvatni. Það 
er einnig gagnlegt vegna annars konar váhrifa (þ.m.t. íðefnaleka) nema uppsöfnunarferla sem standa lengur en 
prófunartímabilið.

A

B

C

D

E

F
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3.  Efni sem þarf að prófa gagnvart lífverum sem búa í seti er yfirleitt þrávirkt í þessu hólfi í langan tíma. Lífverur 
sem búa í seti geta orðið fyrir váhrifum eftir mörgum leiðum. Hlutfallslegt mikilvægi hverrar váhrifaleiðar og 
sá tími sem það tekur fyrir hverja þeirra að stuðla að heildareiturhrifum er háð eðlisefnafræðilegum eiginleikum 
viðkomandi íðefnis. Að því er varðar mjög ásogandi efni (t.d. með log Kow > 5) eða efni sem eru tengd setinu 
með samgildum tengjum getur inntaka á mengaðri fæðu verið mikilvæg váhrifaleið. Í því skyni að vanmeta 
ekki eiturhrif mjög fitusækinna efna getur komið til greina að bæta fæðu við setið áður en prófunarefnið er 
sett í. Í því skyni að taka tillit til allra hugsanlegra váhrifaleiða er áherslan í þessari prófunaraðferð lögð á 
langtímaváhrif. Tímalengd prófunarinnar er á bilinu 20–28 dagar fyrir C. riparius og C. yoshimatsui og 28–65 
dagar fyrir C. tentans. Ef þörf er á gögnum um skemmri tíma í sérstökum tilgangi, t.d. til að rannsaka áhrif af 
óstöðugu íðefni, er hægt að fjarlægja samhliða prófanir eftir 10 daga.

4.  Mældir endapunktar eru heildarfjöldi fullvaxinna flugna sem kviknuðu og tíminn sem kviknunin tók. Ef þörf er 
á viðbótargögnum um skemmri tíma er mælt með að mæling á lifun og vexti lirfa sé ekki framkvæmd fyrr en 
eftir 10 daga og notaðar fleiri samhliða prófanir eins og við á.

5.  Mælt er með að nota samsett set. Samsett set hefur nokkra kosti fram yfir náttúrulegt set:

— dregið er úr breytileika í tilraunum því það myndar samanburðarnákvæman „staðlaðan efnivið“ og ekki er 
þörf á að finna ómengaða og hreina uppsprettu sets,

— unnt er að hefja prófanir hvenær sem án þess að upp komi árstíðabundinn breytileiki í prófunarsetinu og 
ekki er þörf á að formeðhöndla setið til að fjarlægja dýr sem eru upprunnin í því; notkun á samsettu seti 
dregur einnig úr kostnaði í tengslum við söfnun á nægilegu magni af seti á vettvangi fyrir venjubundnar 
prófanir,

— notkun á samsettu seti gerir það kleift að bera saman eiturhrif og raða efnum til samræmis við það: 
eiturhrifagögn úr prófunum með náttúrulegu seti og gerviseti voru samanburðarhæf að því er varðar 
nokkur íðefni (2. heimild).

6.  Skilgreiningar sem eru notaðar eru gefnar upp í 1. viðbæti.

MEGINREGLA PRÓFUNARINNAR

7.  Mýflugulirfur á fyrsta lirfustigi eru látnar verða fyrir váhrifum af prófunarefni af mismunandi styrk í set og 
vatnskerfum. Prófunin hefst á því að setja lirfur á fyrsta lirfustigi í bikarglös sem innihalda set og vatnskerfið 
og bæta síðan prófunarefninu í vatnið. Kviknunarhraði mýflugulirfa og hraði þroskunar er mældur við lok 
prófunarinnar. Ef þörf krefur er einnig hægt að mæla lifun og þyngd lirfa eftir 10 daga (og notaðar samhliða 
prófanir eins og við á). Þessi gögn eru annaðhvort greind með því að nota aðhvarfslíkan til að meta þann styrk 
sem myndi valda × % skerðingu á kviknun eða lifun lirfa eða vexti þeirra (t.d. EC15, EC50 o.s.frv.) eða með 
því að nota tölfræðilega tilgátuprófun til að ákvarða styrk sem hefur engin merkjanleg áhrif/minnsta styrk sem 
hefur merkjanleg áhrif. Það síðarnefnda krefst samanburðar á áhrifagildum og samanburðargildum með notkun 
tölfræðilegra prófana.

UPPLÝSINGAR UM PRÓFUNAREFNIÐ

8.  Vatnsleysni prófunarefnisins, gufuþrýstingur þess, mæld eða útreiknuð skipting í set og stöðugleiki í vatni og 
seti þurfa að vera þekkt. Fyrir skal liggja áreiðanleg aðferð til að magnákvarða prófunarefnið í yfirliggjandi 
vatni (e. overlying water), gropuvatni og seti með þekktri og skráðri nákvæmni og þekktum greiningarmörkum. 
Meðal gagnlegra upplýsinga eru byggingarformúla og hreinleiki prófunarefnisins. Afdrif prófunarefnisins (t.d. 
eyðing, niðurbrot með og án tilstillis lífvera o.s.frv.) eru einnig gagnlegar upplýsingar. Frekari leiðbeiningar 
um prófun á efnum sem hafa eðlisefnafræðilega eiginleika sem gerir erfitt um vik að framkvæma prófunina eru 
í (12. heimild).

VIÐMIÐUNARÍÐEFNI

9.  Viðmiðunaríðefni er hægt að prófa reglubundið til að tryggja að aðferðarlýsing prófunar og prófunarskilyrði 
séu áreiðanleg. Dæmi um viðmiðunareiturefni sem eru notuð með góðum árangri í hringprófanir og 
fullgildingarrannsóknir eru: lindan, tríflúralín, pentaklórfenól, kadmíumklóríð og kalíumklóríð. (1., 2., 5., 6. og 
13. heimild).

GILDI PRÓFUNARINNAR

10.  Prófunin gildir því aðeins að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:

— kviknun í samanburðarhópunum verður að vera a.m.k. 70% við lok prófunar, (1. og 6. heimild),
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— kviknun fullvaxins C. riparius og C. yoshimatsui úr samanburðarílátum skal verða á bilinu 12 til 23 dögum 
eftir að þau eru sett í ílátin; að því er varðar C. tentans er 20 til 65 daga tímabil nauðsynlegt,

— við lok prófunarinnar skal mæla pH-gildi og styrk uppleysts súrefnis í hverju íláti. Súrefnisstyrkurinn skal 
vera a.m.k. 60% af mettunargildi lofts við hitastigið sem er notað og pHgildi yfirliggjandi vatns skal vera 
á bilinu 6–9 í öllum prófunarílátum,

— munurinn á vatnshitastiginu skal ekki vera meiri en ± 1,0 °C. Hægt væri að stýra vatnshitanum með því að 
nota rými með jafnhita og í því tilviki skal staðfesta stofuhita með viðeigandi millibili.

LÝSING Á AÐFERÐINNI

Prófunarílát

11.  Rannsóknin er framkvæmd í 600 ml bikarglösum úr gleri sem eru 8 cm í þvermál. Önnur ílát eru hentug 
en tryggt skal að dýpt yfirliggjandi vatns og sets sé hæfileg. Yfirborð setsins skal vera nægilegt til að gefa 
2 til 3 cm2 fyrir hverja lirfu. Hlutfallið milli dýptar setlagsins og dýptar yfirliggjandi vatns skal vera 1:4. 
Prófunarílát og annar búnaður, sem kemst í snertingu við prófunarkerfið, skulu eingöngu vera úr gleri eða öðru 
efnafræðilega óvirku efni (t.d. tefloni).

Val á dýrategund

12.  Í prófuninni skal helst nota tegundina Chironomus riparius. Chironomus tentans er einnig hentug tegund en 
erfiðari í meðhöndlun og hún krefst lengri prófunartíma. Einnig er heimilt að nota Chironomus yohimatsui. 
Upplýsingar um ræktunaraðferðir eru gefnar upp í 2. viðbæti fyrir Chironomus riparius. Einnig eru upplýsingar 
um ræktunaraðstæður aðgengilegar fyrir aðrar tegundir þ.e. Chironomus tentans (4. heimild) og Chironomus 
yoshimatsui (11. heimild). Sanngreining á tegundum verður að vera staðfest fyrir prófun en hennar er ekki 
krafist fyrir hverja prófun ef lífverurnar koma úr innanhússræktun.

Set

13.  Helst skal nota samsett set (einnig nefnt endurgert set, gerviset eða tilbúið set). Ef náttúrulegt set er notað skal 
þó lýsa eiginleikum þess (a.m.k. pH-gildi, lífrænu kolefnisinnihaldi, einnig er mælt með ákvörðun á öðrum 
mæliþáttum s.s. hlutfalli kolefnis og köfnunarefnis (C/N) og kornastærðarmælingum) og það skal vera laust við 
alla mengun og aðrar lífverur sem gætu keppt við mýflugulirfurnar eða étið þær. Einnig er mælt með því að áður 
en náttúrulegt set er notað í eiturhrifaprófun á mýflugulirfum sé það undirbúið í sjö daga við sömu skilyrði og 
verða síðan ríkjandi í prófuninni. Mælt er með notkun á eftirfarandi samsettu seti, að stofni til úr gervijarðvegi 
sem er notaður í prófunaraðferð C.8 (14. heimild), í þessari prófun (1., 15. og 16. heimild):

a)  4–5% (þurrvigt) mór: eins nálægt pHgildinu 5,5 til 6,0 og mögulegt er; mikilvægt er að nota mó í 
duftformi, fínmalaðan (kornastærð ≤ 1 mm) og einungis loftþurrkaðan.

b)  20% (þurrvigt) kaólínleir (kaólínítinnihald helst yfir 30%).

c)  75–76% (þurrvigt) kvarssandur (mest skal vera af fínum sandi þar sem yfir 50% af ögnunum er á bilinu 
50–200 μm).

d)  Afjónuðu vatni er bætt við til að ná raka lokablöndunnar á bilinu 30–50%.

e)  Kalsíumkarbónati af efnafræðilegum hreinleika (CaCO3) er bætt við til að stilla pH-gildið í lokablöndu 
setsins í 7,0 ± 0,5.

f)  Lífrænt kolefnainnihald lokablöndunnar skal vera 2% (± 0,5 %) og hún skal stillt með því að nota 
viðeigandi magn af mó og sandi, í samræmi við a- og b-lið.

14.  Uppspretta mós, kaólínleirs og sands skal þekkt. Athuga skal efnisþætti setsins til að ganga úr skugga um að 
efnamengun sé ekki fyrir hendi (þ.e. þungmálmar, lífræn klórsambönd, lífræn fosfórsambönd o.s.frv.). Dæmi 
um tilreiðslu á samsettu seti er lýst í 3. viðbæti. Blöndun á þurrum innihaldsefnum er einnig ásættanleg ef sýnt 
er fram á að innihaldsefnin í setinu skilji sig ekki eftir að yfirliggjandi vatni er bætt við (þ.e. fljótandi móagnir) 
og að mórinn eða setið sé nægilega undirbúið.
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Vatn

15.  Allt vatn, sem er í samræmi við efnafræðilega eiginleika hentugs þynningarvatns, eins og tilgreint er í 2. og 4. 
viðbæti, hentar sem prófunarvatn. Allt hentugt vatn, náttúrulegt vatn (yfirborðsvatn eða grunnvatn), endurgert 
vatn (sjá 2. viðbæti) eða afklórað (e. dechlorinated) kranavatn henta sem ræktunarvatn og prófunarvatn ef 
mýflugulirfur geta lifað í því meðan á ræktun og prófun stendur án þess að sýna merki um streitu. Við upphaf 
prófunarinnar skal pHgildi prófunarvatnsins vera á bilinu 6–9 og heildarharka ekki yfir 400 mg/l sem CaCO3. 
Ef grunur leikur á víxlverkun milli jóna sem valda hörku (e. hardness ion) og prófunarefnis skal nota vatn 
með minni hörku (af þessum sökum má ekki nota Elendt-Medium M4 við þessar aðstæður). Nota skal sömu 
vatnstegundina í allri rannsókninni. Mæla skal gæðaeiginleika vatnsins, sem eru tilgreindir í 4. viðbæti, a.m.k. 
tvisvar á ári eða ef grunur leikur á að þessir eiginleikar kunni að hafa breyst verulega.

Stofnlausnir — Íbætt vatn

16.  Prófunarstyrkur er reiknaður út á grundvelli styrks í vatnssúlunni, þ.e. í vatninu sem liggur yfir setinu. 
Prófunarlausnir af þeim styrk, sem valinn er hverju sinni, fást yfirleitt með því að þynna stofnlausn. Einfaldast 
er að tilreiða stofnlausnir með því að leysa prófunarefnið upp í prófunarmiðlinum. Í tilteknum tilvikum kann að 
vera nauðsynlegt að nota leysa eða dreifiefni til að fá stofnlausn af hæfilegum styrkleika. Dæmi um heppilega 
leysa eru aseton, etanól, metanól, etýlenglýkólmónóetýleter, etýlenglýkóldímetýleter, dímetýlformamíð og 
tríetýlenglýkól. Leyfileg dreifiefni eru Cremophor RH40, Tween 80, 0,01% metýlsellulósi og HCO40. Styrkur 
uppleysandi efnisins í endanlega prófunarmiðlinum skal vera lágmarksstyrkur (þ.e. ≤ 0,1 ml/l) og vera sá sami 
í öllum meðhöndlunum. Ef uppleysandi efni er notað skal það hvorki hafa marktæk áhrif á lifun né merkjanleg, 
skaðleg áhrif á mýflugulirfurnar eins og leitt er í ljós með samanburði þar sem leysirinn er eingöngu notaður. Í 
lengstu lög skal þó forðast notkun slíkra efna.

HÖNNUN PRÓFUNAR

17.  Hönnun prófunar tengist því að velja styrk prófana, fjölda þeirra og styrkbil, fjölda íláta við hvern styrk og 
fjölda lirfa í hverju íláti. Hönnun EC-punktmats, til að meta styrk sem hefur engin merkjanleg áhrif og til að 
framkvæma markprófun, er lýst. Aðhvarfsgreining er ákjósanlegri en tilgátuprófunaraðferð.

Hönnun aðhvarfsgreiningar

18.  Þeir styrkleikar sem eru notaðir í prófuninni skulu ná yfir styrk sem hefur merkjanleg áhrif (t.d. EC15, EC50) og 
styrksviðið sem áhrif prófunarefnisins miðast við. Nákvæmni og einkum áreiðanleiki útreikninga á styrk sem 
hefur merkjanleg áhrif (ECx) verður almennt meiri þegar merkjanleg áhrif eru innan styrkbilsins sem prófað er. 
Forðast skal að framreikna langt undir lægsta jákvæða styrk eða yfir hæsta styrk. Við val á styrkbili sem á að 
nota (sjá 27. lið) er gagnlegt að nota bráðabirgðaprófun til að ákvarða styrkleikasviðið.

19.  Ef meta á ECx skal prófa a.m.k. fimm mismunandi styrkleika og þrjár samhliða prófanir fyrir hvern styrkleika. 
Í öllu falli er ráðlegt að nota nægilegan prófunarstyrk til að gefa færi á góðu mati með líkani. Stuðullinn 
milli mismunandi styrkleika skal ekki vera hærri en tveir (unnt er að gera undantekningar í tilvikum þar sem 
hallatala skammtasvörunarferilsins er lág). Unnt er að fækka samhliða prófunum við hverja meðhöndlun ef 
fjöldi prófunarstyrkleika með mismunandi svörun er aukinn. Ef fjöldi samhliða prófana er aukinn eða bilið 
milli prófunarstyrkleika minnkað hefur það tilhneigingu til að leiða til þrengra öryggisbils fyrir prófunina. Þörf 
er á að nota fleiri samhliða prófanir ef meta á lifun og vöxt lirfa eftir 10 daga.

Hönnun mats á styrk sem hefur engin merkjanleg áhrif/minnsta styrks sem hefur merkjanleg áhrif

20.  Ef meta á minnsta styrk sem hefur merkjanleg áhrif/styrk sem hefur engin merkjanleg áhrif skal nota fimm 
prófunarstyrkleika með a.m.k. fjórum samhliða prófunum og stuðullinn milli styrkleikanna skal ekki vera hærri 
en tveir. Fjöldi samhliða prófana skal nægja til að tryggja viðunandi tölfræðilegan styrk til að greina 20% mun 
miðað við samanburðinn við 5% marktæknistig (p = 0,05). Í tengslum við hraða þroskunar er yfirleitt við hæfi 
að nota dreifnigreiningu, s.s. Dunnett-prófun og Williams-prófun (17., 18., 19. og 20. heimild). Að því er 
varðar kviknunarhlutfall má nota Cochran-Armitage-prófun, nákvæmniprófun Fishers (e. Fisher’s exact) (með 
Bonferroni-leiðréttingu) eða Mantel-Haenszel-prófun.

Markprófun

21.  Framkvæma má markprófun (einn prófunarstyrkur og samanburður) ef engin áhrif sáust við bráðabirgðaprófun 
til að ákvarða styrkleikasviðið. Tilgangurinn með markprófuninni er að gefa til kynna að eiturgildi 
prófunarefnisins sé meira en styrkleikamörkin sem prófuð eru. Ekki er hægt að leggja til styrk sem mælt er 
með í þessari prófunaraðferð; það er eftirlitsaðilans að meta það. Alla jafna er nauðsynlegt að gera a.m.k. sex 
samhliða prófanir, bæði fyrir meðhöndlunar- og samanburðarhópana. Sýna skal fram á viðunandi tölfræðilegan 
styrk til að greina 20% mun miðað við samanburðinn við 5% marktæknistig (p = 0,05). Ef svaranir eru 
mælanlegar (hraði þroskunar og þyngd) er t-prófun hentug tölfræðiaðferð ef gögnin uppfylla kröfurnar fyrir 
þessa prófun (normleiki, einsleit dreifni). Nota má t-prófun fyrir ójafna dreifni eða stikalausa prófun, s.s. 
Wilcoxon-Mann-Whithey-prófun, ef þessar kröfur eru ekki uppfylltar. Að því er varðar kviknunarhlutfall er 
nákvæmniprófun Fishers viðeigandi.
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AÐFERÐ

Váhrifaskilyrði

Tilreiðsla á íbættu vatns- og setkerfi

22.  Viðeigandi magni af samsettu seti (sjá 13.–14. lið og 3. viðbæti) er bætt í prófunarílátin til að mynda a.m.k. 1,5 
cm þykkt lag. Vatni er bætt við svo dýptin verði 6 cm (sjá 15. lið). Hlutfallið milli dýptar setlagsins og vatnsins 
skal ekki vera meiri en 1:4 og setlagið skal ekki vera dýpra en 3 cm. Set og vatnskerfið skal loftað varlega í 
sjö daga áður en prófunarlífverunum er bætt í (sjá 14. lið og 3. viðbæti). Til að komast hjá því að innihaldsefni 
setsins skiljist í sundur eða fíngert efni þyrlist aftur upp meðan prófunarvatninu er bætt í vatnssúluna er hægt 
að hylja setið með plastskífu meðan vatni er hellt á það og fjarlægja skífuna strax þar á eftir. Annar útbúnaður 
kann einnig að vera við hæfi.

23.  Hylja skal prófunarílátin (t.d. með glerplötum). Ef nauðsyn krefur verður bætt við vatni meðan á rannsókninni 
stendur, í staðinn fyrir vatn sem gufar upp, til að vatnshæðin verði eins og í upphafi. Þetta skal gert með því að 
nota eimað eða afjónað vatn til að koma í veg fyrir að sölt myndist.

Prófunarlífverum bætt við

24.  Fjórum til fimm dögum áður en prófunarlífverum er bætt í prófunarílátin skal taka eggjamassa úr ræktununum 
og setja í lítil ílát í ræktunarmiðil. Nota má þroskaðan miðil úr stofnrækt eða nýtilreiddan miðil. Ef hinn 
síðarnefndi er notaður skal bæta svolitlu magni af mat, t.d. grænþörungum og/eða nokkrum dropum af síuvökva 
úr fínmalaðri sviflausn úr fiskafóðri í flögum, út í ræktunarmiðilinn (sjá 2. viðbæti). Einungis skal nota nýklakta 
eggjamassa. Alla jafna byrja lirfurnar að klekjast nokkrum dögum eftir að eggjunum er verpt (2–3 dagar fyrir 
Chironomus riparius við 20 °C og 1–4 dagar fyrir Chironomus tentans við 23 °C og Chironomus yoshimatui 
við 25 °C) og lirfur vaxa í fjórum lirfustigum en hvert stig tekur 4–8 daga. Nota skal fyrsta lirfustig (2–3 
eða 1–4 dögum eftir klak) í prófuninni. Hugsanlega er hægt að athuga lirfustig mýs með því að mæla breidd 
höfuðskeljarinnar (e. head capsule width).

25.  Tuttugu lirfur á fyrsta lirfustigi eru settar af handahófi með ávalri pípettu í hvert prófunarílát sem inniheldur 
íbætta setið og vatn. Hætta verður loftun vatnsins meðan lirfunum er bætt í prófunarílátin og halda því þannig 
í sólarhring til viðbótar eftir að lirfunum er bætt í (sjá 24. og 32. lið) Samkvæmt hönnun prófunarinnar sem er 
notuð (sjá 19. og 20. lið) er fjöldi lirfa sem á að nota fyrir hvern styrkleika a.m.k. 60 fyrir EC-punktmatið og 80 
til að ákvarða styrk sem hefur engin merkjanleg áhrif.

26.  Sólarhring eftir að lirfunum er bætt við er prófunarefninu bætt í yfirliggjandi vatnssúluna og lítilsháttar loftun 
sett af stað aftur. Lítið magn af lausn prófunarefnisins er sett með pípettu undir yfirborð vatnsins. Síðan skal 
blanda yfirliggjandi vatn varlega til að hrófla ekki við setinu.

Prófunarstyrkur

27.  Prófun til að ákvarða styrkleikasviðið getur verið gagnleg til að ákvarða styrkbil fyrir endanlega prófun. Í þessu 
skyni er notuð röð af mismunandi styrkleika prófunarefnisins með mikilli dreifingu. Í því skyni að ná sama 
yfirborðsþéttleika á hverja mýflugulirfu, sem á að nota í endanlegu prófuninni, eru mýflugulirfurnar látnar 
verða fyrir váhrifum af sérhverjum styrkleika prófunarefnisins á tímabili sem gerir kleift að meta viðeigandi 
prófunarstyrkleika og ekki er þörf á samhliða prófunum.

28.  Prófunarstyrkur fyrir endanlega prófun er ákvarðaður á grundvelli niðurstöðu úr prófun til að ákvarða styrk-
leikasviðið. Nota skal a.m.k. fimm mismunandi styrkleika og velja þá eins og lýst er í 18.–20. lið.

Samanburður

29.  Í prófuninni skal nota samanburðarílát án prófunarefnis en með seti, með viðeigandi fjölda af samhliða 
prófunum (sjá 19.–20. lið). Ef leysir hefur verið notaður til ísetningar á prófunarefni (sjá 16. lið) skal bæta við 
samanburði með seti og leysi.

Prófunarkerfi

30.  Notuð eru kyrrstöðukerfi. Í undantekningartilvikum er unnt að nota hálfkyrrstöðu eða gegnumstreymiskerfi 
með ósamfelldri eða samfelldri endurnýjun á yfirliggjandi vatni, t.d. ef gæðaforskrift vatns verður óhentug 
fyrir prófunarlífveruna eða hefur áhrif á efnajafnvægi (t.d. ef gildi uppleysts súrefnis verða of lág, ef styrkur 
útskilnaðarafurða hækkar of mikið eða ef steinefni losna úr seti og hafa áhrif á pH-gildi og/eða vatnshörku). 
Aðrar aðferðir til að auka gæði yfirliggjandi vatns, s.s. loftun, eru þó yfirleitt fullnægjandi og eru æskilegri.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 23/550 23.4.2015

Fæða

31.  Nauðsynlegt er að fóðra lirfurnar, helst daglega eða a.m.k. þrisvar í viku. Fiskafóður (sviflausn í vatnið eða 
fínmöluð fæða, t.d. TetraMin eða TetraPhyll; sjá nánar í 2. viðbæti) í magninu 0,25–0,5 mg (0,35–0,5 mg 
fyrir C. yoshimatui) á hverja lirfu á dag virðist vera nóg fyrir ungar lirfur fyrstu 10 dagana. Nauðsynlegt gæti 
reynst að gefa eldri lirfum svolítið meiri fæðu: 0,5–1 mg á hverja lirfu á dag ætti að nægja það sem eftir er 
af prófuninni. Minnka skal matarskammtinn í öllum meðhöndlunum og samanburðarhópum ef sveppavöxtur 
sést eða ef vart verður við að dýr drepast í samanburðarhópum. Ef ekki er unnt að stöðva sveppavöxtinn á að 
endurtaka prófunina. Við prófun á mjög ásogandi efnum (t.d. með log Kow > 5) eða efnum sem mynda samgild 
tengsl við set er hægt að bæta því magni af fæðu sem er nauðsynleg til að tryggja lifun og náttúrulegan vöxt 
lífveranna við samsetta setið fyrir stöðgunartímabilið. Í þessu skyni verður að nota plöntuefni í stað fiskafóðurs, 
t.d. er heimilt að nota sem viðbót 0,5% (þurrvigt) af fínmöluðum laufum, t.d. af brenninetlu (Urtica dioica), 
mórberjatré (Morus alba), hvítsmára (Trifolium repens), spínati (Spinacia olerace) eða öðru plöntuefni 
(Cerophyl eða αsellulósa).

