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KOMMISJONSDIREKTIV 2000/32/EF
av 19. mai 2000

om 26. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om
klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer(*) (*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

(4)

Vedlegg IX til direktiv 67/548/EØF inneholder
bestemmelsene om barnesikrede lukkeinnretninger.
Disse bestemmelsene bør tilpasses og ajourføres. Det er
nødvendig å utvide virkeområdet for bruk av barnesikrede
lukkeinnretninger.

(5)

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling av
direktiver om fjerning av tekniske handelshindringer på
området farlige stoffer og stoffblandinger —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni
1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering,
emballering og merking av farlige stoffer1, sist endret ved
europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/33/EF2, særlig artikkel
28, og

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

ut fra følgende betraktninger:
Artikkel 1
(1)

(2)

(3)

Vedlegg I til direktiv 67/548/EØF inneholder en liste
over farlige stoffer og opplysninger om klassifisering
og merking av hvert stoff. Nåværende vitenskapelig og
teknisk kunnskap viser at listen over farlige stoffer i
nevnte vedlegg bør tilpasses. Enkelte deler av forordet og
tabell A i vedlegg I må endres i visse språkversjoner.

Vedlegg III til direktiv 67/548/EØF inneholder en liste
over setninger med angivelse av de spesielle risikoene
som farlige stoffer og stoffblandinger innebærer. Vedlegg
IV til direktiv 67/548/EØF inneholder en liste over
setninger som gir forholdsregler for farlige stoffer og
stoffblandinger. Vedlegg IV til direktiv 67/548/EØF
inneholder en veiledning til klassifiseringen og merkingen
av farlige stoffer og stoffblandinger. Enkelte deler av
vedlegg III, IV og VI må rettes i visse språkversjoner.

Vedlegg V til direktiv 67/548/EØF fastsetter metoder
for bestemmelse av stoffers og stoffblandingers fysiskkjemiske egenskaper, toksisitet og økotoksisitet. Det
er nødvendig å tilpasse vedlegget til den tekniske
utvikling.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 136 av 8.6.2000, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2004 av 26. april 2004 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr.
43 av 26.8.2004, s. 25.
(*) Vedtatt etter 27. tilpasning.
(1) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1.
(2) EFT L 199 av 30.7.1999, s. 57.

I direktiv 67/548/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) Merknad Q i vedlegg 1A til dette direktiv erstatter
tilsvarende merknad i forordet.

b) Radene i tabellen i vedlegg 1B til dette direktiv
erstatter de tilsvarende radene i tabell A.

c) Postene i vedlegg 1C til dette direktiv erstatter
tilsvarende poster.

d) Postene i vedlegg 1D til dette direktiv innsettes.

2. Risikosetningen i vedlegg 2 til dette direktiv erstatter den
tilsvarende setningen i vedlegg III.

3. I vedlegg IV gjøres følgende endringer:

a) Sikkerhetssetningene i vedlegg 3A til dette direktiv
erstatter de tilsvarende setningene i vedlegg IV.
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b) De kombinerte sikkerhetssetningene i vedlegg 3B
til dette direktiv erstatter de tilsvarende setningene i
vedlegg IV.

4. I del B i vedlegg V gjøres følgende endringer:

a) Teksten i vedlegg 4A til dette direktiv erstatter kapittel
B.10.

b) Teksten i vedlegg 4B til dette direktiv erstatter kapittel
B.11.

c) Teksten i vedlegg 4C til dette direktiv erstatter kapittel
B.12.
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Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 1. juni 2001 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler og en sammenligningstabell
som viser sammenhengen mellom dette direktiv og de vedtatte
nasjonale bestemmelser.

d) Teksten i vedlegg 4D til dette direktiv erstatter kapittel
B.13 og B.14.

e) Teksten i vedlegg 4E til dette direktiv erstatter kapittel
B.17.

f) Teksten i vedlegg 4F til dette direktiv erstatter kapittel
B.23. Tittelen til kapittel B.23 i den forklarende
merknaden endres tilsvarende.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den tredje dag etter at det er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4
g) Teksten i vedlegg 4G til dette direktiv innsettes.
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
5. Fjerde strekpunkt i den alminnelige innledningen til del C
i vedlegg V utgår.

6. Teksten til vedlegg 5 til dette direktiv erstatter tilsvarende
tekst i vedlegg VI.

Utferdiget i Brussel, 19. mai 2000.
For Kommisjonen

7. Vedlegg IX endres i samsvar med vedlegg 6 til dette
direktiv.

Margot WALLSTRÖM
Medlem av Kommisjonen

23.11.2006

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG 1A
FORORORD TIL VEDLEGG I
Forklaring av merknader om identifikasjon, klassifisering og merking av stoffer

(Angår ikke ES versjon)
(Angår ikke DA versjon)
(Angår ikke DE versjon)
(Angår ikke EL versjon)
(Angår ikke EN versjon)
(Angår ikke FR versjon)
(Angår ikke IT versjon)
(Angår ikke NL versjon)
(Angår ikke PT versjon)
(Angår ikke FI versjon)
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VEDLEGG 1B-1D
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VEDLEGG 4A
«B.10. MUTAGENITET — KROMOSOMFORSTYRRELSESFORSØK IN VITRO PÅ
PATTEDYRCELLER
1.

METODE
Denne metoden er en tilpasning av OECDs retningslinje nr. 473, In vitro Mammalian Chromosome Aberration
Test (1997).

1.1.

INNLEDNING
Formålet med kromosomforstyrrelsesforsøk in vitro er å kartlegge stoffer som forårsaker strukturelle
kromosomforstyrrelser i dyrkede pattedyrceller (1) (2) (3). Strukturelle forstyrrelser kan være av to typer,
kromosomtypen og kromatidtypen. De fleste kjemiske mutagener forårsaker forstyrrelser av kromatidtypen,
men forstyrrelser av kromosomtypen forekommer også. En økning i polyploidi kan tyde på at et kjemisk
stoff kan forårsake forstyrrelser i kromosomantallet. Denne metoden er imidlertid ikke utviklet for å
måle antallsforstyrrelser og brukes vanligvis ikke for det formålet. Kromosommutasjoner og beslektede
hendelser er årsak til mange genetiske sykdommer hos mennesker, og det foreligger betydelig bevis for at
kromosommutasjoner og beslektede hendelser som forårsaker endringer i onkogener og tumorsuppressorgener
i somatiske celler, spiller en rolle i induksjon av kreft hos mennesker og forsøksdyr.
Kromosomforstyrrelsesforsøket in vitro kan benytte kulturer av etablerte cellerekker, cellestammer eller
primære cellekulturer. Cellene som brukes, velges ut på grunnlag av vekstevne i kultur, karyotypens stabilitet,
kromosomantall, kromosommangfold og hyppigheten av spontane kromosomforstyrrelser.
Forsøk som utføres in vitro, krever i alminnelighet bruk av en eksogen kilde til metabolsk aktivering. Dette
metabolske aktiveringssystemet kan ikke fullt ut etterligne in vivo-vilkårene hos pattedyr. Det bør absolutt
unngås å innføre vilkår som kan føre til positive resultater som ikke gjenspeiler selve mutageniteten og kan
oppstå som følge av endringer i pH, osmolalitet eller høye nivåer av cytotoksisitet (4) (5).
Dette forsøket brukes til å kartlegge mulige mutagener og kreftframkallende stoffer hos pattedyr. Selv om
mange forbindelser som er positive i dette forsøket, er kreftframkallende for pattedyr, er det ingen fullstendig
korrelasjon mellom dette forsøket og kreftframkallende egenskaper. Korrelasjon avhenger av kjemisk klasse,
og det finnes stadig flere bevis for at det finnes kreftframkallende stoffer som ikke oppdages ved dette forsøket
fordi de later til å virke gjennom andre mekanismer enn direkte skade på DNA.
Se også den generelle innledningen til del B.

1.2.

DEFINISJONER
Forstyrrelser av kromatidtype: strukturell kromosomskade som uttrykkes som brudd på enkeltstående
kromatider eller brudd på og sammenføyning av kromatider.
Forstyrrelser av kromosomtype: strukturell kromosomskade som uttrykkes som brudd på, eller brudd på og
sammenføyning av, begge kromatider på samme sted.
Endofordobling: en prosess der kjernen, etter en S-periode med DNA-replikasjon, ikke går inn i mitose, men
begynner en annen S-periode. Resultatet er kromosomer med 4, 8, 16, ... kromatider.
Gap: en akromatisk skade som er mindre enn bredden av ett kromatid, og med minimal forskyvning av
kromatidene.
Mitotisk indeks: forholdet mellom celler i metafase dividert med det samlede antall celler observert i en
populasjon med celler; en angivelse av graden av formering i denne populasjonen.
Antallsforstyrrelse: en endring i antall kromosomer fra det normale antallet som er karakteristisk for cellene
som brukes.
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Polyploidi: et multiplum av det haploide kromosomantallet (n) som ikke er det diploide tallet (dvs. 3n, 4n,
osv.).

