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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, 
leyfisveitingu 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 framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar  
91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB(1), einkum 2. 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 íðefna 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 
prófunaraðferðum sem Efnahags- og framfarastofnunin hefur nýlega samþykkt til að taka tillit til tækniframfara, 
og til að tryggja að dýrum sem eru notuð í tilraunaskyni fækki, í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins  
2010/63/ESB (3). Haft var samráð við hagsmunaaðila um þessi drög.

3) Þessi aðlögun að tækniframförum felur í sér sex nýjar prófunaraðferðir til að ákvarða eiturhrif og önnur áhrif á 
heilbrigði, þ.m.t. rannsókn á taugaeiturhrifum á þroskun, framlengda einnar kynslóðar rannsókn á taugaeiturhrifum 
á æxlun, greiningu á genastökkbreytingum í genskeyttum nagdýrum í lífi, prófunaraðferð í glasi til að meta áhrif á 
nýmyndun sterahormóna, sem og tvær aðferðir í lífi til að greina estrógen- og (and)andrógenvirk áhrif.

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.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 247, 21.8.2014, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 16/2015 frá 25. febrúar 2015 
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) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 440/2008 frá 30. maí 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 (efnareglurnar (REACH)) (Stjtíð. ESB L 142, 
31.5.2008, bls.1).

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/63/ESB frá 22. september 2010 um vernd dýra sem eru notuð í vísindaskyni (Stjtíð. ESB L 276, 20.10.2010, 
bls. 33).

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 900/2014

frá 15. júlí 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/23/72
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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 15. júlí 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:

Kaflar B.53, B.54, B.55, B.56, B.57 og B.58 bætist við:

„B.53 RANNSÓKN Á TAUGAEITURHRIFUM Á ÞROSKUN

 INNGANGUR

1. Þessi prófunaraðferð jafngildir OECD-viðmiðunarreglu 426 um prófanir (2007). Vinnuhópur Efnahags- og framfarastofnunarinnar 
um æxlun og eiturhrif á þroskun ræddi, í Kaupmannahöfn í júní 1996, þörfina fyrir að uppfæra fyrirliggjandi viðmiðunarreglur 
OECD um prófanir fyrir æxlun og eiturhrif á þroskun og um þróun á nýjum viðmiðunarreglum um endapunkta sem enn var ekki 
búið að fjalla um (1. heimild). Vinnuhópurinn mælti með að samdar yrðu viðmiðunarreglur um prófanir fyrir taugaeiturhrif á 
þroskun á grunni viðmiðunarreglna Umhverfisverndarstofnunar Bandaríkjanna, sem hefur síðan verið endurskoðuð (2. heimild). 
Annar samráðsfundur var haldinn í Kaupmannahöfn í júní 1996 til að veita skrifstofunni leiðbeiningar um uppkast að nýjum 
viðmiðunarreglum um prófanir fyrir taugaeiturhrif á þroskun, þ.m.t. stærstu þættina, t.d. upplýsingar um val á dýrategund, 
skömmtunartímabil, prófunartímabil, endapunktum sem skal meta, og viðmiðanir um mat á niðurstöðunum. Bandarískar 
viðmiðunarreglur um áhættumat á taugaeiturhrifum voru gefnar út árið 1993 (3. heimild). Samráðsfundur sérfræðinga Efnahags- 
og framfarastofnunarinnar og málstofa ILSI (e. ILSI Risk Science Institute Workshop) voru haldin hvort á eftir öðru í október árið 
2000 og samráðsfundur sérfræðinga var haldinn í Tókýó árið 2005. Þessir fundir voru haldnir til að ræða vísinda- og tæknimál 
sem tengdust núgildandi viðmiðunarreglum um prófanir og litið var til tilmæla frá fundunum (4., 5., 6. og 7. heimild) við þróun 
þessarar prófunaraðferðar. Finna má viðbótarupplýsingar um framkvæmd, túlkun og íðorðanotkun vegna þessarar prófunaraðferðar 
í leiðbeiningarskjölum Efnahags- og framfarastofnunarinnar nr. 43, um prófanir og mat á eiturhrifum við æxlun (8. heimild) og nr. 
20, taugaeiturhrif (9. heimild).

 ATRIÐI SEM ÞARF AÐ HAFA Í HUGA Í UPPHAFI

2. Vitað er að sum íðefni mynda taugaeiturhrif á þroskun í mönnum og öðrum tegundum (10., 11., 12. og 13. heimild). Ákvörðun á 
möguleikanum á myndun taugaeiturhrifa á þroskun kann að vera nauðsynleg til að meta og gera úttekt á eitureiginleikum íðefnis. 
Rannsóknir á taugaeiturhrifum á þroskun eru hannaðar til þess að útvega gögn, þ.m.t. um lýsingu á eiginleikum skammtasvörunar, 
um hugsanleg starfræn og formfræðileg áhrif á taugakerfi afkvæmisins, sem er að þroskast, sem geta skapast vegna váhrifa í 
móðurlífi og á fyrstu stigum ævinnar.

3. Hægt er að gera sérrannsókn á taugaeiturhrifum á þroskun, fella hana inn í rannsókn á eiturhrifum á æxlun og/eða rannsókn 
á taugaeiturhrifum í fullvöxnum dýrum (t.d. prófunaraðferðir B.34 (14. heimild), B.35 (15. heimild), B.43 (16. heimild)) eða 
bæta henni við rannsókn á eiturhrifum á þroskun á forburðarskeiði (t.d. prófunaraðferð B.31 (17. heimild)). Þegar rannsókn á 
taugaeiturhrifum á þroskun er felld inn í eða hengd við aðra rannsókn er brýnt að viðhalda heildstæði beggja rannsóknargerða. 
Allar prófanir skulu fara að gildandi löggjöf eða viðmiðunarreglum hins opinbera og stofnana um notkun á tilraunadýrum í 
rannsóknarskyni (t.d. 18. heimild).

4. Prófunarstofan skal skoða allar fáanlegar upplýsingar um prófunaríðefnið áður rannsóknin hefst. Þetta eru upplýsingar um auðkenni 
og byggingu íðefnisins, eðlisefnafræðilega eiginleika þess, niðurstöður úr öðrum eiturhrifaprófunum á íðefninu í glasi og í lífi, 
eiturefnafræðileg gögn um íðefni með skylda efnabyggingu og upplýsingar um fyrirhugaða notkun íðefnisins. Þessar upplýsingar 
eru nauðsynlegar til að fullvissa alla hlutaðeigandi aðila um að prófunin hafi vægi ef vernda eigi heilbrigði manna og muni koma að 
gagni við val á heppilegum upphafsskammti.

 MEGINREGLA PRÓFUNARINNAR

5. Prófunaríðefnið er gefið dýrum á meðan á meðgöngu og mjólkurskeiði stendur. Mæður eru prófaðar til að meta áhrif í þunguðum og 
mjólkandi kvendýrum og það getur einnig veitt samanburðarupplýsingar (mæður samanborið við afkvæmi). Afkvæmi eru valin með 
slembiúrtaki úr gotum fyrir mat á taugaeiturhrifum. Matið felst í athugunum til að finna stórsæja taugafræðilega og atferlisfræðilega 
afbrigðileika, þ.m.t. mat á líkamlegri þroskun, atferlisfræðilegri einstaklingsþroskun, hreyfivirkni, hreyfistarfsemi og starfsemi 
skynfæra sem og nám og minni og mat á heilaþyngd og taugameinafræði á  þroskunarskeiði eftir got og á fullorðinsaldri.
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6. Þegar prófunaraðferðin er notuð sem sérrannsókn mætti nota aukadýr sem standa til boða í hverjum hópi í sérstök verkferli á 
sviði taugaatferlisfræði, taugameinafræði, taugaefnafræði eða raflífeðlisfræði sem geta aukið við þau gögn sem fengin eru með 
rannsóknum sem mælt er með í þessari prófunaraðferð (16., 19., 20. og 21. heimild). Viðbótarverkferlin geta reynst sérstaklega 
gagnleg þegar athuganir byggðar á reynslu, áhrif sem búist var við, eða gangvirki/verkunarmáti gefa til kynna sérstaka tegund 
taugaeiturhrifa. Nota má þessi viðbótarverkferli til að vinna með bæði mæður og unga. Þar að auki má einnig nota verkferla utan 
lífs eða í glasi, svo fremi að þessir verkferlar breyti ekki heildstæði verkferla í lífi.

 UNDIRBÚNINGUR PRÓFUNARINNAR

 Val á dýrategund

7. Rottan eru ákjósanlegasta prófunartegundin, en nota má aðrar tegundir þegar við á. Það skal þó tekið fram að dagafjöldi á 
meðgöngu og eftir got sem er tilgreindur í þessari prófunaraðferð á sérstaklega við rottustofna sem algengt er að séu notaðir og 
velja skal sambærilegan dagafjölda ef notuð er önnur tegund eða óvenjulegur stofn. Rökstyðja skal notkun á annarri tegund á 
grunni eiturefnafræðilegra gagna, lyfjahvarfafræðilegra gagna og/eða annarra gagna. Í rökstuðningi skal koma fram tiltækileiki 
tegundarbundinna taugaatferlislegra og taugameinafræðilegra mata eftir got. Ef upp komu athugunarefni í fyrri prófun skal taka til 
athugunar að nota þá tegund/þann stofn sem athugunarefnið tengdist. Vegna mismunandi nothæfisþátta hjá mismunandi rottustofnum 
skulu liggja fyrir sannanir fyrir því að stofninn sem varð fyrir valinu sé nægjanlega frjósamur og hafi viðunandi svörunargetu. Skrá 
skal áreiðanleika og næmleika annarra tegunda til að greina taugaeiturhrif á þroskun.

 Aðbúnaður og fóðrun

8. Hiti í vistarverum tilraunadýranna skal vera 22 (±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. 
Einnig er mögulegt að snúa við lýsingarhringrásinni áður en kemur að pörun og á meðan á rannsókninni stendur, til að framkvæma 
mat á starfrænum og atferlisfræðilegum endapunktum á myrkvunartímanum (í rauðu ljósi), þ.e. á þeim tíma þegar dýrin eru vanalega 
á róli (22. heimild). Allar breytingar á birtu- og myrkvunarhringrásinni skulu gerðar með fullnægjandi aðlögunartíma til að dýrin 
geti lagað sig að nýju hringrásinni. Nota má hefðbundið rannsóknarstofufóður ásamt ótakmörkuðu drykkjarvatni. Skrá skal tegundir 
fóðurs og vatns og bæði skulu greind til að leita að aðskotaefnum.

9. Dýrin má hafa hvert í sínu búri eða saman í búrum í litlum hópum af sama kyni. Pörun skal fara fram í búrum sem til þess henta. 
Þegar vísbendingar eru um að mökun hafi átt sér stað eða eigi síðar en á 15 degi meðgöngu skulu pöruð dýr sett í aðskilin búr sem 
ætluð eru til gots eða fyrir kvendýr með unga. Koma skal búrunum þannig fyrir að staðsetning þeirra hafi sem minnst áhrif. Þegar 
styttist í got skulu pöruð kvendýr hafa aðgang að viðeigandi og nánar skilgreindu efni til að gera sér bæli. Það er vel þekkt að 
óviðeigandi meðhöndlun eða streita á meðgöngu geta haft skaðlegar afleiðingar, þ.m.t. ótímabært fanglos og breytingar á þroskun á 
fósturstigi og eftir got. Meðhöndla skal dýr af varúð meðan á meðgöngu stendur til að komast hjá fósturmissi vegna þátta sem ekki 
tengjast meðferðinni og forðast skal streitu af völdum ytri þátta, s.s. óhóflegs hávaða utan frá.

 Undirbúningur dýra

10. Nota skal heilbrigð dýr sem hafa lagað sig að umhverfisaðstæðum á rannsóknarstofu og hafa ekki áður verið notuð í tilraunaverkferlum, 
nema ef rannsóknin er felld inn í aðra rannsókn (sjá 3. lið). Tilgreina skal tegund, stofn, uppruna, kyn, þyngd og aldur tilraunadýranna. 
Hverju dýri skal úthlutað einkvæmu auðkennisnúmeri og það merkt með því. Dýrin í öllum prófunarhópunum skulu, eftir því sem 
framast er kostur, vera sem líkust að þyngd og aldri og skulu vera innan eðlilegra marka fyrir tegundina og þann stofn sem er notaður 
í rannsókninni. Fyrir hverja skammtastærð skal nota ung, fullvaxin, eibær kvendýr. Ekki skal láta systkini makast og þess skal gætt 
að það gerist ekki. Dagurinn þegar vart verður við leggangatappa og/eða sæði telst vera dagur 0 á meðgöngu. Gefa skal fullnægjandi 
aðlögunartíma (t.d. 2–3 daga) þegar keypt eru dýr með tímasettu fangi frá birgi. Pöruðum kvendýrum skal skipað á óhlutdrægan hátt 
í samanburðarhópa og meðferðarhópa og, eins og auðið er, dreift jafnt á milli hópanna (t.d. er mælt með lagskiptu slembiverkferli 
til að ná fram jafnri dreifingu í alla hópa, s.s. á grunni líkamsþyngdar). Skipta skal kvendýrum, sem sama karldýrið hefur gagnast, 
jafnt á hópana.
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 VERKFERLI

 Fjöldi og kyn dýra

11. Hver prófunar- og samanburðarhópur skal innihalda nægan fjölda kvendýra með fangi, sem eru látin verða fyrir váhrifum frá 
prófunaríðefninu, til að tryggja að þau skili fullnægjandi fjölda afkvæma til mats á taugaeiturhrifum. Mælt er með að nota 20 
got fyrir hverja skammtastærð. Nota má skömmtunaraðferðir með endurtekningarhópum og hópum sem fá skammta til skiptis ef 
heildarfjöldi gota næst í hverjum hópi, og viðeigandi tölfræðilíkön eru notuð til að telja saman endurtekningar.

12. Á 4. degi eftir got, eða fyrir, (gotdagur er dagur 0 eftir got), skal jafna stærð hvers gots með því að fjarlægja aukaunga með 
slembivali til að ná fram samræmdri gotstærð fyrir öll got (23. heimild). Gotstærðin skal ekki vera meiri en meðalgotstærð fyrir 
þann stofn nagdýra sem er notaður (8.–12. heimild). Í gotinu skulu vera, eins nálægt því og mögulegt er, jafn mörg karldýr og 
kvendýr. Óviðeigandi er að nota valvísa förgun til að fjarlægja unga, t.d. á grunni líkamsþyngdar. Eftir stöðlun gota (förgun) og áður 
en frekari prófanir á starfrænum endapunktum fara fram, skal merkja staka unga hvern um sig sem á að nota til prófunar fyrir eða 
eftir að þeir eru vandir af spena, með einhverri viðeigandi mannúðlegri aðferð til merkingar á ungum (t.d. 24. heimild).

 Val á dýrum til starfrænna og atferlisfræðilegra prófana, heilavigtunar og taugameinafræðilegs mats

13. Prófunaraðferðin leyfir ýmsar aðferðir að því er varðar val á dýrum, sem eru látin verða fyrir váhrifum í móðurlífi og á 
mjólkurskeiði, til starfrænna og atferlisfræðilegra prófana, úttektar á kynþroska, ákvörðunar á heilaþyngd, og taugameinafræðilegs 
mats  (25. heimild). Bæta má við öðrum prófunum á taugaatferlisfræðilegri starfsemi (t.d. félagslegri hegðun), taugaefnafræði eða 
taugameinafræði í hverju tilviki fyrir sig, svo fremi að það breyti ekki heildstæði upprunalegu, skyldubundnu prófananna.

14. Ungar eru valdir úr hverjum skammtahópi og valdir til endapunktsmats á 4. degi eftir got eða síðar. Val á ungum skal fara þannig 
fram að bæði kyn úr hverju goti í hverjum skammtahópi séu notuð til jafns í öllum prófunum að eins miklu marki og mögulegt er. Til 
prófunar á hreyfivirkni skal prófa sama par af karlkyns og kvenkyns ungum á öllum stigum fram að því að þeir eru vandir af spena 
(sjá 35. lið). Í öðrum prófunum má velja sömu pör eða aðskilin pör karl- og kvendýra til notkunar í mismunandi atferlisfræðilegum 
prófunum. Það getur þurft að velja aðra unga fyrir prófanir þar sem mæld er vitsmunastarfsemi annars vegar hjá ungum sem hafa 
verið vandir af spena og hins vegar hjá fullvöxnum dýrum, til að komast hjá truflandi áhrifum vegna aldurs og fyrri þjálfunar á 
þessar mælingar (26. og 27. heimild). Farga má þeim ungum, sem ekki eru valdir til prófunar, á mannúðlegan hátt um leið og þeir 
hafa verið vandir af spena (á 21. degi eftir got). Tilkynna skal um allar breytingar á vali á ungum. Tölfræðieiningin sem er notuð við 
mælingar skal vera gotið (eða móðirin) en ekki unginn.

15. Mismunandi aðferðir eru til við val á ungum í rannsóknir fyrir og eftir að þeir eru vandir af spena, í prófanir á vitsmunum, 
meinafræðilegar skoðanir, o.s.frv. (sjá mynd 1 fyrir almenna hönnun og viðbæti 1 fyrir dæmi um val). Lágmarksfjöldi dýra sem er 
mælt er með fyrir hvern skammtahóp til rannsóknar fyrir og eftir að þau eru vanin af spena er sem hér segir:

Klínískar athuganir og líkamsþyngd Öll dýr

Nákvæmar klínískar athuganir 20/kyn (1/kyn/got)

Heilaþyngd (eftir festingu) á 11.–12. degi eftir got 10/kyn (1/got)

Heilaþyngd (ófest) ~ 70. dagur eftir got 10/kyn (1/got)

Taugameinafræði (ídýfingar- eða gegnflæðisfesting) 11.–22. dagur 
eftir got

10/kyn (1/got)

Taugameinafræði (gegnflæðisfesting) ~ 70. dagur eftir got 10/kyn (1/got)
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Kynþroski 20/kyn (1/kyn/got)

Önnur þroskunarkennimörk (valkvætt) Öll dýr

Atferlisfræðileg einstaklingsþroskun 20/kyn (1/kyn/got)

Hreyfivirkni 20/kyn (1/kyn/got)

Hreyfivirkni og starfsemi skynfæra 20/kyn (1/kyn/got)

Nám og minni 10/kyn1 (1/got)

(1) Með hliðsjón af næmleika prófana á vitsmunastarfsemi skal íhuga að nota mun fleiri dýr, t.d. allt að 1 karldýri og 1 kvendýri 
úr hverju goti (sjá 1. viðbæti um val á dýrum) (frekari leiðbeiningar um úrtaksstærð er að finna í leiðbeiningarskjali 
Efnahags- og framfarastofnunarinnar nr. 43 (8. heimild)).

 Skammtar

16. Nota skal að minnsta kosti þrjár skammtastærðir og samskeiða samanburðarhóp. Skammtastærðum skal dreift þannig að eiturhrifin 
verði stigvaxandi. Svo fremi að eðlisefnafræðilegir eða líffræðilegir eiginleikar íðefnisins setji því ekki skorður, skal velja mestu 
skammtastærð með það að markmiði að vekja einhver eiturhrif á móður (t.d. klínísk einkenni, minnkun á líkamsþyngdaraukningu 
(ekki meiri en 10%) og/eða vísbendingar um skammtatakmarkandi eiturhrif í marklíffæri). Takmarka má stóran skammt við 1000 
mg/kg/dag miðað við líkamsþyngd, með ákveðnum undantekningum. Til dæmis geta váhrif, sem vænst er að menn verði fyrir, 
bent til þess að þörf sé á að nota stærri skammta. Annar kostur er að gera forkannanir eða skammtastærðarannsókn til bráðabirgða 
til að ákvarða stærsta skammtinn sem skal nota, sem ætti að framkalla lágmarkseiturhrif á móður. Ef sýnt hefur verið fram á að 
prófunaríðefnið valdi eiturhrifum á þroskun, annað hvort með staðlaðri rannsókn á eiturhrifum á þroskun eða með forkönnun, skal 
stærsti skammturinn vera sá hámarksskammtur sem ekki vekur óhófleg eiturhrif í afkvæmum eða fósturlát eða nýburadauða eða 
vansköpun á því stigi að það útiloki nothæft mat á taugaeiturhrifum. Markmiðið með minnsta skammtinum ætti að vera að framkalla 
ekki nein merki um eiturhrif á móður eða á þroskun, þ.m.t. taugaeiturhrif. Velja skal stigminnkandi skammta til að sýna fram á 
skammtatengda svörun og mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif (e. No-Observed-Adverse Effect Level, skammstafað NOAEL) 
eða skammta nálægt greiningarmörkunum sem mundu gera kleift að ákvarða viðmiðunarskammt. Oft er ákjósanlegast að nota tvö- 
eða fjórföld bil við ákvörðun stigminnkandi skammta og oft er betra að bæta fjórða skömmtunarhópnum við en að nota mjög stór 
bil milli skammtastærða (til dæmis stærri en stuðulinn tíu).

17. Velja skal skammtastærðir með hliðsjón af öllum fyrirliggjandi gögnum um eiturhrif auk viðbótarupplýsinga um efnaskipti og 
eiturefnahvörf prófunaríðefnisins eða skyldra efna. Þessar upplýsingar geta einnig komið að gagni við að sýna fram á að tilhögunin 
á gjöf skammta sé fullnægjandi. Taka skal til athugunar að nota beina skömmtun til unga á grunni upplýsinga um váhrif og 
lyfjahvarfafræði (28. og 29. heimild). Íhuga skal vandlega kostina og gallana áður en rannsóknir með beinni skömmtun hefjast (30. 
heimild).

18. Samskeiða samanburðarhópurinn skal fá sýndarmeðferð eða meðferð með burðarefni eingöngu ef burðarefni er notað við gjöf 
prófunaríðefnisins. Að jafnaði skulu öll dýr fá sama magn af annað hvort prófunaríðefni eða burðarefni á grunni líkamsþyngdar. Ef 
notað er burðarefni eða annað aukefni til að auðvelda skömmtun skal hafa í huga eftirfarandi eiginleika: áhrif á frásog, dreifingu, 
efnaskipti eða geymd prófunaríðefnisins; áhrif á efnafræðilega eiginleika prófunaríðefnisins sem geta breytt eitureiginleikum þess; 
og áhrif á fóðurát eða vatnsdrykkju eða næringarástand dýranna. Burðarefnið skal ekki valda áhrifum sem gætu truflað túlkun 
rannsóknarinnar og skal hvorki vera taugaatferlislega eitrað né hafa áhrif á æxlun eða þroskun. Ef notuð eru ný burðarefni skal, 
auk samanburðarhóps sem fær eingöngu burðarefni, nota samanburðarhóp sem fær sýndarmeðferð. Dýr í samanburðarhópnum eða 
-hópunum skulu meðhöndluð á nákvæmlega sama hátt og dýrin í prófunarhópnum.
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 Gjöf skammta

19. Prófunaríðefnið eða burðarefnið skal gefið inn á þann hátt sem best á við um hugsanleg váhrif á menn og skal byggjast á 
fyrirliggjandi upplýsingum um efnaskipti og dreifingu í tilraunadýrunum. Íkomuleiðin er yfirleitt inngjöf um munn (t.d. með inngjöf 
með magaslöngu, í fóðri, í drykkjarvatni), en nota má aðrar íkomuleiðir (t.d. um húð, með innöndun) með hliðsjón af einkennum og 
váhrifaleiðum fyrir menn, annað hvort sem búist er við eða eru þekktar (nánari leiðbeiningar eru gefnar í leiðbeiningarskjali nr. 43 
(8. heimild)). Leggja skal fram rökstuðning fyrir vali á íkomuleið. Prófunaríðefnið skal gefið á því sem næst sama tíma dag hvern.

20. Skammturinn, sem hvert dýr fær, skal að jafnaði miðast við nýjustu ákvörðun á líkamsþyngd. Þó skal sýna varkárni þegar 
skammtarnir eru leiðréttir á síðasta þriðjungi meðgöngu. Ef í meðferðinni verður vart óhóflegra eiturhrifa hjá kvendýrum með 
fangi, skal aflífa þau á mannúðlegan hátt.

21. Að lágmarki skal gefa kvendýrum með fangi prófunaríðefnið eða burðarefnið inn daglega frá egghreiðrun (dagur 6 á meðgöngu) 
til loka mjólkurskeiðs (á 21. degi eftir got), þannig að ungarnir verða fyrir váhrifum frá prófunaríðefninu á meðan á taugafræðilegri 
þroskun stendur fyrir og eftir got. Breyta má aldrinum þegar skömmtun hefst, sem og tímalengd og tíðni skömmtunar, ef vísbendingar 
styðja hönnun tilraunar sem á betur við um váhrif á menn. Aðlaga skal tímalengd skömmtunar fyrir aðrar tegundir til að tryggja að 
þau verði fyrir váhrifum á öllum snemmstigum heilaþroskunar (þ.e. samsvarandi heilaþroskun í mönnum á fósturstigi og fyrst eftir 
got). Skömmtun má hefjast frá þungun (dagur 0 á meðgöngu) en þó skal hafa í huga mátt prófunaríðefnisins til að valda fangláti 
fyrir hreiðrun. Þessa áhættu má forðast með því að hefja gjöf á 6. degi meðgöngu, en þá myndu þroskunarstigin á milli dags 0 á 
meðgöngu og dags 6 á meðgöngu ekki fá meðhöndlun. Þegar rannsóknarstofa kaupir dýr sem eru pöruð á tilteknum tíma hentar ekki 
að hefja skömmtun við dag 0 á meðgöngu og því myndi dagur 6 á meðgöngu vera góður upphafsdagur. Prófunarstofan skal ákveða 
tilhögun á gjöf skammta samkvæmt viðeigandi upplýsingum um áhrif prófunaríðefnisins, fyrri reynslu, og skipulagningaratriðum, 
sem getur m.a. falist í framlengingu á skömmtun þangað til dýrin hafa verið vanin af spena. Skömmtun skal ekki eiga sér stað á 
gotdegi hjá þeim dýrum sem ekki hafa að fullu lokið goti. Almennt er gert ráð fyrir að ungarnir verði fyrir váhrifum frá íðefninu í 
gegnum móðurmjólkina, en hins vegar skal líta til þess að nota beina skömmtun í unga í þeim tilvikum þegar vísbendingar skortir 
um framhaldandi váhrif á afkvæmi. Fá má vísbendingar um samfelld váhrif, t.d. úr lyfjahvarfafræðilegum upplýsingum, eiturhrifum 
í afkvæmum eða breytingum á lífmerkjum (28. heimild).

 ATHUGANIR

 Athuganir á mæðrum

22. Athuga skal allar mæður vandlega a.m.k. einu sinni á dag með tilliti til heilbrigðisástands þeirra, þ.m.t. sjúkdómsástands og dauða.

23. Á meðferðar- og eftirlitstímabilunum skulu reglulega fara fram nákvæmari klínískar athugunar (a.m.k. tvisvar á skömmtunartímabilinu 
á meðgöngu og tvisvar á skömmtunartímabilinu á mjólkurskeiðinu) með a.m.k. 10 mæðrum fyrir hverja skammtastærð. Þjálfaðir 
tæknimenn, sem þekkja ekki til meðferðarinnar sem dýrin fá, skulu athuga dýrin utan heimabúrsins og nota staðlað verklag til að 
lágmarka streitu hjá dýrunum og áhorfendabjögun og hámarka áreiðanleika á milli skoðenda. Ákjósanlegt er að sami skoðandinn 
framkvæmi allar skoðanirnar í sömu rannsókninni.

24. Skrá skal öll sýnileg merki. Einnig skal skrá umfang sýnilegra merkja þegar mögulegt er. Klínískar athuganir skulu innifela, en ekki 
takmarkast við, breytingar í húð, feldi, augum og slímhúð, tilvik af seytingu og ósjálfráðri starfsemi (t.d. táramyndun, hárrisi, stærð 
sjáaldurs, óvenjulegu öndunarmynstri og/eða öndun um munn, og öllum óvenjulegum merkjum um þvaglát eða hægðir).

25. Einnig skal gefa gaum að öllum óvenjulegum svörunum að því er varðar líkamsstöðu, virknistig (t.d. minnkuð eða aukin könnun 
á staðlaða rýminu) og samræming hreyfinga. Skrá skal breytingar á göngulagi (t.d. kjag, slingur), líkamsstöðu (t.d. kryppu) og 
viðbrögð við meðhöndlun, staðsetningu eða öðru umhverfisáreiti, svo og hvort vöðvakippir eða vöðvaspenna er til staðar, krampa 
eða skjálfta, steglingu (t.d. ef dýrin snyrta sig í sífelldu, sýna óvenjulegar höfuðhreyfingar eða ganga stöðugt í hringi) eða afbrigðilegt 
atferli (t.d. ef dýrin bíta sig eða sleikja sig óhóflega, skaða sig, ganga afturábak, gefa frá sér hljóð) eða sýna árásarhneigð.
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26. Skrá skal merki um eiturhrif, þ.m.t. upphafsdag, tíma dags, umfang og tímalengd.

27. Vigta skal dýr á skömmtunartíma a.m.k. vikulega á meðan á rannsókninni stendur, á eða nærri gotdegi og á 21. degi eftir got 
(dagurinn þegar þau eru vanin af spena). Ef um inngjöf með magaslöngu er að ræða skal vigta mæður a.m.k. tvisvar í viku. 
Breyta skal skömmtum við hverja ákvörðun líkamsþyngdar, eins og við á. Mæla skal fóðurát vikulega, a.m.k. á meðgöngu og 
mjólkurskeiði. Mæla skal vatnsdrykkju a.m.k. vikulega ef váhrif verða fyrir milligöngu vatnsveitu.

 Athuganir á afkvæmum

28. Athuga skal öll afkvæmi vandlega, a.m.k. daglega, til að leita að merkjum um eiturhrif og finna sjúkdómsástand og dauða.

29. Á meðferðar- og eftirlitstímabilunum skal gera nákvæmari klínískar athuganir á afkvæmunum. Þjálfaðir tæknimenn sem þekkja 
ekki til meðferðarinnar sem dýrin eru í skulu skoða afkvæmin (a.m.k. einn unga/eitt kyn/eitt got) og nota staðlað verklag til að 
lágmarka bjögun og hámarka áreiðanleika á milli skoðenda. Ákjósanlegt er að sami skoðandinn framkvæmi allar skoðanirnar ef 
hægt er. Að lágmarki skal vakta endapunktana sem lýst er í 24. og 25. lið, eins og við á fyrir það þroskastig sem er í athugun.

30. Skrá skal öll merki um eiturhrif í afkvæmunum, þ.m.t. upphafsdag, tíma dags, umfang og tímalengd.

 Líkamleg kennimörk og þroskunarkennimörk

31. Breytingar á þroskunarkennimörkum sem verða áður en ungar eru vandir af spena (t.d. opnun úteyrna, opnun augna, framtennur 
koma niður) hafa beina fylgni við líkamsþyngd (30. og 31. heimild). Líkamsþyngd getur verið besti mælikvarðinn á líkamlega 
þroskun. Því er einungis mælt með að nota mælingu á þroskunarkennimörkum þegar vísbendingar liggja fyrir um að þessir 
endapunktar muni veita viðbótarupplýsingar. Tímasetningar fyrir mat á þessum þáttum eru sýndar í töflu 1. Með hliðsjón af þeim 
áhrifum sem búist er við og af niðurstöðum fyrstu mælinga getur verið ráðlegt að bæta við auka tímapunktum eða gera mælingarnar 
á öðrum þroskastigum.

32. Ráðlegt er að nota aldur eftir samfaraaldur í stað aldurs eftir got þegar meta á líkamlegan þroska (33. heimild). Ef ungar eru prófaðir 
á þeim degi þegar þeir eru vandir af spena er mælt með að þessi prófun fari fram áður en þeir eru raunverulega vandir af spena, til 
að forðast truflandi áhrif af streitunni sem tengist því að venja af spena. Þar að auki skal prófun á ungum sem hafa verið vandir af 
spena ekki fara fram næstu tvo dagana eftir að þeir eru vandir af spena.

Tafla 1

Tímasetningar á mati á líkamlegum kennimörkum og þroskunarkennimörkum og á starfrænum og atferlisfræðilegum 
endapunktum (a)

Aldursskeið

Endapunktar

Áður en vanið er af spena 
(b)

Ung dýr (b) Ung, fullvaxin dýr  (b)

Líkamleg kennimörk og þroskunarkennimörk

Líkamsþyngd og klínískar athuganir vikulega (c) að minnsta kosti á 
tveggja vikna fresti

að minnsta kosti á 
tveggja vikna fresti

Heilaþyngd 22. dagur eftir got (d) við endalok

Taugameinafræði 22. dagur eftir got (d) við endalok

Kynþroski — Eins og við á —

Önnur þroskunarkennimörk (valkvætt) (e) Eins og við á — —
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Aldursskeið

Endapunktar

Áður en vanið er af spena 
(b)

Ung dýr (b) Ung, fullvaxin dýr  (b)

Starfrænir og atferlisfræðilegir endapunktar

Atferlisfræðileg einstaklingsþroskun Að minnsta kosti tvær 
mælingar

Hreyfivirkni (þ.m.t. ávani) 1–3 skipti (f) — einu sinni

Hreyfivirkni og starfsemi skynfæra — einu sinni einu sinni

Nám og minni — einu sinni einu sinni

(a) Þessi tafla sýnir lágmarksfjölda skipta sem gera skal mælingar. Með hliðsjón af þeim áhrifum sem búist er við og af niðurstöðum fyrstu mælinga 
getur verið ráðlegt að bæta við auka tímapunktum (t.d. gömlum dýrum) eða gera mælingarnar á öðrum þroskastigum.

(b) Mælt er með að prófun á ungum sem hafa verið vandir af spena fari ekki fram næstu tvo dagana eftir að þeir eru vandir af spena (sjá 32. lið). 
Aldur sem mælt er með að nota í mælingum á ungum dýrum er: vegna náms og minnis = 25. dagur eftir got ± 2 dagar; hreyfistarfsemi og starfsemi 
skynfæra= 25. dagur eftir got ± 2 dagar. Aldur sem mælt er með að nota í mælingum á ungum, fullvöxnum dýrum er 60.–70. dagur eftir got.

(c) Þegar ungum eru gefnir skammtar beint skal mæla líkamsþyngd a.m.k. tvisvar í viku til að aðlaga skammtastærð þegar örar breytingar á 
líkamsþyngd standa yfir.

(d) Meta má heilaþyngd og taugameinafræði fyrr (t.d. á 11. degi eftir got), ef við á (sjá 39. lið).
(e) Skrá skal önnur þroskunarkennimörk auk líkamsþyngdar (t.d. opnun augna) þegar við á (sjá 31. lið).
(f) Sjá 35. lið.

33. Telja skal og kyngreina lifandi unga, t.d. með sjónrænni skoðun eða mælingu á bilinu milli endaþarms og kynfæra (34. og 35. 
heimild), og vigta skal hvern unga í goti sérstaklega, við got eða litlu síðar, a.m.k. vikulega á mjólkurskeiðinu, og a.m.k. einu sinni 
á tveggja vikna fresti eftir það. Þegar kynþroski er metinn skal ákvarða aldur og þyngd dýrsins þegar opnun legganga (36. heimild) 
eða aðskilnaður forhúðar og reðurhúfu (37. heimild) á sér stað, fyrir a.m.k. eitt karldýr og eitt kvendýr í hverju goti.

 Atferlisfræðileg einstaklingsþroskun

34. Þroskun valins atferlis hjá einstaklingum skal mæld hjá a.m.k. einum unga/einu kyni/einu goti á viðeigandi aldursskeiði og skal nota 
sömu ungana alla prófunardagana fyrir öll atferli sem eru metin. Dreifa skal mælingardögunum jafnt yfir það tímabil til að skilgreina 
annað hvort eðlilegar eða meðferðartengdar breytingar á einstaklingsþroskun viðkomandi atferlis (38. heimild). Hér á eftir eru dæmi 
um atferli sem meta mætti einstaklingsþroskun fyrir: réttiviðbragð, neikvæð jarðsækni og hreyfivirkni (38., 39. og 40. heimild).

 Hreyfivirkni

35. Vakta skal hreyfivirkni (41., 42., 43., 44. og 45. heimild) á tímabilinu áður en ungarnir eru vandir af spena og á fullorðinsaldri. 
Sjá 32. lið um prófanir um það leyti sem ungar eru vandir af spena. Prófunarlotan skal vera nógu löng til þess að sýna fram á 
ávanamyndun hjá samanburðardýrum, sem ekki eru meðhöndluð, á meðan á lotu stendur. Eindregið er mælt með að nota hreyfivirkni 
til að meta atferlisfræðilega einstaklingsþroskun. Ef hún er notuð til að prófa atferlisfræðilega einstaklingsþroskun skal nota sömu 
dýrin í öllum prófunarlotum sem fara fram áður en ungarnir eru vandir af spena. Prófanir skulu vera nógu tíðar til að meta megi 
einstaklingsþroskun í tengslum við ávanamyndun á meðan á lotu stendur (44. heimild). Til þess getur þurft þrjú eða fleiri tímabil 
fyrir þann dag sem ungarnir eru vandir undan, að honum meðtöldum (t.d. á 13., 17., 21. degi eftir got). Prófun á sömu dýrunum, 
eða á ungum úr sama goti, skal einnig fara fram á fullorðinsaldri nærri lokum rannsóknarinnar (t.d. 60.–70. dögum eftir got). Gera 
má prófanir á fleiri dögum ef nauðsynlegt er. Vakta skal hreyfivirkni með sjálfvirkum upptökutækjum sem skrá virkni, sem geta 
mælt bæði aukningu og minnkun á virkni (þ.e. grunnvirkni sem tækið mælir skal hvorki vera það lítil að það útiloki mælingu á 
minnkun, né svo mikil að það útiloki mælingu á aukningu á virkni). Prófa skal hvert tæki eftir stöðluðum verklagsreglum til að 
tryggja, að því marki sem mögulegt er, áreiðanleika í notkun á milli tækja og daga. Að því marki sem mögulegt er skal dreifa 
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meðferðarhópum jafnt á milli tækja. Dýrin skulu prófuð hvert fyrir sig. Dreifa skal meðferðarhópum á milli prófunartíma til að 
komast hjá truflunum af völdum dægursveiflna í virkni. Leitast skal við að tryggja að breytileiki allra prófunarskilyrða sé sem 
minnstur og tengist meðferðinni ekki kerfisbundið. Á meðal þeirra breyta sem geta haft áhrif á margar mælingar á atferli, þ.m.t. 
hreyfivirkni, eru hljóðstig, stærð og lögun prófunarbúrsins, hitastig, rakastig, ljósskilyrði, lykt, notkun á heimabúrinu eða nýju 
prófunarbúri og truflanir frá umhverfinu.

 Hreyfistarfsemi og starfsemi skynfæra

36. Rannsaka skal hreyfistarfsemi og starfsemi skynfæra nákvæmlega a.m.k. einu sinni hjá ungum dýrum og einu sinni hjá ungum, 
fullvöxnum dýrum (t.d. á 60.–70. degi eftir got). Sjá 32. lið um prófanir um það leyti sem ungar eru vandir af spena. Gera skal nægar 
prófanir til að tryggja viðunandi megindlegt úrtak á skynjunarþáttum (t.d. líkamsskynjun, jafnvægi) og hreyfistarfsemi (t.d. styrk, 
samhæfingu). Nokkur dæmi um prófanir á hreyfistarfsemi og starfsemi skynfæra eru spyrnuviðbragð (46. heimild), réttiviðbragð 
(47. og 48. heimild), heyrnarhrökkviðbragðsaðlögun (40., 49., 50., 51., 52., 53. og 54. heimild) og vakinni spennu (55. heimild).

 Prófanir á námi og minni

37. Prófun á tengslanámi og minni skal gerð eftir að ungar eru vandir af spena (t.d. á 25. degi ± 2 dagar) og hjá ungum, fullvöxnum 
dýrum (á 60. degi eftir got og síðar). Sjá 32. lið um prófanir um það leyti sem ungar eru vandir af spena. Nota má sömu prófun 
eða aðskildar prófanir á þessum tveimur þroskunarstigum. Nokkur sveigjanleiki er leyfilegur í vali á prófun/prófunum á námi 
og minni hjá ungum, sem hafa verið vandir af spena, og hjá fullvöxnum rottum. Hins vegar skal hanna prófunina/prófanirnar 
þannig að tvær viðmiðanir séu uppfylltar. Í fyrsta lagi skal meta nám annað hvort sem breytingar sem verða í gegnum nokkrar 
endurteknar námsprófanir eða -lotur eða, í prófunum þar sem ein prófun fer fram, með tilvísun í skilyrði sem gerir ráð fyrir 
áhrifum af þjálfunarreynslunni sem ekki tengjast tengslum. Í öðru lagi skal í prófuninni/prófununum vera einhver mæling á minni 
(skammvinn eða langvinn) auk frumnáms (tileinkunar), en ekki er hægt að greina frá þessari mælingu á minni án þess að líka sé til 
staðar mæling á tileinkun úr sömu prófun. Ef prófunin/prófanirnar á námi og minni leiða í ljós áhrif frá prófunaríðefninu má taka til 
athugunar að gera fleiri prófanir til að útiloka aðrar túlkanir á grunni breytinga á getu á sviði skynjunar, hvata og/eða hreyfigetu. Auk 
hinna tveggja ofangreindu viðmiðana er mælt með að velja prófun á námi og minni á grunni næmleika þess, sem sýnt hefur verið 
fram á, fyrir þeim flokki íðefna sem verið er að rannsaka, ef slíkar upplýsingar liggja fyrir í heimildaritunum. Ef slíkar upplýsingar 
liggja ekki fyrir eru eftirfarandi prófanir dæmi um aðferðir sem hægt væri að aðlaga að ofangreindum viðmiðunum: hlutlaus forðun 
(43., 56. og 57. heimild), tafin staðsetningarmátun (e. delayed-matching-to-position) hjá fullvöxnum rottum (58. heimild) og hjá 
rottuungum (59. heimild), lyktarskilyrðing (43. og 60. heimild), Morris-vatnsvölundarhús (61., 62. og 63. heimild), Biel- eða 
Cincinnati-völundarhús (64. og 65. heimild), völundarhús með geislaörmum (e. radial arm maze) (66. heimild), T-völundarhús (43. 
heimild) og tileinkun og geymd á skipulagsmiðuðu atferli (e. acquisition and retention of schedule-controlled behaviour) (26., 67. 
og 68. heimild). Fleiri prófum er lýst í heimildum fyrir unga sem hafa verið vandir undan (26. og 27. heimild) og fullvaxnar rottur 
(19. og 20. heimild).

 Skoðun eftir aflífun

38. Aflífa má mæðurnar eftir að ungarnir hafa verið vandir af spena.

39. Taugameinafræðilegt mat á afkvæmunum skal gerð á vefjum úr dýrum sem hafa verið aflífuð á mannúðlegan hátt á 22. degi eftir 
got eða fyrr, á tímapunkti á milli 11. dags og 22. dags eftir got, sem og við lok rannsóknarinnar. Gera skal mat á heilavef úr dýrum 
sem eru aflífuð á 22. degi eftir got eða fyrr, en ef dýrin voru aflífuð við lok rannsóknarinnar skal matið fara fram bæði á vefjum úr 
miðtaugakerfi og vefjum úr úttaugakerfi. Dýr sem eru aflífuð á 22. degi eftir got eða fyrr skulu fest annað hvort með ídýfingu eða 
gegnflæði. Dýr sem aflífuð eru við lok rannsóknar skulu fest með gegnflæði. Á öllum stigum tilreiðslu vefjasýna, frá gegnflæði 
á dýrum til nákvæmrar rannsóknar á vefjasýnum, meðferðar vefjasýna, og litunar á sýnisglerjum, skal nota andvægishönnun 
(e. counterbalanced design) þannig að hver lota innihaldi dæmigert úrtak úr hverjum skammtahópi. Viðbótarleiðbeiningar um 
taugameinafræði er að finna í leiðbeiningarskjali Efnahags- og framfarastofnunarinnar nr. 29; sjá einnig (103. heimild).

 Vinnsla á vefjasýnum

40. Tiltaka skal alla stórsæja afbrigðileika sem finnast við krufningu. Taka skal vefjasýni úr öllum mikilvægum svæðum taugakerfisins. 
Geyma skal vefjasýnin í viðeigandi festiefni og þau meðhöndluð samkvæmt stöðluðum útgefnum aðferðarlýsingum fyrir 
vefjafræði (69., 70., 71. og 103. heimild). Paraffínílögn er viðeigandi fyrir vefi úr miðtaugakerfinu og úttaugakerfinu en notkun á 
osmíum eftir festingu, ásamt ílögn í epoxý, kann að eiga við þegar óskað er eftir meiri upplausn (t.d. fyrir úttaugar þegar grunur 
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leikur á taugakvillum í úttaugakerfi og/eða fyrir formmælingargreiningu á úttaugum). Leggja skal heilavefi sem eru teknir til 
formmælingargreiningar í viðeigandi miðil á öllum skammtastigum á sama tíma til að forðast skemmdir af völdum rýrnunar sem 
geta orðið við langan geymslutíma í festiefni (6. heimild).

 Taugameinafræðileg rannsókn

41. Tilgangurinn með eigindlegu rannsókninni er að:

i. greina svæði innan taugakerfisins þar sem sjá má vísbendingar um taugameinafræðilegar breytingar,

ii. greina tegundir taugameinafræðilegra breytinga sem stafa af váhrifum frá prófunaríðefninu og

iii. ákvarða styrkbil alvarleika taugameinafræðilegu breytinganna.

 Meinafræðingur með viðeigandi þjálfun skal rannsaka dæmigerðar vefjasneiðar úr vefjasýnunum undir smásjá til að leita að 
vísbendingum um taugameinafræðilegar breytingar. Gefa skal öllum taugameinafræðilegum breytingum huglæg stig sem gefa 
til kynna alvarleika þeirra. Litun með hematoxýlíni og eósíni getur nægt til að meta sneiðar úr heilum dýra sem voru aflífuð á 
mannúðlegan hátt á 22. degi eftir got eða fyrr. Hins vegar er mælt með að nota mýlilitun (t.d. með hraðverkandi lúxollit (e. luxol fast 
blue)/ kresýlfjólubláum) og silfurlitun (t.d. með Bielschowsky-lit eða Bodians-lit) fyrir vefjasneiðar úr miðtaugakerfi og úttaugakerfi 
dýra sem eru aflífuð við lok rannsóknar. Aðrar litanir kunna að teljast viðeigandi til að greina og lýsa einkennum tiltekinna tegunda af 
breytingum (t.d. súr tróðfrumutrefjaprótín (GFAP) eða lektín-vefjaefnafræði til að meta breytingar á tróðfrumum og örtróðsfrumum 
(72. heimild), flúorjaðilitun (e. Fluoro-Jade) til að greina drep (73. og 74. heimild), eða silfurlitanir sérstaklega fyrir taugahrörnun 
(75. heimild)) og veltur val á þeim á faglegu mati meinafræðingsins og þeim breytingum sem greinast.

42. Gera skal (megindlegt) formmælingarmat þar sem þessi gögn geta hjálpað til við að greina meðferðartengd áhrif og eru mikils virði 
í túlkun á mismun á heilaþyngd eða formmælingu sem tengist meðferð (76. og 77. heimild). Taka skal sýni af taugavef og tilreiða 
þau til að hægt sé að framkvæma formmælingarmat. Formmælingarmat getur t.d. falist í línulegri mælingu eða flatarmálsmælingu á 
tilteknum svæðum í heilanum (78. heimild). Línuleg mæling eða flatarmálsmæling krefst notkunar á samstæðum sneiðum sem eru 
vandlega valdar á grunni áreiðanlegra smásærra einkenna (6. heimild). Nota má þrívíddarfræði til að greina meðferðartengd áhrif á 
mæliþætti eins og rúmmál eða frumufjölda fyrir tiltekin taugalíffærafræðileg svæði (79., 80., 81., 82., 83. og 84. heimild).

43. Rannsaka skal heilana með tilliti til þess hvort vísbendingar eru til staðar um meðferðartengdar taugameinafræðilegar breytingar og 
taka skal viðunandi sýni af öllum mikilvægustu svæðum heilans (t.d. lyktarklumbum, heilaberki, dreka, djúphnoðum, heilastúku, 
undirstúku, miðheila (þekju, huldu, hjarnastoð), heilabrú, mænukylfu, litla heila) til að tryggja að rannsóknin verði ítarleg. 
Mikilvægt er að allar sneiðar úr öllum dýrum séu teknar á sömu stöðum. Taka skal sýni af dæmigerðum sneiðum úr mænu og 
úttaugakerfi fullvaxinna dýra sem eru aflífuð á mannúðlegan hátt við lok rannsóknarinnar. Þau svæði sem skal skoða skulu vera 
augað með sjóntaug og sjónu, mænan við háls- og lendahluta, taugaþræðir í framrót og afturrót, nærhluti settaugarinnar, nærhluti 
sköflungstaugarinnar (við hnéð) og kálfavöðvagreinar sköflungstaugarinnar. Sneiðar sem eru teknar úr mænu og úttaugum skulu 
vera bæði þver- og langsneiðar.

44. Taugameinafræðilegt mat skal m.a. ná til rannsóknar á því hvort vísbendingar eru til staðar um þroskaskaða í taugakerfinu (6., 
85., 86., 87., 88. og 89. heimild), auk frumubreytinga (t.d. frymisbólumyndun í taugafrumum, hrörnun, drep) og breytingum á 
vefjum (t.d. tróðfrumufjölgun, hvítkornaíferð, blöðrumyndun). Í þessu sambandi er mikilvægt að aðskilja meðferðartengd áhrif frá 
eðlilegum þroskaviðburðum sem vitað er að eiga sér stað á þroskastigi sem samsvarar aflífunartímanum (90. heimild). Sem dæmi 
um marktækar breytingar, sem benda til en takmarkast ekki við þroskaskaða, má nefna:

— breytingar á heildarstærð eða lögun lyktarklumba, stórheila eða litla heila,

— breytingar á hlutfallslegri stærð ýmissa svæða í heilanum, þ.m.t. rýrnun eða aukning á stærð svæða sem stafar af missi eða 
þráfestu frumustofna, sem að jafnaði eru skammærir, eða símaútskotum (t.d. í ytra kímlagi litla heila, hvelatengslum),

— breytingar á frumufjölgun, flæði og aðgreiningu eins og það kemur fram á svæðum með óhóflegu sjálfdrepi eða drepi, klösum 
eða dreifðum stofnum af staðvilltum, áttavilltum eða vansköpuðum taugafrumum eða breytingum á hlutfallslegri stærð mis-
mun andi laga barkarforma,
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— breytingar á mýlingarmynstrum, þ.m.t. heildarminnkun eða breytt litun mýldra gerða,

— vísbendingar um vatnshöfuð, einkum stækkun á heilaholum, þrengsli í vessarás og þynning heilahvelanna.

 Greining á tengslunum milli skammts og svörunar í taugameinafræðilegum breytingum

45. Mælt er með eftirfarandi þrepskiptri aðferð við eigindlegar og megindlegar taugameinafræðilegar greiningar. Fyrst skal bera saman 
sneiðar úr hópnum sem fær stærsta skammtinn og samanburðarhópnum. Ef engar vísbendingar um taugameinafræðilegar breytingar 
finnast í dýrum úr hópnum sem fær stærsta skammtinn er ekki þörf á frekari greiningu. Ef vísbendingar um taugameinafræðilegar 
breytingar finnast í hópnum sem fær stærsta skammtinn skal skoða dýrin í milliskammta- og lágskammtahópunum. Ef rannsókn 
er hætt á hópnum sem fær stærsta skammtinn vegna dauða eða annarra truflandi eiturhrifa skal greina hópana sem fá stærstu 
skammtana og milliskammtahópana til að leita að taugameinafræðilegum breytingum. Ef einhver vísbending finnst um 
taugaeiturhrif í hópunum sem fá lægri skammta skal gera taugameinafræðilega greiningu á þeim hópum. Ef einhverjar vísbendingar 
finnast um meðferðartengdar taugameinafræðilegar breytingar í eigindlegu eða megindlegu rannsókninni skal ákvarða tengsl 
tilviksins við skammtastærð, tíðni og alvarleikastig vefjaskemmdanna eða formbreytinganna, á grunni mats á öllum dýrum úr 
öllum skammtahópum. Mat þetta skal ná til allra þeirra svæða heilans sem sýna einhverjar vísbendingar um taugameinafræðilegar 
breytingar. Fyrir hverja tegund vefjaskemmda skal lýsa þeim einkennum sem notuð eru til að skilgreina hvert alvarleikastig og gefa 
skal til kynna hvaða þættir eru notaðir til að greina á milli stiganna. Skrá skal tíðni hverrar tegundar vefjaskemmda og alvarleikastig 
þeirra og gera skal tölfræðilega greiningu til að meta eðli tengsla milli skammts og svörunar. Mælst er til að notuð séu númeruð 
sýnisgler (91. heimild).

 GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

 Gögn

46. Greina skal frá gögnum, hverjum fyrir sig, og þau skulu tekin saman í töflu þar sem fram kemur fyrir hvern prófunarhóp hvaða 
tegundir breytinga urðu, ásamt fjölda mæðra, afkvæma eftir kyni, og gota, þar sem hver tegund breytingar er sýnd. Ef afkvæmin 
voru látin verða fyrir váhrifum frá prófunaríðefninu eftir got skal skrá íkomuleið, tímalengd og tímasetningu þeirrar snertingar.

 Mat og túlkun á niðurstöðum

47. Rannsókn á taugaeiturhrifum á þroskun mun veita upplýsingar um áhrifin af endurteknum váhrifum frá íðefni í móðurlífi og á 
þroskastigum fyrst eftir got. Þar eð áhersla er bæði lögð á endapunkta fyrir almenn eiturhrif og taugaeiturhrif á þroskun gera 
niðurstöðurnar úr rannsókninni kleift að greina á milli taugaþroskunarfræðilegra áhrifa sem koma fram þótt ekki sé um almenn 
eiturhrif á móður að ræða, og áhrifa sem koma aðeins fram þegar skammtarnir eru einnig eitraðir fyrir móðurina. Vegna flókinna 
innbyrðis tengsla á milli hönnunar rannsóknar, tölfræðilegrar greiningar og líffræðilegs mikilvægis gagnanna þarf mat sérfræðinga 
til að túlka gögnin um taugaeiturhrif á þroskun þannig að viðunandi megi teljast (107. og 109. heimild). Nota skal nálgun sem 
notast við vægi rökstuddra vísbendinga í túlkuninni á niðurstöðunum úr prófununum (20., 92., 93. og 94. heimild). Fjalla skal 
um mynstur í atferlisfræðilegum eða formfræðilegum niðurstöðum, ef þau eru til staðar, sem og um vísbendingar um svörun við 
skammti. Þessi greining á eiginleikum skal ná til gagna úr öllum rannsóknum sem varða matið á taugaeiturhrifum á þroskun, 
þ.m.t. faraldsfræðilegar rannsóknir eða ferilskýrslur varðandi menn, og rannsóknir á tilraunadýrum (t.d. gögn um eiturefnahvörf, 
upplýsingar um byggingu og virkni, gögn úr öðrum eiturhrifarannsóknum). Þar á meðal teljast tengslin á milli skammtanna af 
prófunaríðefninu og tilvistar eða fjarveru, hlutfalls og umfangs taugaeiturhrifa fyrir hvort kyn (20. og 95. heimild).