Ræktunarskilyrði

32.  Yfirliggjandi vatn í prófunarílátum er loftað varlega, helst sólarhring eftir að lirfunum er bætt í, og því er haldið 
áfram meðan á prófuninni stendur (þess skal gætt að styrkur uppleysts súrefnis falli ekki niður fyrir 60% af 
mettunargildi lofts). Loftað er gegnum Pasteur-pípettu úr gleri sem er fest 2–3 cm ofan við setlagið (þ.e. ein eða 
nokkrar loftbólur/sek). Þegar rokgjörn efni eru prófuð má íhuga að lofta ekki set og vatnskerfið.

33.  Prófunin er framkvæmd við stöðugt hitastig, 20 °C (± 2 °C). Að því er varðar C. tentans og C. yoshimatui er 
mælt með hitastiginu 23 °C og 25 °C (± 2 °C), í þeirri röð. Notuð er 16 klst. ljóslota og ljósstyrkur skal vera 
500 til 1000 lúx.

Váhrifatími

34.  Váhrifin hefjast þegar lirfurnar eru settar í íbættu ílátin og samanburðarílátin. Hámarksváhrifatími er 28 dagar 
fyrir C. riparius og C. yoshimatsui og 65 dagar fyrir C. tentans. Ef mý kviknar fyrr er hægt að binda enda á 
prófunina að lágmarki fimm dögum eftir að síðasta fullvaxna dýrið kviknar í samanburðinum.

ATHUGANIR

Kviknun

35.  Þroskunartími og heildarfjöldi fullkviknaðra karl og kvenmýflugna eru ákvarðaðir. Auðvelt er að þekkja 
karlflugurnar á fjöðurlaga fálmurum.

36.  Athuga skal prófunarílátin a.m.k. þrisvar í viku til að meta sjónrænt hvort um er að ræða óeðlilegt atferli (t.d. 
fara úr setinu, synda á óvenjulegan hátt) miðað við samanburðinn. Á tímabilinu þegar búist er við kviknun er 
nauðsynlegt að telja kviknaðar mýflugur daglega. Kyn og fjöldi fullkviknaðra mýflugna er skráður daglega. 
Eftir sanngreiningu eru mýflugurnar fjarlægðar úr ílátunum. Skrá skal alla eggjamassa sem til leggjast áður en 
bundinn er endir á prófunina og þeir síðan fjarlægðir til að koma í veg fyrir að lirfur komi aftur fram í setinu. 
Fjöldi sýnilegra púpa, sem hafa ekki kviknað, er einnig skráður. Leiðbeiningar um mælingar á kviknun eru 
settar fram í 5. viðbæti.

Vöxtur og lifun

37.  Ef leggja á fram gögn um lifun og vöxt lirfa eftir 10 daga skal bæta við prófunarílátum í upphafi svo hægt sé 
að nota þau í framhaldinu. Setið úr þessum viðbótarílátum er sigtað með 250 μm sigti til að lirfurnar verði eftir. 
Viðmiðun um dauða er hreyfingarleysi eða skortur á svörun við líkamlegu áreiti. Lirfur sem heimtast ekki skal 
einnig telja sem dauðar (lirfur sem hafa drepist í upphafi prófunar gætu hafa brotnað niður af völdum örvera). 
Þurrvigt (án ösku) lifandi lirfa úr hverju prófunaríláti er ákvörðuð og meðalþurrvigt einstakra lirfa í hverju íláti 
fyrir sig reiknað út. Gagnlegt er að ákvarða hvaða lirfustigi lifandi lirfur tilheyra; í því skyni er hægt að mæla 
breidd höfuðskeljarinnar á hverri lirfu fyrir sig.

Greiningarmælingar

Styrkur prófunarefnisins

38.  Greina skal að lágmarki sýni úr yfirliggjandi vatni, gropuvatni og seti við upphaf prófunarinnar (helst 
klukkustund eftir að prófunarefninu er bætt í) og við lok hennar, við hæsta styrk og lægri styrk. Þessar ákvarðanir 
á styrk prófunarefnis veita upplýsingar um hegðun/skiptingu prófunarefnisins í vatns og setkerfinu. Taka sýna 
úr setinu við upphaf prófunarinnar kann að hafa áhrif á prófunarkerfið (t.d. að fjarlægja prófunarlirfur) og 
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því skal nota prófunarílát sem var bætt við til að framkvæma magngreiningar við upphaf prófunarinnar og 
á meðan á henni stendur, ef við á (sjá 39. lið). Vera má að mælingar í seti séu ekki nauðsynlegar ef skipting 
prófunarefnisins milli vatns og sets hefur verið ákvörðuð með skýrum hætti í vatns- og setrannsókn við 
sambærileg skilyrði (t.d. hlutfall sets og vatns, notkunaraðferð, lífrænt kolefnainnihald setsins).

39.  Þegar millimælingar eru framkvæmdar (t.d. á 7. degi), og ef það þarf stór sýni í greininguna sem ekki er 
hægt að taka úr prófunarílátum án þess að það hafi áhrif á prófunarkerfið, skal gera magngreiningar á sýnum 
úr prófunarílátum sem var bætt í og hafa verið meðhöndluð á sama hátt (þ.m.t. að því er varðar tilvist 
prófunarlífvera) en ekki verið notuð til líffræðilegrar athugunar.

40.  Skiljun, t.d. við 10 000 g og 4 °C í 30 mínútur, er sú aðferð sem mælt er með til að einangra millivatn. Ef sýnt 
er að prófunarefnið ásogast ekki við síur getur þó síun einnig verið hentug. Í sumum tilvikum er ef til vill ekki 
mögulegt að greina styrk í gropuvatni vegna þess að sýnið er of lítið.

Eðlisefnafræðilegir mæliþættir

41.  Mæla skal pH-gildi, uppleyst súrefni í prófunarvatninu og hitastig í prófunarílátunum á viðeigandi hátt (sjá 10. 
lið). Mæla skal hörku og ammoníak í samanburðinum og í einu prófunaríláti við hæsta styrk við upphaf og við 
lok prófunarinnar.

GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

Úrvinnsla niðurstaðna

42.  Tilgangurinn með þessari prófun er að ákvarða áhrif prófunarefnisins á hraða þroskunar og heildarfjölda 
fullkviknaðra karl og kvenmýflugna eða, ef um er að ræða prófun í 10 daga, áhrif á lifun og þyngd lirfanna. 
Ef ekki eru neinar vísbendingar um tölfræðilegan mun á næmi kynjanna má hópa niðurstöður um karl- og 
kvenflugur til tölfræðilegra greininga. Hægt er að leggja tölfræðilegt mat á mun á næmi kynjanna, t.d. með a 
χ2r × 2 töfluprófun. Ef þörf krefur skal ákvarða lifun lirfa og meðalþurrvigt einstakra lirfa í hverju íláti fyrir 
sig eftir 10 daga.

43.  Styrkáhrif, gefin upp sem styrkur í yfirliggjandi vatninu, eru reiknuð út, helst á grundvelli mælds styrks við 
upphaf prófunarinnar (sjá 38. lið).

44.  Til að reikna út punktmat fyrir EC50 eða önnur ECx er hægt að nota tölfræðilegar upplýsingar um hvert ílát sem 
eiginlegar, samhliða prófanir. Við útreikning á öryggisbili fyrir öll ECx skal taka breytileika milli íláta með í 
reikninginn eða sýna að þessi breytileiki sé svo lítill að hægt sé að líta fram hjá honum. Þegar líkanið er aðlagað 
með aðferð minnstu fervika (e. Least Squares) skal nota umbreytingar á tölfræðilegar upplýsingar um hvert ílát 
til að bæta einsleitni dreifninnar. Þó skal reikna ECx-gildin eftir að svöruninni hefur verið umbreytt til baka í 
upprunalega gildið.

45.  Þegar tölfræðileg greining miðar að því að ákvarða styrk sem hefur engin merkjanleg áhrif/minnsta styrk 
sem hefur merkjanleg áhrif með tilgátuprófun þarf að taka breytileika milli íláta með í reikninginn, t.d. með 
stigskiptri dreifnigreiningu (e. nested ANOVA). Að öðrum kosti geta traustari prófanir (21. heimild) verið 
viðeigandi við aðstæður þar sem ekki er hægt að nota venjulegar forsendur dreifnigreiningar.

Kviknunarhlutfall

46.  Kviknunarhlutföll eru skammtabundin gögn (e. quantal data) og unnt er að greina þau með því að nota 
Cochran-Armitage-prófun á stiglækkandi hátt ef búist er við einhalla skammtasvörun og þessi gögn eru í 
samræmi við þessar væntingar. Ef ekki, er hægt að nota nákvæmniprófun Fishers eða Mantel-Haenszel-prófun 
með aðlöguðum p-gildum Bonferroni-Holm. Ef vísbendingar eru um meiri breytileika milli samhliða prófana 
innan sama styrkleika en tvíliða dreifing bendir til (oft nefnt aukalegur tvíliðubreytileiki (e. extra-binomial 
variation)) skal nota trausta Cochran-Armitage-prófun eða nákvæmiprófun Fishers eins og lagt er til í (21. 
heimild).

47.  Summa mýflugna sem kviknuðu í hverju íláti, ne, er ákvörðuð og deilt í hana með fjölda lirfa sem settar voru í 
það, na:

þar sem:

ER = kviknunarhlutfall

ne = fjöldi mýflugna sem kviknaði í hverju íláti

na = fjöldi lirfa sem var settur í hvert ílát
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48.  Annar valkostur, sem hentar best fyrir stór úrtök, ef um er að ræða aukalegan tvíliðubreytileika, er að 
meðhöndla kviknunarhlutfallið sem stöðuga svörun og nota aðferðir á borð við Williamsprófun ef búist er við 
einhalla skammtasvörun og það er í samræmi við gögn um kviknunarhlutfall. Dunnettsprófun er viðeigandi ef 
einhalli helst ekki. Mikil úrtaksstærð er skilgreind hér sem úrtak þar sem fjöldinn sem kviknaði og fjöldinn sem 
kviknaði ekki fer í báðum tilvikum yfir fimm á hverja samhliða prófun (ílát).

49.  Við dreifnigreiningu ætti fyrst að umbreyta hlutfallsgildum kviknunar (ER) með arkarsínus af kvaðratrótinni 
(arcsinsquare rootumbreytingu), eða FreemanTukeyumbreytingu, til að fá áætlaða normaldreifingu og til að 
jafna dreifni. Hægt er að nota Cochran-Armitage-prófun, nákvæmniprófun Fishers (Bonferroni) eða Mantel-
Haenszel-prófun ef fjöldi er notaður. Arcsin-square root-umbreytingum er beitt með því að taka arkarsínus 
(sine-1) af kvaðratrót ER.

50.  Að því er varðar kviknunarhlutföll eru ECx-gildi reiknuð út með því að nota aðhvarfsgreiningu (eða t.d. probit- 
(22. heimild) logit- eða Weibullaðferð, viðeigandi hugbúnað sem fæst á markaði o.s.frv.). Ef aðhvarfsgreining 
tekst ekki (t.d. ef það eru færri en tvö hlutasvör) eru notaðar aðrar stikalausar aðferðir, s.s. hlaupandi meðaltal 
eða einfaldur innreikningur.

Hraði þroskunar

51.  Meðaltalsþroskunartími sýnir meðaltalstímabilið milli þess að lirfurnar eru settar í (dagur 0 í prófuninni) og 
þangað til tilraunahópur mýflugna kviknar. (Taka skal tillit til aldurs lirfanna við ísetningu við útreikning á 
raunþroskunartíma). Hraði þroskunar er umhverfa þroskunartímans (eining: 1/dagur) og sýnir þann hluta 
lirfuþroskunar sem á sér stað á hverjum degi. Hraði þroskunar er ákjósanlegastur til að meta þessar rannsóknir 
á eiturhrifum í seti þar eð dreifni hans er minni, hann er einsleitari og nær normaldreifingu samanborið við 
þroskunartíma. Þar af leiðandi er hægt að nota öflugar, stikabundnar prófunaraðferðir með þroskunarhraða 
fremur en með þroskunartíma. Að því er varðar hraða þroskunar sem samfellda svörun er hægt að meta ECx-
gildi með því að nota aðhvarfsgreiningu (t.d. 23. og 24. heimild).

52.  Að því er varðar eftirfarandi tölfræðilegar prófanir: fjöldi mýflugna sem sést á skoðunardag × sem búist er við 
að hafi kviknað að meðaltali á tímabilinu á milli dags x og dags x – l (l = lengd skoðunarmillibils, yfirleitt 1 
dagur). Meðaltalshraði þroskunar í hverju íláti (x) er reiknaður út í samræmi við:

þar sem:

(x): meðaltalshraði þroskunar í hverju íláti

i: stuðull fyrir skoðunarmillibil

m: hámarksfjöldi skoðunarmillibila

(i): fjöldi mýflugna sem kviknaði í skoðunarmillibili i

ne: heildarfjöldi mýflugna sem kviknaði við lok tilraunar (= Σfi)

xi: hraði þroskunar hjá mýflugum sem kviknuðu í millibili i

þar sem:

daguri: skoðunardagur (dagar frá ísetningu)

li: lengd skoðunarmillibils i (dagar, yfirleitt 1 dagur)

Prófunarskýrsla

53. Í prófunarskýrslunni skulu a.m.k. vera eftirtaldar upplýsingar:

 Prófunarefni:

— eðliseiginleikar og, ef við á, eðlisefnafræðilegir eiginleikar (vatnsleysni, gufuþrýstingur, deilistuðull í 
jarðvegi (eða í seti ef hann liggur fyrir) stöðugleiki í vatni, o.s.frv.),

— efnafræðileg sanngreiningargögn (almennt heiti, efnaheiti, byggingarformúla, CAS-númer, o.s.frv.), þ.m.t. 
hreinleiki og greiningaraðferð til að magnákvarða prófunarefnið.
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 Prófunartegundir:

— tilraunadýr sem eru notuð: tegundir, vísindaheiti, uppruni lífvera og ræktunarskilyrði,

— upplýsingar um meðhöndlun á eggjamössum og lirfum,

— aldur tilraunadýra þegar þau eru sett í prófunarílátin.

 Prófunarskilyrði:

— set sem er notað, þ.e. náttúrulegt eða samsett set,

— að því er varðar náttúrulegt set: staðsetning og lýsing á sýnatökustað þar sem setið var tekið, þ.m.t., ef unnt 
er, mengunarsaga; eiginleikar: pH-gildi, lífrænt kolefnainnihald, hlutfall kolefnis og köfnunarefnis (C/N) 
og kornastærðarmælingar (ef við á),

— tilreiðsla á samsettu seti: innihaldsefni og eiginleikar (lífrænt kolefnainnihald, pH-gildi, raki o.s.frv. við 
upphaf prófunarinnar),

— tilreiðsla á prófunarvatninu (ef endurgert vatn er notað) og eiginleikar (súrefnisstyrkur, pH-gildi, leiðni, 
harka o.s.frv. við upphaf prófunarinnar),

— dýpt sets og yfirliggjandi vatns,

— rúmmál yfirliggjandi vatns og gropuvatns; þyngd á blautu seti með og án gropuvatns,

— prófunarílát (efni og stærð),

— aðferð við tilreiðslu á stofnlausnum og prófunarstyrkur,

— ísetning prófunarefnis: prófunarstyrkur sem er notaður, fjöldi samhliða prófana og notkun á leysi, ef 
einhver er,

— ræktunarskilyrði: hitastig, birtuferli og styrkleikastig, loftun (tíðni og styrkleikastig),

— ítarlegar upplýsingar um fóðrun ná yfir tegund fæðu, tilreiðslu, magn og fóðrunarfyrirkomulag.

 Niðurstöður:

— nafngildi prófunarstyrks, mældur prófunarstyrkur og niðurstöður úr öllum greiningum til að ákvarða styrk 
prófunarefnisins í prófunarílátinu,

— vatnsgæði í prófunarílátunum, þ.e. pH-gildi, hitastig, uppleyst súrefni, harka og ammoníak,

— endurnýjun á prófunarvatni sem gufað hefur upp, ef um slíkt er að ræða,

— fjöldi karl og kvenmýflugna sem kvikna í hverju íláti og á hverjum degi,

— fjöldi lirfa sem ekki kviknuðu sem mýflugur í hverju íláti,

— meðalþurrvigt einstakra lirfa í hverju íláti og eftir hverju lirfustigi, ef við á,

— hundraðshlutfall kviknunar á hverja samhliða prófun og prófunarstyrk (karl og kvenmýflugur í safnsýni),

— meðaltalshraði þroskunar hjá fullkviknuðum mýflugum á hverja samhliða prófun og meðhöndlunarhlutfall 
(karl og kvenmýflugur í safnsýni),

— mat á endapunktum eitrunar, t.d. ECx (og tengdum öryggisbilum), styrk sem hefur engin merkjanleg áhrif 
og/eða minnsta styrk sem hefur merkjanleg áhrif, og tölfræðiaðferðir sem eru notaðar til að ákvarða þá,

— umfjöllun um niðurstöðurnar, þ.m.t. öll áhrif sem frávik frá prófunaraðferðinni hafa á niðurstöðu 
prófunarinnar.
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1. viðbætir

SKILGREININGAR

Í þessari prófunaraðferð eru notaðar eftirfarandi skilgreiningar:

Samsett set eða endurgert set, gerviset eða tilbúið set er blanda efna sem er notað til að líkja eftir eðlisrænum efnisþáttum 
náttúrulegs sets.

Yfirliggjandi vatn er vatn sem er sett yfir setið í prófunarílátinu.

Millivatn eða gropuvatn er vatnið í rýminu á milli setsins og jarðvegsagnanna.

Íbætt set er set sem prófunarefni hefur verið bætt í.

Prófunaríðefni: Sérhvert efni og blanda sem eru prófuð með þessari prófunaraðferð.

________
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2. viðbætir

Ráðleggingar varðandi ræktun á Chironomus riparius

1. Hægt er að rækta Chironomus lirfur í kristöllunarskálum eða stærri ílátum. Fínum kvarssandi er dreift í þunnu 
lagi, u.þ.b. 5 til 10 mm djúpu, yfir botninn á ílátinu. Einnig hefur verið sýnt fram á að kísilgúr sé hentugt undirlag 
(t.d. Merck, Art 8117) (þynnra lag, nokkrir millimetrar á þykkt, er nóg). Síðan er hæfilegu vatnsmagni bætt við þar 
til dýptin er nokkrir sentimetrar. Bæta skal við vatni eftir þörfum í staðinn fyrir tap vegna uppgufunar og koma í 
veg fyrir þurrkun. Hægt er að skipta um vatn ef nauðsyn krefur. Lofta skal varlega. Geyma skal lirfueldisílátin í 
hentugu búri sem kemur í veg fyrir að fullvaxin dýr sem kvikna sleppi út. Búrið skal vera nægilega stórt til að gera 
fullvöxnum dýrum kleift að sveima, annars verður ef til vill engin mökun (lágmark er ca 30 × 30 × 30 cm).

2.  Búr skulu höfð við stofuhita eða í rými þar sem umhverfið er stöðugt við 20 ± 2 °C með ljóslotu þar sem er bjart í 
16 klst. (styrkleikastig ca 1000 lúx), dimmt í 8 klst. Greint hefur verið frá að loftraki sem er innan við 60% RH geti 
komi í veg fyrir fjölgun.

Þynningarvatn

3.  Nota má allt hentugt vatn, náttúrulegt eða tilbúið. Brunnvatn, afklórað kranavatn og tilbúnir miðlar (t.d. miðillinn 
Elendt „M4“ eða „M7“, sjá hér á eftir) eru oft notuð. Loftblanda þarf vatnið fyrir notkun. Ef nauðsyn krefur er hægt 
að endurnýja ræktunarvatnið með því að hella notaða vatninu eða sjúga það varlega úr ræktunarílátunum án þess að 
eyðileggja lirfupípurnar.

Fóðrun á lirfum

4. Fóðra skal Chironomus lirfur með fiskafóðri í flögum (TetraMin®, TetraPhyll® eða öðrum svipuðum tegundum af 
fiskafóðri, sem er bundið einkaleyfi) með a.m.k. 250 mg á hvert ílát á hverjum degi. Þetta er hægt að gefa sem þurrt, 
malað duft eða sem sviflausn í vatni: 1,0 g af flögufóðri er bætt við 20 ml af þynningarvatni og blandað saman til 
að fá einsleita blöndu. Þessa blöndu má gefa í 5 ml skammti á hvert ílát á hverjum degi (hristist fyrir notkun). Eldri 
lirfur mega fá meira.

5.  Fóðrun er aðlöguð samkvæmt vatnsgæðum. Ef ræktunarmiðillinn verður „skýjaður“ skal minnka fóðrunina. Vakta 
skal viðbót við fæðu vandlega. Of lítil fæða mun valda því að lirfan færir sig að vatnssúlunni og of mikil fæða mun 
valda aukinni virkni örvera og lægri súrefnisstyrk. Bæði skilyrðin geta leitt til minni vaxtarhraða.

6.  Einnig má bæta nokkrum grænþörungafrumum við (t.d. Scenedesmus subspicatus, Chlorella vulgaris) þegar ný 
ræktunarílát eru sett upp.

Fóðrun á fullvöxnum flugum sem hafa kviknað

7.  Nokkrar tilraunir benda til þess að baðmullarhnoðri, bleyttur í mettaðri súkrósalausn, geti nýst sem fæða fyrir 
fullvaxnar flugur sem hafa kviknað.

Kviknun

8.  Fullvaxnar flugur byrja að kvikna úr lirfueldisílátunum við 20 ± 2 °C eftir u.þ.b. 13–15 daga. Karlflugurnar eru 
auðþekkjanlegar á fjöðurlaga fálmurum.

Eggjamassar

9.  Um leið og fullvaxnar flugur eru til staðar í eldisbúrinu skal skoða öll lirfueldisílát þrisvar í viku til að kanna 
hvort hlaupkenndir eggjamassar hafi lagst til. Ef eggjamassar eru til staðar skal fjarlægja þá varlega. Þá skal setja 
í litla skál sem inniheldur sýni af ræktunarvatninu. Eggjamassar eru notaðir til að koma af stað nýrri ræktun í 
ræktunarílátum (t.d. 2–4 eggjamassar/ílát) eða notaðir í eiturhrifaprófanir.

10.  Fyrsta lirfustigið ætti að klekjast eftir 2–3 daga.

Uppsetning nýrra ræktunaríláta

11.  Um leið og ræktanir hafa fest sig í sessi ætti að vera mögulegt að setja upp ný lirfuræktunarílát vikulega eða sjaldnar, 
með hliðsjón af prófunarkröfum, og fjarlægja eldri ílát eftir að fullvaxnar mýflugur hafa kviknað. Með því að nota 
þetta kerfi verður reglulegt framboð á fullvöxnum flugum í framleiðslu með lágmarksstýringu.
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Tilreiðsla prófunarlausnanna „M4“ og „M7“

12.  Elendt (1990) hefur lýst „M4“-miðlinum. „M7“-miðillinn er tilreiddur eins og „M4“-miðillinn að undanskildum 
efnunum sem eru tilgreind í töflu 1 en styrkur þeirra er fjórfalt lægri í „M7“ en í „M4“. Útgefið efni um „M7“
miðilinn er í undirbúningi (Elendt, persónuleg orðsending). Ekki skal tilreiða prófunarlausnina samkvæmt Elendt og 
Bias (1990) þar eð styrkur NaSiO3 5 H2O, NaNO3, KH2PO4 og K2HPO4 sem gefinn er fyrir tilreiðslu á stofnlausnum 
er ekki fullnægjandi.

Tilreiðsla „M7“-miðils

13.  Hver stofnlausn (I) er tilreidd sérstaklega og sameinuð stofnlausn (II) er tilreidd úr þessum stofnlausnum (I) (sjá 
töflu 1). 50 ml af sameinuðu stofnlausninni (II) og það magn af hverri stofnlausn með helstu næringarefnum sem 
er gefið upp í töflu 2 eru fyllt að 1 lítra með afjónuðu vatni til að tilreiða „M7“miðilinn. Vítamínstofnlausn er 
tilreidd með því að bæta þremur vítamínum við afjónað vatn, eins og tilgreint er í töflu 3, og 0,1 ml af sameinaðri 
vítamínstofnlausn er bætt við endanlega „M7“-miðilinn rétt fyrir notkun. (Vítamínstofnlausnin er geymd fryst í 
litlum deiliskömmtum). Miðillinn er loftblandaður og stöðgaður.

Tafla 1

Stofnlausnir af snefilefnum fyrir miðlana M4 og M7

Stofnlausnir (I)
Magn (mg) fyllt 

að 1 lítra af 
afjónuðu vatni

Til að tilreiða sameinaða stofnlausn 
(II): blanda skal eftirfarandi magn 
(ml) af stofnlausn (I) og fylla að 1 

lítra af afjónuðu vatni

Endanlegur styrkur í 
prófunarlausnum (mg/l)

M4 M7 M4 M7

H3BO3(1) 57 190 1,0 0,25 2,86 0,715

MnCl2 · 4 H2O (1) 7 210 1,0 0,25 0,361 0,090

LiCl (1) 6 120 1,0 0,25 0,306 0,077

RbCl (1) 1 420 1,0 0,25 0,071 0,018

SrCl2 · 6 H2O (1) 3 040 1,0 0,25 0,152 0,038

NaBr (1) 320 1,0 0,25 0,016 0,004

Na2MoO4 · 2 H2O (1) 1 260 1,0 0,25 0,063 0,016

CuCl2 · 2 H2O (1) 335 1,0 0,25 0,017 0,004

ZnCl2 260 1,0 1,0 0,013 0,013

CaCl2 · 6 H2O 200 1,0 1,0 0,010 0,010

KI 65 1,0 1,0 0,0033 0,0033

Na2SeO (1) 43,8 1,0 1,0 0,0022 0,0022

NH4VO (1) 11,5 1,0 1,0 0,00058 0,00058

Na2EDTA · 2 H2O (1) (2) 5 000 20,0 5,0 2,5 0,625

FeSO4 · 7 H2O (1) (2) 1 991 20,0 5,0 1,0 0,249

(1) Það er munur á þessum efnum í M4 og M7 eins og tilgreint er hér að framan.
(2) Þessar lausnir eru tilreiddar hver fyrir sig, síðan hellt saman og gufusæfðar tafarlaust.