Strukturell forstyrrelse: en endring i kromosomstrukturen som oppdages ved mikroskopundersøkelse av
metafasestadiet i celledelingen, i form av delesjoner og fragmenter, intrachange og interchange.

1.3.

PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

Cellekulturer eksponeres for forsøksstoffet både med og uten metabolsk aktivering. Etter å ha blitt eksponert
for forsøksstoffet blir cellekulturene ved forhåndsfastsatte intervaller behandlet med et metafasehemmende
stoff (f.eks. Colcemid® eller kolchicin), høstet og farget, og metafasecellene analyseres i mikroskop for
forekomst av kromosomforstyrrelser.

1.4.

BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.4.1.

Forberedelser

1.4.1.1. Celler

Forskjellige cellerekker, cellestammer eller primære cellekulturer, herunder menneskeceller, kan brukes (f.eks.
fibroblaster fra kinesisk hamster, perifere blodlymfocytter fra menneske eller andre pattedyr).

1.4.1.2. Medier og dyrkingsvilkår

Det bør brukes hensiktsmessige kulturmedier og inkubasjonsvilkår (dyrkingsbeholdere, CO2-konsentrasjon,
temperatur og fuktighet) til vedlikehold av kulturene. Etablerte cellerekker og -stammer bør rutinemessig
kontrolleres for stabilitet i det modale kromosomantallet og fravær av mykoplasmakontaminering. I
tilfelle av kontaminering bør de ikke brukes. Den normale varigheten av cellesyklusen for cellerekken og
dyrkingsvilkårene som brukes, bør være kjent.

1.4.1.3. Tilberedning av kulturer

Etablerte cellerekker og -stammer: celler tas fra stamkulturer, sås i kulturmedium med en slik tetthet at
kulturene ikke flyter sammen før høsting, og inkuberes ved 37 οC.

Lymfocytter: fullblod behandlet med et antikoagulerende middel (f.eks. heparin) eller separerte lymfocytter
tatt fra friske individer tilsettes kulturmediet som inneholder et mitogen (f.eks. fytohemagglutinin) og
inkuberes ved 37 oC.

1.4.1.4. Metabolsk aktivering

Cellene bør utsettes for forsøksstoffet både med og uten et hensiktsmessig metabolsk aktiveringssystem.
Det vanligst brukte systemet er en kofaktorsupplert postmitokondrisk fraksjon (S9) som framstilles av lever
fra gnagere behandlet med enzyminduserende stoff som Aroclor 1254 (6) (7) (8) (9) eller en blanding av
fenobarbiton og β-naftoflavon (10) (11) (12).

Den postmitokondriske fraksjonen brukes vanligvis i konsentrasjoner på fra 1 til 10 % v/v i det endelige
kulturmediet. Valg av metabolsk aktiveringssystem kan avhenge av hvilken kjemikalieklasse forsøksstoffet
tilhører. I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig å bruke mer enn én konsentrasjon av den
postmitokondriske fraksjonen.

Flere utviklingstrekk, herunder genetisk konstruksjon av cellerekker som uttrykker spesifikke aktiverende
enzymer, kan gi mulighet for endogen aktivering. Valg av cellerekkene som brukes, bør begrunnes
vitenskapelig (f.eks. ved at cytokrom P450-isoenzymet er relevant for forsøksstoffets metabolisme).
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1.4.1.5. Forsøksstoff/preparat

Faste forsøksstoffer oppløses eller oppslemmes i hensiktsmessige løsemidler eller bærere og fortynnes
eventuelt før behandling av cellene. Flytende forsøksstoffer kan tilsettes direkte i forsøkssystemet og/eller
fortynnes før behandling. Det bør brukes nylig framstilte preparater av forsøksstoffet, med mindre data viser
at stoffet er stabilt ved lagring.

1.4.2.

Forsøksvilkår

1.4.2.1. Løsemiddel/bærer

Løsemiddelet/bæreren bør ikke mistenkes for å reagere kjemisk med forsøksstoffet og heller ikke påvirke
cellenes overlevelse og S9-aktiviteten. Bruk av uvanlige løsemidler/bærere bør begrunnes ut fra data som angir
kompatibiliteten. Det anbefales at det først blir vurdert å bruke en vandig løsning/bærer, dersom det er mulig.
Ved undersøkelse av stoffer som er ustabile i vann, brukes organiske løsemidler som er frie for vann. Vann kan
fjernes ved å tilsette et molekylgitter.

1.4.2.2. Eksponeringskonsentrasjoner

Blant de kriterier som skal vurderes ved bestemmelse av den høyeste konsentrasjonen, er cytotoksisitet,
løselighet i forsøkssystemet og endringer i pH eller osmolalitet.

Cytotoksisitet måles med og uten metabolsk aktivering i hovedforsøket, med bruk av en hensiktsmessig
angivelse av celleintegritet og -vekst, som grad av sammenflyt, antall levedyktige celler eller mitotisk indeks.
Det kan være nyttig å bestemme cytotoksisitet og løselighet i et innledende forsøk.

Det bør brukes minst tre analyserbare konsentrasjoner. Dersom det forekommer cytotoksisitet, bør disse
konsentrasjonene dekke et område fra høyeste til lav eller ingen toksisitet, noe som vanligvis betyr at
konsentrasjonene bør være atskilt med høyst en faktor mellom 2 og √10. På høstingstidspunktet bør den
høyeste konsentrasjonen vise en signifikant reduksjon i grad av sammenflyt, celleantall eller mitotisk indeks
(minst 50 %). Den mitotiske indeksen er bare et indirekte mål på cytotoksiske/cytostatiske effekter og
avhenger av hvor lang tid som er gått etter behandlingen. Den mitotiske indeksen er likevel akseptabel for
dyrking i ristekolber der andre toksisitetsmål kan være tungvinte eller praktisk ugjennomførbare. Opplysninger
om cellesyklusens kinetikk, f.eks. gjennomsnittlig genereringstid (AGT), kan brukes som utfyllende
opplysninger. AGT er imidlertid et overordnet gjennomsnitt som ikke alltid avslører forekomst av forsinkede
delpopulasjoner, og selv små økninger i gjennomsnittlig genereringstid kan føre til en meget stor forsinkelse
av tidspunktet for optimalt utbytte av forstyrrelser.

Når det gjelder relativt ikke-cytotoksiske stoffer, bør den høyeste forsøkskonsentrasjonen være den som er
lavest av 5 µl/ml, 5 mg/ml eller 0,01 M.

For stoffer som er relativt uløselige og som ikke er toksiske i løselige konsentrasjoner, bør den høyeste dosen
være en konsentrasjon over løselighetsgrensen i det endelige kulturmediet ved slutten av behandlingsperioden.
I enkelte tilfeller (f.eks. når toksisitet forekommer bare ved konsentrasjoner høyere enn den laveste uløselige
konsentrasjonen), anbefales det å teste ved mer enn én konsentrasjon med synlig utfelling. Det kan være nyttig
å vurdere løseligheten ved begynnelsen og ved slutten av behandlingen, da løseligheten kan endre seg under
eksponeringen i forsøkssystemet på grunn av forekomst av celler, S9-serum osv. Uløselighet kan observeres
med det blotte øye. Bunnfallet må ikke påvirke bedømmelsen av resultatene.

1.4.2.3. Negative og positive kontrollprøver

Samtidige positive og negative kontrollprøver (løsemiddel eller bærer), både med og uten metabolsk
aktivering, bør tas med i hvert forsøk. Når det brukes metabolsk aktivering, bør det positive kontrollkjemikaliet
være det som krever aktivering for å gi en mutagen respons.

Positive kontrollprøver bør benytte et kjent klastogen ved eksponeringsnivåer som forventes å gi en
reproduserbar og påviselig økning i forhold til bakgrunnsverdiene, som viser forsøkssystemets følsomhet.
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Positive kontrollkonsentrasjoner bør velges slik at virkningene er klare, men ikke umiddelbart avslører de
kodede objektglassenes identitet for personen som avleser dem. Blant positive kontrollstoffer er:

Metabolsk aktivering

Fravær av eksogen metabolsk
aktivering

Forekomst av eksogen metabolsk
aktivering

Stoff

CAS-nr.

Einecs-nr.

Metylmetansulfonat

66-27-3

200-625-0

Etylmetansulfonat

62-50-0

200-536-7

Etylnitrosourea

759-73-9

212-072-2

Mitomycin C

50-07-7

200-008-6

4-nitrokinolin-N-oksid

56-57-5

200-281-1

Benzo[a]pyren

50-32-8

200-028-5

50-18-0
6055-19-2

200-015-4

Syklofosfamid
Syklofosfamid monohydrat

Det kan brukes andre hensiktsmessige kontrollstoffer. Bruk av kontrollstoffer som tilhører samme kjemiske
klasse, bør vurderes dersom slike finnes.