48. Mat á gögnum skal innihalda umfjöllun um bæði líffræðilegu og tölfræðilegu marktæknina. Líta skal á tölfræðilega greiningu sem 
leiðbeinandi verkfæri fremur en verkfæri til að ákveða túlkun gagnanna. Skortur á tölfræðilegri marktækni skal ekki vera einu 
rökin fyrir niðurstöðu um að engin meðferðartengd áhrif séu til staðar, rétt eins og tölfræðileg marktækni skal ekki vera einu rökin 
fyrir niðurstöðu um að meðferðartengd áhrif séu til staðar. Til að koma í veg fyrir hugsanlegar rangar, neikvæðar niðurstöður, og 
eðlislæga erfiðleika við að „sanna neikvæða niðurstöðu“ skal fjalla um fyrirliggjandi jákvæð gögn og eldri samanburðargögn, 
einkum þegar engin meðferðartengd áhrif finnast (102. og 106. heimild). Fjalla skal um líkurnar á rangri, jákvæðri niðurstöðu í ljósi 
tölfræðilegs heildarmats á gögnunum (96. heimild). Matið skal taka til sambandsins, ef það er að finna, milli taugameinafræðilegra 
og atferlisfræðilegra breytinga sem vart verður.
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49. Greina skal allar niðurstöður með tölfræðilíkönum sem eiga við hönnun tilraunarinnar (108. heimild). Rökstyðja skal val á 
greiningu með eða án kennistærða með tilliti til þátta eins og eðlis gagnanna (umbreyttra eða ekki) og dreifingar þeirra, sem og til 
hlutfallslegs traustleika þeirrar tölfræðilegu greiningar sem er valin. Tilgangurinn með rannsókninni og hönnun hennar skulu ráða 
vali á tölfræðilegri greiningu til að lágmarka villur af gerð I (röng jákvæð) og gerð II (röng neikvæð) (96., 97., 104. og 105. heimild). 
Í rannsóknum á þroskun þar sem notuð er fjölbær tegund og fleiri en einn ungi er prófaður úr hverju goti skal gotið tekið með í 
tölfræðilíkanið til að forðast þenslu í villum af gerð I (98., 99., 100. og 101. heimild). Tölfræðieiningin sem er notuð við mælingar 
skal vera gotið en ekki unginn. Tilraunir skulu hannaðar þannig að ungar úr sama goti séu ekki meðhöndlaðir sem óháðar athuganir. 
Greina skal alla endapunkta sem eru mældir endurtekið innan sama viðfangsefnis með tölfræðilíkönum þar sem gert er ráð fyrir því 
að umræddar mælingar eru ekki óháðar.

 Prófunarskýrsla

50. Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram í prófunarskýrslunni:

Prófunaríðefni:

— eðliseiginleikar og, þar sem við á, eðlisefnafræðilegir eiginleikar,

— gögn til sanngreiningar, þ.m.t. uppruni,

— hreinleiki efnablöndunnar og þekkt óhreinindi og/eða óhreinindi sem búist er við.

Burðarefni (ef við á):

— rökstuðningur fyrir vali á burðarefni, ef það er annað en vatn eða lífeðlisfræðileg saltlausn.

Tilraunadýr:

— tegundin og stofninn sem eru notuð, og rökstuðningur ef notuð er önnur tegund en rottur,

— afhendingaraðili tilraunadýra,

— fjöldi, aldur við upphaf og kyn dýra,

— uppruni, aðbúnaður, fóður, vatn o.s.frv.,

— þyngd hvers dýrs við upphaf prófunarinnar.

Prófunarskilyrði:

— rök fyrir vali á skammtastærð,

— rök fyrir skömmtunaraðferð og tímabili,

— upplýsingar um gefna skammta, þ.m.t. upplýsingar um burðarefni, magn og eðlisástand efnisins sem er gefið,

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

— aðferð sem er notuð til einkvæmrar auðkenningar mæðra og afkvæma,

— nákvæm lýsing á verklagi við slembiröðun sem er notuð til að skipa mæðrum í prófunarhópa, til að velja unga til förgunar 
og til að skipa ungum í prófunarhópa,

— upplýsingar um það hvernig prófunaríðefnið er gefið,

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

— umhverfisaðstæður,

— upplýsingar um gæði fóðurs og vatns (t.d. kranavatn, eimað vatn),

— dagsetningar upphafs og loka rannsóknarinnar.
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Athuganir og prófunaraðferðir:

— nákvæm lýsing á ferli sem var notað til að staðla athuganir og verkferli, ásamt hagnýtum skilgreiningum vegna stigagjafar 
fyrir athuganir,

— skrá yfir allar prófunaraðferðir sem voru notaðar og rökstuðningur fyrir valinu á þeim,

— upplýsingar um það verkferli sem var notað á sviði atferlisfræði/starfrænna þátta, meinafræði, taugaefnafræði eða 
raflífeðlisfræði, þ.m.t. upplýsingar um og lýsingar á sjálfvirkum búnaði,

— verkferli fyrir kvörðun tækja og til að tryggja jafngildi á milli tækja og jafnvægi á milli meðferðarhópa í prófunaraðferðum,

— stuttur rökstuðningur til skýringar á öllum ákvörðunum sem varða álit sérfræðinga.

Niðurstöður (einstaklingsbundnar og í samantekt, þ.m.t. meðaltal og dreifni þegar við á):

— fjöldi dýra við upphaf rannsóknarinnar og fjöldinn við lok rannsóknarinnar,

— fjöldi dýra og gota sem voru notuð fyrir hverja prófunaraðferð,

— auðkennisnúmer hvers dýrs og gotsins sem það tilheyrði,

— gotstærð og meðalþyngd við got, eftir kyni,

— líkamsþyngd og upplýsingar um breytingar á líkamsþyngd, þ.m.t. líkamsþyngd við aflífun fyrir mæður og unga,

— gögn um fóðurát og gögn um vatnsdrykkju, ef við á, (t.d. ef prófunaríðefni er gefið með vatni),

— gögn um eiturefnasvörun eftir kyni og skammtastærð, þ.m.t. merki um eiturhrif eða dauða, þ.m.t. dánartíma og dánarorsök, 
ef við á,

— eðli, alvarleiki, tímalengd, upphafsdagur, tími dags og ferli nákvæmu klínísku athugananna eftir það,

— stig fyrir hvert þroskunarkennimark (þyngd, kynþroski og atferlisfræðileg einstaklingsþroskun) á hverjum athugunartíma,

— nákvæm lýsing á öllum niðurstöðum á sviði atferlisfræði, starfrænna þátta, taugameinafræði, taugaefnafræði, raflífeðlisfræði, 
eftir kyni, þ.m.t. bæði aukning og rýrnun í samanburði við samanburðarhópa,

— niðurstöður krufningar,

— heilaþyngd,

— allar greiningar fengnar út frá taugafræðilegum einkennum og vefjaskemmdum, þ.m.t. náttúruleg sjúkdómstilvik eða ástand,

— myndir af dæmigerðum niðurstöðum,

— myndir í lágri upplausn til að meta samsvörun á milli sneiða sem eru notaðar til formmælingar,

— gögn um frásog og efnaskipti, þ.m.t. viðbótargögn úr aðskilinni rannsókn á eiturefnahvörfum, ef þau liggja fyrir,

— tölfræðileg úrvinnsla á niðurstöðum, þ.m.t. tölfræðilíkön til að greina gögn, ásamt niðurstöðunum, hvort sem þær eru 
marktækar eða ekki,

— skrá yfir rannsóknarstarfsfólk, þ.m.t. upplýsingar um starfsþjálfun þess.

Umfjöllun um niðurstöður:

— upplýsingar um svörun við skömmtum, eftir kyni og hóp,

— tengsl annarra eiturhrifa við niðurstöður um taugaeiturhrifamátt prófunaríðefnisins, eftir kyni og hóp,



23.4.2015 Nr. 23/913EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— áhrif upplýsinga um eiturefnahvörf á niðurstöðurnar,

— hvort áhrifin líkjast áhrifunum af efnum sem þekkt er að valda taugaeiturhrifum,

— gögn sem styðja áreiðanleika og næmleika prófunaraðferðarinnar (þ.e. jákvæð gögn og eldri samanburðargögn),

— tengsl, ef einhver eru, á milli taugameinafræðilegra áhrifa og starfrænna áhrifa,

— skammtur fyrir mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif eða viðmiðunarskammtur, fyrir mæður og afkvæmi, eftir kyni og 
hóp.

Niðurstöður:

— umfjöllun um heildartúlkun á gögnunum á grunni niðurstaðnanna, þ.m.t. niðurstaða um hvort prófunaríðefnið hafði 
taugaeiturhrif á þroskun, og mörkin um engin merkjanleg, skaðleg áhrif.
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Mynd 1

Almennt prófunarkerfi fyrir starfrænar/atferlisfræðilegar prófanir, taugameinafræðilegt mat og heilaþyngd. Þessi skýringarmynd 
byggist á lýsingunni í 13.–15. lið. Dæmi um val á dýrum er að finna í 1. viðbæti.

Um það bil 20 got/hóp

Afkvæmi: Um það bil 80/kyn/hóp:

Valin á eða fyrir 4. dag eftir got til rannsókna fyrir og eftir að ungar eru vandir 
af spena: 

Klínískar athuganir og líkamsþyngd (öll dýr)
Nákvæm klínísk athugun (20/kyn/hóp)

Einstaklingsatferlisþroskun (20/kyn/hóp)
Hreyfivirkni (20/kyn/hóp)
Kynþroski (20/kyn/hóp)

Hreyfistarfsemi og starfsemi skynfæra (20/kyn/hóp)
Nám og minni (10–20/kyn/hóp)

Taugameinafræði: 
11.–22. dagur eftir got

10/kyn/hóp:
Ídýfingar- eða gegnflæðifesting 
heila til taugameinafræðilegs 
mats. 
Heilaþyngd (fest)

Valkostur: Viðbótarprófun

10/kyn/hóp:
Heilaþyngd (ófest).

Taugameinafræði: 
70. dagur eftir got (lok 
rannsóknar)

10/kyn/hóp:
Gegnflæðifesting heila til 
taugameinafræðilegs mats. 

10/kyn/hóp:
Heilaþyngd (ófest).

Ekki þörf á 
taugameinafræðilegu mati.

40–50/kyn/hóp:

Valkostur: Viðbótarprófun
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1. viðbætir

1. Dæmum um hugsanlegt val í hópa er lýst og þau sett upp í töflu hér að neðan. Dæmin eru gefin til að sýna að hægt er að 
framkvæma val á tilraunadýrum fyrir ýmsa rannsóknarramma á ýmsa mismunandi vegu.

1. dæmi

2. Einn hópur með 20 ungum/kyn/skammtastærð (þ.e. 1 karldýr og 1 kvendýr úr hverju goti) er notaður til prófunar á atferlisfræðilegri 
einstaklingsþroskun áður en ungar eru vandir af spena. Af þessum dýrum eru 10 ungar/kyn/skammtastærð (þ.e. 1 karldýr eða 
1 kvendýr úr hverju goti) aflífuð á mannúðlegan hátt á 22. degi eftir got. Heilarnir eru fjarlægðir, vigtaðir og undirbúnir fyrir 
vefjameinafræðilega úttekt Þar að auki er gögnum um heilaþyngd safnað um ófesta heila úr þeim 10 karldýrum og 10 kvendýrum 
sem eftir eru fyrir hverja skammtastærð.

3. Annar hópur með 20 dýrum/kyn/skammtastærð (þ.e. 1 karldýr og 1 kvendýr úr hverju goti) er notaður til starfrænna/atferlisfræðilegra 
prófana eftir að hann er vaninn af spena (nákvæmar klínískar athuganir, hreyfivirkni, prófanir á heyrnarhrökkviðbragði og 
vitsmunastarfsemi í ungum dýrum) og mat á kynþroskaaldri. Af þessum dýrum skal svæfa og festa 10 dýr/kyn/skammtastærð 
(þ.e. 1 karldýr eða 1 kvendýr úr hverju goti) með gegnflæði við lok rannsóknarinnar (u.þ.b. 70. dögum eftir got). Að lokinni 
viðbótarfestingu á staðnum er heilinn fjarlægður og undirbúinn fyrir taugameinafræðilegt mat.

4. Nota skal þriðja hópinn, með 20 ungum/kyn/skammtastærð (þ.e. 1 karldýr og 1 kvendýr úr hverju goti) til prófunar á 
vitsmunastarfsemi hjá ungum, fullvöxnum dýrum (u.þ.b. 60.–70. dögum eftir got). Af þessum hóp skal aflífa 10 dýr/kyn/hóp  
(1 karldýr eða 1 kvendýr úr hverju goti) við lok rannsóknarinnar og heilinn er fjarlægður og vigtaður.

5. Þau 20 dýr/kyn/hóp sem eftir eru skulu tekin frá til hugsanlegra viðbótarprófana.

Tafla 1

Ungi nr. (a)

Fjöldi unga í prófun Rannsókn/prófun
kk kvk

1 5 20 kk + 20 kvk Atferlisfræðileg einstaklingsþroskun

10 kk + 10 kvk Heilaþyngd/taugameinafræði/formmæling á 22. degi eftir got

10 kk + 10 kvk Heilaþyngd á 22. degi eftir got

2 6 20 kk + 20 kvk Nákvæmar klínískar athuganir

20 kk + 20 kvk Hreyfivirkni 

20 kk + 20 kvk Kynþroski

20 kk + 20 kvk Hreyfistarfsemi og starfsemi skynfæra

20 kk + 20 kvk Nám og minni (25. dagur eftir got)

10 kk + 10 kvk Heili úr ungu, fullvöxnu dýri: þyngd/taugameinafræði/formmæling 
~ 70. dagur eftir got

3 7 20 kk + 20 kvk Nám og minni (ung, fullvaxin dýr)

10 kk + 10 kvk Heilaþyngd hjá ungu, fullvöxnu dýri ~ 70. dagur eftir got

4 8 — Dýr til vara til útskipta eða viðbótarprófana

(a) Í þessu dæmi er fargað úr gotunum þannig að eftir verða 4 karldýr + 4 kvendýr og karlkyns ungar eru númeraðir frá 1 upp í 4 og kvenkyns 
ungar frá 5 og upp í 8.
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2. dæmi

6. Einn hópur með 20 ungum/kyn/skammtastærð (þ.e. 1 karldýr og 1 kvendýr úr hverju goti) er notaður til prófunar á atferlisfræðilegri 
einstaklingsþroskun áður en hann er vaninn af spena. Af þessum dýrum eru 10 ungar/kyn/skammtastærð (1 karldýr eða 1 kven-
dýr úr hverju goti) aflífuð á mannúðlegan hátt á 11. degi eftir got. Heilarnir eru fjarlægðir, vigtaðir og undirbúnir fyrir vefja-
meinafræðilega úttekt

7. Annar hópur með 20 dýrum/kyn/skammtastærð (1 karldýr og 1 kvendýr úr hverju goti) er notaður í rannsóknir eftir að hann er 
vaninn af spena (nákvæmar klínískar athuganir, hreyfivirkni, mat á kynþroskaaldri og hreyfistarfsemi og starfsemi skynfæra). Af 
þessum dýrum skal svæfa og festa 10 dýr/kyn/skammtastærð (þ.e. 1 karldýr eða 1 kvendýr úr hverju goti) með gegnflæði við lok 
rannsóknarinnar (u.þ.b. 70. dögum eftir got). Að lokinni viðbótarfestingu á staðnum er heilinn fjarlægður, vigtaður og undirbúinn 
fyrir taugameinafræðilegt mat.

8. Til að prófa vitsmunastarfsemi í ungum dýrum og ungum, fullvöxnum dýrum skal nota 10 unga/got/skammtastærð (þ.e. 1 karldýr 
eða 1 kvendýr úr hverju goti). Mismunandi dýr eru notuð til prófunar á vitsmunastarfsemi á 23. degi eftir got og í ungum, 
fullvöxnum dýrum. Við lok rannsóknarinnar eru þau 10 dýr/kyn/skammtastærð sem eru prófuð á fullorðinsaldri aflífuð og heilinn 
er fjarlægður og vigtaður.

9. Eftirstandandi 20 dýr/kyn/hóp sem ekki eru valin til prófunar eru aflífuð og þeim fargað um leið og þau hafa verið vanin af spena.

Tafla 2

Ungi nr. (a)
Fjöldi unga í prófun Rannsókn/prófun

kk kvk

1 5 20 kk + 20 kvk Atferlisfræðileg einstaklingsþroskun

10 kk + 10 kvk Heilaþyngd/taugameinafræði/formmæling á 11. degi eftir got

2 6 20 kk + 20 kvk Nákvæmar klínískar athuganir

20 kk + 20 kvk Hreyfivirkni

20 kk + 20 kvk Kynþroski

20 kk + 20 kvk Hreyfistarfsemi og starfsemi skynfæra

10 kk + 10 kvk Heili úr ungu, fullvöxnu dýri: þyngd/taugameinafræði/formmæling 
~ 70. dagur eftir got

3 7 10 kk + 10 kvk (b) Nám og minni (23. dagur eftir got)

3 7 10 kk + 10 kvk (b) Nám og minni (ung, fullvaxin dýr)

Heilaþyngd hjá ungum, fullvöxnum dýrum

4 8 — Dýr sem eru aflífuð og fargað á 21. degi eftir got.

(a) Í þessu dæmi er fargað úr gotunum þannig að eftir verða 4 karldýr + 4 kvendýr; karlkyns ungar eru númeraðir frá 1 upp í 4 og kvenkyns ungar 
frá 5 upp í 8.

(b) Mismunandi ungar eru notaðir fyrir prófanir á vitsmunum á 23. degi eftir got og hjá ungum, fullvöxnum dýrum (t.d. jafntölu-/oddatölugot  
af 20).

3. dæmi

10.  Einn hópur af 20 ungum/kyn/skammtastærð (þ.e. eitt karldýr og 1 kvendýr úr hverju goti) er notaður til vigtunar á heilaþyngd og 
mats á taugameinafræðilegum atriðum á 11. degi eftir got. Af þessum dýrum eru 10 ungar/kyn/skammtastærð (þ.e. 1 karldýr eða 
1 kvendýr úr hverju goti) aflífuð á mannúðlegan hátt á 11. degi eftir got og heilar þeirra fjarlægðir, vigtaðir og undirbúnir fyrir 
vefjameinafræðilegt mat. Þar að auki er gögnum um heilaþyngd safnað um ófesta heila úr þeim 10 karldýrum og 10 kvendýrum 
sem eftir eru fyrir hverja skammtastærð.
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11. Annar hópur af 20 dýrum/kyn/skammtastærð (þ.e. eitt karldýr og 1 kvendýr úr hverju goti) er notaður til rannsókna á atferlis-
fræðilegri einstaklingsþroskun, rannsókna eftir að hann er vaninn af spena (hreyfivirkni og mat á kynþroskaaldri), og til að prófa 
vitsmunastarfsemi ungra dýra.

12. Annar hópur með 20 dýrum/kyn/skammtastærð (þ.e. eitt karldýr og 1 kvendýr úr hverju goti) er notaður til prófana á hreyfistarfsemi 
og starfsemi skynfæra (heyrnarhrökkviðbragð) og í nákvæmar klínískar athuganir. Af þessum dýrum skal svæfa og festa 10 dýr/
kyn/skammtastærð (þ.e. 1 karldýr eða 1 kvendýr úr hverju goti) með gegnflæði við lok rannsóknarinnar (u.þ.b. á 70. degi eftir 
got). Að lokinni viðbótarfestingu á staðnum er heilinn fjarlægður, vigtaður og undirbúinn fyrir taugameinafræðilegt mat.

13. Annar hópur af 20 dýrum/kyn/skammtastærð er notaður til prófana á vitsmunastarfsemi í ungum, fullvöxnum dýrum  (þ.e.  
1 karl dýr og 1 kvendýr úr hverju goti). Af þessum hóp skal aflífa 10 dýr/kyn/skammtastærð (þ.e. 1 karldýr eða 1 kvendýr úr 
hverju goti) við lok rannsóknarinnar og fjarlægja og vigta heilann.

Tafla 3

Ungi nr. (a)
Fjöldi unga í prófun Rannsókn/prófun

kk kvk

1 5 10 kk + 10 kvk Heilaþyngd/taugameinafræði/formmæling á 11. degi eftir got

10 kk + 10 kvk Heilaþyngd á 11. degi eftir got

2 6 20 kk + 20 kvk Atferlisfræðileg einstaklingsþroskun (hreyfivirkni)

20 kk + 20 kvk Hreyfivirkni

20 kk + 20 kvk Kynþroski

20 kk + 20 kvk Nám og minni (27. dagur eftir got)

3 7 20 kk + 20 kvk Heyrnarhrökkviðbragð (ung dýr og ung, fullvaxin dýr)

20 kk + 20 kvk Nákvæmar klínískar athuganir

10 kk + 10 kvk Heili úr ungu, fullvöxnu dýri: þyngd/taugameinafræði/formmæling 
~ 70. dagur eftir got

4 8 20 kk + 20 kvk Nám og minni (ung, fullvaxin dýr)

10 kk + 10 kvk Heilaþyngd hjá ungum, fullvöxnum dýrum

(a) Í þessu dæmi er fargað úr gotunum þannig að eftir verða 4 karldýr + 4 kvendýr; karlkyns ungar eru númeraðir frá 1 upp í 4 og kvenkyns ungar 
frá 5 upp í 8.
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2. viðbætir

Skilgreiningar

Íðefni: efni eða blanda

Prófunaríðefni: sérhvert efni eða blanda sem er prófuð með þessari prófunaraðferð.

___________
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B.54. LÍFGREINING TIL AÐ GREINA LEGÖRVUN Í NAGDÝRUM: SKAMMTÍMASKIMUNARPRÓFUN FYRIR 
ESTRÓGENVIRKUM EIGINLEIKUM

INNGANGUR

1.  Þessi prófunaraðferð jafngildir OECD-viðmiðunarreglu 440 um prófanir (2007). Efnahags- og framfarastofnunin hafði frum-
kvæði að forgangsaðgerð árið 1998 til að endurskoða fyrirliggjandi viðmiðunarreglur og þróa nýjar viðmiðunarreglur fyrir 
skimun og prófun á hugsanlega innkirtlatruflandi efnum (1. heimild). Eitt atriði aðgerðarinnar var að þróa viðmiðunarreglu um 
prófanir fyrir lífgreiningu til að greina legörvun í nagdýrum. Lífgreiningin til að greina legörvun í nagdýrum fór síðan í gegnum 
umfangsmikið fullgildingarferli, þ.m.t. samantekt á nákvæmu bakgrunnsskjali (2. og 3. heimild) og umfangsmiklar einseturs 
og fjölsetra rannsóknir til að sýna fram á vægi og samanburðarnákvæmni lífgreiningarinnar, með öflugu viðmiðunarestrógeni, 
veikum estrógenviðtakaörvum, sterkum estrógenviðtakablokkum og neikvæðu viðmiðunaríðefni (4., 5., 6., 7., 8. og 9. heimild). 
Þessi prófunaraðferð, B.54, er afrakstur reynslunnar, sem aflað var með fullgildingarprófunarferlinu, og niðurstaðanna sem 
fengust með estrógenvirkum örvum.

2.  Lífgreining til að greina legörvun er skammtímaskimunarprófun sem var byrjað að nota upp úr 1930 (27. og 28. heimild) og 
var fyrst stöðluð sem kembirannsókn af sérfræðinganefnd árið 1962 (32. og 35. heimild). Hún byggist á aukningu á þyngd legs 
eða svörun sem sýnir legörvun (sjá 29. heimild). Hún er notuð til að meta getu íðefnis til að framkalla lífvirkni sem samræmist 
örvum eða blokkum náttúrulegra estrógena (t.d. 17ß-estradíóls), en þó er mun sjaldgæfara að hún sé notuð til að finna blokka en 
örva. Legið sýnir tvenns konar svörun við estrógenum. Fyrsta svörun er þyngdaraukning vegna ísogs á vatni. Á eftir þeirri svörun 
kemur þyngdaraukning vegna vefjavaxtar (30. heimild). Svörun í leginu í rottum og músum er eigindlega sambærileg.

3.  Þessi lífgreining er notuð sem skimunargreining í lífi og beiting hennar skal skoðuð í tengslum við „Hugtakaramma Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar fyrir prófun og mat á innkirtlatruflandi íðefnum“ (2. viðbætir). Í þessum hugtakaramma er lífgreining til 
að greina legörvun í 3. þrepinu sem greining í lífi sem veitir upplýsingar um aðeins eitt innkirtlagangvirki, þ.e.  estrógenvirkni. 

4.  Lífgreiningu til að greina legörvun er ætlað að vera hluti af samstæðu af prófunum í glasi og lífi, til að sanngreina íðefni með mátt til 
milliverkunar á innkirtlakerfið, sem á endanum munu leiða til áhættumats fyrir heilbrigði manna eða umhverfið. Í fullgildingarferli 
Efnahags- og framfarastofnunarinnar voru notaðir bæði sterkir og veikir estrógenörvar til að meta nothæfi greiningarinnar við 
að greina estrógenvirk íðefni (4., 5., 6., 7. og 8. heimild). Þannig var sýnt vel fram á næmleika prófunaraðferðarinnar fyrir 
estrógenörvum, auk þess að það fékkst góð einseturs og fjölsetra samanburðarnákvæmni.

5.  Að því er varðar neikvæð íðefni var einungis eitt „neikvætt“ viðmiðunaríðefni, sem þegar hafði verið tilkynnt að væri neikvætt 
í lífgreiningu til að greina legörvun sem og í viðtakabindingu í glasi og viðtakagreiningu, notað í fullgildingarferlinu, en 
viðbótarprófunargögn, sem ekki tengjast fullgildingarferli Efnahags- og framfarastofnunarinnar, hafa verið metin og renna enn 
betri stoðum undir sérhæfni lífgreiningar til að greina legörvun til skimunar fyrir estrógenörvum (16. heimild).

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

6.  Estrógenörvar og -blokkar virka sem bindlar fyrir estrógenviðtaka a og b og geta annars vegar virkjað og hins vegar latt 
umritunarvirkni viðtakanna. Þetta gæti mögulega leitt til heilbrigðishætta, þ.m.t. skaðleg áhrif á æxlun og þroskun. Því er þörf 
á að að geta gert skyndimat á íðefni sem hugsanlegum estrógenörva eða -blokka. Þó að hún sé upplýsandi er sækni bindils í 
estrógenviðtaka eða umritunarvirkjun vísigena í glasi einungis einn af mörgum ákvörðunarþáttum fyrir hugsanlega hættu. Aðrir 
ákvörðunarþættir geta t.d. verið efnaskiptavirkjun og -óvirkjun við íkomu í líkamann, dreifing í markvefjum, og úthreinsun úr 
líkamanum, sem velta a.m.k. að hluta til á íkomuleiðinni og því íðefni sem verið er að prófa. Þetta leiðir af sér þörf fyrir að skima 
fyrir hugsanlegri virkni íðefnis í lífi við viðeigandi skilyrði, nema ef eiginleikar íðefnisins í tengslum við upptöku, dreifingu, 
efnaskipti og útskilnað veita þegar viðeigandi upplýsingar. Legvefir svara örvun með estrógenum með hröðum og kröftugum 
vexti, einkum í rannsóknarstofurottum, sem hafa gangferil sem stendur í u.þ.b. 4 daga. Notkun á nagdýrategundum, einkum 
rottum, er einnig útbreidd í rannsóknum á eiturhrifum vegna hættulýsinga. Því er leg nagdýra viðeigandi marklíffæri til skimunar 
fyrir estrógenörvum og -blokkum í lífi.

7.  Þessi prófunaraðferð byggist á þeim aðferðarlýsingum sem notaðar eru í fullgildingarrannsókn Efnahags- og framfara stofnun ar-
innar, sem sýnt hefur verið fram á að eru áreiðanlegar og endurtakanlegar í einseturs- og fjölsetrarannsóknum (5. og 7. heim ild). 
Sem stendur eru í boði tvær aðferðir, þ.e. með fullvöxnum kvendýrum sem eggjastokkarnir hafa verið teknir úr og aðferð með 
ókynþroska dýrum sem eggjastokkarnir hafa ekki verið teknir úr (aðferð með ókynþroska dýrum). Sýnt var fram á í full gild-
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ingar prófunarferli Efnahags- og framfarastofnunarinnar að næmleiki og samanburðarnákvæmni beggja aðferða eru sambærileg. 
Af því að hún býður upp á heilan ás undirstúku, heiladinguls og kynkirtla er aðferðin með ókynþroska dýrum hins vegar nokkuð 
minna sérhæfð en nær þó til breiðara rannsóknarsviðs en sú með dýrunum sem eggjastokkarnir hafa verið teknir úr, af því að 
hún getur veitt svörun við íðefnum sem hafa milliverkun við ás undirstúku, heiladinguls og kynkirtla frekar en eingöngu við 
estrógenviðtakann. Ás undirstúku, heiladinguls og kynkirtla í rottum er orðinn virkur við u.þ.b. 15 daga aldur. Fram að því er 
ekki hægt að flýta fyrir kynþroska með meðferð eins og t.d. með losunarhormónum kynhormónavaka (GnRH). Þegar kynþroski 
byrjar hjá kvendýrunum, áður en leggöngin opnast, munu þau ganga í gegnum nokkra þögla tímgunarhringi með einhverjum 
hormónasveiflum en án þess að leggöng opnist eða egglos verði. Ef íðefni örvar ás undirstúku, heiladinguls og kynkirtla beint 
eða óbeint leiðir það til snemmkynþroska, snemmbærs eggloss og hröðunar á opnun legganga. Það eru ekki einungis íðefni sem 
virka á ás undirstúku, heiladinguls og kynkirtla sem valda þessu, heldur getur tiltekið fóður með hærri stig efnaskiptanlegrar 
orku en annað fóður einnig örvað vöxt og hraðað opnun legganga án þess að vera estrógenvirk. Slík íðefni myndu ekki vekja 
legörvunarsvörun í fullvöxnum dýrum sem eggjastokkarnir hafa verið teknir úr þar sem ás undirstúku, heiladinguls og kynkirtla 
í þeim virkar ekki.

8.  Vegna dýraverndunarsjónarmiða skal frekar nota aðferðina með ókynþroska rottum og forðast formeðferð með skurðaðgerð á 
dýrunum og líka skal forðast að hugsanlega verði ekki notuð dýr sem sýna einhver merki um að þau séu að komast á gangmál 
(sjá 30. lið).

9.  Legörvunarsvörun má ekki einvörðungu rekja til estrógenvirkni, þ.e. önnur íðefni en estrógenörvar eða -blokkar geta einnig 
framkallað svörun. Til dæmis geta tiltölulega stórir skammtar af prógesteróni, testósteróni eða ýmsum tilbúnum prógestínum 
allir orsakað örvandi svörun (30. heimild). Rannsaka má allar svaranir á vefjafræðilegan hátt til að leita að hyrnismyndun 
og hornfrumumyndun í leggöngunum (30. heimild). Hver sem mögulegur uppruni svörunarinnar er skulu viðbrögð við 
jákvæðri niðurstöðu úr lífgreiningu til að greina legörvun að jafnaði vera að setja af stað ferli til að fá nánari útlistun á henni. 
Viðbótarvísbendingar um estrógenvirkni gætu komið úr greiningu í glasi, s.s. estrógenviðtakabindigreiningum og umritunar-
virkjunar greiningum, eða úr öðrum greiningum í lífi, s.s. greiningu á kynþroska kvendýra.

10.  Með tilliti til þess að lífgreining til að greina legörvun er skimunargreining í lífi, var notuð fullgildingaraðferð sem þjónaði 
bæði sjónarmiðum er varða velferð dýra og þrepskiptri prófunaráætlun. Í þessu skyni var gert átak til að fullgilda af mikilli 
nákvæmni samanburðarnákvæmni og næmleika fyrir estrógenvirkni, sem er meginathugunarefnið í tengslum við mörg íðefni, 
en lítið var unnið með andestrógenvirkniþátt greiningarinnar. Einungis var prófað með einu andestrógeni með sterka virkni, þar 
eð fjöldi íðefna með skýrt andestrógenvirknisnið (sem ekki fellur í skuggann af einhverri estrógenvirkni) er mjög takmarkaður. 
Því er þessi prófunaraðferð einvörðungu ætluð sem aðferðarlýsing fyrir estrógenvirkni, þó að aðferðarlýsingingin fyrir 
blokkaprófunarþáttinn sé höfð með í leiðbeiningarskjali (37. heimild). Samanburðarnákvæmni og næmleiki greiningarinnar fyrir 
íðefnum sem hafa eingöngu andestrógenvirkni verða skilgreind á skýrari hátt síðar, eftir að prófunaraðferðin hefur verið notuð að 
staðaldri í nokkurn tíma og borin hafa verið kennsl á fleiri íðefni með þessa tegund virkni.

11.  Það er viðurkennt að allar aðferðir sem byggjast á notkun dýra skulu uppfylla staðbundna staðla um umönnun dýra; lýsingarnar á 
umönnun og meðferð sem settar eru fram hér á eftir eru lágmarkskröfur um nothæfi og skal þeim skipt út fyrir staðbundnar reglur 
eins og t.d. tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/63/ESB frá 22. september 2010 um vernd dýra sem eru notuð í vísindaskyni 
(38. heimild). Efnahags- og framfarastofnunin veitir frekari leiðbeiningar um mannúðlega meðferð dýra (25. heimild).

12.  Eins og í öllum greiningum þar sem notuð eru lifandi dýr er nauðsynlegt að sjá til þess að gögnin séu raunverulega nauðsynleg 
áður en greiningin hefst. Sem dæmi má nefna tvö skilyrði þar sem þörf kann að vera fyrir gögnin:

— mikill váhrifamáttur (1. stig hugtakarammans, 2. viðbætir) eða vísbendingar um estrógenvirkni (2. stig) til að rannsaka hvort 
slík áhrif geta orðið í lífi,

— áhrif sem benda til estrógenvirkni í 4. eða 5. stigs prófunum í lífi til að sanna að áhrifin tengist estrógenvirkniferli sem ekki 
er hægt að framkalla með prófun í glasi.

13.  Skilgreiningar sem eru notaðar í þessari prófunaraðferð eru gefnar upp í 1. viðbæti.
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MEGINREGLA PRÓFUNARINNAR

14. Næmleiki lífgreiningar til að greina legörvun styðst við dýraprófunarkerfi þar sem ás undirstúku, heiladinguls og eggjastokka 
er óvirkur, sem veldur lágum innrænum styrkleika estrógens í blóðrásinni. Þetta tryggir lága grunnlínuþyngd legs og 
hámarkssvörunargetu við estrógenum sem eru gefin. Tvenns konar estrógennæmt ástand hjá kvenkyns nagdýrum uppfyllir þessa 
kröfu:

i. ókynþroska kvendýr sem hafa verið vanin af spena en hafa ekki náð kynþroskaaldri og

ii. ung, fullvaxin kvendýr eftir eggjastokkanám með nægum tíma til að legvefir nái að rýrna.

15.  Prófunaríðefnið er gefið daglega um munn með magaslöngu eða með innsprautun undir húð. Kvarðaðir skammtar af 
prófunaríðefninu eru gefnir hið minnsta tveimur meðferðarhópum tilraunadýra (sjá leiðbeiningar í 33. lið) með einni skammtastærð 
á hvern hóp og inngjafartímabil sem er þrír dagar í röð fyrir aðferð með ókynþroska dýrum og lágmarksinngjafartímabil sem 
er þrír dagar í röð fyrir fullvaxin dýr sem eggjastokkarnir hafa verið teknir úr. Dýrin eru krufin u.þ.b. 24 klukkustundum eftir 
að síðasti skammturinn er gefinn. Til að finna estrógenörva er meðalþyngd legs hjá meðhöndluðu dýrahópunum, í samanburði 
við dýrahópinn sem fékk burðarefnið, metin til að greina tölfræðilega marktæka aukningu. Tölfræðilega marktæk aukning í 
meðalþyngd legs í prófunarhópi gefur vísbendingu um jákvæða svörun í þessari lífgreiningu.

LÝSING Á AÐFERÐINNI

Val á dýrategund

16.  Nota má almennt notaða stofna rannsóknarstofunagdýra. Sem dæmi má nefna að rottur af rottustofnunum Sprague-Dawley og 
Wistar voru notaðar í fullgildingunni. Ekki skal nota stofna ef vitað er, eða grunur leikur á, að leg þeirra sýni vægari svörun. 
Rannsóknarstofan skal sýna fram á næmleika þess stofns sem er notaður, eins og lýst er í 26. og 27. lið.

17.  Venja hefur verið frá því á fjórða áratug 20. aldar að nota rottur og mýs í lífgreiningu til að greina legörvun. Fullgildingarrannsóknir 
Efnahags- og framfarastofnunarinnar voru einungis gerðar með rottum, byggt á þeim skilningi að reiknað væri með að báðar 
tegundir væru jafngildar og því nægði ein tegund til fullgildingar á heimsvísu, til að spara tilföng og dýr. Rottan er heppilegasta 
tegundin í flestum rannsóknum á æxlun og eiturhrifum á þroskun. Með tilliti til þess að fyrir liggur yfirgripsmikið sögulegt 
gagnasafn um mýs og til að breikka gildissvið lífgreiningarprófunaraðferðarinnar til að greina legörvun í nagdýrum svo að það 
nái yfir notkun á músum sem prófunartegundar var gerð takmörkuð eftirfylgnifullgildingarrannsókn með músum (16. heimild). 
Valin var brúunaraðferð með takmörkuðum fjölda prófunaríðefna og rannsóknarstofa og án kóðaðra úrtaksprófana, samkvæmt 
upprunalegu áætluninni um að spara tilföng og dýr. Þessi brúunarfullgildingarrannsókn sýnir fram á að fyrir lífgreiningu til að 
greina legörvun í ungum, fullvöxnum músum, sem eggjastokkarnir hafa verið teknir úr, er gott eigindlegt og megindlegt samræmi 
á milli gagnanna sem fást með rottum og þeirra sem fást með músum. Ef niðurstaðan úr lífgreiningu til að greina legörvun 
er undanfari langtímarannsóknar er hægt að nota dýr af sama stofni og uppruna í báðum rannsóknunum. Brúunaraðferðin 
takmarkaðist við fullorðnar mýs, sem eggjastokkarnir höfðu verið teknir úr, og skýrslan veitir ekki traust gagnamengi til að 
fullgilda megi líkanið með ókynþroska kvenkyns músum og því er ekki tekið mið af líkaninu í núverandi prófunaraðferð.

18.  Þannig má í sumum tilvikum nota mýs í stað rotta. Val á þessari tegund skal rökstutt á grunni eiturefnafræðilegra, 
lyfjahvarfafræðilegra og/eða annarra viðmiðana. Nauðsynlegt getur reynst að breyta aðferðarlýsingunni fyrir mýs. Til dæmis er 
fóðurát músa miðað við líkamsþyngd meira en hjá rottum og því skal plöntuestrógeninnihald í fóðri vera lægra fyrir mýs en fyrir 
rottur (9., 20. og 22. heimild).

Aðbúnaður og fóðrun

19.  Öll verkferli skulu vera í samræmi við staðbundna staðla um umönnun tilraunadýra. Þessar lýsingar á umönnun og meðferð 
eru lágmarksstaðlar og skal þeim skipt út fyrir staðbundnar reglur s.s. tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/63/ESB frá 
22. september 2010 um vernd dýra sem eru notuð í vísindaskyni (38. heimild). Hiti í vistarverum tilraunadýranna skal vera  
22 ºC (með ± 3 ºC sveiflumörkum). Rakastig skal vera minnst 30% og helst ekki hærra en 70%, nema við þrif á vistarverunum. 
Takmarkið skal vera 50–60% raki. Nota skal gervilýsingu. Daglegt fyrirkomulag á lýsingu skal vera birta í 12 klukkustundir og 
myrkur í 12 klukkustundir.

20.  Rannsóknarstofufóður og drykkjarvatn skal vera í boði að vild. Ung, fullvaxin dýr skulu skulu vera hvert í sínu búri eða allt að 
þrjú saman í búri. Vegna ungs aldurs ókynþroska dýranna er mælt með að hafa þau í félagslegu sambýli.
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21.  Þekkt eru tilvik þar sem mikið magn plöntuestrógena í rannsóknarstofufóðri hefur aukið legþyngd hjá nagdýrum nógu mikið til að 
það hefur raskað lífgreiningu til að greina legörvun (13., 14. og 15. heimild). Mikið magn plöntuestrógena og efnaskiptanlegrar 
orku í rannsóknarstofufóðri getur einnig leitt til snemmkynþroska ef notuð eru ókynþroska dýr. Tilvist plöntuestrógena stafar 
einkum af notkun á soja- og refasmáraafurðum í rannsóknarstofufóðri og sýnt hefur verið fram á að styrkleiki plöntuestrógena 
breytist á milli lota af stöðluðu rannsóknarstofufóðri (23. heimild). Líkamsþyngd er mikilvæg breyta, þar eð magn fóðurs sem 
er neytt tengist líkamsþyngd. Því getur raunverulegt magn plöntuestrógena sem neytt er í samskonar fóðri verið misjafnt á milli 
tegunda og aldursflokka (9. heimild). Að því er varðar ókynþroska kvenkyns rottur getur fóðurát þeirra miðað við líkamsþyngd 
verið u.þ.b. tvöfalt meira en hjá ungum, fullvöxnum rottum sem eggjastokkarnir hafa verið teknir úr. Að því er varðar ungar, 
fullvaxnar mýs getur fóðurát þeirra miðað við líkamsþyngd verið þvínæst fjórfalt meira en hjá ungum, fullvöxnum rottum sem 
eggjastokkarnir hafa verið teknir úr.

22.  Niðurstöður úr lífgreiningu til að greina legörvun (9., 17., 18. og 19. heimild) hafa hins vegar sýnt að takmarkað magn 
plöntuestrógena má vera í fóðri án þess að það dragi úr næmleika lífgreiningarinnar. Til leiðbeiningar skal magn plöntuestrógena 
ekki vera meira en 350 μg af genistein-jafngildum í hverju grammi af rannsóknarstofufóðri fyrir ókynþroska kvenkyns rottur af 
Sprague-Dawley og Wistar stofni (6. og 9. heimild). Slíkt fóður ætti einnig að vera viðeigandi þegar prófaðar eru ungar, fullvaxnar 
rottur sem eggjastokkarnir hafa verið teknir úr, þar sem fóðurát miðað við líkamsþyngd er minna hjá ungum, fullvöxnum dýrum 
samanborið við ókynþroska dýr. Ef nota á fullvaxnar mýs, sem eggjastokkarnir hafa verið teknir úr, eða rottur, sem eru næmari 
fyrir plöntuestrógenum, þarf að taka til athugunar að minnka plöntuestrógen í fóðri í samræmi við það (20. heimild). Þar að 
auki getur mismunurinn á aðgengilegri efnaskiptaorku í mismunandi fóðri orsakað tímahliðrun á upphafi kynþroska (21. og 22. 
heimild).

23.  Áður en rannsókn hefst er nauðsynlegt að velja af vandvirkni fóður sem inniheldur ekki aukið magn plöntuestrógena (sjá 
leiðbeiningar í (6. og 9. heimild)) eða efnaskiptanlega orku sem getur truflað niðurstöðurnar (15., 17., 19., 22. og 36. heimild). 
Það er mikilvægt eftirlitsatriði fyrir báða þessa þætti að tryggt sé að prófunarkerfið, sem rannsóknarstofan notar, virki á viðeigandi 
hátt, eins og er tekið fram í 26. og 27. lið. Sem öryggisatriði í samræmi við góðar starfsvenjur við rannsóknir skal taka dæmigert 
úrtak úr hverri lotu af því fóðri sem er gefið á meðan á rannsókninni stendur, til að greina plöntuestrógeninnihald þess (t.d. ef 
um er að ræða mikla legþyngd hjá samanburðardýrum samanborið við fyrri samanburðardýr, eða ófullnægjandi svörun við 
viðmiðunarestrógeninu, 17α etínýlestradíóli). Greina skal deiliskammta í tengslum við rannsóknina eða frysta þá við -20 °C eða 
geyma á þann hátt að komið sé í veg fyrir að sýnið brotni niður fyrir greiningu.

24.  Sumt undirburðarefni getur innihaldið estrógenvirk eða andestrógenvirk íðefni sem koma fyrir í náttúrunni (t.d. er þekkt að 
maískólfar hafa áhrif á hringrásina hjá rottum og virðast búa yfir andestrógenvirkni). Undirburðarefnið sem verður fyrir valinu 
skal innihalda eins lítið af plöntuestrógenum og mögulegt er.

Dýrin undirbúin

25.  Tilraunadýr, sem ekki eru vísbendingar um að þjáist af neinum sjúkdómum eða líkamlegum afbrigðileika, eru valin af handahófi í 
samanburðar- og meðferðarhópa. Koma skal búrunum þannig fyrir að staðsetning þeirra hafi sem minnst áhrif. Dýrin skulu hvert 
um sig fá einkvæmt auðkenni. Ákjósanlegt er að ókynþroska dýr séu höfð í búrum með mæðrum sínum eða fósturmæðrum þar til 
þau eru vanin af spena á meðan á aðlögun stendur. Aðlögunartímabilið fram að upphafi rannsóknarinnar skal vera u.þ.b. 5 dagar 
fyrir ung, fullvaxin dýr og fyrir þau ókynþroska dýr sem voru afhent með mæðrum sínum eða fósturmæðrum. Ef ókynþroska dýr 
án mæðra eru fengin eftir að þau eru vanin af spena getur verið nauðsynlegt að stytta aðlögunartímabil, þar sem skömmtun ætti 
að hefjast strax eftir að dýrin eru vanin af spena (sjá 29. lið).

VERKFERLI

Sannprófun á hæfni rannsóknarstofu

26. Nota má tvo mismunandi kosti til að sannprófa hæfni rannsóknarstofu:

— Reglubundin sannprófun sem vísar til upphafsrannsóknar á grunnástandi með jákvæðum samanburði (sjá 27. lið). Að 
minnsta kosti sjötta hvern mánuð og í hvert skipti sem breyting verður sem getur haft áhrif á nothæfi greiningarinnar (t.d. 
ný samsetning á fóðri, breyting á starfsfólki sem framkvæmir krufningar, breyting á dýrastofni eða birgi, o.s.frv.) skal 
sannprófa svörunargetu prófunarkerfisins (dýralíkan) með viðeigandi skammti af viðmiðunarestrógeni (á grunni jákvæðu 
samanburðarrannsóknarinnar á grunnástandi sem lýst er í 27. lið): 17a-etínýlestradíól (CAS-nr. 57-63-6) (EE).

— Notkun á samskeiða samanburðarhópum með því að taka inn hóp sem fær viðeigandi skammt af viðmiðunarestrógeni í 
hverri greiningu.
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  Ef kerfið gefur ekki þá svörun sem búist er við skal skoða tilraunarskilyrðin og breyta þeim á viðeigandi hátt. Mælst er til að 
skammturinn af viðmiðunarestrógeni sem er notaður í báðum aðferðum sé u.þ.b. 70–80% verkunarskammtur.

27.  Rannsókn á grunnástandi með jákvæðum samanburði — Áður en rannsóknarstofa gerir rannsókn samkvæmt þessari 
prófunar aðferð í fyrsta skipti skal sýna fram á hæfni rannsóknarstofunnar með prófun á svörunargetu dýralíkansins með því 
að staðfesta skammtasvörun viðmiðunarestrógens: 17a-etínýlestradíól (CAS-nr. 57-63-6) (EE) með a.m.k. fjórum skömmtum. 
Legþyngdarsvörunin er borin saman við staðfest rannsóknarsöguleg gögn (sjá tilvísun (5. heimild)). Ef þessi rannsókn á 
grunnástandi með jákvæðum samanburði skilar ekki þeim niðurstöðum sem búist er við skal skoða tilraunarskilyrðin og breyta 
þeim á viðeigandi hátt.

Fjöldi og ástand dýra

28.  Hver meðferðarhópur og samanburðarhópur skal innihalda a.m.k. 6 dýr (fyrir bæði aðferð með ókynþroska dýrum og með 
fullvöxnum dýrum sem eggjastokkarnir hafa verið teknir úr).

Aldur ókynþroska dýra

29. Í lífgreiningu til að greina legörvun með ókynþroska dýrum verður að tilgreina gotdag. Skömmtun skal hefjast nógu snemma til 
að tryggja að við lok inngjafar prófunaríðefnisins hafi lífeðlisfræðileg aukning innrænna estrógena sem tengjast kynþroska enn 
ekki átt sér stað. Hins vegar eru vísbendingar um að mjög ung dýr séu ekki eins næm. Til að skilgreina ákjósanlegasta aldurinn 
skal hver rannsóknarstofa taka tillit til sinna eigin bakgrunnsgagna um þroskun.

Almennar leiðbeiningar eru þær að skömmtun hjá rottum megi hefjast strax eftir að ungarnir hafa verið vandir snemma af spena, 
á 18. degi eftir got (gotdagurinn er dagur 0 eftir got). Skömmtun hjá rottum skal helst vera lokið á 21. degi eftir got og ávallt 
fyrir 25. dag eftir got, þar eð eftir þann aldur verður ás undirstúku, heiladinguls og eggjastokka virkur og styrkleiki innrænna 
estrógena getur byrjað að stíga samfara aukningu á grunnlínuþyngd legs og aukningu á staðalfrávikum í hópnum (2., 3., 10., 11. 
og 12. heimild).

Verkferli fyrir eggjastokkanám

30.  Að því er varðar kvenkyns rottur og mýs (í meðferðar- og samanburðarhópum), sem eggjastokkarnir hafa verið teknir úr, skal 
eggjastokkanám fara fram á sjöttu til áttundu viku ævinnar. Að því er varðar rottur skal láta líða a.m.k. 14 daga frá eggjastokkanámi 
fram að fyrsta inngjafardegi til að legið geti rýrnað niður í lágmarks, stöðugt grunnástand. Að því er varðar mýs skal láta líða 
a.m.k. 7 daga frá eggjastokkanámi fram að fyrsta inngjafardegi. Þar sem lítið magn legvefjar nægir til að framleiða umtalsverðan 
styrkleika af estrógenum sem fara út í blóðrásina (3. heimild) skal prófa dýrin fyrir notkun með því að athuga þekjufrumur sem 
eru teknar með stroki úr leggöngum a.m.k. fimm daga í röð (t.d. á 10.–14. degi eftir eggjastokkanám hjá rottum). Ef dýrin sýna 
einhver merki um að þau séu að komast á gangmál skal ekki nota þau. Við krufningu skal enn fremur skoða eggjastokkastúfana 
til að athuga hvort nokkur eggjastokkavefur sé til staðar. Ef svo er skal ekki nota dýrið við útreikninginn (3. heimild).

31.  Eggjastokkanámið hefst þegar dýrið hefur verið svæft á tilhlýðilegan hátt og lagt á kviðinn. Skurðurinn til að opna bak- og 
hliðarkviðvegginn skal vera u.þ.b. 1 cm langur, langsum við miðpunktinn milli neðri rifjajaðarsins og mjaðmarbeinskambsins, 
og nokkra millimetra til hliðar við hliðarrönd lendavöðvans. Eggjastokkurinn skal fjarlægður úr kviðarholinu og lagður á 
smitsæfðan flöt. Eggjastokkurinn skal skorinn frá þar sem eggjaleiðarinn og legbolurinn koma saman. Þegar staðfest er að 
engin mikil blæðing sé til staðar skal loka kviðveggnum með seymi og loka húðinni með sáraheftum eða viðeigandi seymi. 
Fyrirbindingarstaðirnir eru sýndir á skýringarmynd 1. Gefa skal viðeigandi verkjastillingu eftir aðgerðina samkvæmt tilmælum 
dýralæknis sem hefur reynslu af umönnun nagdýra.

Líkamsþyngd

32.  Í aðferðinni með fullvöxnum dýrum, sem eggjastokkarnir hafa verið teknir úr, er ekki fylgni á milli líkamsþyngdar og þyngdar 
legs því hormónar, s.s. estrógen, hafa áhrif á þyngd legs en ekki vaxtarþættirnir sem stjórna líkamsstærð. Hins vegar tengist 
líkamsþyngd þyngd legs í líkaninu með ókynþroska músum á meðan þroskun stendur yfir (34. heimild). Því skulu dýrin sem 
eru notuð vera sem jöfnust að þyngd í upphafi tilraunarinnar í líkaninu með ókynþroska dýrum og ekki fara yfir ± 20% af 
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meðalþyngdinni. Þetta merkir að ræktandinn skal staðla stærð gota til að tryggja að afkvæmi mismunandi mæðra fái nokkurn 
veginn jafnmikið fóður. Dýrin skulu valin í hópa (bæði samanburðar- og meðferðarhópa) með handahófskenndri þyngdardreifingu 
þannig að ekki sé tölfræðilegur mismunur á meðallíkamsþyngd á milli hópa. Hafa skal í huga að forðast að velja unga úr sama 
goti í sama meðferðarhóp, eins og unnt er án þess að fjölga þeim gotum sem eru notuð við rannsóknina.