Tafla 2

Stofnlausn með helstu næringarefnum fyrir miðlana M4 og M7

Magn fyllt að 1 lítra af 
afjónuðu vatni

(mg)

Magn stofnlausnar með helstu 
næringarefnum sem er bætt 

við til að tilreiða miðlana M4 
og M7
(ml/l)

Endanlegur styrkur í 
prófunarlausnunum M4 og 

M7
(mg/l)

CaCl2 · 2 H2O 293 800 1,0 293,8

MgSO4 · 7 H2O 246 600 0,5 123,3
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Magn fyllt að 1 lítra af 
afjónuðu vatni

(mg)

Magn stofnlausnar með helstu 
næringarefnum sem er bætt 

við til að tilreiða miðlana M4 
og M7
(ml/l)

Endanlegur styrkur í 
prófunarlausnunum M4 og 

M7
(mg/l)

KCl 58 000 0,1 5,8

NaHCO3 64 800 1,0 64,8

NaSiO3 · 9 H2O 50 000 0,2 10,0

NaNO3 2 740 0,1 0,274

KH2PO4 1 430 0,1 0,143

K2HPO4 1 840 0,1 0,184

Tafla 3

Vítamínstofnlausn fyrir miðlana M4 og M7 

Allar þrjár vítamínlausnirnar eru sameinaðar til að útbúa eina vítamínstofnlausn.

Magn fyllt að 1 lítra af 
afjónuðu vatni

(mg)

Magn vítamínstofnlausnar 
sem er bætt við til að tilreiða 

miðlana M4 og M7
(ml/l)

Endanlegur styrkur í 
prófunarlausnunum M4 og 

M7
(mg/l)

Þíamínvetnisklóríð 750 0,1 0,075

Sýanókóbalamín (B12) 10 0,1 0,0010

Bíótín 7,5 0,1 0,00075

HEIMILDIR:

BBA (1995). Long-term toxicity test with Chironomus riparius: Development and validation of a new test system. 
Ritstj. M. Streloke og H. Köpp. Berlín 1995.

Elendt, B.P. (1990). Selenium Deficiency in Crustacean. Protoplasma 154: 25-33.

Elendt, B.P. & W.R. Bias (1990). Trace Nutrient Deficiency in Daphnia magna Cultured in Standard Medium for 
Toxicity Testing. Effects on the Optimization of Culture Conditions on Life History Parameters of D. magna. Water 
Research 24 (9): 1157-1167.

__________
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3. viðbætir

TILREIÐSLA Á SAMSETTU SETI

Samsetning sets

Samsetning á samsettu seti skal vera sem hér segir:

Innihaldsefni Eiginleikar % af seti
þurrvigt

Mór Barnamosamór, eins nálægt pH-gildinu 5,5–6,0 og unnt er, 
engar sýnilegar plöntuleifar, fínmalaður (kornastærð ≤ 1 mm) og 
loftþurrkaður

4–5

Kvarssandur Kornastærð: > 50% af ögnunum skal vera á bilinu 50–200 μm 75–76

Kaólínítleir Kaólínítinnihald ≥ 30% 20

Lífrænt kolefni Stillt með því að bæta við mó og sandi 2 (± 0,5)

Kalsíumkarbónat CaCO3, malað í duft, efnafræðilega hreint 0,05-0,1

Vatn Leiðni ≤ 10 μS/cm 30-50

Undirbúningur

Mórinn er loftþurrkaður og malaður í fíngert duft. Sviflausn með tilskildu magni af módufti í afjónuðu vatni er tilreidd 
með afkastamiklum búnaði til að gera hana einsleita. pHgildi þessarar sviflausnar er stillt í 5,5 ± 0,5 með CaCO3. 
Sviflausnin er undirbúin í a.m.k. tvo daga og hrært varlega við 20 ± 2 °C til að stöðga pHgildið og koma á stöðugum 
örveruefnisþáttum. pHgildið er mælt aftur og ætti að vera 6,0 ± 0,5. Mósviflausnin er síðan blönduð með öðrum 
innihaldsefnum (sandi og kaólínleir) og afjónuðu vatni til að fá einsleitt set með vatnsinnihald á bilinu 30–50% af 
þurrvigt setsins. pH-gildi endanlegrar blöndu er mælt enn einu sinni og stillt í 6,5 til 7,5 með CaCO3 ef nauðsyn krefur. 
Tekin eru sýni af setinu til að ákvarða þurrvigt og lífrænt kolefnainnihald. Síðan er mælt með því að áður en samsett 
set er notað í eiturhrifaprófun á mýflugulirfum sé það undirbúið í sjö daga við sömu skilyrði og verða síðan ríkjandi í 
prófuninni.

Geymsla

Geyma má þurr innihaldsefni til tilreiðslu á gerviseti á þurrum og svölum stað við stofuhita. Ekki skal geyma samsett 
(blautt) set áður en það er notað í prófuninni. Það skal notað tafarlaust eftir 7 daga undirbúningstímabilið sem lýkur 
tilreiðslu þess.

HEIMILDIR:

Kafli C.8 í þessum viðauka, Eiturhrif á ánamaðka

Meller M, Egeler P, Rombke J, Schallnass H, Nagel R, Streit B (1998). Short-term Toxicity of Lindane, Hexachlorobenzene 
and Copper Sulfate on Tubificid Sludgeworms (Oligochaeta) in Artificial Media. Ecotox. and Environ. Safety 39: 1020.

_________
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4. viðbætir

Efnafræðilegir eiginleikar hentugs þynningarvatns

Efni Styrkur

Efnisagnir < 20 mg/l

Heildarmagn lífræns kolefnis < 2 mg/l

Ójónað ammoníak < 1 μg/l

Harka sem CaCO3 < 400 mg/l(*)

Klórleifar < 10 μg/l

Heildarstyrkur fosfórlífrænna varnarefna < 50 ng/l

Heildarstyrkur lífrænna klórvarnarefna ásamt fjölklóruðum bífenýlum < 50 ng/l

Heildarstyrkur lífræns klórs < 25 ng/l

(*) Þó skal athygli vakin á því að ef grunur leikur á víxlverkun milli jóna sem valda hörku og prófunarefnis skal nota vatn með minni 
hörku (af þessum sökum má ekki nota Elendt-Medium M4 við þessar aðstæður).
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5. viðbætir

Leiðbeiningar um vöktun á kviknun mýflugulirfa

Kviknunargildrur (e. emergence trap) eru settar á bikarglösin. Nota þarf þessar gildrur frá 20. degi til loka prófunarinnar. 
Hér á eftir er teikning af dæmi um gildru sem er notuð.

 

A: nælonsía

B: plastbikar á hvolfi

C: váhrifabikarglas án stúts (e. lipless)

D: op með síum til að skipta um vatn

E: vatn

F: set

C.29. AUÐLÍFBRJÓTANLEIKI — KOLTVÍSÝRINgUR Í LOKUÐUm ÍLÁTUm (KOLLRÚmSPRÓFUN)

INNGANGUR

1.  Þessi prófunaraðferð jafngildir OECD-viðmiðunarreglu 310 um prófanir (2006). Þessi prófunaraðferð er 
skimunaraðferð til að meta auðlífbrjótanleika íðefna og veitir svipaðar upplýsingar og prófunaraðferðirnar 
sex sem lýst er í kafla C.4 í þessum viðauka A til F. Þess vegna getur íðefni, sem sýnir jákvæðar niðurstöður í 
þessari prófunaraðferð, talist auðlífbrjótanlegt og þar af leiðandi brotnar það hratt niður í umhverfinu.

2.  Viðurkennd koltvísýringsaðferð (1. heimild), byggð á upprunalegri prófun Sturms (e. Sturm’s original test)  
(2. heimild) til að meta lífbrjótanleika lífrænna íðefna með því að mæla koltvísýring sem myndast við starfsemi 
örvera, hefur yfirleitt verið fyrsti valkostur til að prófa torleysanleg íðefni og þau sem eru mjög ásogandi. 
Hún er einnig valin fyrir leysanleg (en ekki rokgjörn) íðefni þar eð margir telja að koltvísýringsútlosun sé 
eina ótvíræða sönnunin fyrir virkni örvera. Eðlisefnafræðileg ferli — ásog, uppgufun, útfelling, vatnsrof — 
sem og starfsemi örvera geta haft áhrif á fjarlægingu uppleysts, lífræns kolefnis og mörg ólífræn efnahvörf 
taka upp súrefni; koltvísýringur myndast sjaldan úr lífrænum íðefnum án tilstillis lífvera. Í upprunalegu 

A

B

C

D

E

F
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og breyttu Sturmprófuninni (1. og 2. heimild) er koltvísýringur fjarlægður úr fljótandi fasa yfir í ísogsílát  
(e. absorbing vessel) með loftbóluhreinsun (þ.e. meðhöndlaðar loftbólur streyma gegnum fljótandi miðilinn 
til að fjarlægja koltvísýringinn) en í útgáfu Larsons (3. og 4. heimild) er koltvísýringur fluttur úr hvarfaílátinu 
í ísogsglösin með því að láta loft sem er laust við koltvísýring fara gegnum kollrúmið og að auki með því að 
hrista prófunarílátið stöðugt. Hvarfaílátið er einungis hrist í útgáfu Larsons; hræring er einungis tilgreind fyrir 
óleysanleg efni í ISO 9439 (5. heimild) og í upprunalegu bandarísku útgáfunni (6. heimild) en loftbóluhreinsun 
er tilgreind í þeim báðum fremur en kollrúmsútskipti. Í annarri opinberri aðferð Umhverfisverndarstofnunar 
Bandaríkjanna (7. heimild), sem byggist á Gledhill-aðferðinni (8. heimild), er hrista hvarfaílátið lokað fyrir 
andrúmslofti og koltvísýringi sem myndast er safnað beint úr gasfasanum í innfellda basíska gildru (e. internal 
alkaline trap) eins og í hefðbundnum Warburg/Barcroftöndunarmælisflöskum (e. respirometer flask).

3.  Þó hefur verið sýnt fram á að ólífrænt kolefni (IC) safnast saman í miðlinum við notkun á staðlaðri, breyttri 
Sturm-prófun á nokkur íðefni (9. heimild). Styrkur ólífræns kolefnis sem nam allt að 8 mg/l mældist við 
niðurbrot á 20 mg C/l af anilíni. Þess vegna gaf söfnun á koltvísýringi í basískar gildrur ekki sanna mynd af því 
magni koltvísýrings sem myndast á örverufræðilegan hátt á mismunandi tímapunktum meðan á niðurbrotinu 
stendur. Af því leiðir að sú forskrift að > 60% af fræðilegri hámarksframleiðslu á koltvísýringi (ThCO2) verði 
að safnast innan „10 daga glugga“ (10 næstu dagar strax eftir að 10% lífniðurbroti er náð) til að prófunaríðefni 
flokkist sem auðlífbrjótanlegt er ekki uppfyllt því er varðar nokkur íðefni sem fengju þá flokkun ef notuð er 
fjarlæging á uppleystu, lífrænu kolefni.

4.  Þegar gildi fyrir niðurbrotshlutfall (í %) er lægra en búist var við safnast ólífrænt kolefni hugsanlega saman í 
prófunarlausninni. Þá er hægt að meta niðurbrjótanleika með öðrum prófunum á auðlífbrjótanleika.

5.  Fleiri annmarkar á aðferð Sturms (óþjál, tímafrek, meiri líkur á skekkjum í tilraunum og ekki hægt að nota hana 
fyrir rokgjörn íðefni) höfðu áður orðið til að leitað var að aðferð með lokuðu íláti (e. sealed vessel technique), 
annarri en aðferð Gledhills, fremur en gasgegnumstreymi (10. og 11. heimild). Boatman o.fl. (12. heimild) 
endurskoðuðu eldri aðferðirnar og tóku upp lokað kollrúmskerfi þar sem koltvísýringnum var sleppt inn í 
kollrúmið við lok ræktunarinnar með því að sýra miðilinn. Koltvísýringurinn var mældur með gasgreiningu 
((GC)/IC) á sýnum sem voru tekin sjálfvirkt úr kollrúminu en uppleyst ólífrænt kolefni (DIC) í fljótandi 
fasanum var ekki tekið með í reikninginn. Ílátin sem voru notuð voru einnig mjög lítil (20 ml) og innihéldu 
einungis 10 ml af miðli sem olli vandkvæðum, t.d. þegar óhjákvæmilega mjög litlu magni af óleysanlegum 
prófunaríðefnum var bætt við, og/eða ef til vill voru ekki nægilega margar eða engar örverur til staðar í ísáða 
miðlinum sem eru færar um að brjóta niður prófunaríðefnin.

6.  Óháðar rannsóknir Struijs og Stoltenkamp (13. heimild) og Birch og Fletcher (14. heimild) hafa sigrast á 
þessum erfiðleikum; sú síðarnefnda var innblásin af reynslu þeirra af búnaði sem er notaður við loftfirrða 
lífniðurbrotsprófun (15. heimild). Í fyrri aðferðinni (13. heimild) er koltvísýringur mældur í kollrúminu eftir 
sýringu og jafnvægisstillingu en í þeirri síðari (14. heimild) er uppleyst, ólífrænt kolefni mælt, bæði í gasfasa og 
fljótandi fasa, án meðhöndlunar; yfir 90% af ólífræna kolefninu sem myndaðist var til staðar í fljótandi fasanum. 
Báðar aðferðirnar hafa kosti fram yfir Sturmprófunina sem felast í því að prófunarkerfið er samanþjappaðra og 
viðráðanlegra, unnt er að prófa rokgjörn efni og komist er hjá hugsanlegri seinkun á mælingu á koltvísýringi 
sem myndast.

7.  Aðferðirnar tvær voru sameinaðar í ISO-staðlinum „Headspace CO2“ (kollrúmsprófun koltvísýrings) (16. 
heimild), sem var hringprófaður (17. heimild), og það er þessi staðall sem liggur til grundvallar núverandi 
prófunaraðferð. Aðferðirnar tvær hafa að sama skapi verið notaðar í aðferð Umhverfisverndarstofnunar 
Bandaríkjanna (18. heimild). Mælt hefur verið með tveimur aðferðum til að mæla koltvísýring, þ.e.a.s. 
koltvísýringur í kollrúmi eftir sýringu (13. heimild) og ólífrænt kolefni í fljótandi fasa eftir að umframbasa hefur 
verið bætt við. Peterson tók upp síðari aðferðina í CONCAWE-hringprófun (19. heimild) á þessari aðlöguðu 
kollrúmsaðferð til að mæla eðlislægan lífbrjótanleika. Breytingarnar sem voru gerðar í endurskoðuninni 1992 
(20. heimild) á aðferðunum vegna auðlífbrjótanleika í kafla C.4 í þessum viðauka hafa verið þannig felldar inn 
í þessa prófunaraðferð að skilyrðin (miðill, tímalengd o.s.frv.) eru að öðru leyti eins og í endurskoðuðu Sturm-
prófuninni (20. heimild). Birch og Fletcher (14. heimild) hafa sýnt að mjög svipaðar niðurstöður fengust með 
þessari kollrúmsprófun og fengust með sömu íðefnum í OECD-hringprófuninni (21. heimild) í endurskoðuðu 
prófunaraðferðunum.

MEGINREGLA PRÓFUNARINNAR

8.  Prófunaríðefnið, yfirleitt 20 mg C/l, sem eina kolefnis og orkuuppsprettan, er látið standa í miðli úr jafnalausn 
með ólífrænum söltum sem blönduðum stofnum örvera hefur verið sáð í. Prófunin er framkvæmd í lokuðum 
flöskum með loftkollrúmi sem veitir súrefnisforða til loftháðs lífniðurbrots. Koltvísýringsútlosunin, sem stafar 
af fullnaðarlífniðurbroti prófunaríðefnisins við loftháðar aðstæður, er ákvörðuð með því að mæla ólífræna 
kolefnið sem myndast í prófunarflöskunum umfram það sem myndast í blankílátum (e. blank vessel) sem 
innihalda einungis ísáðan miðil. Umfang lífniðurbrotsins er gefið upp sem hlutfall (í %) af hámarksmyndun 
fræðilegs ólífræns kolefnis (ThIC), byggt á magni prófunaríðefnisins (sem lífrænt kolefni) sem var bætt við í 
upphafi.

9.  Einnig er hægt að mæla fjarlægingu uppleysta, lífræna kolefnisins og/eða umfang frumlífniðurbrots prófunar-
íðefnisins (20. heimild).
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UPPLÝSINGAR UM PRÓFUNARÍÐEFNIÐ

10.  Lífrænt kolefnisinnihald (% þyngdarhlutfall (w/w)) prófunaríðefnisins þarf að vera þekkt, annaðhvort 
af efnafræðilegri byggingu þess eða með mælingum, þannig að unnt sé að reikna út niðurbrotshlutfallið (í 
%). Að því er varðar rokgjörn prófunaríðefni er gagnlegt að nota mældan eða útreiknaðan fasta samkvæmt 
lögmáli Henrys til að ákvarða viðeigandi hlutfall milli kollrúms og vökvarúmmáls. Upplýsingar um eiturhrif 
prófunaríðefnisins á örverurnar eru gagnlegar við val á viðeigandi prófunarstyrk og til að túlka niðurstöður sem 
sýna lélegan lífbrjótanleika: mælt er með að samanburðarhömlun sé tekin með nema vitað sé að prófunaríðefnið 
er ekki hamlandi fyrir virkni örvera (sjá 24. lið).

NOTKUNARSVIÐ AÐFERÐARINNAR

11.  Prófunin hentar fyrir vatnsleysanleg og óleysanleg prófunaríðefni en tryggja skal góða dreifingu 
prófunaríðefnisins. Með því að nota ráðlagt hlutfall kollrúms og vökvarúmmáls, 1:2, er hægt að prófa rokgjörn 
íðefni, allt að 50 Pa.m3.mol–1, með fasta samkvæmt lögmáli Henrys þar eð hlutfall prófunaríðefnisins í 
kollrúminu fer ekki yfir 1% (13. heimild). Nota má minna kollrúmsrúmmál við prófanir á íðefnum sem eru 
rokgjarnari en gætu haft takmarkandi lífaðgengi, einkum ef þau eru torleysanleg í vatni. Notendur verða þó að 
tryggja að hlutfallið milli kollrúms og vökvarúmmáls og að styrkur prófunaríðefnisins séu þannig að nægilegt 
súrefni sé tiltækt til að algert, loftháð lífniðurbrot geti orðið (t.d. forðast að nota æti með miklum styrk og lítið 
kollrúmsrúmmál). Leiðbeiningar um þetta málefni er að finna í (13. og 23. heimild).

VIÐMIÐUNARÍÐEFNI

12.  Til að athuga prófunaraðferðina skal samhliða prófa viðmiðunaríðefni með þekktan lífbrjótanleika. Í þessu 
skyni er hægt að nota anilín, natríumbensóat eða etýlenglýkól við prófun á vatnsleysanlegum prófunaríðefnum 
og 1oktanól fyrir torleysanleg prófunaríðefni (13. heimild). Lífniðurbrot þessara íðefna skal ná > 60% af 
fræðilegu ólífrænu kolefni innan 14 daga.

SAMANBURÐARNÁKVÆMNI

13.  Í ISO-hringprófun á aðferðinni (17. heimild) fengust eftirfarandi niðurstöður með því að nota þau skilyrði sem 
mælt er með, þ.m.t. 20 mg af prófunaríðefni/l.

Prófunaríðefni
Meðallífniðurbrot (í %)

(28d)
Fráviksstuðull

(%)
Fjöldi rannsóknarstofa

Anilín 90 16 17

1-oktanól 85 12 14

 Breytileiki innan prófunar (eftirmyndunargeta) með notkun anilíns var lítill og reiknistuðlar breytileika ekki 
hærri en 5% í næstum öllum prófunarkeyrslunum. Í þeim tveimur tilvikum þar sem eftirmyndunargetan 
var minni er líklegt að meiri breytileiki hafi stafað af mikilli myndun ólífræns kolefnis í blanksýnunum. 
Eftirmyndunargetan var lélegri með 1oktanóli en var samt innan við 10% í 79% af prófunarkeyrslunum. Þessi 
aukni breytileiki innan prófunar kann að hafa stafað af skekkju við skömmtun þar eð það þurfti að sprauta litlu 
magni (3 til 4 μl) af 1oktanóli í lokaðar prófunarflöskur. Ef lægri styrkur prófunaríðefnis er notaður myndi það 
leiða til hærri fráviksstuðuls, einkum við styrk sem er lægri en 10 mg C/l. Þessu væri hægt að vinna bug á að 
hluta til með því að minnka styrk heildarmagns ólífræns kolefnis í sáðinu.

14.  Í ESBhringprófun (24. heimild) með fimm yfirborðsvirkum efnum sem var bætt við í hlutfallinu 10 mg C/l 
fengust eftirfarandi niðurstöður:

Prófunaríðefni
Meðallífniðurbrot (í %)

(28d)
Fráviksstuðull

(%)
Fjöldi rannsóknarstofa

Tetraprópýlen
Bensensúlfónat

17 45 10

Díísóoktýlsúlfósúksínat
(mínushlaðið)

72 22 9

Hexadekýltrímetýl(*)
Ammóníumklóríð
(plúshlaðið)

75 13 10
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Prófunaríðefni
Meðallífniðurbrot (í %)

(28d)
Fráviksstuðull

(%)
Fjöldi rannsóknarstofa

Ísónónýlfenól - (etoxýlat)9

(ójónað)
41 32 10

Kókóamíðprópýl
Dímetýlhýdroxý
Súlfóbetaín
(tvíhegða)

60 23 11

(*) SiO2 var bætt við til að hlutleysa eiturhrif.

 Niðurstöður sýna að almennt séð var breytileikinn meiri hjá yfirborðsvirkum efnum sem brotnuðu ekki eins vel 
niður. Breytileiki innan prófunar var innan við 15% í yfir 90% tilvika og fór hæst í 30–40%.

ATHUGASEMD:  Flest yfirborðsvirk efni eru ekki úr einni tegund sameinda heldur blanda af hverfum, 
raðkvæmum o.s.frv. sem brotna niður eftir mismunandi, einkennandi biðskeiðum og 
við mismunandi hvarfhraða sem leiðir til „óskýrra“, lægri ferla þannig að 60% gildi 
til að standast prófunina nást e.t.v. ekki innan „10 daga gluggans“ jafnvel þó að hver 
sameindategund fyrir sig myndi ná > 60% innan 10 daga ef hún væri prófuð ein og sér. 
Þetta má einnig sjá hjá öðrum flóknum efnablöndum.

LÝSING Á AÐFERÐINNI

Búnaður

15.  Venjulegur rannsóknarstofubúnaður og:

a)  Sermiflöskur úr gleri, lokaðar með töppum úr bútýlgúmmíi og uppbrettum (e. crimp-on) álinnsiglum. 
Stærð sem mælt er með er 125 ml með heildarrúmmál sem er u.þ.b. 160 ml (í þessu tilviki skal vitað að 
rúmmál hverrar flösku sé 160 ± 1 ml). Nota má minna ílát þegar niðurstöðurnar uppfylla skilyrðin sem lýst 
er í 66. og 67. lið.

b)  Kolefnisgreiningartæki eða annað tæki (t.d. gasgreinir) til að mæla ólífrænt kolefni.

c)  Mjög nákvæmar sprautur fyrir gaskennd sýni og fljótandi sýni.

d)  Hringhristari í hitastýrðu umhverfi.

e)  Birgðir af koltvísýringslausu lofti — þetta er hægt að tilreiða með því að láta loft streyma í gegnum 
sódakalkkyrni eða með því að nota 80% N2/20% 02 gasblöndu (valkvætt) (sjá 28. lið).

f)  Himnusíunarbúnaður með 0,20–0,45 μm grop (valkvætt).

g)  Greiningartæki fyrir lífrænt kolefni (valkvætt).

Prófefni

16.  Nota skal prófefni af greiningarhreinleika allan tímann.

Vatn

17.  Nota skal eimað eða afjónað vatn sem inniheldur ≤ 1 mg/l sem heildarmagn lífræns kolefnis. Þetta svarar til ≤ 
5% af innihaldinu af upphaflega lífræna kolefninum sem kom inn með tillögðum skammti af prófunaríðefninu.

Stofnlausnir fyrir miðil með ólífrænum söltum

18.  Stofnlausnin og miðillinn með ólífrænu söltunum eru áþekk þeim sem eru í prófununum ISO 14593 (16. 
heimild) og C.4 „auðlífbrjótanleiki“ (20. heimild). Notkun á ammóníumklóríði með hærri styrkleika (2,0 g/l 
í stað 0,5 g/l) skal einungis nauðsynleg í algjörum undantekningartilvikum, t.d. ef styrkur prófunaríðefnisins 
er > 40 mg C/l. Geyma skal stofnlausnir í kæli og farga þeim eftir sex mánuði eða fyrr ef vísbendingar eru um 
útfellingu eða vöxt örvera. Tilreiðið eftirfarandi stofnlausnir: 
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a)  Kalíumtvívetnisfosfat (KH2PO4) 8,50 g

 Díkalíumvetnisfosfat (K2HPO4) 21,75 g

 Dínatríumvetnisfosfatdíhýdrat (Na2HPO4.2H2O) 33,40 g

 Ammóníumklóríð (NH4Cl) 0,50 g

 Leysið upp í vatni og fyllið upp að 1 lítra. Sýrustig þessarar lausnar skal vera 7,4 (± 0,2). Ef sú er ekki 
raunin skal tilreiða nýja lausn.

b)  Kalsíumklóríðdíhýdrat (CaCl2.2H2O) 36,40 g

 Leysið upp í vatni og fyllið upp að 1 lítra.

c)  Magnesíumsúlfatheptahýdrat (MgSO4.7H2O) 22,50 g

 Leysið upp í vatni og fyllið upp að 1 lítra.

d)  Járn(III)klóríðhexahýdrat (FeCl3.6H20) 0,25 g

 Leysið upp í vatni og fyllið upp að 1 lítra og bætið við einum dropa af óblandaðri saltsýru.