Negative kontrollprøver, bestående av løsemiddel eller bærer alene i behandlingsmediet og behandlet på
samme måte som behandlingskulturene, bør tas med for hvert høstingstidspunkt. I tillegg bør også ubehandlede
kontrollprøver brukes, med mindre tidligere forsøk viser at det valgte løsemiddelet ikke har skadelige eller
mutagene virkninger.

1.4.3.

Framgangsmåte

1.4.3.1. Behandling med forsøksstoffet

Celler under formering behandles med forsøksstoffet med og uten tilstedeværelse av et metabolsk
aktiveringssystem. Behandling av lymfocytter bør begynne ca. 48 timer etter stimulering med mitogen.

1.4.3.2. Dobbeltbestemmelse bør vanligvis brukes ved hver konsentrasjon, og anbefales sterkt for negative
kontrollprøver (løsemiddel). Når tidligere forsøk viser at variasjonen mellom dobbeltbestemmelser er minimal
(13) (14), kan det være akseptabelt å bruke enkeltbestemmelse ved hver konsentrasjon.

Gassformige stoffer eller flyktige stoffer bør testes med hensiktsmessige metoder, f.eks. i hermetisk lukkede
dyrkingsbeholdere (15) (16).

1.4.3.3. Høsting av kulturer

I det første forsøket eksponeres cellene for forsøksstoffet, både med og uten metabolsk aktivering, i 3-6 timer.
Det tas deretter prøver etter en tid som tilsvarer omtrent 1,5 normal cellesykluslengde etter begynnelsen av
behandlingen (12). Dersom prøven viser seg å være negativ både med og uten aktivering, bør det gjøres
et nytt forsøk uten aktivering, med kontinuerlig behandling til prøvetaking etter en periode som tilsvarer
omtrent 1,5 ganger normal cellesykluslengde. Visse kjemiske stoffer kan oppdages lettere ved behandlings/prøvetakingstider på mer enn 1,5 sykluslengde. Negative resultater med metabolsk aktivering må bekreftes
i hvert enkelt tilfelle. I tilfeller der det ikke anses nødvendig med bekreftelse av negative resultater, skal det
gis en begrunnelse.
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1.4.3.4. Kromosompreparering

Cellekulturer behandles med Colcemid® eller kolchicin, vanligvis i 1-3 timer før høsting. Hver cellekultur
høstes og behandles separat med henblikk på kromosompreparering. Kromosompreparering består av hypoton
behandling av cellene, fiksering og farging.

1.4.3.5. Analyse

Alle objektglass, medregnet glassene fra positive og negative kontrollprøver, kodes uavhengig før
mikroskopanalyse. Fordi fikseringsprosedyrene ofte fører til brudd i en del metafaseceller med tap av
kromosomer, bør alle celler som undersøkes, inneholde et antall sentromerer tilsvarende kromosomantallet
± 2 for alle celletyper. For hver konsentrasjon og hver kontrollprøve undersøkes minst 200 godt fordelte
metafaser, eventuelt likt fordelt blant dobbeltprøver. Dette antallet kan reduseres når det observeres et høyt
antall forstyrrelser.

Selv om hensikten med forsøket er å oppdage strukturelle kromosomforstyrrelser, er det viktig å registrere
polyploidi og endofordobling når dette observeres.

2.

DATA

2.1.

BEHANDLING AV RESULTATER

Forsøksenheten er cellen, og derfor vurderes prosentandelen av celler med strukturell(e) kromosomforstyrrelse(r).
Forskjellige typer strukturelle kromosomforstyrrelser bør oppføres med antall og hyppighet for forsøks- og
kontrollkulturer. Gap registreres separat og rapporteres, men tas vanligvis ikke med i den samlede forstyrrel
seshyppigheten.

Samtidige målinger av cytotoksisitet for alle behandlede og negative kontrollkulturer i hovedforstyrrelsesfor
søket tas også med.

Dataene presenteres atskilt for hver kultur. I tillegg oppsummeres dataene i tabellform.

Det kreves ingen verifisering av et svar som er klart positivt. Tvetydige resultater bør derimot avklares ved
ytterligere forsøk, helst med bruk av endrede forsøksvilkår. Behovet for å bekrefte negative resultater er drøftet
i nr. 1.4.3.3. Ved oppfølgingsforsøk bør det vurderes å endre forsøksparametrene for å utvide spekteret av
forsøksvilkår som evalueres. Blant parametrer som kan endres, er intervallet mellom konsentrasjonene og den
metabolske aktiveringen.

2.2.

VURDERING OG TOLKNING AV RESULTATER

Det finnes flere kriterier for å bestemme et positivt resultat, f.eks. en økning knyttet til konsentrasjonen
eller en reproduserbar økning i antall celler med kromosomforstyrrelser. Det dreier seg først om å vurdere
hvor biologisk relevante svarene er. Det kan brukes statistiske metoder som hjelpemiddel ved vurdering
av forsøksresultatene (3) (13). Statistisk signifikans bør ikke være den eneste bestemmende faktoren for et
positivt resultat.

En økning i antall polyploide celler kan tyde på at forsøksstoffet er i stand til å hemme mitotiske prosesser
og føre til antallsforstyrrelser. En økning i antall celler med endofordoblede kromosomer kan tyde på at
forsøksstoffet er i stand til å hemme forløpet av cellesyklusen (17) (18).

Et forsøksstoff som gir resultater som ikke oppfyller ovennevnte kriterier, betraktes som ikke-mutagent i dette
forsøket.

Selv om de fleste forsøk vil gi klart positive eller negative resultater, vil de samlede dataene i sjeldne tilfeller
ikke gjøre det mulig å trekke en kategorisk konklusjon om forsøksstoffets aktivitet. Resultatene kan forbli
tvetydige eller tvilsomme uansett hvor mange ganger forsøket gjentas.
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Positive resultater fra kromosomforstyrrelsesforsøk in vitro tyder på at forsøksstoffet forårsaker strukturelle
kromosomforstyrrelser i dyrkede somatiske celler fra pattedyr. Negative resultater betyr at under forsøksvilkårene
forårsaker forsøksstoffet ikke kromosomforstyrrelser i dyrkede somatiske celler fra pattedyr.

3.

RAPPORT
FORSØKSRAPPORT
Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:
Løsemiddel/bærer:
— begrunnelse for valg av bærer,
— forsøksstoffets løselighet og stabilitet i løsemiddelet/bæreren, dersom de er kjent.
Celler:
— celletype og -kilde,
— data om karyotypen og egnetheten til celletypen som er brukt,
— eventuelt fravær av mykoplasma,
— opplysninger om cellesyklusens lengde,
— blodgivernes kjønn, fullblod eller isolerte lymfocytter, mitogen som er brukt,
— eventuelt antall passasjer,
— eventuelle metoder for vedlikehold av cellekulturer,
— modalt kromosomantall.
Forsøksvilkår:
— det metafasehemmende stoffets identitet, dets konsentrasjon og varigheten av cellenes eksponering,
— begrunnelse for valg av konsentrasjoner og antall kulturer, herunder data om eventuell cytotoksisitet og
løselighetsbegrensninger,
— sammensetning av medier, eventuell CO2-konsentrasjon,
— forsøksstoffets konsentrasjon,
— volumet av tilsatt bærer og forsøksstoff,
— inkubasjonstemperatur,
— inkubasjonstid,
— behandlingens varighet,
— celletetthet ved såing, dersom det er aktuelt,
— type og sammensetning av metabolsk aktiveringssystem, herunder godkjenningskriterier,
— positive og negative kontrollprøver,
— metoder for preparering av objektglass,
— kriterier for bedømmelse av forstyrrelser,

23.11.2006

23.11.2006

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— antall analyserte metafaser,
— metoder for måling av toksisitet,
— kriterier for vurdering av undersøkelsen som positiv, negativ eller tvetydig.
Resultater:
— tegn til toksisitet, f.eks. grad av sammenflyt, antall levedyktige celler, eller mitotisk indeks,
— tegn til utfelling,
— data om pH og osmolalitet i behandlingsmediet, dersom det er fastslått,
— definisjon anvendt på forstyrrelser, herunder gap,
— antall celler med kromosomforstyrrelser og type kromosomforstyrrelser angitt atskilt for hver behandlet
kultur og kontrollkultur,
— eventuelle endringer i ploidi,
— forholdet mellom dose og respons, der det er mulig,
— eventuelle statistiske analyser,
— data for samtidige negative (løsemiddel/bærer) og positive kontrollprøver,
— historiske data for negative (løsemiddel/bærer) og positive kontrollprøver, med intervaller, gjennomsnitt
og standardavvik.
Diskusjon av resultatene.
Konklusjoner.
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VEDLEGG 4B
«B.11. MUTAGENITET — KROMOSOMFORSTYRRELSESFORSØK IN VIVO I BEINMARG
FRA PATTEDYR

1.