Skammtar

33.  Að jafnaði nægir að nota tvo skammtahópa og einn samanburðarhóp til að sannreyna hvort prófunaríðefni getur haft 
estrógenvirkni í lífi og því er þessi hönnun ákjósanlegust út frá sjónarmiðum sem varða velferð dýra. Ef tilgangurinn er annað 
hvort að fá fram skammtasvörunarferil eða til að framreikna fyrir lægri skammta þarf a.m.k. 3 skammtahópa. Ef þörf er fyrir 
meiri upplýsingar en sanngreiningu á estrógenvirkni (s.s. mat á mætti) skal hafa í huga að nota aðra tilhögun á gjöf skammta. 
Dýrin í samanburðarhópnum skulu fá nákvæmlega sömu meðferð og viðföngin í tilraunahópnum að öðru leyti en því að þau fá 
ekki prófunaríðefnið. Ef burðarefni er notað við gjöf á prófunaríðefninu skal samanburðarhópurinn fá sama magn af burðarefninu 
og er notað í meðferðarhópunum (eða mesta magn sem er notað í meðferðarhópunum ef það er misjafnt á milli hópa).

34.  Hvað varðar lífgreiningu til að greina legörvun þá er markmiðið að velja skammta sem tryggja að dýrin lifi af og valda ekki 
umtalsverðum eiturhrifum eða þjáningu hjá dýrunum eftir gjöf íðefnis þrjá daga í röð, upp að hámarksskammti sem er 1000 mg/
kg/dag. Leggja skal til og velja skammtastærðir með hliðsjón af öllum tiltækum gögnum um eiturhrif og (eiturefna-) hvarfaferla 
prófunaríðefnisins eða skyldra efna. Stærsta skammtastærð skal valin fyrst með tilliti til miðgildisbanaskammts og/eða upplýsinga 
um bráð eiturhrif, til að forðast dauða, mikinn sársauka eða þjáningu hjá dýrunum (24., 25. og 26. heimild). Stærsti skammturinn 
skal vera hámarksþolsskammtur en rannsókn með skammtastærð sem vakti jákvæða legörvunarsvörun fengist einnig samþykkt. 
Yfirleitt telst ásættanlegt að nota stór bil milli skammta (t.d. hálfa lograeiningu sem samsvarar 3,2 skömmtunarstigsskiptingu 
eða jafnvel allt að eina lograeiningu) við skimun. Ef ekki eru til viðeigandi gögn er hægt að gera skammtastærðarannsókn til að 
auðvelda ákvörðun á því hvaða skammtastærðir skuli nota.

35.  Ef hins vegar er mögulegt að meta estrógenvirknimátt örva út frá gögnum fengnum í glasi (eða í tölvulíkani) má taka tillit til 
þeirra við val á skammtastærð. Til dæmis er magnið af prófunaríðefninu, sem myndi framkalla legörvunarsvaranir sem eru 
jafngildar viðmiðunarörvanum (etínýlestradíól), metið út frá hlutfallslegum mætti þess í glasi miðað við etínýlestradíól. Stærsti 
prófunarskammturinn væri gefinn með því að margfalda þennan jafngildisskammt með viðeigandi stuðli, t.d. 10 eða 100.

Atriði varðandi ákvörðun á skammtastærð

36.  Ef þörf er á er hægt að framkvæma undanfarandi skammtastærðarannsókn með fáum dýrum. Í þessu tilliti má nota leiðbeiningarskjal 
Efnahags- og framfarastofnunarinnar nr. 19 (25. heimild) til að skilgreina klínísk einkenni sem gefa vísbendingu um eiturhrif eða 
þjáningu hjá dýrunum. Ef mögulegt er, innan þessarar skammtastærðarannsóknar, má að loknum þremur inngjafardögum skera 
legin brott og vigta þau u.þ.b. 24 klukkustundum eftir að síðasti skammturinn er gefinn. Síðan mætti nota þessi gögn til að styðja 
hönnun aðalrannsóknarinnar (velja viðunandi hámarksskammta og lægri skammta og mæla með fjölda skömmtunarhópa).

Gjöf skammta

37.  Prófunaríðefnið er gefið inn um munn með magaslöngu eða með innsprautun undir húð. Þegar íkomuleiðin er valin þarf að 
taka tillit til dýravelferðarsjónarmiða, sem og eiturefnafræðilegra þátta eins og vægi váhrifaleiðar íðefnisins hjá mönnum 
(t.d. með magaslöngu um munn til að líkja eftir inntöku, innsprautun undir húð til að líkja eftir innöndun eða ásogi um húð), 
eðlisefnafræðilegra eiginleika prófunaríðefnisins og þá einkum fyrirliggjandi eiturefnafræðilegar upplýsingar og gögn um 
efnaskipti og hvarfafræði (t.d. þörf fyrir að forðast efnaskipti fyrstu umferðar (e. first pass metabolism), meiri skilvirkni fyrir 
milligöngu tiltekinnar íkomuleiðar).

38.  Mælst er til þess, verði því við komið, að fyrst verði tekið til athugunar hvort nota megi vatnslausn/sviflausn. Þar eð flestum 
estrógenbindlum eða efnaskiptaundanförum þeirra hættir til að vera vatnsfælnir er þó algengasta lausnin að nota lausn/sviflausn 
í olíu (t.d. maís-, jarðhnetu-, sesam- eða ólífuolíu). Hins vegar hafa þessar olíur mismunandi hitaeininga- og fituinnihald og 
þannig gæti burðarefnið haft áhrif á heildarinntöku efnaskiptanlegrar orku og þannig hugsanlega breytt mældum endapunktum, 
s.s. þyngd legs, einkum í aðferðinni með ókynþroska dýrum (33. heimild). Áður en rannsóknin hefst skal því prófa burðarefnið 
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sem á að nota samhliða samanburðarhópi án burðarefna. Leysa má prófunaríðefni upp í litlu magni af 95% etanóli eða öðrum 
viðeigandi leysi og þynna það niður í endanlegan notkunarstyrkleika í prófunarburðarefninu. Eitureiginleikar leysisins þurfa að 
vera þekktir og þá skal prófa í aðskildum samanburðarhópi sem fær eingöngu leysi. Ef prófunaríðefnið telst stöðugt má nota 
væga hitun og öflugt kraftrænt álag til að aðstoða við að leysa prófunaríðefnið upp. Ákvarða skal stöðugleika prófunaríðefnisins í 
burðarefninu. Ef prófunaríðefnið helst stöðugt í gegnum alla rannsóknina má tilreiða einn deiliskammt af því í upphafi og tilreiða 
tilgreinda þynnta skammta daglega.

39.  Tímasetning skömmtunar veltur á líkaninu sem er notað (sjá 29. lið fyrir líkan með ókynþroska dýrum og 30. lið fyrir líkan 
með fullvöxnum dýrum sem eggjastokkarnir hafa verið teknir úr). Ókynþroska kvenkyns rottur fá skammt af prófunaríðefninu 
í þrjá daga í röð. Einnig er mælt með þriggja daga meðferð fyrir kvenkyns rottur, sem eggjastokkarnir hafa verið teknir úr, en 
þær mega verða fyrir váhrifum í lengri tíma, sem getur bætt greiningu á íðefnum með veika virkni. Séu notaðar kvenkyns mýs, 
sem eggjastokkarnir hafa verið teknir úr, ætti þriggja daga skömmtunartími að nægja þar sem enginn umtalsverður ávinningur 
fylgir framlengingu í allt að sjö daga fyrir sterka estrógenörva, en hins vegar þótti ekki sýnt fram á þessi tengsl fyrir væg estrógen 
í fullgildingarrannsókninni (16. heimild) og því skal framlengja skömmtun um allt að 7 daga í röð fyrir fullvaxnar mýs sem 
eggjastokkarnir hafa verið teknir úr.Skammturinn skal gefinn á svipuðum tíma á hverjum degi. Aðlaga skal skammtana eftir 
þörfum til að viðhalda fastri skammtastærð með tilliti til líkamsþyngdar (t.d. mg af prófunaríðefni á hvert kg líkamsþyngdar 
á dag). Að því er varðar prófunarrúmmálið skal halda því sem jöfnustu miðað við líkamsþyngd með því að stilla styrkleika 
skömmtunarlausnarinnar til að tryggja að rúmmál haldist stöðugt miðað við líkamsþyngd fyrir allar skammtastærðir og allar 
íkomuleiðir.

40.  Ef dýrunum er gefið prófunaríðefnið um munn skal það gert í stökum daglegum skammti með magaslöngu eða heppilegri 
inngjafarslöngu. Hámarksrúmmál vökva sem hægt er að gefa inn í einu ræðst af stærð tilraunadýrsins. Fylgja skal staðbundnum 
viðmiðunarreglum um umönnun dýra, en magnið skal ekki fara yfir 5 ml/kg af líkamsþyngd, nema ef um er að ræða vatnslausnir, 
en af þeim má nota 10 ml/kg af líkamsþyngd.

41.  Ef prófunaríðefnið er gefið með innsprautun undir húð skal það gert í stökum daglegum skammti. Gefa skal skammta í baklæga 
herðablaðssvæðið eða í lend með dauðhreinsaðri nál (t.d. af stærð 23 eða 25) og túberkúlínsprautu. Rakstur á inndælingarstaðnum 
er valkvæður. Skrá skal allt tap og allan leka úr inndælingarstaðnum eða ófullkomna skömmtun. Heildarrúmmálið, sem er 
sprautað í hverja rottu á hverjum degi, skal ekki fara yfir 5 ml/kg líkamsþyngdar og því skipt á milli tveggja inndælingarstaða, 
nema ef um er að ræða vatnslausnir, en af þeim má nota 10 ml/kg af líkamsþyngd.

Athuganir

Almennar og klínískar athuganir

42.  Almennar klínískar athuganir skulu gerðar a.m.k. einu sinni á dag og oftar ef merki hafa fundist um eiturhrif. Athuganir skulu 
helst fara fram á sama tíma dag hvern og að teknu tilliti til þess tímabils þegar reiknað er með að hámarksáhrif sjáist eftir 
skömmtun. Athuga skal öll dýr með tilliti til dauða, sjúkdómsástands og almennra klínískra einkenna, s.s. breytingar á hegðun, 
húð, feldi, augum, slímhúð, merki um seytingu og úrgangslosun og ósjálfráð starfsemi (til dæmis táramyndun, hárris, stærð 
sjáaldurs og óeðlilegt öndunarmynstur.

Líkamsþyngd og fóðurát

43.  Öll dýr skulu vigtuð daglega með nákvæmni upp á 0,1 g, og skal vigtun hefjast skömmu fyrir upphaf meðferðar, þ.e. þegar 
dýrunum er skipt í hópa. Sem valkvæða mælingu má mæla fóðurmagn sem er neytt á meðferðartímabilinu í hverju búri með því 
að vigta fóðurgjafana. Niðurstöðurnar fyrir fóðurátið skulu gefnar upp sem grömm á rottu á dag.

Krufning og mæling á þyngd legs

44.  Rotturnar eru aflífaðar á mannúðlegan hátt tuttugu og fjórum klukkustundum eftir síðustu meðferðina. Ákjósanlegast væri að 
röðunin í krufningu væri handahófskennd milli hópa til að forðast að farið sé beint upp eða niður skammtahópa, sem gæti haft 
væg áhrif á gögnin. Markmiðið með lífgreiningunni er að mæla þyngd legsins bæði þegar það er blautt og þerrað. Blautvigtin 
tekur til legsins og vökvans í legholinu. Vigt þerraðs legs er mæld eftir að búið er að losa vökvann úr legholinu og fjarlægja hann.
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45.  Fyrir krufningu skal skoða leggöng ókynþroska dýra til að kanna hvort þau eru byrjuð að opnast. Krufningin hefst með því 
að kviðveggurinn er opnaður frá klyftasambryskjunni. því næst skal losa leghorn og eggjastokka, ef þeir eru til staðar, frá 
baklæga kviðveggnum. Þvagblaðran og þvagpípurnar eru fjarlægðar frá kviðlægri og hliðlægri hlið legs og legganga. Trefjóttir 
samgróningar á milli endaþarmsins og legganganna eru losaðir þar til hægt er að bera kennsl á samtengi leggangaopsins og 
spangarinnar. Legið og leggöngin eru losuð frá líkamanum með því að skera á leggangavegginn rétt ofan við samtengið við 
spöngina, eins og sýnt er á mynd 2. Legið skal losað frá líkamsveggnum með því að skera varlega á hengi legsins þar sem 
hvort leghorn er fast bak- og hliðlægt í kviðarholinu. Þegar búið er að losa legið frá líkamanum skal það meðhöndlað nógu 
hratt til að vefirnir nái ekki að þorna upp. Þyngdartap vegna þornunar er mikilvægara þegar um er að ræða smáa vefi eins og leg  
(23. heimild). Ef eggjastokkar eru til staðar eru þeir fjarlægðir við eggjaleiðarana og þess gætt að vökvinn í legholinu leki ekki 
út um leghornið. Ef eggjastokkarnir hafa verið teknir úr dýrinu skal rannsaka stúfana til að leita að legvef. Skera skal frá alla 
umframfitu og bandvef. Leggöngin eru skilin frá leginu rétt neðan við leghálsinn þannig að leghálsinn hangi við legið, eins og 
sýnt er á mynd 2.

46.  Flytja skal hvert leg í aðskilið, vigtað ílát sem er merkt sérstaklega (t.d. ræktunarskál eða vigtunarskál úr plasti) og áfram skal 
þess vandlega gætt að forðast þurrkun fyrir vigtun (t.d. má setja síupappír, sem hefur verið vættur lítillega með saltlausn, í ílátið). 
Legið ásamt vökvanum í legholinu skal vigtað með 0,1 mg nákvæmni (blautþyngd legs).

47.  Síðan er hvert leg undirbúið sérstaklega til að fjarlægja vökvann úr legholinu. Stinga skal í eða skera langsum í hvort leghorn. 
Legið er sett á lítillega rakan síupappír (t.d. Whatman nr. 3) og á það þrýst létt með öðru stykki af lítillega rökum síupappír til að 
fjarlægja vökvann algerlega úr legholinu. Legið án vökvans er vigtað með 0,1 mg nákvæmni (þerruð þyngd legs).

48.  Nota má þyngd legsins við lok rannsóknar til að tryggja að ekki hafi verið farið yfir viðeigandi aldur hjá ókynþroska rottum, en 
hins vegar eru rannsóknarsögulegu gögnin um rottustofninn sem rannsóknarstofan notar afgerandi í þessu tilliti (sjá 56. lið um 
túlkun á niðurstöðunum).

Valkvæðar rannsóknir

49.  Að vigtun lokinni má festa legið í 10% formalíni með hlutlausum jafna til að gera megi á því vefjameinafræðilega rannsókn að 
lokinni hematoxýlín- og eósínlitun. Rannsaka má leggöngin til samræmis við það (sjá 9. lið). Einnig má gera formmælingu á 
legslímhúðarþekjunni til megindlegs samanburðar.

GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

Gögn

50. Í rannsóknargögnum skal koma fram:

— fjöldi dýra við upphaf greiningarinnar,

— fjöldi og auðkenni dýra sem drepast á meðan á greiningunni stendur eða eru aflífuð af mannúðarástæðum, ásamt dagsetningu 
og tímasetningu dauða eða mannúðlegrar aflífunar,

— fjöldi og auðkenni dýra sem sýna merki um eiturhrif og lýsing á þeim merkjum um eiturhrif sem finnast, þ.m.t. upphafstími, 
tímalengd, og alvarleiki eiturhrifanna, og

— fjöldi og auðkenni dýra með vefjaskemmdir og lýsing á tegund vefjaskemmdanna.

51.  Skrá skal gögn fyrir hvert dýr fyrir líkamsþyngd, blautþyngd legs og þyngd þerraðs legs. Nota skal einhliða tölfræðilega greiningu 
fyrir örva til að ákvarða hvort gjöf prófunaríðefnis leiddi til tölfræðilega marktækrar aukningar á þyngd legs (p < 0,05). Gera 
skal viðeigandi tölfræðilega greiningu til að prófa fyrir meðferðartengdum breytingum á blautþyngd legs og þyngd þerraðs legs. 
Til dæmis mætti meta gögnin með greiningu á samdreifni (ANCOVA) með líkamsþyngd við krufningu sem sambreytu. Áður en 
gagnagreiningin er gerð má framkvæma logravörpun með dreifnistöðgun (e. variance-stabilising logarithmic transformation) 
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á gögnunum um legin. Dunnett- and Hsu-prófanir eru heppilegar til að framkvæma parasamanburð á hverjum skammtahópi 
og samanburðarhópum með burðarefni og til að reikna öryggisbil. Nota má frávikamyndir reiknaðar með aðferð Students til 
að finna hugsanlega einfara og til að meta einsleitni dreifninnar. Þessum verkferlum var beitt í fullgildingarferli Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar með PROC GLM í tölfræðigreiningarkerfinu (SAS Institute, Cary, NC), 8. útgáfu (6. og 7. heimild).

52.  Í lokaskýrslu skal koma fram:

Prófunarstöð:

— ábyrgðaraðilar og rannsóknarábyrgð þeirra

— gögn úr prófuninni á grunnástandi með jákvæðum samanburði og reglubundnum gögnum um jákvæðan samanburð (sjá 26. 
og 27. lið)

Prófunaríðefni:

— lýsing á eiginleikum prófunaríðefna

— eðlisástand og, þar sem við á, eðlisefnafræðilegir eiginleikar

— aðferð við tilreiðslu þynninga og tíðni þeirra

— öll gögn sem verða til um stöðugleika

— allar greiningar á skömmtunarlausnum

Burðarefni:

— lýsing á eiginleikum burðarefnisins (eðli, birgir og lota)

— rök fyrir vali á burðarefni (öðru en vatni)

Tilraunadýr:

— tegund og stofn og rökstuðningur fyrir valinu á þeim

— birgir og tiltekin starfsstöð birgis

— aldur við afhendingu ásamt gotdagsetningu

— ef um er að ræða ókynþroska dýr, hvort sem þau koma með móður eða fósturmóður eða ekki, ásamt dagsetningu þegar þau 
voru vanin af spena

— upplýsingar um aðferð við aðlögun dýranna

— fjöldi dýra í hverju búri

— upplýsingar um auðkenningu einstakra dýra og hópa og aðferð sem er notuð við hana

Prófunarskilyrði:

— upplýsingar um slembiröðunarferlið (þ.e. hvaða aðferð var notuð)

— rök fyrir vali á skammtastærð

— upplýsingar um samsetningu prófunaríðefnisins, þann styrkleika sem náðist, stöðugleika þess og einsleitni

— upplýsingar um gjöf prófunaríðefnisins og rökstuðningur fyrir valinu á váhrifaleið

— fóður (heiti, tegund, birgir, innihald og, ef þekkt, plöntuestrógeninnihald)

— uppruni vatns (þ.e. kranavatn eða síað vatn) og hvernig það er gefið (með slöngu úr stórum tanki, í flöskum, o.s.frv.)

— undirburður (heiti, tegund, birgir, innihald)

— skráning á aðstæðum í búrum, lýsingarmillibilum, hita og rakastigi í herberginu, þrifum á herberginu

— nákvæm lýsing á krufningu og aðferð við vigtun á legi

— lýsing á tölfræðiaðferðum
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Niðurstöður

Fyrir stök dýr:

— allar daglegar mælingar á líkamsþyngd (frá skiptingu í hópa þar til krufningu er lokið) (með 0,1 g nákvæmni)

— aldur hvers dýrs (í dögum, talið frá gotdegi sem er dagur 0) þegar gjöf prófunaríðefnisins hefst

— dagsetning og tímasetning hverrar skammtagjafar

— reiknað magn og skammtur sem er gefinn ásamt tapi á skömmtum á meðan á gjöf stendur eða að henni lokinni

— dagleg skráning á stöðu dýrsins, þ.m.t. þau einkenni og athuganir sem máli skipta

— grunuð dánarorsök (ef dýrið finnst dauðvona eða dautt á meðan á rannsókninni stendur) 

— dagsetning og tímasetning mannúðlegrar aflífunar ásamt tímanum sem leið frá síðasta skammti

— blautþyngd legs (með 0,1 mg nákvæmni) og athuganir á tapi á vökva úr legholinu við krufningu og undirbúning fyrir vigtun

— þyngd þerraðs legs (með 0,1 mg nákvæmni)

Fyrir hvern dýrahóp:

— dagleg meðallíkamsþyngd (með 0,1 mg nákvæmni) og staðalfrávik (frá skiptingu í hópa þar til krufningu er lokið)

— meðaltalsblautþyngd lega og meðaltalsþyngd þerraðra lega (með 0,1 mg nákvæmni) ásamt staðalfrávikum

— daglegt fóðurát, ef það var mælt (reiknað sem grömm af fóðri sem hvert dýr neytir)

— niðurstöður úr tölfræðilegri greiningu þar sem borin er saman blautþyngd lega og þyngd þerraðra lega úr meðferðarhópunum 
samanborið við sömu mælingar fyrir samanburðarhópa sem fengu eingöngu burðarefni

— niðurstöður úr tölfræðilegri greiningu þar sem borin er saman heildarlíkamsþyngd og líkamsþyngdaraukning í meðferðar-
hópunum samanborið við sömu mælingar fyrir samanburðarhópa sem fengu eingöngu burðarefni.

53.  Samantekt á mikilvægum leiðbeinandi staðreyndum prófunaraðferðarinnar

Rottur Mýs

Dýr

Stofn Algengur rannsóknarstofustofn nagdýra

Fjöldi dýra Að lágmarki 6 dýr í skammtahópi

Fjöldi hópa Að lágmarki 2 prófunarhópar (sjá leiðbeiningar í 33. lið) og neikvæður 
samanburðarhópur

Sjá leiðbeiningar fyrir jákvæða samanburðarhópa í 26. og 27. lið 

Aðbúnaður og fóðrun

Hitastig í vistarverum dýra 22 °C ± 3 °C

Rakastig 50–60% og ekki undir 30% eða yfir 70%

Dagleg lýsingarröðun Birta í 12 klukkustundir, myrkur í 12 klukkustundir

Fæða og drykkjarvatn Að vild



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 23/934 23.4.2015

Rottur Mýs

Aðbúnaður Hvert í sínu búri eða allt að þrjú saman (mælt er með félagslegu sambýli fyrir 
ókynþroska dýr)

Fóður og undirburður Mælt er með að magn plöntuestrógena í fóðri og undirburði sé lítið

Aðferðarlýsing

Aðferð Aðferð með ókynþroska dýrum sem 
eggjastokkarnir hafa ekki verið teknir úr 
(sú ákjósanlega)

Aðferð með fullvöxnum kvendýrum sem 
eggjastokkarnir hafa verið teknir úr

Aðferð með fullvöxnum kvendýrum sem 
eggjastokkarnir hafa verið teknir úr

Aldur ókynþroska dýra við skömmtun Í fyrsta lagi á 18. degi eftir got 
Skömmtun skal vera lokið fyrir 25. dag 
eftir got

Skiptir ekki máli fyrir núverandi 
prófunaraðferð

Aldur við eggjastokkanám Milli 6 til 8 vikna aldur

Aldur dýra, sem eggjastokkarnir hafa 
verið teknir úr, við skömmtun

Að lágmarki skulu líða 14 dagar frá 
eggjastokkanámi fram að fyrsta degi 
inngjafar

Að lágmarki skulu líða 7 dagar frá 
eggjastokkanámi fram að fyrsta degi 
inngjafar

Líkamsþyngd Frávik í líkamsþyngd skulu vera sem minnst og ekki yfir ± 20% af meðalþyngd

Skömmtun

Íkomuleið Um munn með magaslöngu eða með innsprautun undir húð

Tíðni gjafar Stakur daglegur skammtur

Magn fyrir magaslöngu og innsprautun ≤ 5 ml/kg af líkamsþyngd (eða allt að 10 ml/kg af líkamsþyngd ef um vatnslausn er 
að ræða) (í 2 inndælingarstaði ef innsprautun er notuð)

Tímalengd gjafar 3 dagar í röð fyrir líkanið með 
ókynþroska dýrum

Að lágmarki 3 dagar í röð fyrir 
líkanið með fullvöxnu dýrunum sem 
eggjastokkarnir hafa verið teknir úr

7 dagar daga í röð fyrir líkanið með 
fullvöxnu dýrunum sem eggjastokkarnir 
hafa verið teknir úr

Tímasetning krufningar Um það bil 24 klukkustundum eftir síðasta skammt

Niðurstöður

Jákvæð svörun Tölfræðilega marktæk aukning á meðalþyngd legs (blautt og/eða þerrað)

Viðmiðunarestrógen 17α-etínýlestradíól

LEIÐBEININGAR UM TÚLKUN OG SAMÞYKKI Á NIÐURSTÖÐUNUM

54.  Almennt skal prófun fyrir estrógenvirkni teljast jákvæð ef það er tölfræðilega marktæk aukning á þyngd legs (p < 0,05) a.m.k. hjá 
hópnum sem var meðhöndlaður með stærri skammti samanborið við samanburðarhópinn sem fékk leysinn. Jákvæð niðurstaða er 
staðfest enn frekar með því að sýna fram á líffræðilega trúverðugt samband á milli skammtsins og umfangs svörunarinnar, með 
það í huga að estrógenvirkni og andestrógenvirkni prófunaríðefnisins geta skarast og haft áhrif á lögun skammtasvörunarferilsins.

55.  Til að hægt sé að túlka gögnin á marktækan hátt skal þess gætt að ekki sé farið yfir hámarksþolsskammtinn. Minnkun á 
líkamsþyngd, klínísk einkenni og aðrar niðurstöður skulu vandlega metnar í þessu tilliti.
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56.  Legþyngd í samanburðarhópnum sem fékk eingöngu burðarefni er mikilvægur þáttur í því að gögnin úr lífgreiningu til að greina 
legörvun teljist marktæk. Há samanburðargildi geta haft áhrif á svörunargetu lífgreiningarinnar og getuna til að greina mjög 
veika estrógenörva. Fræðilegar samantektir og gögnin sem urðu til í fullgildingunni á lífgreiningunni til að greina legörvun 
benda til að tilvik með háum samanburðarmeðalgildum eigi til að koma upp sjálfkrafa, einkum hjá ókynþroska dýrum (2., 3., 
6. og 9. heimild). Þar sem þyngd legs hjá ókynþroska rottum veltur á mörgum breytum, s.s. stofni eða líkamsþyngd, er ekki 
hægt að gefa nein afmarkandi efri mörk fyrir þyngd legs. Til leiðbeiningar má segja að ef þyngd þerraðra lega úr ókynþroska 
samanburðarrottum er á bilinu 40 til 45 mg, skuli niðurstöðurnar teljast vafasamar og ef þyngd lega er yfir 45 mg getur þurft að 
endurtaka prófunina. Hins vegar þarf að taka þetta til athugunar í hverju tilviki fyrir sig (3., 6. og 8. heimild). Þegar fullvaxnar 
rottur eru prófaðar getur ófullkomið eggjastokkanám skilið eftir eggjastokkavef sem getur framleitt innrænt estrógen og hamlað 
rýrnun á þyngd legsins.

57.  Þyngd þerraðra lega, úr samanburðarhópnum sem fékk eingöngu burðarefni, sem er undir 0,09% af líkamsþyngd ókynþroska 
kvenkyns rotta og undir 0,04% hjá ungum, fullvöxnum kvenkyns rottum, sem eggjastokkarnir hafa verið teknir úr, virðast skila 
viðunandi niðurstöðum (sjá töflu 31) (2. heimild)). Ef þyngd legsins hjá samanburðarhópnum fer umfram þessar tölur skal athuga 
gaumgæfilega ýmsa þætti, þ.m.t. aldur dýranna, hvort eggjastokkanám var rétt framkvæmt, plöntuestrógen í fóðri, o.s.frv., og fara 
skal varlega í að nota niðurstöðu úr greiningu ef hún er neikvæð (engin merki eru um estrógenvirkni).

58.  Á rannsóknarstofunni skal geyma rannsóknarsöguleg gögn um samanburðarhópa sem fengu eingöngu burðarefni. Á rann sóknar-
stofunni skal einnig geyma rannsóknarsöguleg gögn um svaranir við jákvæðum viðmiðunarestrógenum, s.s. 17a-etínýlestradíóli. 
Rannsóknarstofur geta einnig prófað svörun við þekktum veikum estrógenörvum. Hægt er að bera öll þessi gögn saman við 
fyrirliggjandi gögn (2., 3., 4., 5., 6., 7. og 8. heimild) til að tryggja að aðferðir rannsóknarstofunnar skili nægilegum næmleika.

59.  Minni breytileiki var á milli þyngdar þerraðra lega í fullgildingarrannsókn Efnahags- og framfarastofnunarinnar en á milli 
blautþyngdar lega (6. og 7. heimild). Hins vegar myndi umtalsverð svörun í öðrum hvorum þessara mæliþátta benda til þess að 
prófunaríðefnið sé jákvætt fyrir estrógenvirkni.

60.  Legörvunarsvörunin orsakast ekki einungis af estrógeni, en hins vegar ætti almennt að túlka jákvæða niðurstöðu úr lífgreiningu 
til að greina legörvun sem vísbendingu um estrógenmátt í lífi og ætti að jafnaði að hrinda af stað aðgerðum til að afla frekari 
skýringa (sjá 9. lið og „Hugtakaramma Efnahags- og framfarastofnunarinnar fyrir prófun og mat á innkirtlatruflandi íðefnum“,  
2. viðauki).

Mynd 1

Skýringarmynd sem sýnir eggjastokkanám með skurðaðgerð

Leg

Aðgerðin hefst með því að opna bak- og hliðarkviðvegginn við miðpunktinn milli neðri rifjajaðarsins og mjaðmarbeinskambsins, 
og nokkra millimetra til hliðar við hliðarrönd lendavöðvans. Eggjastokkarnir ættu að vera inni í kviðarholinu. Þá eru eggjastokkarnir 
fjarlægðir úr kviðarholinu á smitsæfðum fleti, fyrirband er sett á milli eggjastokksins og legsins til að hamla blæðingu og 

Eggjastokkur

Eggjaleiðari

Skerið hér

Leg

Skurður

Leghengi, æðaskipan og kletti ekki sýnd
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eggjastokkurinn er losaður frá með skurði ofan við fyrirbandið þar sem eggjaleiðarinn og leghornið koma saman. Þegar staðfest 
er að engin umtalsverð blæðing sé til staðar skal loka kviðveggnum með seymi og loka húðinni, t.d. með sáraheftum eða seymi. 
Dýrin skulu fá tíma til að jafna sig og til að legin geti rýrnað, í a.m.k. 14 daga fyrir notkun.

Mynd 2

Fjarlæging og tilreiðsla legvefjanna til þyngdarmælinga

Aðgerðin hefst með því að kviðveggurinn er opnaður við klyftasambryskjuna. Því næst er hvor eggjastokkur, ef þeir eru til staðar, 
losaður frá baklæga kviðveggnum ásamt leghornunum. Þvagblaðran og þvagpípurnar eru fjarlægðar frá kviðlægri og hliðlægri 
hlið legs og legganga. Trefjóttir samgróningar á milli endaþarmsins og legganganna eru losaðir þar til hægt er að bera kennsl 
á samtengi leggangaopsins og spangarinnar. Legið og leggöngin eru losuð frá líkamanum með því að skera á leggangavegginn 
rétt ofan við samtengið við spöngina, eins og sýnt er á myndinni. Legið skal losað frá líkamsveggnum með því að skera varlega 
á hengi legsins þar sem hvort leghorn er fast bak- og hliðlægt í kviðarholinu. Eftir fjarlægingu úr líkamanum skal skera frá alla 
umframfitu og bandvef. Ef eggjastokkar eru til staðar eru þeir fjarlægðir við eggjaleiðarana og þess gætt að vökvinn í legholinu 
leki ekki út um leghornið. Ef eggjastokkarnir hafa verið teknir úr dýrinu skal rannsaka stúfana til að leita að legvef. Leggöngin 
eru skilin frá leginu rétt neðan við leghálsinn þannig að leghálsinn hangi við legið, eins og sýnt er á myndinni. Þá er hægt að vigta 
legið.

__________

ÞYNGD  
LEGS

Aftengingarlína við krufningu
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1. viðbætir

SKILGREININGAR:

Andestrógenvirkni er eiginleiki íðefnis til að bæla niður virkni estradíóls 17ß í spendýri.

Íðefni er efni eða blanda.

Fæðingardagur er dagur 0 eftir got.

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

Skammtur er það magn prófunaríðefnis sem er gefið. Að því er varðar lífgreiningu til að greina legörvun er skammturinn settur fram sem 
þyngd prófunaríðefnis á hverja einingu líkamsþyngdar á dag (t.d. mg/kg líkamsþyngdar/dag).

Hámarksþolsskammtur (e. Maximum Tolerable Dose, MTD) er mesta magn íðefnis sem, þegar því er dælt inn í líkamann, drepur ekki 
tilraunadýr (táknað með LD0) (IUPAC, 1993)

Estrógenvirkni er eiginleiki íðefnis til að virka eins og estradíól 17ß í spendýri.

Dagur X eftir got er dagur X í lífi eftir fæðingardag.

Næmleiki er hlutfall allra jákvæðra/virkra íðefna sem eru rétt flokkuð með prófuninni. Hann er mælikvarði á nákvæmni prófunaraðferðar 
sem gefur afdráttarlausar niðurstöður og er mikilvæg forsenda í mati á vægi prófunaraðferðar.

Sérhæfni er hlutfall allra neikvæðra/óvirkra íðefna sem eru rétt flokkuð með prófuninni. Hún er mælikvarði á nákvæmni prófunaraðferðar 
sem gefur afdráttarlausar niðurstöður og er mikilvæg forsenda í mati á vægi prófunaraðferðar.

Prófunaríðefni er sérhvert efni eða blanda sem er prófuð með þessari prófunaraðferð.

Legörvandi er hugtak sem er notað til að lýsa jákvæðum áhrifum á vöxt legvefja.

Fullgilding er vísindalegt ferli hannað til að lýsa rekstrarlegum kröfum og takmörkunum prófunaraðferðar og til að sýna fram á 
áreiðanleika og vægi í tilteknum tilgangi.

___________
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ATHUGASEMDIR VIÐ RAMMANN:

1. athugasemd: Hægt er að koma inn og fara út á öllum þrepum og veltur það á eðli fyrirliggjandi upplýsingaþarfa fyrir hættu- og 
áhættumat.

2. athugasemd:  Á 5. þrepi skal visteiturefnafræðin ná til endapunkta sem gefa til kynna gangvirki sem hafa skaðleg áhrif og hugsanlegan 
skaða fyrir menn.

3. athugasemd:  Þegar fjölþætt líkan nær til nokkurra af eins endapunkts greiningunum myndi það líkan koma í staðinn fyrir umræddar 
eins endapunkts greiningar.

4. athugasemd:  Matið á hverju íðefni skal byggja á hverju tilviki fyrir sig, með tilliti til allra fyrirliggjandi upplýsinga og með hlutverk 
hvers þreps í huga.

5. athugasemd:  Ramminn skal, á þessum tímapunkti, ekki teljast ná til alls sviðsins. Á þrepum 3., 4. og 5. felur hann í sér greiningar sem 
eru annað hvort fyrirliggjandi eða sem eru í fullgildingarferli. Að því er þær síðarnefndu varðar eru þær teknar með til 
bráðabirgða. Þegar þær hafa verið fullþróaðar og fullgiltar verða þær formlega teknar inn í rammann.

6. athugasemd:  Ekki skal líta svo á að 5. þrep nái einungis til endanlegra prófana. Prófanir sem eru hluti af því þrepi teljast vera innlegg 
í almennt mat á hættum og áhættum.
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B.55  HERSHBERGER-LÍFGREINING Í ROTTUM: SKAMMTÍMASKIMUNARPRÓFUN FYRIR (AND)ANDRÓGEN-
VIRKUM EIGINLEIKUM

INNGANGUR

1. Þessi prófunaraðferð jafngildir OECD-viðmiðunarreglu 441 um prófanir (2009). Efnahags- og framfarastofnunin hafði frumkvæði 
að forgangsaðgerð árið 1998 til að endurskoða fyrirliggjandi viðmiðunarreglur og þróa nýjar viðmiðunarreglur fyrir skimun og 
prófun á hugsanlega innkirtlatruflandi efnum (1. heimild). Einn þátturinn í aðgerðinni var að þróa viðmiðunarreglu um prófanir 
fyrir Hershberger-lífgreiningu í rottum. Þessi prófun var fyrst stöðluð af opinberri sérfræðinganefnd árið 1932 sem skimun fyrir 
andrógenvirkum íðefnum (2. heimild), eftir að hafa verið notuð í nokkra áratugi af lyfjaiðnaðinum. Á árunum 2001–2007 fór 
Hershberger-lífgreining í rottum í gegnum umfangsmikið fullgildingarferli sem fólst m.a. í samantekt á bakgrunnsrýniskjali (e. 
background review document) (23. heimild), samantekt á nákvæmu skjali um aðferðir (3. heimild), þróun á leiðbeiningaskjali 
um krufningar (21. heimild) og framkvæmd á umfangsmiklum einseturs- og fjölsetjarannsóknum til að sýna fram á áreiðanleika 
og samanburðarnákvæmni lífgreiningarinnar. Þessar fullgildingarrannsóknir voru gerðar með öflugu viðmiðunarandrógeni 
(testósterónprópíónati), tveimur öflugum tilbúnum andrógenum (trenbólonasetati og metýltestósteróni), öflugu andandrógenvirku 
lyfi (flútamíði), öflugum lata (fínasteríði) á nýmyndun náttúrulega andrógensins (díhýdrótestósterón-DHT), nokkrum vægt 
andandrógenvirkum varnarefnum (línúróni, vínklósólíni, prósýmídóni, p,p’ DDE), öflugum 5α-resdúktasalata (fínasteríði) og 
tveimur þekktum neikvæðum íðefnum (dínítrófenóli og nónýlfenóli) (4., 5., 6., 7. og 8. heimild). Þessi prófunaraðferð er útkoman 
úr reynslunni af lífgreiningunni sem fékkst á löngum tíma og reynslunni sem fékkst með fullgildingarprófunarferlinu og af 
niðurstöðum þess.

2. Hershberger-lífgreiningin er skammtímaskimunarprófun í lífi þar sem notaðir eru aukavefir úr æxlunarfærum karldýra. 
Greiningin varð til á fjórða áratug 20. aldar og var breytt á fimmta áratugnum til að bæta við andrógensvarandi vöðvum í 
æxlunarfærum karldýra (2. og 9.–15. heimild). Á sjöunda áratugnum voru yfir 700 hugsanleg andrógen metin með staðlaðri 
útgáfu af aðferðarlýsingunni (2. og 14. heimild) og notkunin á greiningunni fyrir bæði andrógen og andandrógen var talin 
vera staðalaðferð á sjöunda áratugnum (2. og 15. heimild). Núverandi lífgreining byggist á breytingum á þyngd fimm 
andrógenháðra vefja í vönuðum karlkyns rottum við upphaf kynþroska. Hún metur getu íðefnis til að framkalla lífvirkni sem 
samræmist andrógenörvum, -blokkum eða 5α-redúktasalötum. Hinir fimm andrógenháðu markvefir í þessari prófunaraðferð eru 
kviðlægi blöðruhálskirtillinn, sáðblaðran (ásamt vökvum og hlaupkirtlum), lyftivöði endaþarms og klumbu- og vattarvöðvinn, 
báðir klumbukirtlarnir og reðurhúfan. Í vönuðum karlkyns rottum við upphaf kynþroska bregðast allir þessir fimm vefir við 
andrógenum með aukningu á heildarþyngd. Þegar þessir vefir hafa verið örvaðir til að auka þyngd sína með gjöf á öflugu 
viðmiðunarandrógeni bregðast allir þessir fimm vefir við andandrógenum með rýrnun á heildarþyngd. Mest notaða líkanið fyrir 
Hershberger-lífgreininguna hefur verið með vönuðum karlkyns rottum við upphaf kynþroska, sem var fullgilt í fösum 1, 2 og 3 í 
Hershberger-fullgildingarferlinu.

3. Hershberger-lífgreining er notuð sem gangvirki skimunargreiningar í lífi fyrir andrógenörva, andrógenblokka og 5α-redúktasalata 
og beiting hennar skal skoðuð í tengslum við „Hugtakaramma Efnahags- og framfarastofnunarinnar fyrir prófun og mat á 
innkirtlatruflandi íðefnum“ (2. viðbætir). Í þessum hugtakaramma er Hershberger-lífgreiningin höfð á 3. þrepinu sem greining í 
lífi sem veitir upplýsingar um aðeins eitt innkirtlagangvirki, þ.e. (and)andrógenvirkni. Henni er ætlað að vera hluti af samstæðu 
af prófunum í lífi og í glasi til að sanngreina íðefni með mátt til milliverkunar á innkirtlakerfið, sem á endanum leiðir til hættu- og 
áhættumats fyrir heilbrigði manna eða umhverfið.
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4. Vegna dýraverndarsjónarmiða í tengslum við verklag við vönun var valið að nota líkan með óvönuðum, örvuðum karldýrum, sem 
hafa verið vanin af spena, sem annan kost fyrir Hershberger-lífgreiningu, til að komast hjá vönunarþrepinu. Prófunaraðferðin með 
örvuðum ungum sem höfðu verið vandir af spena var fullgilt (24. heimild), en í fullgildingarrannsóknunum virtist þessi útgáfa af 
Hershberger-lífgreiningunni ekki nothæf til að greina með samræmdum hætti áhrif veikra andandrógena á þyngd andrógenháðra 
líffæra með þeim skammtastærðum sem prófaðar voru. Því var hún ekki tekin með í þessa prófunaraðferð. Hins vegar er það 
viðurkennt að notkun hennar getur ekki einungis bætt velferð dýra heldur einnig veitt upplýsingar um aðra verkunarmáta og því 
er hún aðgengileg í leiðbeiningarskjali Efnahags- og framfarastofnunarinnar nr. 115 (25. heimild).

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

5. Andrógenörvar og -blokkar verka sem bindlar fyrir andrógenviðtakann og geta annars vegar örvað og hins vegar latt 
genaumritun sem viðtakinn stjórnar. Því til viðbótar letja tiltekin íðefni umbreytingu testósteróns í öflugra náttúrulegt andrógen 
díhýdrótestósterón í tilteknum andrógenmarkvefjum (5a-redúktasalatar). Slík íðefni hafa mátt til að valda heilbrigðishættum, 
þ.m.t. áhrifum á æxlun og þroskun. Því er til staðar lagaleg þörf á því að geta gert skyndimat og -úttekt á íðefni sem hugsanlegum 
andrógenörva eða -blokka eða 5a-redúktasalata. Þó að sækni bindils í andrógenviðtaka, eins og hún er mæld með viðtakabindingu 
eða umritunarvirkjun vísigena í glasi, sé upplýsandi er það ekki eini ákvörðunarþátturinn fyrir hugsanlega hættu. Aðrir 
ákvörðunarþættir eru t.d. efnaskiptavirkjun og -óvirkjun við íkomu í líkamann, dreifing íðefna í markvefi, og úthreinsun úr 
líkamanum. Þetta skapar þörf fyrir skimun fyrir hugsanlegri virkni íðefnis í lífi við viðeigandi skilyrði og váhrif. Minna áríðandi 
er að gera mat í lífi ef einkenni íðefnisins varðandi upptöku, dreifingu, efnaskipti og útskilnað eru þekkt. Andrógenháðir vefir svara 
örvun með andrógenum með hröðum og kröftugum vexti, einkum í vönuðum karlkynsrottum við upphaf kynþroska. Notkun á 
nagdýrategundum, einkum rottum, er einnig útbreidd í rannsóknum á eiturhrifum vegna hættulýsinga. Því er viðeigandi, í þessari 
greiningu, að nota greiningarútgáfuna með vönuðum rottum við upphaf kynþroska og markvefjunum fimm, til skimunar í lífi fyrir 
andrógenörvum og -blokkum og 5a-redúktasalötum.

6. Þessi prófunaraðferð byggist á þeim aðferðarlýsingum sem notaðar eru í fullgildingarrannsókn Efnahags- og framfarastofnunarinnar, 
sem sýnt hefur verið fram á, með einseturs- og fjölsetrarannsóknum, að eru áreiðanlegar og samanburðarnákvæmar (4., 5., 6., 7. 
og 8. heimild). Bæði andrógen og andandrógenaðferðir eru settar fram í þessari prófunaraðferð.

7. Þó að einhver mismunur hafi verið á þeim testósterónprópíónatskömmtum (0,2 á móti 0,4 mg/kg/dag, innsprautun undir húð) 
sem hinar ýmsu rannsóknarstofur notuðu til að greina andandrógen í fullgildingarferli Efnahags- og framfarastofnunarinnar fyrir 
Hershberger-lífgreininguna, var lítill munur á milli þessara tveggja tilbrigða við aðferðarlýsinguna varðandi getuna til að greina 
veika eða sterka andandrógenvirkni. Aftur á móti er skýrt að testósterónprópíónatskammturinn ætti ekki að vera það hár að hann 
hamli áhrifum frá veikum andrógenviðtakablokkum eða svo lágur að andrógenháðu vefirnir sýni litla vaxtarsvörun jafnvel án 
samhliða gjafar andandrógena.

8. Vaxtarsvörun aðskilinna andrógenháðra vefja á sér ekki eingöngu uppruna í andrógenum, þ.e. íðefni önnur en andrógenörvar geta 
breytt þyngd tiltekinna vefja. Hins vegar styður samhliða vaxtarsvörun nokkurra vefja að um sérvirkara andrógengangvirki sé að 
ræða. Til dæmis geta stórir skammtar af öflugum estrógenum aukið þyngd sáðblaðranna, en hins vegar bregðast aðrir andrógenháðir 
vefir í greiningunni ekki við með svipuðum hætti. Andandrógenvirk íðefni geta annaðhvort virkað sem andrógenviðtakablokkar 
eða 5a-redúktasalatar. Áhrif 5a-redúktasalata eru breytileg, þar sem umbreytingin í öflugra díhýdrótestósterón er breytileg eftir 
vefjum. Andandrógen sem letja 5α-redúktasa, svo sem fínasteríð, hafa greinilegri áhrif í kviðlæga blöðruhálskirtlinum en í öðrum 
vefjum, samanborið við öflugan andrógenviðtakablokka eins og flútamíð. Nota má þennan mismun á svörunum á milli vefja til að 
greina á milli verkunarhátta af völdum andrógenviðtaka og 5α-redúktasa. Þar að auki er andrógenviðtakinn þróunarlega skyldur 
öðrum sterahormónum og tiltekin önnur hormón geta, þegar þau eru gefin í stórum skömmtum sem eru stærri en vanalega finnast 
í líkamanum, bundið og andörvað vaxtarhvetjandi áhrif testósterónprópíónats (13. heimild). Enn fremur er einnig sennilegt að 
aukin steraefnaskipti og afleidd lækkun á testósteróni í sermi gæti dregið úr andrógenháðum vexti vefja. Því skal að jafnaði 
meta allar jákvæðar niðurstöður úr Hershberger-lífgreiningum með aðferð þar sem beitt er vægi rökstuddra vísbendinga, þ.m.t. 
greiningar í glasi, t.d. bindigreiningar fyrir andrógenviðtaka og estrógenviðtaka og samsvarandi umritunarvirkjunargreiningar, 
eða úr öðrum greiningum í lífi þar sem skoðaðir eru svipaðir andrógenmarkvefir, s.s. greining á kynþroska karldýra, 15 daga 
greining á óvönuðum karldýrum eða 28 daga eða 90 daga rannsóknir við endurtekna skammta.
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9. Reynslan sýnir að lífframandi andrógen eru sjaldgæfari en lífframandi andandrógen. Því er reiknað með að Hershberger-lífgreining 
verði mest notuð til að skima fyrir andandrógenum. Samt sem áður mætti mæla með aðferðinni til að prófa fyrir andrógenum ef 
um er að ræða stera eða íðefni sem líkjast sterum eða íðefni sem vísbending er um að hafi hugsanlega andrógenáhrif fékkst með 
aðferðum sem er að finna í 1. eða 2. þrepi hugtakarammans (2. viðbætir). Eins kann að vera að skaðleg áhrif sem tengjast (and)
andrógenmynstri finnist í 5. þreps greiningum, sem leiðir til þess að meta þarf hvort íðefni hefur innkirtlaverkun.

10. 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 um frammistöðu og skal þeim skipt út fyrir staðbundnar reglur eins og 
t.d. tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/63/ESB frá 22. september 2010 um vernd dýra sem eru notuð í vísindaskyni (26. 
heimild). Efnahags- og framfarastofnunin gefur frekari leiðbeiningar um mannúðlega meðferð á dýrum (17. heimild).

11. Rétt eins og í öllum lífgreiningum þar sem tilraunadýr eru notuð skal íhuga vandlega hvort nauðsynlegt sé að framkvæma 
rannsóknina. Í grundvallaratriðum geta verið tvær ástæður fyrir slíkri ákvörðun:

— mikill váhrifamáttur (1. þrep hugtakarammans) eða vísbendingar um (and)andrógenvirkni í greiningum í glasi (2. þrep) sem 
styðja við rannsóknir á því hvort slík áhrif geti átt sér stað í lífi,

— áhrif sem samræmast (and)andrógenvirkni í prófunum í lífi á 4. eða 5. þrepi sem styðja rannsóknir á sértækum verkunarhætti, 
t.d. til að ákvarða hvort áhrifin stafi af (and)andrógengangvirki.

12. Skilgreiningar sem eru notaðar í þessari prófunaraðferð er að finna í 1. viðbæti.

MEGINREGLA PRÓFUNARINNAR

13. Næmleiki Hershberger-lífgreiningarinnar fæst með því að nota karldýr með lágmarksframleiðslu á innrænum andrógenum. Þetta 
næst með því að nota vönuð karldýr, að því tilskildu að viðunandi tími hafi liðið eftir vönunina til að markvefirnir næðu að 
rýrna niður í jafna lágmarksgrunnstærð. Þegar skimað er fyrir hugsanlegri andrógenvirkni er því innrænn styrkleiki andrógena í 
blóðrásinni lágur, ás undirstúku, heiladinguls og kynkirtla hefur verið gert ókleift að bæta það upp gegnum afturverkunarkerfi, 
viðbragðsgeta vefjanna er hámörkuð, og breytileiki í þyngd vefjanna er lágmarkaður. Þegar skimað er fyrir hugsanlegri 
andandrógenvirkni er hægt að ná fram jafnari þyngdaraukningu vefja með því að örva vefina með viðmiðunarandrógeni. Því þarf 
einungis 6 dýr í hvern skammtahóp í Hershberger-lífgreiningu, á meðan mælt er með að nota 15 karldýr í hvern skammtahóp í 
öðrum lífgreiningum þar sem notuð eru óvönuð karldýr við kynþroskaaldur eða óvönuð fullvaxin karldýr.

14. Vönun karlkyns rottna við kynþroskaaldur skal fara fram á viðeigandi hátt og nota skal viðurkenndar svæfingar- og 
smitgátaraðferðir. Gefa skal kvalastillandi lyf fyrstu dagana eftir aðgerðina til að eyða óþægindum eftir aðgerðina. Vönun eykur 
nákvæmni greiningarinnar til að finna veik andrógen og andandrógen með því að útiloka innkirtlaafturverkunarkerfi sem eru til 
staðar í óvönuðum dýrum og myndu bæta upp áhrifin, sem geta veikt áhrif gefnu andrógenanna og andandrógenanna, og með því 
að útiloka hinn mikla breytileika í testósterónstyrkleika í sermi á milli einstaklinga. Þannig dregur vönun úr þeim fjölda dýra sem 
þarf til að skima fyrir þessari innkirtlastarfsemi.

15. Þegar skimað er fyrir hugsanlegri andrógenvirkni er prófunaríðefnið gefið daglega um munn með magaslöngu eða með innsprautun 
undir húð, 10 daga í röð. Prófunaríðefni eru gefin a.m.k. tveimur meðferðarhópum tilraunadýra og er notuð ein skammtastærð 
fyrir hvern hóp. Dýrin eru krufin u.þ.b. 24 klukkustundum eftir að síðasti skammturinn er gefinn inn. Tölfræðilega marktæk 
aukning á þyngd tveggja eða fleiri marklíffæra í prófunaríðefnishópunum samanborið við samanburðarhóp sem fær eingöngu 
burðarefni gefur til kynna jákvæðar niðurstöður um hugsanlega andrógenvirkni prófunaríðefnisins (sjá 60. lið). Andrógen, 
s.s. trenbólon, sem ekki er hægt að 5α-afsýra, hafa greinilegri áhrif á lyftivöðva endaþarms og klumbu- og vattarvöðvann og 
reðurhúfuna en testósterónprópíónat gerir, en allir vefirnir ættu að sýna aukinn vöxt.

16. Þegar skimað er fyrir hugsanlegri andandrógenvirkni er prófunaríðefnið gefið inn daglega um munn með magaslöngu eða 
með innsprautun undir húð, 10 daga í röð, ásamt daglegum skömmtum af testósterónprópíónati (0,2 eða 0,4 mg/kg/dag) með 
innsprautun undir húð. Ákvarðað var í fullgildingarferlinu að nota mætti 0,2 eða 0,4 mg/kg/dag af testósterónprópíónati, þar 
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sem báðir skammtarnir væru skilvirkir í greiningu á andandrógenum og því skal einungis velja annan skammtinn til að nota 
í greiningunni. Kvarðaðir skammtar af prófunaríðefni eru gefnir a.m.k. þremur meðferðarhópum tilraunadýra og er notuð ein 
skammtastærð fyrir hvern hóp. Dýrin eru krufin u.þ.b. 24 klukkustundum eftir að síðasti skammturinn er gefinn. Tölfræðilega 
marktæk rýrnun á þyngd tveggja eða fleiri marklíffæra í hópnum sem fær prófunaríðefni og testósterónprópíónat samanborið við 
samanburðarhóp sem fær eingöngu testósterónprópíónat gefur til kynna jákvæðar niðurstöður um hugsanlega andandrógenvirkni 
prófunaríðefnisins (sjá 61. lið).

LÝSING Á AÐFERÐINNI

Val á tegund og stofni

17. Venja hefur verið frá því á fjórða áratug 20. aldar að nota rottur í Hershberger-lífgreiningar. Þó að það sé líffræðilega líklegt að 
bæði rottur og mýs sýni svipaðar svaranir, þá eru rottur kjörtegundin fyrir Hershberger-lífgreiningu, á grunni 70 ára reynslu af 
notkun rottulíkansins. Þar að auki, af því að gögnin úr Hershberger-lífgreiningu kunna að vera undanfari langtíma rannsókna sem 
ná yfir margar kynslóðir, er hægt að nota dýr af sömu tegund, sama stofni og uppruna í báðum rannsóknunum.