Tilreiðsla steinefnamiðils

19.  Blandið 10 ml af lausninni í a-lið með u.þ.b. 800 ml af vatni (17. liður), bætið síðan við 1 ml af lausnum (b), 
(c) og (d) og fyllið upp að 1 lítra með vatni (17. liður).

Önnur prófefni

20.  Óblönduð ortófosfórsýra (H3PO4) (> 85% massi á rúmmál).

Natríumhýdroxíðlausn 7M

21.  Leysið upp 280 g af natríumhýdroxíði (NaOH) í 1 lítra af vatni (17. liður). Ákvarðið styrk uppleysts, ólífræns 
kolefnis í þessari lausn og hafið þetta gildi í huga við útreikning á prófunarniðurstöðunni (sjá 55. og 61. lið), 
einkum í ljósi gildisviðmiðunarinnar í b-lið 66. liðar. Tilreiðið nýja lausn ef styrkur uppleysts, ólífræns kolefnis 
er of hár.

Prófunaríðefni:

22.  Tilreiðið stofnlausn af prófunaríðefni, sem er nægilega vatnsleysanlegt, í vatni (17. liður) eða í prófunarmiðlinum 
(19. liður) við styrk sem er helst hundrað sinnum meiri en endanlegi styrkurinn sem á að nota í prófuninni; 
nauðsynlegt kann að reynast að aðlaga sýrustig stofnlausnarinnar. Bæta skal stofnlausninni við miðilinn með 
steinefnunum til að fá endanlegan styrk lífræns kolefnis á bilinu 2 til 40 mg C/l, helst 20 mg C/l. Ef lægri styrkur 
en þetta er notaður getur dregið úr þeirri nákvæmni sem fæst. Bæta má leysanlegum og óleysanlegum fljótandi 
íðefnum beint í ílátin með því að nota mjög nákvæmar sprautur. Torleysanleg og óleysanleg prófunaríðefni 
kunna að þurfa sérstaka meðferð (25. heimild). Valkostirnir eru:

a)  að bæta þekktu, vegnu magni við,

b)  nota úthljóðsdreifingu (e. ultrasonic dispersion) fyrir íbótina,

c)  dreifing með aðstoð ýruefna en gerð er sú krafa að staðfest sé hvort þau hafi hamlandi eða örvandi áhrif á 
virkni örvera áður en þeim er bætt við,

d)  ásog fljótandi prófunaríðefna, eða lausnar í hentugum rokgjörnum leysi, á óhvarfgjarnan miðil eða undirlag 
(t.d. trefjaglerssíu) og leysirinn síðan látinn gufa upp, ef hann er notaður, og þekktu magni bætt beint við,

e)  þekkt rúmmál lausnar af prófunaríðefninu í mjög rokgjörnum leysi er sett í tómt prófunarílát og leysirinn 
síðan látinn gufa upp.
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 Prófa verður efni eða leysa sem eru notaðir í c-, d- og e-lið með tilliti til hvers kyns örvandi eða hamlandi áhrifa 
á virkni örvera (sjá b-lið 42. liðar).

Viðmiðunaríðefni

23.  Tilreiðið stofnlausn af (uppleysanlegu) viðmiðunaríðefni í vatni (17. liður) við styrk sem er helst hundrað 
sinnum meiri en endanlegi styrkurinn sem á að nota (20 mg C/l) í prófuninni.

Athugun á hömlun

24.  Prófunaríðefni sýna oft ekki umtalsvert niðurbrot við þau skilyrði sem eru notuð við mat á auðlífbrjótanleika. 
Ein möguleg ástæða er sú að prófunaríðefnið sé hamlandi á sáðið í þeim styrk sem það er í þegar það er notað 
í prófuninni. Hafa má athugun á hömlun með í hönnun prófunarinnar til að auðvelda greiningu (afturskyggna) 
á hömlun sem mögulegri ástæðu eða áhrifaþætti. Einnig getur athugun á hömlun útilokað slíkar truflanir og 
sýnt að ekkert niðurbrot eða óverulegt niðurbrot megi eingöngu rekja til mótstöðu gegn örveruárásum við 
prófunarskilyrðin. Í því skyni að afla upplýsinga um eiturhrif prófunaríðefnisins á (loftháðar) örverur skal 
tilreiða lausn í prófunarmiðlinum sem inniheldur prófunaríðefnið og viðmiðunaríðefnið (19. liður), hvort um 
sig af sama styrkleika og bætt var við, eftir því sem við á (sjá 22. og 23. lið).

Sáð

25.  Sáðið má koma úr ýmsum uppsprettum: virkri seyru, skólpfrárennsli (óklóruðu), yfirborðsvatni og jarðvegi 
eða úr blöndu af þessu (20. heimild). Athuga skal lífniðurbrotsvirkni uppsprettunnar með því að nota 
viðmiðunaríðefni. Ekki skal nota örverur sem hafa áður komist í snertingu við prófunaríðefnið, hver sem 
uppruni þeirra er, ef nota á aðferðina sem prófun á auðlífbrjótanleika.

Viðvörun:  Virk seyra, skólp og skólpfrárennsli innihalda sjúkdómsvaldandi lífverur og skulu meðhöndluð af 
varkárni.

26.  Reynslan hefur sýnt að besta rúmmálið fyrir sáðið er það sem:

— nægir til að gefa næga lífniðurbrotsvirkni,

— brýtur niður viðmiðunaríðefnið í því hlutfalli (í %) sem mælt er fyrir um (sjá 66. lið),

— gefur 102 til 105 þyrpingamyndandi einingar á millilítra í lokablöndunni,

— gefur yfirleitt svifagnir í styrk sem er 4 mg/l í lokablöndunni þegar virk seyra er notuð; nota má styrk sem 
er allt að 30 mg/l en hann getur aukið koltvísýringsframleiðslu blanksýnanna verulega (26. heimild),

— leggur til innan við 10% af upphafsstyrk lífræna kolefnisins sem kemur inn með prófunaríðefninu,

— er almennt 1–10 ml af sáði á 1 lítra af prófunarlausn.

Virk seyra

27.  Virk seyra er tekin, ný, úr loftunarþró skólphreinsistöðvar eða rannsóknarstofueiningu sem meðhöndlar 
aðallega heimilisskólp. Ef nauðsyn krefur skal fjarlægja grófar agnir með sigtun (t.d. með því að nota sigti með 
1 mm2 möskvum) og halda skal seyrunni loftháðri þar til hún er notuð.

28.  Að öðrum kosti skal láta seyruna setjast eða skilja í hana skilvindu (t.d. 1100 × g í 10 mínútur) eftir að allar 
grófar agnir hafa verið fjarlægðar. Flotinu skal fleygt. Seyruna má þvo í steinefnalausninni. Óblönduð seyra 
er leyst upp í steinefnamiðlinum til að gefa styrk sem nemur 3–5 g af svifögnum/l. Þar á eftir skal loftblanda 
seyruna þar til hún er notuð.

29.  Taka skal seyru úr hefðbundinni hreinsistöð sem starfar á tilhlýðilegan hátt. Ef taka þarf seyru úr 
háhraðahreinsistöðvum (e. high rate treatment plant) eða ef talið er að hún innihaldi lata skal þvo hana. Látið 
enduruppleysta seyruna setjast eða skiljið hana í skilvindu eftir rækilega blöndun, fleygið flotinu og leysið 
þvegnu seyruna upp aftur í nýjum steinefnamiðli. Endurtakið þetta ferli þar til talið er að seyran sé laus við 
umframmagn ætis eða lata.

30.  Eftir að fullkomin enduruppleysing hefur náðst eða ef um er að ræða ómeðhöndlaða seyru skal taka sýni rétt 
fyrir notkun til að ákvarða þurrvigt svifagnanna.
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31.  Annar kostur er að gera virka seyru einsleita (3–5 g svifagnir/l). Meðhöndlið seyruna í Waring-blandara í  
2 mínútur á meðalhraða. Látið blönduðu seyruna setjast í 30 mínútur, eða lengur ef þörf krefur, og umhellið 
vökva til að nota sem sáð í magni sem nemur u.þ.b. 10 mg/l af steinefnamiðlinum.

32.  Hægt er að draga enn frekar úr koltvísýringútlosun blanksýnisins með því að loftblanda seyruna yfir nótt 
með lofti sem er laust við koltvísýring. Styrkur sáðsins í þessari prófun er 4 mg/l fastra efna úr virkri seyru  
(13. heimild).

Annars stigs skólpfrárennsli

33.  Sáð getur einnig fengist úr annars stigs frárennsli frá hreinsistöð eða rannsóknarstofueiningu sem tekur 
aðallega við heimilisskólpi. Haldið sýninu við loftháðar aðstæður og notið það sama dag og það er tekið eða 
formeðhöndlið það, ef nauðsyn krefur. Frárennslið skal síað gegnum grófa síu til að fjarlægja stórar efnisagnir 
og pH-gildið mælt.

34.  Til að draga úr ólífrænu kolefnisinnihaldi síuvökvans er hann loftbóluhreinsaður með koltvísýringslausu lofti 
(e-liður 15. liðar) í 1 klst. meðan pH-gildinu er haldið við 6,5 með því að nota ortófosfórsýru (20. liður). 
Sýrustiginu er komið aftur í upprunalegt gildi með natríumhýdroxíði (21. liður) og eftir að það hefur verið 
látið setjast í u.þ.b. 1 klst. er hæfilegt magn af flotinu tekið til sáningar. Þessi loftbóluhreinsunaraðferð 
minnkar innihald ólífræns kolefnis í sáðinu. Ef sáðið sem var notað var t.d. tillagt hámarksrúmmál síaða, 
loftbóluhreinsaða frárennslisins (100 ml) á hvern lítra var magn ólífræns kolefnis, sem var fyrir hendi í 
ílátunum með samanburðarblankinum, á bilinu 0,4 til 1,3 mg/l (14. heimild) sem svarar til 2–6,5% af kolefni 
prófunaríðefnisins við 20 mg C/l og 4–13% við 10 mg C/l.

Yfirborðsvatn

35.  Sýni er tekið úr viðeigandi yfirborðsvatni. Það skal geymt við loftháðar aðstæður og notað sama dag og það 
er tekið. Þykkja skal sýnið, ef nauðsyn krefur, með síun eða skiljun. Rúmmál sáðsins sem á að nota í hvert 
prófunarílát skal uppfylla viðmiðunina sem gefin er í 26. lið.

Jarðvegur

36.  Sýni er tekið úr viðeigandi jarðvegi niður að allt að 20 cm dýpi undir yfirborði jarðvegsins. Fjarlægja skal 
steina, plöntuleifar og hryggleysingja úr jarðvegssýninu áður en það er sigtað gegnum síu með 2 mm möskvum 
(ef sýnið er of blautt til að sigta það strax skal loftþurrka það að hluta til að auðvelda sigtun). Það skal geymt 
við loftháðar aðstæður og notað sama dag og það er tekið (ef sýnið er flutt í svörtum pólýþenpoka, lauslega 
lokuðum, er hægt að geyma það í pokanum við 2 til 4 °C í allt að einn mánuð).

Formeðhöndlun á sáði

37.  Heimilt er að formeðhöndla sáð með tilliti til tilraunaskilyrðanna en ekki að foraðlaga það að prófunaríðefninu. 
Formeðhöndlun getur dregið úr koltvísýringsútlosun blanksýnisins. Formeðhöndlun felst í því að loftblanda 
virka seyru eftir þynningu í prófunarmiðli í 30 mg/l með röku, koltvísýringslausu lofti í allt að 5–7 daga við 
prófunarhitastigið.

PRÓFUNARAÐFERÐ

Fjöldi flaskna

38.  Fjöldi flaskna (aliður 15. liðar) sem þarf fyrir prófun fer eftir tíðni greininga og tímalengd prófunarinnar.

39.  Mælt er með greiningu á þremur flöskum í senn með hæfilega löngu millibili til að unnt sé að fastsetja  
10 daga gluggann. Einnig skal greina a.m.k. 5 prófunarflöskur (aliður 15. liðar) úr samstæðum (a), (b) og (c) (sjá  
42. lið) við lok prófunarinnar til að gera það kleift að reikna út 95% öryggisbil fyrir meðallífniðurbrot (í %).

Ísáður miðill

40.  Sáðið er notað í styrk sem nemur 4 mg/l af virkri seyru, reiknað sem þurrefni. Tilreiðið nægilegt magn af 
ísáðum miðli rétt fyrir notkun, t.d. með því að bæta 2 ml af heppilega meðhöndlaðri virkri seyru (27. til  
32. liður), í styrk sem nemur 2000 mg/l, í 1 lítra af miðli með ólífrænum söltum (19. liður). Ef nota á annars 
stigs skólpfrárennsli skal bæta allt að 100 ml af frárennsli (33. liður) við 900 ml af miðli með ólífrænum söltum 
(19. liður) og þynna með miðli upp í 1 lítra.
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Flöskur undirbúnar

41.  Deiliskammtar af ísáðum miðli eru settir í samhliða prófunarflöskur (e. replicate bottles) til að fá hlutfall milli 
kollrúms og vökva sem nemur 1:2 (bætið t.d. 107 ml í flöskur sem geta rúmað 160 ml). Nota má önnur hlutföll 
en sjáið viðvörunina sem gefin er í 11. lið. Þegar önnur hvor tegundin af sáði er notuð skal gæta þess að tryggt 
sé að ísáði miðillinn sé blandaður á tilhlýðilegan hátt til að tryggja að honum sé dreift jafnt í prófunarflöskurnar.

42.  Samstæður af flöskum (aliður 15. liðar) eru tilreiddar þannig að þær innihaldi eftirfarandi:

a)  Prófunarílát (táknuð með FT) sem innihalda prófunaríðefnið.

b)  Samanburðarblankar (táknaðir með FB) sem innihalda einungis prófunarmiðilinn ásamt sáði; einnig skal 
bæta við öllum íðefnum, leysum, efnum eða trefjaglerssíum sem eru notaðar til að setja prófunaríðefnið í 
prófunarílátin.

c)  Ílát (táknuð með FC) sem innihalda viðmiðunaríðefnið til að hafa eftirlit með aðferðinni.

d)  Ef þörf krefur, ílát (táknuð með FI) sem innihalda bæði prófunaríðefnið og viðmiðunaríðefnið í sama styrk 
(24. liður) og í flösku FT, annars vegar og FC, hins vegar, til að athuga möguleg letjandi áhrif prófunaríðefnis.

e)  Ílát (táknuð með FS) til að athuga mögulegt niðurbrot án tilstillis lífvera eins og í a-lið ásamt 50 mg/l af 
HgCl2 eða dauðhreinsuð á annan hátt (t.d. með gufusæfi).

43.  Vatnsleysanlegum prófunaríðefnum og viðmiðunaríðefnum er bætt við sem vatnsstofnlausnum (22., 23. og 24. 
liður) til að fá styrk sem nemur 10 til 20 mg C/l.

44.  Óleysanlegum prófunaríðefnum og óleysanlegum viðmiðunaríðefnum er bætt í flöskurnar á ýmsan máta (sjá 
a- til e-lið 22. liðar) samkvæmt eðli prófunaríðefnisins, annaðhvort fyrir eða eftir að ísáða miðlinum er bætt í, 
með hliðsjón af aðferðinni sem er notuð til að meðhöndla prófunaríðefnið. Ef einhver af aðferðunum, sem gefin 
er í a til elið 22. liðar, er notuð skal meðhöndla blanksýnaflöskur FB (b-liður 42. liðar) á svipaðan hátt en án 
prófunaríðefnisins eða viðmiðunaríðefnisins.

45.  Sprauta skal rokgjörnum prófunaríðefnum í lokaðar flöskur (47. liður) með míkrósprautu. Skammturinn er 
reiknaður út frá rúmmálinu sem er sprautað í og þéttleika prófunaríðefnisins.

46.  Bæta skal vatni í ílátin, ef nauðsyn krefur, til að hvert ílát innihaldi sama rúmmál af vökva. Tryggja skal að 
hlutfallið milli kollrúms og vökva (yfirleitt 1:2) og styrkur prófunaríðefnisins séu þannig að nægilegt súrefni sé 
tiltækt í kollrúminu til að algert lífniðurbrot geti orðið.

47.  Öllum flöskum er síðan lokað, t.d. með himnu úr bútýlgúmmíi og álhettum. Á þessu stigi skal bæta rokgjörnum 
prófunaríðefnum við (45. liður). Ef vakta á minnkun á styrk uppleysts, lífræns kolefnis í prófunarlausninni og 
framkvæma greiningu á tímapunktinum núll að því er varðar upphafsstyrk lífræna kolefnisins (dauðhreinsuð 
samanburðarsýni, e-liður 42. liðar) eða aðra ákvörðunarþætti skal fjarlægja viðeigandi sýni úr prófunarílátinu. 
Prófunarílátinu og innihaldi þess er síðan fleygt.

48.  Lokuðu flöskurnar eru settar í snúningshristara (dliður 15. liðar), með nægum hristihraða til að halda innihaldi 
flasknanna vel blönduðu og sem sviflausn (t.d. 150 til 200 rpm), og látnar standa í myrkri við 20 °C ± 1 °C.

Sýnataka

49.  Dreifing sýnatöku mun ráðast af biðskeiði og hvarfhraða á lífniðurbroti prófunarefnisins. Flöskurnar eru teknar 
til greiningar á sýnatökudegi, sem ætti að vera a.m.k. vikulega eða oftar (t.d. tvisvar í viku), ef gerð er krafa um 
fullkominn niðurbrotsferil. Tilskilinn fjöldi af samhliða prófunarflöskum, sem sýna FT, FB og FC, og FI og FS 
ef þær eru notaðar (sjá 42. lið), er tekinn úr hristaranum. Prófunin tekur yfirleitt 28 daga. Ef lífniðurbrotsferill 
sýnir að jafnvægi hafi náðst fyrir 28. dag má ljúka prófuninni áður en 28 dagar eru liðnir. Takið sýni úr 
flöskunum fimm, sem eru geymdar til greiningar á 28. degi prófunarinnar, og notið niðurstöðurnar til að reikna 
út öryggismörk eða fráviksstuðul fyrir lífniðurbrotshlutfall (í %). Ekki þarf að taka sýni eins oft úr flöskum sem 
eru notaðar til að athuga hömlun og niðurbrot án tilstillis lífvera; dagur 1 og dagur 28 nægja.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 23/570 23.4.2015

Greining á ólífrænu kolefni

50.  Koltvísýringsframleiðsla í flöskunum er ákvörðuð með því að mæla aukningu á styrk ólífræns kolefnis meðan á 
ræktun stendur. Mælt er með tveimur fyrirliggjandi aðferðum til að mæla magn ólífræns kolefnis sem myndast 
í prófuninni og þeim er lýst hér strax á eftir. Þar eð aðferðirnar geta gefið örlítið mismunandi niðurstöður skal 
einungis nota aðra þeirra í prófunarkeyrslu.

51.  Mælt er með aðferð (a) ef líklegt er að miðillinn innihaldi leifar, t.d. af glersíupappír og/eða óleysanlegu 
prófunaríðefni. Hægt er að framkvæma þessa greiningu með því að nota gasgreini ef kolefnisgreiningartæki 
er ekki tiltækt. Mikilvægt er að flöskurnar séu við prófunarhitastigið eða nálægt því þegar loft í kollrúmi er 
greint. Aðferð (b) getur reynst auðveldari fyrir rannsóknarstofur sem nota kolefnisgreiningartæki til að mæla 
ólífrænt kolefni. Mikilvægt er að natríumhýdroxíðlausnin (21. liður), sem er notuð til að umbreyta koltvísýringi 
í karbónat, sé annaðhvort nýtilreidd eða að ólífrænt kolefnisinnihald hennar sé þekkt þannig að hægt sé að taka 
tillit til þess við útreikning á prófunarniðurstöðum (sjá b-lið 66. liðar).

Aðferð (a): sýring í pH-gildið < 3

52.  Fyrir hverja greiningarlotu er greiningartækið fyrir ólífræna kolefnið kvarðað með viðeigandi staðli fyrir 
ólífrænt kolefni (t.d. 1% þyngdarhlutfall koltvísýrings í N2). Óblandaðri ortófosfórsýru (20. liður) er sprautað 
gegnum skilvegginn á hverri flösku sem sýni er tekið úr til að lækka sýrustig miðilsins í < 3 (bætið t.d. 1 ml 
við 107 ml af prófunarmiðli). Flöskurnar eru settar aftur í hristarann. Eftir hristing í eina klukkustund við 
prófunarhitastigið eru flöskurnar teknar úr hristaranum, deiliskammtar (t.d. 1 ml) af gasi eru teknir úr kollrúmi 
hverrar flösku og þeim sprautað í greiningartækið fyrir ólífræna kolefnið. Mældur styrkur ólífræns kolefnis er 
skráður sem mg C/l.

53.  Meginregla þessarar aðferðar er sú að eftir sýringu í pH-gildið < 3 og jafnvægisstillingu við 20 °C er 
jafnvægisfastinn fyrir dreifingu koltvísýrings milli fljótandi fasa og gasfasa í prófunarflöskunum 1,0 þegar 
hann er mældur sem styrkur (13. heimild). Sýna skal fram á þetta a.m.k. einu sinni í prófunarkerfinu sem hér 
segir:

 Setjið upp flöskur sem innihalda 5 og 10 mg/l sem ólífrænt kolefni með því að nota lausn af vatnsfríu 
natríumkarbónati (Na2 CO3) í koltvísýringslausu vatni sem er tilreitt með því að sýra vatn að pH-gildinu 6,5 
með óblandaðri ortófosfórsýru (20. liður), loftbóluhreinsun yfir nótt með koltvísýringslausu lofti og hækkun 
pH-gildis í hlutlaust gildi með basa. Tryggið að hlutfallið milli kollrúmsumfangs og vökvarúmmáls sé það 
sama og í prófununum (t.d. 1:2). Sýrið og jafnvægisstillið eins og lýst er í 52. lið og mælið styrk ólífræna 
kolefnisins, bæði í kollrúmi og fljótandi fösum. Gangið úr skugga um að þessi styrkur sé sá sami, innan marka 
fyrir rannsóknarskekkju. Ef svo er ekki skal stjórnandinn endurskoða aðferðirnar. Ekki þarf að gera þessa 
athugun á dreifingu ólífræns kolefnis milli fljótandi fasa og gasfasa í hvert sinn sem prófunin er gerð; hana er 
að öllum líkindum hægt að gera meðan kvörðun fer fram.

54.  Ef mæla á fjarlægingu uppleysta, lífræna kolefnisins (einungis vatnsleysanleg prófunaríðefni) skal taka sýni úr 
fljótandi fasanum í aðskildum (ósýrðum) flöskum, himnusía og sprauta inn í greiningartækið fyrir uppleysta, 
lífræna kolefnið. Hægt er að nota þessar flöskur fyrir aðrar greiningar eftir þörfum til að mæla frumlífniðurbrot.

Aðferð (b): umbreyting á koltvísýringi í karbónat

55.  Fyrir hverja greiningarlotu er greiningartækið fyrir ólífræna kolefnið kvarðað með viðeigandi staðli — t.d. 
lausn af natríumbíkarbónati (NaHCO3) í koltvísýringslausu vatni (sjá 53. lið) á bilinu 0 til 20 mg/l sem ólífrænt 
kolefni. Natríumhýdroxíðlausn (7M, 21. liður) (t.d. 1 ml í 107 ml af miðli) er sprautað gegnum skilvegginn 
á hverri flösku sem sýni er tekið úr og flöskurnar hristar í 1 klst. við prófunarhitastigið. Notið sömu NaOH
lausnina í allar flöskurnar sem eru teknar á tilteknum degi en ekki endilega í hvert sinn sem sýni eru tekin 
meðan á prófun stendur. Ef þörf er á algildum blankgildum fyrir ólífrænt kolefni í hvert sinn sem sýni eru 
tekin skal ákvarða ólífrænt kolefni í NaOH-lausninni í hvert sinn sem hún er notuð. Flöskurnar eru teknar úr 
hristaranum og innihaldið látið setjast. Hæfilegt rúmmál (t.d. 50 til 1000 μl) af fljótandi fasanum í hverju íláti er 
dregið upp með sprautu. Sýnunum er sprautað inn í greiningartækið fyrir ólífræna kolefnið og styrkur ólífræna 
kolefnisins skráður. Tryggja skal að greiningartækið sem er notað sé rétt til þess búið að greina basísku sýnin 
sem myndast með þessari aðferð.

56.  Meginregla þessarar aðferðar er að eftir viðbót basa og hristingu er styrkur ólífræna kolefnisins í kollrúminu 
óverulegur. Þetta skal athugað a.m.k. einu sinni í prófunarkerfinu með því að nota staðla fyrir ólífrænt kolefni, 
bæta við basa og jafnvægisstilla og mæla styrk ólífræna kolefnisins, bæði í kollrúminu og fljótandi fösum (sjá 
53. lið). Styrkurinn í kollrúminu skal vera nálægt núlli. Ekki þarf að gera þessa athugun á nær algjöru ísogi 
koltvísýrings í hvert sinn sem prófunin er framkvæmd.