METODE
Denne metoden er en tilpasning av OECDs retningslinje nr. 475, Mammalian Bone Marrow Chromosome
Aberration Test (1997).

1.1.

INNLEDNING
Kromosomforstyrrelsesforsøket in vivo på pattedyr brukes til å oppdage strukturelle kromosomforstyrrelser
forårsaket av forsøksstoffet i beinmargceller hos dyr, vanligvis gnagere (1) (2) (3) (4). Strukturelle
forstyrrelser kan være av to typer, kromosomtypen og kromatidtypen. En økning i polyploidi kan tyde på at
et kjemisk stoff kan forårsake antallsforstyrrelser. De fleste kjemiske mutagener forårsaker forstyrrelser av
kromatidtypen, men forstyrrelser av kromosomtypen forekommer også. Kromosommutasjoner og beslektede
hendelser er årsak til mange genetiske sykdommer hos mennesker, og det foreligger betydelig bevis for at
kromosommutasjoner og beslektede hendelser som forårsaker endringer i onkogener og tumorsuppressorgener
i somatiske celler, spiller en rolle i induksjon av kreft hos mennesker og forsøksdyr.
Det brukes rutinemessig gnagere i dette forsøket. Beinmarg er målvevet i dette forsøket, fordi det er et meget
vaskularisert vev og det inneholder en populasjon av celler med kort syklus som enkelt kan isoleres og
behandles. Andre arter og målvev inngår ikke i denne metoden.
Dette kromosomforstyrrelsesforsøket er særlig aktuelt ved vurdering av mutagenrisiko, fordi det gjør det
mulig å ta hensyn til faktorer som in vivo-metabolisme, farmakokinetikk og DNA-reparasjonsprosesser, selv
om disse kan variere fra art til art og fra vev til vev. Et in vivo-forsøk er også nyttig for videre undersøkelse
av mutagen virkning som oppdages ved in vitro-forsøk.
Dersom det foreligger bevis for at forsøksstoffet eller en reaktiv metabolitt ikke vil nå fram til målvevet, er
det ikke hensiktsmessig å bruke dette forsøket.
Se også den generelle innledningen til del B.

1.2.

DEFINISJONER
Forstyrrelser av kromatidtype: strukturell kromosomskade som uttrykkes som brudd på enkeltstående
kromatider eller brudd på og sammenføyning av kromatider.
Forstyrrelser av kromosomtype: strukturell kromosomskade som uttrykkes som brudd på, eller brudd på og
sammenføyning av, begge kromatider på samme sted.
Endofordobling: en prosess der kjernen, etter en S-periode med DNA-replikasjon, ikke går inn i mitose, men
begynner en annen S-periode. Resultatet er kromosomer med 4, 8, 16, ... kromatider.
Gap: en akromatisk skade som er mindre enn bredden av ett kromatid, og med minimal forskyvning av
kromatidene.
Antallsforstyrrelse: en endring i antall kromosomer fra det normale antallet som er karakteristisk for cellene
som brukes.
Polyploidi: et multiplum av det haploide kromosomantallet (n) som ikke er det diploide tallet (dvs. 3n, 4n,
osv.).
Strukturell forstyrrelse: en endring i kromosomstrukturen som oppdages ved mikroskopundersøkelse av
metafasestadiet i celledelingen, i form av delesjoner og fragmenter, intrachange og interchange.
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1.3.

PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

Dyrene eksponeres for forsøksstoffet gjennom en passende opptaksvei og avlives på et passende tidspunkt
etter behandlingen. Før avliving behandles dyrene med et metafasehemmende stoff (f.eks. kolchicin eller
Colcemid®). Kromosompreparater framstilles så av beinmargcellene og farges, og metafaseceller analyseres
for kromosomforstyrrelser.

1.4.

BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.4.1.

Forberedelser

1.4.1.1. Valg av dyrearter

Vanligvis brukes rotter, mus og kinesisk hamster, men en hvilken som helst egnet pattedyrart kan brukes. Det
bør brukes unge, voksne, friske dyr av alminnelige laboratoriestammer. Ved begynnelsen av undersøkelsen
bør dyrenes vektvariasjon være minimal og ikke overstige ± 20 % av gjennomsnittsvekten for hvert kjønn.

1.4.1.2. Miljøvilkår og fôringsvilkår

De alminnelige vilkårene nevnt i den generelle innledningen til del B anvendes, men fuktigheten bør være
50-60 %.

1.4.1.3. Forberedelse av dyrene

Friske, unge, voksne dyr fordeles tilfeldig på kontroll- og behandlingsgrupper. Burene bør stilles slik at
eventuelle virkninger av burplasseringen blir så små som mulig. Dyrene identifiseres individuelt. Dyrene
akklimatiseres til laboratorievilkårene i minst fem dager.

1.4.1.4. Framstilling av doser

Faste forsøksstoffer oppløses eller oppslemmes i hensiktsmessige løsemidler eller bærere og eventuelt
fortynnes før de gis til dyrene. Flytende forsøksstoffer kan gis direkte eller etter fortynning. Det bør brukes
nylig framstilte preparater av forsøksstoffet, med mindre data viser at stoffet er stabilt ved lagring.

1.4.2.

Forsøksvilkår

1.4.2.1. Løsemiddel/bærer

Løsemiddelet/bæreren bør ikke gi toksiske virkninger på de doseringsnivåer som brukes og bør ikke mistenkes
for å reagere kjemisk med forsøksstoffet. Bruk av uvanlige løsemidler/bærere bør begrunnes ut fra data som
angir kompatibiliteten. Det anbefales at det først blir vurdert å bruke en vandig løsning/bærer, dersom det er
mulig.

1.4.2.2. Kontrollprøver

Samtidige positive og negative (løsemiddel eller bærer) kontrollprøver tas med for hvert kjønn i hvert forsøk.
Med unntak av behandlingen med forsøksstoffet, håndteres dyrene i kontrollgruppene på samme måte som
dyrene i de behandlede gruppene.

Positive kontrollprøver bør gi strukturelle forstyrrelser in vivo ved eksponeringsnivåer som forventes å gi en
reproduserbar og påviselig økning i forhold til bakgrunnsverdiene. Positive kontrolldoser bør velges slik at
virkningene er klare, men ikke umiddelbart avslører de kodede objektglassenes identitet for personen som
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avleser dem. Det kan godtas at de positive kontrollprøvene kan gis på en annen måte enn forsøksstoffet og at
det tas prøve bare én gang. Bruk av kontrollstoffer som tilhører samme kjemiske klasse, kan vurderes dersom
slike finnes. Blant positive kontrollstoffer er:

Stoff

CAS-nr.

Einecs-nr.

Etylmetansulfonat

62-50-0

200-536-7

Etylnitrosourea

759-73-9

212-072-2

Mitomycin C

50-07-7

200-008-6

50-18-0
6055-19-2

200-015-4

51-18-3

200-083-5

Syklofosfamid
Syklofosfamid monohydrat
Trietylenmelamin

Negative kontrollprøver, behandlet med løsemiddel eller bærer alene, og ellers behandlet på samme måte
som de behandlede gruppene, bør tas med for hvert prøvetakingstidspunkt. Dette kan unngås dersom
det finnes historiske kontrolldata som viser akseptabel variasjon mellom dyr og hyppighet av celler med
kromosomforstyrrelser. I tillegg bør det også brukes ubehandlede kontrollgrupper med mindre det finnes
historiske eller offentliggjorte kontrolldata som viser at det/den valgte løsemiddelet/bæreren ikke har
skadelige eller mutagene virkninger.

1.5.

FRAMGANGSMÅTE

1.5.1.

Dyrenes antall og kjønn

Hver behandlet gruppe og kontrollgruppe må inneholde minst fem analyserbare dyr av hvert kjønn. Dersom
det på forsøkstidspunktet finnes tilgjengelige data fra forsøk på samme art og med samme opptaksvei som
viser at det ikke finnes noen vesentlig forskjell i toksisitet mellom kjønnene, er det tilstrekkelig å utføre
forsøket på ett kjønn. Dersom menneskers eksponering for det kjemiske stoffet er kjønnsspesifikk, slik det er
tilfelle med f.eks. enkelte legemidler, bør forsøket utføres med dyr av det aktuelle kjønnet.

1.5.2.

Behandlingsplan

Forsøksstoffet gis helst som en enkeltdose. Forsøksstoffet kan også gis i delt dose, dvs. to behandlinger på
samme dag med ikke mer enn noen få timers mellomrom, for at det skal være lettere å gi et stort volum. Andre
doseringsmåter skal være vitenskapelig begrunnet.