18. Þessi aðferðarlýsing gerir rannsóknarstofum kleift að velja þann rottustofn sem á að nota við lífgreininguna, en hann skal almennt 
vera sá stofn sem rannsóknarstofan sem tekur þátt hefur áður notað. Nota má almennt notaða stofna rannsóknarstofurottna, en 
hins vegar skal ekki nota stofna sem þroskast umtalsvert seinna en við 42 daga aldur, þar sem vönun karldýra á 42 aldursdegi gæti 
útilokað mælingu á þyngd reðurhúfu, en hana er einungis hægt að gera eftir að forhúðin hefur losnað sig frá reðurbolnum. Því skal 
ekki nota stofna úr Fisher 344 rottum, nema í undantekningartilvikum. Fisher 344 rottur ná kynþroska á ólíkum tíma samanborið 
við aðra almennt notaða stofna, s.s. Sprague-Dawley eða Wistar (16. heimild). Ef nota á slíkan stofn skal rannsóknarstofan 
láta vana dýrin aðeins eldri og geta sýnt fram á næmleika stofnsins sem er notaður. Rannsóknarstofan skal setja fram skýr rök 
fyrir valinu á rottustofni. Þegar skimunargreiningin kann að vera undanfari rannsóknar á endurtekinni skömmtun um munn, 
æxlunar- og þroskunarrannsóknar eða langtímarannsóknar, er ákjósanlegt að dýr af sama stofni og sama uppruna séu notuð í 
öllum rannsóknum.

Aðbúnaður og fóðrun

19. Öll verkferli skulu vera í samræmi við staðbundna staðla um umönnun tilraunadýra. Þessar lýsingar á umönnun og meðferð eru 
lágmarksstaðlar og skal þeim skipt út fyrir strangari staðbundnar reglur s.s. tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/63/ESB 
frá 22. september 2010 um vernd dýra sem eru notuð í vísindaskyni (26. heimild). Hiti í vistarverum tilraunadýranna skal vera 
22 ºC (með ± 3 ºC sveiflumörkum). Rakastig skal vera minnst 30% og helst ekki hærra en 70%, nema við þrif á vistarverunum. 
Takmarkið skal vera 50–60% raki. Nota skal gervilýsingu. Daglegt fyrirkomulag á lýsingu skal vera birta í 12 klukkustundir og 
myrkur í 12 klukkustundir.

20. Vegna ungs aldurs dýranna og vegna þess að rottur eru félagsverur er ákjósanlegra að hýsa þær saman en í einangrun. Hýsing 
tveggja eða þriggja dýra saman í hverju búri kemur í veg fyrir þrengsli og tengda streitu sem getur truflað hormónastýringu 
þroskunar aukavefjanna úr æxlunarfærunum. Búr skulu þrifin vandlega til að fjarlægja hugsanleg aðskotaefni og þeim komið 
þannig fyrir að staðsetning þeirra hafi sem minnst áhrif. Búr af réttri stærð (~ 2000 fersentimetrar) koma í veg fyrir þrengsli.

21. Öll dýr skulu auðkennd sérstaklega (t.d. með eyrnamerkingu eða -merki). Skrá skal auðkennisaðferðina.

22. Rannsóknarstofufóður og drykkjarvatn skal vera í boði að vild. Rannsóknarstofur sem framkvæma Hershberger-lífgreiningu 
skulu nota það rannsóknarstofufóður sem þær nota að jafnaði í vinnu sinni við prófanir á íðefnum. Í fullgildingarrannsóknunum 
á lífgreiningunni fundust engin áhrif eða breytileiki sem rekja mátti til fóðursins. Skrá skal hvaða fóður er notað og geyma skal 
sýni af rannsóknarstofufóðrinu til hugsanlegrar greiningar síðar meir.

Nothæfisviðmiðun fyrir þyngd andrógenháðra líffæra

23. Í fullgildingarrannsókninni fundust engar vísbendingar um að rýrnun á líkamsþyngd hefði áhrif til aukningar eða rýrnunar á vexti 
vefjaþyngdar fyrir markvefi (þ.e. þeirra sem á að vigta í þessari rannsókn).
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24. Á meðal þeirra mismunandi rottustofna sem voru notaðir með góðum árangri í fullgildingarferlinu er þyngd andrógenháðra 
líffæra meiri hjá þyngri rottustofnunum en hjá þeim léttari. Í nothæfisviðmiðuninni fyrir Hershberger-lífgreiningu er því ekki 
gefin upp föst þyngd líffæra sem reiknað er með fyrir jákvæðan og neikvæðan samanburð.

25. Af því að fráviksstuðullinn fyrir vef hefur andhverf tengsl við tölfræðilegan styrk byggist nothæfisviðmiðunin fyrir 
Hershberger-lífgreininguna á hámarksgildum fráviksstuðulsins fyrir hvern vef (tafla 1). Fráviksstuðularnir eru fengnir úr 
fullgildingarrannsóknum Efnahags- og framfarastofnunarinnar. Ef um er að ræða neikvæðar niðurstöður skulu rannsóknarstofur 
rannsaka fráviksstuðulana fyrir samanburðarhópinn og meðferðarhópinn sem fær stærsta skammtinn til að ákvarða hvort farið 
hafi verið fram yfir hámarksnothæfisviðmiðun fráviksstuðulsins.

26. Endurtaka skal rannsóknina ef: 1) þrír eða fleiri af 10 hugsanlegum einstaklingsbundnum fráviksstuðlum í samanburðarhópunum 
og meðferðarhópunum sem fengu stærstu skammtana eru hærri en hámarksgildin sem tilgreind voru fyrir rannsóknir á örvum 
og blokkum í töflu 1, og 2) að minnsta kosti tveir markvefir eru á jaðri þess að vera ómarktækir, þ.e. höfðu r-gildi á milli 0,05 og 
0,10.

Tafla 1

Hæstu leyfilegu fráviksstuðlar sem eru ákvarðaðir fyrir aukamarkvefi úr æxlunarfærum í líkaninu með vönuðum 
dýrum í fullgildingarrannsóknum Efnahags- og framfarastofnunarinnar (*).

Vefur Andandrógenáhrif Andrógenáhrif

Sáðblöðrur 40% 40%

Kviðlægur blöðruhálskirtill 40% 45%

Lyftivöðvi endaþarms og klumbu- 
og vattarvöðvinn

20% 30%

Klumbukirtlarnir 35% 55%

Reðurhúfan 17% 22%

VERKFERLI

Reglufylgni og sannprófun rannsóknarstofu

27. Ólíkt legörvunargreiningunni (kafli B.54 í þessum viðauka) er ekki nauðsynlegt að sýna fram á hæfni rannsóknarstofu áður en 
rannsókn með Hershberger-lífgreiningu hefst, þar sem samhliða jákvæðar (með testósterónprópíónati og flútamíði) og neikvæðar 
samanburðarrannsóknir eru óaðskiljanlegur hluti greiningarinnar.

Fjöldi dýra og aðstæður þeirra

28. Í hverjum meðferðar- og samanburðarhópi skulu vera að lágmarki 6 dýr. Þetta á bæði við aðferðarlýsinguna fyrir andrógen og 
andandrógen.

Vönun

29. Fyrst skal gefa dýrunum nokkra daga til aðlögunar eftir afhendingu til að tryggja að þau séu heilbrigð og þrífist vel. Þar sem 
hugsanlegt er að aðskilnaður forhúðar og reðurhúfu hafi ekki átt sér stað hjá dýrum sem eru vönuð fyrir 42 daga aldur eða fyrir 
42. dag eftir got, skal vana þau á 42. degi eftir got eða síðar, en ekki fyrr. Dýrin eru svæfð og síðan vönuð með því að gera skurð 
á punginn og fjarlægja bæði eistun og eistnalyppurnar og binda fyrir æðar og sáðrásir. Þegar staðfest er að engin blæðing sé 
til staðar skal loka pungnum með seymi eða sáraheftum. Dýrin skulu fá kvalastillandi lyf fyrstu dagana eftir aðgerðina til að 
draga úr óþægindum vegna aðgerðarinnar. Ef vönuð dýr eru keypt af dýrabirgi skal hann tryggja að dýrin séu á réttum aldri og 
kynþroskastigi.

_______________
(*) Viðmiðunarmörk fráviksstuðulsins fyrir tiltekinn vef voru sanngreind út frá mynd af fráviksstuðulsgildum, sem var raðað frá lægsta yfir í hæsta, 

fyrir öll meðaltöl úr öllum tilraunum í fullgildingarrannsókninni með því að nota tiltekið líkan (örva eða blokka). Viðmiðunarmörk fráviksstuðulsins 
voru lesin á þeim punkti þar sem stigaukningin á milli næsta hæsta fráviksstuðli í rununni er talsvert stærri en í þeim fáu fráviksstuðlum sem á 
undan koma, eða brotpunktinum. Tekið skal fram að þó að með þessari greiningu hafi verið sanngreindir tiltölulega áreiðanlegir brotpunktar fyrir 
blokkalíkan greiningarinnar, þá sýndu fráviksstuðlaferlar fyrir örvagreininguna jafnari aukningu sem gerði það að verkum að sanngreining á 
viðmiðunarfráviksstuðlinum með þessari aðferð varð nokkuð handahófskennd.
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Aðlögun eftir vönun

30. Dýrin skulu halda áfram í aðlögun að umhverfisaðstæðum á rannsóknarstofunni til að gefa markvefjaþyngd tækifæri til að rýrna 
eftir vönun, í 7 daga hið minnsta. Athuga skal dýrin daglega og fjarlægja öll dýr sem sýna merki um sjúkdóma eða líkamlegan 
afbrigðileika. Þannig má hefja meðferð með upphafi gjafar (í rannsókn) í fyrsta lagi á 49. degi eftir got, en ekki seinna en á 60. 
degi eftir got. Við krufningu skal dýr ekki vera eldra en 70 daga, eftir got. Þessi sveigjanleiki gerir rannsóknarstofum kleift að 
skipuleggja rannsóknarvinnuna á skilvirkan hátt.

Líkamsþyngd og slembiröðun í hópa

31. Mismunur á líkamsþyngd einstaklinga veldur breytileika í vefjaþyngd, bæði innan og á milli dýrahópa. Aukinn breytileiki í 
vefjaþyngd stækkar fráviksstuðulinn og dregur úr tölfræðilegum styrk greiningarinnar (stundum nefndur greiningarnæmleiki). 
Því skal takmarka breytileika í líkamsþyngd, bæði innan tilraunar og tölfræðilega.

32. Stýring innan tilraunar felst í því að framkalla lítinn breytileika í líkamsþyngd innan og á milli rannsóknarhópanna. Í fyrsta 
lagi skal forðast að nota óvenjulega lítil eða stór dýr og skulu þau ekki sett í rannsóknarþýðið. Í upphafi rannsóknarinnar skal 
breytileiki í þyngd dýranna sem eru notuð ekki vera meiri en ± 20% af meðalþyngdinni (þ.e. 175 g ± 35 g fyrir vanaðar rottur 
við upphaf kynþroska). Í öðru lagi skulu dýrin valin í hópa (bæði samanburðar- og meðferðarhópa) með handahófskenndri 
þyngdardreifingu þannig að ekki sé tölfræðilegur mismunur á meðallíkamsþyngd á milli hópa. Skrá skal verklagið sem notað var 
við samstæðuslembiröðunina.

33. Þar sem eiturhrif geta rýrt líkamsþyngd meðhöndlaðra hópa samanborið við samanburðarhópinn má nota líkamsþyngd á fyrsta 
degi gjafar prófunaríðefnisins sem tölfræðilega skýribreytu, en ekki líkamsþyngd við krufningu.

Skammtar

34. Að jafnaði nægir að nota tvo skammtahópa, sem fá prófunaríðefnið, og jákvæðan samanburðarhóp og (neikvæðan) 
burðarefnissamanburðarhóp (sjá 43. lið) til að sannreyna hvort prófunaríðefni getur haft andrógenvirkni í lífi og því er þessi 
hönnun ákjósanlegust af ástæðum er varða velferð dýra. Ef tilgangurinn er annað hvort að fá fram skammtasvörunarferil eða til að 
framreikna fyrir lægri skammta þarf a.m.k. 3 skammtahópa. Ef þörf er fyrir meiri upplýsingar en sanngreiningu á andrógenvirkni 
(s.s. mat á mætti) skal hafa í huga að nota aðra tilhögun á gjöf skammta. Prófunaríðefnið er gefið ásamt viðmiðunarandrógenörva 
til að prófa fyrir andandrógenum. Nota skal að lágmarki 3 prófunarhópa sem fá mismunandi skammta af prófunaríðefninu, og 
jákvæðan og neikvæðan samanburðarhóp (sjá 44. lið). Dýrin í samanburðarhópnum skulu fá nákvæmlega sömu meðferð og 
viðföngin í tilraunahópnum að öðru leyti en því að þau fá ekki prófunaríðefnið. Ef burðarefni er notað við gjöf prófunaríðefnisins 
skal gefa samanburðarhópnum burðarefnið í stærsta skammtinum sem er notaður í hópunum.

35. Leggja skal til og velja skammtastærðir með hliðsjón af öllum tiltækum gögnum um eiturhrif og (eiturefna-) hvarfaferla 
prófunaríðefnisins eða skyldra efna. Stærsti skammturinn skal í fyrsta lagi vera með tilliti til upplýsinga um miðgildisbanaskammt 
(LD50) og/eða bráð eiturhrif til að komast hjá dauða, miklum sársauka eða þjáningum hjá dýrunum (17., 18., 19. og 20. heimild) 
og í öðru lagi til að taka tillit til fyrirliggjandi upplýsinga um skammtana sem eru notaðir í hálflangvinnum og langvinnum 
rannsóknum. Almennt skal stærsti skammturinn ekki valda meiri minnkun á endanlegri líkamsþyngd dýranna en sem nemur 
10% af viðmiðunarþyngd. Stærsti skammturinn skal vera annað hvort 1) stærsti skammtur sem tryggir að dýrin lifa og sem er 
án umtalsverðra eiturhrifa eða þjáningar fyrir dýrin eftir gjöf upp að hámarksskammti sem er 1000 mg/kg/dag, 10 daga í röð 
(sjá 36. lið), eða 2) skammtur sem framkallar (and)andrógenáhrif, hvor sem er lægri. Við skimun er almennt viðunandi að nota 
stór millibil, t.d. hálfa lograeiningu (samsvarar skömmtunarstigsskiptingunni 3,2) eða jafnvel eina lograeiningu, við skimun. 
Ef ekki eru til viðeigandi gögn er hægt að gera skammtastærðarannsókn (sjá 37. lið) til að auðvelda ákvörðun á því hvaða 
skammtastærðir skuli nota.

Háskammtsmörk

36. Ef prófun með háskammtinum 1000 mg/kg líkamsþyngdar/dag og með lægri skammti, þar sem beitt er þeim verklagsaðferðum sem 
lýst er fyrir þessa rannsókn, skilar ekki tölfræðilega marktækri breytingu á þyngd æxlunarfæra, þá má telja viðbótarskammtaþrep 
ónauðsynleg. Háskammturinn gildir, nema þegar upplýsingar um váhrif á menn benda til þess að nota þurfi stærri skammt.
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Atriði varðandi ákvörðun á skammtastærð

37. Ef nauðsyn krefur er hægt að gera undanfarandi skammtastærðarannsókn til að velja viðeigandi skammtahópa [með aðferð til 
að prófa fyrir bráðum eiturhrifum (kafli B.1a og B.1b í þessum viðauka (27. heimild) OECD-viðmiðunarregla um prófanir 425 
(19. heimild))]. Markmiðið með Hershberger-lífgreiningu er að velja skammta sem tryggja að dýrin lifi af og sem valda ekki 
umtalsverðum eiturhrifum eða þjáningu hjá dýrunum eftir gjöf íðefnis 10 daga í röð, upp að hámarksskammti sem er 1000 
mg/kg/dag, eins og fram kemur í 35. og 36. lið. Í þessu tilliti má nota leiðbeiningarskjal Efnahags- og framfarastofnunarinnar 
(17. heimild), sem skilgreinir klínísk einkenni sem gefa vísbendingu um eiturhrif eða þjáningu hjá dýrunum. Ef mögulegt er, 
innan þessarar skammtastærðarannsóknar, má, að loknum 10 inngjafardögum, skera brott markvefina og vigta þá u.þ.b. 24 
klukkustundum eftir að síðasti skammturinn er gefinn. Síðan mætti nota þessi gögn til að aðstoða við val á skömmtunum í 
aðalrannsókninni.

Viðmiðunaríðefni og burðarefni

38. Viðmiðunarandrógenörvinn skal vera testósterónprópíónat, CAS-nr. 57-82-5. Viðmiðunarskammturinn af testósterónprópíónati 
getur verið annaðhvort 0,2 mg/kg líkamsþyngdar/dag eða 0,4 mg/kg líkamsþyngdar/dag. Viðmiðunarandrógenblokkinn skal vera 
flútamíð, CAS-nr. 1311-84-7. Viðmiðunarskammturinn af flútamíði skal vera 3 mg/kg líkamsþyngdar/dag og flútamíðið skal 
gefið með viðmiðunarskammtinum af testósterónprópíónati.

39. Mælst er til þess, verði því við komið, að fyrst verði tekið til athugunar hvort nota megi vatnslausn/sviflausn. Þar eð flestum 
andrógenbindlum eða efnaskiptaundanförum þeirra hættir til að vera vatnsfælnir er þó algengasta lausnin að nota lausn/sviflausn 
í olíu (t.d. maís-, jarðhnetu-, sesam- eða ólífuolíu). Leysa má prófunaríðefni upp í lágmarksmagni af 95% etanóli eða öðrum 
viðeigandi leysi og þynna þau niður í endanlegan notkunarstyrkleika í prófunarburðarefninu. Eitureiginleikar leysisins skulu 
vera þekktir og þá skal prófa í aðskildum samanburðarhópi sem fær eingöngu leysi. Ef prófunaríðefnið telst stöðugt má nota 
væga hitun og öflugt kraftrænt álag til að aðstoða við að leysa prófunaríðefnið upp. Ákvarða skal stöðugleika prófunaríðefnisins 
í burðarefninu. Ef prófunaríðefnið helst stöðugt í gegnum alla rannsóknina má tilreiða einn deiliskammt af prófunaríðefninu í 
upphafi og tilreiða tilgreinda þynnta skammta daglega, og skal þess gætt að forðast mengun og skemmdir á sýnunum.

Gjöf skammta

40. Testósterónprópíónat skal gefið með innsprautun undir húð og flútamíð um munn með magaslöngu.

41. Prófunaríðefnið er gefið inn um munn með magaslöngu eða með innsprautun undir húð. Taka þarf tillit til velferðar dýra og 
eðlisefnafræðilegra eiginleika prófunaríðefnisins við val á íkomuleið. Ef jákvæðar niðurstöður fást með innsprautun skal, áður en 
hafin er umfangsmikil langtímarannsókn, einnig taka tillit til eiturefnafræðilegra þátta eins og vægi váhrifaleiðar íðefnisins hjá 
mönnum (t.d. með magaslöngu um munn til að líkja eftir inntöku, innsprautun undir húð til að líkja eftir innöndun eða ásogi um 
húð), og fyrirliggjandi eiturefnafræðilegra upplýsinga og gagna um efnaskipti og hvarfafræði (t.d. þörf fyrir að forðast efnaskipti 
fyrstu umferðar, meiri skilvirkni fyrir milligöngu tiltekinnar íkomuleiðar).

42. Dýrin skulu fá skammtana á sama hátt og á sama tíma 10 daga í röð með u.þ.b. 24 klukkustunda millibili. Skammtarnir skulu 
aðlagaðir daglega að samsvarandi daglegum mælingum á líkamsþyngd. Skrá skal magnið og inngjafartímann á hverjum degi 
inngjafar á hverjum váhrifadegi. Þess skal gætt að ekki sé farið umfram hámarksskammtinn sem lýst er í 35. lið, til að hægt 
sé að túlka gögnin á marktækan hátt. Minnkun á líkamsþyngd, klínísk einkenni og aðrar niðurstöður skulu vandlega metnar í 
þessu tilliti. Nota skal magaslöngu eða hentuga inngjafarslöngu til inngjafar um munn. Hámarksrúmmál vökva sem hægt er að 
gefa inn í einu ræðst af stærð tilraunadýrsins. Fylgja skal staðbundnum viðmiðunarreglum um umönnun dýra, en magnið skal 
ekki fara yfir 5 ml/kg af líkamsþyngd, nema ef um er að ræða vatnslausnir, en af þeim má nota 10 ml/kg af líkamsþyngd. Við 
innsprautun undir húð skal gefa skammta í baklæga herðablaðssvæðið og/eða í lend með dauðhreinsaðri nál (t.d. af stærð 23 eða 
25) og túberkúlínsprautu. Rakstur á inndælingarstaðnum er valkvæður. Skrá skal allt tap og allan leka úr inndælingarstaðnum 
eða ófullkomna skömmtun. Heildarmagn, sem er sprautað í hverja rottu á hverjum degi, skal ekki vera meira en 0,5 ml/kg af 
líkamsþyngd.
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Sérstök verkferli fyrir andrógenörva

43. Í prófun fyrir andrógenörvum er burðarefnishópurinn neikvæði samanburðarhópurinn og hópurinn sem fær testósterónprópíónat 
er jákvæði samanburðarhópurinn. Prófað er fyrir lífvirkni sem samræmist andrógenörvum með því að gefa meðferðarhópum 
valda skammta af prófunaríðefni 10 daga í röð. Þyngd hinna fimm aukavefja úr æxlunarfærum í hópunum sem fá prófunaríðefnið 
er borin saman við þyngdina hjá burðarefnishópnum til að finna tölfræðilega marktæka þyngdaraukningu.

Sérstök verkferli fyrir andrógenblokka og 5α-redúktasalata

44. Í prófun fyrir andrógenblokka og 5α-redúktasalötum er hópurinn sem fær testósterónprópíónat neikvæði samanburðarhópurinn 
og hópurinn sem fær samhliða viðmiðunarskammta af testósterónprópíónati og flútamíði er jákvæði samanburðarhópurinn. 
Prófað er fyrir lífvirkni sem samræmist andrógenblokkum og 5α-redúktasalötum með því að gefa viðmiðunarskammt af 
testósterónprópíónati og prófunaríðefnið 10 daga í röð. Þyngd hinna fimm aukavefja úr æxlunarfærum í hópunum sem fá 
testósterónprópíónat ásamt prófunaríðefninu er borin saman við þyngdina hjá hópnum sem fær eingöngu testósterónprópíónat til 
að finna tölfræðilega marktækra þyngdarminnkun.

ATHUGANIR

Klínískar athuganir

45. Almennar klínískar athuganir skulu gerðar a.m.k. einu sinni á dag og oftar ef merki hafa fundist um eiturhrif. Athuganir skulu 
helst fara fram á sama tíma dag hvern og að teknu tilliti til þess tímabils þegar reiknað er með að hámarksáhrif sjáist eftir 
skömmtun. Athuga skal öll dýr með tilliti til dauða, sjúkdómsástands og almennra klínískra einkenna, s.s. breytingar á hegðun, 
í húð, feldi, augum, slímhúð, merki um seytingu og úrgangslosun og ósjálfráða starfsemi (til dæmis táramyndun, hárris, stærð 
sjáaldurs og óeðlilegt öndunarmynstur).

46. Fjarlægja skal öll dýr sem finnast dauð og farga þeim án frekari gagnagreiningar. Skrá skal öll afföll meðal dýranna fram að 
krufningu í skrána um rannsóknina ásamt sennilegum ástæðum fyrir dauða þeirra. Aflífa skal öll dauðvona dýr á mannúðlegan 
hátt. Skrá skal öll dauðvona dýr sem eru aflífuð til að binda enda á þjáningar í skrána um rannsóknina ásamt sennilegum ástæðum 
fyrir dauða þeirra.

Líkamsþyngd og fóðurát

47. Öll dýr skulu vigtuð daglega með nákvæmni upp á 0,1 g, og skal vigtun hefjast skömmu fyrir upphaf meðferðar, þ.e. þegar 
dýrunum er skipt í hópa. Sem valkvæða mælingu má mæla fóðurmagn sem er neytt á meðferðartímabilinu í hverju búri með því 
að vigta fóðurgjafana. Niðurstöðurnar fyrir fóðurátið skulu gefnar upp sem grömm á rottu á dag.

Krufning og mæling á þyngd vefja og líffæra

48. Um það bil 24 klukkustundum eftir síðustu gjöf prófunaríðefnisins skal aflífa rotturnar og blóðtæma þær í samræmi við eðlilegt 
verklag hjá rannsóknarstofunni sem framkvæmir rannsóknina, og kryfja þær. Aðferðin við mannúðlegu aflífunina skal skráð í 
skýrslu rannsóknarstofunnar.

49. Ákjósanlegast er að röðuninni í krufninguna sé dreift á milli hópa til að forðast að farið sé beint upp eða niður þessa 
skammtahópa, sem gæti haft áhrif á gögnin. Skrá skal og tilgreina allt sem finnst við krufninguna, þ.e. sjúklegar breytingar/
sýnilegar vefjaskemmdir.

50. Vigta skal hina fimm andrógenháðu vefi (kviðlæga blöðruhálskirtilinn, sáðblöðruna, lyftivöðva endaþarms og klumbu- og 
vattarvöðvann, klumbukirtlana og reðurhúfuna). Þessir vefir skulu skornir brott, snyrtir vandlega til að fjarlægja viðloðandi 
umframvefi og fitu, og votvigt þeirra (ófest) ákvörðuð. Meðhöndla skal alla vefina af mikilli varúð til komast hjá vökvatapi 
og þornun, sem geta valdið umtalsverðum villum og breytileika með því að draga úr skráðri þyngd. Nokkrir vefjanna geta 
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verið mjög smáir eða erfitt að kryfja þá og þetta mun valda breytileika. Því er mikilvægt að þeir sem framkvæma krufningu á 
aukavefjum úr æxlunarfærunum hafi þekkingu á stöðluðum aðferðum við krufningu þessara vefja. Handbók um staðlað verklag 
við krufningar er fáanleg frá Efnahags- og framfarastofnuninni (21. heimild). Vönduð þjálfun í samræmi við handbókina um 
staðlað verklag við krufningar mun draga úr hugsanlegum orsökum breytileika í rannsókninni. Ákjósanlegast er að sami kryfjari 
beri ábyrgð á krufningu á tilteknum vef til að eyða einstaklingsbundnum muni á tilreiðslu vefja. Ef það er ekki mögulegt skal 
krufningin hönnuð þannig að hver kryfjari kryfur tiltekinn vef úr öllum meðferðarhópunum frekar en að sami einstaklingur kryfji 
alla vefina úr samanburðarhóp á meðan einhver annar ber ábyrgð á meðferðarhópunum. Hver aukavefur úr æxlunarfærum skal 
vigtaður án þerrunar með 0,1 mg nákvæmni og þyngdin skráð fyrir hvert dýr.

51. Nokkrir vefjanna geta verið mjög smáir eða erfitt að kryfja þá og þetta mun valda breytileika. Eldri verk gefa til kynna svið 
fráviksstuðla sem virðast vera breytilegir eftir hæfni rannsóknarstofunnar. Í örfáum tilvikum hefur komið fram mikill munur á 
heildarþyngd vefja, t.d. kviðlæga blöðruhálskirtlinum og klumbukirtlunum, innan tiltekinnar rannsóknarstofu.

52. Þyngd lifrar, paraðra nýrna og paraðra nýrnahettna eru valkvæðar mælingar. Sem fyrr skal skera burt öll viðloðandi fell og fitu. 
Vigta skal lifrina og skrá þyngdina með 0,1 g nákvæmni og vigta skal pöruð nýrun og paraðar nýrnahetturnar og skrá þyngdina 
með 0,1 mg nákvæmni. Lifrin, nýrun og nýrnahetturnar verða ekki bara fyrir áhrifum frá andrógenum, heldur gefa þau einnig 
gagnlegar vísbendingar um altæk eiturhrif.

53. Mælingar á sermisgulbúskveikju, eggbússtýrishormóni og testósteróni eru valkvæðar. Testósterónmagn í sermi er gagnlegt til 
að ákvarða hvort prófunaríðefnið vekur testósterónefnaskipti í lifur sem lækka magn í sermi. Án gagna um testósterón gætu 
slík áhrif virst stafa af andandrógengangvirki. Magn gulbúskveikju veitir ekki einungis upplýsingar um getu andandrógens til 
að rýra þyngd líffæra, heldur líka til að hafa áhrif á virkni undirstúku og heiladinguls, sem í langtímarannsóknum getur vakið 
fyrirferðaraukningum í eistum. Eggbússtýrishormónið er mikilvægt fyrir sæðismyndun. T3 og T4 sermi eru einnig valkvæðir 
mæliþættir sem myndu veita gagnlegar viðbótarupplýsingar um getu til að trufla samvægi skjaldkirtilshormóna. Ef gera á 
hormónamælingar skal svæfa rotturnar fyrir krufningu og taka úr þeim blóð með hjartaástungu og vanda skal val á svæfingu 
þannig að hún hafi ekki áhrif á hormónamælingar. Skrá skal aðferðina við tilreiðslu á sermi, hvaðan sett til geislaónæmismælingar 
eða annarra mælinga koma, greiningarferlin og niðurstöðurnar. Magn gulbúskveikju skal skráð sem ng í hverjum ml af sermi og 
einnig skal gefa upp testósterón sem ng í hverjum ml af sermi.

54. Lýsing á krufningu vefjanna fylgir hér á eftir, ásamt nákvæmum leiðbeiningum um krufningu með ljósmyndum sem eru birtar 
sem viðbótarefni sem hluti af fullgildingarferlinu (21. heimild). Myndband af krufningu er einnig fáanlegt á vefsíðu kóresku 
Matvæla- og lyfjastofnunarinnar (22. heimild).

— Dýrið er látið snúa með kviðinn upp og athugað hvort forhúð reðursins hefur losnað frá reðurhúfunni. Ef svo er, skal draga 
forhúðina til baka og fjarlægja reðurhúfuna, vigta hana (með 0,1 mg nákvæmni) og skrá þyngdina.

— Opnið húð á kvið og kviðvegg þannig að innyflin sjáist. Ef vigta á valkvæðu innyflin er lifrin fjarlægð og vigtuð með 0,1 
g nákvæmni, maginn og þarmarnir fjarlægðir, nýrun og nýrnahetturnar fjarlægð og hvort um sig parað og vigtað með 
0,1 mg nákvæmni. Þessi hluti krufninginnar leiðir í ljós þvagblöðruna og er upphafið að krufningunni á aukavefjunum úr 
æxlunarfærunum sem eru marklíffæri rannsóknarinnar.

— Til að kryfja kviðlæga blöðruhálskirtilinn er blaðran aðskilin frá vöðvalagi kviðarins með því að skera á bandvefinn eftir 
miðlínu. Færið þvagblöðruna fram í átt að sáðblöðrunum þannig að vinstri og hægri separ kviðlæga blöðruhálskirtilsins 
komi í ljós (undir fitulagi). Plokkið fituna varlega frá vinstri og hægri sepum kviðlæga blöðruhálskirtilsins. Færið hægri sepa 
kviðlæga blöðruhálskirtilsins varlega frá þvagrásinni og skerið sepann frá þvagrásinni. Haldið áfram í hægri sepa kviðlæga 
blöðruhálskirtilsins og færið vinstri sepa kviðlæga blöðruhálskirtilsins frá þvagrásinni og skerið hann frá; vigtið með 0,1 mg 
nákvæmni og skráið þyngdina.

— Til að kryfja sáðblöðrurnar og hlaupkirtlana er þvagblaðran færð til dauslægt þannig að sáðrásin komi í ljós ásamt hægri 
og vinstri sepum sáðblaðranna og hlaupkirtlunum. Komið í veg fyrir að vökvi leki brott með því að klemma æðatöng utan 
um botn sáðblaðranna og hlaupkirtlanna, þar sem sáðrásin og þvagrásin koma saman. Skerið varlega sáðblöðrurnar og 
hlaupkirtlanna laus og, með æðatöngina enn á sínum stað, skerið burt fitu og viðhengi, leggið í taraða vigtunarskál, fjarlægið 
æðatöngina, og vigtið með 0,1 mg nákvæmni og skráið þyngdina.
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— Til að kryfja lyftivöðva endaþarms og klumbu- og vattarvöðvann er flett ofan af vöðvunum og reðurrótinni. Lyftivöðvar 
endaþarmsins liggja utan um ristilinn og fremri lyftivöðvar endaþarms og klumbu- og vattarvöðvarnir eru fastir við 
reðurklumburnar. Húð og viðhengi á svæðinu umhverfis endaþarminn frá reðurrótinni að fremri enda endaþarmsins eru 
fjarlægð. Klumbu- og vattarvöðvarnir eru smám saman skornir frá reðurklumbunum og vefjunum. Ristillinn er skorinn í 
tvennt og þá er hægt að skera frá og fjarlægja lyftivöðva endaþarms og klumbu- og vattarvöðvana í heilu lagi. Snyrta skal 
burt fitu og viðhengi af lyftivöðum endaþarms og klumbu- og vattarvöðvunum, vigta þá með 0,1 mg nákvæmni og skrá 
þyngdina.

— Þegar búið er að fjarlægja lyftivöðva endaþarms og klumbu- og vattarvöðvana koma í ljós hinir kúlulaga klumbukirtlar við 
rót reðurklumbanna og aðeins baklægt við þá. Fara þarf varlega við krufningu til að forðast að skera í þunna hettuna til að 
komast hjá vökvaleka. Parið og vigtið klumbukirtlana með 0,1 mg nákvæmni og skráið þyngdina.

— Einnig skal skrá það ef vökvi tapast úr einhverjum kirtli á meðan á krufningu og skurði stendur.

55. Ef matið á hverju íðefni krefst þess að kryfja þurfi fleiri dýr en ætlast má til að náist á einum degi má dreifa upphafi rannsóknarinnar 
á tvo samliggjandi daga, þannig að krufningin og tengd verk dreifist á tvo daga. Ef þessi dreifing er viðhöfð skal nota helming 
dýranna hvorn dag.

56. Farga skal dýrahræjunum á viðeigandi hátt að krufningu lokinni.

SKÝRSLUGJÖF

Gögn

57. Greina skal frá gögnum, hverjum fyrir sig, (þ.e. líkamsþyngd, þyngd aukavefja úr æxlunarfærum, valkvæðar mælingar og aðrar 
svaranir og athuganir) og fyrir hvern hóp dýra (meðaltöl og staðalfrávik allra gerðra mælinga). Gögnin skulu tekin saman í töflu. 
Gögnin skulu sýna fjölda dýra við upphaf prófunarinnar, fjölda dýra sem finnast dauð á meðan á prófuninni stendur eða sem 
finnast með merki um eiturhrif, lýsingu á þeim merkjum um eiturhrif sem finnast, þ.m.t. upphaf þeirra, tímalengd og alvarleiki.

58. Í lokaskýrslu skal koma fram:

Prófunarstöð

— heiti stöðvar, staðsetning

— rannsóknarstjóri og annað starfsfólk og ábyrgð þeirra á rannsókninni

— upphafs- og endadagsetningar rannsóknarinnar, þ.e. annars vegar fyrsti dagur gjafar prófunaríðefnisins og hins vegar 
lokadagur krufningar.

Prófunaríðefni

— uppruni, framleiðslueiningar-/framleiðslulotunúmer, auðkenni, hreinleiki, fullt heimilisfang birgisins og lýsing á eiginleikum 
prófunaríðefnisins/-efnanna

— eðlisástand og, þar sem við á, eðlisefnafræðilegir eiginleikar

— geymsluskilyrði ásamt aðferð og tíðni við tilreiðslu þynningar

— öll gögn sem verða til um stöðugleika

— allar greiningar á skömmtunarlausnum/sviflausnum.

Burðarefni

— lýsing á eiginleikum burðarefnisins (auðkenni, birgir og lotunúmer)

— rök fyrir vali á burðarefni (öðru en vatni).

Tilraunadýr og verkferlar við umönnun dýra

— tegund/stofn sem er notaður og rök fyrir valinu

— uppruni dýranna eða frá hvaða birgi þau koma, þ.m.t. fullt heimilisfang

— fjöldi og aldur dýranna sem afhent eru
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— aðbúnaður (hitastig, lýsing, o.s.frv.)

— fóður (heiti, tegund, birgir, lotunúmer, innihald og, ef þekkt, plöntuestrógeninnihald)

— undirburður (heiti, tegund, birgir, innihald)

— aðstæður í búrum og fjöldi dýra í hverju búri.

Greiningarskilyrði

— aldur við vönun og tímalengd aðlögunar eftir vönun

— þyngd hvers dýrs við upphaf rannsóknar (með 0,1 g nákvæmni)

— aðferð við slembiröðun og skrá yfir val í burðarefnis-, samanburðar- og prófunaríðefnishópa og í búr

— meðaltals- og staðalfrávik líkamsþyngdar í hverjum hóp fyrir hvern vigtunardag meðan á rannsókn stendur

— rök fyrir vali á skammtastærð

— íkomuleið prófunaríðefnisins og rökstuðningur fyrir valinu á váhrifaleið

— ef um er að ræða greiningu fyrir andandrógenvirkni, testósterónprópíónatmeðferð (skammtur og magn)

— meðhöndlun með prófunaríðefninu (skammtur og magn)

— tímasetning skömmtunar

— verkferli við krufningu, þ.m.t. aðferðir við blóðtæmingu og deyfingu

— ef framkvæmd er sermisgreining skal veita upplýsingar um aðferðina. Til dæmis, ef notuð er geislaónæmismæling skal 
skrá geislaónæmismælingaraðferðina, hvaðan sett til geislaónæmismælingar eru fengin, hvenær settin renna út, aðferð við 
sindurtalningu og stöðlun.

Niðurstöður

— daglegar athuganir fyrir hvert dýr á meðan á skömmtun stendur, þ.m.t.:

— líkamsþyngd (með 0,1 g nákvæmni)

— klínísk einkenni (ef þau eru til staðar)

— allar mælingar eða athugasemdir tengdar fóðuráti

— krufningarathuganir fyrir hvert dýr, þ.m.t.:

— dagsetning krufningar

— meðferðarhópur dýrsins

— auðkenni dýrsins

— kryfjari

— á hvaða tíma dags krufning og skurður fóru fram

— aldur dýrsins

— endanleg þyngd við krufningu með athugasemdum um tölfræðilega marktæka aukningu eða rýrnun

— röðun á blóðtæmingu og skurði við krufningu

— þyngd hinna fimm andrógenháðu markvefja:

— kviðlægi blöðruhálskirtillinn (með 0,1 mg nákvæmni)

— sáðblöðrur ásamt hlaupkirtlum, að vökva meðtöldum (parað, með 0,1 mg nákvæmni)

— Lyftivöðvi endaþarms og klumbu- og vattarvöðvaflókinn (með 0,1 mg nákvæmni)

— klumbukirtlarnir (votvigt – paraðir, með 0,1 mg nákvæmni)

— reðurhúfan (votvigt, með 0,1 mg nákvæmni)
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— þyngd valkvæðra vefja, ef þeir eru teknir með:

— lifur (með 0,1 g nákvæmni)

— nýru (pöruð, með 0,1 mg nákvæmni)

— nýrnahettur (paraðar, með 0,1 mg nákvæmni)

— almennar athugasemdir

— greining á hormónum í sermi, ef hún er gerð

— gulbúskveikja í sermi (valkvætt – ng í ml af sermi) og

— testósterón í sermi (valkvætt – ng í ml af sermi)

— almennar athugasemdir.

Samantekt gagna

Gögn skulu tekin saman í töflu sem inniheldur sýnastærðina fyrir hvern hóp, meðalgildi, og staðalskekkju meðaltals eða 
staðalfrávik. Í töflum skulu koma fram líkamsþyngdir við krufningu, breytingar á líkamsþyngd frá upphafi skömmtunar og fram 
að krufningu, þyngd aukamarkvefja úr æxlunarfærum, og öll þyngd valkvæðra líffæra.

Umfjöllun um niðurstöðurnar

Greining á niðurstöðunum

59. Framkvæma skal tölfræðilega greiningu á líkamsþyngd og þyngd líffæra við krufningu til að leita að einkennum, s.s. einsleitni 
í dreifni, með viðeigandi gagnavörpunum ef þörf er á. Meðferðarhópar skulu bornir saman við samanburðarhóp með aðferðum 
í líkingu við dreifnigreiningu og því næst með parasamanburði (t.d. einhliða prófi Dunnetts) og viðmiðun fyrir tölfræðilegan 
mismun, t.d. p ≤ 0,05. Auðkenna skal þá hópa þar sem fram kemur tölfræðileg marktækni. Hins vegar skal forðast að nota 
„hlutfallslega þyngd líffæra“ vegna ógildra tölfræðilegra forsendna sem liggja að baki þessarar gagnameðhöndlunar.

60. Varðandi andrógenörvun þá skal samanburðurinn vera prófunarhópurinn sem fær eingöngu burðarefni. Einkenni verkunarháttar 
prófunaríðefnis geta kallað fram mismunandi hlutfallslegar svaranir á milli vefja, t.d. hefur trenbólon, sem ekki er hægt að 
5 α-afsýra, greinilegri áhrif á lyftivöðva endaþarms og klumbu- og vattarvöðvana og reðurhúfuna en testósterónprópíónat. 
Tölfræðilega marktæk aukning (p ≤ 0,05) á þyngd einhverra tveggja eða fleiri af hinum fimm andrógenháðu markvefjum 
(kviðlæga blöðruhálskirtlinum, lyftivöða endaþarms og klumbu- og vattarvöðvunum, reðurhúfunni, hlaupkirtlunum, 
sáðblöðrunum og hlaupkirtlunum) skal teljast vera jákvæð niðurstaða um virkni andrógenörva og allir markvefirnir ættu að 
sýna aukinn vöxt að einhverju marki. Ná má samanlögðu mati á öllum svörunum vefja aukalíffæra kynkerfis með viðeigandi 
fjölbreytugagnagreiningu. Þetta gæti bætt greininguna, einkum í tilvikum þegar einungis einn vefur skilar tölfræðilega marktækri 
svörun.

61. Varðandi andrógenandörva þá skal samanburðurinn vera prófunarhópurinn sem fær viðmiðunarandrógen (einungis 
testósterónprópíónat). Einkenni verkunarháttar prófunaríðefnis geta kallað fram mismunandi hlutfallslegar svaranir á milli vefja, 
t.d. hafa 5α-redúktasalatar, eins og t.d. fínasteríð, greinilegri áhrif á kviðlæga blöðruhálskirtilinn en á aðra vefi, samanborið 
við öfluga andrógenblokka eins og flútamíð. Tölfræðilega marktæk minnkun (p ≤ 0,05) á þyngd einhverra tveggja eða fleiri af 
hinum fimm andrógenháðu markvefjum (kviðlæga blöðruhálskirtlinum, lyftivöða endaþarms og klumbu- og vattarvöðvunum, 
reðurhúfunni, sáðblöðrunum og hlaupkirtlunum) samanborið við meðferð með testósterónprópíónati eingöngu skal teljast 
vera jákvæð niðurstaða um virkni andrógenblokka og allir markvefirnir ættu að sýna rýrnun í vexti að einhverju marki. Ná 
má samanlögðu mati á öllum svörunum vefja aukalíffæra kynkerfis með viðeigandi fjölbreytugagnagreiningu. Þetta gæti bætt 
greininguna, einkum í tilvikum þegar einungis einn vefur skilar tölfræðilega marktækri svörun.

62. Gögnin skulu tekin saman í töflu þar sem fram koma meðaltal, staðalskekkja meðaltals, (staðalfrávik væri einnig viðunandi) og 
úrtaksstærð fyrir hvern hóp. Einnig skal birta töflur yfir einstaklingsbundin gögn. Rannsaka skal einstaklingabundnu gildin, meðaltal, 
staðalskekkju (staðalfrávik), og fráviksstuðul fyrir samanburðargögnin til að ákvarða hvort þau uppfylli samþykktarviðmiðanir 
fyrir samkvæmni við þau sögulegu gildi sem búist er við. Fráviksstuðlar sem eru hærri en þau fráviksstuðlagildi sem fram 
koma í töflu 1 (sjá 25. og 26. lið) fyrir þyngd hvers líffæris ættu að ákvarða hvort villur eru í gagnaskráningu eða innslætti eða 
hvort rannsóknarstofan hefur enn ekki náð réttum tökum á skurði andrógenháðu vefjanna, þannig að frekari þjálfunar/æfingar 
sé þörf. Fráviksstuðlar (staðalfrávik deilt með meðalþyngd líffæra) eru almennt samanburðarnákvæmir á milli rannsóknarstofa 
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og rannsókna. Framlögð gögn skulu a.m.k. innihalda: þyngd kviðlæga blöðruhálskirtilsins, sáðblaðranna, lyftivöða endaþarms 
og klumbu- og vattarvöðvanna, klumbukirtlanna, reðurhúfunnar og lifrarinnar og líkamsþyngd og breytingar á henni frá upphafi 
skömmtunar fram að krufningu. Einnig má setja fram gögn eftir aðlögun samdreifni fyrir líkamsþyngd, en það skal ekki koma í 
stað framlagningar á óbreyttum gögnum. Ef aðskilnaður forhúðar og reðurhúfu á sér ekki stað í neinum hópanna skal að auki skrá 
tilvik um aðskilnað forhúðar og reðurhúfu og bera gögnin saman við samanburðarhópinn með nákvæmniprófun Fishers.

63. Þegar tölvuinnfærðu gagnafærslurnar eru staðfestar með samanburði við upprunalegu gagnablöðin skal athuga vandlega þau 
líffæraþyngdargildi sem eru ekki líffræðilega líkleg eða víkja meira en þremur staðalfrávikum frá meðaltali þess meðferðarhóps 
og það kann að þurfa að kasta þeim þar sem líklegt er að þau séu til komin vegna villna í skráningunni.

64. Samanburður rannsóknarniðurstaðna við fráviksstuðlagildi frá Efnahags- og framfarastofnuninni (í töflu 1) er oft mikilvægt skref 
í túlkun í tengslum við marktæki rannsóknarniðurstaðnanna. Á rannsóknarstofunni skal geyma rannsóknarsöguleg gögn um 
samanburðarhópa sem fengu eingöngu burðarefni. Á rannsóknarstofunni skal einnig geyma rannsóknarsöguleg gögn um svaranir 
við jákvæðum viðmiðunaríðefnum, s.s. testósterónprópíónati og flútamíði. Rannsóknarstofur geta einnig reglulega prófað svörun 
við þekktum veikum andrógenörvum og -blokkum og varðveitt þau gögn. Bera má þessi gögn saman við fyrirliggjandi gögn frá 
Efnahags- og framfarastofnuninni til að tryggja að aðferðir rannsóknarstofunnar skili nægjanlegri tölfræðilegri nákvæmni og 
styrk.

__________
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1. viðbætir

SKILGREININGAR:

Andrógenvirkni er hugtak sem er notað til að lýsa jákvæðum áhrifum á vöxt andrógenháðra vefja.

Andandrógenvirkni er eiginleiki íðefnis til að bæla niður virkni testósterónprópíónats í spendýri.

Íðefni er efni eða blanda.

Fæðingardagur er dagur 0 eftir got.

Skammtur er það magn prófunaríðefnis sem er gefið. Í Hershberger-lífgreiningu er skammturinn settur fram sem þyngd prófunaríðefnis á 
hverja einingu líkamsþyngdar tilraunadýrs á dag (t.d. mg/kg líkamsþyngdar/dag).

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

Dauðvona er hugtak notað til að lýsa deyjandi dýri, þ.e. sem er við það að deyja.

Dagur X eftir got er dagur X í lífi eftir fæðingardag.

Næmleiki er geta prófunaraðferðar til að sanngreina íðefni sem hafa þann eiginleika sem prófað er fyrir.

Sérhæfni er geta prófunaraðferðar til að sanngreina á réttan hátt íðefni sem hafa ekki þann eiginleika sem verið er að prófa fyrir.

Prófunaríðefni er sérhvert efni eða blanda sem er prófuð með þessari prófunaraðferð.

Fullgilding er vísindalegt ferli hannað til að lýsa rekstrarlegum kröfum og takmörkunum prófunaraðferðar og til að sýna fram á áreiðanleika 
og vægi í tilteknum tilgangi.

_________
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ATHUGASEMDIR VIÐ RAMMANN:

1. athugasemd:  Hægt er að koma inn og fara út á öllum þrepum og veltur það á eðli fyrirliggjandi upplýsingaþarfa fyrir hættu- og 
áhættumat.

2. athugasemd:  Á 5. þrepi skal visteiturefnafræðin ná til endapunkta sem gefa til kynna gangvirki sem hafa skaðleg áhrif og hugsanlegan 
skaða fyrir menn.

3. athugasemd:  Þegar fjölþætt líkan nær til nokkurra af eins endapunkts greiningunum myndi það líkan koma í staðinn fyrir umræddar 
eins endapunkts greiningar.

4. athugasemd:  Matið á hverju íðefni skal byggja á hverju tilviki fyrir sig, með tilliti til allra fyrirliggjandi upplýsinga og með hlutverk 
hvers þreps í huga.

5. athugasemd:  Ramminn skal, á þessum tímapunkti, ekki teljast ná til alls sviðsins. Á þrepum 3., 4. og 5. felur hann í sér greiningar sem 
eru annað hvort fyrirliggjandi eða sem eru í fullgildingarferli. Að því er þær síðarnefndu varðar eru þær teknar með til 
bráðabirgða. Þegar þær hafa verið fullþróaðar og fullgiltar verða þær formlega teknar inn í rammann.

6. athugasemd:  Ekki skal líta svo á að 5. þrep nái einungis til endanlegra prófana. Prófanir sem eru hluti af því þrepi teljast vera innlegg 
í almennt mat á hættum og áhættum.
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B.56  FRAMLENGD EINNAR KYNSLÓÐAR RANNSÓKN Á EITURHRIFUM Á ÆXLUN

INNGANGUR

1. Þessi prófunaraðferð jafngildir OECD-viðmiðunarreglu 443 um prófanir (2012). Hún byggist á tillögu frá Agricultural 
Chemical Safety Assessment (ACSA) Technical Committee innan ILSI Health and Environmental Sciences Institute (HESI) um 
æviskeiðstengda framlengda einnar kynslóðar rannsókn á eiturhrifum á æxlun í F1-dýrum, eins og kemur fram í Cooper et al., 
2006 (1. heimild). Margar endurbætur og skýringar hafa bæst við hönnun rannsóknarinnar til að gera hana sveigjanlegri og til 
að leggja áherslu á að hafist sé handa með hliðsjón af fyrirliggjandi þekkingu samhliða því að nota raunathuganir til að leiðbeina 
um og aðlaga prófunina. Í þessari prófunaraðferð eru veittar nákvæmar lýsingar á aðferðum við framkvæmd framlengdrar einnar 
kynslóðar rannsóknar á eiturhrifum á æxlun. Í prófunaraðferðinni er lýst þremur rannsóknarþýðum F1-dýra:

Þýði 1: mat á endapunktum í æxlun/þroskun; þetta þýði má framlengja til að taka inn F2-kynslóð.

Þýði 2: mat á hugsanlegum áhrifum af váhrifum frá íðefni á taugakerfi sem er að þroskast.

Þýði 3: mat á hugsanlegum áhrifum af váhrifum frá íðefni á ónæmiskerfi sem er að þroskast.
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2. Ákvarðanir um hvort meta eigi aðra kynslóðina og sleppa þýðinu fyrir taugaeiturhrif á þroskun og/eða þýðinu fyrir ónæmiseiturhrif 
á þroskun skulu endurspegla fyrirliggjandi þekkingu á íðefninu sem á að meta, sem og þörfum hinna ýmsu eftirlitsyfirvalda. 
Tilgangurinn með prófunaraðferðinni er að veita upplýsingar um hvernig framkvæma má rannsóknina og til að fjalla um hvernig 
meta skuli hvert þýði.

3. Verkferli fyrir ákvörðun um innri kveikingu til að fá fram aðra kynslóð er lýst í leiðbeiningarskjali Efnahags- og framfara-
stofnunarinnar nr. 117 (39. heimild) fyrir þau eftirlitsyfirvöld sem nota innri kveikjur.

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

4. Meginmarkmiðið með framlengdu einnar kynslóðar rannsókninni á eiturhrifum á æxlun er að meta tiltekin æviskeið 
sem aðrar eiturhrifarannsóknir ná ekki til og prófa fyrir áhrifum sem geta orðið vegna váhrifa frá íðefni fyrir og eftir got. 
Varðandi æxlunarendapunkta þá er gert ráð fyrir að fyrsta skrefið sé að upplýsingar, þegar þær liggja fyrir, úr rannsóknum með 
endurteknum skömmtum (þ.m.t. skimunarrannsóknir fyrir eiturhrifum á æxlun, s.s. OECD-viðmiðunarregla 422 um prófanir (32. 
heimild)), eða skammtíma skimunargreiningar fyrir innkirtlatruflandi efnum (t.d. legörvunargreining — prófunaraðferð B.54 (36. 
heimild) og Hershberger-greining — prófunaraðferð B.55 (37. heimild)) séu notaðar til að greina áhrif á æxlunarfæri karldýra og 
kvendýra. Þar á meðal mætti telja sæðismyndun (vefjameinafræði eistna) hjá karldýrum, og gangferla, eggbústalningar/þroskun 
eggfrumna og heilleika eggjastokka (vefjameinafræði) hjá kvendýrum. Þannig er framlengda einnar kynslóðar rannsóknin á 
eiturhrifum á æxlun prófun fyrir æxlunarendapunktum þar sem þörf er fyrir samskipti á milli karldýra og kvendýra, kvendýr 
með fangi og kvendýr með afkvæmi, og F1-kynslóðina þar til kynþroskaskeiði er lokið (sjá leiðbeiningarskjal Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar nr. 151 sem styður þessa prófunaraðferð (40. heimild)).