57.  Ef mæla á fjarlægingu uppleysta, lífræna kolefnisins (einungis vatnsleysanleg prófunaríðefni) skal taka sýni 
úr fljótandi fasanum í aðskildum flöskum (sem innihalda ekki viðbættan basa), himnusía og sprauta inn í 
greiningartækið fyrir uppleysta, lífræna kolefnið. Hægt er að nota þessar flöskur fyrir aðrar greiningar eftir 
þörfum til að mæla frumlífbrjótanleika.
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GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

Útreikningur á niðurstöðum

58.  Ef gengið er út frá því að sundrun prófunaríðefnisins í koltvísýring (CO) sé 100% jafngildir fræðilegt ólífrænt 
kolefni (ThIC), umfram það sem myndast í samanburðarblönkum, heildarmagni lífræns kolefnis (TOC) sem 
bætt er við hverja prófunarflösku við upphaf prófunarinnar, þ.e.:

ThIC = TOC

Heildarmagn (mg) ólífræns kolefnis (TIC) í hverri flösku er:

TIC = (mg af C í vökvanum + mg af C í kollrúminu) = (VL x CL) + (VH x CH)             1. jafna

þar sem:

VL = rúmmál vökva í flöskunni (lítri),

CL = styrkur ólífræns kolefnis í vökvanum (mg/l sem kolefni),

VH = rúmmál kollrúms (lítri),

CH = styrkur ólífræns kolefnis í kollrúminu (mg/l sem kolefni).

 Útreikningi á heildarmagni ólífræns kolefnis, að því er varðar greiningaraðferðirnar tvær sem eru notaðar til að 
mæla ólífrænt kolefni í þessari prófun, er lýst hér á eftir í 60. og 61. lið. Hundraðshlutfall lífniðurbrots (% D) í 
hverju tilviki fæst á eftirfarandi hátt:

                                              2. jafna

 þar sem:

TICt = heildarmagn ólífræns kolefnis í mg í prófunarflöskunni á tímapunkti t,

TICb = heildarmagn ólífræns kolefnis að meðaltali í mg í blanksýnaflöskum á tímapunkti t,

Heildar magn 
líf ræns kol efnis

= heildarmagn lífræns kolefnis í mg sem er upphaflega sett í prófunarílátið.

 Hundraðshlutfall lífniðurbrots % D er reiknað út í flöskunum fyrir prófunina (FT), viðmiðunina (FC) og, ef 
samanburðarhömlun er tekin með, fyrir vöktunina (FI), út frá viðkomandi heildarmagni ólífræns kolefnis sem 
myndast fram að hverjum sýnatökutíma.

59.  Ef umtalsverð aukning hefur orðið á heildarmagni ólífræns kolefnis í dauðhreinsuðu samanburðarsýnunum (FS) 
á prófunartímabilinu má draga þá ályktun að það hafi átt sér stað niðurbrot á prófunaríðefninu án tilstillis lífvera 
og taka skal tillit til þess við útreikning á D í 2. jöfnu.

Sýring í pH-gildið < 3

60.  Þar eð sýring í pH-gildið < 3 og jafnvægisstilling leiðir til jöfnunar á styrk heildarmagns ólífræns kolefnis í 
fljótandi fösum og gasfösum þarf einungis að mæla styrk ólífræna kolefnisins í gasfasanum. Af 1. jöfnu leiðir 
því að heildarmagn ólífræns kolefnis (TIC)) = (VL + VH) × CH = VB × CH, þar sem VB = rúmmál sermiflöskunnar.
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Umbreyting á koltvísýringi í karbónat

61.  Í þessari aðferð eru útreikningar framkvæmdir eins og í 1. jöfnu en horft er fram hjá óverulegu magni af 
ólífrænu kolefni í gasfasanum, þ.e. VH × CH = 0, og heildarmagn ólífræns kolefnis (TIC) = VL × CL.

Framsetning niðurstaðna

62.  Lífniðurbrotsferill fæst með því að teikna feril lífniðurbrots (D) (í %) sem fall af stöðutíma (e. incubation) og, 
ef unnt er, biðfasa, lífniðurbrotsfasa, 10 daga glugga og jafnvægisfasa, þ.e. fasanum þegar hámarksniðurbrot 
hefur náðst og lífniðurbrotsferillinn verður flatur, tilgreindir. Ef samanburðarhæfar niðurstöður fást varðandi 
samhliða prófunarílát FT (< 20% mismunur) er teiknaður meðaltalsferill (sjá mynd 1 í 2. viðbæti); ef ekki, eru 
teiknaðir ferlar fyrir hvert ílát. Meðalgildi lífniðurbrotshlutfalls (í %) í jafnvægisfasa er ákvarðað eða hæsta 
gildið metið (t.d. þegar ferillinn lækkar í jafnvægisfasanum) en mikilvægt er að meta að í síðara tilvikinu 
sé gildið ekki einfari. Tilgreinið þetta hámarksgildi lífniðurbrots sem „lífniðurbrotsstig prófunaríðefnisins“ í 
prófunarskýrslunni. Ef fjöldi prófunaríláta nægði ekki til að tilgreina jafnvægisfasa eru mæligögn frá síðasta 
degi prófunarinnar notuð til að reikna út meðalgildi. Þetta síðasta gildi, meðaltal fimm samhliða prófana, þjónar 
þeim tilgangi að sýna með hvaða nákvæmni lífniðurbrotshlutfallið (í %) var ákvarðað. Tilgreinið einnig það 
gildi sem fæst við lok 10 daga gluggans.

63.  Á sama hátt er teiknaður ferill fyrir viðmiðunaríðefnið FC og, ef það er tekið með, fyrir athugunina á fjarlægingu 
án tilstillis lífvera (FS) og samanburðarhömlun (FI).

64.  Heildarmagn ólífræns kolefnis sem er fyrir hendi í samanburðarblönkum (FB) er skráð sem og magnið í flöskum 
FS (athugun á fjarlægingu án tilstillis lífvera), ef þessi ílát voru tekin með í prófuninni.

65.  Reiknið út D fyrir ílát FI á grundvelli þeirrar fræðilegu framleiðslu á ólífrænu kolefni sem er vænst einungis 
frá viðmiðunarþættinum í blöndunni. Ef [(DFC(17) – DFI(18)/DFC] × 100 > 25% á 28. degi má draga þá ályktun 
að prófunaríðefnið hafi hamlað virkni sáðsins og þetta getur verið ástæðan fyrir lágu gildi DFT sem fékkst 
við prófunarskilyrðin. Í þessu tilviki er unnt að endurtaka prófunina með því að nota lægri prófunarstyrk og 
helst með því að minnka uppleyst, ólífrænt kolefni í sáðinu og heildarmagn lífræns kolefnis sem myndast 
í samanburðarblönkum þar eð lægri styrkurinn mun að öðrum kosti draga úr nákvæmni aðferðarinnar. Að 
öðrum kosti má nota annað sáð. Ef fram kemur í flösku FS (án tilstillis lífvera) marktæk aukning (> 10%) á 
heildarmagni ólífræns kolefnis geta niðurbrotsferlar án tilstillis lífvera hafa átt sér stað.

Gildi niðurstaðna

66.  Prófun telst gild ef:

a)  meðalniðurbrot (í %) í ílátum FC sem innihalda viðmiðunaríðefnið er > 60% á 14. degi ræktunar og

b)  meðaltal heildarmagns af ólífrænu kolefni sem er fyrir hendi í samanburðarblönkunum FB við lok 
prófunarinnar er > 3 mg C/l.

 Ef þessi gildi nást ekki skal endurtaka prófunina með sáði frá annarri uppsprettu og/eða endurskoða aðferðirnar 
sem notaðar eru. Ef t.d. mikil framleiðsla á ólífrænu kolefni í blanksýnum veldur vandkvæðum skal fylgja 
aðferðinni sem gefin er í 27. til 32. lið.

67.  Ef prófunaríðefnið nær ekki 60% af fræðilegu ólífrænu kolefni og í ljós kom að það var ekki hamlandi (65. 
liður) er hægt að endurtaka prófunina með hærri styrk sáðsins (allt að 30 mg/l af virkri seyru og 100 ml 
frárennsli/l) eða sáði frá öðrum uppsprettum, einkum ef niðurbrot var á bilinu 20 til 60%.

Túlkun niðurstaðna

68.  Lífniðurbrot > 60% af fræðilegu ólífrænu kolefni innan 10 daga gluggans í þessari prófun sýnir að 
prófunaríðefnið er auðlífbrjótanlegt við loftháðar aðstæður.

69.  Ef lágmarksgildið 60% fyrir fræðilegt ólífrænt kolefni næst ekki skal ákvarða pHgildið í miðli í flöskum sem 
ekki er búið að sýra eða gera basískan; gildi sem er lægra en 6,5 gæti bent til þess að nítrun hafi átt sér stað. Í 
slíkum tilvikum skal endurtaka prófunina með jafnalausn með hærri styrk.

(17) Niðurbrotshlutfall (í %)  í ílátum FC sem innihalda viðmiðunarefnið.
(18) Niðurbrotshlutfall (í %) í ílátum FI
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Prófunarskýrsla

70.  Takið saman töflu yfir % D fyrir hverja flösku fyrir prófun (FT), viðmiðun (FC) og, ef hún er tekin með, fyrir 
samanburðarhömlun (FI) fyrir hvern dag sem sýni er tekið. Ef samanburðarhæfar niðurstöður fást fyrir samhliða 
prófunarflöskur skal teikna feril fyrir meðaltal % D sem fall af tíma. Skráið heildarmagn ólífræns kolefnis í 
blanksýnunum (FB) og í dauðhreinsuðu samanburðarsýnunum (FS), ásamt uppleysta, lífræna kolefninu og/eða 
öðrum ákvörðunarþáttum og fjarlægingu þeirra (í %).

71.  Ákvarðið meðalgildi % D í jafnvægisfasanum eða notið hæsta gildið ef lífniðurbrotsferillinn lækkar í 
jafnvægisfasanum og greinið frá þessu sem „lífniðurbrotsstigi prófunaríðefnisins“. Mikilvægt er að tryggja að 
í síðara tilvikinu sé hæsta gildið ekki einfari.

72.  Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni:

 Prófunaríðefni:

— almennt heiti, efnaheiti, CAS-númer, byggingarformúla og viðeigandi eðlisefnafræðilegir eiginleikar,

— hreinleiki (óhreinindi) prófunaríðefnisins.

 Prófunarskilyrði:

— tilvísun í þessa prófunaraðferð,

— lýsing á prófunarkerfinu sem er notað (t.d. rúmmál ílátsins, hlutfallið milli kollrúms og vökvarúmmáls, 
hræriaðferð o.s.frv.),

— notkun prófunaríðefnis og viðmiðunaríðefnis í prófunarkerfi: prófunarstyrkur sem er notaður og magn af 
kolefni sem skammtað er í hverja prófunarflösku, hvers kyns notkun á leysum,

— upplýsingar um sáðið sem er notað, hvers kyns formeðferð og formeðhöndlun,

— ræktunarhiti,

— mat á meginreglu greiningar á ólífrænu kolefni,

— helstu eiginleikar greiningartækis fyrir ólífrænt kolefni sem notað er (og allar aðrar greiningaraðferðir sem 
eru notaðar),

— fjöldi samhliða prófana.

 Niðurstöður:

— óunnin gögn og útreiknuð gildi fyrir lífbrjótanleika í töflu,

— línurit yfir niðurbrotshlutfall (í %) sem fall af tíma fyrir prófunina og viðmiðunaríðefnin, biðfasa, 
niðurbrotsfasa, 10 daga glugga og halla,

— fjarlæging (í %) við jafnvægi, við lok prófunar og eftir 10 daga gluggann,

— ástæður fyrir því að prófunarniðurstöðum er hafnað,

— önnur málsatvik sem skipta máli fyrir aðferðina sem fylgt er,

— umræða um niðurstöður.
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1. viðbætir

SKAMMSTAFANIR OG SKILGREININGAR

IC: Ólífrænt kolefni

ThCO2: Fræðilegur koltvísýringur (mg) er það magn koltvísýrings sem reiknað er út að myndist úr þekktu eða mældu 
kolefnisinnihaldi prófunaríðefnis þegar það er fullsundrað; einnig gefið upp sem mg af koltvísýringi sem myndast á 
hvert mg af prófunaríðefni.

DOC: Uppleyst, lífrænt kolefni er lífrænt kolefni sem er til staðar í lausn eða sem fer í gegnum 0,45 μm síu eða verður 
eftir í flotinu eftir skiljun í skilvindu við u.þ.b. 4000 g (u.þ.b. 40 000 m sek-2) í 15 mínútur.

DIC: Uppleyst ólífrænt kolefni

ThIC: Fræðilegt ólífrænt kolefni

TIC: Heildarmagn ólífræns kolefnis

Auðlífbrjótanlegt: Handahófskennd flokkun á íðefnum sem hafa staðist tilteknar, sértækar skimunarprófanir á 
fullnaðarlífbrjótanleika; þessar prófanir eru svo strangar að búist er við að slík íðefni munu brotna niður hratt og 
fullkomlega í vatnsumhverfi við loftháðar aðstæður.

10 daga gluggi: Næstu 10 dagar strax eftir að 10% lífniðurbroti er náð.

Eðlislægur lífbrjótanleiki: Flokkun á íðefnum þar sem ótvíræðar sannanir eru til um lífniðurbrot (frum- eða 
fullnaðarlífniðurbrot) í öllum prófunum á lífbrjótanleika.

Fullnaðarlífniðurbrot við loftháðar aðstæður: Lífniðurbrot sem næst þegar prófunaríðefnið er fullnýtt af örverum 
sem leiðir til myndunar koltvísýrings, vatns, ólífrænna salta og nýrra frumuhluta í örverum (lífmassi).

Sundrun: Sundrun er fullkomið niðurbrot á lífrænu íðefni í CO2 og H2O við loftháðar aðstæður og CH4, CO2 og H2O 
við loftfirrðar aðstæður.

Biðfasi: Tíminn frá því að prófun hefst þar til aðlögun niðurbrotsörveranna næst og lífniðurbrot prófunaríðefnis eða 
lífræns efnis hefur aukist svo að greinanlegt er (t.d. 10% af fræðilegu hámarkslífniðurbroti, eða minna, háð nákvæmni 
mæliaðferðarinnar).

Niðurbrotsfasi: Tíminn frá því að biðskeiði lýkur þar til 90% af hámarksniðurbroti hafa náðst.

Jafnvægisfasi: Jafnvægisfasi er fasi þar sem hámarksniðurbrot hefur náðst og lífniðurbrotsferillinn er orðinn flatur.

Prófunaríðefni: Sérhvert efni og blanda sem eru prófuð með þessari prófunaraðferð.

__________
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2. viðbætir

Dæmi um lífniðurbrotsferil

Mynd 1

Lífniðurbrot á 1-oktanóli í kollrúmsprófun koltvísýrings

Niðurbrotsfasi

Hámarksgildi lífniðurbrots Jafnvægisfasi

Prófunartími (dagar)

10 daga gluggi
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Orðalisti

Lífniðurbrot:

Niðurbrotsfasi:

Hámarksgildi lífniðurbrots:

Jafnvægisfasi:

10 daga gluggi:

Prófunartími (dagar):

C. 30. UPPSÖFNUN Í ÁNUm Á LANDI

INNGANGUR

1.  Þessi prófunaraðferð jafngildir OECD-viðmiðunarreglu 317 um prófanir (2010). Meðal prófunaraðferða sem 
varða afdrif í umhverfinu voru „Lífþéttni: gegnumstreymisprófun á fiskum“ (kafli C.13 í þessum viðauka (49. 
heimild) og „Uppsöfnun í botnlægum ánum sem búa í seti“ (e. Bioaccumulation in Sediment-dwelling Benthic 
Oligochates) (53. heimild) birtar 1996 og 2008, í þeirri röð. Erfitt er og jafnvel ómögulegt að framreikna 
gögn um uppsöfnun í lagarlífverum yfir á landlífverur á borð við ánamaðka. Líkanreikningur, sem byggist 
á fitusækni prófunaríðefnis, t.d. (14. og 37. heimild), er sem stendur notaður til að meta uppsöfnun íðefna í 
lífverum í jarðvegi, t.d. eins og í tæknileiðbeiningaskjali ESB (19. heimild). Þegar hefur verið fjallað um þörfina 
á hólfasértækri prófunaraðferð, t.d. 55. heimild. Slík aðferð er sérstaklega mikilvæg fyrir mat á fylgieitrun í 
fæðukeðjum á landi (4. heimild). Nokkrar landsbundnar prófunaraðferðir fjalla um uppsöfnun í öðrum lífverum 
en fiskum, t.d. 2. og 72. heimild. American Society for Testing and Materials (3. heimild ) hefur þróað aðferð til 
að mæla uppsöfnun úr menguðum jarðvegi í ánamöðkum (Eisenia fetida, Savigny) og pottormum. Alþjóðlega 
samþykkt aðferð til að ákvarða uppsöfnun í lífverum í íbættum jarðvegi mun bæta áhættumat á íðefnum í 
landvistkerfum, t.d. 25. og 29. heimild.

2.  Hryggleysingjar, sem láta ofan í sig jarðveg, verða fyrir váhrifum af íðefnum sem bindast jarðvegi. Í hópi 
þessara dýra gegna ánar á landi mikilvægu hlutverki varðandi samsetningu og hlutverk jarðvegs (15. og 20. 
heimild). Ánar á landi lifa í jarðvegi og að hluta til á yfirborði jarðvegsins (einkum í feyrulaginu); þeir eru oft 
útbreiddasta tegundin með tilliti til lífmassa (54. heimild). Með lífhreyfð (e. bioturbation) í jarðvegi og sem bráð 
geta þessi dýr haft mikil áhrif á lífaðgengi íðefna að öðrum lífverum á borð við hryggleysingja (t.d. ránmíta og 
bjöllur; t.d. 64. heimild, eða hryggdýr (t.d. refa og máfa) sem eru rándýr (18. og 62. heimild). Sumum tegundum 
ána á landi, sem eru sem stendur notaðar í visteiturefnafræðilegar prófanir, er lýst í 5. viðbæti.
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3.  Í „ASTM Standard Guide for Conducting Laboratory Soil Toxicity or Bioaccumulation Tests with the 
Lumbricid Earthworm Eisenia fetida and the Enchytraeid Potworm Enchytraeus albidus“ (3. heimild) er 
að finna margar nauðsynlegar og nytsamlegar upplýsingar um framkvæmd þessarar aðferðar til prófunar á 
uppsöfnun í lífverum í jarðvegi. Önnur gögn, sem vísað er til í þessari prófunaraðferð, eru kafli C.13 í þessum 
viðauka, Lífþéttni: gegnumstreymisprófun á fiskum (49. heimild) og OECDviðmiðunarregla 315 um prófanir: 
Uppsöfnun í botnlægum ánum sem búa í seti (53. heimild). Fengin reynsla af rannsóknum á uppsöfnun í 
lífverum í jarðvegi og útgefnar heimildir, t.d. 1., 5., 11., 12., 28., 40., 43., 45., 57., 59., 76., 78. og 79. heimild, 
eru einnig mikilvægar upplýsingaveitur varðandi þessa prófunaraðferð.

4.  Þessi prófunaraðferð á helst við um stöðug, hlutlaus, lífræn íðefni sem hafa tilhneigingu til að ásogast í jarðvegi. 
Einnig er hugsanlega hægt að gera prófanir á uppsöfnun í lífverum á stöðugum, málmlífrænum (e. metallo-
organic) efnasamböndum, sem bindast jarðvegi, með þessari prófunaraðferð. Hún á einnig við um málma og 
önnur snefilefni.

FORKRAFA

5.  Prófanir til að mæla uppsöfnun íðefnis í ánum á landi hafa verið framkvæmdar með þungmálmum (sjá t.d. 63. 
heimild) og þrávirkum, lífrænum íðefnum með log Kow-gildi á bilinu 3,0 til 6,0, t.d. 40. heimild. Slíkar prófanir 
eiga einnig við um:

— íðefni sem sýna log Kow sem er hærra en 6,0 (afar vatnsfælin íðefni),

— íðefni sem tilheyra flokki lífrænna íðefna sem vitað er að hafi getu til að safnast fyrir í lífverum, t.d. 
yfirborðsvirk íðefni eða mjög ásogandi íðefni,

— íðefni með formgerðareiginleika sem benda til getu til uppsöfnunar í lífverum, t.d. hliðstæð efni íðefna 
með þekkta getu til uppsöfnunar í lífverum, og

— málma.

6.  Afla skal upplýsinga um prófunaríðefnið, s.s. almennt heiti, efnaheiti (helst IUPACheiti), byggingarformúla, 
CAS-skráningarnúmer, hreinleiki, varúðarráðstafanir, viðeigandi geymsluskilyrði og greiningaraðferðir, áður 
en rannsókn hefst. Að auki skulu eftirfarandi upplýsingar liggja fyrir:

a)  leysanleiki í vatni,

b)  deilistuðull milli oktanóls og vatns, Kow,

c)  deilistuðull milli jarðvegs og vatns, gefinn upp sem Koc,

d)  gufuþrýstingur,

e)  niðurbrjótanleiki (t.d. í jarðvegi, vatni),

f)  þekkt umbrotsefni.

7.  Hægt er að nota geislamerkt eða ógeislamerkt prófunaríðefni. Til að auðvelda greiningu er þó mælt með því að 
nota geislamerkt prófunaríðefni. Ákvörðunin verður tekin á grundvelli greiningarmarka eða kröfu um að mæla 
upprunalegt prófunaríðefni og umbrotsefni. Ef notað er geislamerkt prófunaríðefni og heildarmagn geislavirkra 
leifa er mælt er mikilvægt að geislamerktu leifunum, bæði í jarðveginum og prófunarlífverunum, sé lýst með 
tilliti til hundraðshluta af upprunalegu prófunaríðefni og merktu prófunarefni sem er ekki upprunalegt, t.d. 
í sýnum sem eru tekin við stöðugt ástand eða við lok upptökufasans, til að unnt sé að reikna út stuðul fyrir 
uppsöfnun í lífverum (BAF) að því er varðar upprunalega prófunaríðefnið og fyrir jarðvegsumbrotsefni sem 
skipta máli (sjá 50. lið). Vera má að breyta þurfi aðferðinni sem hér er lýst, t.d. til að nægur lífmassi sé fyrir 
hendi, til að mæla ógeislamerkt, lífrænt prófunaríðefni eða málma. Þegar heildarmagn geislavirkra leifa er mælt 
(með sindurtalningu í vökva í kjölfar útdráttar, bruna eða með því að leysa upp vef) er stuðull fyrir uppsöfnun 
í lífverum byggður á upprunalega prófunaríðefninu og umbrotsefnum. Útreikningur á stuðli fyrir uppsöfnun 
í lífverum (BAF) skal helst byggjast á styrk upprunalega prófunaríðefnisins í lífverunum og heildarmagni 
geislavirkra leifa. Síðan skal reikna stuðul fyrir uppsöfnun í lífríki og jarðvegi (BSAF), sem er staðlaður með 
tilliti til fituefnainnihalds orma og lífræns kolefnisinnihalds (OC) jarðvegs, út frá stuðli fyrir uppsöfnun í 
lífverum til að unnt sé að bera saman niðurstöður úr mismunandi prófunum á uppsöfnun í lífverum.
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8.  Eiturhrif prófunaríðefnisins á tegundirnar sem eru notaðar í prófunina skulu þekkt, t.d. áhrifastyrkur (ECx) eða 
banvænn styrkur (LCx) fyrir tímalengd upptökufasans (t.d. 19. heimild). Valinn styrkur prófunaríðefnisins skal 
helst vera u.þ.b. 1% af þröngt aðfelldum miðgildisbanastyrknum LC50 (e. acute asymptotic LC50) og a.m.k. tíu 
sinnum meiri en greiningarmörk þess í jarðvegi með þeirri greiningaraðferð sem notuð er. Eiturhrifagildi sem 
eru leidd út frá langtímarannsóknum á nær banvænum endapunktum (51. og 52. heimild) skulu hafa forgang, 
ef þau eru fyrir hendi. Ef slík gögn eru ekki fyrir hendi mun prófun á bráðum eiturhrifum veita gagnlegar 
upplýsingar (sjá t.d. 23. heimild).

9.  Viðeigandi greiningaraðferð með þekktri nákvæmni, samkvæmni og næmi til að ákvarða magn íðefnisins í 
prófunarlausnunum, í jarðveginum og í líffræðilega efninu skal vera fyrir hendi ásamt upplýsingum um 
tilreiðslu og geymslu sýnisins sem og öryggisblöðum um efni. Einnig skulu greiningarmörk prófunarefnisins í 
jarðvegi og ormavef vera þekkt. Ef notað er prófunaríðefni, merkt með 14C, skulu sértæk geislavirkni (t.d. Bq 
mól-1) og hlutfall geislavirkni sem tengist óhreinindum vera þekkt. Sértæk geislavirkni prófunaríðefnisins skal 
vera nógu mikil til að auðvelda greiningu og prófunarstyrkurinn sem er notaður skal ekki kalla fram eiturhrif.

10.  Prófunina er hægt að framkvæma með gervijarðvegi eða með náttúrulegum jarðvegi. Upplýsingar um 
eiginleika náttúrulegs jarðvegs sem er notaður, t.d. uppruni jarðvegs eða efnisþættir hans, sýrustig, lífrænt 
kolefnisinnihald, dreifing kornastærðar (hundraðshlutfall af sandi, silti og leir) og vatnsheldni skulu liggja fyrir 
áður en prófunin hefst (3. og 48. heimild).

MEGINREGLA PRÓFUNARINNAR

11.  Meðal mæliþáttanna sem einkenna uppsöfnun prófunaríðefnis í lífverum eru stuðull fyrir uppsöfnun í lífverum 
(BAF), fasti fyrir upptökuhraða (ks) og fasti fyrir útskilnaðarhraða (ke). Skilgreiningar eru gefnar í 1. viðbæti.