Prøvetaking skjer på to forskjellige tidspunkter etter behandling på samme dag. For gnagere skjer første
prøvetaking 1,5 normal cellesykluslengde (vanligvis 12-18 timer) etter behandling. Fordi tiden som kreves
til opptak og metabolisme av forsøksstoffet samt dets virkning på cellesyklusens kinetikk, kan påvirke den
optimale tiden for oppdagelse av kromosomforstyrrelser, anbefales det en senere prøvetaking 24 timer etter
at den første prøven ble tatt. Dersom det brukes dosering over mer enn én dag, bør prøvetakingen skje etter
en periode på 1,5 normal cellesykluslengde etter siste behandling.

Før avliving injiseres en passende dose metefasehemmende stoff (f.eks. Colcemid® eller kolchicin)
intraperitonealt i dyrene. Det tas prøve av dyrene etter en passende periode, som er fra 3-5 timer for mus og
4-5 timer for kinesisk hamster. Cellene høstes fra beinmargen og analyseres for kromosomforstyrrelser.
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1.5.3.

Doseringsnivåer

Dersom det utføres en forprøve for å vurdere de nødvendige doseringsnivåene fordi det ikke finnes
egnede data tilgjengelig, bør den utføres i samme laboratorium, med bruk av samme art, stamme, kjønn
og behandlingsmåte som skal brukes i hovedforsøket (5). Dersom det foreligger toksisitet, brukes tre
doseringsnivåer ved første prøvetaking. Disse doseringsnivåene bør dekke et område som går fra høyeste
toksisitet til lav eller ingen toksisitet. Ved de etterfølgende prøvetakingene behøver bare den høyeste dosen
brukes. Den høyeste dosen defineres som den dose som gir slike tegn på toksisitet at høyere doser, basert
på samme doseringsmåte, forventes å være dødelige. Stoffer med spesifikk biologisk aktivitet ved lav ikketoksisk dose (som hormoner og mitogener) kan være unntak fra dosefastsettelseskriteriene og bør vurderes
i hvert enkelt tilfelle. Den høyeste dosen kan også defineres som en dose som gir visse tegn på toksisitet i
beinmargen (f.eks. mer enn 50 % reduksjon i mitotisk indeks).

1.5.4.

Grenseforsøk
Dersom et forsøk utført med minst 2 000 mg per kg kroppsvekt, med en enkeltdose eller to doser gitt samme
dag, ikke gir noen observerbar toksisk virkning, og dersom genotoksisitet ikke forventes ut fra data for
strukturelt beslektede stoffer, kan et fullstendig forsøk med tre doseringsnivåer betraktes som unødvendig.
For forsøk av lengre varighet er grensedosen 2 000 mg per kg kroppsvekt per dag for behandling i inntil 14
dager, og 1 000 mg per kg kroppsvekt per dag for behandling i mer enn 14 dager. Avhengig av hvor stor
den sannsynlige eksponeringen er for mennesker, kan det være behov for å bruke høyere doseringsnivå i
grenseforsøket.

1.5.5.

Tilførsel av doser

Forsøksstoffet gis vanligvis ved tvangsfôring med bruk av en magesonde eller en passende intubasjonskanyle
eller ved intraperitoneal injeksjon. Andre opptaksveier kan godtas når de kan begrunnes. Det største
væskevolumet som kan gis ved tvangsfôring eller injeksjon på én gang, avhenger av forsøksdyrets størrelse.
Volumet bør ikke overstige 2 ml per 100 g kroppsvekt. Bruk av større volumer enn dette må begrunnes.
Med unntak av irriterende eller etsende stoffer som normalt vil gi alvorligere virkninger ved høyere
konsentrasjoner, bør variasjonen i volumet som gis, reduseres til et minstemål ved å justere konsentrasjonen
for å sikre et konstant volum ved alle doseringsnivåer.

1.5.6.

Kromosompreparering

Umiddelbart etter avliving tas beinmargen ut og eksponeres for en hypoton løsning og fikseres. Cellene
strykes så ut på objektglass og farges.

1.5.7.

Analyse

Den mitotiske indeksen er et mål på cytotoksisiteten og bestemmes ut fra minst 1 000 celler per dyr for hvert
behandlet dyr (medregnet positive kontrollprøver) og hvert ubehandlet dyr i negativkontrollgruppen.

Minst 100 celler bør analyseres for hvert dyr. Dette antallet kan reduseres når det observeres store antall
forstyrrelser. Alle objektglass, medregnet glassene fra positive og negative kontrollprøver, kodes uavhengig
før mikroskopanalyse. Fordi prosedyrene for preparering av objektglass ofte fører til brudd i en del
metafaseceller med tap av kromosomer, bør alle celler som undersøkes, inneholde et antall sentromerer
tilsvarende 2n ± 2.

2.

DATA

2.1.

BEHANDLING AV RESULTATER

Data for hvert enkelt dyr settes opp i tabellform. Forsøksenheten er dyret. For hvert dyr angis antall undersøkte
celler, og antall forstyrrelser per celle og prosentandelen av celler med strukturell(e) kromosomforstyrrelse(r)
vurderes. Forskjellige typer strukturelle kromosomforstyrrelser oppføres med antall og hyppighet for
behandlede grupper og kontrollgrupper. Gap registreres separat og rapporteres, men tas vanligvis ikke med
i den samlede forstyrrelseshyppigheten. Dersom det ikke er noen bevis for en forskjell i respons mellom
kjønnene, kan dataene for begge kjønn kombineres i den statistiske analysen.
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2.2.

VURDERING OG TOLKNING AV RESULTATENE
Det finnes flere kriterier for å bestemme et positivt resultat, f.eks. en dose-avhengig økning i det relative antall
celler med kromosomforstyrrelser eller en klar økning i antall celler med forstyrrelser i en enkelt dosegruppe
på et enkelt prøvetakingstidspunkt. Det dreier seg først om å vurdere hvor biologisk relevante resultatene
er. Det kan brukes statistiske metoder som hjelpemiddel ved vurdering av forsøksresultatene (6). Statistisk
signifikans bør ikke være den eneste bestemmende faktoren for et positivt resultat. Tvetydige resultater bør
avklares ved ytterligere forsøk, helst med bruk av endrede forsøksvilkår.
En økning i antall polyploide celler kan tyde på at forsøksstoffet har evne til indusere antallsforstyrrelser. En
økning i antall celler med endofordoblede kromosomer kan tyde på at forsøksstoffet har evne til å hemme
forløpet av cellesyklusen (7) (8).
Et forsøksstoff som gir resultater som ikke oppfyller ovennevnte kriterier, betraktes som ikke-mutagent i
dette forsøket.
Selv om de fleste forsøk vil gi klart positive eller negative resultater, vil de samlede dataene i sjeldne tilfeller
ikke gjøre det mulig å trekke en kategorisk konklusjon om forsøksstoffets aktivitet. Resultatene kan forbli
tvetydige eller tvilsomme uansett hvor mange ganger forsøket gjentas.
Positive resultater fra kromosomforstyrrelsesforsøk in vivo tyder på at forsøksstoffet forårsaker strukturelle
kromosomforstyrrelser i beinmargen til arten som testes. Negative resultater betyr at under forsøksvilkårene
forårsaker forsøksstoffet ikke kromosomforstyrrelser i beinmargen til arten som testes.
Sannsynligheten for at forsøksstoffet eller dets metabolitter når fram til det alminnelige kretsløpet eller
konkret til målvevet (f.eks. systemisk toksisitet), bør diskuteres.

3.

RAPPORT
FORSØKSRAPPORT
Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:
Løsemiddel/bærer:
—

begrunnelse for valg av bærer,

—

forsøksstoffets løselighet og stabilitet i løsemiddelet/bæreren, dersom de er kjent.

Forsøksdyr:
—

art/stamme som er brukt,

—

dyrenes antall, alder og kjønn,

—

opprinnelse, miljøvilkår, fôringsvilkår, osv.,

— det enkelte dyrs vekt ved begynnelsen av forsøket, med kroppsvektintervall, gjennomsnitt og
standardavvik for hver gruppe.
Forsøksvilkår:
— positive og negative (bærer/løsemiddel) kontrollprøver,
— data fra undersøkelse innen doseintervallet, dersom den er utført,
— begrunnelse for valg av doseringsnivå,
— detaljer om framstilling av forsøksstoffet,
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— detaljer om hvordan forsøksstoffet er tilført,
— begrunnelse for valg av tilførselsvei,
— eventuelle metoder til kontroll av at forsøksstoffet har nådd fram til det alminnelige kretsløpet eller
målvevet,
— eventuell omregning fra forsøksstoffets konsentrasjon (ppm) i drikkevann eller fôr til faktisk dose (mg
per kilo kroppsvekt per dag),
— detaljer om fôr- og vannkvalitet,
— detaljert beskrivelse av behandlings- og prøvetakingsplaner,
— metoder for måling av toksisitet,
— det metafasehemmende stoffets identitet, dets konsentrasjon og behandlingens varighet,
— metoder for preparering av objektglass,
— kriterier for bedømmelse av forstyrrelser,
— antall analyserte celler per dyr,
— kriterier for vurdering av undersøkelsen som positiv, negativ eller tvetydig.
Resultater:
— tegn til toksisitet,
— mitotisk indeks,
— type og antall forstyrrelser, angitt atskilt for hvert dyr,
— samlet antall forstyrrelser per gruppe, med gjennomsnitt og standardavvik,
— antall celler med forstyrrelser per gruppe, med gjennomsnitt og standardavvik,
— eventuelle endringer i ploidi,
— forholdet mellom dose og respons, der det er mulig,
— eventuelle statistiske analyser,
— data for samtidige negative kontrollprøver,
— historiske data for negative kontrollprøver, med intervaller, gjennomsnitt og standardavvik,
— data for samtidige positive kontrollprøver.
Diskusjon av resultatene.
Konklusjoner.
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VEDLEGG 4C

«B.12. MUTAGENITET — MIKROKJERNEFORSØK IN VIVO I ERYTROCYTTER HOS PATTEDYR

1.