5. Prófunaraðferðin er hönnuð til að fá fram mat á áhrifum íðefna á þroskun fyrir og eftir got, sem og ítarlegt mat á altækum 
eiturhrifum í kvendýrum með fangi og mjólkandi kvendýrum og í ungum og fullvöxnum afkvæmum. Nákvæmri rannsókn á 
mikilvægum endapunktum þroskunar, s.s. lífvænleika afkvæma, heilbrigði nýbura, þroskunarstöðu við got, og líkamlegri og 
starfrænni þroskun fram að fullorðinsaldri, er ætlað að sanngreina tilgreind marklíffæri í afkvæmunum. Því til viðbótar mun 
rannsóknin veita og/eða staðfesta upplýsingar um áhrif prófunaríðefnis á heilleika og frammistöðu æxlunarfæra í fullvöxnum 
karldýrum og kvendýrum. Sérstaklega, en þó ekki einvörðungu, er litið til eftirfarandi mæliþátta: kynkirtlastarfsemi, gangferils, 
þroskunar sæðis í eistnalyppum, mökunarhegðunar, getnaðar, meðgöngu, gots og mjólkurmyndunar. Enn fremur munu þær 
upplýsingar sem fást úr matinu á taugaeiturhrifum á þroskun og ónæmiseiturhrifum á þroskun lýsa hugsanlegum áhrifum á þessi 
kerfi. Gögnin úr þessum prófunum ættu að gera kleift að ákvarða mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif, lægstu mörk um 
merkjanleg, skaðleg áhrif og/eða viðmiðunarskammta fyrir hina ýmsu endapunkta og/eða vera notuð til að lýsa áhrifum sem 
greindust í fyrri rannsóknum með endurteknum skömmtum og/eða gagnast sem leiðarvísir um frekari prófanir.

6. Aðferðarlýsingin er sýnd sem skýringarmynd á mynd 1. Nokkrum hópum kynþroska karl- og kvendýra er gefið prófunaríðefnið 
samfleytt í kvörðuðum skömmtum. Þessi foreldrakynslóð (P) fær skammta í skilgreint tímabil fyrir pörun (valið á grunni 
fyrirliggjandi upplýsinga um prófunaríðefnið, en að lágmarki tvær vikur) og á tveggja vikna pörunartímabili. Karldýr af 
foreldrakynslóðinni frá frekari meðferð a.m.k. þar til F1-kynslóðin hefur verið vanin af spena. Dýrin skulu að lágmarki fá 
meðhöndlun í 10 vikur. Það kann að þurfa að meðhöndla þau lengur ef þörf er á að fá skýringar á áhrifum á æxlun. Meðhöndlun á 
kvendýrum af foreldrakynslóðinni er haldið áfram meðan á meðgöngu og mjólkurskeiði stendur og lýkur þegar ungar þeirra hafa 
verið vandir af spena (þ.e. 8–10 vikna meðferð). F1-afkvæmin frá frekari meðferð með prófunaríðefninu frá því þau eru vanin af 
spena og fram á fullorðinsaldur.  Ef önnur kynslóð er metin (sjá leiðbeiningarskjal Efnahags- og framfarastofnunarinnar nr. 117 
(39. heimild)), er meðferð á F1-afkvæmunum haldið áfram þar til F2-afkvæmin eru vanin af spena, eða þar til rannsókninni lýkur.

7. Gerðar eru klínískar athuganir og meinafræðilegar rannsóknir á öllum dýrum til að leita að merkjum um eiturhrif og er lögð 
sérstök áhersla á heilleika og starfsemi æxlunarfæra karl- og kvendýra og á heilbrigði, vöxt, þroskun og starfsgetu afkvæmanna. 
Um leið og þau hafa verið vanin af spena er völdum afkvæmum skipað í tiltekna undirhópa (þýði 1–3, sjá 33. og 34. lið og 
mynd 1) til frekari rannsókna, þ.m.t. á kynþroska, heilleika og starfsemi æxlunarfæra, taugafræðilegum og atferlisfræðilegum 
endapunktum, og starfsemi ónæmiskerfisins.

8. Þegar rannsóknin er framkvæmd skal fara eftir þeim leiðbeinandi meginreglum og athugunarefnum sem tilgreind eru 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 (34. heimild).
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9.	 Þegar	 nægjanlegur	 fjöldi	 rannsókna	 liggur	 fyrir	 til	 að	 staðfesta	megi	 áhrifin	 af	 þessari	 nýju	 hönnun	 rannsóknarinnar	 verður
prófunaraðferðin	endurmetin	og,	ef	nauðsynlegt	þykir,	endurskoðuð	í	ljósi	fenginnar	reynslu.

Mynd 1

Skýringarmynd af framlengdri einnar kynslóðar rannsókn á eiturhrifum á æxlun

Krufning  
Dýr	af	foreldra

kynslóð

Skömmtun

Fyrir pörun Við pörun Eftir pörun

for eldrar 
♂

2	vikur 2	vikur 6	vikur

for eldrar 
♀	

2	vikur 2	vikur Meðganga Mjólkurskeið

F1 Þroskun	í	móðurkviði Þar	til	vanið	af	
spena

Eftir	að	vanið	er	
af spena

Foreldra
kynslóð

Þýði Tilgreining Dýr/þýði Kynþroski Áætlaður	aldur	við	krufningu	
(í	vikum)

Markmiðið 
er	20	got	í	
hverjum	hóp

1A
1B
2A
2B
3

Umfram
dýr

Æxlun
Æxlun

Taugaeiturhrif
Taugaeiturhrif

Ónæmiseiturhrif
Til	vara

20	kk	+	20	kvk
20	kk	+	20	kvk

10	kk	+	10	kvk	@
10	kk	+	10	kvk	@
10	kk	+	10	kvk	@

Já
Já
Já

Nei
Já

Nei

13
14	eða	20–25	ef	kveikingu	

er beitt
11–12

3
8
3

@	eitt	úr	hverju	goti	og	dæmigert	fyrir	20	got	alls	þegar	það	er	mögulegt

LÝSING Á AÐFERÐINNI/UNDIRBÚNINGI FYRIR PRÓFUNINA

Dýr

Val á dýrategund og stofni

10.	 Meta	skal	vandlega	val	á	dýrategund	fyrir	prófun	á	eiturhrifum	á	æxlun	með	tilliti	til	allra	fyrirliggjandi	upplýsinga.	Að	jafnaði
er	rottan	ákjósanlegasta	tegundin,	vegna	umfangs	bakgrunnsgagna	og	samanburðarhæfis	við	almennar	eiturhrifaprófanir,	og	þær	
viðmiðanir	og	þau	tilmæli	sem	gefin	eru	í	þessari	prófunaraðferð	vísa	til	þeirrar	tegundar.	Sé	önnur	tegund	notuð	þarf	að	rökstyðja
það	og	gera	viðeigandi	breytingar	á	aðferðarlýsingunni.	Ekki	skal	nota	stofna	með	litla	frjósemi	eða	sem	vitað	er	að	algengt	sé	að	
myndi	með	sér	sjálfsprottna	þroskunargalla.

Aldur, líkamsþyngd og viðmiðanir fyrir inntöku

11.	 Nota	skal	heilbrigða	foreldra	sem	hafa	ekki	verið	notaðir	áður	við	tilraunir.	Rannsaka	skal	bæði	karl	og	kvendýr	og	kvendýrin
skulu	vera	eibær	og	ekki	með	fangi.	Dýrin	af	 foreldrakynslóðinni	 skulu	vera	kynþroska,	af	 svipaðri	þyngd	 (innan	kyns)	við	
upphaf	skömmtunar,	á	svipuðum	aldri	(u.þ.b.	90	daga)	við	pörun,	og	vera	dæmigerð	fyrir	tegundina	og	stofninn	sem	eru	notuð.
Dýrin	skulu	fá	minnst	5	daga	til	aðlögunar	eftir	komu.	Dýrin	eru	valin	af	handahófi	í	samanburðar	og	meðferðarhópa	með	aðferð
sem	skilar	sambærilegum	meðaltalsgildum	fyrir	líkamsþyngd	á	milli	hópanna	(þ.e.	±	20%	af	meðaltalinu)

Aðbúnaður og fóðrun

12.	 Hiti	í	vistarverum	tilraunadýranna	skal	vera	22	°C	(±3	ºC).	Rakastig	skal	vera	á	bilinu	30–70%,	ákjósanlega	á	bilinu	50–60%.
Gervilýsing	skal	stillt	á	að	gefa	12	klukkustunda	birtu	og	12	klukkustunda	myrkur.		Nota	má	hefðbundið	rannsóknarstofufóður
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ásamt ótakmörkuðu drykkjarvatni. Gefa skal plöntuestrógeninnihaldi fóðursins sérstakan gaum þar sem hátt gildi plöntuestrógena 
í fóðrinu gæti haft áhrif á tiltekna æxlunarendapunkta. Mælt er með notkun á stöðluðu fóðri með uppgefinni samsetningu þar 
sem dregið hefur verið úr estrógenvirkum íðefnum (2. og 30. heimild). 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. Staðfesta skal innihald, einsleitni og stöðugleika 
prófunaríðefnisins í fóðrinu. Gera skal reglubundnar greiningar á fóðri og drykkjarvatni til að leita að aðskotaefnum. Geyma skal 
sýni úr hverri lotu fóðursins sem er notað í rannsókninni, við viðeigandi skilyrði (t.d. frosin við –20 °C) fram að lokafrágangi 
skýrslunnar, ef vera skyldi að gera þyrfti frekari greiningu á innihaldi fóðursins.

13. Dýrin skulu höfð saman í búrum í litlum hópum af sama kyni og innan sama meðferðarhóps. Þau má hafa hvert í sínu búri 
til að komast hjá hugsanlegum meiðslum (t.d. karldýr eftir pörunartímabilið). Pörun skal fara fram í hentugum búrum. Þegar 
vísbendingar eru um að mökun hafi átt sér stað skulu kvendýr, sem gert er ráð fyrir að séu með fangi, höfð hvert í sínu gotbúri eða 
búri fyrir kvendýr með unga þar sem þau fá viðeigandi og skilgreint efni í bæli. Got eru hýst með mæðrum sínum þar til þau eru 
vanin af spena. F1-dýr skulu hýst í litlum hópum af sama kyni og úr sama meðferðarhópi frá því þau eru vanin af spena og fram að 
lokum rannsóknarinnar. Hafa má dýr hvert í sínu búri ef vísindaleg rök eru fyrir því. Plöntuestrógeninnihald í því undirburðarefni 
sem verður fyrir valinu skal vera eins lítið og hægt er.

Fjöldi og auðkenni dýra

14. Að jafnaði skal hver prófunar- og samanburðarhópur innihalda nægjanlegan fjölda pörunardýra til að skila a.m.k. 20 kvendýrum 
með fangi í hverjum skammtahópi. Markmiðið er að þunganir verði nægilega margar til að tryggja að marktækt mat fáist á mætti 
íðefnisins til að hafa áhrif á frjósemi, meðgöngu og atferli mæðra af foreldrakynslóðinni og vöxt og þroskun F1-afkvæmanna frá 
getnaði fram að fullum þroska. Þó að ekki takist að ná þeim fjölda kvendýra með fangi sem óskað er eftir ógildir það ekki endilega 
rannsóknina og skal slíkt metið í hverju tilviki fyrir sig og að teknu tilliti til hugsanlegra orsakatengsla við prófunaríðefnið.

15. Hverju dýri í foreldrakynslóðinni er úthlutað einkvæmu auðkennisnúmeri áður en skömmtun hefst. Ef rannsóknarsöguleg gögn 
rannsóknarstofunnar benda til þess að umtalsvert hlutfall kvendýra hafi ekki reglulega (4 eða 5 daga) gangferla er mælt með að 
mat verði gert á gangferlum áður en meðferð hefst. Til vara má stækka hópana til að tryggt sé að 20 kvendýr hið minnsta í hverjum 
hópi myndu hafa reglulegan (4 eða 5 daga) gangferil við upphaf meðferðarinnar. Öll F1-afkvæmi eru auðkennd einkvæmt þegar 
nýgotnir ungar eru skoðaðir í fyrsta skipti á gotdegi eða 1. degi eftir got. Í gegnum alla rannsóknina skal halda skrár þar sem 
tilgreint er hvaða goti öll F1-dýr, og F2-dýr ef við á, tilheyra.

Prófunaríðefni

Fyrirliggjandi upplýsingar um prófunaríðefnið

16. Rýni í fyrirliggjandi upplýsingar er mikilvæg vegna ákvarðanatöku um íkomuleið, um val á burðarefni, val á dýrategund, val á 
skömmtum og hugsanlegum breytingum á skömmtunaráætluninni. Því skal, við skipulagningu á framlengdri einnar kynslóðar 
rannsókn á eiturhrifum á æxlun, líta til allra fyrirliggjandi upplýsinga sem máli skipta um prófunaríðefnið, þ.e. eðlisefnafræði 
þess, eiturefnahvarfafræði (þ.m.t. tegundarbundin efnaskipti), eiturhrifafræðilega eiginleika, vensl byggingar og virkni, 
efnaskipaferli í glasi, niðurstöður úr fyrri eiturhrifarannsóknum og viðeigandi upplýsingar um efni með skylda byggingu. 
Hægt er að leiða undirbúningsupplýsingar um upptöku, dreifingu, efnaskipti og útskilnað og um uppsöfnun í lífverum út frá 
efnafræðilegri byggingu, eðlisefnafræðilegum gögnum, blóðvökvaprótínbindirannsóknum eða eiturefnahvarfarannsóknum, og 
þá gefa niðurstöður úr eiturhrifarannsóknum viðbótarupplýsingar, t.d. mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif, efnaskipti eða 
vakningu efnaskipta.

Athugun á gögnum um eiturefnahvörf

17. Þó þeirra sé ekki krafist eru gögn um eiturefnahvörf úr fyrri skammtastærðarannsókn eða úr öðrum rannsóknum afar gagnleg 
við áætlanagerð um hönnun rannsóknar, val á skammtastærðum og túlkun niðurstaðna. Sérstaklega nytsamleg eru gögn sem: 1) 
staðfesta að ungar og fóstur sem eru að þroskast hafi orðið fyrir váhrifum frá prófunaríðefninu (eða tengdu umbrotsefni), 2) gefa 
áætlun um innri skammtamælingar og 3) meta hugsanlega skammtaháða mettun hvarfaferla. Einnig skal líta til viðbótarupplýsinga 
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um eiturefnahvörf, s.s. lýsingar á umbrotsefnum, styrk- og tímaferli o.s.frv., ef þær liggja fyrir. Einnig má safna stoðupplýsingum 
um eiturefnahvörf á meðan á meginrannsókninni stendur, að því tilskildu að það trufli ekki söfnun og túlkun á endapunktum 
meginrannsóknarinnar.

Almennt séð er eftirfarandi gagnamengi um eiturefnahvörf gagnlegt þegar framlengd einnar kynslóðar rannsókn á eiturhrifum á 
æxlun er skipulögð:

— síðstig meðgöngu (t.d. 20. dagur þungunar) — blóð úr móður og fóstri

— á miðju mjólkurskeiði (10. dagur eftir got) — blóð úr móður, blóð úr unga og/eða mjólk

— snemma eftir að ungi er vaninn af spena (t.d. 28. dagur eftir got) — blóðsýni úr unga sem hefur verið vaninn af spena.

Ákvörðun á greiniefnum (t.d. upprunalegt íðefni, og/eða umbrotsefni) og sýnatökuaðferð skal vera sveigjanleg. Til dæmis veltur 
fjöldi og tímasetning sýnatöku á tilteknum sýnatökudegi á váhrifaleiðinni og fyrri þekkingu á eiturefnahvarfaeiginleikum í dýrum 
sem eru ekki með fangi. Í fóðurrannsóknum nægir að taka alltaf sýni á einum tilteknum tíma á hverjum þessara daga, en ef um er 
að ræða skömmtun gegnum magaslöngu getur þurft að bæta við sýnatökutímum til að ná fram betra mati á sviði innri skammta. 
Hins vegar er ekki nauðsynlegt að mynda fullkomið styrk- og tímaferli á neinum sýnatökudegi. Ef nauðsyn krefur má hópa blóð 
eftir kyni innan gota til greiningar á fóstrum og nýgotnum ungum.

Íkomuleið

18. Íkomuleiðin skal valin með tilliti til þeirrar leiðar eða leiða sem mestu skipta í sambandi við váhrif á menn. Þó að aðferðarlýsingin 
sé hönnuð fyrir gjöf prófunaríðefnisins með fóðri er hægt að breyta henni fyrir gjöf eftir öðrum leiðum (drykkjarvatni, með 
magaslöngu, innöndun, um húð), allt eftir eiginleikum íðefnisins og þeim upplýsingum sem krafist er.

Val á burðarefni

19. Ef nauðsyn krefur er prófunaríðefnið leyst upp eða búin til úr því sviflausn í heppilegu burðarefni. Mælt er með því, verði því 
við komið, að fyrst sé tekið til athugunar að nota vatnslausn/sviflausn, en að öðrum kosti lausnir/sviflausnir í olíu (t.d. maísolíu). 
Ef notuð eru önnur burðarefni en vatn skulu eitureiginleikar þeirra vera þekktir. Forðast skal að nota burðarefni með eðlislægan 
eiturhrifamátt (t.d. aseton, dímetýlsúlfoxíð). Ákvarða skal stöðugleika prófunaríðefnisins í burðarefninu. Taka skal til athugunar 
eftirfarandi eiginleika ef burðarefni eða annað aukefni er notað til að auðvelda skömmtun: áhrif á ísog, dreifingu, efnaskipti eða 
geymd prófunaríðefnisins, áhrif á efnaeiginleika prófunaríðefnisins sem geta breytt eitureiginleikum þess, og áhrif á fóðurát eða 
vatnsdrykkju eða næringarástand dýranna.

Val á skömmtum

20. Að jafnaði skal nota a.m.k. þrjár skammtastærðir og samskeiða samanburðarhóp í rannsókninni. Við val á viðeigandi 
skammtastærðum skal rannsakandinn taka til athugunar allar fyrirliggjandi upplýsingar, þ.m.t. um skammtastærðir í fyrri 
rannsóknum, gögn um eiturefnahvörf í dýrum með og án fangs, umfang umfærslu með móðurmjólk og mat á váhrifum á menn. 
Ef fyrir liggja gögn um eiturefnahvörf sem benda til skammtaháðrar mettunar eiturefnahvarfaferla skal gæta þess að forðast sé 
að nota stóra skammta sem sýna greinilega mettun, auðvitað með tilliti til þess að reiknað er með að váhrif á menn verði vel 
undir mettunarmörkum. Í slíkum tilvikum skal stærsti skammturinn vera við eða aðeins yfir hverfipunktinum fyrir umskipti yfir 
í ólínulegt eiturefnahvarfaatferli.

21. Vanti viðeigandi gögn um eiturefnahvörf skal byggja skammtastærðina á eiturhrifum, nema ef eðlisefnafræðilegir eiginleikar 
prófunaríðefnisins takmarka þau. Ef skammtastærðir byggjast á eiturhrifum skal velja stærsta skammtinn með það fyrir augum 
að vekja einhver altæk eiturhrif, en ekki dauða eða alvarlegar þjáningar dýranna.

22. Velja skal stigminnkandi skammta til að sýna fram á skammtatengd áhrif og til að finna mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif 
eða skammta nærri greiningarmörkunum sem mundu gera kleift að afleiða viðmiðunarskammt fyrir viðkvæmasta endapunktinn 
eða endapunktana. Til að forðast stór bil á milli skammtastærða marka um engin merkjanleg, skaðleg áhrif og lægstu marka um 
merkjanleg, skaðleg áhrif, er algengt að tvö- eða fjórföld bil séu ákjósanlegust. Oft er betra að bæta við fjórða prófunarhópnum 
frekar en að nota mjög stórt bil (t.d. stærra en tugaþrepamillibil) á milli skammta.
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23. Dýrin í samanburðarhópnum fá nákvæmlega sömu meðferð og viðföngin í tilraunahópnum að öðru leyti en því að þau fá 
ekki prófunaríðefnið. Þessi hópur skal ekki fá neina meðferð eða fá sýndarmeðferð eða meðferð með burðarefni eingöngu ef 
burðarefni er notað við gjöf prófunaríðefnisins. Ef burðarefni er notað skal gefa samanburðarhópnum stærsta skammt sem er 
notaður af burðarefninu.

Markprófun

24. Ef engar vísbendingar eru um eiturhrif af skammti sem er minnst 1000 mg/kg líkamsþyngdar/dag, í rannsóknum með 
endurteknum skömmtum, eða ef ekki má búast við eiturhrifum út frá gögnum um íðefni sem hafa svipaða uppbyggingu og/
eða svipaða efnaskiptaeiginleika, sem bendir til svipaðra efnaskiptaeiginleika í lífi/í glasi, kann rannsókn með nokkrum 
skammtastærðum að vera óþörf. Í slíkum tilvikum mætti framkvæma framlengda einnar kynslóðar rannsókn á eiturhrifum á 
æxlun með samanburðarhópi og einum skammti sem er minnst 1000 mg/kg líkamsþyngdar/dag. Ef vísbendingar finnast um 
eiturhrif af þessum háskammti á æxlun eða þroskun þarf hins vegar að gera frekari rannsóknir með minni skammtastærð til að 
finna mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif. Þessar forsendur varðandi markprófanir eiga einungis við þegar váhrif á menn 
benda ekki til þess að þörf sé á stærri skammtastærðum.

VERKLÝSINGAR

Váhrif á afkvæmi

25. Fæðutengd váhrif er ákjósanlegasta aðferðin við inngjöf. Ef gerðar eru rannsóknir með magaslöngu skal bent á að ungarnir fá 
að jafnaði prófunaríðefnið einungis óbeint með mjólkinni þar til farið er að gefa þeim skammta beint um leið og þeir hafa verið 
vandir af spena. Í rannsóknum með fóðri eða drykkjarvatni fá ungarnir prófunaríðefnið að auki beint þegar þeir byrja að éta fóður 
sjálfir í síðustu viku mjólkurskeiðsins. Hafa skal í huga breytingar á hönnun rannsóknarinnar þegar útskilnaður prófunaríðefnisins 
í mjólkinni er vægur og ef vísbendingar skortir um að afkvæmin verði fyrir stöðugum váhrifum. Í þeim tilvikum skal taka 
til athugunar beina skömmtun til unganna á mjólkurskeiðinu á grunni fyrirliggjandi upplýsinga um eiturefnahvörf, eiturhrif í 
afkvæmum eða breytingar á lífmerkjum (3. og 4. heimild). Íhuga skal vandlega  kostina og gallana áður en hafin er rannsókn með 
beinni skömmtun til unga á spena (5. heimild).

Skömmtunaráætlun og gjöf skammta

26. Einhverjar upplýsingar kunna að liggja fyrir um gangferla, vefjameinafræði æxlunarfæra karl- og kvendýra og greiningar á 
sæði í eistum/eistnalyppum, úr fyrri eiturhrifarannsóknum með endurteknum skömmtum sem hafa staðið yfir nægjanlega lengi. 
Tímalengd meðferðar fyrir pörun, í framlengdu einnar kynslóðar rannsókninni á eiturhrifum á æxlun, miðar því að því að greina 
áhrif á starfrænar breytingar sem kunna að trufla mökunarhegðun og frjóvgun. Meðferð fyrir pörun skal vara nægilega lengi til 
að ná fram stöðugum váhrifaskilyrðum í karl- og kvendýrum af foreldrakynslóðinni. Í flestum tilvikum er talið að tveggja vikna 
meðferð fyrir pörun nægi fyrir bæði kynin. Í kvendýrum nær sá tími yfir 3–4 heila gangferla og ætti að nægja til að koma auga 
á skaðleg áhrif á hringrásina. Í karldýrum jafngildir þetta þeim tíma sem tekur fyrir sæðisfrumur sem eru að þroskast að ferðast 
niður eistnalyppurnar og ætti að nægja til að koma auga á áhrif á sæði eftir að það fer úr eistunum (á lokastigum útfrymingar- og 
sleppiskeiði sæðisfrumna og þroskunar sæðis í eistnalyppunum). Við aflífun dýranna, þegar vefjameinafræðirannsókn á eistum 
og eistnalyppum og greining á breytum sem varða sæði eru á dagskrá, munu bæði karldýr af foreldrakynslóðinni og dýr af F1-
kynslóð karldýra hafa orðið fyrir váhrifum í minnst einn heilan sæðismyndunarferil (6., 7., 8. og 9. heimild og leiðbeiningarskjal 
Efnahags- og framfarastofnunarinnar nr. 151 (40. heimild)).

27. Breyta má sviðsmyndum af váhrifum fyrir karldýr fyrir pörun ef í fyrri rannsóknum hafa verið borin skýr kennsl á eiturhrif í 
eistum (truflun á sæðismyndun) eða áhrif á heilleika og starfsemi sæðis. Eins geta þekkt áhrif prófunaríðefnisins á gangferil, og 
þannig á móttækileika kvendýra til pörunar, réttlætt notkun á öðrum sviðsmyndum af váhrifum fyrir pörun. Í sérstökum tilvikum 
getur verið ásættanlegt að hefja meðferð kvendýra af foreldrakynslóðinni einungis eftir að náðst hefur strokprufa sem er jákvæð 
fyrir sæði (sjá leiðbeiningarskjal Efnahags- og framfarastofnunarinnar nr. 151 (40. heimild)).

28. Þegar skömmtunartímabilið fyrir pörun er hafið skulu dýrin fá meðferð með prófunaríðefninu í samfleytt 7 daga/viku fram að 
krufningu. Öllum dýrunum skulu gefnir skammtar með sömu aðferð. Skömmtun skal haldið áfram á meðan tveggja á vikna 
pörunartímabili stendur og, hjá kvendýrum af foreldrakynslóðinni, á meðan á meðgöngu og mjólkurskeiði stendur fram að 
aflífun eftir að ungarnir eru vandir af spena. Karldýr skulu fá sömu meðferð fram að aflífun þegar F1-dýrin hafa verið vanin 
af spena. Í krufningu skulu kvendýrin vera í forgangi og skulu þau krufin á sama/svipuðum degi á mjólkurskeiðinu. Dreifa má 
krufningu karldýra yfir fleiri daga, allt eftir aðstöðu á rannsóknarstofunni. Ef skömmtun var ekki þegar hafin á mjólkurskeiðinu 
skal hefja skömmtun hjá F1-karl- og kvendýrum um leið og þau hafa verið vanin af spena og halda henni áfram fram á áætlaðan 
krufningardag, allt eftir vali í þýði.
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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. Þegar prófunaríðefni er gefið inn í fóðri skal annaðhvort nota stöðugan styrk 
(í milljónarhlutum) í fóðrinu eða stöðuga skammtastærð með tilliti til líkamsþyngdar dýranna en taka skal fram hvor kosturinn er 
valinn.

30. Þegar prófunaríðefnið er gefið með magaslöngu skal magn vökva sem er gefið í einu að jafnaði ekki vera meira en 1 ml/100 g 
líkamsþyngdar (0,4 ml/100 g líkamsþyngdar er hámarkið fyrir olíu, t.d. maísolíu). Að undanskildum ertandi eða ætandi íðefnum, 
sem venjulega hafa í för með sér þeim mun verri áhrif sem styrkleikinn er meiri, skal halda prófunarrúmmálinu sem jöfnustu með 
því að stilla styrkleika þess þannig að rúmmálið haldist stöðugt fyrir allar skammtastærðir. Meðferð skal veitt á svipuðum tíma 
hvern dag. Skammturinn sem hvert dýr fær skal að jafnaði byggjast á nýjustu einstaklingsbundinni ákvörðun á líkamsþyngd og 
skal aðlagaður minnst vikulega hjá fullvöxnum karldýrum og fullvöxnum kvendýrum sem eru ekki með fangi, og á tveggja daga 
fresti hjá kvendýrum með fangi og F1-dýrum sem eru enn á spena og í 2 vikur eftir að þau eru vanin af spena. Ef upplýsingar 
um eiturefnahvörf benda til að umfærsla á prófunaríðefninu gegnum fylgju sé lítil getur þurft að breyta skömmtum sem gefnir 
eru um magaslöngu á síðustu viku meðgöngu til að koma í veg fyrir að móðirin fái allt of eitraðan skammt. Á gotdeginum skal 
kvendýrum ekki gefið með magaslöngu eða nokkurri þeirri meðferð þar sem handleika þarf dýrin en ákjósanlegra er að sleppa 
gjöf prófunaríðefnisins á þeim degi en að trufla gotferlið.

Pörun

31. Hvert kvendýr af foreldrakynslóðinni skal sett með einu, slembivöldu, óskyldu karldýri úr sama skammtahóp (1:1 pörun) þar til 
merki sjást um að mökun hafi farið fram eða 2 vikur hafa liðið. Ef ekki eru nógu mörg karldýr til staðar, t.d. vegna dauða karldýra 
fyrir pörun, þá má nota karldýr sem þegar hafa parað sig (1:1) fyrir eitt eða fleiri kvendýr til viðbótar, þannig að öll kvendýr nái 
að parast. Dagurinn þegar staðfestar vísbendingar eru um pörun (leggangatappi eða sæði finnst) telst vera dagur 0 á meðgöngu. 
Aðskilja skal dýrin eins fljótt og auðið er eftir að vísbendingar um mökun sjást. Ef pörun hefur ekki átt sér stað eftir 2 vikur skal 
aðskilja dýrin án þess að gefa þeim frekari möguleika til að para sig. Pörunardýr skulu greinilega auðkennd í gögnunum.

Stærð gots

32. Á 4. degi eftir got má aðlaga stærð hvers gots með því að fjarlægja aukaunga með slembivali til að eftir verði, eins nálægt því og 
mögulegt er, fimm karldýr og fimm kvendýr í hverju goti. Óviðeigandi er að nota valvísa förgun til að fjarlægja unga, t.d. á grunni 
líkamsþyngdar. Þegar fjöldi kvenkyns eða karlkyns unga kemur í veg fyrir að hægt sé að hafa fimm af hvoru kyni í hverju goti er 
viðunandi að nota ófullkomna aðlögun (t.d. sex karldýr og fjögur kvendýr).

Val á ungum til rannsókna eftir að þeir eru vandir af spena (sjá mynd 1)

33. Um leið og ungarnir hafa verið vandir af spena (í kringum 21. dag eftir got) eru valdir ungar úr öllum gotunum, allt að 20 úr 
hverjum skammtahóp og úr samanburðarhópnum, til frekari rannsókna og haldnir fram að kynþroska (nema ef þörf er fyrir 
prófun á yngri dýrum). Ungar eru valdir með slembivali, með þeirri undantekningu að dýr sem eru auðsjáanlega langt undir 
meðallagi í líkamsburðum (dýr með líkamsþyngd sem er meira en tveimur staðalfrávikum fyrir neðan meðalþyngd unganna í því 
goti) skulu ekki tekin með, þar eð ólíklegt er að þau geti talist dæmigerð fyrir meðferðarhópinn.

Á 21. degi eftir got er hinum völdu F1-ungum skipað með slembivali í eitt af þremur þýðum dýra, eins og hér segir:

Þýði 1 (1A og 1B) = Prófun á eiturhrifum á æxlun/þroskun

Þýði 2 (2A og 2B) = Prófun á taugaeiturhrifum á þroskun

Þýði 3 = Prófun á ónæmiseiturhrifum á þroskun
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Þýði 1A: Eitt karldýr og eitt kvendýr/got/hóp (20/kyn/hóp): forgangsval vegna grundvallarmats á áhrifum á æxlunarfæri og 
almennum eiturhrifum.

Þýði 1B: Eitt karldýr og eitt kvendýr/got/hóp (20/kyn/hóp): forgangsval vegna eftirfylgnimats á tímgunargetu paraðra F1-
dýra, þegar það er metið (sjá leiðbeiningarskjal Efnahags- og framfarastofnunarinnar nr. 117 (39. heimild)), og til að fá fram 
viðbótargögn um vefjameinafræði ef um er að ræða efni sem grunur leikur á að hafi eiturhrif á æxlun eða starfsemi innkirtla, eða 
þegar niðurstöður úr hópi 1A eru tvíræðar.

Þýði 2A: Alls 20 ungar í hverjum hóp (10 karldýr og 10 kvendýr í hóp, eitt karldýr eða eitt kvendýr úr hverju goti) valin til 
taugaatferlisprófana og síðan taugavefjameinafræðimats sem fullvaxin dýr.

Þýði 2B: Alls 20 ungar í hverjum hóp (10 karldýr og 10 kvendýr í hóp, eitt karldýr eða eitt kvendýr úr hverju goti) valin til mats 
á taugavefjameinafræði um leið og þau hafa verið vanin af spena (21. eða 22. dagur eftir got). Ef ekki eru fyrir hendi nægjanlega 
mörg dýr skal skipan dýra í þýði 2A hafa forgang.

Þýði 3: Alls 20 ungar í hverjum hóp (10 karldýr og 10 kvendýr í hóp, eitt úr hverju goti ef mögulegt er). Þörf kann að vera fyrir 
aukaunga úr samanburðarhópnum til að vera jákvæð samanburðardýr í prófun á T-frumuháðri mótefnasvörun á 56. degi ± 3 eftir 
got.

34. Ef ekki er fyrir hendi nægjanlegur fjöldi unga í goti fyrir öll þýði hefur þýði 1 forgang, þar sem það er hægt að framlengja þá 
rannsókn til að fá fram F2-kynslóð. Velja má viðbótarunga í öll þýðin ef um er að ræða sérstakt athugunarefni, t.d. ef grunur 
leikur á að íðefni valdi taugaeiturhrifum, ónæmiseiturhrifum eða eiturhrifum á æxlun. Rannsaka má þessa unga á mismunandi 
tímapunktum eða til að meta viðbótarendapunkta. Ungar sem ekki eru valdir í þýði eru teknir í klíníska lífefnafræðiathugun (55. 
liður) og stórsæja krufningu (68. liður).

Önnur pörun dýranna af foreldrakynslóðinni

35. Að jafnaði er ekki mælt með að láta dýr í foreldrakynslóðinni para sig aftur þar eð það leiðir til taps á mikilvægum upplýsingum 
um fjölda egghreiðrunarstaða (og þar með gögn um missi eftir egghreiðrun og um burðarmálsdauða sem eru vísbendingar um 
mátt til að valda vansköpun) í fyrsta goti. Þörf fyrir að staðfesta eða skýra áhrif í kvendýrum sem hafa orðið fyrir váhrifum er 
betur uppfyllt með því að framlengja rannsóknina með pörun dýra af F1-kynslóðinni. Hins vegar er önnur pörun karldýra af 
foreldrakynslóðinni og kvendýra, sem ekki hafa fengið meðferð, valkostur til að skýra tvíræðar niðurstöður eða til að fá fram 
frekari lýsingu á áhrifum á frjósemi sem komu fram við fyrstu pörun.

RAUNATHUGANIR

Klínískar athuganir

36. Gerð er almenn klínísk athugun á dýrum af foreldakynslóðinni og hinum völdu F1-dýrum einu sinni á dag. Ef um er að ræða gjöf 
með magaslöngu skal klínísk athugun fara fram bæði fyrir og eftir skömmtun (til að finna hugsanleg merki um eiturhrif tengd 
hámarki styrks í blóðvökva). Skrá skal breytingar á atferli sem máli skipta, merki um erfitt eða langvarandi got og öll merki um 
eiturhrif. Athuga skal öll dýr tvisvar á dag, og einu sinni á dag um helgar, með tilliti til alvarlegra eiturhrifa, sjúkdómsástands og 
dauða.

37. Þar að auki skal framkvæma nákvæmari vikulega rannsókn á öllum dýrum af foreldrakynslóðinni og öllum F1-dýrunum (eftir 
að þau eru vanin af spena) sem er þægilegt að framkvæma um leið og dýrin eru vigtuð, sem myndi lágmarka streitu af völdum 
meðhöndlunar. Athuganir skulu vandlega unnar og þær skráðar í stigakerfi sem prófunarstofan hefur skilgreint. Leitast skal við 
að tryggja að breytileiki allra prófunarskilyrða sé sem minnstur. Merki, sem fylgst er með, skulu innifela, 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 viðbrögðum 
við meðhöndlun, svo og hvort vöðvakippir eða vöðvaspenna er til staðar, steglingu (til dæmis ef dýrin snyrta sig í sífelldu eða 
ganga stöðugt í hring) eða afbrigðilegt atferli (til dæmis sjálfssköddun eða ef dýrin ganga afturábak).
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Líkamsþyngd og fóðurát/vatnsdrykkja

38. Dýr af foreldrakynslóðinni eru vigtuð á fyrsta degi skömmtunar og a.m.k. vikulega eftir það. Því til viðbótar eru kvendýr af 
foreldrakynslóðinni vigtuð á sömu dögum og ungarnir í gotum þeirra (sjá 44. lið) á meðan mjólkurskeiðið stendur. Öll F1-
dýr eru vigtuð einstaklingsbundið um leið og þau hafa verið vanin af spena (21. dagur eftir got) og þar eftir minnst vikulega. 
Líkamsþyngd er einnig skráð á deginum sem þau verða kynþroska (aðskilnaði forhúðar og reðurhúfu lýkur eða leggöng opnast). 
Öll dýr eru vigtuð við aflífun.

39. Á meðan á rannsókninni stendur eru fóðurneysla og vatnsdrykkja (ef um er að ræða gjöf á prófunaríðefninu í drykkjarvatni) skráð 
minnst vikulega, á sömu dögum og dýrin eru vigtuð (nema á meðan dýrin eru höfð saman). Fóðurát í hverju búri með F1-dýrum 
er skráð vikulega frá því að dýrunum er skipað í viðeigandi þýði.

Gangferlar

40. Frumupplýsingar um áhrif á gangferilinn sem tengjast prófunaríðefninu kunna að liggja fyrir úr fyrri rannsóknum með 
endurteknum skömmtum og þær má nota þegar hönnuð er prófunaríðefnisbundin verklagslýsing fyrir framlengdu einnar 
kynslóðar rannsóknina á eiturhrifum á æxlun. Að jafnaði hefst mat á gangferlinu (með leggangafrumurannsókn) við upphaf 
meðferðar og heldur áfram þar til staðfest er að pörun hefur átt sér stað, eða fram að lokum tveggja vikna pörunartímabils. Ef 
kvendýr hafa verið skimuð fyrir eðlilegum gangferlum fyrir meðferð er gagnlegt að halda áfram að taka strok þegar meðferð 
hefst, en ef upp koma athugunarefni varðandi ósértæk áhrif við upphaf meðferðar (s.s. áberandi minnkun á fóðuráti í upphafi) 
má leyfa dýrunum að aðlagast meðferðinni í allt að tvær vikur fyrir upphaf tveggja vikna stroktímabilsins fram að pöruninni. Ef 
meðferðartímabil kvendýranna er þannig framlengt (þ.e. í fjögurra vikna meðferð fram að pörun) þá skal íhuga að kaupa yngri 
dýr og framlengja meðferðartímabil karldýranna fyrir pörun. Þegar frumur eru teknar úr leggöngum eða leghálsi skal gæta þess 
að ekki verði röskun á slímhúð sem gæti leitt til sýndarþungunar síðar (10. og 11. heimild).

41. Rannsaka skal strok úr leggöngum daglega hjá öllum F1-kvendýrum í þýði 1A, eftir að leggöngin hafa opnast og þar til fyrsta 
strokið með hornmyndun er skráð, til að ákvarða tímann sem líður á milli þessara tveggja viðburða. Einnig skal fylgjast með 
gangferlum hjá öllum F1-kvendýrum í þýði 1A í tvær vikur, frá því í kringum 75. dag eftir got. Ef nauðsynlegt reynist að láta F1-
kynslóðina para sig skal einnig halda áfram að framkvæma leggangafrumurannsóknir í þýði 1B frá pörun og þar til merki finnast 
um mökun.

Pörun og þungun

42. Til viðbótar við stöðluðu endapunktana (t.d. líkamsþyngd, fóðurát, klínískar athuganir s.s. athugun á dauða/sjúkdómsástandi) 
eru dagsetning pörunar, dagsetning sæðingar og dagsetning gots skráð og tíminn fram að mökum (sem leið frá pörun til 
sæðingar) og lengd meðgöngu (frá sæðingu til gots) eru reiknuð út. Þegar komið er að áætluðum gottíma skal skoða kvendýrin 
af foreldrakynslóðinni vandlega til að athuga hvort þau sýna merki um gotnauð. Skrá skal allan afbrigðileika í hegðun tengdri 
gotbælisgerð eða afurðasemi við mjólkurgjöf.

43. Dagurinn sem got fer fram nefnist mjólkurskeiðsdagur 0 hjá móður og dagur 0 eftir got hjá afkvæmunum. Í staðinn má miða allan 
samanburð við tíma frá mökun til að útiloka truflun í upplýsingum um þroskun eftir got vegna mismunandi langrar meðgöngu, 
en þó skal einnig skrá tímasetningar tengdar goti. Þetta er einkar mikilvægt þegar prófunaríðefnið hefur áhrif á lengd meðgöngu.

Mæliþættir sem varða afkvæmi

44. Skoða skal hvert got eins fljótt og auðið er eftir got (á degi 0 eftir got eða 1. degi eftir got) til að finna út fjölda og kyn unganna, 
fjölda andvana gotinna unga, fjölda lifandi gotinna unga og tilvist alvarlegra afbrigðileika (sýnilega ytri afbrigðileika, þ.m.t. 
holgóm, blæðingu undir húð, óeðlilegan lit eða áferð á húð, áfastan naflastreng, vöntun á mjólk í maga, uppþornaða seytingu). 
Þar að auki skal, í fyrstu klínísku rannsókninni á nýfæddu ungunum, gera eigindlegt mat á líkamshita, virkni og viðbrögðum við 
meðhöndlun. Skoða skal unga sem finnast dauðir á degi 0 eftir got eða síðar til að leita að hugsanlegum göllum og dánarorsök. 
Lifandi ungar eru taldir og vigtaðir sitt í hvoru lagi á degi 0 eftir got eða 1. degi eftir got og reglubundið eftir það, t.d. minnst 
á 4., 7., 14. og 21. degi eftir got. Endurtaka skal klínískar rannsóknir sem eru viðeigandi fyrir aldur dýranna þegar afkvæmin 
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eru vigtuð, eða oftar ef uppgötvanir sem eru bundnar við tilvikið fundust við got. Merki, sem fylgst er með, geta innifalið en 
þurfa ekki að takmarkast við, frávik í ytri gerð, breytingar í húð, feldi, augum og slímhúð, tilvik af seytingu og úrgangslosun og 
ósjálfráðri starfsemi. Einnig skal skrá breytingar á göngulagi, líkamsstöðu og viðbrögðum við meðhöndlun, svo og vöðvakippi 
og vöðvaspennu, staðnað atferli eða hvers kyns annað afbrigðilegt atferli.

45. Mæla skal bilið milli endaþarmsops og ytri kynfæra hvers unga minnst einu sinni frá degi 0 eftir got fram til loka 4. dags eftir 
got. Mæla skal líkamsþyngd unganna sama dag og bilið milli endaþarmsops og ytri kynfæra er mælt og bilið milli endaþarmsops 
og ytri kynfæra skal staðlað miðað við mælieiningu fyrir stærð unga, helst þriðju rót af líkamsþyngd (12. heimild). Athuga skal 
tilvist geirvartna/vörtubauga hjá karlkyns ungum á 12. eða 13. degi eftir got.

46. Öll valin F1-dýr eru metin daglega, karldýr með tilliti til aðskilnaðar reðurhúfu og forhúðar og kvendýr til opnunar legganga, og 
skal byrja á því fyrir þann dag sem búist er við að þessum endapunktum sé náð, til að athuga hvort kynþroski á sér stað snemma. 
Allur afbrigðileiki í kynfærum, s.s. viðvarandi leggangastrengi, innanrás eða klofinn limur, skal skráður. Kynþroski F1-dýra er 
borinn saman við líkamlega þroskun með því að ákvarða aldur og líkamsþyngd annars vegar við aðskilnað reðurhúfu og forhúðar 
hjá karldýrum og hins vegar við opnun legganga hjá kvendýrum (13. heimild).

Mat á mögulegum taugaeiturhrifum á þroskun (þýði 2A og 2B)

47. Nota skal tíu karldýr og tíu kvendýr úr þýði 2A og tíu karldýr og tíu kvendýr úr þýði 2B, úr hverjum meðferðarhóp (fyrir hvert 
þýði: 1 karldýr eða 1 kvendýr úr hverju goti, minnst 1 ungi úr hverju goti, með slembivali) til mats á taugaeiturhrifum. Dýr úr þýði 
2A skulu gangast undir prófun á heyrnarhrökkviðbragði, áhorfsrannsókn á starfrænum þáttum, mat á hreyfivirkni (sjá 48.–50. 
lið) og taugameinafræðilegt mat (sjá 74.–75. lið). Leitast skal við að tryggja að breytileiki allra prófunarskilyrða sé sem minnstur 
og tengist meðferðinni ekki kerfisbundið. Á meðal breytanna sem geta haft áhrif á hegðun eru hljóðstig (t.d. hávaði með hléum), 
hitastig, raki, lýsing, lykt, tími dags, og truflanir í umhverfinu. Túlka skal niðurstöður úr taugaeiturhrifagreiningum í tengslum 
við viðeigandi söguleg samanburðarviðmiðunarstyrkbil. Dýr úr þýði 2B skulu notuð í taugameinafræðilegt mat á 21. eða 22. degi 
eftir got (sjá 74.–75. lið).

48. Framkvæma skal heyrnarhrökkviðbragðsprófun á dýrum úr þýði 2A á 24. (± 1) degi eftir got. Meðferðar- og samanburðarhópunum 
skal dreift jafnt yfir prófunardaginn. Hver lota inniheldur 50 prófanir. Þegar heyrnarhrökkviðbragðsprófunin er framkvæmd skal 
ákvarða meðalsveifluvídd svörunar fyrir hverja samstæðu 10 prófana (5 samstæður með 10 prófunum hver) og skal nota bestu 
prófunarskilyrði til að framkalla aðlögun innan lotunnar. Verkferlin skulu vera í samræmi við prófunaraðferð B.53 (35. heimild).

49. Á viðeigandi tímapunkti á milli 63. og 75. dags eftir got eru dýrin í þýði 2A tekin í áhorfsrannsókn á starfrænum þáttum og 
sjálfvirka prófum á hreyfivirkni. Verkferli skal vera í samræmi við prófunaraðferðir B.43 (33. heimild) og B.53 (35. heimild). 
Áhorfsrannsókn á starfrænum þáttum felur í sér nákvæma lýsingu á útliti viðfangsins, hegðun þess og heildstæði starfsemi þess. 
Þetta er metið með athugunum í heimabúrinu sem hefur áður verið flutt í staðlað rými fyrir athuganir (opið rými) þar sem dýrið 
getur hreyft sig að vild, og með stýriprófunum. Prófanir skulu byrja á þeim minnst gagnvirku og enda á þeim mest gagnvirku. Skrá 
yfir mæliþætti er að finna í 1. viðbæti. Þjálfað athugunarfólk, sem ekki veit hver meðferðarstaða dýranna er, skal fylgjast vandlega 
með dýrunum og nota staðlað verklag til að lágmarka áhorfendabreytileika. Sé það mögulegt er ráðlegt að sami athugandi meti 
dýrin í tiltekinni prófun. Ef það er ekki mögulegt þarf einhvern veginn að sýna fram á áreiðanleika á milli áhorfenda. Nota skal 
skala með nákvæmlega skilgreindu verklagi og stigagjafarviðmiðanir fyrir hvern mæliþátt í athuganasamstæðunni. Ef mögulegt 
er skal þróa hlutlægar megindlegar mælingar fyrir athugunarendapunkta, með huglægri uppröðun. Hreyfivirkni er prófuð hjá 
hverju dýri fyrir sig. Prófunarlotan skal vera nógu löng til þess að sýna fram á aðlögun hjá samanburðardýrum á meðan á lotu 
stendur. Vakta skal hreyfivirkni með sjálfvirkum upptökutækjum sem skrá virkni og geta mælt bæði aukningu og minnkun á 
virkni (þ.e. grunnvirkni sem tækið mælir skal hvorki vera það lítil að það útiloki mælingu á minnkun, né svo mikil að það útiloki 
mælingu á aukningu á virkni). Prófa skal hvert tæki eftir stöðluðum verklagsreglum til að tryggja, að því marki sem mögulegt er, 
áreiðanleika í notkun á milli tækja og daga. Að því marki sem mögulegt er skal dreifa meðferðarhópum jafnt á milli tækja. Dreifa 
skal meðferðarhópum á milli prófunartíma til að komast hjá truflunum af völdum dægursveiflna í virkni.

50. Ef fyrirliggjandi upplýsingar benda til þess að þörf sé fyrir aðrar starfrænar prófanir (t.d. á skynjun, félagshegðun, vitsmunum) 
skal fella þær inn án þess að það spilli heildstæði annarra mata sem gerð eru í rannsókninni. Ef þessi prófun er gerð á sömu dýrum 
og eru notuð fyrir staðlað heyrnarhrökkviðbragð, áhorfsrannsókn á starfrænum þáttum og prófanir á hreyfivirkni, skal raða hinum 



23.4.2015 Nr. 23/967EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ýmsu prófunum þannig að það lágmarki hættuna á að spilla heildstæði þessara prófana. Viðbótarverkferlin geta reynst sérstaklega 
gagnleg þegar athuganir byggðar á reynslu, áhrif sem búist var við, eða gangvirki/verkunarháttur gefa til kynna ákveðna tegund 
taugaeiturhrifa.

Mat á mögulegum ónæmiseiturhrifum á þroskun (þýði 3)

51. Á 56. degi eftir got (± 3 dagar) skal nota 10 karldýr og 10 kvendýr úr hverjum meðferðarhóp í þýði 3 (1 karldýr eða 
1 kvendýr úr hverju goti, a.m.k. 1 ungi úr hverju goti, slembival) í prófun á T-frumuháðri mótefnasvörun, þ.e. fyrsta stigs 
M-ónæmisglóbúlínmótefnasvörun (IgM) við T-frumuháðum ónæmisvaka, s.s. með rauðum blóðkornum úr sauðfé (e. Sheep 
Red Blood Cells) eða skráarmotruhembláma (e. Keyhole Limpet Hemocyanin), í samræmi við núgildandi prófunaraðferðir fyrir 
ónæmiseiturhrifum (14. og 15. heimild). Meta má svörunina með því að telja tilteknar skellumyndandi frumur í miltanu eða með 
því að ákvarða títur M-ónæmisglóbúlínónæmisvaka í rauðum blóðkornum úr sauðfé eða skráarmotruhembláma í serminu með 
ELISA-prófun, þegar svörunin er í hámarki. Svaranir ná yfirleitt hámarki fjórum (fyrir skellumyndandi frumur) eða fimm (fyrir 
ELISA-prófun) dögum eftir ónæmisaðgerð í bláæð. Ef fyrsta stigs mótefnasvörun er prófuð með því að telja skellumyndandi 
frumur er leyfilegt að meta undirhópa dýra á mismunandi dögum, að því tilskildu að ónæmisaðgerð og aflífun undirhópsins séu 
þannig tímasett að talning á skellumyndandi frumum fari fram þegar svörunin er í hámarki og að í undirhópunum sé jafn fjöldi 
karlkyns og kvenkyns afkvæma úr öllum skammtahópunum, þ.m.t. samanburðarhópnum og að undirhópar séu metnir nokkurn 
veginn á sama aldri eftir got.Váhrif frá prófunaríðefninu halda áfram fram að deginum áður en miltunum er safnað fyrir talningu 
á svörun með skellumyndandi frumum eða á sermi fyrir ELISA-prófunina.

Eftirfylgnimat á mögulegum eiturhrifum á æxlun (þýði 1B)

52. Ef nauðsyn krefur má halda áfram meðferð á dýrum í þýði 1B fram yfir 90. dag eftir got og láta þau para sig til að fá F2-
kynslóð. Láta skal karldýr og kvendýr úr sama skammtahópi saman í búr (forðast skal að para systkin) í allt að tvær vikur, á 
90. degi eftir got eða síðar, en þó ekki eftir 120. dag eftir got. Verkferlin skulu vera svipuð þeim sem notuð voru fyrir dýrin af 
foreldrakynslóðinni. Hins vegar getur, á grunni vægis rökstuddra vísbendinga, nægt að aflífa gotin á 4. degi eftir got, frekar en að 
fylgja þeim eftir þar til þau eru vanin af spena eða lengur.

LOKAATHUGANIR

Klínísk lífefnafræði/blóðfræði

53. Fylgjast skal með kerfistengdum áhrifum í dýrum af foreldrakynslóðinni. Blóðprufur eru teknar úr skilgreindum stað á 10 fastandi, 
slembivöldum karl- og kvendýrum af foreldrakynslóðinni í hverjum skammtahópi við lok rannsóknarinnar, þær geymdar og 
framkvæmd á þeim blóðgreining, að hluta til eða að fullu, klínísk lífefnafræðirannsókn, greining á þýroxíni (T4) og þýrótrópíni 
(TSH) eða aðrar skoðanir sem lýsing á þekktum áhrifum prófunaríðefnisins bendir til að séu gagnlegar (sjá leiðbeiningarskjal 
Efnahags- og framfarastofnunarinnar nr. 151 (40. heimild)). Skoða skal eftirfarandi blóðfræðiþætti: blóðkornaskil, blóðrauðastyrk, 
rauðkornafjölda, heildarfjölda og deilifjölda hvítkorna, blóðflögufjölda og storknunartíma/-mátt blóðs. Rannsóknir á blóðvökva 
eða sermi skulu ná til glúkósa, heildarkólesteróls, þvagefnis, kreatíníns, heildarprótína, albúmíns og minnst tveggja ensíma 
sem geta bent til áhrifa á lifrarfrumur ef þau finnast (til dæmis alanínamínótransferasi, aspartatamínótransferasi, alkalífosfatasi, 
gammaglútamýltranspeptíðasi og sorbítólvetnissviptir). Mælingar á fleiri ensímum og gallsýrum geta við tilteknar aðstæður gefið 
gagnlegar upplýsingar. Þar að auki má taka blóð úr öllum dýrunum og geyma til hugsanlegrar greiningar síðar meir til að hjálpa 
til við að útskýra tvíræð áhrif eða til að fá fram innri gögn um váhrif. Ef ekki er ætlunin að láta dýrin af foreldrakynslóðinni 
para sig aftur eru blóðsýnin tekin rétt fyrir eða sem hluti af skipulagðri aflífun. Ef dýrin eru notuð lengur skal taka blóðsýni 
nokkrum dögum áður en dýrin eru látin para sig í annað skipti. Framkvæma skal þvagrannsókn fyrir lok rannsóknarinnar, nema 
ef fyrirliggjandi gögn úr rannsóknum með endurteknum skömmtum benda til þess að sá mæliþáttur verði ekki fyrir áhrifum af 
prófunaríðefninu, og skal meta eftirfarandi mæliþætti: útlit, magn, osmólalstyrk eða eðlisþyngd, sýrustig, prótín, glúkósa, blóð 
og blóðkorn, frumuleifar. Einnig má safna þvagi til að fylgjast með losun á prófunaríðefninu og/eða umbrotsefni/-efnum.