12.  Prófunin samanstendur af tveimur fösum: upptöku(váhrifa)fasanum og útskilnaðar(eftir váhrif)fasanum. 
Meðan á upptökufasanum stendur eru samhliða hópar orma látnir verða fyrir váhrifum af jarðvegi sem 
prófunaríðefninu hefur verið bætt í. Til viðbótar við tilraunadýrin eru hópar af samanburðarormum hafðir við 
sömu skilyrði án prófunaríðefnisins. Þurrvigt og fituefnainnihald prófunarlífveranna eru mæld. Þetta er hægt 
að gera með því að nota orma í samanburðarhópnum. Hægt er að fá bakgrunnsgreiningargildi (blanksýni) 
með því að greina sýni úr samanburðarormum og jarðvegi. Að því er varðar útskilnaðarfasann eru ormarnir 
settir í jarðveg sem er laus við prófunaríðefnið. Alltaf er gerð krafa um útskilnaðarfasa nema upptaka á 
prófunaríðefninu meðan á váhrifafasanum stóð hafi verið óveruleg. Útskilnaðarfasi veitir upplýsingar um á 
hvaða hraða prófunarlífverurnar losa prófunaríðefnið frá sér sem úrgangsefni (t.d. 27. heimild). Ef stöðugt 
ástand hefur ekki náðst meðan á upptökufasanum stóð skal ákvörðun á hraðamæliþáttum – stuðull fyrir hraða 
uppsöfnunar í lífverum (BAFk), fasti fyrir upptökuhraða og fasti fyrir útskilnaðarhraða – helst byggjast á 
samtímaaðlögun (e. simultaneous fitting) á niðurstöðum úr upptöku- og útskilnaðarfösunum. Fylgst er með 
styrk prófunaríðefnisins í eða á ormunum meðan báðir fasar prófunarinnar standa yfir.

13.  Meðan á upptökufasanum stendur eru gerðar mælingar á sýnatökutímum í allt að 14 daga (pottormar) eða 
21 dag (ánamaðkar) þar til stöðugt ástand hefur náðst (11., 12. og 67. heimild). Stöðugt ástand verður þegar 
ferillinn fyrir styrk í ormum sem fall af tíma er samsíða tímaásnum og þrjár greiningar á styrk í röð, sem gerðar 
eru á sýnum sem tekin eru með a.m.k. tveggja daga millibili, sýna ekki meira en ± 20% breytileika sín á milli, 
byggt á tölfræðilegum samanburði (t.d. dreifnigreining, aðhvarfsgreining).

14.  Útskilnaðarfasinn felur í sér að setja prófunarlífverurnar í ílát sem innihalda sama undirlag án prófunaríðefnisins. 
Meðan á útskilnaðarfasanum stendur eru gerðar mælingar á sýnatökutímum í 14 daga (pottormar) eða 21 dag 
(ánamaðkar) nema fyrri greiningarákvörðun hafi sýnt 90% minnkun á leifum prófunaríðefnisins í ormunum. 
Greint er frá styrk prófunaríðefnisins í ormunum við lok útskilnaðarfasann sem leifum sem ekki eru fjarlægðar. 
Stuðull fyrir uppsöfnun í lífverum í stöðugu ástandi (BAFss) er helst reiknaður bæði út sem hlutfall á milli styrks 
í ormum (Ca) og styrks í jarðvegi (Cs) við sýnilegt, stöðugt ástand og sem stuðull fyrir hraða uppsöfnunar í 
lífverum (BAFK), sem er hlutfall á milli fasta fyrir upptökuhraða úr jarðvegi (ks) og fasta fyrir útskilnaðarhraða 
(ke) (sjá skilgreiningar í 1. viðbæti) þar sem gengið er út frá hvarfafræði af fyrstu gráðu (sjá 2. viðbæti vegna 
útreikninga). Ef hvarfafræði af fyrstu gráðu á augljóslega ekki við skal nota önnur líkön.

15.  Fasti fyrir upptökuhraða, fasti fyrir útskilnaðarhraða (eða fleiri en einn fasti ef önnur líkön eiga í hlut), stuðull 
fyrir hraða uppsöfnunar í lífverum (BAFK) og, ef unnt er, öryggismörk fyrir hvern og einn þessara mæliþátta 
eru reiknuð út frá tölvuunnum líkanjöfnum (sjá leiðbeiningar í 2. viðbæti). Hægt er að ákvarða mátgæði allra 
líkana, t.d. út frá fylgnistuðli eða ákvörðunarstuðli (reiknistuðlar nálægt einum benda til mátgæða), eða með 
kíkvaðrat prófun. Einnig getur umfang staðalskekkju eða öryggismarka umhverfis áætlaða mæliþætti gefið 
vísbendingar um mátgæði líkansins.

16.  Til að draga úr breytileika í niðurstöðum úr prófun á prófunaríðefnum sem eru mjög fitusækin skal gefa upp 
stuðla fyrir uppsöfnun í lífverum miðað við fituefnainnihald og ólífrænt kolefnisinnihald (kg lífrænt kolefni í 
jarðvegi kg1 fituinnihald í ormum). Þessi nálgun byggir á þeirri staðreynd að hvað nokkra íðefnaflokka varðar 
er greinilegt samband á milli getu til uppsöfnunar í lífverum og fitusækni; þetta hefur verið staðfest fyrir fiska 
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(47. heimild). Það er samband á milli fituefnainnihalds í fiskum og uppsöfnun slíkra íðefna í lífverum. Að því 
er varðar botnlægar lífverur hefur svipuð fylgni fundist, t.d. 30. og 44. heimild. Á sama hátt hefur verið sýnt 
fram á þessa fylgni hjá ánum á landi, t.d. 5., 6., 7. og 14. heimild. Ef nægur vefur úr ormum er fyrir hendi er 
hægt að ákvarða fituefnainnihald tilraunadýranna út frá sama líffræðilega efni og notað er til að ákvarða styrk 
prófunaríðefnisins. Einnig er hægt að nota samanburðardýr til að mæla fituefnainnihaldið.

GILDI PRÓFUNARINNAR

17.  Til að prófun teljist gild skulu samanburðarhóparnir og meðhöndlunarhóparnir uppfylla eftirfarandi viðmiðanir:

— Við lok prófunarinnar skal heildardánartíðni meðan á upptöku og útskilnaðarfasa stendur ekki fara yfir 
10% (ánamaðkar) eða 20% (pottormar) af heildarfjölda ísettra orma.

— Að því er varðar Eisenia fetida og Eisenia andrei skal meðalmassatap, eins og það er mælt við lok 
upptökufasans og við lok útskilnaðarfasans, ekki fara yfir 20% borið saman við upphaflega votvigt við 
upphaf hvors fasa.

LÝSING Á AÐFERÐINNI

Prófunartegund

18.  Mælt er með nokkrum tegundum af ánum á landi til prófunar á uppsöfnun í lífverum. Tegundunum Eisenia 
fetida eða Eisenia andrei (Lumbricidae) eða Enchytraeus albidus, Enchytraeus crypticus eða Enchytraeus 
luxuriosus (Enchytraeidae), sem eru oftast notaðar, er lýst í 5. viðbæti.

Búnaður

19.  Að því er varðar alla hluta búnaðarins skal forðast að nota efni sem kunna að leysast upp, ásoga prófunaríðefnið 
eða leka öðrum íðefnum og hafa skaðleg áhrif á tilraunadýrin. Hægt er að nota stöðluð rétthyrnd eða sívöl ílát, 
gerð úr efnafræðilega óvirku efni og af viðeigandi stærð, í samræmi við þyngdarhlutfall, þ.e. fjölda prófunarorma. 
Hægt er að nota ryðfrítt stál, plast eða gler í allan búnað sem kemst í snertingu við prófunarmiðilinn. Loka skal 
prófunarílátunum eins og við á til að koma í veg fyrir að ormarnir sleppi út en þó þannig að nægilegt loft fáist. 
Að því er varðar íðefni með háan ásogsstuðul, s.s. tilbúin pýretróíð, getur verið nauðsynlegt að nota sílanhúðað 
gler. Í slíkum tilvikum verður að fleygja búnaðinum að lokinni notkun (49. heimild). Koma skal í veg fyrir 
að geislamerkt prófunarefni og rokgjörn íðefni sleppi. Nota skal gildrur (t.d. gasþvottaflöskur úr gleri) sem 
innihalda viðeigandi íseyg efni til að halda eftir öllum leifum sem gufa upp úr prófunarílátunum.

Jarðvegur

20.  Prófunarjarðvegurinn skal vera af þeim gæðum að prófunarlífverurnar lifi af aðlögunar og prófunartímann og 
geti helst fjölgað sér án þess að fram komi nein óeðlileg einkenni í útliti eða atferli. Ormarnir skulu grafa sig í 
jarðveginn.

21.  Mælt er með notkun á gervijarðvegi, sem er lýst í kafla C.8 í þessum viðauka (48. heimild), sem undirlag í 
prófununum. Tilreiðslu á gervijarðvegi til að nota í prófunum á uppsöfnun í lífverum og ráðleggingar varðandi 
geymslu á gervijarðveginum er að finna í 4. viðbæti. Loftþurrkaðan gervijarðveg má geyma við stofuhita fram 
að notkun.

22.  Þó er hægt að nota náttúrulegan jarðveg af ómenguðum stöðum sem prófunar- og/eða ræktunarjarðveg. Lýsa skal 
a.m.k. uppruna (söfnunarstað), sýrustigi, lífrænu kolefnisinnihaldi, dreifingu kornastærðar (hundraðshlutfall 
af sandi, silti og leir), hámarksvatnsheldni og hlutfalli vatnsinnihalds (3. heimild) í náttúrulegum jarðvegi. 
Greining á jarðveginum eða efnisþáttum hans fyrir notkun m.t.t. örmengunarefna (e. micro-pollutant) ætti 
að veita gagnlegar upplýsingar. Ef jarðvegur af landbúnaðarlandi er notaður skal hann ekki hafa verið 
meðhöndlaður með plöntuvarnarefnum eða húsdýraáburði úr meðhöndluðum dýrum í a.m.k. eitt ár né heldur 
með lífrænum áburði í a.m.k. sex mánuði fyrir sýnatöku (50. heimild). Aðferðum til að meðhöndla náttúrulegan 
jarðveg fyrir notkun í visteiturefnafræðilegar prófanir með ánum á rannsóknarstofu er lýst í 3. heimild. Að því 
er varðar náttúrulegan jarðveg skal geymslutími á rannsóknarstofunni hafður eins stuttur og unnt er.

Prófunaríðefnið sett í

23.  Prófunaríðefninu er blandað í jarðveginn. Taka skal tillit til eðlisefnafræðilegra eiginleika prófunaríðefnisins. 
Vatnsleysanlegt prófunaríðefni skal algerlega uppleyst í vatni áður en því er blandað í jarðveginn. Sú aðferð 
sem mælt er með til íbætingar á prófunaríðefni sem er torleysanlegt í vatni felur í sér að húða einn eða fleiri 
efnisþátt (tilbúna) jarðvegsins með prófunaríðefninu. Til dæmis er hægt að rennbleyta kvarssandinn eða hluta 
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hans með lausn með prófunaríðefninu í hentugum, lífrænum leysi sem er síðan látin gufa rólega upp til fulls. Þá 
er hægt að blanda húðaða hlutanum saman við blautan jarðveginn. Helsti kosturinn við þessa aðferð er að ekki 
er settur leysir í jarðveginn. Þegar náttúrulegur jarðvegur er notaður er hægt að bæta prófunaríðefninu við með 
íbætingu í loftþurrkaðan hluta af jarðveginum, eins og lýst er hér að framan varðandi tilbúna jarðveginn, eða 
með því að hræra prófunaríðefnið í blautan jarðveg, og láta uppgufunarstig fylgja ef uppleysandi efni er notað. 
Almennt skal forðast eins og framast er kostur að blautur jarðvegur komist í snertingu við leysa. Eftirfarandi 
skal haft í huga (3. heimild):

— Ef annar leysir en vatn er notaður skal hann vera blandanlegur með vatni og/eða unnt að fjarlægja hann (t.d. 
látinn gufa upp) þannig að einungis prófunaríðefnið verði eftir á jarðveginum.

— Ef samanburður með leysi er notaður er engin þörf á neikvæðum samanburði. Samanburður með leysi skal 
innihalda hæsta styrk leysis sem bætt er í jarðveginn og nota skal leysi úr sömu framleiðslulotu og notuð 
er til að búa stofnlausnina til. Eiturhrif og rokgirni leysisins og leysni prófunaríðefnisins í leysinum sem er 
valinn skulu vera helsta viðmiðunin sem er notuð til að velja hentugt uppleysandi efni.

24.  Að því er varðar íðefni sem eru torleysanleg í vatni og lífrænum leysum er hægt að blanda 2,0–2,5 g af 
fínmöluðum kvarssandi í hverju prófunaríláti með magninu af prófunaríðefninu, t.d. með því að nota mortél og 
staut, til að fá tilætlaðan prófunarstyrk. Þessari blöndu af kvarssandi og prófunaríðefni er bætt í forrakabættan 
jarðveg og blandað vandlega saman með viðeigandi magni af afjónuðu vatni til að fá það rakainnihald sem þörf 
er á. Lokablöndunni er dreift í prófunarílátin. Aðferðin er endurtekin fyrir hvern prófunarstyrk og viðeigandi 
samanburður er einnig tilreiddur með 2,0–2,5 g af fínmöluðum kvarssandi á hvert prófunarílát.

25.  Ákvarða skal styrk prófunaríðefnisins í jarðveginum eftir íbætingu. Staðfesta skal einsleita dreifingu 
prófunaríðefnisins í jarðveginum áður en prófunarlífverurnar eru settar í. Greina skal frá aðferðinni sem er 
notuð til íbætingar og ástæðum þess að tiltekin íbætingaraðferð er valin (24. heimild).

26.  Ákjósanlegast er að jafnvægi náist milli jarðvegs- og gropuvatnsfasans áður en lífverunum er bætt í; mælt er 
með fjórum dögum við 20 °C. Að því er varðar mörg lífræn íðefni sem eru torleysanleg í vatni getur sá tími sem 
þarf til að ná algeru jafnvægi milli ásogaðra og uppleystra hluta reiknast í dögum eða mánuðum. Með hliðsjón 
af tilgangi rannsóknarinnar, t.d. ef líkja á eftir umhverfisaðstæðum, er hægt að láta íbættan jarðveg „eldast“ í 
lengri tíma, t.d. í þrjár vikur við 20 °C að því er varðar málma (22. heimild).

Ræktun prófunarlífvera

27.  Helst skal halda ormum í varanlegri rannsóknarstofuræktun. Leiðbeiningar um ræktunaraðferðir á rannsóknar-
stofu að því er varðar Eisenia fetida og Eisenia andrei og tegundir pottorma er að finna í 5. viðbæti (sjá einnig 
48., 51. og 52. heimild).

28.  Ormar sem notaðir eru í prófununum skulu lausir við sjáanlega sjúkdóma, afbrigðileika og sníkla.

FRAMKVÆMD PRÓFUNARINNAR

29.  Prófunarlífverurnar eru látnar verða fyrir váhrifum af prófunaríðefninu meðan á upptökufasanum stendur. 
Upptökufasinn skal vera 14 dagar (pottormar) eða 21 dagur (ánamaðkar) nema sýnt sé fram á að stöðugt ástand 
hafi náðst.

30.  Að því er varðar útskilnaðarfasann eru ormarnir settir í jarðveg sem er laus við prófunaríðefnið. Taka skal fyrsta 
sýnið 4–24 klst. eftir að útskilnaðarfasi hefst. Dæmi um sýnatökuáætlanir fyrir 21 dags upptökufasa og 21 dags 
útskilnaðarfasa eru að finna í 3. viðbæti.

Prófunarlífverur

31.  Að því er varðar margar tegundir pottorma á landi er þyngd hvers orms mjög lítil (t.d. er blautvigt hvers og 
eins að því er varðar Enchytraeus albidus 5–10 mg og minni að því er varðar Enchytraeus crypticus eða 
Enchytraeus luxuriosus); til að framkvæma þyngdarmælingar og efnagreiningar getur verið nauðsynlegt að 
hópa ormana úr ílátum samhliða prófana (þ.e. allir ormar í íláti samhliða prófunar verða notaðir til að fá eina 
vefjagreiningarniðurstöðu). 20 stökum pottormum er bætt við hvert samhliða ílát og nota skal a.m.k. þrjú 
samhliða ílát. Ef greiningarmörk prófunaríðefnisins eru há getur verið nauðsynlegt að nota fleiri orma. Að því 
er varðar prófunartegundir þar sem þyngd hvers dýrs er meiri (Eisenia fetida og Eisenia andrei) er hægt að nota 
ílát í samhliða prófun sem innihalda eitt dýr.

32.  Ánamaðkar sem eru notaðir í prófun skulu vera svipaðir á þyngd (t.d. ætti þyngd hvers og eins af tegundinni 
Eisenia fetida og Eisenia andrei að vera 250–600 mg). Pottormar (t.d. Enchytraeus albidus) skulu vera u.þ.b. 
1 cm á lengd. Allir ormar, sem eru notaðir í tiltekinni prófun, skulu vera af sama uppruna og vera fullvaxin 
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dýr með gjörð (sjá 5. viðbæti). Þar eð þyngd og aldur dýrs getur haft áhrif á gildi stuðuls fyrir uppsöfnun í 
lífverum (e. BAF-value) (t.d. vegna mismunandi fituefnainnihalds og/eða egg eru fyrir hendi) skal skrá þessa 
mæliþætti nákvæmlega og taka tillit til þeirra við túlkun niðurstaðna. Að auki geta egghylki lagst til meðan 
á váhrifatímabilinu stendur sem kemur einnig til með að hafa áhrif á gildi stuðuls fyrir uppsöfnun í lífverum. 
Mælt er með að hlutaúrtak af prófunarormunum sé vigtað fyrir prófunina til að áætla meðalblautþyngd og 
meðalþurrþyngd.

33.  Nota skal hátt hlutfall jarðvegs á móti ormum til að lágmarka minnkun á styrk prófunaríðefnisins í jarðveginum 
meðan á upptökufasanum stendur. Að því er varðar Eisenia fetida og Eisenia andrei er mælt með a.m.k. 50 g af 
jarðvegi (þurrvigt) á hvern orm og að því er varðar pottorma er mælt með a.m.k. 10–20 g af jarðvegi (þurrvigt) 
á hvert prófunarílát. Ílátin skulu innihalda 2–3 cm (pottormar) eða 4–5 cm (ánamaðkar) jarðvegslag.

34.  Ormar, sem eru notaðir í prófun, eru teknir úr ræktuninni (t.d. pottormar með því að nota griptöng). Fullvaxin dýr 
eru sett í ómeðhöndlaðan prófunarjarðveg til aðlögunar og fóðruð (sjá 36. lið). Ef prófunarskilyrði eru frábrugðin 
ræktunarskilyrðum ætti 24–72 klst. aðlögunarfasi að nægja til að laga ormana að prófunarskilyrðunum. Eftir 
aðlögun eru ánamaðkarnir hreinsaðir með því að setja þá í glerskálar (t.d. ræktunarskálar) sem innihalda hreint 
vatn og síðan vigtaðir áður en þeim er bætt í prófunarjarðveginn. Fyrir vigtun skal taka umframmagn vatns af 
ormunum með því að leggja þá mjúklega við brúnina á skálinni eða með því að þerra þá varlega með dálítið 
rakri pappírsþurrku.

35.  Athuga skal og skrá atferli prófunarlífveranna við að grafa sig niður. Í prófunum með ánamaðka grafa dýrin 
(samanburður og meðhöndluð) sig yfirleitt niður í jarðveginn innan nokkurra klukkustunda; þetta skal athuga 
eigi síðar en sólarhring eftir að ormunum er bætt í prófunarílátin. Ef ánamaðkarnir grafa sig ekki niður í 
jarðveginn (t.d. yfir 10% í lengri tíma en helming upptökufasans) bendir þetta til þess að annaðhvort séu 
prófunarskilyrði ekki við hæfi eða að prófunarlífverurnar séu ekki heilbrigðar. Í slíku tilviki skal stöðva 
prófunina og endurtaka hana. Pottormar lifa aðallega í milligropum (e. interstitial pore) jarðvegsins og húð 
þeirra er oft einungis að hluta til í snertingu við efnaumhverfið sem umlykur þá; gengið er út frá því að váhrif 
á pottorma sem grafa sig niður og pottorma sem grafa sig ekki niður séu jafngild og þó að pottormar grafi sig 
ekki niður þarf ekki endilega að endurtaka prófunina.

Fóðrun

36.  Gera skal ráð fyrir fóðrun þegar notaður er jarðvegur sem inniheldur lítið heildarmagn lífræns kolefnis. Þegar 
gervijarðvegur er notaður er mælt með að vikulegt fóðrunarmagn (þ.e. fóðra skal ormana einu sinni í viku) sé 
7 mg af þurrkuðum húsdýraáburði á hvert g af jarðvegi (þurrvigt) fyrir ánamaðka og mælt er með að vikulegt 
magn fyrir pottorma sé 2–2,5 mg af möluðum hafraflögum á hvert g af jarðvegi (þurrvigt) (11. heimild). Blanda 
skal fyrsta fóðurskammtinum við jarðveginn rétt áður en prófunarlífverunum er bætt við. Helst skal nota 
samskonar fóður og í ræktununum (sjá 5. viðbæti).

Ljós og hiti

37.  Prófanirnar skulu framkvæmdar við stýrða hringrás 16/8 klst. birtu/myrkurs, helst 400 til 800 lx, á svæðinu þar 
sem prófunarílátin eru (3. heimild). Prófunarhitastigið skal vera 20 ± 2 °C meðan prófunin stendur yfir.

Prófunarstyrkur

38.  Einn styrkleiki er notaður. Rökstyðja skal aðstæður þar sem þörf er á viðbótarstyrkleika eða -styrkleikum. 
Ef eiturhrif (ECx) prófunaríðefnisins eru nálægt greiningarmörkum er mælt með notkun á geislamerktu 
prófunaríðefni með mikilli, sértækri geislavirkni. Að því er varðar málma skal styrkurinn vera hærri en 
bakgrunnsgildi í vef og jarðvegi.

Samhliða prófanir

39.  Að því er varðar mælingar á hraða (upptöku- og útskilnaðarfasa) skal lágmarksfjöldi íláta samhliða prófana 
sem fá meðhöndlun vera þrjú á hvern sýnatökustað. Heildarfjöldi samhliða íláta sem eru tilreidd skal nægja 
fyrir alla sýnatökutíma meðan á upptöku- og útskilnaðarfasanum stendur.

40.  Að því er varðar líffræðilegar athuganir og mælingar (t.d. hlutfall milli þurr og blautvigtar, fituefnainnihald) og 
til greiningar á bakgrunnsstyrk í ormum og jarðvegi skal nota a.m.k. 12 ílát samhliða prófana með neikvæðum 
samanburði (fjögur sem sýni er tekið úr í upphafi, fjögur við lok upptöku og fjögur við lok útskilnaðar) ef 
enginn leysir er notaður annar en vatn. Ef uppleysandi efni er notað til að setja prófunaríðefnið í skal keyra 
samanburðarprófun með leysi (taka skal sýni úr fjórum ílátum samhliða prófana í upphafi, fjórum við lok 
upptökufasans og fjórum við lok útskilnaðarfasans), sem inniheldur alla efnisþætti aðra en prófunarefnið, til 
viðbótar við ílát samhliða prófana sem fá meðhöndlun. Í því tilviki má einnig nota fjögur ílát samhliða prófana 
með neikvæðum samanburði til viðbótar (án leysis) til valfrjálsrar sýnatöku við lok upptökufasans. Hægt er 
að bera þessi samhliða sýni líffræðilega saman við samanburðinn með leysinum til að afla upplýsinga um 
hugsanleg áhrif leysisins á prófunarlífverurnar. Mælt er með að setja upp nægan fjölda af ílátum samhliða 
prófana til viðbótar til vara (t.d. átta) fyrir meðhöndlun og samanburð.
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Tíðni mælinga á jarðvegsgæðum

41.  Mæla skal sýrustig jarðvegs, rakainnihald jarðvegs og hitastig (samfellt) í prófunarsalnum við upphaf 
og lok viðtöku- og útskilnaðarfasans. Einu sinni í viku skal athuga rakainnihald jarðvegs með því að vigta 
prófunarílátin og bera raunþyngdir saman við upphafsþyngdir við upphaf prófunar. Bæta skal úr vatnstapi með 
því að bæta afjónuðu vatni við.

Sýnataka og greining á ormum og jarðvegi

42.  Dæmi um áætlun fyrir upptöku- og útskilnaðarfasa í ánamöðkum og prófanir á uppsöfnun í pottormum er að 
finna í 3. viðbæti.

43.  Sýni eru tekin úr prófunarílátunum til að ákvarða styrk prófunaríðefnisins áður en ormarnir eru settir í þau og 
meðan á upptöku- og útskilnaðarfasanum stendur. Meðan á prófuninni stendur er styrkur prófunaríðefnisins 
ákvarðaður í ormunum og jarðveginum. Almennt er heildarstyrkur í jarðveginum mældur. Annar valkostur er 
að mæla styrk í gropuvatni; í slíkum tilvikum skal ákvarða forsendur og viðeigandi aðferðir áður en prófun 
hefst og gera grein fyrir þeim í skýrslunni.

44.  Tekin eru sýni úr ormunum og jarðveginum a.m.k. sex sinnum meðan á upptöku- og útskilnaðarfasanum 
stendur. Ef sýnt er fram á stöðugleika prófunaríðefnis er hægt að fækka greiningum á jarðvegi. Mælt er með að 
greina a.m.k. þrjú samhliða sýni í upphafi og við lok upptökufasans. Ef styrkur, sem mælist í jarðvegi við lok 
upptökufasans, víkur meira en 30% frá upphafsstyrk skal einnig greina jarðvegssýni sem tekin eru aðra daga.

45.  Takið ormana í tilteknu samhliða íláti úr jarðveginum á hverjum sýnatökutíma (t.d. eftir að hafa dreift 
jarðveginum úr ílátinu á grunnan bakka og tekið ormana upp með mjúkri griptöng) og hreinsið þá snöggt 
með vatni í grunnum gler- eða stálbakka. Fjarlægið umframmagn vatns (sjá 34. lið). Setjið ormana varlega í 
forvigtað ílát, vigtið þá strax, þ.m.t. þarmainnihald.