METODE

Denne metoden er en gjengivelse av OECDs retningslinje nr. 474, Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test
(1997).

1.1.

INNLEDNING

Mikrokjerneforsøket in vivo på pattedyrceller brukes til å oppdage skade forårsaket av forsøksstoffet på
kromosomene eller det mitotiske apparatet i erytroblaster ved analyse av erytrocytter etter prøvetaking fra
beinmarg og/eller perifere blodceller hos dyr, vanligvis gnagere.

Hensikten med mikrokjerneforsøket er å påvise stoffer som forårsaker cytogenetisk skade som fører til
dannelse av mikrokjerner inneholdende isolerte kromosomfragmenter eller hele kromosomer.

Når en erytroblast i beinmarg utvikler seg til en polykromatisk erytrocytt, kastes hovedkjernen ut og hver
mikrokjerne som er dannet, kan bli værende tilbake i det ellers kjernefrie cytoplasmaet. Det er lett å se
mikrokjerner i disse cellene fordi de mangler en hovedkjerne. En økning i hyppigheten av polykromatiske
erytrocytter med mikrokjerne i behandlede dyr er tegn på indusert kromosomskade.

Det brukes rutinemessig beinmarg fra gnagere i dette forsøket, siden polykromatiske erytrocytter produseres
i dette vevet. Måling av umodne (polykromatiske) erytrocytter med mikrokjerne i perifert blod er like
akseptabelt i alle arter der det er påvist at milten ikke kan fjerne erytrocytter med mikrokjerne, eller som
har vist en tilstrekkelig følsomhet til å oppdage stoffer som forårsaker strukturelle kromosomforstyrrelser
eller antallsforstyrrelser. Mikrokjerner kan gjenkjennes ut fra flere kriterier. Blant disse er påvisning
av om en sentromer eller DNA-sentromer forekommer i mikrokjernen eller ikke. Hyppigheten av
umodne (polykromatiske) erytrocytter med mikrokjerne er det viktigste kriteriet. Når dyrene behandles
sammenhengende i fire uker eller mer, kan man også undersøke antall modne (normokromatiske) erytrocytter
i det perifere blodet som inneholder mikrokjerner i forhold til et gitt antall modne erytrocytter.

Dette mikrokjerneforsøket in vivo på pattedyr er særlig aktuelt ved vurdering av mutagenrisiko, fordi det gjør
det mulig å ta hensyn til faktorer som in vivo-metabolisme, farmakokinetikk og DNA-reparasjonsprosesser,
selv om disse kan variere fra art til art, fra vev til vev og i genetisk sluttpunkt. Et in vivo-forsøk er også nyttig
for videre undersøkelse av mutagen virkning som oppdages i et in vitro-system.

Dersom det foreligger bevis for at forsøksstoffet eller en reaktiv metabolitt ikke vil nå fram til målvevet, er det
ikke hensiktsmessig å bruke dette forsøket.

Se også den generelle innledningen til del B.

1.2.

DEFINISJONER

Sentromer: region(er) av et kromosom som spindelfibrer knyttes til under celledeling, slik at datterkromosomene
beveger seg på en ordnet måte mot dattercellenes poler.

Mikrokjerner: små kjerner, atskilt fra og i tillegg til cellens hovedkjerne, og som produseres under mitosens
telofase (meiose) ut fra isolerte kromosomfragmenter eller hele kromosomer.

Normokromatisk erytrocytt: moden erytrocytt som mangler ribosomer og kan skjelnes fra umodne,
polykromatiske erytrocytter ved hjelp av stoffer som farger ribosomer selektivt.
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Polykromatisk erytrocytt: umoden erytrocytt på et mellomtrinn i utviklingen, som fremdeles inneholder
ribosomer og derfor kan skjelnes fra modne, normokromatiske erytrocytter ved hjelp av stoffer som farger
ribosomer selektivt.
1.3.

PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN
Dyrene eksponeres for forsøksstoffet gjennom en passende opptaksvei. Dersom det brukes beinmarg, avlives
dyrene på et passende tidspunkt etter behandlingen, beinmargen tas ut og preparatene lages og farges (1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7). Når det brukes perifert blod, tas blodet på et passende tidspunkt etter behandling, og
utstrykningspreparater lages og farges (4) (8) (9) (10). Ved forsøk med perifert blod bør det gå så kort tid som
mulig mellom siste eksponering og høsting av celler. Preparatene analyseres for mikrokjerner.

1.4.

BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.4.1.

Forberedelser

1.4.1.1. Valg av dyrearter
Mus og rotter anbefales, men en hvilken som helst egnet pattedyrart kan brukes. Når det brukes perifert blod,
anbefales mus. Men en hvilken som helst egnet pattedyrart kan brukes, forutsatt at det er en art der milten
ikke fjerner erytrocytter med mikrokjerner eller en art som har vist tilstrekkelig følsomhet til å oppdage
stoffer som forårsaker strukturelle kromosomforstyrrelser eller antallsforstyrrelser. Det bør brukes alminnelige
laboratoriestammer av unge, friske voksne dyr. Ved begynnelsen av undersøkelsen bør dyrenes vektvariasjon
være minimal og ikke overstige ± 20 % av gjennomsnittsvekten for hvert kjønn.
1.4.1.2. Miljøvilkår og fôringsvilkår
De alminnelige vilkårene nevnt i den generelle innledningen til del B anvendes, men fuktigheten bør være
50-60 %.
1.4.1.3. Forberedelse av dyrene
Friske, unge, voksne dyr fordeles tilfeldig på kontroll- og behandlingsgrupper. Dyrene identifiseres individuelt.
Dyrene akklimatiseres til laboratorievilkårene i minst fem dager. Burene bør stilles slik at eventuelle virkninger
av burplasseringen blir så små som mulig.
1.4.1.4. Framstilling av doser
Faste forsøksstoffer oppløses eller oppslemmes i hensiktsmessige løsemidler eller bærere og eventuelt
fortynnes før de gis til dyrene. Flytende forsøksstoffer kan gis direkte eller etter fortynning. Det bør brukes
nylig framstilte preparater av forsøksstoffet, med mindre data viser at stoffet er stabilt ved lagring.
1.4.2.

Forsøksvilkår

1.4.2.1. Løsemiddel/bærer
Løsemiddelet/bæreren bør ikke gi toksiske virkninger på de doseringsnivåer som brukes og bør ikke mistenkes
for å reagere kjemisk med forsøksstoffet. Bruk av uvanlige løsemidler/bærere bør begrunnes ut fra data som
angir kompatibiliteten. Det anbefales at det først blir vurdert å bruke en vandig løsning/bærer, dersom det er
mulig.
1.4.2.2. Kontrollprøver
Samtidige positive og negative (løsemiddel eller bærer) kontrollprøver tas med for hvert kjønn i hvert forsøk.
Med unntak av behandlingen med forsøksstoffet, håndteres dyrene i kontrollgruppene på samme måte som
dyrene i de behandlede gruppene.
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Positive kontrollprøver bør gi mikrokjerner in vivo ved eksponeringsnivåer som forventes å gi en påviselig
økning i forhold til bakgrunnsverdiene. Positive kontrolldoser bør velges slik at virkningene er klare, men
ikke umiddelbart avslører de kodede objektglassenes identitet for personen som avleser dem. Det kan godtas
at de positive kontrollprøvene kan gis på en annen måte enn forsøksstoffet og at det tas prøve bare én gang.
I tillegg kan bruk av kontrollstoffer som tilhører samme kjemiske klasse, vurderes dersom slike finnes. Blant
positive kontrollstoffer er:

Stoff

CAS-nr.

Einecs-nr.