54. Einnig skal fylgjast með kerfistengdum áhrifum í F1-dýrum. Blóðprufur eru teknar úr skilgreindum stað á 10 fastandi, 
slembivöldum karl- og kvendýrum úr hverjum skammtahópi í þýði 1A við lok rannsóknar, þær geymdar við viðeigandi skilyrði 
og framkvæmd á þeim stöðluð klínísk lífefnafræðirannsókn, þ.m.t. mat á styrkleika skjaldkirtilshormóna (þýroxín og þýrótrópín) 
í sermi, blóðrannsókn (heildarfjöldi og deilifjöldi hvítkorna ásamt rauðkornafjölda) og mati á þvagrannsókn.
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55. Á 4. degi eftir got eru umframungarnir settir í stórsæja krufningu og skal hafa í huga að mæla styrkleika skjaldkirtilshormóna 
(þýroxín) í sermi. Ef nauðsyn krefur er hægt að hópa blóð úr nýgotnum ungum (á 4. degi eftir got) eftir gotum til lífefnafræðilegrar 
greiningar eða greiningar á skjaldkirtilshormónum. Blóði úr ungum sem eru nývandir af spena og sem eru settir í stórsæja 
krufningu á 22. degi eftir got (F1-ungar sem ekki veljast í þýði) er einnig safnað til greiningar á þýroxíni og þýrótrópíni.

Mæliþættir fyrir sæði

56. Mæla skal mæliþætti fyrir sæði hjá öllum karldýrum af foreldrakynslóðinni nema ef fyrir liggja gögn sem sýna að áhrif á 
mæliþætti fyrir sæði séu engin í 90 daga rannsókn. Rannsaka skal mæliþætti fyrir sæði hjá öllum karldýrum í þýði 1A.

57. Við lok rannsóknar er þyngd eistna og eistnalyppa skráð fyrir öll karldýr af foreldrakynslóðinni og F1-kynslóðinni (í þýði 1A). 
Taka skal frá minnst eitt eista og eina eistalyppu til vefjameinafræðilegrar rannsóknar. Hin eistalyppan er notuð til að ákvarða 
sæðisfrumuforða í eistalyppurófu (16. og 17. heimild). Til viðbótar er sæði safnað úr lyppurófunni (eða sáðrásinni) með aðferð 
sem veldur sem minnstum skaða, til að meta hreyfanleika sæðisfrumnanna og form þeirra og byggingu (18. heimild).

58. Hreyfanleika sæðisfrumna má annaðhvort meta strax eftir aflífun eða skrá hann til síðari greiningar. Ákvarða má hlutfall 
sæðisfrumna sem fá smám saman aukinn hreyfanleika annaðhvort huglægt eða hlutlægt með tölvustuddri greiningu (19., 20., 
21., 22., 23. og 24. heimild). Í mati á formi og byggingu sæðisfrumna skal rannsaka sæðissýni sem er tekið úr lyppurófunni 
(eða sáðrásinni) sem fest eða fullbúið votsýni (25. heimild) með minnst 200 sæðisfrumum í hverju sýni, flokkað annaðhvort 
sem eðlilegt (bæði haus og bolur/hali virðast eðlilegir) eða afbrigðilegt. Dæmi um formfræðilega galla sæðisfrumna eru t.d. 
samruni, stök höfuð og afmynduð höfuð og/eða halar (26. heimild). Afmynduð eða stór höfuð á sæðisfrumum geta bent til galla 
í útfrymingar- og sleppiskeiði sæðisfrumna.

59. Ef sæðissýni eru fryst, strok fest og myndir til greiningar á hreyfanleika sæðisfrumna eru teknar upp við krufningu (27. heimild) 
getur það bundið síðari greiningar við karldýr í samanburðar- og háskammtahópum. Ef hins vegar sjást meðferðartengd áhrif skal 
einnig meta hópana sem fá lægri skammta.

Stórsæ krufning

60. Við lok rannsóknarinnar eða við ótímabæran dauðdaga eru öll dýr af foreldrakynslóðinni og F1-kynslóðinni krufin og skoðuð með 
berum augum til að leita að frávikum í líkamsbyggingu eða sjúklegum breytingum. Gefa skal líffærum æxlunarkerfisins sérstakan 
gaum. Skrá skal dauða unga og unga sem eru aflífaðir mannúðlega þegar þeir eru dauðvona og ef þeir eru nægilega heillegir skal 
rannsaka þá með tilliti til hugsanlegra galla og/eða til að finna dánarorsökina, og varðveita þá.

61. Á krufningardegi er skoðað strok úr leggöngum fullvaxinna kvendýra af foreldrakynslóðinni og F1 kynslóðinni til að ákvarða 
hvar þau eru stödd í gangferlinum og til að ná fram samsvörun við vefjameinafræðirannsókn á æxlunarfærum. Leg allra kvendýra 
af foreldrakynslóðinni (og F1-kynslóðinni, ef við á) eru skoðuð til að athuga hvort þar finnast hreiðrunarstaðir og hver fjöldi 
þeirra er, með aðferð sem ógnar ekki vefjameinafræðilegu mati.

Þyngd líffæra og varðveisla vefja — fullvaxin dýr af foreldrakynslóð og F1-kynslóð

62. Við aflífun er líkamsþyngd dýranna og blautvigt þeirra líffæra, sem talin eru upp hér á eftir, úr öllum dýrum af foreldrakynslóð 
og fullvöxnum F1-dýrum úr öllum viðeigandi þýðum (eins og tilgreint er hér á eftir) ákvörðuð eins fljótt og auðið er að krufningu 
lokinni, til að forðast þornun. Varðveita skal þessi líffæri við viðeigandi skilyrði. Ef annað er ekki tekið fram má vigta pöruð 
líffæri saman eða sitt í hvoru lagi, í samræmi við dæmigert verklag á rannsóknarstofunni sem gerir rannsóknina.

— Leg (með eggjaleiðurum og leghálsi), eggjastokkar

— eistu, eistnalyppur (í heild og rófur fyrir sýnin sem eru notuð í sæðistalningu)

— blöðruhálskirtill (bak- og hliðlægur hluti og kviðlægur hluti saman). Gæta skal varúðar þegar skorið er frá blöðruhálskirtli 
og áföstum vefjum til að stinga ekki á sáðblöðrurnar sem eru fullar af vökva. Ef meðferðartengd áhrif finnast á heildarþyngd 
blöðruhálskirtilsins skal aðskilja bak- og hliðlæga kirtilinn og kviðlæga kirtilinn varlega, að lokinni festingu, og vigta þá sitt 
í hvoru lagi.
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— Sáðblöðrur með hlaupkirtlum og tilheyrandi vökva (sem ein heild)

— heili, lifur, nýru, hjarta, milta, hóstarkirtill, heiladingull, skjaldkirtill (eftir festingu), nýrnahettur og þekkt marklíffæri eða 
-vefir.

63. Auk þeirra líffæra sem talin eru upp hér á undan skal geyma, við viðeigandi skilyrði, sýni af úttaug, vöðva, mænu, auga 
ásamt sjóntaug, meltingarvegi, þvagblöðru, lunga, barka (með áföstum skjaldkirtli og kalkkirtli), beinmerg, sáðrás (karldýr), 
mjólkurkirtli (karl- og kvendýr) og leggöngum.

64. Öll líffæri úr dýrum í þýði 1A eru vigtuð og geymd til vefjameinafræðirannsóknar.

65. Til rannsóknar á ónæmiseitrandi áhrifum sem eru vakin fyrir og eftir got eru notuð 10 karldýr og 10 kvendýr úr hverjum 
meðferðarhópi í þýði 1A (1 karldýr eða 1 kvendýr úr hverju goti, minnst 1 ungi úr hverju goti, slembival) við lok rannsóknar, til 
eftirfarandi athugana:

— vigtun á eitlum sem tengdir eru við váhrifaleiðina og eru fjarri henni (auk þyngdar nýrnahettnanna, hóstarkirtilsins og 
miltans sem þegar er tekin hjá öllum dýrum í þýði 1A)

— greining á undirhópum eitilfrumna í miltanu (CD4+ og CD8+ T-eitilfrumur, B-eitilfrumur, og náttúrulegar drápsfrumur) í 
öðrum helmingi miltans og hinn helmingurinn er geymdur til vefjameinafræðilegs mats.

 Greining á undirhópum eitilfrumna í miltanu í dýrum sem ekki hafa verið gerð ónæm (þýði 1A) ákvarðar hvort váhrif tengjast 
tilfærslu á ónæmisfræðilegri stöðugri dreifingu „hjálpar“ (CD4+) eða frumudrepandi (CD8+) eitilfrumna með uppruna í 
hóstarkirtlinum eða náttúrulegra drápsfrumna (snögg viðbrögð við æxlisfrumum og sjúkdómsvöldum).

66. Úr dýrum í þýði 1B skal vigta eftirfarandi líffæri og samsvarandi vefir undirbúnir fyrir samstæðustigið:

— leggöng (óvigtuð)

— leg ásamt leghálsi

— eggjastokkar

— eistu (minnst eitt)

— eistalyppur

— sáðblöðrur og hlaupkirtlar

— blöðruhálskirtill

— heiladingull

— auðkennd marklíffæri.

 Framkvæma skal vefjameinafræðirannsókn í þýði 1B ef niðurstöður í þýði 1A eru tvíræðar eða þegar um er að ræða efni sem 
grunur leikur á að hafi eiturhrif á æxlun eða innkirtla.

67. Þýði 2A og 2B: Prófun á taugaeiturhrifum á þroskun (á 21. eða 22 degi eftir got, og í fullvöxnum afkvæmum). Dýr í þýði 
2A eru aflífuð að loknum atferlisprófunum, heilaþyngd þeirra er skráð og gerð fullkomin taugavefjameinafræðirannsókn til að 
meta taugaeiturhrif. Dýr í þýði 2B eru aflífuð á 21. eða 22. degi eftir got, heilaþyngd þeirra er skráð og gerð smásjárrannsókn á 
heilanum til að meta taugaeiturhrif. Krafist er gegnflæðisfestingar fyrir dýr í þýði 2A og er hún valkvæð fyrir dýr í þýði 2B, eins 
og fram kemur í prófunaraðferð B.53 (35. heimild).

Þyngd líffæra og varðveisla líffæra — F1-dýr sem búið er að venja af spena

68. Ungar, sem ekki veljast í þýði, þ.m.t. ófullburða afkvæmi, eru aflífaðir þegar þeir hafa verið vandir af spena, á 22. degi eftir got, 
nema ef niðurstöðurnar gefa til kynna að þörf sé fyrir frekari rannsóknir í lífi. Aflífaðir ungar eru settir í stórsæja krufningu, þ.m.t. 
mat á æxlunarfærum, eins og lýst er í 62. og 63. lið. Vigta skal heila, milta og hóstarkirtil úr allt að 10 ungum af hvoru kyni í 
hverjum hóp, úr eins mörgum gotum og mögulegt er, og geyma við viðeigandi skilyrði. Að auki má geyma vefi úr mjólkurkirtlum 
þessara karlkyns og kvenkyns unga til frekari smásjárgreininga (4) (sjá leiðbeiningarskjal Efnahags- og framfarastofnunarinnar 
nr. 151 (40. heimild)). Geyma skal stórsæja afbrigðileika og markvefi til hugsanlegrar vefjafræðilegrar rannsóknar.

(4) Rannsóknir hafa sýnt að mjólkurkirtillinn er viðkvæmur endapunktur fyrir estrógenvirkni, einkum í þroskun mjólkurkirtlanna á fyrsta stigi í lífsferlinum. 
Mælt er með að endapunktar sem snúast um mjólkurkirtla í ungum af báðum kynjum verði teknir inn í þessa prófunaraðferð þegar búið er að fullgilda 
þá.
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Vefjameinafræðirannsókn — dýr af foreldakynslóðinni

69. Fullkomin vefjameinafræðirannsókn á líffærunum sem eru talin upp í 62. og 63. lið er gerð á öllum dýrum af foreldrakynslóðinni 
í háskammta- og samanburðarhópnum. Líffæri sem sýna meðferðartengdar breytingar skulu einnig skoðuð hjá öllum dýrum 
í lægri skammathópunum til að aðstoða við að finna mörkin um engin merkjanleg, skaðleg áhrif. Auk þess skal fara fram 
vefjameinafræðilegt mat á æxlunarfærum allra dýra sem grunur leikur á um að hafi skerta frjósemi, t.d. þeirra sem pöruðust ekki, 
tóku ekki fang, frjóvguðu ekki eða fæddu ekki heilbrigð afkvæmi, eða þar sem áhrifa gætti á gangferil eða fjölda, hreyfanleika, 
eða form og byggingu sæðisfrumna, sem og á öllum stórsæjum vefjaskemmdum.

Vefjameinafræðirannsókn — F1-dýr

Dýr í þýði 1

70. Fullkomin vefjameinafræðirannsókn á líffærunum sem eru talin upp í 62. og 63. lið er gerð á öllum fullvöxnum dýrum í 
háskammta- og samanburðarhópum í þýði 1A. Nota skal minnst eitt dýr af hvoru kyni úr hverju goti. Einnig skal skoða líffæri og 
vefi sem sýna meðferðartengdar breytingar og allar stórsæjar vefjaskemmdir hjá öllum dýrum í lægri skammathópunum, til að 
aðstoða við að finna mörkin um engin merkjanleg, skaðleg áhrif. Til að meta vakin áhrif á ónæmislíffærin fyrir og eftir got skal 
einnig gera vefjameinafræðilega athugun á samansöfnuðum eitlum og beinmerg úr 10 karldýrum og 10 kvendýrum í þýði 1A, 
samhliða vefjameinafræðilegu mati á hóstarkirtlinum, miltanu og nýrnahettunum sem þegar er gert hjá öllum dýrum í þýði 1A.

71. Æxlunarfæra- og innkirtlavefir úr öllum dýrum í þýði 1B skulu undirbúnir fyrir samstæðustigið eins og er lýst í 66. lið og 
skoðaðir með tilliti til vefjameinafræði ef grunur leikur á eiturhrifum á æxlun eða innkirtla Einnig skal gera vefjafræðilega 
rannsókn á þýði 1B ef niðurstöður úr þýði 1A eru tvíræðar.

72. Eggjastokkar fullvaxinna kvendýra eiga að innihalda frumeggbú og eggbú í vexti, sem og gulbú og því skal gera vefjameinafræðilega 
rannsókn til að fá fram megindlegt mat á frumeggbúum og litlum eggbúum í vexti, sem og á gulbúum, í F1-kvendýrum og 
skal fjöldi dýra, val á sneiddu eggjastokkssýni og stærð sneidds sýnis vera tölfræðilega viðeigandi fyrir matsaðferðina sem er 
notuð. Framkvæma má ákvörðun á heildarfjölda frumeggbúa fyrst hjá dýrum í samanburðar- og háskammtahópum og ef þau 
síðarnefndu sýna neikvæð áhrif skal rannsaka lægri skammtahópana. Rannsóknin skal fela í sér ákvörðun á fjölda frumeggbúa, 
sem má sameina litlum eggbúum í vexti, til samanburðar á eggjastokkum dýra sem fá meðferð og dýra í samanburðarhópum (sjá 
leiðbeiningarskjal Efnahags- og framfarastofnunarinnar nr. 151 (40. heimild)). Mat á gulbúum skal fara fram samhliða prófunum 
á gangferli þannig að í matinu megi taka tillit til þess hvar dýrin eru stödd á ferlinum. Eggjaleiðararnir, legið og leggöngin eru 
skoðuð til að athuga hvort sú þroskun sem er dæmigerð fyrir hvert líffæri hafi átt sér stað.

73. Nákvæmar vefjameinafræðilegar rannsóknir eru gerðar á eistum F1-karldýranna til að sanngreina meðferðartengd áhrif á 
aðgreiningu og þroskun eistna og á sæðismyndun (38. heimild). Þegar mögulegt er skal skoða sneiðar úr eistanetinu. Skoða skal 
höfuð, bol og rófu eistalyppu og sáðrásina til að athuga hvort dæmigerð þroskun þeirra líffæra hafi átt sér stað, sem og til að finna 
þá mæliþætti sem krafist er fyrir karldýr af foreldrakynslóðinni.

Dýr í þýði 2

74. Taugavefjameinafræðirannsókn er gerð á öllum dýrum í háskammta- og samanburðarhópum í þýði 2A, eftir kyni, að loknum 
taugaatferlisprófunum (eftir 75. dag eftir got, en eigi síðar en 90. dögum eftir got). Vefjameinafræðirannsókn er gerð á heila 
allra dýra í háskammta- og samanburðarhópum í þýði 2B, eftir kyni, á 21. eða 22. degi eftir got. Líffæri eða vefir sem sýna 
meðferðartengdar breytingar skulu einnig skoðuð hjá dýrunum í lægri skammathópunum til að aðstoða við að finna mörkin um 
engin merkjanleg, skaðleg áhrif. Hjá dýrum í þýði 2A og 2B eru rannsakaðar margar sneiðar úr heilanum til að hægt sé að skoða 
lyktarklumbur, heilabörk, dreka, djúphnoð, heilastúku, undirstúku, miðheila (súð, huldu og stoð), heilastofn og litla heila. Skoða 
skal augun (sjónhimnu og sjóntaug) og sýni úr úttaug, vöðva og mænu, einungis úr þýði 2A. Öll taugavefjafræðileg verkferli 
skulu samræmast prófunaraðferð B.53 (35. heimild).

75. Gera skal (megindlegt) formmælingarmat á dæmigerðum svæðum heilans (með samstæðum sneiðum sem eru vandlega 
valdar á grunni áreiðanlegra smásærra einkenna) og getur það m.a. falist í línulegum mælingum og/eða flatarmálsmælingum á 
tilteknum svæðum í heilanum. Taka skal minnst þrjár samliggjandi sneiðar við hvert einkenni (þrep) til að velja samstæðustu 
og dæmigerðustu sneiðarnar fyrir það tiltekna svæði heilans sem á að meta. Taugameinafræðingurinn skal skera úr um með 
viðeigandi hætti hvort sneiðar sem eru undirbúnar fyrir mælingu eru samstæðar við aðrar í sýnaröðinni og henti þannig til 
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notkunar, þar sem línulegar mælingar geta einkum breyst við tiltölulega litla fjarlægð (28. heimild). Ekki skal nota ósamstæðar 
sneiðar. Þó að markmiðið sé að taka sýni úr öllum dýrum sem eru tekin frá í þessum tilgangi (10/kyn/skammtastærð) getur 
samt dugað að nota færri. Hins vegar myndu sýni úr færri en 6 dýrum/kyn/skammtastærð almennt ekki teljast nægjanleg að 
því er varðar þessa prófunaraðferð. Nota má þrívíddarfræði til að greina meðferðartengd áhrif á mæliþætti eins og rúmmál eða 
frumufjölda fyrir tiltekin taugalíffærafræðileg svæði. Á öllum stigum undirbúnings vefjasýna, frá festingu vefja til krufningar 
á vefjasýnum, vinnslu vefjasýna og litunar á sýnisglerjum, skal nota andvægishönnun þannig að hver lota innihaldi dæmigert 
úrtak úr hverjum skammtahópi. Þegar gera á formmælingar- eða þrívíddargreiningu skal innsteypa í viðeigandi miðil heilavef úr 
öllum skammtastærðum á sama tíma til að komast hjá skemmdum af völdum rýrnunar sem geta orðið við langan geymslutíma í 
festiefni.

SKÝRSLUGJÖF

Gögn

76. Greina skal frá gögnum, hverjum fyrir sig, og þau skulu tekin saman í töflu. Ef við á skal skrá eftirfarandi fyrir hvern prófunarhóp 
og hverja kynslóð: fjölda dýra við upphaf prófunar, fjölda dýra sem finnast dauð á meðan á prófuninni stendur eða eru aflífuð 
af mannúðarástæðum, tímasetningu dauða eða mannúðlegrar aflífunar, fjölda frjórra dýra, fjölda kvendýra með fangi, fjölda 
kvendýra sem gjóta ungum og fjölda dýra sem sýna merki um eiturhrif. Einnig skal greina frá lýsingu á eiturhrifunum, þ.m.t. 
hvenær þau hófust, hversu lengi þau stóðu yfir og hversu alvarleg þau voru.

77. Meta skal tölulegar niðurstöður með viðeigandi, viðurkenndri tölfræðilegri aðferð. Tölfræðiaðferðir skulu valdar sem hluti af 
hönnun rannsóknarinnar og skulu þær fjalla á viðeigandi hátt um óeðlileg gögn (t.d. talningargögn), stýfð gögn (t.d. vegna 
takmarkaðs athugunartíma), ósjálfstæði (t.d. áhrif frá goti og endurteknar mælingar) og ójafna dreifni. Almenn, línuleg, blönduð 
líkön og skammtasvörunarlíkön ná til breiðs flokks greiningartækja sem kunna að vera viðeigandi fyrir þau gögn sem verða 
til þegar þessari prófunaraðferð er beitt. Í skýrslunni skulu koma fram fullnægjandi upplýsingar um greiningaraðferðina og 
tölvuforritið sem notað var, þannig að óháður rýnir/tölfræðingur geti metið/endurmetið greininguna.

Mat á niðurstöðum

78. Meta skal niðurstöðurnar með tilliti til þeirra áhrifa sem verður vart, þ.m.t. niðurstöður úr krufningum og smásjárrannsóknum. 
Matið nær til tengslanna, eða skorts á þeim, á milli skammtsins og tilvistar, tíðni og alvarleika afbrigðileika, þ.m.t. stórsærra 
vefjaskemmda. Einnig skal meta marklíffæri, frjósemi, klíníska afbrigðileika, tímgunargetu og gotgetu, breytingar á 
líkamsþyngd, dánartíðni og öll önnur eiturhrif og áhrif á þroskun. Sérstakri athygli skal beint að kynbundnum breytingum. Við 
mat á niðurstöðum úr prófuninni skal taka tillit til eðlisefnafræðilegra eiginleika prófunaríðefnisins og, þegar þau liggja fyrir, 
gagna um eiturefnahvörf, þ.m.t. um umfærslu gegnum fylgju og með móðurmjólk. 

Prófunarskýrsla

79. Prófunarskýrslan skal innihalda eftirfarandi upplýsingar sem fengnar eru með þessari rannsókn, úr dýrum af foreldrakynslóð, 
F1-dýrum og F2-dýrum (ef við á):

Prófunaríðefni:

— allar viðeigandi, fyrirliggjandi upplýsingar um efnafræðilega, eiturhvarfa- og eiturhrifafræðilega eiginleika prófunaríðefnisins

— gögn til sanngreiningar

— hreinleiki.

Burðarefni (ef við á):

— rökstuðningur fyrir vali á burðarefni, ef það er ekki vatn.
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Tilraunadýr:

— tegund/stofn dýra sem er notaður

— fjöldi, aldur og kyn dýranna

— uppruni, aðbúnaður, fóður, efni í bæli o.s.frv.

— þyngd hvers dýrs við upphaf prófunarinnar

— gögn um strok úr leggöngum kvendýra af foreldrakynslóðinni frá því áður en meðferð hefst (ef gögnum er safnað á þeim 
tíma)

— skrár yfir pörun dýra af foreldrakynslóðinni þar sem karldýr og kvendýr eru auðkennd og greint frá því hvernig tókst til við 
pörunina

— skrár um upprunagot fyrir fullvaxin dýr af F1-kynslóðinni.

Prófunarskilyrði:

— rök fyrir vali á skammtastærð

— nákvæm lýsing á samsetningu prófunaríðefnisins eða tilreiðslu fóðursins, styrkleikar sem nást

— stöðugleiki og einsleitni tilreiðslunnar í burðarefninu eða beranum (t.d. fóðri, drykkjarvatni), í blóði og/eða mjólk við 
notkunarskilyrði og geymslu á milli þess sem það er notað

— upplýsingar um það hvernig prófunaríðefnið er gefið

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

— upplýsingar um gæði fóðurs og vatns (þ.m.t. samsetning fóðurs, ef hún liggur fyrir)

— nákvæm lýsing á verklagi við slembiröðun við val á ungum til förgunar og til að velja unga í prófunarhópa

— umhverfisaðstæður

— skrá yfir rannsóknarstarfsfólk, þ.m.t. upplýsingar um starfsþjálfun þess.

Niðurstöður (samantekt og einstaklingsbundin gögn eftir kyni og skammti):

— fóðurát, vatnsdrykkja ef hún liggur fyrir, nýting fóðurs (aukning líkamsþyngdar fyrir hvert gramm af fóðri sem er étið, nema 
þegar dýrin eru höfð saman og á mjólkurskeiði), og neysla prófunaríðefnis (ef gjöf fer fram með fóðri/í drykkjarvatni) fyrir 
dýr af foreldrakynslóðinni og F1-dýr

— gögn um frásog (liggi þau fyrir)

— gögn um líkamsþyngd dýra af foreldakynslóðinni

— gögn um líkamsþyngd valinna F1-dýra eftir að þau hafa verið vanin af spena

— dauðastund meðan á rannsókn stendur eða hvort dýrin lifa til loka rannsóknarinnar

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

— gögn um blóðrannsókn, þvagrannsókn og klíníska efnafræðirannsókn, þ.m.t. á þýroxíni og þýrótrópíni

— svipfarsgreining á miltafrumum (T-, B- og náttúrulegar drápsfrumur)

— frumumagn í beinmerg

— gögn um eiturefnasvörun

— fjöldi kvendýra af foreldrakynslóðinni og F1-kynslóðinni með eðlilegan eða afbrigðilegan gangferil og gangferilslengd

— tími fram að pörun (fjöldi daga frá því að dýrin eru sett saman í búr og fram að pörun)

— eiturhrif eða önnur áhrif á æxlun, þ.m.t. fjöldi og hlutfall dýra þar sem pörun, meðganga, got og mjólkurmyndun heppnuðust, 
karldýr sem tókst að frjóvga kvendýr, kvendýr með merki um gotnauð eða got sem tekur langan tíma eða er erfitt

— lengd meðgöngu og, ef það liggur fyrir, lengd gots

— fjöldi hreiðrana, stærð gota og hlutfall karlkyns unga
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— fjöldi og hlutfall fangláta eftir hreiðrun, lifandi og andvana fæddra afkvæma

— gögn um þyngd gota og þyngd unga (karldýra, kvendýra og samanlagt), fjöldi ófullburða afkvæma ef hann er ákvarðaður

— fjöldi unga með áberandi stórsæja afbrigðileika

— eiturhrif og önnur áhrif á afkvæmi, vöxt eftir got, lífvænleika, o.s.frv.

— gögn um líkamleg kennimörk unga og önnur gögn um þroskun eftir got

— gögn um kynþroska F1-dýra

— gögn um athuganir á starfrænum þáttum hjá ungum og fullvöxnum dýrum, eftir því sem við á

— líkamsþyngd við aflífun og gögn um raunþyngd og hlutfallslega þyngd líffæra úr dýrum af foreldrakynslóðinni og fullvöxnum 
F1-dýrum

— niðurstöður krufninga

— nákvæm lýsing á öllum vefjameinafræðilegum niðurstöðum

— heildarfjöldi sæðisfrumna í eistalyppurófu, hlutfall sæðisfrumna sem fá smám saman aukinn hreyfanleika, hlutfall 
formfræðilega eðlilegra sæðisfrumna og hlutfall sæðisfrumna með hverjum tilgreindum afbrigðileika, fyrir karldýr af 
foreldrakynslóðinni og F1-kynslóðinni

— fjöldi og þroskunarstig eggbúa í eggjastokkum kvendýra af foreldrakynslóðinni og F1-kynslóðinni, eftir atvikum

— ákvörðun á heildarfjölda gulbúa í eggjastokkum F1-kvendýra

— tölfræðileg úrvinnsla niðurstaðna, eftir því sem við á.

Mæliþættir fyrir dýr í þýði 2:

— nákvæm lýsing á verkferlunum sem voru notuð til að staðla athuganir og ferli, ásamt hagnýtum skilgreiningum vegna 
stigagjafar fyrir athuganir

— skrá yfir allar prófunaraðferðir sem voru notaðar og rökstuðningur fyrir valinu á þeim

— upplýsingar um það verkferli sem var notað á sviði atferlisfræði/starfrænna þátta, taugameinafræði og formmælinga, þ.m.t. 
upplýsingar um og lýsingar á sjálfvirkum búnaði

— verkferli fyrir kvörðun tækja og til að tryggja jafngildi á milli tækja og jafnvægi á milli meðferðarhópa í prófunaraðferðum

— stuttur rökstuðningur til skýringar á öllum ákvörðunum sem byggjast á sérfræðiálitum

— nákvæm lýsing á öllum niðurstöðum á sviði atferlisfræði/starfrænna þátta, taugameinafræði og formmælinga eftir kyni og 
skammtahópi, þ.m.t. bæði aukning og rýrnun hjá samanburðarhópum

— heilaþyngd

— allar greiningar fengnar út frá taugafræðilegum einkennum og vefjaskemmdum, þ.m.t. náttúruleg sjúkdómstilvik eða ástand

— myndir af dæmigerðum niðurstöðum

— myndir í lágri upplausn til að meta samsvörun á milli sneiða sem eru notaðar til formmælingar

— tölfræðileg úrvinnsla á niðurstöðum, þ.m.t. tölfræðilíkön til að greina gögn, ásamt niðurstöðunum, hvort sem þær eru 
marktækar eða ekki

— tengsl annarra eiturhrifa, ef einhver eru, við niðurstöður um taugaeiturhrifamátt prófunaríðefnisins, eftir kyni og skammtahóp

— áhrif upplýsinga um eiturefnahvörf á niðurstöðurnar

— gögn sem styðja áreiðanleika og næmleika prófunaraðferðarinnar (þ.e. jákvæð gögn og eldri samanburðargögn)

— tengsl, ef einhver eru, á milli taugameinafræðilegra áhrifa og starfrænna áhrifa

— skammtur fyrir mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif eða viðmiðunarskammtur, fyrir mæður og afkvæmi, eftir kyni og 
skammtahóp

— umfjöllun um heildartúlkun á gögnunum á grunni niðurstaðnanna, þ.m.t. niðurstaða um hvort íðefnið hafði taugaeiturhrif á 
þroskun, og mörkin um engin merkjanleg, skaðleg áhrif.
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Mæliþættir fyrir dýr í þýði 3:

— sermitítur fyrir M-ónæmisglóbúlínmótefni (næming fyrir rauðum blóðkornum úr sauðfé eða skráarmotruhembláma) eða 
einingum af M-ónæmisglóbúlínskellumyndandi frumum í milta (næming fyrir rauðum blóðkornum úr sauðfé)

— rannsóknarstofa sem er að undirbúa greininguna í fyrsta skipti skal staðfesta framkvæmd á T-frumuháðu mótefnasvörunar-
aðferðinni sem hluta af bestunarferli sínu, og allar rannsóknarstofur skulu gera það reglubundið (t.d. árlega)

— umfjöllun um heildartúlkun á gögnunum á grunni niðurstaðnanna, þ.m.t. niðurstaða um hvort íðefnið hafði ónæmiseiturhrif 
á þroskun, og mörkin um engin merkjanleg, skaðleg áhrif.

Umfjöllun um niðurstöður:

Niðurstöður sem fela í sér gildi fyrir engin merkjanleg, skaðleg áhrif á foreldra og afkvæmi

Einnig skal leggja fram allar upplýsingar sem ekki var aflað með rannsókninni en eru gagnlegar til túlkunar á niðurstöðunum (t.d. 
áhrif sem svipar til áhrifa af efnum sem vitað er að valda taugaeiturhrifum).

Túlkun niðurstaðna

80. Framlengd einnar kynslóðar rannsókn á eiturhrifum á æxlun mun veita upplýsingar um áhrif endurtekinna váhrifa á öllum stigum 
æxlunarferlisins, eftir því sem þörf er á. Einkum mun rannsóknin veita upplýsingar um æxlunarfæri, og um þroskun, vöxt, 
lífslíkur og starfræna endapunkta afkvæma upp að 90. degi eftir got.

81. Við túlkun niðurstaðna úr rannsókninni skal taka tillit til allra fyrirliggjandi upplýsinga um íðefnið, þ.m.t. eðlisefnafræðilegar, 
um eiturefnahvörf og eiturhrifafræðieiginleika, viðeigandi upplýsingar sem liggja fyrir um efni með hliðstæða byggingu, og 
niðurstöður úr fyrri eiturhrifarannsóknum á íðefninu (t.d. um bráð eiturhrif, eiturhrif eftir endurtekna notkun, rannsóknir á 
verkunarhætti og rannsóknir til að meta hvort það sé umtalsverður eigindlegur og megindlegur munur á efnahvarfaeiginleikum í 
lífi/í glasi á milli tegunda). Niðurstöður úr stórsærri krufningu og vigtun líffæra skulu metnar í tengslum við athuganir sem gerðar 
eru í öðrum rannsóknum með endurteknum skömmtum, sé það mögulegt. Skoða mætti rýrnun á vexti afkvæma í tengslum við 
áhrif prófunaríðefnisins á samsetningu mjólkur (29. heimild).

Þýði 2 (taugaeiturhrif á þroskun)

82. Túlka skal niðurstöður úr taugaatferlislegu mati og úr taugameinafræðilegu mati í samhengi við allar niðurstöður og skal 
nota vægi rökstuddra vísbendinga ásamt mati sérfræðings. Fjalla skal um mynstur í atferlisfræðilegum eða formfræðilegum 
niðurstöðum, ef þau eru til staðar, sem og um vísbendingar um svörun við skammti. Þessi greining á eiginleikum skal ná til matsins 
á taugaeiturhrifum á þroskun, þ.m.t. faraldsfræðilegar rannsóknir eða skýrslur varðandi menn, og rannsóknir á tilraunadýrum (t.d. 
gögn um eiturefnahvörf, upplýsingar um byggingu og virkni, gögn úr öðrum eiturhrifarannsóknum). Í mati á gögnum skal m.a. 
fjalla um bæði líffræðilega og tölfræðilega marktækni. Í matinu skal taka með í reikninginn tengslin, ef þau eru til staðar, á milli 
fundinna taugameinafræðilegra og atferlisfræðilegra breytinga. Sjá prófunaraðferð B.53 (35. heimild) og Tyl et al., 2008 (31. 
heimild) fyrir leiðbeiningar um túlkun á útkomu úr rannsókn á taugaeiturhrifum á þroskun.

Þýði 3 (ónæmiseiturhrif á þroskun)

83. Bæling eða styrking ónæmisvirkni eins og hún kemur fram í T-frumuháðri mótefnasvörun skal metin í samhengi við allar 
athuganir sem gerðar voru. Önnur áhrif á vísa sem tengjast ónæmi (t.d. frumumagn í beinmerg, þyngd og vefjameinafræði 
eitlavefs, dreifing undirmengja eitilfrumna) geta stutt við mikilvægi T-frumuháðrar mótefnasvörunar. Önnur eiturhrif sem finnast 
vegna minni váhrifastyrks geta dregið úr mikilvægi áhrifa sem staðfest eru með T-frumuháðri mótefnasvörun.

84. Styðjast skal við leiðbeiningarskjal Efnahags- og framfarastofnunarinnar nr. 43 við túlkun á útkomu úr rannsóknum á þroskun og 
taugaeiturhrifum (26. heimild).
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1. viðbætir

Mælingar og athuganir sem eru hluti af áhorfsrannsókn á starfrænum þáttum (þýði 2A)

Búr og opið svæði Meðhöndlun Lífeðlisfræðileg atriði

Líkamsstaða Auðvelt að fjarlægja Hitastig

Ósjálfráðir vöðvakippir og vöðvaspenna Auðvelt að meðhöndla Líkamsþyngd

Lokun augnloka Vöðvaspenna Sjáaldursviðbragð

Hárris Nálgunarviðbragð Stærð sjáaldurs

Munnvatnsrennsli Snertiviðbragð

Táramyndun Heyrnarviðbragð

Hljóð Viðbrögð við klipi í hala

Reisir sig upp Réttiviðbragð

Afbrigðileiki í göngulagi Gleiðstaða fóta við lendingu

Örvun Gripstyrkur framfóta

Staðnað atferli Gripstyrkur afturfóta

Afbrigðilegt atferli

Blettir

Afbrigðileg öndun
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2. viðbætir

SKILGREININGAR:

Íðefni er efni eða blanda

Prófunaríðefni er sérhvert efni eða blanda sem er prófuð með þessari prófunaraðferð.

_______
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B.57  H295R-STERAMYNDUNARGREINING

INNGANGUR

1. Þessi prófunaraðferð jafngildir OECD-viðmiðunarreglu 456 um prófanir (2011). Efnahags- og framfarastofnunin hafði frumkvæði 
að forgangsaðgerð árið 1998 til að endurskoða fyrirliggjandi viðmiðunarreglur og þróa nýjar viðmiðunarreglur fyrir skimun og 
prófun á hugsanlega innkirtlatruflandi efnum. Hugtakarammi Efnahags- og framfarastofnunarinnar frá 2002 fyrir prófun og mat 
á innkirtlatruflandi íðefnum skiptist í fimm þrep, þar sem hvert þrep samsvarar mismunandi stigi líffræðilegs margbreytileika 
(1. heimild). Í H295R-steramyndunargreiningunni (hér eftir nefnd H295R) í glasi sem lýst er í þessari prófunaraðferð er notuð 
lína krabbameinsfrumna úr nýrnahettum manna (NCI-H295R-frumur) og hún telst vera „greining í glasi sem veitir gögn um 
verkunarhátt“ á þrepi 2, til notkunar við skimun og forgangsröðun. Þróun og stöðlun á greiningunni sem skimun fyrir áhrifum 
íðefna á steramyndun, einkum á myndun 17β-estradíóls (E2) og testósteróns (T), var fjölþrepa ferli. H295R-greiningin hefur 
verið bestuð og fullgilt (2., 3., 4. og 5. heimild).

2. Tilgangurinn með H295R-steramyndunargreininguinni er að finna íðefni sem hafa áhrif á myndun 17β-estradíóls og testósteróns. 
H295R-greiningin er ætluð til sanngreiningar á lífframandi efnum sem hafa sem markset þá innrænu þætti sem saman mynda 
lífefnafræðilegt innanfrumuferli sem hefst með röð svarana frá kólesteróli til myndunar 17β-estradíóls og/eða testósteróns. 
H295R-greiningin er ekki ætluð til sanngreiningar á íðefnum sem hafa áhrif á steramyndun vegna áhrifa á ás undirstúku, 
heiladinguls og kynkirtla. Markmiðið með greiningunni er að fá fram jákvætt eða neikvætt svar með tilliti til máttar íðefnis til 
að vekja eða letja framleiðslu á testósteróni og 17β-estradíóli, en í sumum tilvikum er þó hægt að fá megindlegar niðurstöður 
(sjá 53. og 54. lið). Niðurstöður greiningarinnar eru settar fram sem hlutfallslegar breytingar á hormónamyndun samanborið 
við leysissamanburðinn. Takmarkið með greiningunni er ekki að afla sérstakra upplýsinga um verkunarhátt sem varða samspil 
prófunaríðefnisins við innkirtlakerfið. Rannsóknir hafa verið gerðar þar sem frumulínan var notuð til að bera kennsl á tiltekin 
ensím og millihormón, eins og t.d. prógesterón (2. heimild).

3. Skilgreiningar og skammstafanir sem eru notaðar í þessum texta koma fram í viðbætinum. Nákvæm aðferðarlýsing, þ.m.t. 
leiðbeiningar um hvernig á að undirbúa lausnir, rækta frumur og framkvæma ýmsa þætti prófunarinnar, liggur fyrir í I.–III. viðbæti 
við OECD-skjalið Multi-Laboratory Validation of the H295R Steroidogenesis Assay to Identify Modulators of Testosterone and 
Estradiol Production (4. heimild).

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

4. Fimm mismunandi ensím sem hvata sex mismunandi efnahvörf koma að tillífun kynsterahormóna. Ensímhambrigði kólesteróls 
yfir í pregnenólon með kólesterólhliðarkeðjuklofnunarensíminu (CYP11A) sýtókróm-P450 (CYP) er byrjunarþrepið í keðju 
lífefnafræðilegra efnahvarfa sem lýkur með myndun lokaafurða sem eru sterar. Röð næstu tveggja efnahvarfa ræður því að 
steramyndunarferilinn klofnar í tvö ferli, Δ5-hýdroxýsteraferli og Δ4-ketósteraferli, sem koma saman og mynda andróstenedíón 
(mynd 1).

5. Andróstenedíón umbreytist í testósterón fyrir tilstilli 17β-hýdroxýsteravetnissviptis. Testósterón er bæði milliefni og 
lokahormónaafurð. Í körlum getur testósterón umbreyst í díhýdrótestósterón fyrir tilstilli 5α-redúktasa, sem finnst í frumuhimnum, 
kjarnahimnum og frymisneti markvefja sem hafa andrógenvirkni, s.s. blöðruhálskirtli og sáðblöðrum. Díhýdrótestósterón er 
umtalsvert öflugra andrógen en testósterón og telst einnig vera lokahormón. H295R-greiningin mælir ekki díhýdrótestósterón (sjá 
10. lið).

6. Ensímið í steramyndunarferlinu sem umbreytir andrógenvirkum íðefnum í estrógenvirk íðefni er arómatasi (CYP19). Arómatasi 
umbreytir testósteróni í 17β-estradíól og andróstenedíóni í estrón. 17β-estradíól og testósterón teljast vera lokahormón í 
steramyndunarferlinu.

7. Sérhæfni lýasavirkni CYP17 er mismunandi í milliefnaumhverfi eftir tegundum. Í mönnum leitar ensímið í efnaumhverfi Δ5-
hýdroxýsteraferlisins (pregnenólon) en í rottum leitar það í efnaumhverfi Δ4-ketósteraferlisins (prógesterón) (19. heimild). 
Slíkur munur á lýasastarfsemi CYP17 getur útskýrt ákveðinn tegundabundinn mismun í svörunum við íðefnum sem breyta 
steramyndun í lífi (6. heimild). Sýnt hefur verið fram á að H295-frumurnar gefa bestu tjáninguna á nýrnahettuensímum og 
á steramyndunarmynstrinu hjá fullvöxnum mönnum (20. heimild) en það er jafnframt þekkt að þær tjá ensím fyrir bæði Δ5-
hýdroxýsteratferlið og Δ4-ketósteraferlið fyrir nýmyndun andrógena (7., 11., 13. og 15. heimild).
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Mynd 1

Steramyndunarferli í H295R-frumum

Athugasemd:
 Heiti ensíma eru skáletruð og heiti hormóna feitletruð og örvar gefa til kynna gang nýmyndunarinnar. Grár bakgrunnur gefur 

til kynna barksteraferli/afurðir. Kynsteraferli/afurðir eru inni í hring. CYP = sýtókróm-P450, HSD = hýdroxýsteravetnissviptir, 
DHEA = dehýdróepíandrósterón.

8. H295R-frumulínan með krabbameinsfrumum úr nýrnahettum manna er gagnlegt líkan í glasi til að rannsaka áhrif á 
sterahormónamyndun (2., 7., 8., 9. og 10. heimild). H295R-frumulínan tjáir gen sem kóða fyrir öll mikilvægustu ensímin 
fyrir steramyndun, sem eru talin upp hér á undan (11. og 15. heimild) (mynd 1). Þetta er einstakur eiginleiki þar sem tjáning 
á þessum genum í lífi er bundin við vefi og þroskunarstig þar sem dæmigert er að enginn einn vefur eða eitt þroskunarstig tjái 
öll genin sem koma að steramyndun (2. heimild). H295R-frumur hafa lífeðlisfræðilega eiginleika svæðisbundinna ósérhæfðra 
nýrnahettufrumna úr fóstrum manna (11. heimild). Frumurnar eru einstakt kerfi til notkunar í glasi að því leyti að þær geta 
framleitt öll sterahormónin sem finnast í nýrnahettuberki og kynkirtlum fullvaxinna, sem gerir kleift að prófa fyrir áhrifum á bæði 
nýmyndun barkstera og myndun kynsterahormóna, s.s. andrógena og estrógena, þó að greiningin hafi einungis verið fullgilt til 
að greina testósterón og 17β-estradíól. Breytingar sem eru skráðar af prófunarkerfinu í formi breytinga á myndun testósteróns og 
17β-estradíóls geta verið afleiðingin af fjölda mismunandi milliverkana prófunaríðefna með steramyndandi virkni sem H295R-
frumurnar tjá. Þar á meðal má nefna mótun á tjáningu, nýmyndun eða virkni ensíma sem koma að myndun, ummyndun eða 
losun sterahormóna (12., 13. og 14. heimild). Latning á hormónamyndun getur orsakast af beinni samkeppnisbindingu við 
ensím í ferlinu, áhrifum á hjálparþætti eins og t.d. nikótínamíðadeníndínúkleótíðfosfat og hringtengt adenósínmónófosfat og/
eða aukningu á steraefnaskiptum eða bælingu á genatjáningu tiltekinna ensíma í steramyndunarferlinu. Þó að latning geti bæði 
orsakast af beinum og óbeinum ferlum sem tengjast hormónamyndun, þá er uppruni vakningar yfirleitt óbeins eðlis, s.s. þannig 
að hún hefur áhrif á hjálparþætti eins og nikótínamíðadeníndínúkleótíðfosfat og hringtengt adenósínmónófosfat (eins og ef um er 
að ræða forskólín), minnkun á steramyndun (13. heimild), og/eða stýrða fjölgun steramyndandi genatjáningar.

9. H295R-greiningin hefur nokkra kosti:

— Hún gerir kleift að greina bæði aukningu og minnkun á myndun bæði testósteróns og 17β-estradíóls.

— Hún gerir kleift að gera beint mat á hugsanlegum áhrifum íðefnis á lífvænleika frumna/frumueiturhrif. Þetta er mikilvægur 
þáttur þar sem hann gerir kleift að greina á milli áhrifa sem stafa af frumueiturhrifum og þeirra sem stafa af beinni milliverkun 
íðefna og steramyndunarferla, sem er ekki mögulegt í vefjaræktarkerfum sem samanstanda af mörgum frumugerðum með 
mismunandi næmni og virkni.



23.4.2015 Nr. 23/981EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— Ekki er þörf fyrir dýr til að framkvæma hana.

— H295R-frumulínan er fáanleg á almennum markaði.

10. Helstu takmarkanirnar á greiningunni eru sem hér segir:

— Efnaskiptaeiginleikar hennar eru óþekktir en sennilega frekar takmarkaðir og því munu íðefni sem þarf að efnaskiptavirkja 
sennilega ekki finnast í þessari greiningu.

— H295R-frumurnar eru leiddar út af nýrnahettuvefjum og búa því yfir ensímum sem geta myndað sykur- og steinefnabarkstera 
auk kynhormóna og því gætu áhrif á myndun sykurstera og saltstera haft áhrif á styrkleika testósteróns og 17β-estradíóls sem 
finnst í greiningunni.

— Hún mælir ekki díhýdrótestósterón og því má ekki búast við að með henni finnist íðefni sem letja 5α-redúktasa, en þá má 
nota Hershberger-greininguna (16. heimild).

— Ekki er hægt að nota H295R-greininguna til að finna íðefni sem trufla steramyndun með því að hafa áhrif á ás undirstúku, 
heiladinguls og kynkirtla, þar sem slíkt er einungis hægt að rannsaka í ósködduðum dýrum.

MEGINREGLA PRÓFUNARINNAR

11. Tilgangurinn með greiningunni er að finna íðefni sem hafa áhrif á myndun testósteróns og 17β-estradíóls. Testósterón er 
einnig milliefni í myndunarferli 17β-estradíóls. Með greiningunni má finna íðefni sem dæmigert er að letji eða vekji ensímin í 
steramyndunarferlinu.

12. Greiningin er vanalega framkvæmd á ræktunarbökkum með 24 holum við stöðluð skilyrði fyrir frumurækt. Til vara má nota 
aðrar stærðir af bökkum til að framkvæma greininguna, en þá skal aðlaga sáningu og tilraunaskilyrði að því til að viðhalda 
nothæfisviðmiðuninni.

13. Að lokinni 24 klukkustunda aðlögun á fjölholubökkum eru frumur látnar komast í snertingu við sjö mismunandi styrkleika 
prófunaríðefnisins, minnst þrjá skammta af hverjum, í 48 klukkustundir. Jákvæður og neikvæður samanburður er fenginn með 
því að prófa með föstum styrkleika af leysi og þekktum hormónavirknilata og -vaka. Við lok váhrifatímabilsins er miðillinn 
fjarlægður úr hverri holu. Lífvænleiki frumnanna í hverri holu er greindur um leið og miðilinn er fjarlægður. Mæla má styrkleika 
hormóna í miðlinum með ýmsum aðferðum, þ.m.t. með hormónamælisettum sem fást á almennum markaði og/eða með 
tækjaaðferðum, s.s. vökvaskiljun og massagreiningu. Gögn eru sett fram sem margfeldisbreytingar á fellingum samanborið við 
leysissamanburðinn og minnsta styrk sem hefur merkjanleg áhrif. Ef greiningin er neikvæð er skýrt frá því að styrkurinn sem 
hefur engin merkjanleg áhrif sé hæsti styrkurinn. Niðurstöður um getu íðefnis til að hafa áhrif á steramyndun skal byggjast á 
minnst tveimur sjálfstæðum prófunarkeyrslum. Fyrsta prófunarkeyrslan getur verið keyrsla til að finna skammtastærð og í 2. og 
3. keyrslu, ef við á, er styrkleikanum breytt ef upp koma vandamál tengd leysni eða frumueiturhrifum eða ef virkni íðefnisins 
virðist vera nærri endamörkum þess styrkbils sem var prófað.

AÐFERÐ VIÐ RÆKTUN

Frumulína

14. NCI-H295R-frumurnar fást á almennum markaði hjá American Type Culture Collections (ATCC) við undirritun samnings um 
yfirfærslu efnis (5).

Inngangur

15. Vegna breytinga á getu frumnanna til að mynda 17β-estradíól með hækkandi aldri/fleiri umsáningum (2. heimild) skal rækta 
frumur samkvæmt sérstakri aðferðarlýsingu áður en þær eru teknar í notkun og skrá skal fjölda umsáninga frá því að frumurnar 
voru þíddar upp ásamt umsáningartölu frumanna þegar þær voru frystar og settar í geymslu í fljótandi köfnunarefni. Fyrri talan 
tilgreinir raunverulega umsáningartölu frumnanna og önnur talan lýsir umsáningartölunni þegar frumurnar voru frystar og settar í 
geymslu. Taka má sem dæmi að frumur, sem voru frystar eftir fimmtu umsáningu og þíddar upp og síðan deilt þrisvar (4 deilingar 
því nýuppþíddu frumurnar teljast vera umsáning 1) eftir að þær voru ræktaðar aftur, væru merktar sem umsáning 4.5. Dæmi um 
númeraskipulag er sýnt í I. viðbæti við fullgildingarskýrsluna (4. heimild).

16. Stofnmiðill er notaður sem grunnur fyrir auðgaða miðilinn og frystimiðilinn. Auðgaður miðill er nauðsynlegur þáttur í 
frumuræktun. Frystimiðilinn er sérstaklega hannaður til að frysting frumna til langtímageymslu hafi engin áhrif á þær. Fyrir 

(5) ATCC CRL-2128; ATCC, Manassas, VA, USA, [http://www.lgcstandards-atcc.org/].
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notkun skal greina Nu-serum (eða sambærilegt sermi með jafngilda eiginleika sem sýnt hefur verið fram á að skili gögnum sem 
standast kröfurnar um prófunarframmistöðu og gæðaeftirlit), sem er efnisþáttur í auðguðum miðli, með tilliti til bakgrunnsstyrks 
af testósteróni og 17β-estradíóli. Tilreiðslu þessara lausna er lýst í II. viðbæti við fullgildingarskýrsluna (4. heimild).

17. Þegar H295R-frumurækt hefur verið komið af stað út frá upprunalegri lotu frá ATCC skal rækta frumur í fimm umsáningar 
(þ.e. frumunum er deilt 4 sinnum). Frumur úr umsáningu fimm eru síðan frystar í fljótandi köfnunarefni til geymslu. Áður 
en frumurnar eru frystar er sýni úr fyrri frumum úr umsáningu fjögur ræktað á gæðaeftirlitsbakka (sjá 36. og 37. lið) til að 
sanngreina hvort grunnmyndun hormóna og svörunin við jákvæðu samanburðaríðefnunum uppfylla gæðastjórnunarviðmiðanir 
fyrir prófunina, sem eru skilgreindar í töflu 5.

18. Rækta þarf H295R-frumur, frysta þær og geyma í fljótandi köfnunarefni til að tryggja að alltaf séu við hendina frumur með 
viðeigandi umsáningartölu eða á réttum aldri til ræktunar og notkunar. Hámarksfjöldi umsáninga eftir að ný (6) eða fryst( 7) 
lota af frumum er tekin í ræktun sem er viðunandi til notkunar í H295R-greiningunni skal ekki vera hærri en 10. Til dæmis væri 
viðunandi fjöldi umsáninga fyrir frumuræktir úr lotu sem er fryst við 5. skiptingu á bilinu 4,5 til 10,5. Að því er varðar frumur 
sem er komið af stað úr þessum frystu lotum skal fylgja aðferðinni sem lýst er í 19. lið. Rækta skal þessar frumur í minnst fjórar 
(4) umsáningar til viðbótar (að skiptingu 4,5) áður en þær eru notaðar til prófunar.

Frumum úr frystum stofni komið af stað

19. Nota skal aðferðina við að koma frumum úr frystum stofni af stað þegar ný lota af frumum er tekin úr geymslu í fljótandi 
köfnunarefni til notkunar og prófunar. Nákvæma lýsingu á þeirri aðferð er að finna í III. viðbæti við fullgildingarskýrsluna 
(4. heimild). Frumur eru teknar úr geymslu í fljótandi köfnunarefni, þíddar hratt upp, settar í auðgaðan miðil í skilvinduglasi, 
snúið í skilvindu við stofuhita, leystar aftur í sundur í auðguðum miðli og fluttar yfir í ræktunarkolbu. Skipta skal um miðilinn 
næsta dag. H295R-frumurnar eru ræktaðar í ræktunarkassa við 37 °C með 5% CO2 í andrúmslofti og skipt um miðil tvisvar til 
þrisvar í viku. Þegar samrennsli frumnanna hefur náð u.þ.b. 85–90% skal deila þeim upp. Deiling frumnanna er nauðsynleg 
til að tryggja heilbrigði og vöxt þeirra og til að viðhalda þeim til að framkvæma lífgreiningar. Frumurnar eru skolaðar þrisvar 
með fosfatjafnaðri saltlausn (án Ca2+ Mg2+.) og losaðar úr ræktunarkolbunni með því að bæta við viðeigandi losunarensími, t.d. 
trypsíni, í fosfatstilltri saltlausn (án Ca2+ Mg2+). Um leið og frumurnar losna frá ræktunarkolbunni skal stöðva ensímvirknina með 
því að bæta við auðguðum miðli í hlutfallinu 3 × það magn sem er notað við ensímmeðferðina. Frumur eru settar í skilvinduglas, 
snúið í skilvindu við stofuhita, flotið fjarlægt og frumuköggullinn er leystur aftur í sundur í auðgaðri lausn. Viðeigandi magn af 
frumulausn er sett í nýja ræktunarkolbu. Aðlaga skal magn frumulausnarinnar þannig að frumurnar nái að renna saman innan 5–7 
daga. Mælt er með að nota undirræktunarhlutfall á bilinu 1:3 til 1:4. Bakkinn skal merktur vandlega. Frumurnar eru nú tilbúnar 
til notkunar í greiningunni og frysta skal umframfrumur í fljótandi köfnunarefni eins og lýst er í 20. lið.