46.  Ánamaðkarnir (Eisenia sp.) skulu síðan fá ráðrúm til að tæma þarmana yfir nótt, t.d. á rakan síupappír í lokaðri 
ræktunarskál (sjá 34. lið). Eftir þarmatæmingu skal ákvarða þyngd ormanna til að meta hugsanlega minnkun 
á lífmassa meðan á prófuninni stendur (sjá gildisviðmiðanir í 17. lið). Vigtun og vefjagreining á pottormum 
er framkvæmd án þarmatæmingar þar eð slíkt er tæknilega erfitt vegna smæðar þessara orma. Eftir ákvörðun 
á endanlegri þyngd skal drepa ormana tafarlaust með heppilegustu aðferð sem völ er á (t.d. með því að nota 
fljótandi köfnunarefni eða frysta þá við hitastig sem er undir –18 °C).

47.  Meðan á útskilnaðarfasanum stendur skipta ormarnir menguðu þarmainnihaldi út fyrir hreinan jarðveg. Þetta 
þýðir að mælingar á ormum, sem hafa ekki tæmt þarmana, (í þessu tilviki pottormar), sem sýni eru tekin úr rétt 
fyrr útskilnaðarfasann, innihalda mengaðan þarmajarðveg. Að því er varðar lagarána (e. aquatic oligochaetes) 
er gengið út frá því að eftir fyrstu 4–24 klst. útskilnaðarfasans hafi mestum hluta mengaða þarmainnihaldsins 
verið skipt út fyrir hreint set, t.d. 46. heimild. Greint hefur verið frá svipuðum niðurstöðum varðandi ánamaðka 
í rannsóknum á uppsöfnun á geislamerktu kadmíumi og sinki (78. heimild). Í pottormum sem ekki hafa tæmt 
þarmana má líta svo á að styrkurinn í þessu fyrsta sýni í útskilnaðarfasanum sé styrkur í vef eftir þarmatæmingu. 
Til að gera grein fyrir þynningu á styrk prófunarefnisins með ómenguðum jarðvegi meðan á útskilnaðarfasanum 
stendur er hægt að áætla þyngd þarmainnihaldsins sem hlutfallið á milli blautþyngdar orms/öskuþyngdar orms 
eða þurrvigtar orms/öskuþyngdar orms.

48.  Helst skal greina jarðvegs- og ormasýnin strax eftir fjarlægingu (þ.e. innan eins til tveggja daga) til að koma 
í veg fyrir niðurbrot eða annað tap og mælt er með að reikna út áætlaðan upptöku- og útskilnaðarhraða eftir 
því sem prófuninni miðar. Ef greining tefst skal geyma sýnin með viðeigandi aðferð, t.d. með djúpfrystingu  
(≤ –18 °C).

49.  Athuga skal að nákvæmni og samanburðarnákvæmni efnagreiningarinnar sem og endurheimt prófunaríðefnisins 
úr jarðvegs- og ormasýnum séu fullnægjandi fyrir umrædda aðferð; greina skal frá skilvirkni útdráttarins, 
greiningarmörkum og magngreiningarmörkum. Á sama hátt skal athuga að prófunaríðefnið greinist ekki í hærri 
styrk en bakgrunnsstyrk í samanburðarílátum. Ef styrkur prófunaríðefnisins í prófunarlífveru (Ca) er > 0 í 
samanburðarormunum skal það koma fram í útreikningi á hraðamæliþáttunum (sjá 2. viðbæti). Öll sýni skulu 
meðhöndluð þannig meðan prófunin stendur yfir að mengun og tap séu í lágmarki (t.d. sem stafar af ásogi 
prófunaríðefnisins á sýnatökubúnaðinn).
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50.  Þegar unnið er með geislamerkt prófunaríðefni er mögulegt að greina upprunalegt efni og umbrotsefni. 
Magnákvörðun á upprunalegu prófunaríðefni og umbrotsefnum í stöðugu ástandi eða við lok upptökufasans 
gefur mikilvægar upplýsingar. Síðan ætti að „hreinsa“ sýnin þannig að hægt sé að magngreina upprunalega 
prófunaríðefnið sérstaklega. Ef magn einstakra umbrotsefna fer yfir 10% af heildargeislavirkni í greindu sýni, 
eða greindum sýnum, er mælt með sanngreiningu á þessum umbrotsefnum.

51.  Skrá skal og greina frá heildarendurheimt og endurheimt prófunaríðefnis í ormum, jarðvegi og, ef þær eru 
notaðar, í gildrum sem innihalda íseyg efni til að halda eftir uppgufuðu prófunaríðefni.

52.  Hópun á einstaka sýnum sem eru tekin úr tilteknu prófunaríláti er ásættanleg fyrir pottorma sem eru minni en 
ánamaðkar. Ef hópun felur í sér fækkun á samhliða sýnum takmarkar það tölfræðiaðferðir sem hægt er að nota 
fyrir gögnin. Ef þörf er á sérstakri tölfræðiaðferð og styrk skal prófunin innihalda nægilegan fjölda af samhliða 
prófunarílátum til að auðvelda þá hópun, aðferð og styrk sem óskað er eftir.

53.  Mælt er með því að stuðull fyrir uppsöfnun í lífverum sé bæði gefinn upp sem fall af heildarþurrvigt og, ef 
þörf krefur, (t.d. fyrir mjög vatnsfælin íðefni) sem fall af fituefnainnihaldinu. Nota skal hentugar aðferðir til 
að ákvarða fituefnainnihald (aðlaga skal nokkrar aðferðir sem til eru, t.d. 31. og 58. heimild, í þessu skyni). Í 
þessum aðferðum er notaður útdráttur með klóróformi/metanóli. Til að komast hjá notkun á klóruðum leysum 
skal þó nota afbrigði af aðferð Bligh og Dyers (9. heimild) eins og lýst er í (17. heimild). Þar eð mismunandi 
aðferðir kunna að gefa mismunandi gildi er mikilvægt að lýsa nákvæmlega þeirri aðferð sem er notuð. Ef unnt 
er, t.d. ef nægilegur ormavefur er fyrir hendi, skal helst gera fituefnagreiningu á sama sýni eða útdrætti og 
þeim sem er notaður í greiningunni á prófunaríðefninu því það þarf oft að fjarlægja fituefnin úr útdrættinum 
áður en hægt er að greina hann með litskiljun (49. heimild). Einnig er hægt að nota samanburðardýr til að 
mæla fituefnainnihaldið, sem síðan er hægt að nota til að staðla gildi stuðuls fyrir uppsöfnun í lífverum. Síðari 
aðferðin dregur úr mengun búnaðar af völdum prófunaríðefnisins.

GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

Úrvinnsla niðurstaðna

54.  Upptökuferill prófunaríðefnisins fæst með því að teikna feril sem sýnir styrk þess í/á ormunum meðan á 
upptökufasanum stendur sem fall af tíma á línulegum kvarða. Þegar ferillinn hefur náð stöðugleika eða stöðugu 
ástandi (sjá skilgreiningar í 1. viðbæti) er stuðull fyrir uppsöfnun í lífverum í stöðugu ástandi (BAFss) reiknaður 
út frá:

Ca við stöðugt ástand eða við lok upptökufasa (meðaltal)
Cs við stöðugt ástand eða við lok upptökufasa (meðaltal)

 Ca er styrkur prófunaríðefnisins í prófunarlífverunni

 Cs er styrkur prófunaríðefnisins í jarðveginum

55.  Ef stöðugt ástand næst ekki skal ákvarða stuðul fyrir hraða uppsöfnunar í lífverum (BAFK), sem byggir á 
hraðaföstum, í stað stuðuls fyrir uppsöfnun í lífverum í stöðugu ástandi eins og lýst er hér á eftir:

— Ákvarðið uppsöfnunarstuðul (BAFK) sem hlutfall ks/ke.

— Upptöku- og útskilnaðarhraði er helst reiknaður út samtímis (sjá jöfnu 11 í 2. viðbæti).

— Fasti fyrir útskilnaðarhraða (ke) er yfirleitt ákvarðaður út frá útskilnaðarferlinum (þ.e. ferill styrks 
prófunarefnisins í ormunum meðan á útskilnaðarfasanum stendur). Fasti fyrir upptökuhraða ks er síðan 
reiknaður út frá ke og gildi fyrir Ca sem er leitt út af upptökuferlinum – sjá lýsingu á þessum aðferðum 
í 2. viðbæti. Ákjósanlegasta aðferðin til að reikna BAFK og hraðafastana, ks og ke, er að nota ólínulegar 
aðferðir til að meta þessa þætti í tölvu. Ef augljóst er að útskilnaðurinn er ekki af fyrstu gráðu skal nota 
flóknari líkön

Prófunarskýrsla

56.  Prófunarskýrslan skal innihalda eftirfarandi upplýsingar: 
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 Prófunaríðefni:

— Allar fyrirliggjandi upplýsingar um bráð eða langvinn eiturhrif (t.d. ECx, LCx„ styrkur sem hefur engin 
merkjanleg áhrif) prófunaríðefnisins á jarðvegsána,

— hreinleiki, eðliseiginleiki og eðlisefnafræðilegir eiginleikar, t.d. log Kow, vatnsleysni,

— efnafræðileg sanngreiningargögn; uppruni prófunarefnisins, auðkenni og styrkur allra leysa sem eru 
notaðir,

— ef geislamerkt prófunaríðefni er notað: nákvæm staðsetning merktu frumeindanna, sértæk geislavirkni og 
geislaefnafræðilegur hreinleiki.

 Prófunartegundir:

— vísindaheiti, stofn, uppruni, hvers kyns formeðhöndlun, aðlögun, aldur, stærðarflokkur o.s.frv.

 Prófunarskilyrði:

— prófunaraðferð sem er notuð,

— tegund og einkenni þeirrar lýsingar sem er notuð og ljóslota eða ljóslotur,

— hönnun tilraunar (t.d. fjöldi og stærð prófunaríláta, jarðvegsmassi og hæð jarðvegslags, fjöldi samhliða 
prófana, fjöldi orma í hverju samhliða íláti, fjöldi prófunarstyrkleika, lengd upptöku- og útskilnaðarfasanna, 
tíðni sýnatöku),

— rök fyrir vali á efni í prófunarílát,

— aðferð við tilreiðslu prófunarefnis og notkun sem og ástæður fyrir því að velja sérstaka aðferð,

— nafnstyrkleikar í prófuninni, meðaltal mældra gilda og staðalfrávik þeirra í prófunarílátunum og sú aðferð 
sem er notuð til að reikna þessi gildi,

— uppruni efnisþátta í gervijarðveginum eða, ef náttúrulegur miðill er notaður, uppruni jarðvegsins, lýsing á 
hvers kyns formeðhöndlun, niðurstöður úr samanburði (lifun, þróun lífmassa, æxlun), jarðvegseiginleikar 
(sýrustig, heildarmagn lífræns kolefnis, dreifing kornastærðar (hundraðshlutfall af sandi, silti og leir), 
hámarksvatnsheldni, hlutfall vatnsinnihalds við upphaf og lok prófunarinnar og allar aðrar mælingar sem 
eru gerðar),

— nákvæmar upplýsingar um meðhöndlun jarðvegs- og ormasýna, þ.m.t. upplýsingar um tilreiðslu, geymslu, 
íbætingaraðferðir, útdrátt og greiningaraðferðir (og nákvæmni) varðandi prófunarefnið í ormum og 
jarðvegi, fituefnainnihald (ef það er mælt) og endurheimt prófunarefnisins.

 Niðurstöður:

— dánartíðni samanburðarorma og orma í hverju prófunaríláti og allt óeðlilegt atferli sem sést (t.d. að forðast 
jarðveginn, engin æxlun í prófun á uppsöfnun í pottormum),

— hlutfall á milli þurrvigtar og blautvigtar jarðvegs og prófunarlífveranna (gagnlegt fyrir stöðlun),

— blautvigt ormanna á hverjum sýnatökutíma; blautvigt í upphafi prófunarinnar að því er varðar ánamaðka 
og á hverjum sýnatökutíma fyrir og eftir þarmatæmingu,

— fituefnainnihald prófunarlífveranna (ef það er ákvarðað),
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— ferlar sem sýna upptöku- og útskilnaðarhraða prófunaríðefnisins í ormunum og tímann að stöðugu ástandi,

— Ca og Cs (með staðalfráviki og styrkbili, ef við á) fyrir alla sýnatökutíma (Ca gefið upp í g á hvert kg af 
blaut- og þurrvigt alls skrokksins, Cs gefið upp í g á hvert kg af blaut og þurrvigt jarðvegs). Ef stuðuls fyrir 
uppsöfnun í lífríki og jarðvegi (BSAF) er krafist (t.d. til að bera saman niðurstöður úr tveimur eða fleiri 
prófunum sem voru framkvæmdar á dýrum með mismunandi fituefnainnihald) má þar að auki gefa Ca upp 
sem g á hvert kg af fituefnainnihaldi lífverunnar og Cs má gefa upp sem g á hvert kg af lífrænu kolefni (OC) 
í jarðveginum,

— auk þess má greina sérstaklega frá stuðli fyrir uppsöfnun í lífverum (gefinn upp í kg af jarðvegi á hvert·kg 
af ormum), fasta fyrir upptökuhraða í jarðvegi ks (gefinn upp sem g af jarðvegi á hvert kg af ormum á 
dag) og fasta fyrir útskilnaðarhraða ke (gefinn upp sem dagur–1); stuðli fyrir uppsöfnun í lífríki og jarðvegi 
(gefinn upp í kg af lífrænu kolefni í jarðvegi á hvert kg af fituefnainnihaldi orma),

— ef það er mælt: hundraðshluti upprunaíðefnis, umbrotsefna og bundinna efnaleifa (þ.e. hlutfall 
prófunaríðefnis sem ekki er hægt að draga út með algengum útdráttaraðferðum) sem greinast í jarðvegi og 
tilraunadýrum,

— aðferðir sem notaðar eru við tölfræðilega greiningu á gögnum.

 Mat á niðurstöðum:

— fylgni niðurstaðna við gildisviðmiðanir sem eru tilgreindar í 17. lið,

— óvæntar eða óvenjulegar niðurstöður, t.d. prófunaríðefnið hverfur ekki fullkomlega úr tilraunadýrunum.
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1. viðbætir

SKILGREININGAR

Uppsöfnun í lífverum: aukning á styrk prófunaríðefnis í eða á lífveru í hlutfalli við styrk prófunaríðefnisins í 
umhverfinu. Uppsöfnun í lífverum stafar bæði af lífþéttni og lífmögnunarferlum (sjá hér á eftir).

Lífþéttni: aukning á styrk prófunaríðefnis í eða á lífveru, sem stafar af upptöku íðefnis eingöngu úr umhverfinu (þ.e. um 
yfirborð líkamans og innbyrtan jarðveg), í hlutfalli við styrk prófunaríðefnisins í umhverfinu.

Lífmögnun: aukning á styrk prófunaríðefnis í eða á lífveru, sem stafar aðallega af upptöku úr menguðu fóðri eða bráð, 
í hlutfalli við styrk prófunaríðefnisins í fóðrinu eða bráðinni. Lífmögnun getur leitt til tilfærslu eða uppsöfnunar á 
prófunarefninu í fæðuvefjum.

Útskilnaður: prófunaríðefnis er tap þessa íðefnis úr vef prófunarlífverunnar með virkum eða óvirkum ferlum sem eiga 
sér stað óháð því hvort prófunarefnið er fyrir hendi í umhverfinu eða ekki.

Stuðull fyrir uppsöfnun í lífverum (BAF): hvenær sem er meðan á upptökufasa þessarar prófunar á uppsöfnun í 
lífverunni stendur er deilt í styrk prófunaríðefnisins í/á prófunarlífverunni (Ca á g·kg-1 þurrvigt orms) með styrk 
íðefnisins í umhverfinu (Cs sem g·kg-1 af þurrvigt jarðvegs); stuðull fyrir uppsöfnun í lífverum er gefinn upp í einingunni 
kg jarðvegur·kg-1 ormur.

Stuðull fyrir uppsöfnun í lífverum í stöðugu ástandi (BAFss): er stuðull fyrir uppsöfnun í lífverum í stöðugu ástandi 
og breytist ekki verulega í langan tíma, styrkur prófunaríðefnisins í umhverfinu (Cs sem g.kg-1 af þurrvigt jarðvegs) er 
stöðugur á tímabilinu.

Stuðlar fyrir uppsöfnun í lífverum: sem eru reiknaðir út beint frá hlutfallinu á milli fasta fyrir upptökuhraða úr 
jarðvegi og fasta fyrir útskilnaðarhraða (ks og ke, sjá hér á eftir), nefndir stuðlar fyrir hraða uppsöfnunar í lífverum 
(BAFK).

Stuðull fyrir uppsöfnun í lífríki og jarðvegi (BSAF): deilt er í staðlaðan styrk prófunaríðefnisins fyrir fitu í/á 
prófunarlífverunni með stöðluðum styrk prófunaríðefnisins fyrir lífrænt kolefni í jarðveginum við stöðugt ástand. Ca 
er síðan gefið upp sem g·á hvert kg af fituinnihaldi lífverunnar og Cs sem g á hvert·kg af lífrænu innihaldi jarðvegsins; 
stuðull fyrir uppsöfnun í lífríki og jarðvegi er gefinn upp í einingunum kg af lífrænu kolefni á hvert·kg af fitu.

Stöðugleiki eða stöðugt ástand: er skilgreint sem jafnvægi milli upptöku- og útskilnaðarferla sem eiga sér stað samtímis 
meðan á váhrifafasanum stendur. Stöðugt ástand sést í ferlinum fyrir stuðul fyrir uppsöfnun í lífverum sem fall af tíma 
þegar ferillinn verður samsíða tímaásnum og þrjár mælingar í röð á stuðli fyrir uppsöfnun í lífverum í sýnum, sem eru 
tekin með a.m.k. tveggja daga millibili, gefa niðurstöður þar sem munur milli mælinga er innan við 20% og enginn 
tölfræðilegur, marktækur munur er á sýnatökutímabilunum þremur. Ef upptaka prófunaríðefna er hæg eru sjö dagar 
hæfilegra millibil (49. heimild).

Deilistuðull fyrir lífrænt kolefni og vatn (Koc): er hlutfallið á milli styrks íðefnis í/á lífrænum kolefnishluta í jarðvegi 
og styrks íðefnisins í vatni við jafnvægi.

Deilistuðull fyrir oktanól og vatn (Kow): er hlutfallið á milli leysni íðefnis í n-oktanóli og vatni við jafnvægi, stundum 
einnig gefið upp sem Pow. Logri Kow (log Kow) er notaður sem vísbending um getu íðefnis til að safnast upp í lagarlífverum.

Upptöku- eða váhrifafasi: sá tími sem prófunarlífverurnar verða fyrir váhrifum af prófunaríðefninu.

Fasti fyrir upptökuhraða í jarðvegi (ks): tölugildi sem skilgreinir hraða aukningar á styrk prófunarefnisins í/á 
prófunarlífverunni, sem stafar af upptöku í jarðvegsfasanum; ks er gefið upp sem g jarðvegur kg-1 af ormi d-1.

Útskilnaðarfasi: sá tími, eftir að prófunarlífverur hafa verið fluttar úr menguðu umhverfi í umhverfi sem er laust við 
prófunarefnið, þegar útskilnaður (eða hreint tap) íðefnisins úr prófunarlífverunum er rannsakað.

Fasti fyrir útskilnaðarhraða (ke): tölugildi sem skilgreinir hraða lækkunar á styrk prófunarefnisins í/á prófunar líf-
verunni eftir að prófunarlífverurnar hafa verið fluttar úr umhverfi sem inniheldur prófunarefnið yfir í umhverfi sem er 
laust við íðefnið; ke er gefið upp sem d-1.

Prófunaríðefni: Sérhvert efni og blanda sem eru prófuð með þessari prófunaraðferð.

_________
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2. viðbætir

Útreikningur á mæliþáttum fyrir upptöku og útskilnað

Helsti endapunktur prófunar á uppsöfnun í lífverum er stuðullinn fyrir uppsöfnun í lífverum (BAF). Hægt er að reikna 
mældan stuðul fyrir uppsöfnun í lífverum út með því að deila í styrkinn í prófunarlífverunni, Ca, með styrknum í 
jarðveginum, Cs, við stöðugt ástand. Ef stöðugt ástand næst ekki meðan á upptökufasanum stendur er stuðull fyrir 
hraða uppsöfnunar í lífverum (BAFK) reiknaður út frá hraðaföstunum í stað stuðuls fyrir uppsöfnun í lífverum í stöðugu 
ástandi (BAFss). Þó skal skrá hvort stuðull fyrir uppsöfnun í lífverum byggist á styrk í stöðugu ástandi eða ekki.

Venjuleg aðferð við að fá fram stuðul fyrir hraða uppsöfnunar í lífverum (BAFK), fasta fyrir upptökuhraða í jarðvegi 
(ks) og fasta fyrir útskilnaðarhraða (ke) er að nota ólínulegar aðferðir til að meta þessa þætti í tölvu, t.d. á grundvelli 
líkananna sem lýst er í 68. heimild. Út frá safni gagna um styrk í tímaröð og líkanjöfnur:

                           

1. jafna

eða

            
2. jafna

þar sem:

Ca = styrkur íðefnis í ormum [g kg-1 blaut- eða þurrvigt]

ks = fasti fyrir upptökuhraða í vef [g jarðvegur kg-1 af ormi d-1]

Cs = styrkur íðefnis í jarðvegi [g kg-1 af blaut- eða þurrvigt]

ke = fasti fyrir útskilnaðarhraða [d-1]

tc = tími við lok upptökufasans,

þessi tölvuforrit reikna út gildi fyrir BAFK, ks og ke.

Ef bakgrunnsstyrkur í ormum sem ekki hafa orðið fyrir váhrifum, t.d. á degi 0, víkur talsvert frá núlli (þetta getur t.d. átt 
við um málma) ætti að taka þennan bakgrunnsstyrk (Ca,0) með í þessar jöfnur, sem verða þá eftirfarandi:      

                             
3. jafna

og

              
4. jafna

Ef um er að ræða að marktæk minnkun á styrk prófunaríðefnisins í jarðveginum kemur í ljós með tímanum meðan á 
upptökufasanum stendur er hægt að nota eftirfarandi líkön, t.d. 67. og 79. heimild:

                                       5. jafna

þar sem:

Cs = styrkur íðefnis í jarðvegi [g kg-1 blaut- eða þurrvigt]

k0 = fasti niðurbrotshraða í jarðvegi [d-1]

C0 = upphafsstyrkur íðefnis í jarðvegi g kg-1 af blaut- eða þurrvigt]

                                    6. jafna
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7. jafna

þar sem:

Ca = styrkur íðefnis í ormum [g kg-1 blaut- eða þurrvigt]

ks = fasti fyrir upptökuhraða í vef [g jarðvegur kg-1 af ormi d-1]

k0 = fasti niðurbrotshraða í jarðvegi [d-1]

ke = fasti fyrir útskilnaðarhraða [d-1]

tc = tími við lok upptökufasans.

Ef stöðugt ástand næst meðan á upptökufasanum stendur (t.d. t = ∞): jöfnu 1

           1. jafna

má einfalda þannig að hún verði:

eða

                            
8. jafna

Þá er ks/ke x Cs nálgun á styrk prófunarefnisins í ormavefnum við stöðugt ástand (Ca,ss).

Hægt er að reikna stuðul fyrir uppsöfnun í lífríki og jarðvegi (BSAF) sem hér segir:

                   
9. jafna

þar sem foc er hluti lífræns kolefnis í jarðvegi og flip er þáttur fituinnihalds í ormum, báðir helst ákvarðaðir á sýnum sem 
eru tekin úr prófuninni og annaðhvort byggðir á þurrvigt eða blautvigt, eftir því sem við á.

Hægt er að líkja eftir útskilnaðarhraða með því að nota gögnin úr útskilnaðarfasanum og nota eftirfarandi líkanjöfnu 
og ólínulegar aðferðir til að meta þessa þætti í tölvu. Ef gagnapunktar, sem er eru teiknaðir sem fall af tíma, sýna 
stöðuga veldislækkun á styrk prófunarefnisins í dýrunum er hægt að nota eins hólfs líkan (jafna 9) til að lýsa tímarás 
útskilnaðarins.

                  10. jafna

Útskilnaðarferlar virðast stundum vera tvífasa, sýna hraða lækkun á Ca í fyrri fösunum sem breytist í hægara tap á 
prófunarefnum í síðari fösum útskilnaðarins, t.d. 27. og 68. heimild. Hægt er að túlka þessa tvo fasa út frá þeirri forsendu 
að þetta séu tvö mismunandi hólf í lífverunni sem prófunarefnið tapast úr á mismunandi hraða. Í þessum tilvikum skal 
rannsaka tilteknar heimildir, t.d. 38., 39., 40. og 78. heimild.

Með því að nota líkanjöfnurnar hér að framan er einnig hægt að reikna út hraðamæliþættina (ks og ke) í einni keyrslu 
með því að nota hraðalíkan af fyrstu gráðu á öll gögn, bæði úr upptöku- og útskilnaðarfasanum, samtímis. Að því 
er varðar lýsingu á aðferð sem gerir það kleift að framkvæma slíka sameinaða útreikninga á fasta fyrir upptöku- og 
útskilnaðarhraða er hægt að fletta upp í 41., 73. og 70. heimild.

      
11. jafna

Athugasemd:  Ef upptöku- og útskilnaðarmæliþættir eru áætlaðir samtímis út frá sameinuðum upptöku- og brotthvarfs-
gögnum er „m“, eins og sýnt er í jöfnu 11, lýsir sem gerir tölvuforritinu kleift að úthluta undirheitum 
jöfnunnar á gagnamengin í hvorum fasa fyrir sig og framkvæma matið á réttan hátt (m = 1 fyrir 
upptökufasann; m = 2 fyrir útskilnaðarfasann).