Etylmetansulfonat

62-50-0

200-536-7

N-etyl-N-nitrosourea

759-73-9

212-072-2

Mitomycin C

50-07-7

200-008-6

50-18-0
6055-19-2

200-015-4

51-18-3

200-083-5

Syklofosfamid
Syklofosfamid monohydrat
Trietylenmelamin

Negative kontrollprøver, behandlet med løsemiddel eller bærer alene, og ellers behandlet på samme måte som
de behandlede gruppene, bør tas med for hvert prøvetakingstidspunkt. Dette kan unngås dersom det finnes
historiske kontrolldata som viser akseptabel variasjon mellom dyr og hyppighet av celler med mikrokjerner.
Dersom det foretas en enkelt prøvetaking for negative kontrollprøver, er første prøvetakingstidspunkt det mest
hensiktsmessige. I tillegg bør det også brukes ubehandlede kontrollgrupper med mindre det finnes historiske
eller offentliggjorte kontrolldata som viser at det/den valgte løsemiddelet/bæreren ikke har skadelige eller
mutagene virkninger.

Dersom det brukes perifert blod, kan en prøve tatt før behandling også godtas som samtidig negativ
kontrollprøve, men bare i forsøk av kort varighet på perifert blod (f.eks. 1-3 behandling(er)) når resultatene
ligger innenfor det forventede intervallet ut fra de historiske dataene.

1.5.

FRAMGANGSMÅTE

1.5.1.

Dyrenes antall og kjønn

Hver behandlet gruppe og kontrollgruppe må inneholde minst fem analyserbare dyr av hvert kjønn (11).
Dersom det på forsøkstidspunktet finnes tilgjengelige data fra forsøk på samme art og med samme opptaksvei
som viser at det ikke finnes noen vesentlig forskjell i toksisitet mellom kjønnene, er det tilstrekkelig å utføre
forsøket på ett kjønn. Dersom menneskers eksponering for det kjemiske stoffet er kjønnsspesifikk, slik det er
tilfelle med f.eks. enkelte legemidler, bør forsøket utføres med dyr av det aktuelle kjønnet.

1.5.2.

Behandlingsplan

Det finnes ingen bestemt behandlingsplan (dvs. en, to eller flere behandlinger med 24 timers mellomrom) som
kan anbefales. Prøver fra forsøk med langvarig dosering kan godtas dersom forsøket har gitt positivt resultat,
eller når det gjelder et negativt forsøk, dersom det er påvist toksisitet eller grensedosen er brukt og kjemikaliet
ble gitt helt til prøvetakingstidspunktet. Forsøksstoffet kan også gis i delt dose, dvs. to behandlinger på samme
dag med ikke mer enn noen få timers mellomrom, for at det skal være lettere å gi et stort volum.

Forsøket kan utføres på to måter:

a) Dyrene behandles med forsøksstoffet én gang. Det tas prøver av beinmarg minst to ganger, ikke tidligere
enn 24 timer etter behandling, og ikke senere enn 48 timer etter behandling, med passende mellomrom
mellom prøvetakingene. Prøver tatt mindre enn 24 timer etter behandling må begrunnes. Prøver av perifert
blod tas minst to ganger, ikke tidligere enn 36 timer etter behandling, med passende mellomrom etter
første prøvetaking, men ikke senere enn 72 timer etter behandling. Dersom det observeres positivt svar på
et prøvetakingstidspunkt, er det ikke nødvendig med ytterligere prøver.
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b) Dersom det gis to eller flere doser (f.eks. to doser eller mer, med 24 timers mellomrom), tas det prøve av
beinmarg én gang mellom 18 og 24 timer etter siste behandling, og prøve av perifert blod én gang mellom
36 og 48 timer etter siste behandling (12).

Andre prøvetakingstidspunkter kan brukes i tillegg, dersom det er aktuelt.

1.5.3.

Doseringsnivåer

Dersom det foretas et innledende forsøk for å vurdere de nødvendige doseringsnivåene fordi det ikke finnes
egnede data tilgjengelig, bør det utføres i samme laboratorium, med bruk av samme art, stamme, kjønn
og behandlingsmåte som skal brukes i hovedforsøket (13). Dersom det foreligger toksisitet, brukes tre
doseringsnivåer ved første prøvetaking. Disse doseringsnivåene bør dekke et område som går fra høyeste
toksisitet til lav eller ingen toksisitet. Ved de etterfølgende prøvetakingene behøver bare den høyeste dosen
brukes. Den høyeste dosen defineres som den dose som gir slike tegn på toksisitet at høyere doser, basert på
samme doseringsmåte, forventes å være dødelige. Stoffer med spesifikk biologisk aktivitet ved lav ikke-toksisk
dose (som hormoner og mitogener) kan være unntak fra dosefastsettelseskriteriene og bør vurderes i hvert
enkelt tilfelle. Den høyeste dosen kan også defineres som en dose som gir visse tegn på toksisitet i beinmargen
(f.eks. en reduksjon i andelen av umodne erytrocytter i det samlede antall erytrocytter i beinmargen eller det
perifere blodet).

1.5.4.

Grenseforsøk

Dersom et forsøk utført med minst 2 000 mg per kg kroppsvekt, med en enkeltdose eller to doser gitt samme
dag, ikke gir noen observerbar toksisk virkning, og dersom genotoksisitet ikke forventes ut fra data for
strukturelt beslektede stoffer, kan et fullstendig forsøk med tre doseringsnivåer betraktes som unødvendig.
For forsøk av lengre varighet er grensedosen 2 000 mg per kg kroppsvekt per dag for behandling i inntil
14 dager, og 1 000 mg per kg kroppsvekt per dag for behandling i mer enn 14 dager. Avhengig av hvor stor
den sannsynlige eksponeringen er for mennesker, kan det være behov for å bruke høyere doseringsnivå i
grenseforsøket.

1.5.5.

Tilførsel av doser

Forsøksstoffet gis vanligvis ved tvangsfôring med bruk av en magesonde eller en passende intubasjonskanyle
eller ved intraperitoneal injeksjon. Andre opptaksveier kan godtas når de kan begrunnes. Det største
væskevolumet som kan gis ved tvangsfôring eller injeksjon på én gang, avhenger av forsøksdyrets størrelse.
Volumet bør ikke overstige 2 ml per 100 g kroppsvekt. Bruk av større volumer enn dette må begrunnes. Med
unntak av irriterende eller etsende stoffer som normalt vil gi alvorligere virkninger ved høyere konsentrasjoner,
bør variasjonen i volumet som gis, reduseres til et minstemål ved å justere konsentrasjonen for å sikre et
konstant volum ved alle doseringsnivåer.

1.5.6.

Beinmarg-/blodpreparering

Beinmargceller tas vanligvis fra lårbein eller skinnebein umiddelbart etter avliving. Cellene tas ut, prepareres
og farges med velkjente metoder. Perifert blod tas fra halevenen eller andre passende blodkar. Blodcellene
farges umiddelbart supravitalt (8) (9) (10), eller det lages utstrykingspreparater som deretter farges. Bruk av
DNA-spesifikk farging (f.eks. akridinoransj (14) eller Hoechst 33258 pluss pyronin-Y (15)) kan eliminere
noen av artifaktene som skyldes bruk av ikke-DNA-spesifikk farging. Denne fordelen utelukker ikke at det
brukes konvensjonell farging (f.eks. Giemsa). Andre metoder (f.eks. cellulosekolonner for å fjerne celler
med kjerne (16)) kan også brukes, forutsatt at de har vist seg å fungere tilstrekkelig godt til preparering av
mikrokjerner i laboratoriet.

1.5.7.

Analyse

Andelen av umodne erytrocytter i det samlede antallet (umodne + modne) erytrocytter bestemmes for hvert dyr
ved å telle minst 200 erytrocytter for beinmarg og 1 000 erytrocytter for perifert blod (17). Alle objektglass,
medregnet glassene fra positive og negative kontrollprøver, kodes uavhengig før mikroskopanalyse. Minst
2 000 umodne erytrocytter per dyr undersøkes for forekomst av umodne erytrocytter med mikrokjerne.
Ytterligere informasjon kan fås ved å undersøke modne erytrocytter for mikrokjerner. Ved analysen av
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objektglass bør andelen av umodne erytrocytter i det samlede antall erytrocytter ikke være mindre enn 20
% av kontrollverdien. Når dyrene behandles kontinuerlig i fire uker eller mer, kan også minst 2 000 modne
erytrocytter per dyr undersøkes for forekomst av mikrokjerner. Systemer for automatisert analyse (bildeanalyse
og flow-cytometri av cellesuspensjon) er akseptable alternativer til manuell vurdering, dersom de er behørig
begrunnet og validert.

2.

DATA

2.1.