Frysting á H295R-frumum (frumurnar undirbúnar fyrir geymslu í fljótandi köfnunarefni)

20. Fylgja skal aðferðinni við að deila frumunum, sem fram kemur hér á undan, til að búa H295R-frumur undir frystingu, allt fram 
að skrefinu þar sem á að leysa frumuköggulinn á botni skilvindglassins aftur í sundur. Þá er frumuköggullinn leystur í sundur í 
frystimiðli. Lausnin er flutt í lághitaþolið smáglas, merkt á viðeigandi hátt og fryst við -80 °C í 24 klukkustundir og síðan er glasið 
flutt yfir í fljótandi köfnunarefni til geymslu. Nákvæma lýsingu á þeirri aðferð er að finna í III. viðbæti við fullgildingarskýrsluna 
(4. heimild).

Frumur settar á bakka og forræktaðar fyrir prófun

21. Fjöldi 24 holu bakka sem þarf, sem eru útbúnir eins og segir í 19. lið, veltur á þeim fjölda íðefna sem á að prófa og á samrennsli 
frumnanna í ræktunarskálunum. Almenna reglan er sú að ein ræktunarkolba (75 cm2) af 80–90% samrunnum frumum gefur 
nægilega margar frumur fyrir 1 til 1,5 (24-holu) bakka með markþéttnina 200 000 til 300 000 frumur í ml af miðli, sem skilar u.þ.b. 
50–60% samrennsli í holunum eftir 24 klukkustundir (mynd 2). Þetta er dæmigerð kjörþéttni fyrir frumur til hormónamyndunar í 
greiningunni. Við meiri þéttni breytist framleiðsla á bæði testósteróni og 17β-estradíóli. Áður en greiningin er gerð í fyrsta skipti 
er mælt með að prófa mismunandi sáningarþéttni á bilinu 200 000 og 300 000 frumur á ml, og að sú þéttni sem skilar 50–60% 
samrennsli í holunum eftir 24 klukkustundir sé valin til frekari tilrauna.

(6) „Ný lota“ vísar til ferskrar lotu af frumum sem eru fengnar frá ATCC.
(7) „Fryst lota“ vísar til frumna sem hafa áður verið ræktaðar og síðan frystar á annarri rannsóknarstofu en ATCC.



23.4.2015 Nr. 23/983EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Mynd 2

Smásjármynd af H295R-frumum við 50% sáningarþéttni á 24-holu bakka eftir 24 klukkustundir, A) tekin við brúnina 
og B) tekin við miðja holu

22. Miðillinn er tekinn úr ræktunarkolbunni með pípettu og frumurnar eru skolaðar þrisvar sinnum með dauðhreinsaðri fosfatjafnaðri 
saltlausn (án Ca2+Mg2+). Ensímlausn (í fosfatjafnaðri saltlausn) er bætt við til að losa frumurnar úr ræktunarkolbunni. Eftir 
að frumurnar hafa fengið viðeigandi tíma til að losna frá ræktunarkolbunni skal stöðva ensímvirknina með því að bæta við 
auðguðum miðli í hlutfallinu 3 × það magn sem er notað við ensímmeðferðina. Frumur eru settar í skilvinduglas, snúið í skilvindu 
við stofuhita, flotið fjarlægt og frumuköggullinn er leystur aftur í sundur í auðgaðri lausn. Frumuþéttnin er reiknuð, t.d. með 
rauðkornamæli eða frumuteljara. Frumulausnin skal þynnt niður í þá þéttni sem óskað er eftir til skömmtunar á bakka og blönduð 
rækilega til að tryggja einsleita frumuþéttni. Frumurnar skulu settar á bakkana ásamt 1 ml af frumulausninni í hverja holu og 
bakkarnir og holurnar skulu merkt. Bakkarnir sem sáð var í skulu settir í ræktun við 37 °C með 5% CO2 í andrúmslofti í 24 
klukkustundir til að frumurnar nái að festa sig innan í holurnar.

GÆÐAEFTIRLITSKRÖFUR

23. Það er mikilvægt að nákvæmt magn af lausnum og sýnum sé sett í holurnar við skömmtun því að þetta magn ræður styrknum sem 
er notaður í útreikningnum á niðurstöðum greiningarinnar.

24. Áður en frumurækt er sett af stað og prófanir að henni lokinni hefjast skal hver rannsóknarstofa sýna fram á næmleika 
hormónamælingakerfis síns (29.–31. liður).

25. Ef nota á hormónamælingagreiningar sem byggjast á mótefnum skal, áður en prófun er sett af stað, greina íðefnin sem á að prófa 
til að finna mátt þeirra til að trufla mælingarkerfið sem er notað til að magngreina testósterón og 17β-estradíól, eins og fram kemur 
í 32. lið.
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26. Mælt er með að nota dímetýlsúlfoxíð sem leysi í greiningunni. Ef annar leysir er notaður skal ákvarða eftirfarandi:

— leysni prófunaríðefnisins, forskólín og próklóras í leysinum og

— frumueiturhrif sem fall af styrkleika leysis.

 Mælt er með að leyfilegur hámarksstyrkleiki leysis sé ekki hærri en 10 × lausn af minnst frumudrepandi styrkleika leysisins.

27. Áður en prófunin fer fram í fyrsta skipti skal rannsóknarstofan framkvæma hæfnitilraun til að sýna fram á að hún sé hæf til 
viðhalda og ná fram réttri frumurækt og tilraunaskilyrðum sem krafist er vegna prófunar á íðefnum, eins og lýst er í 33.–35. lið.

28. Þegar prófun er hafin með nýrri lotu skal rækta keyrslu á samanburðarbakka áður en ný lota af frumum er notuð, til að meta 
frammistöðu frumnanna, eins og lýst er í 36. og 37. lið.

Frammistaða hormónamælikerfisins

Næmleiki aðferðarinnar, nákvæmni, samkvæmni og víxlsvörun við sýnaefnivið

29. Hver rannsóknarstofa má nota hormónamælingakerfi að eigin vali til að greina testósterón- og 17β-estradíólmyndun H295R-
frumna, svo fremi að það uppfylli nothæfisviðmiðanir, þ.m.t. magngreiningarmörk. Að lágmarki eru þau 100 pg/ml fyrir testósterón 
og 10 pg/ml fyrir 17β-estradíól, sem byggist á þeim grunnhormónastyrkleika sem fannst við fullgildingarrannsóknirnar. Hins 
vegar getur verið viðeigandi að nota meiri eða minni styrk, allt eftir grunnhormónastyrknum sem næst hjá rannsóknarstofunni 
sem gerir rannsóknina. Áður en byrjað er að vinna með gæðaeftirlitsbakkann og keyra prófanir skal rannsóknarstofan sýna fram á 
að hormónagreiningin sem á að nota geti mælt styrkleika hormóna í auðguðum miðli af nægjanlegri nákvæmni og samkvæmni til 
að uppfylla gæðaeftirlitsviðmiðanirnar, sem tilgreindar eru í töflum 1 og 5, með greiningu á auðguðum miðli með íbættu hormóni 
til innri samanburðar. Bæta skal í auðgaðan miðil minnst þremur styrkleikastigum af hverju hormóni (t.d. 100, 500 og 2500 pg/ml 
af testósteróni, 10, 50 og 250 pg/ml af 17β-estradíóli, eða nota má lægstu mögulegu styrkleikastig á grunni greiningarmarka hins 
valda hormónamælingarkerfis sem lægsta íbótarstyrkleika af testósteróni og 17β-estradíóli) og greina. Hormónastyrkleiki sem 
mælist í óútdregnum sýnum ætti að vera innan við 30% af nafnstyrk og breytileiki á milli endurtekinna mælinga á sama sýninu 
ætti ekki að vera meiri en 25% (sjá einnig töflu 8 fyrir viðbótargæðaeftirlitskröfur). Ef þessar gæðaeftirlitskröfur eru uppfylltar er 
gert ráð fyrir að hin valda hormónamælingargreining sé nægjanlega nákvæm og samkvæm og hafi ekki víxlverkun við efnisþætti 
í miðlinum (sýnaefniviðnum) þannig að búast megi við verulegum áhrifum á niðurstöðuna úr greiningunni. Í slíku tilviki þarf 
ekki að draga út sýni fyrir hormónamælinguna.

30. Ef gæðaeftirlitsviðmiðanirnar í töflum 1 og 8 eru ekki uppfylltar geta skapast veruleg áhrif á efniviðinn og þá skal gera tilraun 
með útdregnum, íbættum miðli. Dæmi um útdráttaraðferð er lýst í II. viðbæti við fullgildingarskýrsluna (4. heimild). Mælingar á 
styrkleika hormóna í útdregnu sýnunum skulu þríteknar. (8) Ef hægt er að sýna fram á eftir útdrátt að efnisþættir miðilsins trufli 
ekki hormónamælingaraðferðina, sem er skilgreind í gæðaeftirlitsviðmiðununum, skal gera allar tilraunir sem á eftir koma með 
útdregnum sýnum. Ef ekki er hægt að uppfylla gæðaeftirlitsviðmiðanirnar eftir útdrátt hentar hormónamælingarkerfið sem var 
notað ekki fyrir H295R-steramyndunargreininguna og nota skal aðra aðferð við greiningu á hormónum.

Staðalferill

31. Hormónastyrkleikinn í leysissamanburðinum ætti að liggja innan línulegs hluta staðalferilsins. Ákjósanlegast er að gildi 
samanburðarins með leysinum liggi nálægt miðju línulega hlutans til að tryggja að hægt sé að mæla vakningu og latningu 
hormónamyndunarinnar. Þynningar miðla (eða útdrættir) sem á að mæla skulu valdar samkvæmt því. Línulegu tengslin skulu 
ákvörðuð með hentugri tölfræðiaðferð.

Prófun á truflun af völdum íðefna

32. Ef nota á greiningar sem byggjast á mótefnum, s.s. ELISA-prófanir og geislaónæmisgreiningar, til að mæla hormón skal prófa 
hvert íðefni með tilliti til hugsanlegrar truflunar á hormónamælingakerfinu sem á að nota, áður en eiginlegar prófanir á íðefnunum 
hefjast (III. viðbætir við fullgildingarskýrsluna (4. heimild)) þar sem sum íðefni geta truflað þessar prófanir (17. heimild). Ef 
truflun verður sem er ≥ 20% af grunnhormónamyndun á testósteróni og/eða 17β-estradíóli skal keyra greiningu á truflun íðefnis 
á hormónaprófun (e. Chemical Hormone Assay Interference Test) (sem er lýst í lið 5.0 í III. viðauka við fullgildingarskýrsluna 

(8) Athugasemd: Ef þörf er á útdrætti skal þrítaka mælingarnar fyrir hvern útdrátt. Einungis einn útdráttur er gerður á hverju sýni.
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(4. heimild)) á öllum þynntum stofnlausnum af prófunaríðefninu til að sanngreina viðmiðunarmörkin þar sem umtalsverð truflun 
(≥ 20% ) verður. Ef truflun er undir 30% má leiðrétta niðurstöðurnar með tilliti til truflunarinnar. Ef truflun er yfir 30% eru 
gögnin ógild og farga skal gögnum með þann styrk. Ef prófunaríðefni veldur umtalsverðri truflun á hormónamælingarkerfi við 
fleiri en einn styrkleika sem er ekki frumudrepandi skal nota annað hormónamælingakerfi. Til að komast hjá truflun af völdum 
mengandi íðefna er mælt með því að hormónar séu dregnir úr miðlinum með hentugum leysi og má finna hugsanlegar aðferðir í 
fullgildingarskýrslunni (4. heimild).

Tafla 1

Nothæfisviðmiðun fyrir hormónamælingakerfi

Mæliþáttur Viðmiðun

Næmleiki mæliaðferðar Magngreiningarmörk
Testósterón: 100 pg/ml, 17β-estradíól: 10 pg/ml(a)

Skilvirkni í hormónaútdætti (einungis þegar 
þörf er á útdrætti)

Meðalendurnýjunarhlutfall (á grunni þrítekinna mælinga) fyrir íbætta hormóna-
magnið ætti ekki að víkja meira en 30% frá íbættu magni.

Truflun af völdum íðefna (einungis kerfi 
sem byggjast á mótefnum)

Engin umtalsverð víxlsvörun (≥ 30% af grunnhormónamyndun viðkomandi horm-
óna) ætti að eiga sér stað við nein þeirra hormóna sem frumurnar mynda(b), (c)

(a) Athugasemd: Mælimörk aðferðarinnar byggjast á grunnhormónamyndunargildum sem gefin eru í töflu 5 og byggjast á afkastagetu. Ef hægt er 
að framkalla meiri grunnhormónamyndun geta mörkin verið hærri.

(b) Í hærri hlutföllum geta tiltekin mótefni testósteróns og 17β-estradíóls haft víxlverkun, annars vegar við andróstendíón og hins vegar við estrón. 
Í slíkum tilvikum er ekki mögulegt að ákvarða nákvæmlega áhrifin á 17β-hýdroxýsteravetnissvipti. Gögnin geta samt sem áður veitt gagnlegar 
upplýsingar um áhrif á myndun estrógens eða andrógens almennt. Í slíkum tilvikum skal setja gögnin fram sem svaranir við andrógeni/
estrógeni frekar en við 17β-estradíóli og testósteróni.

(c) Þeirra á meðal eru: kólesteról, pregnenólon, prógesterón, 11-deoxýkortikósterón, kortikósterón, aldósterón, 17α-pregnenólon, 17α-prógesterón, 
deoxýkortisól, kortisól, dehýdróepíandrósterón, andróstenedíón, estrón.

Hæfnisprófun rannsóknarstofu

33. Áður en rannsóknarstofa prófar óþekkt íðefni skal hún, með því að framkvæma hæfnisprófun fyrir rannsóknarstofur, sýna fram á 
að hún hafi hæfi til að ná fram og viðhalda viðeigandi frumurækt og prófunarskilyrðum sem þarf til að framkvæma greininguna 
á árangursríkan hátt. Þar sem framkvæmd greiningar hefur bein tengsl við þá starfsmenn rannsóknarstofu sem framkvæma 
prófunina skal endurtaka þessar aðferðir að hluta til ef breyting verður á starfsliði rannsóknarstofunnar.

34. Þessi hæfnisprófun skal fara fram við sömu skilyrði og er lýst í 38. til 40. lið, með því að láta frumur komast í snertingu 
við 7 stighækkandi styrkleika af sterkum, meðalsterkum og vægum vökum og lötum, sem og neikvætt íðefni (sjá töflu 2). Á 
meðal íðefna sem skal prófa má telja sterka vakann forskólín (CAS-nr. 66575-29-9), sterka latann próklóras (CAS-nr. 67747-
09-5), meðalsterka vakann atrasín (CAS-nr. 1912-24-9), meðalsterka latann amínóglútetímíð (CAS-nr. 125-84-8), veika 
vakann (á myndun 17β-estradíóls) og veika latann (á myndun testósteróns) bisfenól A (CAS-nr. 80-05-7), og neikvæða íðefnið 
æðabelgskynhormónavaka manna (CAS-nr. 9002-61-3), eins og er sýnt í töflu 2. Keyrðar eru prófanir á aðskildum bökkum 
fyrir öll íðefni, á sniðinu sem sýnt er í töflu 6. Með hverri daglegri keyrslu með hæfnisprófunaríðefnunum skal nota einn 
gæðaeftirlitsbakka (tafla 4, 36.–37. liður).

Tafla 2

Hæfnisprófunaríðefni og váhrifastyrkleiki

Hæfnisprófunaríðefni Prófunarstyrkur [μM]

Próklóras 0(a), 0,01, 0,03, 0,1, 0,3, 1, 3, 10

Forskólín 0(a), 0,03, 0,1, 0,3, 1, 3, 10, 30
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Hæfnisprófunaríðefni Prófunarstyrkur [μM]

Atrasín 0(a), 0,03, 0,1, 1, 3, 10, 30, 100

Amínóglútetímíð 0(a), 0,03, 0,1, 1, 3, 10, 30, 100

Bisfenól A 0(a), 0,03, 0,1, 1, 3, 10, 30, 100

Æðabelgskynhormónavaki manna 0(a), 0,03, 0,1, 1, 3, 10, 30, 100

(a) Leysissamanburður (dímetýlsúlfoxíð) (0), μl dímetýlsúlfoxíð/holu.

 Nota skal bakka með 24 holum til að láta H295R komast í snertingu við hæfnisprófunaríðefnin í hæfnisprófun rannsóknarstofunnar. 
Allir skammtar íðefna eru mældir í μM. Skammtar skulu gefnir í 0,1% m.v. rúmmálshlutfall af dímetýlsúlfoxíði í hverja holu. 
Hver prófunarstyrkur skal prófaður í þremur holum (tafla 6). Aðskildir bakkar eru notaðir í keyrslur fyrir hvert íðefni. Einn 
gæðaeftirlitsbakki er hafður með í hverri daglegri keyrslu.

35. Lífvænleikaprófun frumna og hormónagreining skulu fara fram eins og kveðið er á um í 42. til 46. lið. Skrá skal viðmiðunargildið 
(minnsta styrk sem hefur merkjanleg áhrif) og ákvörðun um flokkun og bera saman við gildin í töflu 3. Gögnin teljast viðunandi 
ef þau uppfylla minnsta styrk, sem hefur merkjanleg áhrif, og flokkun ákvarðana í töflu 3.

Tafla 3

Viðmiðunargildi (minnsti styrkur sem hefur merkjanleg áhrif) og flokkanir ákvarðana fyrir hæfnisprófunaríðefni

CAS-nr.

Minnsti styrkur sem hefur merkjanleg áhrif 
[μM]

Flokkun ákvörðunar

Testósterón 17β-estradíól Testósterón 17β-estradíól

Próklóras 67747-09-5 ≤ 0,1 ≤ 1,0 + (a) (latning) + (latning)

Forskólín 66575-29-9 ≤ 10 ≤ 0,1 + (vakning) + (vakning)

Atrasín 1912-24-9 ≤ 100 ≤ 10 + (vakning) + (vakning)

Amínóglútetímíð 125-84-8 ≤ 100 ≤ 100 + (latning) + (latning)

Bisfenól A 80-05-7 ≤ 10 ≤ 10 + (latning) + (vakning)

Æðabelgs kyn-
hormóna vaki manna

9002-61-3 Á ekki við Á ekki við Neikvæð Neikvæð

(a) +, jákvæð

Á ekki við: á ekki við þar sem engar breytingar ættu að eiga sér stað eftir snertingu við neikvætt samanburðarefni í styrkleika sem er ekki frumu-
drepandi.

Gæðaeftirlitsbakki

36. Gæðaeftirlitsbakkinn er notaður til að sannprófa frammistöðu H295R-frumnanna við stöðluð ræktunarskilyrði og til að koma 
á fót rannsóknarsögulegum gagnagrunni yfir hormónastyrkleika í leysissamanburðinum, jákvæðum og neikvæðum saman-
burðarlausnum, ásamt öðrum uppsöfnuðum gæðaeftirlitsmælingum.

— Afkastageta H295R-frumnanna skal metin á gæðaeftirlitbakka fyrir hverja nýja frumulotu frá ATCC eða að lokinni notkun 
á áður frystum frumustofni í fyrsta skiptið, nema ef hæfnisprófun rannsóknarstofunnar (32.–34. liður) var keyrð með þeirri 
frumulotu.

— Gæðaeftirlitsbakkinn veitir fullgert mat á greiningarskilyrðunum (t.d. lífvænleika frumna, leysissamanburði, jákvæðum og 
neikvæðum samanburði, sem og breytileika innan prófunar og á milli prófana) þegar íðefni eru prófuð og skal vera hluti af 
hverri prófunarkeyrslu.

37. Gæðaeftirlitsprófunin er framkvæmd á bakka með 24 holum og notast er við sömu aðferðir við ræktun, skömmtun, mat 
á líf vænleika frumna/frumueiturhrifum, hormónaútdrátt og hormónagreiningu og er lýst í 38. til 46. lið til prófunar á íð-
efnum. Gæðaeftirlitsbakkinn inniheldur blanksýni, leysissamanburð og tvo styrkleika af þekktum vaka (forskólín, 1 og 10 μM) 
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og lata (próklóras, 0,1 og 1 μM) fyrir nýmyndun 17β-estradíóls og testósteróns. Til viðbótar er metanól (MeOH) sett í valdar 
holur sem jákvæður samanburður fyrir lífvænleika-/frumueiturhrifagreininguna. Nákvæma lýsingu á uppröðuninni á bakk anum 
er að finna í töflu 4. Viðmiðanirnar sem þarf að uppfylla á gæðaeftirlitsbakkanum eru taldar upp í töflu 5. Uppfylla þarf lág marks-
grunnhormónaframleiðslu á testósteróni og 17β-estradíóli í bæði holunum með leysissamanburðarsýninu og blank sýnunum.

Tafla 4

Uppröðun á gæðaeftirlitsbakkanum til að prófa frammistöðu H295R-frumna sem ekki eru í snertingu við íðefni 
og frumna sem eru í snertingu við þekkta lata (próklóras) og örva (forskólín) fyrir myndun á 17β-estradíóli og 
testósteróni. Þegar váhrifatilrauninni er lokið og búið er að fjarlægja miðilinn er 70% metanóllausn sett í allar 
metanólholurnar til að gefa jákvæðan samanburð vegna frumueiturhrifa (sjá frumueiturhrifagreininguna í III. 

viðbæti við fullgildingarskýrsluna (4. heimild))

1 2 3 4 5 6

A Blanksýni(a) Blanksýni(a) Blanksýni(a) Blanksýni(a)
(+ Metanól)b

Blanksýni(a)
(+ Metanól)(b)

Blanksýni(a)
(+ Metanól)(b)

B Dímetýl-
súlfoxíð(c)

1 μl

Dímetýl-
súlfoxíð(c)

1 μl

Dímetýl-
súlfoxíð(c)

1 μl

Dímetýl-
súlfoxíð(c)

1 μl
(+ Metanól)(b)

Dímetýl-
súlfoxíð(c)

1 μl
(+ Metanól)(b)

Dímetýl-
súlfoxíð(c)

1 μl
(+ Metanól)(b)

C Forskólín 1 μM Forskólín 1 μM Forskólín 1 μM Próklóras 0,1 μM Próklóras 0,1 μM Próklóras 0,1 μM

D Forskólín 10 μM Forskólín 10 μM Forskólín 10 μM Próklóras 1 μM Próklóras 1 μM Próklóras 1 μM

(a) Frumur í blanksýnaholum fá einungis miðil (þ.e. engan leysi).
(b) Metanóli er bætt við eftir að snertingu við íðefnið lýkur og búið er að fjarlægja miðilinn úr holunum.
(c) Leysissamanburður með dímetýlsúlfoxíði (1 μl/holu).

Tafla 5

Nothæfisviðmiðun fyrir gæðaeftirlitsbakkann

Testósterón 17β-estradíól

Grunnmyndun hormóna í leysissamanburðinum ≥ 5-föld magngreiningarmörk ≥ 2,5-föld magngreiningarmörk

Vakning (10 μM af forskólíni) ≥ 1,5-faldur leysissamanburður ≥ 7,5-faldur leysissamanburður

Latning(1μM próklóras) ≥ 0,5-faldur leysissamanburður ≥ 0,5-faldur leysissamanburður

AÐFERÐ VIÐ FRAMKÖLLUN VÁHRIFA FRÁ ÍÐEFNI

38. Forræktuðu frumurnar eru fjarlægðar úr ræktunarkassanum (21. liður) og skoðaðar í smásjá til að tryggja að þær séu í góðu 
ásigkomulagi (festing, formfræði) fyrir skömmtun.

39. Frumurnar eru settar í líföryggisskáp og auðgaði miðillinn er fjarlægður og nýr auðgaður miðill settur í staðinn (1 ml/holu). 
Dímetýlsúlfoxíð er ákjósanlegasti leysirinn fyrir þessa prófunaraðferð. Ef hins vegar er ástæða til að nota aðra leysa skal leggja 
fram vísindaleg rök fyrir því. Frumurnar eru látnar verða fyrir váhrifum frá prófunaríðefni með því að bæta 1 μl af viðeigandi 
stofnlausn við dímetýlsúlfoxíð (sjá II. viðbæti við fullgildingarskýrsluna (4. heimild)) í 1 ml af auðguðum miðli (rúmmál holu). 
Úr þessu verður 0,1% lokastyrkur dímetýlsúlfoxíðs í holunum. Til að tryggja viðunandi blöndun er yfirleitt valið að blanda 
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viðeigandi stofnlausn af prófunaríðefni í dímetýlsúlfoxíði með auðguðum miðli til að fá út þann lokastyrk sem óskað er eftir 
fyrir hvern skammt, og blandan er sett í hverja holu um leið og gamli miðillinn hefur verið fjarlægður. Sé þessi kostur valinn skal 
styrkleiki dímetýlsúlfoxíðs (0,1%) haldast sá sami í öllum holunum. Holurnar sem innihalda tvo hæstu styrkleikana eru metnar 
sjónrænt gegnum víðsjá til að leita að myndun botnfalls eða gruggs, sem er vísbending um ófullkomna leysni prófunaríðefnisins. 
Ef slík skilyrði (grugg, myndun botnfalls) sjást eru holurnar sem innihalda næstu styrkleika fyrir neðan einnig athugaðar (og svo 
framvegis) og styrkleikar sem ekki mynduðu lausn að öllu leyti skulu útilokaðir frá frekara mati og greiningu. Bakkinn er settur 
aftur inn í ræktunarkassann við 37 °C í 5% CO2 í andrúmslofti í 48 klukkustundir. Uppröðun á prófunaríðefnisbakkanum er sýnd 
í töflu 6. Stofnar 1–7 sýna staðsetningu stighækkandi skammta af prófunaríðefni.

Tafla 6

Skömmtunarlýsing fyrir snertingu H295F-frumna við prófunaríðefni á bakka með 24 holum

1 2 3 4 5 6

A Dímetýlsúlfoxíð Dímetýlsúlfoxíð Dímetýlsúlfoxíð Stofn 4 Stofn 4 Stofn 4

B Stofn 1 Stofn 1 Stofn 1 Stofn 5 Stofn 5 Stofn 5

C Stofn 2 Stofn 2 Stofn 2 Stofn 6 Stofn 6 Stofn 6

D Stofn 3 Stofn 3 Stofn 3 Stofn 7 Stofn 7 Stofn 7

40. Að 48 klukkustundum liðnum eru váhrifabakkarnir fjarlægðir úr ræktunarkassanum og allar holurnar eru athugaðar í gegnum 
smásjá til að skoða ástand frumnanna (festing, formfræði, samflæðistig) og merki um frumueiturhrif. Miðlinum úr hverri holu er 
skipt í tvo jafna hluta (u.þ.b. 490 μl hvor) og þeir fluttir í tvö aðskilin glös með viðeigandi merkingum (þ.e. einn deiliskammtur til 
að fá varasýni fyrir hverja holu). Til að koma í veg fyrir að frumur þorni upp er miðilinn fjarlægður úr einni röð eða dálki í senn 
og miðill fyrir lífvænleika-/frumueiturhrifagreiningu settur í staðinn. Ef ekki á að mæla lífvænleika/frumueiturhrif strax eru sett 
200 μl af fosfatjafnaðri saltlausn með Ca2+ og Mg2+ í hverja holu. Miðlarnir eru frystir við -80 °C fram að frekari tilreiðslu til að 
greina hormónastyrkleika (sjá 44.–46. lið). Þó að testósterón og 17β-estradíól sem eru geymd við -80 °C séu almennt stöðug í 
minnst 3 mánuði skal skrá stöðugleika hormóna í geymslu hjá hverri rannsóknarstofu.

41. Um leið og miðilinn hefur verið fjarlægður skal ákvarða lífvænleika/frumueiturhrif fyrir hvern váhrifabakka.

Ákvörðun á lífvænleika frumna

42. Nota má greiningu á lífvænleika/frumueiturhrifum að eigin vali til að ákvarða hugsanleg áhrif prófunaríðefnisins á lífvænleika 
frumna. Greiningin þarf að geta gefið rétta mælingu á hlutfalli lífvænlegra frumna í holu, eða sýna skal fram á að það sé beinlínis 
sambærilegt við (línulegt fall af) Live/Dead® prófun (sjá III. viðbæti við fullgildingarskýrsluna (4. heimild)). Önnur greining 
sem sýnt hefur verið fram á að virki jafn vel er greining með MTT-lit [3-(4,5-dímetýlþíasól-2-ýl)-2,5-dífenýltetrasólíumbrómíði) 
(18. heimild). Mat á lífvænleika frumna með framangreindum aðferðum er hlutfallsleg mæling sem sýnir ekki endilega línuleg 
tengsl við raunverulegan fjölda frumna í holu. Því skal greinandinn gera samhliða sjónrænt mat á hverri holu og taka skal 
stafrænar ljósmyndir af leysissamanburðinum og tveimur stærstu styrkleikunum þar sem ekki sjást frumueiturhrif og geyma þær 
til að gera kleift að meta raunverulega þéttni frumna síðar meir ef þörf krefur. Ef svo virðist, annað hvort í sjónrænni skoðun eða 
greiningu á lífvænleika/frumueiturhrifum, að frumufjöldinn hafi aukist, þarf að sannprófa þann grun. Ef staðfest er að frumufjöldi 
hafi aukist skal taka það fram í prófunarskýrslunni. Lífvænleiki frumna skal settur fram í samanburði við meðalsvörunina á 
leysissamanburðinum, sem telst vera 100% lífvænlegar frumur, og er hann reiknaður sem viðeigandi fyrir þá lífvænleika-/
frumueiturhrifagreiningu sem er notuð. Að því er varðar greiningu með MTT-lit má nota eftirfarandi formúlu:
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 % af lífvænlegum frumum = (svörun í holu – meðalsvörun í holum sem eru meðhöndlaðar með metanóli [= 100% dauði]) ÷ 
(meðalsvörun í leysissamanburðarholum – meðalsvörun í holum sem eru meðhöndlaðar með metanóli [= 100% dauði])

43. Holur með minni lífvænleika en 80% samanborið við meðallífvænleikann í leysissamanburðinum (= 100% lífvænleiki) skulu 
ekki teknar með í lokagreiningu á gögnunum. Latning á steramyndun sem á sér stað við næstum 20% frumueiturhrif skal metin 
vandlega til að tryggja að frumueiturhrifin séu ekki orsökin latningar.

Hormónagreining

44. Hver rannsóknarstofa getur notað hormónamælingakerfi að eigin vali til að greina testósterón og 17β-estradíól. Nota má 
varadeiliskammta af miðli úr hverjum meðferðarhóp til að tilreiða þynningar til að fá styrkinn niður á línulega hluta staðalferilsins. 
Eins og fram kemur í 29. lið skal hver rannsóknarstofa sýna fram á að hormónamælingarkerfið sem hún notar (t.d. ELISA, 
geislaónæmismæling, vökvaskiljun og massagreining, vökvaskiljun og tvímassagreining) samræmist gæðaeftirlitsviðmiðununum, 
með því að greina auðgaðan miðil með íbættu hormóni til innri samanburðar áður en gæðaeftirlitsprófanir eru keyrðar eða 
prófanir á íðefnum hefjast. Til að tryggja að efnisþættir prófunarkerfisins raski ekki mælingum á hormónum getur þurft að draga 
hormónin út úr miðlinum áður en þau eru mæld (í 30. lið kemur fram við hvaða skilyrði þarf eða þarf ekki útdrátt). Mælt er með 
að framkvæma útdrátt með aðferðunum sem fram koma í III. viðbæti við fullgildingarskýrsluna (4. heimild).

45. Ef hormónamyndun er mæld með prófunarsetti sem er keypt á almennum markaði skal framkvæma hormónagreininguna eins 
og tilgreint er í handbókum frá framleiðanda prófunarsettsins. Flestir framleiðendur eru með sérstakt verklag sem er notað við 
hormónagreininguna. Aðlaga þarf þynningar af sýnum þannig að sá hormónastyrkleiki sem vænst er fyrir leysissamanburðinn 
liggi á miðju línulegu bili staðalferilsins í umræddri greiningu (III. viðbætir við fullgildingarskýrsluna (4. heimild)). Gildi sem 
liggja utan línulegs bils staðalferilsins skulu ekki notuð.

46. Endanlegur hormónastyrkleiki er reiknaður eins og hér segir:

Dæmi:

Útdregið: 450 μl af miðli

Endurgert í: 250 μl af greiningarjafnalausn

Þynning í greiningu: 1:10 (til að fá sýnið inn á línulegt bil staðalferilsins)

Hormónastyrkleiki í greiningu: 150 pg/ml (styrkleiki þegar aðlagaður fyrir hvern ml af sýni sem er greindur)

Endurheimt: 89%

Endanlegur hormónastyrkleiki = (Hormónastyrkleiki (í ml) ÷ endurheimt) (þynningarstuðull)

Endanlegur hormónastyrkleiki = (150 pg/ml) ÷ (0,89) × (250 μl/450 μl) × 10 = 936,3 pg/ml

Val á prófunarstyrkleikum

47. Framkvæma skal minnst tvær sjálfstæðar keyrslur í greiningunni. Mælt er með að prófunarstyrkur í fyrstu keyrslunni verði log10 
bil með hámarksstyrknum 10–3 M, nema ef fyrirliggjandi upplýsingar, s.s. um leysnimörk eða frumueiturhrif, veiti grundvöll 
fyrir að velja prófunarstyrk. Ef íðefnið er leysanlegt og hefur ekki frumueiturhrif við neinn af styrkleikunum sem eru prófaðir 
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og fyrsta keyrslan var neikvæð fyrir alla styrkleika, þá skal staðfesta það með einni annarri keyrslu við sömu skilyrði og í 
fyrstu keyrslunni (tafla 7). Ef niðurstöður úr fyrstu keyrslunni voru tvíræðar (þ.e. margfeldisbreytingin er tölfræðilega marktækt 
öðruvísi en í leysissamanburðinum í einungis einum styrkleika) eða jákvæð (þ.e. margfeldisbreytingin í tveimur eða fleiri 
samhliða styrkleikum er tölfræðilega marktæk), skal endurtaka prófunina eins og gefið er til kynna í töflu 7, með því að fínstilla 
hina völdu prófunarstyrkleika. Prófunarstyrkleikum í keyrslum tvö og þrjú (ef við á) skal breytt á grunni niðurstaðnanna úr 
fyrstu keyrslunni sem falla sitt hvorum megin við þá styrkleika sem vöktu áhrifin, með 1/2-logareiningar styrkbilum (t.d. ef 
fyrsta keyrslan með 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100 og 1000 μM skilaði hvötun við 1 og 10 μM, skulu styrkleikarnir sem eru prófaðir 
í annarri keyrslu vera 0,1, 0,3, 1, 3, 10, 30 og 100 μM), nema ef nota þarf lægri styrk til að ná fram minnsta styrk sem hefur 
merkjanleg áhrif. Í síðara tilvikinu skal, í annarri keyrslunni, nota 1/2-lograeiningar skala með minnst fimm styrkleikum sem eru 
lægri en lægsti styrkleikinn sem var prófaður í fyrstu keyrslunni. Ef önnur keyrslan staðfestir ekki fyrstu keyrsluna (þ.e. ef ekki 
næst tölfræðileg marktækni við þann styrk sem áður skilaði jákvæðum niðurstöðum ± styrkaukning) skal gera þriðju tilraunina 
við upphafleg prófunarskilyrði. Tvíræð útkoma úr fyrstu keyrslunni telst neikvæð ef ekki er hægt að staðfesta mæld áhrif í 
hvorugri af síðari keyrslunum tveimur. Tvíræð útkoma telst vera jákvæð svörun (áhrif) þegar hægt er að staðfesta svörunina í 
minnst einni annarri keyrslu með ± 1 styrkaukningu (sjá 55. lið um verklag við túlkun gagna).

Tafla 7

Ákvörðunartafla fyrir hugsanlegar sviðsmyndir af útkomu

Keyrsla 1 Keyrsla 2 Keyrsla 3 Ákvörðun

Sviðsmynd Ákvörðun Sviðsmynd Ákvörðun Sviðsmynd Jákvæð Neikvæð

Neikvæð Staðfesta(a) Neikvæð Endir X

Neikvæð Staðfesta(a) Jákvæð Auka 
nákvæmni(b)

Neikvæð X

Tvíræð(c) Auka 
nákvæmni(b)

Neikvæð Staðfesta(a) Neikvæð X

Tvíræð(c) Auka 
nákvæmni(b)

Neikvæð Staðfesta(a) Jákvæð X

Tvíræð(c) Auka 
nákvæmni(b)

Jákvæð X

Jákvæð Auka 
nákvæmni(b)

Neikvæð Staðfesta(a) Jákvæð X

Neikvæð Staðfesta(a) Jákvæð Auka 
nákvæmni(b)

Jákvæð X

Jákvæð Auka 
nákvæmni(b)

Jákvæð Endir X

(a) Staðfestið síðustu keyrsluna á undan með sömu hönnun tilraunar.
(b) Endurtakið greininguna með 1/2-lograeiningar bilum (sitt hvoru megin við styrkinn sem skilaði umtalsvert annari útkomu en í tilrauninni á 

undan).
(c) Margfeldisbreyting í einum styrkleika er tölfræðilega marktækt önnur en úr leysissamanburðinum

Gæðaeftirlit með prófunarbakkanum

48. Auk þess að uppfylla viðmiðanirnar fyrir gæðaeftirlitsbakkann skal uppfylla aðrar gæðaviðmiðanir sem varða viðunandi 
breytileika á milli samhliða holna, samhliða tilrauna, línuleika og næmleika hormónamælingakerfa, breytileika á milli endurtekinna 
hormónamælinga á sama sýni, og hlutfallslega endurheimt hormónaíbæta eftir útdrátt af miðli (ef við á, sjá 30. lið um kröfur um 
útdrátt), eins og fram kemur í töflu 8. Gögnin skulu liggja innan viðunandi sviða sem eru skilgreind fyrir hvern mæliþátt sem á að 
athuga með frekara mat á. Ef þessar viðmiðanir eru ekki uppfylltar skal koma fram í töflunni að gæðaeftirlitsviðmiðanirnar hafi 
ekki verið uppfylltar fyrir viðkomandi sýni og sýnið skal endurgreint eða tekið út úr gagnasafninu.
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Tafla 8

Viðunandi styrkbil og/eða breytileiki (%) fyrir prófunarbakkamæliþætti í H295R-greiningu

(MM: Magngreiningarmörk hormónamælikerfisins. FS: Fráviksstuðull. LS: Leysissamanburður. SM: Sundrun á mínútu)

Samanburður á milli Testósterón 17β-estradíól

Grunnhormónaframleiðsla í LS Margfeldi er hærra en MM ≥ 5-falt ≥ 2,5-falt

Váhrifatilraunir — Innan FS-bakka fyrir LS (samhliða 
holur)

Raunstyrkur ≤ 30% ≤ 30%

Váhrifatilraunir — Milli FS-bakka fyrir LS (samhliða 
tilraunir)

Margfeldisbreyting ≤ 30% ≤ 30%

Hormónamælingarkerfi — næmleiki Greinanleg margfeldisminnkun 
samanborið við LS

≥ 5-falt ≥ 2,5-falt

Hormónamælingarkerfi — endurheimtarmæling FS fyrir 
LS  (a)

Raunstyrkur ≤ 25% ≤ 25%

Útdráttur miðils — Endurheimt innri 3H staðals (ef við á) SM: ≥ 65% af nafngildi

(a) Vísar til endurtekinna mælinga á sama sýni

GAGNAGREINING OG SKÝRSLUGJÖF

Greining gagna

49. Til að meta hlutfallslega aukningu/rýrnun á efnafræðilega breyttri hormónamyndun skal staðla niðurstöðurnar að meðalleysi-
samanburðargildi hvers prófunarbakka og setja útkomuna fram sem breytingar samanborið við leysissamanburðinn á hverjum 
prófunarbakka. Öll gögn skulu sett fram sem meðaltal ± 1 staðalfrávik.

50. Einungis skal taka með í gagnagreininguna hormónagögn fyrir holur þar sem frumueiturhrif voru undir 20%. Reikna skal 
hlutfallslegar breytingar sem hér segir:

 Hlutfallsleg breyting = (hormónastyrkleiki í hverri holu) ÷ (meðalhormónastyrkleiki í öllum holum með leysissamanburði).

51. Ef svo virðist sem frumufjöldinn hafi aukist, annað hvort í sjónrænni skoðun á holunni eða í útkomu lífvænleika-/
frumueiturhrifagreiningarinnar, sem lýst er í 42. lið, þarf að sannprófa þann grun. Ef staðfest er að frumufjöldi hafi aukist skal 
taka það fram í prófunarskýrslunni.

52. Áður en tölfræðileg greining er gerð skal meta forsendur fyrir einsleitni normleika og dreifni. Meta skal normleika með 
staðlaðri líkindamynd eða annarri viðeigandi tölfræðiaðferð (t.d. Shapiro-Wilk prófun). Ef gögnin (margfeldisbreytingarnar) 
eru ekki normaldreifð skal reyna að umbreyta gögnunum til að nálgast normaldreifingu. Ef gögnin eru normaldreifð eða nálgast 
normaldreifingu skal greina muninn á milli styrkflokka íðefnisins og leysissamanburðarins með stikabundnu prófi (t.d. prófi 
Dunnetts) þar sem frumbreytan er styrkleiki og fylgibreytan er svörun (margfeldisbreytingin). Ef gögnin eru ekki normaldreifð 
skal nota viðeigandi stikalaust próf (t.d. Kruskal Wallis, margeint röðunarpróf Steels (e. Steel’s Many-one rank test)). Mismunur 
telst marktækur við ≤ 0,05. Tölfræðilegt mat er unnið á grunni meðalgilda fyrir hverja holu sem stendur fyrir sjálfstæða, 
endurtekna gagnapunkta. Gert er ráð fyrir að vegna stórra styrkbila skammta í fyrstu keyrslunni (á log10 skalanum) verði í 
mörgum tilvikum ekki hægt að lýsa skýrum tengslum á milli styrks og svörunar þegar tveir stærstu skammtarnir lenda á línulega 
hluta S-ferilsins. Því skal beita I. stigs fastbreytutölfræði, eins og lýst er hér að framan, á fyrstu keyrslu eða önnur gagnamengi 
þar sem þetta ástand kemur upp (t.d. þegar ekki er hægt að meta neina hámarksskilvirkni).
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53. Ef fleiri en einn gagnapunktur liggur á línulega hluta ferilsins og þegar hægt er að reikna hámarksskilvirkni — eins og gert er ráð 
fyrir varðandi sumar keyrslur 2 sem eru framkvæmdar með hálf-lograeiningaváhrifastyrkleikabilum — skal nota probit-, logit- 
eða annað viðeigandi aðhvarfslíkan til að reikna hrifstyrk (t.d. hrifstyrk 50 og hrifstyrk 20).

54. Niðurstöður skulu settar fram bæði á myndrænu formi (súlurit sem sýna meðaltal ± 1 staðalfrávik) og töfluformi (minnsti styrkur 
sem hefur merkjanleg áhrif/styrkur sem hefur engin merkjanleg áhrif, stefna áhrifanna, og styrkleiki hámarkssvörunar sem er 
hluti af skammtasvörunarhluta gagnanna) (sjá dæmi á mynd 3). Gagnamat telst einungis gilt ef það er byggt á minnst tveimur 
sjálfstæðum keyrslum. Tilraun eða keyrsla telst sjálfstæð ef hún var framkvæmd á aðskildum degi, með nýjum lausnum og 
samanburðarefnum. Byggja má styrkleikabilið í keyrslum 2 og 3 (ef nauðsynlegt er) á grunni útkomunnar úr keyrslu 1 til að ná 
fram betri skilgreiningu á skammtasvörunarbilinu þar sem minnsti styrkur, sem hefur merkjanleg áhrif, liggur (sjá 47. lið).

Mynd 3

Dæmi um framsetningu og mat á gögnum sem fengust við framkvæmd á H295R-greiningunni, á myndrænu formi og 
töfluformi

Stjörnur gefa til kynna tölfræðilega marktækan mismun samanborið við leysissamanburðinn (p < 0,05). LOEC: Minnsti styrkur 
sem hefur merkjanleg áhrif. Hám. breyting: Hámarksstyrkleiki svörunar sem mælist við hvert styrkleikastig samanborið við 

meðalsvörunina í leysissamanburðinum (= 1).

Íðefni LOEC Hám. breyting

Forskólín 0,01 0,15-föld

Letrósól 0,001 29-föld

Forskólín Letrósól
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Verklag við túlkun gagna

55. Prófunaríðefni telst vera jákvætt ef margfeldisaukning vakningarinnar er tölfræðilega ólík (p ≤ 0,05) 
leysissamanburðinum í tveimur samliggjandi styrkleikum í minnst tveimur sjálfstæðum keyrslum (tafla 7). 
Prófunaríðefni telst vera neikvætt eftir tvær sjálfstæðar neikvæðar keyrslur eða þrjár keyrslur þar sem tvær 
eru neikvæðar og ein tvíræð eða jákvæð. Ef gögnin sem myndast í þremur sjálfstæðum tilraunum uppfylla 
ekki ákvörðunarviðmiðanirnar sem eru taldar upp í töflu 7, þá er ekki hægt að túlka niðurstöður tilraunarinnar. 
Niðurstöður við styrkleika umfram leysnimörk eða við frumueiturhrifastyrkleika skulu ekki teknar með í túlkun 
niðurstaðna.

Prófunarskýrsla

56. Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram í prófunarskýrslunni:

Prófunarstöð

— heiti stöðvar og staðsetning

— rannsóknarstjóri og annað starfsfólk og ábyrgð þeirra á rannsókninni

— upphafs- og endadagsetningar rannsóknarinnar.
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Prófunaríðefni, hvarfmiðlar og samanburðarefni

— auðkenni (heiti/CAS-nr. eins og við á), uppruni, framleiðslueiningar-/framleiðslulotunúmer, hreinleiki, birgir og lýsing á 
eiginleikum prófunaríðefnisins, hvarfmiðla og samanburðarefna

— eðliseiginleikar og viðeigandi eðlisefnafræðilegir eiginleikar prófunaríðefnis

— geymsluskilyrði og aðferð við og tíðni tilreiðslu prófunaríðefna, hvarfmiðla og samanburðarefna

— stöðugleiki prófunaríðefnis.

Frumur

— uppruni og tegund frumna

— fjöldi frumuumsáninga (frumuumsáningarauðkenni) frumnanna sem eru notaðar í prófuninni

— lýsing á verkferlum við viðhald frumurækta.

Kröfur áður en rannsókn hefst (ef við á)

— lýsing og niðurstöður á greiningu á truflun íðefnis á hormónaprófun

— lýsing og niðurstöður úr mælingum á skilvirkni í hormónaútdrætti

— staðal- og kvörðunarferlar fyrir allar magngreiningar sem á að framkvæma

— greiningarmörk fyrir valdar magngreiningar.

Prófunarskilyrði

— samsetning miðla

— styrkleiki prófunaríðefnisins

— þéttleiki frumna (metinn eða mældur þéttleiki frumna eftir 24 klukkustundir og 48 klukkustundir)

— leysni prófunaríðefnis (leysnimörk, ef þau eru ákvörðuð)

— ræktunartími og -skilyrði.

Niðurstöður prófunar

— óunnin gögn fyrir hverja holu með samanburðar- og prófunaríðefnum – hver endurtekin mæling í formi upprunalegra gagna 
úr því mælitæki sem var notað til að mæla hormónamyndun (t.d. ljósþéttni, flúrljómunareiningar, sundrun á mínútu, o.s.frv.)

— gilding á normleika eða útskýring á gagnavörpun

— meðalsvörun ± 1 staðalfrávik fyrir hverja holu sem er mæld

— gögn um frumueiturhrif (prófunarstyrkleiki sem olli frumueiturhrifum)

— staðfesting á því að gæðaeftirlitskröfur hafi verið uppfylltar

— hlutfallslegar breytingar samanborið við leysissamanburð með leiðréttingu fyrir frumueiturhrif

— súlurit sem sýnir hlutfallslega breytingu (margfeldisbreytingu) við hvern styrkleika, staðalfrávik og tölfræðilega marktækni 
eins og fram kemur í 49.–54. lið.

Túlkun gagna

— beitið verklagi við túlkun gagna á útkomuna og fjallið um niðurstöðurnar.

Umfjöllun

— Eru einhverjar vísbendingar úr rannsókninni um það að gögnin um testósterón/17β-estradíól gætu hafa orðið fyrir óbeinum 
áhrifum frá sykurstera- og saltsteraferlunum?

Niðurstöður



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 23/994 23.4.2015

HEIMILDIR

1) OECD (2002), Hugtakarammi Efnahags- og framfarastofnunarinnar fyrir prófun og mat á innkirtlatruflandi íðefnum, í 2. viðbæti 
við kafla B.54 í þessum viðauka

2) Hecker, M., Newsted, J.L., Murphy, M.B., Higley, E.B., Jones, P.D., Wu, R. og Giesy, J.P. (2006), Human adrenocarcinoma 
(H295R) cells for rapid in vitro determination of effects on steroidogenesis: Hormone production, Toxicol. Appl. Pharmacol., 
217, 114–124.

3) Hecker, M., Hollert, H., Cooper, R., Vinggaard, A.-M., Akahori, Y., Murphy, M., Nellemann, C., Higley, E., Newsted, J., Wu, R., 
Lam, P., Laskey, J., Buckalew, A., Grund, S., Nakai, M., Timm, G., og Giesy, J. P. (2007), The OECD validation program of the 
H295R steroidgenesis assay for the identification of in vitro inhibitors or inducers of testosterone and estradiol production, Phase 
2: inter laboratory pre-validation studies. Env. Sci. Pollut. Res., 14, 23–30.

4) OECD (2010), Multi-Laboratory Validation of the H295R Steroidogenesis Assay to Identify Modulators of Testosterone and 
Estradiol Production, OECD Series of Testing and Assessment No 132, ENV/JM/MONO(2010)31, Paris. Aðgengilegt á [http://
www.oecd.org/document/30/0,3746,en_2649_34377_1916638_1_1_1_1,00.html]

5) OECD (2010), Peer Review Report of the H295R Cell-Based Assay for Steroidogenesis, OECD Series of Testing and 
Assessment No 133, ENV/JM/MONO(2010)32, Paris. Aðgengilegt á: [http://www.oecd.org/document/30/0,3746,
en_2649_34377_1916638_1_1_1_1,00.html]

6) Battelle (2005), Detailed Review Paper on Steroidogenesis, Aðgengilegt á: [http://www.epa.gov/endo/pubs/edmvs/
steroidogenesis_drp_final_3_29_05.pdf]

7) Hilscherova, K., Jones, P. D., Gracia, T., Newsted, J. L., Zhang, X., Sanderson, J. T., Yu, R. M. K., Wu, R. S. S. og Giesy, J. P. 
(2004), Assessment of the Effects of Chemicals on the Expression of Ten Steroidogenic Genes in the H295R Cell Line Using 
Real-Time PCR, Toxicol. Sci., 81, 78–89.

8) Sanderson, J. T., Boerma, J., Lansbergen, G. og Van den Berg, M. (2002), Induction and inhibition of aromatase (CYP19) activity 
by various classes of pesticides in H295R human adrenocortical carcinoma cells, Toxicol. Appl. Pharmacol., 182, 44–54.

9) Breen, M.S., Breen, M., Terasaki, N., Yamazaki, M. og Conolly, R.B. (2010), Computational model of steroidogenesis in human 
H295R cells to predict biochemical response to endocrine-active chemicals: Model development for metyrapone, Environ. 
Health Perspect., 118: 265–272.

10) Higley, E.B., Newsted, J.L., Zhang, X., Giesy, J.P. og Hecker, M. (2010), Assessment of chemical effects on aromatase activity 
using the H295R cell line, Environ. Sci. Poll. Res., 17:1137–1148.

11) Gazdar, A. F., Oie, H. K., Shackleton, C. H., Chen, T. R., Triche, T. J., Myers, C. E., Chrousos, G. P., Brennan, M. F., Stein, C. 
A. og La Rocca, R. V. (1990), Establishment and characterization of a human adrenocortical carcinoma cell line that expresses 
Multiple pathways of steroid biosynthesis, Cancer Res., 50, 5488–5496.

12) He, Y.H., Wiseman, S.B., Zhang, X.W., Hecker, M., Jones, P.D., El-Din, M.G., Martin, J.W. og Giesy, J.P. (2010), Ozonation 
attenuates the steroidogenic disruptive effects of sediment free oil sands process water in the H295R cell line, Chemosphere, 
80:578–584.

13) Zhang, X.W., Yu, R.M.K., Jones, P.D., Lam, G.K.W., Newsted, J.L., Gracia, T., Hecker, M., Hilscherova, K., Sanderson, J.T., Wu, 
R.S.S. og Giesy, J.P. (2005), Quantitative RT-PCR methods for evaluating toxicant-induced effects on steroidogenesis using the 
H295R cell line, Environ. Sci. Technol., 39:2777–2785.

14) Higley, E.B., Newsted, J.L., Zhang, X., Giesy, J.P. og Hecker, M. (2010), Differential assessment of chemical effects on aromatase 
activity, and E2 and T production using the H295R cell line, Environ. Sci. Pol. Res., 17:1137–1148.

15) Rainey, W. E., Bird, I. M., Sawetawan, C., Hanley, N. A., Mccarthy, J. L., Mcgee, E. A., Wester, R. og Mason, J. I. (1993), 
Regulation of human adrenal carcinoma cell (NCI-H295) production of C19 steroids, J. Clin. Endocrinol. Metab., 77, 731–737.