Engu að síður skal nota þessar líkanjöfnur af varkárni, einkum þegar breytingar verða á lífaðgengi prófunaríðefnisins 
eða ef (líf)niðurbrot verður meðan á prófuninni stendur (sjá t.d. 79. heimild).

___________
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3. viðbætir

DÆMI UM ÁÆTLANIR FYRIR PRÓFANIR Á UPPSÖFNUN Í LÍFVERUM Í JARÐVEGI

Prófun á ánamöðkum

a)  Upptökufasi með 8 sýnatökudögum, notaður til útreikninga á hraða

Dagur Aðgerðir

– 6 Formeðhöndlun á tilreiddum jarðvegi í 48 klst.

– 4 Prófunaríðefnislausninni bætt í jarðvegshlutann; uppgufun á hvers kyns leysi, blöndun á efnis-
þáttum jarðvegs; jarðveginum dreift í prófunarílátin; jafnvægi við prófunarskilyrðin í 4 daga  
(3 vikur þegar um er að ræða jarðveg með íbættum málmi).

– 3 til – 1 Prófunarlífverurnar aðskildar frá ræktuninni til aðlögunar; tilreiðsla og rakabæting á efnis-
þáttum jarðvegs.

0 Hiti og sýrustig jarðvegs mæld; jarðvegssýni fjarlægð úr meðhöndluðum ílátum og samanburðar-
ílátum með leysi til að ákvarða styrk prófunaríðefnisins; fóðurskammti bætt við; ormar vigtaðir 
og dreift af handahófi í prófunarílátin; nægum undirsýnum af ormum haldið eftir til að ákvarða 
bakgrunnsgreiningargildi, blaut og þurrvigt og fituefnainnihald; öll prófunarílát vigtuð til að 
hafa eftirlit með rakainnihaldi jarðvegs; loftbirgðum stjórnað ef lokað prófunarkerfi er notað.

1 Loftbirgðum stjórnað, atferli orma og hitastig skráð; sýni tekin úr jarðvegi og ormum til að 
ákvarða styrk prófunarefnisins.

2 Eins og dagur 1.

3 Loftbirgðum stjórnað, atferli og hitastig orma skráð.

4 Eins og dagur 1.

5–6 Eins og dagur 3.

7 Eins og dagur 1; fóðurskammti bætt við; eftirlit haft með rakainnihaldi jarðvegs með því að 
vigta prófunarílátin aftur og bæta við vatni í staðinn fyrir vatn sem gufar upp.

8-9 Eins og dagur 3.

10 Eins og dagur 1.

11-13 Eins og dagur 3.

14 Eins og dagur 1; fóðurskammti bætt við; eftirlit haft með rakainnihaldi jarðvegs með því að 
vigta prófunarílátin aftur og bæta við vatni í staðinn fyrir vatn sem gufar upp.

15-16 Eins og dagur 3.

17 Eins og dagur 1.

18-20 Eins og dagur 3.

21 Eins og dagur 1; hita- og sýrustig jarðvegs mæld; eftirlit haft með rakainnihaldi jarðvegs 
með því að vigta prófunarílátin aftur; upptökufasa lýkur; ormar fluttir úr þeim samhliða 
prófunum sem urðu fyrir váhrifum og eftir eru og yfir í ílát sem innihalda hreinan jarðveg fyrir 
útskilnaðarfasann (engin þarmatæming); sýni tekin úr jarðvegi og ormum í samanburðarílátum 
með leysi.

Atburðir sem eiga sér stað fyrir váhrif (jafnvægisfasi) skal raðað niður með tilliti til eiginleika 
prófunaríðefnisins.

Atburðir sem lýst er fyrir dag 3, skal framkvæma daglega (a.m.k. á virkum dögum).
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b)  Útskilnaðarfasi

Dagur Aðgerðir

– 6 Tilreiðsla og rakabæting efnisþátta jarðvegs; formeðhöndlun á tilreiddum jarðvegi í 48 klst.

– 4 Blöndun á efnisþáttum jarðvegs; jarðveginum dreift í prófunarílátin; ræktun við prófunarskilyrði 
í 4 daga.

0 (lok 
upptökufasa)

Hita og sýrustig jarðvegs mælt; ormar vigtaðir og dreift af handahófi í prófunarílátin; 
fóðurskammti bætt við; ormar fluttir úr þeim samhliða prófunum sem urðu fyrir váhrifum og 
eftir eru og yfir í ílát sem innihalda hreinan jarðveg; sýni tekin úr jarðvegi og ormum eftir 4–6 
klst. til að ákvarða styrk prófunaríðefnisins.

1 Loftbirgðum stjórnað, atferli orma og hitastig skráð; sýni tekin úr jarðvegi og ormum til að 
ákvarða styrk prófunaríðefnisins.

2 Eins og dagur 1.

3 Loftbirgðum stjórnað, atferli og hitastig orma skráð.

4 Eins og dagur 1.

5-6 Eins og dagur 3.

7 Eins og dagur 1; fóðurskammti bætt við; eftirlit haft með rakainnihaldi jarðvegs með því að 
vigta prófunarílátin aftur og bæta við vatni í staðinn fyrir vatn sem gufar upp.

8-9 Eins og dagur 3.

10 Eins og dagur 1.

11-13 Eins og dagur 3.

14 Eins og dagur 1; fóðurskammti bætt við; eftirlit haft með rakainnihaldi jarðvegs með því að 
vigta prófunarílátin aftur og bæta við vatni í staðinn fyrir vatn sem gufar upp.

15-16 Eins og dagur 3.

17 Eins og dagur 1.

18-20 Eins og dagur 3.

21 Eins og dagur 1; hita- og sýrustig jarðvegs mæld; eftirlit haft með rakainnihaldi jarðvegs með 
því að vigta prófunarílátin aftur; sýni tekin úr jarðvegi og ormum í samanburðarílátum með 
leysi.

Tilreiðsla jarðvegs áður en brotthvarfsfasinn hefst skal gerð á sama hátt og fyrir upptökufasann.

Starfsemi, sem lýst er fyrir dag 3, skal framkvæma daglega (a.m.k. á virkum dögum).

Prófun á pottormum

a)  Upptökufasi með 8 sýnatökudögum, notaður til útreikninga á hraða

Dagur Aðgerðir

– 6 Formeðhöndlun á tilreiddum jarðvegi í 48 klst.

– 4 Prófunaríðefnislausninni bætt í jarðvegshlutann; uppgufun á hvers kyns leysi, blöndun á 
efnisþáttum jarðvegs; jarðveginum dreift í prófunarílátin; jafnvægi við prófunarskilyrðin í 4 
daga (3 vikur þegar um er að ræða jarðveg með íbættum málmi).
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Dagur Aðgerðir

– 3 til – 1 Prófunarlífverurnar aðskildar frá ræktuninni til aðlögunar; tilreiðsla og rakabæting á 
efnisþáttum jarðvegs.

0 Hiti og sýrustig jarðvegs mæld; jarðvegssýni fjarlægð úr meðhöndluðum ílátum og 
samanburðarílátum með leysi til að ákvarða styrk prófunaríðefnisins; fóðurskammti bætt við í 
jarðveg; ormar vigtaðir og dreift af handahófi í prófunarílátin; nægum undirsýnum af ormum 
haldið eftir til að ákvarða bakgrunnsgreiningargildi, blaut og þurrvigt og fituefnainnihald; öll 
prófunarílát vigtuð til að hafa eftirlit með rakainnihaldi jarðvegs; lofbirgðum stjórnað ef lokað 
prófunarkerfi er notað.

1 Loftbirgðum stjórnað, atferli orma og hitastig skráð; sýni tekin úr jarðvegi og ormum til að 
ákvarða styrk prófunarefnisins.

2 Eins og dagur 1.

3 Loftbirgðum stjórnað, atferli og hitastig orma skráð.

4 Eins og dagur 1.

5-6 Eins og dagur 3.

7 Eins og dagur 1; fóðurskammti bætt við jarðveg; eftirlit haft með rakainnihaldi jarðvegs með 
því að vigta prófunarílátin aftur og bæta við vatni í staðinn fyrir vatn sem gufar upp.

9 Eins og dagur 1.

10 Eins og dagur 3.

11 Eins og dagur 1.

12-13 Eins og dagur 3.

14 Eins og dagur 1; fóðurskammti bætt við í jarðveg; hita- og sýrustig jarðvegs mæld; eftirlit 
haft með rakainnihaldi jarðvegs með því að vigta prófunarílátin aftur; upptökufasa lýkur; 
ormar fluttir úr þeim samhliða prófunum sem urðu fyrir váhrifum og eftir eru og yfir í ílát sem 
innihalda hreinan jarðveg fyrir útskilnaðarfasann (engin þarmatæming); sýni tekin úr jarðvegi 
og ormum í samanburðarílátum með leysi.

Raða skal starfsemi áður en váhrif eiga sér stað (jafnvægisfasi) niður með tilliti til eiginleika 
prófunaríðefnisins.

Starfsemi, sem lýst er fyrir dag 3, skal framkvæma daglega (a.m.k. á virkum dögum).



23.4.2015 Nr. 23/597EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

4. viðbætir

Gervijarðvegur – ráðleggingar um tilreiðslu og geymslu

Þar eð náttúrulegur jarðvegur af tilteknum uppruna stendur kannski ekki til boða allan ársins hring og lífverur sem eru 
upprunnar í honum sem og tilvist örmengunarefna geta haft áhrif á prófunina er mælt með notkun á tilbúnu undirlagi, 
gervijarðvegi samkvæmt kafla C.8 í þessum viðauka, Eiturhrif á ánamaðka (48. heimild), í þessa prófun. Nokkrar 
prófunartegundir geta lifað, vaxið og æxlast í þessum jarðvegi og hámarksstöðlun næst sem og samanburðarhæfi 
prófunar- og ræktunarskilyrða innan einstakra rannsóknarstofa og milli rannsóknarstofa.

Efnisþættir jarðvegs:

Mór: 10% Barnamosamór í samræmi við viðmiðunarreglur Efnahags- og framfara stofnun-
arinnar nr. 207 (48. heimild).

Kvarssandur: 70% Iðnaðarkvarssandur (loftþurrkaður); kornastærð: yfir 50% af ögnunum ættu að 
vera á bilinu 50–200 μm en allar agnir skulu vera ≤ 2 mm.

Kaólínítleir: 20% Kaólínítinnihald ≥ 30%

Kalsíumkarbónat: ≤ 1% CaCO3, malað í duft, efnafræðilega hreint.

Að öðrum kosti má minnka lífrænt kolefnisinnihald gervijarðvegsins, t.d. með því að minnka móinnihaldið í 4–5% af 
þurrum jarðvegi og auka sandinnihaldið til samræmis við það. Með því að draga svona úr lífrænu kolefnisinnihaldi 
gætu möguleikar á ásogi prófunaríðefnisins á jarðveginn (lífrænt kolefni) minnkað og tiltækileiki prófunaríðefnisins 
fyrir ormana gæti aukist (74. heimild). Sýnt hefur verið fram á að Enchytraeus albidus og Eisenia fetida geta uppfyllt 
gildisviðmiðanir um æxlun við prófanir í jarðvegi sem inniheldur minna af lífrænu kolefni, t.d. 2,7% (33. og 61. 
heimild), og reynslan hefur sýnt að þessu sé einnig unnt að ná í gervijarðvegi með 5% mó.

Tilreiðsla

Þurrinnihaldsefnum jarðvegsins er blandað vel saman (t.d. í stórum rannsóknarstofublandara). Þetta skal gera u.þ.b. 
viku áður en prófun hefst. Blandaða, þurra efnisþætti jarðvegs skal rakabæta með afjónuðu vatni a.m.k. 48 klst. áður en 
prófunarefnið er sett í til að jafnvægisstilla/stöðga sýrustigið. Til að ákvarða sýrustig er notuð jarðvegsblanda og 1 M 
KCllausn í hlutfallinu 1:5. Ef sýrustigið er ekki innan styrkbilsins sem krafist er (6,0 ± 0,5) er nægilegu magni af CaCO3 
bætt við jarðveginn eða ný lota af jarðvegi tilreidd.

Hámarksvatnsheldni gervijarðvegsins er ákvörðuð samkvæmt ISO 11268-2 (35. heimild). Þurri gervijarðvegurinn er 
rakabættur a.m.k. tveimur dögum áður en prófunin hefst með því að bæta í hann nægilegu magni af afjónuðu eða 
endurgerðu vatni til að fá fram u.þ.b. helminginn af endanlegu vatnsinnihaldi. Endanlegt vatnsinnihald skal vera 40–
60% af hámarksvatnsheldni. Við upphaf prófunarinnar er forrakabætta jarðveginum skipt í jafnmarga parta og sem 
svarar til fjölda prófunarstyrkleika og samanburða sem eru notaðir í prófuninni og rakainnihaldið stillt í 40–60% af 
hámarksvatnsheldni með því að nota prófunarefnislausnina eða með því að bæta við afjónuðu eða endurgerðu vatni. 
Rakainnihaldið er ákvarðað við upphaf og lok prófunarinnar (við 105 °C). Það skal vera eins og ákjósanlegast er fyrir 
þarfir tegundarinnar (einnig er hægt að kanna rakainnihald á eftirfarandi hátt: þegar jarðvegurinn er kreistur varlega í 
lófanum ættu litlir vatnsdropar að koma í ljós milli fingranna).

Geymsla

Þurra efnisþætti gervijarðvegs má geyma við stofuhita fram að notkun. Tilreiddan, forrakabættan jarðveg má geyma 
á köldum stað í allt að þrjá daga fyrir íbætingu; þess skal gætt að lágmarka vatnsuppgufun. Jarðveg með íbættu 
prófunarefni skal nota tafarlaust nema fyrir liggi upplýsingar um að hægt sé að geyma þennan tiltekna jarðveg án þess 
að það hafi áhrif á eiturhrif og lífaðgengi prófunarefnisins. Sýni af íbættum jarðvegi má síðan geyma við þau skilyrði 
sem mælt er með fyrir viðkomandi prófunarefni þar til greining fer fram.

_________
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5. viðbætir

Tegundir ána á landi sem mælt er með til prófunar á uppsöfnun í lífverum úr jarðvegi

Ánamaðkar

Prófunartegundin sem mælt er með er Eisenia fetida (Savigny 1826), sem tilheyrir ættinni Lumbricidae. Henni er skipt 
í tvær undirtegundir frá árinu 1972 (Eisenia fetida og Eisenia andrei (10. heimild)). Samkvæmt Jaenike (36. heimild) 
eru þær eiginlegar, aðgreindar tegundir. Eisenia fetida er auðþekkjanleg á skærum, gulum röndum milli liðanna en 
Eisenia andrei er dökkrauð og einslit. Tegundirnar eru sennilega upprunnar frá landsvæðinu við Svartahaf en eru nú 
dreifðar um allan heim, einkum á búsvæðum sem hafa breyst af mannavöldum, t.d. safnhaugum. Hægt er að nota báðar 
í visteiturefnafræðilegar prófanir sem og prófanir á uppsöfnun í lífverum.

Eisenia fetida og Eisenia andrei fást á almennum markaði, t.d. sem beita fyrir fisk. Samanborið við aðra ánamaðka er 
lífsferill þeirra stuttur, þeir ná fullum þroska á ca 2–3 mánuðum (við stofuhita). Kjörhiti þeirra er u.þ.b. við 20–24 °C. 
Þeir kjósa frekar rakt undirlag með næstum því hlutlausu sýrustigi og háu hlutfalli af lífrænu efni. Þar eð þessar tegundir 
hafa verið notaðar víða í stöðluðum visteiturefnafræðilegum prófunum í u.þ.b. 25 ár stendur ræktun þeirra traustum 
fótum (48. og 77. heimild).

Hægt er að rækta báðar tegundir í margs konar dýraúrgangi. Ræktunarumhverfið sem mælt er með í ISO (35. heimild) er 
50:50 blanda af hrossa eða kúaskít og mó. Umhverfið skal hafa pHgildi sem er u.þ.b. 6 til 7 (stýrt með kalsíumkarbónati), 
litla jónaeðlisleiðni (minna en 6 mS/cm eða minna en 0,5% saltstyrk) og skal ekki vera óhóflega mengað af ammoníaki 
eða dýrahlandi. Einnig er hægt, samkvæmt Efnahags- og framfarastofnuninni (48. heimild), að nota garðjarðveg, sem 
fæst á almennum markaði og er laus við aukefni, eða gervijarðveg eða 50:50 blöndu af hvoru tveggja. Undirlagið skal 
vera rakt en ekki of blautt. Ræktunarkassar, sem eru 10 til 50 lítrar að rúmmáli, eru hentugir.

Til að fá orma á svipuðum aldri og af svipaðri þyngd (massa) er best að hefja ræktunina með egghylkjum. Þess vegna 
eru fullvaxnir ormar settir í ræktunarkassa, sem inniheldur nýtt undirlag, til að framleiða egghylki. Fengin reynsla hefur 
sýnt að tegundarþéttleiki með u.þ.b. 100 fullvöxnum ormum á hvert kíló af undirlagi (blautvigt) leiðir af sér góðan 
æxlunarhraða. Eftir 28 daga eru fullvöxnu ormarnir fjarlægðir. Ánamaðkar sem skríða úr egghylkjum eru notaðir í 
prófanir þegar þeir eru fullvaxnir, eftir a.m.k. 2 mánuði en minna en 12 mánuði.

Ormar af tegundinni sem lýst er hér að framan geta talist heilbrigðir ef þeir hreyfa sig gegnum undirlagið, reyna ekki að 
fara úr því og æxlast samfellt. Mjög hægar hreyfingar eða gulur afturendi (ef um er að ræða Eisenia fetida) bendir til að 
undirlagið sé orðið of rýrt. Í því tilviki er mælt með nýju undirlagi og/eða færri dýrum á hvern kassa.
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Pottormar

Prófunartegundin sem mælt er með er Enchytraeus albidus Henle 1837. Enchytraeus albidus er ein af stærstu tegundum 
(allt að 15 mm) liðorma af ánaættinni Enchytraeidae og dreifist um allan heim, t.d. 8. heimild. Enchytraeus albidus 
finnst á búsvæðum í sjó, vötnum og á landi, aðallega í rotnandi lífrænu efni (þangi og þara, moltu) en sjaldan á engjum 
(42. heimild). Þetta víðtæka vistfræðilega þol og svolítill formfræðilegur breytileiki benda til að ólíkar undirtegundir 
falli undir þessa tegund.

Enchytraeus albidus fæst á almennum markaði, seldur sem fiskafóður. Athuga skal hvort ræktunin sé menguð af öðrum, 
yfirleitt minni tegundum (60. heimild). Ef mengun verður skal þvo alla orma með vatni í ræktunarskál. Stór fullvaxin 
eintök af Enchytraeus albidus eru síðan valin (með því að nota víðsjá) til að hefja nýja ræktun. Öllum öðrum ormum er 
kastað. Lífsferill þeirra er stuttur því þeir verða fullvaxta á bilinu 33 daga (við 18 °C) til 74 daga (við 12 °C). Einungis 
skal nota ræktanir, sem hafa verið geymdar á rannsóknarstofu í a.m.k. 5 vikur (ein kynslóð) án vandkvæða, í prófanir.
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Aðrar tegundir af Enchytraeus-ættkvíslinni eru einnig hentugar, einkum Enchytraeus luxuriosus. Þessi tegund er 
eiginlegur jarðvegsíbúi sem hefur nýlega verið lýst í 65. heimild. Ef aðrar tegundir af Enchytraeus eru notaðar ætti að 
sanngreina þær á skýran hátt og greina frá rökum fyrir vali á tegundinni.

Enchytraeus crypticus (Westheide & Graefe 1992) er tegund sem tilheyrir sama flokki og Enchytraeus luxuriosus. Hún 
hefur ekki fundist á vettvangi með óyggjandi hætti og hefur einungis verið lýst út frá ánamaðkaræktun og safnhaugum 
(Römbke 2003). Af þeim sökum eru upprunalegar vistfræðilegar þarfir ekki þekktar. Nýlegar rannsóknarstofurannsóknir 
á ýmiss konar jarðvegi hafa þó staðfest að þessi tegund hefur mikið þol gagnvart jarðvegseiginleikum á borð við sýrustig 
og áferð (Jänsch o.fl. 2005). Á undanförnum árum hefur þessi tegund oft verið notuð í visteiturefnafræðilegar rannsóknir 
vegna þess að það er einfalt að rækta hana og prófa, (t.d. Kuperman o.fl. 2003). Hún er hins vegar lítil, (3–12 mm, 7 mm 
að meðaltali (Westheide & Müller 1996)), sem gerir meðhöndlun erfiðari í samanburði við Enchytraeus albidus. Þegar 
þessi tegund er notuð í stað Enchytraeus albidus er hægt að nota minni prófunarílát en það er ekki nauðsynlegt. Auk þess 
skal hafa í huga að þessi tegund fjölgar sér mjög hratt og kynslóðartíminn er innan við 20 dagar við 20 ± 2 °C (Achazi 
o.fl. 1999) og enn hraðar við hærra hitastig.

Hægt er að rækta pottorma af tegundinni Enchytraeus albidus (sem og aðrar Enchytraeus-tegundir) í stórum plastkössum 
(t.d. 30 × 60 × 10 cm eða 20 × 12 × 8 cm sem hentar fyrir ræktun á litlum ormum), sem eru fylltir með blöndu af 
gervijarðvegi og ómenguðum garðjarðvegi, sem fæst á almennum markaði, sem er laus við aukefni. Forðast skal að nota 
moltuefni þar eð það gæti innihaldið eitruð íðefni á borð við þungmálma. Fjarlægja skal lífverur úr ræktunarjarðveginum 
fyrir notkun með því að djúpfrysta hann þrisvar sinnum. Einnig er hægt að nota hreinan gervijarðveg en æxlunarhraðinn 
gæti orðið minni í samanburði við þann sem fæst með blönduðu undirlagi. Undirlagið skal vera með pH-gildið 6,0 ± 
0,5. Ræktunin er höfð í ræktunarkassa við hitastigið 15 ± 2 °C án birtu. Í öllum tilvikum skal forðast hærra hitastig en 
23 °C. Gervijarðvegurinn/náttúrulegi jarðvegurinn skal vera rakur en ekki blautur. Þegar þrýst er varlega á jarðveginn 
með hendinni eiga einungis að sjást litlir vatnsdropar. Í öllum tilvikum skal forðast súrefnisskort (t.d. ef notað er lok 
skulu götin á lokinu vera nógu mörg til að veita næg loftskipti). Lofta skal ræktunarjarðveginn með því að blanda hann 
varlega einu sinni í viku.

Fóðra skal ormana a.m.k. einu sinni í viku að vild með völsuðum höfrum sem eru settir í dæld á yfirborði jarðvegsins og 
þaktir með jarðvegi. Ef fóður frá síðasta fóðrunardegi er enn í ílátinu skal breyta fóðurmagninu sem gefið er til samræmis 
við það. Ef sveppir vaxa á fóðrinu sem eftir er skal skipta því út fyrir nýjan skammt af völsuðum höfrum. Til að örva 
æxlun má bæta vítamínbættu prótíndufti, sem fæst á almennum markaði, við völsuðu hafrana á tveggja vikna fresti. Eftir 
þrjá mánuði eru dýrin flutt yfir í nýtilreidda rækt eða ræktunarundirlag. Völsuðu hafrarnir, sem skal geyma í lokuðum 
ílátum, skulu vera hita- og þrýstihertir eða hitaðir fyrir notkun til að forðast sýkingar af völdum hveitimítla (e. flour mite) 
(t.d. Glyzyphagus sp., Astigmata, Acarina) eða ránmaura (e. predacious mite), (t.d. Hypoaspis (Cosmolaelaps) miles, 
Gamasida, Acarina). Eftir sótthreinsun er fóðrið malað svo auðvelt sé að strá því á yfirborð jarðvegsins. Önnur möguleg 
uppspretta fóðurs er bökunarger (e. baker’s yeast) eða fiskafóðrið TetraMin®.

Almennt séð eru ræktunarskilyrðin fullnægjandi ef ormarnir reyna ekki að fara úr undirlaginu, hreyfa sig hratt gegnum 
jarðveginn, ef yfirborð þeirra er glansandi án þess að jarðvegsagnir loði við það, liturinn er meira og minna hvítleitur og 
ef ormar á mismunandi aldri eru sýnilegir. Reyndar geta ormar talist heilbrigðir ef þeir æxlast samfellt.

Valdar viðbótartilvísanir

Achazi RK, Fröhlich E, Henneken M, Pilz C (1999). The effect of soil from former irrigation fields and of sewage 
sludge on dispersal activity and colonizing success of the annelid Enchytraeus crypticus (Enchytraeidae, Oligochaeta). 
Newsletter on Enchytraeidae 6: 117–126.

Jänsch S, Amorim MJB, Römbke J (2005). Identification of the ecological requirements of important terrestrial 
ecotoxicological test species. Environ. Reviews 13: 51–83.

Kuperman RG, Checkai RT, Simini M, Phillips CT, Kolakowski JE, Kurnas CW, Sunahara GI (2003). Survival and 
reproduction of Enchytraeus crypticus (Oligochaeta, Enchytraeidae) in a natural sandy loam soil amended with the 
nitro-heterocyclic explosives RDX and HMX. Pedobiologia 47: 651–656.

Römbke J (2003). Ecotoxicological laboratory tests with enchytraeids: A review. Pedobiologia 47: 607–616.

Westheide W og Graefe U (1992). Two new terrestrial Enchytraeus species (Oligochaeta, Annelida). J. Nat. Hist. 26: 
479–488.

Westheide W og Müller MC (1996). Cinematographic documentation of enchytraeid morphology and reproductive 
biology. Hydrobiologia 334: 263–267.“

____________________