16) Kafli B.55 í þessum viðauka: Hershberger-lífgreining í rottum: Skammtímaskimunarprófun fyrir (and)andrógenvirkum 
eiginleikum.

17) Shapiro, R., og Page, L.B. (1976), Interference by 2,3-dimercapto-1-propanol (BAL) in angiotensin I radioimmunoassay, J. Lab. 
Clin. Med., 2, 222–231.

18) Mosmann, T. (1983), Rapid colorimetric assay for growth and survival: application to proliferation and cytotoxicity assays, J. 
Immunol. Methods., 65, 55–63.



23.4.2015 Nr. 23/995EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

19) Brock, B.J., Waterman, M.R. (1999). Biochemical differences between rat and human cytochrome P450c17 support the different 
steroidogenic needs of these two species, Biochemistry. 38:1598–1606.

20) Oskarsson, A., Ulleras, E., Plant, K., Hinson, J. Goldfarb, P.S., (2006), Steroidogenic gene expression in H295R cells and the 
human adrenal gland: adrenotoxic effects of lindane in vitro, J. Appl. Toxicol., 26:484–492.

_____________



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 23/996 23.4.2015

Viðbætir

SKILGREININGAR:

Samrennsli vísar til þeirrar þekju eða fjölgunar sem frumurnar fá að ná ofan á eða í ræktunarætinu.

Íðefni er efni eða blanda.

FS vísar til fráviksstuðulsins sem er skilgreindur sem hlutfall staðalfráviks í dreifingu gagnvart meðaltali þess.

CYP stendur fyrir sýtókróm-450 mónó-oxýgenasa, ætt gena og ensíma sem eru framleidd úr þeim sem eru hvatar í miklum fjölda 
lífefnafræðilegra svarana, þ.m.t. nýmyndun og efnaskiptum sterahormóna.

SM er sundrun á mínútu (e. DPM = disintegration per minute). Þetta er fjöldi atóma í tilgreindu magni af geislavirku efni sem mælist að 
hafi brotnað niður á einni mínútu.

E2 er 17β-estradíól, mikilvægasta estrógenið í kerfum spendýra.

H295R frumur eru krabbameinsfrumur úr nýrnahettum manna með lífeðlisfræðilega eiginleika svæðisbundið ósérhæfðra nýrnahettufrumna 
úr fóstrum manna, sem tjá öll ensímin í myndunarferli stera. Þær fást hjá ATCC.

Frystimiðill er notaður til að frysta og geyma frystar frumur. Hann samanstendur af stofnmiðli ásamt BD NuSerum og dímetýlsúlfoxíði.

Línulegt bil er það bil innan staðalferilsins fyrir hormónamælikerfi þar sem niðurstöðurnar eru í hlutfalli við styrkleika greiniefnisins í 
sýninu.

MM stendur fyrir „magngreiningarmörk“ (e. Limit of Quantification), sem er minnsta magn íðefnis sem hægt er að aðgreina frá engu 
magni þess efnis (blankgildi) innan uppgefinna öryggismarka.  Að því er varðar þessa aðferð er dæmigert að MM séu skilgreind af 
framleiðanda prófunarkerfanna ef þau eru ekki skilgreind á annan hátt.

Minnsti styrkur sem hefur merkjanleg áhrif (e. LOEC = Lowest Observed Effect Concentration) er lægsta styrkleikaþrep þar sem 
greiningarsvörunin er tölfræðilega öðruvísi en í leysissamanburðinum.

Styrkur sem hefur engin merkjanleg áhrif (e. No Observed Effect Concentration) er hæsti styrkleiki sem er prófað fyrir ef greiningin 
skilar ekki jákvæðum viðbrögðum. 

Umsáning segir til um þann fjölda skipta sem frumurækt er deilt upp eftir upphaf ræktunar úr frosnum stofni. Fyrsta umsáningin, sem 
var látin vaxa úr frosna stofninum, er umsáning eitt (1). Frumuræktir sem hefur verið deilt upp einu sinni eru merktar umsáning 2, o.s.frv.

PBS er fosfatjöfnuð saltlausn Dulbeccos.

Gæðaeftirlit vísar til þeirra ráðstafana sem þarf að gera til að tryggja að marktæk gögn fáist.

Gæðaeftirlitsbakki er bakki með 24 holum sem inniheldur tvö styrkleikastig af jákvæða og neikvæða samanburðarefninu til að vakta 
frammistöðu nýrrar lotu af frumum eða til að gefa jákvæðan samanburð fyrir greininguna þegar íðefni eru prófuð.

Keyrsla er sjálfstæð tilraun sem einkennist af nýjum lausnum og samanburði.

Stofnmiðill er grunnurinn fyrir tilreiðslu annarra hvarfmiðla. Hann samanstendur af 1:1 blöndu af Dulbecco’s breyttum Eagle’s miðli og 
Ham’s F-12 næringarefnablöndu í 15 mM HEPES-jafnalausn án fenólrauðs litar eða natríumbíkarbónats. Natríumbíkarbónati er bætt við 
sem jafnalausn, sjá II. viðbæti við fullgildingarskýrsluna (4. heimild).

Auðgaður miðill samanstendur af stofnmiðli ásamt BD Nu-Serum og ITS+ premium mix, sjá II. viðbæti við fullgildingarskýrsluna (4. 
heimild).

Steramyndun er nýmyndunarferli sem leiðir frá kólesteróli til hinna ýmsu sterahormóna. Nokkur milliefni í steranýmyndunarferlinu, s.s. 
prógesterón og testósterón, eru sjálf mikilvæg hormón en eru jafnframt forefni hormóna aftar í nýmyndunarferlinu.

T stendur fyrir testósterón, annað af tveimur mikilvægustu andrógenunum í kerfum spendýra.

Prófunaríðefni er sérhvert efni eða blanda sem er prófað með þessari prófunaraðferð.

Prófunarbakki er bakki þar sem H295R-frumur eru látnar verða fyrir váhrifum frá prófunaríðefnum. Prófunarbakkar innihalda 
leysisamanburðarefnið og prófunaríðefnið í sjö styrkleikastigum, hvert um sig í þrennu lagi.

Trýpsín 1X er þynnt lausn með ensíminu trýpsíni, sem er serínprótínkljúfur briss, sem er notuð til að losa frumur af 
frumuræktunarbakkanum, sjá III. viðbæti við fullgildingarskýrsluna (4. heimild).

___________
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B.58   GREINING Á GENASTÖKKBREYTINGUM Í LÍKAMS- OG KÍMFRUMUM GENSKEYTTRA NAGDÝRA

INNGANGUR

1. Þessi prófunaraðferð jafngildir OECD-viðmiðunarreglu 488 um prófanir (2013). Til eru ESB-prófunaraðferðir fyrir vítt svið 
stökkbreytingagreininga í glasi sem gagnast til að finna litninga- og/eða genastökkbreytingar. Til eru prófunaraðferðir fyrir 
endapunkta í lífi (þ.e. litningabreytingar og ófyrirséða DNA-nýmyndun) en hins vegar mæla þær ekki genastökkbreytingar. 
Greiningar á stökkbreytingum í genskeyttum nagdýrum svara þörfinni fyrir hagnýtar og almennt aðgengilegar prófanir fyrir 
genastökkbreytingum í glasi.

2. Víðtæk rýni hefur farið fram á greiningunum á stökkbreytingum í genskeyttum nagdýrum (24. og 33. heimild). Í þeim eru notaðar 
genskeyttar rottur og mýs sem bera mörg afrit af litningainnfelldum plasmíð- eða föguskutluferjum. Aðfluttu genin innihalda 
vísigen til að finna ýmsar tegundir stökkbreytinga sem prófunaríðefni framkalla í lífi.

3. Stökkbreytingar sem koma upp í nagdýrum eru metnar með því að endurheimta aðflutta genið og greina svipfar vísigensins 
í bakteríuhýsli sem skortir vísigenið. Greiningar á genastökkbreytingum í genskeyttum nagdýrum mæla stökkbreytingar sem 
framkallast í erfðafræðilega hlutlausum genum sem eru endurheimt úr nánast hvaða vef nagdýra sem er. Þessar greiningar 
sniðganga því margar af þeim þekktu takmörkunum sem eru bendlaðar við rannsóknir á genastökkbreytingum innrænna gena í 
lífi (t.d. takmarkaðan fjölda vefja sem henta til greininga, jákvætt/neikvætt val gagnvart stökkbreytingum).

4. Vægi rökstuddra vísbendinga bendir til að aðflutt gen bregðist við stökkbreytivöldum á svipaðan hátt og innræn gen, einkum að 
því er varðar greiningu á basaparaskiptum, fasaskiptum, og smáum úrfellingum og innskotum (24. heimild).

5. International Workshops on Genotoxicity Testing (IWGT) hefur lýst stuðningi við að greiningar á stökkbreytingum í genskeyttum 
nagdýrum verði teknar inn sem greiningar á genastökkbreytingum í lífi og hafa mælt með aðferðarlýsingu til framkvæmdar á 
þeim (15. og 29. heimild). Þessi prófunaraðferð byggist á þessum tilmælum. Finna má frekari greiningar til stuðnings við notkun 
á þessari aðferðarlýsingu í 16. heimild.

6. Reiknað er með að í framtíðinni verði mögulegt að sameina greiningu á genastökkbreytingum í genskeyttum nagdýrum og 
rannsókn á eiturhrifum við endurtekna skammta (kafli B.7 í þessum viðauka). Hins vegar er nauðsynlegt að gögnin tryggi að 
næmleiki greininga á genastökkbreytingum í genskeyttum nagdýrum verði ekki fyrir áhrifum af styttra eins dags tímabilinu frá 
lokum inngjafartímabilsins fram að sýnatökunni, sem er notað við rannsókn á eiturhrifum við endurtekna skammta, samanborið 
við þriggja daga tímabilið sem er notað í greiningum á genastökkbreytingum í genskeyttum nagdýrum. Einnig þarf gögn til að 
sýna að árangur greiningarinnar með endurteknum skömmtum verði ekki fyrir skaðlegum áhrifum ef notaður er genskeyttur 
nagdýrastofn frekar en hefðbundnir nagdýrastofnar. Þegar umrædd gögn liggja fyrir verður þessi prófunaraðferð uppfærð.

7. Skilgreiningar á lykilhugtökum eru settar fram í viðbætinum.

ATRIÐI SEM ÞARF AÐ HAFA Í HUGA Í UPPHAFI

8. Greiningar á genastökkbreytingum í genskeyttum nagdýrum þar sem nægjanleg gögn liggja fyrir til að styðja við notkun þeirra 
í þessari prófunaraðferð eru: lacZ bakteríufögumús (Muta™Mouse); lacZ plasmíðmús; gpt delta (gpt og Spi–) mús og rotta; 
lacI mús og rotta (Big Blue®), eins og þær eru gerðar við staðalskilyrði. Að auki er hægt að nota cII jákvæða valgreiningu (E. 
positiveselection assay) til að meta stökkbreytingar í Big Blue® og Muta™Mouse líkönunum. Framköllun stökkbreytingar í 
líkönunum með genskeyttum nagdýrum er venjulega metin sem tíðni stökkbrigða, en ef þörf krefur getur sameindagreining á 
stökkbrigðunum hins vegar aflað viðbótarupplýsinga (sjá 24. lið).

9. Þessar genastökkbreytingaprófanir í lífi í nagdýrum eiga einkum við þegar meta á stökkbreytihættu að því leyti að svaranirnar úr 
greiningunum eru háðar efnaskiptum, lyfjahvarfafræði, DNA-viðgerðarferlum og DNA-eftirmyndun yfir skemmd, í lífi, þó að þetta 
geti allt saman verið mismunandi á milli dýrategunda, vefja og tegunda DNA-skemmda. Greining í lífi á genastökkbreytingum 
kemur að gagni við frekari rannsóknir á stökkbreytiáhrifum sem greinast í kerfi í glasi og við að fylgja eftir niðurstöðum prófana 
þar sem notaðir eru aðrir endapunktar í lífi (24. heimild). Auk þess að hafa orsakatengsl við vakningu á krabbameini skipta 
genastökkbreytingar máli sem endapunktur í því að segja fyrir um sjúkdóma í líkamsfrumum, aðra en krabbamein, sem byggjast 
á stökkbreytingum (12. og 13. heimild) sem og sjúkdómum sem berast gegnum kímlínuna.
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10. Ef vísbendingar eru um að prófunaríðefnið, eða umbrotsefni sem máli skiptir, nái ekki til neinna þeirra vefja sem verið er að 
rannsaka, er ekki viðeigandi að framkvæma greiningu á genastökkbreytingum í genskeyttum nagdýrum.

MEGINREGLA PRÓFUNARINNAR

11. Í greiningunum sem er lýst í 8. lið er markgenið upprunnið í bakteríu eða bakteríufögu, og aðferðin við að endurheimta það úr 
DNA í litningum nagdýranna er með upptöku aðflutta gensins í λ bakteríufögu- eða plasmíðskutluferju. Aðferðin felst í útdrætti 
á DNA í litningum úr þeim vefjum úr nagdýrunum sem verið er að rannsaka, tilreiðslu DNA í litningum í lífi (þ.e. með pökkun 
á λ genaferjum eða límingu og rafgötun plasmíða til að endurheimta skutluferjuna), og því næst greiningu á stökkbreytingum í 
bakteríuhýslum við hentug skilyrði. Við greiningarnar eru notuð hlutlaus aðflutt gen sem auðvelt er að endurheimta úr flestum 
vefjum.

12. Grunntilraunin í greiningu á genastökkbreytingum í genskeyttum nagdýrum felst í að meðhöndla nagdýrið með íðefni yfir tiltekið 
tímabil. Gjöf á íðefnum getur farið fram eftir hvaða viðeigandi leið sem er, þ.m.t. með ígræðslu (t.d. lækningatækjaprófun). 
Heildartíminn á meðan dýrið fær skömmtun nefnist inngjafartímabil. Á eftir gjöf kemur yfirleitt tímabil, fyrir aflífun, þegar 
íðefnið er ekki gefið inn og þegar óviðgerðar DNA-vefjaskemmdir festast í stöðugar stökkbreytingar. Í heimildunum kallast þetta 
tímabil ýmist birtingartími (e. manifestation time), festingartími (e. fixation time) eða tjáningartími (e. expression time) og lok 
tímabilsins er sýnatökutíminn (15. og 29. heimild). Eftir að dýrið er aflífað er DNA í litningum einangrað úr þeim vef eða vefjum 
sem verið er að rannsaka, og hreinsað.

13. Gögn fyrir einn tiltekinn vef úr hverju dýri úr mörgum pökkunum/límingum eru vanalega hópuð og tíðni stökkbrigða er yfirleitt 
metin í á milli 105 og 107 af skellumyndandi eða þyrpingamyndandi einingum. Þegar jákvæðar valaðferðir eru notaðar er 
heildarfjöldi skellumyndandi eininga ákvarðaður á aðskildu setti af óvalvísum bökkum.

14. Jákvæðar valaðferðir hafa verið þróaðar til að auðvelda greiningu á stökkbreytingum í bæði gpt geninu [gpt delta mús og rottu, 
gpt– svipfari (20., 22. og 28. heimild)] og lacZ geninu [Muta™Mouse eða lacZplasmíðmúsin (3., 10., 11. og 30. heimild)]; hins 
vegar eru lacI genastökkbreytingar í Big Blue® dýrum greindar með óvalvísri aðferð sem sanngreinir stökkbrigði með myndun 
á lituðum (bláum) skellum. Aðferðafræði við jákvætt val er einnig til staðar til að greina punktbreytingar sem koma upp í cII 
geninu í λ bakteríuföguskutluferjunni [Big Blue® mús eða rottu og Muta™Mouse (17. heimild)] og stökkbreytingar sem fela í 
sér úrfellingu í λ red og gam genunum [Spi– val í gpt delta mús og rottu (21., 22. og 28. heimild)]. Tíðni stökkbrigða er reiknuð 
með því að deila í fjölda skellna/plasmíða sem innihalda stökkbreytingar í aðflutta geninu, með heildarfjölda skellna/plasmíða 
sem endurheimtast úr sama DNA-sýni. Í rannsóknum á genastökkbreytingum í genskeyttum nagdýrum er tíðni stökkbrigða 
sá mæliþáttur sem greint er frá. Að auki er hægt að ákvarða tíðni stökkbreytinga sem þann hluta frumna sem bera sjálfstæð 
stökkbrigði; þessi útreikningur krefst leiðréttingar fyrir klónvexti með raðgreiningu á endurheimtum stökkbrigðum (24. heimild).

15. Stökkbreytingarnar sem greinast í lacI, lacZ, cII og gpt punktbreytingagreiningunum samanstanda einkum af 
basaparaskiptastökkbreytingum, fasaskiptastökkbreytingum og smáum innskotum/úrfellingum. Innbyrðis hlutföll þessara 
stökkbreytingategunda meðal sjálfkrafa stökkbreytinga eru svipuð og það sem sést í innræna Hprt geninu. Stórar úrfellingar 
greinast einungis með Spi– vali og lacZ plasmíðagreiningum (24. heimild). Stökkbreytingarnar sem verið er að rannsaka eru 
stökkbreytingar í lífi sem koma upp í mús eða rottu. Stökkbreytingar í glasi og utan lífs, sem kunna að koma upp meðan á 
endurheimt, eftirmyndun eða viðgerð á fögum/plasmíðum stendur, eru tiltölulega sjaldgæfar og í sumum kerfum getur 
bakteríuhýsilinn/jákvæða valkerfið sérgreint þær eða útilokað.

LÝSING Á AÐFERÐINNI

Undirbúningur

Val á dýrategund

16. Sem stendur er á boðstólum gott úrval af genastökkbreytingagreiningarlíkönum með genskeyttum músum og þessi kerfi hafa 
verið notuð meira en líkön með genskeyttum rottum. Ef rottan hentar auðsýnilega betur sem líkan en músin (t.d. þegar rannsaka 
á gangvirki krabbameinsmyndunar fyrir æxli sem einungis finnst í rottum, til að athuga fylgni við eiturhrifarannsókn í rottum, 
eða ef vitað er að efnaskiptin hjá rottum séu dæmigerðari fyrir efnaskipti hjá mönnum) skal íhuga að nota líkön með genskeyttum 
rottum.
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Aðbúnaður og fóðrun

17. Æskilegur hiti í vistarverum tilraunadýranna skal vera 22 °C (±3 ºC). Þótt rakastig eigi að vera minnst 30% og helst ekki yfir 70%, 
nema við þrif á vistarverunum, ætti takmarkið að vera að viðhalda 50–60% raka. Nota skal gervilýsingu og hafa til skiptis birtu 
í 12 klukkustundir 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 í litlum hópum (ekki fleiri en fimm saman) af sama kyni, ef árásargirni er ekki vænst. Dýr mega 
vera hvert í sínu búri ef fyrir því liggja vísindaleg rök.

Undirbúningur dýra

18. Heilbrigð, ung, kynþroska fullvaxin dýr (sem eru 8–12 vikna gömul í upphafi meðferðar) eru valin af handahófi í samanburðar- 
og meðferðarhópa. Dýrin skulu hvert um sig hafa einkvæmt auðkenni. Dýrin skulu látin laga sig að umhverfisaðstæðum á 
rannsóknarstofunni í minnst fimm daga. Koma skal búrunum þannig fyrir að staðsetning þeirra hafi sem minnst áhrif. Í upphafi 
tilraunarinnar skulu dýrin vera sem jöfnust að þyngd og ekki víkja meira en ± 20% frá meðalþyngd hvors kyns um sig.

Tilreiðsla skammta

19. Prófunaríðefni í föstu formi skulu leyst upp eða blönduð í sviflausn með viðeigandi leysum eða burðarefnum eða blandað í 
fóður eða drykkjarvatn áður en þau eru skömmtuð dýrunum. Gefa má dýrunum fljótandi prófunaríðefni óblönduð eða þynnt 
fyrir skammtagjöf. Ef greina á váhrif við innöndun má gefa prófunaríðefni sem gas, gufu eða sem fast/fljótandi úðaefni, allt eftir 
eðlisefnafræðilegum eiginleikum þeirra. Nota skal ferskar blöndur af prófunaríðefni nema gögn um stöðugleika staðfesti að efnið 
þoli geymslu.

Prófunarskilyrði

Leysir/burðarefni

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

Jákvæður samanburður

21. Að jafnaði skal nota samskeiða jákvæð samanburðardýr. Hins vegar mega rannsóknarstofur sem hafa sýnt fram á hæfi (sjá 23. lið), 
og sem nota þessar greiningar reglulega, taka með í hverja rannsókn DNA úr dýrum úr fyrri rannsóknum, sem fengu meðferð með 
jákvæðum samanburðarefnum, til að staðfesta árangur aðferðarinnar. Slíkt DNA úr fyrri tilraunum skal fengið úr sömu tegund 
og vefjum og verið er að rannsaka, og geymt á tilhlýðilegan hátt (sjá 36. lið). Þegar notaður er samskeiða jákvæður samanburður 
er ekki nauðsynlegt að gjöf fari fram eftir sömu leið og er notuð fyrir íðefnið, en hins vegar skulu jákvæðu samanburðaríðefnin 
vera þekkt fyrir að framkalla stökkbreytingar í einum eða fleiri vefjum sem verið er að rannsaka í tengslum við prófunaríðefnið. 
Velja skal skammtastærðir jákvæðu samanburðaríðefnanna með tilliti til þess að framkalla væg eða meðalsterk áhrif til að meta 
megi frammistöðu og næmleika greiningarinnar á gagnrýninn hátt. Dæmi um jákvæð samanburðaríðefni og suma af markvefjum 
þeirra er að finna í töflu 1.

Tafla 1

Dæmi um jákvæð samanburðaríðefni og suma af markvefjum þeirra

Jákvætt 
samanburðaríðefni og 

CAS-nr. þess

EINECS-heiti og 
EINECS-nr.

Eiginleikar
Markvefur fyrir stökkbreytingu

Rottur Mýs

N-etýl-N-
nítrósóþvagefni

[CAS-nr. 759-73-9]

N-etýl-N-
nítrósóþvagefni

[212-072-2]

Beinvirkur 
stökkbreytivaldur

Lifur, 
lungu

Beinmergur, ristill, 
ristilþekja, þarmur, 
lifur, lunga, milta, 
nýra, kornafrumur 
í eggjastokkum, 
kímfrumur í karldýrum
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Jákvætt 
samanburðaríðefni og 

CAS-nr. þess

EINECS-heiti og 
EINECS-nr.

Eiginleikar
Markvefur fyrir stökkbreytingu

Rottur Mýs

Etýlkarbamat (úretan)

[CAS-nr. 51-79-6]

Úretan

[200-123-1]

Stökkbreytivaldur, 
þarfnast efnaskipta en 
framkallar einungis 
veik áhrif

Beinmergur, vömb, 
smáþarmur, lifur, 
lunga, milta

2,4-díamínótólúen

[CAS-nr. 95-80-7]

4-metýl-m-
fenýlendíamín

[202-453-1]

Stökkbreytivaldur, 
þarfnast efnaskipta, 
einnig jákvæður í 
Spi– greiningunni

Lifur Lifur

Bensó(a)pýren

[CAS-nr. 50-32-8]

Bensó[def]krýsen

[200-028-5]

Stökkbreytivaldur, 
þarfnast efnaskipta

Lifur, netja Beinmergur, brjóst, 
ristill, vömb, 
kirtlamagi, hjarta, 
lifur, lunga, kímfrumur 
karldýra

Neikvæður samanburður

22. Í hvert skipti sem sýni eru tekin skal hafa með neikvæðan samanburðarhóp sem er meðhöndlaður einvörðungu með leysi 
eða burðarefni og að öðru leyti meðhöndlaður á sama hátt og meðferðarhóparnir. Ef ekki eru fyrir hendi söguleg eða útgefin 
samanburðargögn sem sýna að leysirinn/burðarefnið, sem varð fyrir valinu, framkalli ekki skaðleg eða stökkbreytandi áhrif 
skal einnig hafa með ómeðhöndlaðan samanburðarhóp í hvert skipti sem sýni eru tekin, til að byggja upp ásættanleika fyrir 
burðarefnissamanburðinn.

Sannprófun á hæfni rannsóknarstofu

23. Til að staðfesta hæfi til að framkvæma þessar greiningar skal sýna fram á getu til að endurtaka þær niðurstöður sem reiknað 
er með út frá útgefnum gögnum (24. heimild) fyrir: 1) tíðni stökkbrigða með jákvæðum samanburðaríðefnum (þ.m.t. veikar 
svaranir), s.s. þeim sem eru taldar upp í töflu 1, efnum sem ekki valda stökkbreytingum, og samanburði með burðarefni, og 2) 
endurheimt aðfluttra gena úr DNA í litningum (t.d. pökkunarskilvirkni).

Raðgreining stökkbrigða

24. Ekki er krafist DNA-raðgreiningar á stökkbrigðum við reglubundna beitingu einkum þegar skýr jákvæð eða neikvæð niðurstaða 
næst. Hins vegar geta raðgreiningargögn verið gagnleg þegar mikill breytileiki mælist á milli einstaklinga. Í þeim tilvikum má 
nota raðgreiningu til að útiloka möguleikann á stökkbrigðapottum eða klónunartilvikum með því að sanngreina hlutfall einstakra 
stökkbrigða úr tilteknum vef. Það ætti að nægja að raðgreina u.þ.b. 10 stökkbrigði úr hverjum vef úr hverju dýri til að einfaldlega 
ákvarða hvort klónstökkbrigði eru hluti af stökkbrigðahlutfallinu, en það getur þurft að raðgreina allt að 25 stökkbrigði til að 
leiðrétta, með stærðfræðilegum hætti, tíðni stökkbrigða vegna klónunar. Einnig má íhuga raðgreiningu á stökkbrigðum þegar lítil 
aukning finnst í tíðni stökkbrigða (þ.e. rétt umfram samanburðargildin fyrir ómeðhöndlaða hópinn). Mismunur á stökkbrigðarófinu 
á milli stökkbrigðaþyrpingar úr meðhöndluðum og ómeðhöndluðum dýrum kann að styðja við að um stökkbreytandi áhrif sé að 
ræða (29. heimild). Einnig geta stökkbreytiróf verið gagnleg til að þróa tilgátur um verkunarhátt. Þegar taka á raðgreiningu með 
sem hluta af rannsóknarverklýsingunni skal sérstaklega vanda til verka við hönnun slíkra rannsókna, einkum með tilliti til fjölda 
stökkbrigða sem eru raðgreind úr hverju sýni, til að ná fram nægjanlegum styrk samkvæmt því tölfræðilíkani sem er notað (sjá 
43. lið).

VERKFERLI

Fjöldi og kyn dýra

25. Fjöldi dýra í hóp skal ákveðinn fyrirfram til hann veiti nægjanlegan tölfræðilegan styrk sem þarf til að greina minnst tvöföldun 
í tíðni stökkbrigða. Hópstærð skal vera minnst fimm dýr, en ef tölfræðilegur styrkleiki er ekki nægjanlegur skal fjölga dýrunum 
eins og með þarf. Að jafnaði skal nota karldýr. Í sumum tilvikum má færa rök fyrir því að prófa eingöngu með kvendýrum, t.d. 
þegar verið er að prófa lyf sem eru eingöngu notuð af konum eða þegar verið er að rannsaka efnaskipti sem eru bundin við konur. 
Ef umtalsverður munur er á milli kynjanna að því er varðar eiturhrif eða efnaskipti skal nota bæði karl- og kvendýr.
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Inngjafartímabil

26. Á grunni athugana sem sýndu að stökkbreytingar safnast upp með hverri meðferð er nauðsynlegt að nota meðferð með 
endurteknum skömmtum, með daglegri meðferð í 28 daga. Þetta telst almennt vera viðunandi, bæði til að framkalla nægjanlega 
mikið af uppsöfnuðum stökkbreytingum með veikum stökkbreytivöldum og til að fá váhrifatímabil sem nægir til að greina 
stökkbreytingar í líffærum með hæga frumufjölgun. Önnur meðferðarkerfi kunna að eiga við fyrir sumar tegundir af mati og 
þessar aukaskömmtunaráætlanir skulu vera vísindalega rökstuddar í rannsóknaráætluninni. Meðferðir skulu ekki vera styttri 
en sá tími sem þarf til að vekja öll viðeigandi efnaskiptaensím að fullu, og styttri meðferðir geta kallað á notkun á mörgum 
sýnatökutímum sem henta fyrir líffæri með mismunandi hraða frumufjölgun. Í öllum tilvikum skal nota allar fyrirliggjandi 
upplýsingar (t.d. um almenn eiturhrif eða efnaskipti og lyfjahvörf) þegar rannsóknaráætlun er rökstudd, einkum þegar vikið er 
frá þeim staðli sem fram kemur hér á undan. Þó að það kunni að auka næmleika skal útskýra lengri meðferðartíma en 8 vikur 
með skýrum hætti og rökstyðja hann, þar sem langur meðferðartími getur framkallað sýndaraukningu á tíðni stökkbrigða með 
klónvexti (29. heimild).

Skammtastærðir

27. Skammtastærðir skulu byggjast á niðurstöðunum úr skammtastærðarannsókn þar sem mæld eru almenn eiturhrif við sömu 
váhrifaleið, eða á niðurstöðunum úr fyrirliggjandi rannsóknum á meðalbráðum eiturhrifum. Nota má ógenskeytt dýr af 
sama nagdýrastofni til að ákvarða styrkbil skammta. Til að fá fram upplýsingar um skammtasvörun í aðalrannsókninni skal, 
í heildstæðri rannsókn, taka með neikvæðan samanburðarhóp (sjá 22. lið) og minnst þrjár skammtastærðir með viðeigandi 
millibili, nema háskammturinn hafi verið notaður (sjá 28. lið). Stærsti skammturinn skal vera hámarksþolsskammturinn. 
Hámarksþolsskammturinn er skilgreindur sem sá skammtur sem kallar fram þannig merki um eiturhrif að búast megi við því, 
miðað við óbreytta skömmtun, að stærri skammtar valdi dauða. Gera má undantekningar frá skammtaákvörðunarviðmiðununum 
þegar um er að ræða íðefni sem hafa sérhæfða lífvirkni í litlum skömmum sem kalla ekki fram eiturhrif (t.d. hormón og ræsar) 
og íðefni sem sýna mettun eiturefnahvarfaeiginleika, og þau skulu metin í hverju tilviki fyrir sig. Þær skammtastærðir sem eru 
notaðar skulu spanna bilið frá mestu eiturhrifum niður í lítil eða engin eiturhrif.

Markprófun

28. Ef skammtastærðatilraunir eða fyrirliggjandi gögn um skylda nagdýrastofna benda til þess að meðferðarfyrirkomulag með 
a.m.k. háskammti (sjá hér á eftir) framkalli engin merkjanleg eiturhrif og ef ekki er reiknað með erfðaeiturhrifum á grunni 
gagna um íðefni með skylda efnabyggingu, þá kann að vera að heildarrannsókn með þremur skammtastærðum teljist ekki 
nauðsynleg. Ef inngjafartímabilið er 28 dagar (þ.e. 28 daglegar meðferðir) er háskammturinn 1000 mg/kg líkamsþyngdar/dag. Ef 
inngjafartímabilið er 14 dagar eða styttra er háskammturinn 2000 mg/kg líkamsþyngdar/dag (skömmtunaráætlanir sem víkja frá 
28 daglegum meðferðum skulu rökstuddar á vísindalegan hátt, sjá 26. lið).

Gjöf skammta

29. Dýrunum er yfirleitt gefið prófunaríðefnið um munn með magaslöngu eða annarri heppilegri inngjafarslöngu. Almennt skal taka 
tillit til fyrirséðrar váhrifaleiðar fyrir menn þegar greining er hönnuð. Því geta aðrar váhrifaleiðir (s.s. með drykkjarvatni, undir 
húð, í bláæð, útvortis, með innöndun, í barka, í fóðri eða með ígræðslu) verið ásættanlegar þegar hægt er að rökstyðja þær. Ekki 
er mælt með innsprautun í kviðarhol, þar sem hún er ekki lífeðlisfræðilega viðeigandi váhrifaleið fyrir menn. Það ræðst af stærð 
tilraunadýrsins hve mikinn vökva má gefa í einu með magaslöngu eða innsprautun. Rúmmálið skal ekki vera meira en 2 ml/100 g 
líkamsþyngdar. Ef meira rúmmál en það er notað skal það rökstutt. Að undanskildum ertandi eða ætandi íðefnum, sem venjulega 
hafa í för með sér þeim mun verri áhrif sem styrkleikinn er meiri, skal halda prófunarrúmmálinu sem jöfnustu með því að stilla 
styrkleikann þannig að rúmmálið haldist stöðugt fyrir allar skammtastærðir.

Sýnatökutími

Líkamsfrumur

30. Sýnatökutíminn er mikilvæg breyta, þar sem hann er ákveðinn út frá þeim tíma sem þarf til að stökkbreytingar nái að festast. 
Þetta tímabil veltur á vefjum og virðist tengjast veltutíma frumnanna og eru viðbrögð hröð í beinmerg og þörmum en mun 
hægari í lifrinni. Viðunandi málamiðlun vegna mælinga á tíðni stökkbrigða í bæði vefjum með hraða og hæga frumufjölgun eru 
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daglegar meðferðir í 28 daga samfleytt (eins og kemur fram í 26. lið) og sýnataka þremur dögum eftir síðustu meðferðina, þó að 
hámarksstökkbrigðatíðnin komi ekki fram í vefjum með hæga frumufjölgun við þessi skilyrði. Ef vefir með hæga frumufjölgun 
eru sérstaklega mikilvægir getur lengri 28 daga sýnatökutími að loknu 28 daga inngjafartímabilinu átt betur við (16. og  
29. heimild). Í slíkum tilvikum myndi lengri sýnatökutíminn koma í stað 3 daga sýnatökutímans og fyrir því þyrftu að liggja 
vísindaleg rök.

Kímfrumur

31. Prófanir með genskeyttum nagdýrum henta vel til að rannsaka vakningu á genastökkbreytingum í kímfrumum karldýra (7., 8. og 
27. heimild), þar sem tímasetning og hvarfafræði sæðismyndunar eru vel skilgreindar (27. heimild). Lítið magn eggfrumna sem 
eru fáanlegar til greiningar, jafnvel að loknu egglosi þar sem mörg egg losna í einu, og sú staðreynd að engin DNA-nýmyndun 
fer fram í eggfrumunni, útiloka ákvörðun á stökkbreytingum í kímfrumum kvendýra með genskeytiprófunum (31. heimild).

32. Sýnatökutíminn fyrir kímfrumur úr karldýrum skal valinn þannig að prófað sé á öllu sviði frumugerða sem verður fyrir váhrifum 
á meðan á kímfrumuþroskun stendur, og þannig að markskeiðið í sýnatökunni hafi orðið fyrir nægjanlegum váhrifum. Tíminn 
fyrir framrás kímfrumna í þroskun frá sáðstofnfrumum yfir í þroskað sæði sem kemur í sáðrásina/lyppurófuna ~ 49 dagar 
fyrir mýs (36. heimild) og ~ 70 dagar fyrir rottur (34. og 35. heimild). Að loknu 28 daga váhrifatímabili og þvínæst þriggja 
daga sýnatökutímabili mun uppsafnað sæði sem er safnað úr sáðrásinni/lyppurófunni (7. og 8. heimild) skila frumuþýði sem 
varð fyrir váhrifum u.þ.b. á seinni helmingi sæðismyndunar, sem nær yfir meiósutímabilið og tímabilið þar á eftir, en ekki 
frjómóðurfrumutímabilið eða stofnfrumutímabilið. Til að taka megi viðunandi sýni úr sáðrásinni/lyppurófunni af frumum sem 
voru frjómóðurstofnfrumur á meðan á váhrifatímabilinu stóð, þarf viðbótarsýnatökutíma sem er minnst 7 vikur (mýs) eða 10 
vikur (rottur) að meðferð lokinni.

33. Frumur sem eru dregnar út úr sáðpíplum eftir 28 + 3 daga meðferð samanstanda af blönduðu þýði sem er auðgað fyrir öll 
þroskunarskeið kímfrumna (7. og 8. heimild). Sýnataka úr þessum frumum til að greina genastökkbreytingar gefur ekki jafn 
nákvæmt mat á því á hvaða skeiðum framköllun á stökkbreytingum í kímfrumum fer fram, eins og hægt er að fá með sýnatöku á 
sáðfrumum úr sáðrásinni/lyppurófunni (þar sem tekin eru sýni af fjölbreyttu sviði kímfrumugerða úr píplunum og líkamsfrumur 
koma til með að menga þetta frumuþýði). Hins vegar myndi sýnataka af frumum úr sáðpíplum auk sáðfrumna úr sáðrásinni/
lyppurófunni eftir einungis 28 + 3 daga sýnatökumeðferð skila nokkru úrvali af frumum sem urðu fyrir váhrifum yfir megnið af 
þroskunarskeiði kímfrumnanna, og kunna að koma að notum til að greina einhverja kímfrumustökkbreytivalda.

Athuganir

34. Almennar klínískar athuganir skulu gerðar a.m.k. einu sinni á dag, helst á sama tíma/sömu tímum á hverjum degi og með það 
í huga hvenær vænta má hámarksáhrifa af skömmtuninni. Skrá skal heilbrigðisástand dýranna. Öll dýr skulu skoðuð a.m.k. 
tvisvar á dag með tilliti til dánar- og veikindatilvika. Öll dýr skulu vigtuð a.m.k. vikulega og við aflífun. Mæla skal fóðurát 
a.m.k. vikulega. Ef prófunaríðefnið er gefið með drykkjarvatni skal einnig mæla vatnsdrykkju í hvert skipti þegar skipt er um 
vatn og a.m.k. vikulega. Dýr sem sýna merki um umframeiturhrif sem ekki eru banvæn skulu aflífuð á mannúðlegan hátt áður en 
prófunartímabilinu lýkur (23. heimild).

Vefjasöfnun

35. Rökin fyrir vefjasöfnuninni skulu skýrt skilgreind. Þar sem hægt er að rannsaka vakningu á stökkbreytingum í svo til öllum 
vefjum skal byggja val á vefjum, sem skal taka, á tilganginum með rannsókninni og á fyrirliggjandi gögnum um stökkbreytandi 
hrif, krabbameinsvaldandi áhrif eða eiturhrif íðefnisins sem verið er að rannsaka. Meðal mikilvægra þátta sem hafa skal í huga er 
íkomuleiðin (á grunni líklegra váhrifaleiða fyrir menn), dreifingin sem gert er ráð fyrir í vefjum, og hugsanlegur verkunarmáti. Ef 
ekki eru fyrir hendi neinar bakgrunnsupplýsingar skal taka nokkra líkamsvefi sem tengjast því sem verið er að rannsaka. Þeirra 
á meðal skulu vera vefir með hraðar frumuskiptingar, hægar frumuskiptingar og vefir af íkomustað. Að auki skal taka sáðfrumur 
úr sáðrásinni/lyppurófunni og kímfrumur, sem eru að þroskast, úr sáðpíplunum (eins og er lýst í 32. og 33. lið) og geyma þær ef 
þörf skyldi koma upp síðar meir fyrir greiningu á stökkbreytandi áhrifum á kímfrumur. Mæla skal þyngd líffæra og fyrir stærri 
líffæri skal taka sama svæðið úr öllum dýrum.
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Geymsla á vefjum og DNA

36. Vefir (eða vefjajafningar) skulu geymdir við eða undir -70 °C og notaðir til DNA-einangrunar innan 5 ára. Ákjósanlegast er að 
einangrað DNA, sem geymt hefur verið við 4 °C í viðeigandi jafnalausn, sé notað til greiningar á stökkbreytingum innan 1 árs.

Val á vefjum til stökkbrigðagreininga

37. Val á vefjum skal byggjast á forsendum, svo sem: 1) íkomuleið eða staðsetningu þar sem snerting við prófunaríðefnið á sér 
fyrst stað (t.d. í kirtlamaga ef inngjöf er um munn, í lungum ef inngjöf er með innöndun, eða húð ef inngjöf er útvortis) og 
2) lyfjahvarfaþættir sem fundust við almennar eiturhrifarannsóknir, sem benda til dreifingar og brotthvarfs, varðveislu eða 
uppsöfnunar í vefjum, eða marklíffæri vegna eiturhrifa. Ef rannsóknir eru framkvæmdar til að fylgja eftir rannsóknum á 
krabbameinsvaldandi áhrifum, skal íhuga að nota markvefi fyrir krabbameinsvaldandi áhrif. Valið á vefjum til greiningar skal 
hámarka greiningu á íðefnum sem eru beinvirkir stökkbreytivaldar í glasi, umbrjótast hratt, eru mjög hvarfgjörn eða ísogast illa, 
eða efni þar sem markvefurinn ræðst af íkomuleiðinni (6. heimild).

38. Ef bakgrunnsupplýsingar skortir og með tilliti til íkomustaðar vegna íkomuleiðar skal meta lifrina og minnst einn vef með hraðar 
frumuskiptingar (t.d. kirtlamaga, beinmerg) með tilliti til stökkbreytandi hrifa. Í flestum vilvikum má ná fram ofangreindum 
kröfum með greiningu á tveimur vel völdum vefjum, en í sumum tilvikum mun vera þörf fyrir þrjá eða fleiri. Ef ástæða er 
til að hafa sérstakar áhyggjur af áhrifum á kímfrumur, þ.m.t. jákvæðar svaranir í líkamsfrumum, skal meta stökkbreytingar í 
kímfrumuvefjum.

Mæliaðferðir

39. Staðlaðar rannsóknarstofuaðferðir eða útgefnar aðferðir við greiningu á stökkbrigðum eru fáanlegar fyrir eftirfarandi 
genskeytilíkön sem mælt er með: lacZ lambda bakteríufaga og plasmíð (30. heimild), lacI mús (2. og 18. heimild), gpt delta mús 
(22. heimild), gpt delta rotta (28. heimild), cII (17. heimild). Breytingar skulu rökstuddar og skráðar á tilhlýðilegan hátt. Hópa má 
gögn úr mörgum pökkunum og nota þau til að ná fram viðunandi magni af skellum eða þyrpingum. Hins vegar getur þörf fyrir 
mikinn fjölda pökkunarsvarana til að ná fram viðunandi fjölda skellna verið vísbending um lág DNA-gæði. Í slíkum tilvikum 
skal skoða gögnin af varkárni, því þau geta verið óáreiðanleg. Ákjósanlegasti heildarfjöldi skellna eða þyrpinga í hverju DNA-
sýni ræðst af tölfræðilegu líkunum á því að greina nægjanlegan fjölda stökkbrigða á tiltekinni tíðni sjálfsprottinna stökkbrigða. 
Almennt þarf að lágmarki 125 000 til 300 000 skellur ef tíðni sjálfsprottinna stökkbrigða er af stærðinni 3×10–5 (15. heimild). 
Í Big Blue® lacI greiningu er mikilvægt að sýna fram á að allt svið stökkbreyttra litasvipbrigða sé greinanlegt með því að taka 
með viðeigandi litasamanburð samhliða hverri plötu. Vefir og þau sýni sem úr þeim fást (hlutir) skulu undirbúin og greind með 
hópahönnun (e. block design), þar sem hlutir úr burðarefnis-/leysissamanburðarhópnum, jákvæða samanburðarhópnum (ef hann 
er notaður) eða jákvæðum DNA-samanburði (ef við á) og úr hverjum meðferðarhóp eru undirbúnir saman.

GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

Úrvinnsla niðurstaðna

40. Gögn fyrir hvert einstakt dýr skulu sett fram í töfluformi. Tilraunaeiningin er dýrið. Í skýrslunni skal koma fram heildarfjöldi 
skellumyndandi eininga eða þyrpingamyndandi eininga, fjöldi stökkbrigða og tíðni stökkbrigða í hverjum vef úr hverju dýri. Ef 
um er að ræða margar pökkunar-/björgunarsvaranir skal greina frá fjölda svarana í hverju DNA-sýni. Þó að halda skuli til haga 
gögnum um hverja einstaka svörun þarf einungis að greina frá heildarfjölda skellumyndandi eininga eða þyrpingamyndandi 
eininga. Greina skal frá gögnum um eiturhrif og klínísk einkenni, sbr. 34. lið. Gefa skal upp allar niðurstöður úr raðgreiningu fyrir 
hvert stökkbrigði sem er greint, ásamt af þeim leiddum útreikningi á stökkbreytingatíðni fyrir hvert dýr og hvern vef.

Tölfræðilegt mat og túlkun á niðurstöðum

41. Nokkrar viðmiðanir eru notaðar til að ákvarða jákvæða niðurstöðu, t.d. skammtatengd aukning á tíðni stökkbrigða, eða ótvíræð 
aukning á tíðni stökkbrigða í einum skammtahópi samanborið við samanburðarhóp sem fær eingöngu leysi eða burðarefni. 
Greina skal minnst þrjá meðhöndlaða skammtahópa til að fá nægjanleg gögn til að framkvæma skammtasvörunargreiningu. Þó 
að líffræðilegt gildi niðurstaðnanna ætti að vera meginforsendan má nota viðeigandi tölfræðiaðferðir til að aðstoða við mat á 
niðurstöðunum úr prófuninni (4., 14., 15., 25. og 26. heimild). Í tölfræðilegum prófunum sem eru notaðar skal tilraunaeiningin 
vera dýrið.
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42. Ef niðurstöður fyrir prófunaríðefni standast ekki framangreindar viðmiðanir telst efnið ekki stökkbreytandi í þessari greiningu. 
Til að neikvæð niðurstaða teljist hafa líffræðilegt gildi skal staðfesta að vefur hafi orðið fyrir váhrifum.

43. Nokkrar tölfræðilegar aðferðir eru í boði til að aðstoða við að túlka niðurstöður úr DNA-raðgreiningu (1., 5., 9. og 19. heimild).

44. Athugun á því hvort mæld gildi eru innan eða utan rannsóknarsögulegs sviðs fyrir samanburðinn getur verið til leiðbeiningar við 
mat á líffræðilegu mikilvægi svörunarinnar.

Prófunarskýrsla

45.  Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram í prófunarskýrslunni:

Prófunaríðefni:

— gögn til sanngreiningar og CAS-nr. ef þau liggja fyrir

— uppruni, lotunúmer, ef það liggur fyrir

— eðliseiginleikar og hreinleiki

— eðlisefnafræðilegir eiginleikar sem varða framkvæmd rannsóknarinnar

— stöðugleiki prófunaríðefnisins, ef hann er þekktur.

Leysir/burðarefni:

— rök fyrir vali á burðarefni

— leysni og stöðugleiki prófunaríðefnisins í leysinum/burðarefninu, ef þau liggja fyrir

— tilreiðsla blandna í fóður, drykkjarvatn eða til innöndunar

— magngreiningar eða samsetningar (t.d. stöðugleiki, einsleitni, nafnstyrkur).

Tilraunadýr:

— tegundir/stofn sem eru notuð og rökstuðningur fyrir því vali

— fjöldi, aldur og kyn dýranna

— uppruni, aðbúnaður, fóður o.s.frv.

— þyngd hvers dýrs við upphaf prófunarinnar, þ.m.t. líkamsþyngdarbil, meðal- og staðalfrávik líkamsþyngdar fyrir hvern hóp.

Prófunarskilyrði:

— gögn um jákvæðan og neikvæðan samanburð (burðarefni/leysir)

— gögn úr skammtastærðarannsókninni,

— rök fyrir vali á skammtastærð

— upplýsingar um tilreiðslu prófunaríðefnisins

— upplýsingar um það hvernig prófunaríðefnið er gefið

— rökstuðningur fyrir vali á íkomuleið

— aðferðir við mælingar á eiturhrifum í dýrum, þ.m.t. fyrir vefjameinafræði- eða blóðgreiningar og tíðni athugana og vigtunar 
á dýrum, ef þær liggja fyrir

— aðferðir við að staðfesta að prófunaríðefnið hafi náð til markvefjanna, eða komist í almenna hringrás, ef neikvæðar 
niðurstöður fást

— raunskammtastærð (mg/kg líkamsþyngdar/dag) reiknuð út frá styrkleika prófunaríðefnisins (í milljónarhlutum) í fóðri/
drykkjarvatni og út frá neyslu, ef við á

— upplýsingar um gæði fóðurs og vatns

— nákvæm lýsing á meðferð og sýnatökuáætlunum og rökstuðningur fyrir valinu
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— aðferð við aflífun

— verklag við einangrun og varðveislu vefja

— aðferðir við einangrun á DNA í litningum úr rottum, björgun á aðflutta geninu úr DNA í litningum, og flutning á genskeyttu 
DNA í bakteríuhýsil

— uppruni og lotunúmer allra frumna, setta og hvarfmiðla (ef við á)

— aðferðir við ákvörðun á heildarfjölda stökkbrigða

— aðferðir við sameindagreiningu á stökkbrigðum og notkun við leiðréttingu vegna klónunar og/eða útreikning á tíðni 
stökkbreytinga, ef við á.

Niðurstöður:

— ástand dýranna fyrir prófunina og á meðan henni stendur, þ.m.t. merki um eiturhrif

— líkamsþyngd og þyngd líffæra við aflífun

— fjöldi stökkbrigða, fjöldi metinna skellna eða þyrpinga, og tíðni stökkbrigða, fyrir hvern vef/hvert dýr

— fjöldi pökkunarsvarana fyrir hvert DNA-sýni, heildarfjöldi stökkbrigða, meðaltíðni stökkbrigða, og staðalfrávik, fyrir hvern 
vef/hóp dýra

— tengsl milli skammts og svörunar, ef unnt er

— fjöldi sjálfstæðra stökkbrigða og meðaltíðni stökkbreytinga, fyrir hvern vef/hvert dýr, þegar sameindagreining var gerð

— samhliða og rannsóknarsöguleg gögn um neikvæðan samanburð, ásamt tilgreiningu á breytusviðum, meðaltölum og 
staðalfrávikum

— samskeiða jákvæð samanburðargögn (eða ósamskeiða jákvæð DNA-samanburðargögn)

— magngreiningar, ef þær liggja fyrir (t.d. DNA-magn sem er notað í pökkun, DNA-raðgreiningargögn)

— tölfræðilegar greiningar og aðferðir sem eru notaðar.
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Viðbætir

SKILGREININGAR:

Inngjafartímabil er allt tímabilið á meðan dýrið fær skömmtun.

Basaparaskipti er tegund stökkbreytingar sem veldur því að einn DNA núkleótíðbasi kemur í stað annars staks DNA núkleótíðbasa.

Veiruhjúpur er prótínskelin sem umlykur veiruögn.

Íðefni er efni eða blanda.

Klónvöxtur er framleiðsla margra frumna úr einni (stökkbreyttri) frumu.

Þyrpingamyndandi eining (cfu) er mælieining fyrir lífvænlegan fjölda baktería.

Samstrengsliða er löng, samfelld lífsameind, samsett úr mörgum nákvæmlega eins eintökum sem eru tengd saman í röðum. 

Cos-set (e. cos site) er liður af einþátta DNA með 12 núkleótíðum, sem finnst á báðum endum á tvíþátta genamengi lambda-
bakteríufögunnar.

Úrfelling er stökkbreyting þar sem genamengið tapar einum eða fleiri (runubundnum) núkleótíðum.

Rafgötun er notkun á rafpúlsum til að auka gegndræpi frumuhimna.

Innrænt gen er gen sem tilheyrir genamenginu á náttúrulegan hátt. 

Breytileiki umfram tvíkost (e. extrabinomial variation) er meiri breytileiki í áætlaðri endurtekningu stofnhlutfalls en búast mætti við 
ef dreifing stofnsins væri tvíkosta.

Fasaskipti eru erfðafræðileg stökkbreyting sem orsakast af innskotum eða úrfellingum fjölda núkleótíða sem ekki er jafndeilanleg með 
þremur, innan DNA-raðar sem kóðar prótín/peptíð.

Innskot er þegar eitt eða fleiri núkleótíðabasapör bætast við DNA-röð.

Stökkbrigðapottur (e. jackpot) er mikill fjöldi stökkbrigða sem urðu til við klónvöxt úr einni stökkbreytingu.

Stórar úrfellingar eru DNA-úrfellingar sem eru stærri en nokkrir kílóbasar (sem eru markvisst fundnar með Spi- vali og lacZ 
plasmíðgreiningu).

Líming er samgild tenging enda tveggja DNA-sameinda með DNA-tengiensími.

Ræsir er íðefni sem örvar frumu til að hefja frumuskiptingu, sem setur af stað kjarnaskiptingu (þ.e. frumuskiptingu).

Hlutlaust gen er gen sem verður ekki fyrir áhrifum af jákvæðum eða neikvæðum valþrýstingi.

Pökkun er nýmyndun smitandi föguagna úr blöndu af föguveiruhjúps- og halaprótínum og samstrengsliðu fögu-DNA-sameinda. 
Algengt er að hún sé notuð til að pakka DNA sem er klónað á lambda-genaferju (aðskilið af cos-setum) á smitandi lambda-agnir.

Pökkunarskilvirkni er skilvirkni endurheimtar pakkaðra bakteríufaga í hýsilbakteríum.

Skellumyndandi eining er mælieining fyrir lífvænlegan fjölda bakteríufaga.

Punktbreyting er almennt hugtak yfir stökkbreytingu sem einungis hefur áhrif á litla röð af DNA, þ.m.t. lítil innskot, úrfellingar, og 
basaparaskipti.

Jákvætt val er aðferð sem leyfir einungis stökkbrigðum að lifa.

Vísigen er gen sem auðvelt er að greina stökkbreyttu genaafurðina í.

Sýnatökutími er lok þess tímabils, fyrir aflífun, þegar íðefnið er ekki gefið inn og þegar óunnar DNA-vefjaskemmdir festast í stöðugar 
stökkbreytingar.



23.4.2015 Nr. 23/1009EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Skutluferja er genaferja sem er þannig uppbyggð að hún getur fjölgað sér í tveimur mismunandi tegundum hýsla og þar af leiðandi er 
hægt að prófa eða meðhöndla DNA sem sett er í skutluferju í tveimur mismunandi frumugerðum eða tveimur mismunandi lífverum.

Prófunaríðefni er sérhvert efni eða blanda sem er prófuð með þessari prófunaraðferð.

Genskeyttur er úr lífveru, tengist lífveru eða er lífvera með genamengi sem hefur verið breytt með flutningi á geni eða genum úr 
annarri tegund.“

____________________________________