BEHANDLING AV RESULTATER

Data for hvert enkelt dyr settes opp i tabellform. Forsøksenheten er dyret. Antall umodne erytrocytter, antall
umodne erytrocytter med mikrokjerne og antall umodne erytrocytter i forhold til det samlede antall erytrocytter
oppføres særskilt for hvert analyserte dyr. Når dyrene behandles kontinuerlig i fire uker eller mer, oppgis også
dataene for modne erytrocytter dersom de registreres. Andelen av umodne erytrocytter i forhold til det samlede
antall erytrocytter, og dersom det anses som aktuelt, prosentandelen av erytrocytter med mikrokjerne, oppgis
for hvert dyr. Dersom det ikke er noen bevis for en forskjell i respons mellom kjønnene, kan dataene for begge
kjønn kombineres i den statistiske analysen.

2.2.

VURDERING OG TOLKNING AV RESULTATENE

Det finnes flere kriterier for å bestemme et positivt resultat, f.eks. en dose-avhengig økning i antall celler
med mikrokjerne eller en klar økning i antall celler med mikrokjerne i en enkelt dosegruppe på et enkelt
prøvetakingstidspunkt. Det dreier seg først om å vurdere hvor biologisk relevante resultatene er. Det kan
brukes statistiske metoder som hjelpemiddel ved vurdering av forsøksresultatene (18) (19). Statistisk
signifikans bør ikke være den eneste bestemmende faktoren for et positivt resultat. Tvetydige resultater bør
avklares ved ytterligere forsøk, helst med bruk av endrede forsøksvilkår.

Et forsøksstoff som gir resultater som ikke oppfyller ovennevnte kriterier, betraktes som ikke-mutagent i dette
forsøket.

Selv om de fleste forsøk vil gi klart positive eller negative resultater, vil de samlede dataene i sjeldne tilfeller
ikke gjøre det mulig å trekke en kategorisk konklusjon om forsøksstoffets aktivitet. Resultatene kan forbli
tvetydige eller tvilsomme uansett hvor mange ganger forsøket gjentas.

Positive resultater fra mikrokjerneforsøket in vivo tyder på at forsøksstoffet forårsaker mikrokjerner
som skyldes kromosomskade eller skade på det mitotiske apparatet i erytroblastene til arten som testes.
Negative resultater betyr at under forsøksvilkårene produserer forsøksstoffet ikke mikrokjerner i de umodne
erytrocyttene til arten som testes.

Sannsynligheten for at forsøksstoffet eller dets metabolitter når fram til det alminnelige kretsløpet eller konkret
til målvevet (f.eks. systemisk toksisitet), bør diskuteres.

3.

RAPPORT

FORSØKSRAPPORT

Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

Løsemiddel/bærer:

— begrunnelse for valg av bærer,

— forsøksstoffets løselighet og stabilitet i løsemiddelet/bæreren, dersom de er kjent.
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Forsøksdyr:
— art/stamme som er brukt,
— dyrenes antall, alder og kjønn,
— opprinnelse, miljøvilkår, fôringsvilkår, osv.,
— det enkelte dyrs vekt ved begynnelsen av forsøket, med kroppsvektintervall, gjennomsnitt og standardavvik
for hver gruppe.
Forsøksvilkår:
— data for positive og negative (/løsemiddel) kontrollprøver,
— data fra undersøkelse innen doseintervallet, dersom den er utført,
— begrunnelse for valg av doseringsnivå,
— detaljer om framstilling av forsøksstoffet,
— detaljer om hvordan forsøksstoffet er tilført,
— begrunnelse for valg av tilførselsvei,
— eventuelle metoder til kontroll av at forsøksstoffet har nådd fram til det alminnelige kretsløpet eller
målvevet,
— eventuell omregning fra forsøksstoffets konsentrasjon (ppm) i drikkevann eller fôr til faktisk dose (mg per
kilo kroppsvekt per dag),
— detaljer om fôr- og vannkvalitet,
— detaljert beskrivelse av behandlings- og prøvetakingsplaner,
— metoder for preparering av objektglass,
— metoder for måling av toksisitet,
— kriterier for bedømmelse av umodne erytrocytter med mikrokjerne,
— antall analyserte celler per dyr,
— kriterier for vurdering av undersøkelsen som positiv, negativ eller tvetydig.
Resultater:
— tegn til toksisitet,
— andel av umodne erytrocytter i forhold til det samlede antall erytrocytter,
— antall umodne erytrocytter med mikrokjerne, angitt atskilt for hvert dyr,
— gjennomsnitt ± standardavvik for umodne erytrocytter med mikrokjerne per gruppe,
— forholdet mellom dose og respons, der det er mulig,
— statistiske analyser og metoder som er brukt,
— data for samtidige og historiske negative kontrollprøver,
— data for samtidige positive kontrollprøver.
Diskusjon av resultatene.
Konklusjoner.
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VEDLEGG 4D

«B.13/14. MUTAGENITET — TILBAKEMUTASJONSFORSØK PÅ BAKTERIER

1.

METODE

Denne metoden er en gjengivelse av OECDs retningslinje nr. 471, Bacterial Reverse Mutation Test (1997).

1.1.

INNLEDNING

Tilbakemutasjonsforsøket på bakterier utføres på stammer av Salmonella typhimurium og Escherichia
coli som krever aminosyre til å påvise punktmutasjoner med substitusjon, addisjon eller delesjon av ett
eller flere basepar av DNA (1) (2) (3). Prinsippet for dette forsøket er at det oppdager mutasjoner som
tilbakemuterer mutasjoner i forsøksstammene og gjenoppretter bakterienes funksjonelle evne til å syntetisere
en essensiell aminosyre. De revertante bakteriene påvises ved sin evne til å vokse uten den aminosyren som
foreldreforsøksstammen krever.

Punktmutasjoner er årsak til mange genetiske sykdommer hos mennesker, og det finnes betydelige bevis for
at punktmutasjoner i onkogener og tumorsuppressorgener i somatiske celler spiller en rolle i dannelse av
svulster hos mennesker og forsøksdyr. Tilbakemutasjonsforsøket på bakterier er raskt, billig og forholdsvis
lett å utføre. Mange forsøksstammer har flere egenskaper som gjør dem mer følsomme overfor påvisning av
mutasjoner, bl.a. responsive DNA-sekvenser på reversjonsstedet, økt cellepermeabilitet for store molekyler og
eliminering av DNA-reparasjonssystemer eller forsterkning av prosesser som gir feil under DNA-reparasjon.
Forsøksstammenes spesifisitet kan gi nyttige opplysninger om hvilke typer mutasjoner som forårsakes av
genotoksiske stoffer. For tilbakemutasjonsforsøk på bakterier finnes det en meget stor database med resultater
for en lang rekke strukturer, og det er utviklet grundig utprøvde metoder for testing av stoffer med forskjellige
fysisk-kjemiske egenskaper, herunder flyktige forbindelser.

Se også den generelle innledningen til del B.

1.2.

DEFINISJONER

Et tilbakemutasjonsforsøk i enten Salmonella typhimurium eller Escherichia coli påviser mutasjon i en
stamme som krever aminosyre (henholdsvis histidin eller tryptofan) for å produsere en stamme som er
uavhengig av aminosyretilførsel utenfra.

Mutagener for baseparsubstitusjon er stoffer som forårsaker en baseendring i DNA. I et tilbakemutasjonsforsøk kan denne endringen forekomme på samme sted som den opprinnelige mutasjonen, eller på et annet
sted i bakteriegenomet.

Mutagener som gir skifte av leseramme er stoffer som forårsaker addisjon eller delesjon av ett eller flere
basepar i DNA, og som dermed endrer leserammen i RNA.

1.3.

INNLEDENDE VURDERINGER

Tilbakemutasjonsforsøket på bakterier bruker prokaryotiske celler, som skiller seg fra pattedyrceller med
hensyn til f.eks. opptak, stoffskifte, kromosomstruktur og DNA-reparasjonsprosesser. Forsøk som utføres
in vitro, krever i alminnelighet bruk av en eksogen kilde til metabolsk aktivering. In vitro-metabolske
aktiveringssystemer kan ikke fullt ut etterligne in vivo-vilkårene hos pattedyr. Forsøket gir derfor ikke direkte
informasjon om et stoffs mutagene og kreftframkallende potensial i pattedyr.

Tilbakemutasjonsforsøket på bakterier brukes ofte som et innledende trinn i påvisning av genotoksisk aktivitet,
og særlig til punktmutasjonsinduserende aktivitet. En omfattende database har vist at mange stoffer som er
positive i dette forsøket, også gir mutagen aktivitet i andre forsøk. Det finnes eksempler på mutagene stoffer
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som ikke påvises ved dette forsøket. Disse svakhetene kan tilskrives den påviste effektens spesielle karakter,
forskjeller i metabolsk aktivering, eller forskjeller i biotilgjengelighet. På den annen side kan faktorer som øker
tilbakemutasjonsforsøkets følsomhet, føre til at den mutagene aktiviteten vurderes for høyt.

Tilbakemutasjonsforsøket på bakterier kan være uhensiktsmessig til vurdering av visse klasser kjemiske stoffer,
f.eks. sterkt bakteriedrepende forbindelser (f.eks. visse antibiotika) og de som antas (eller vites) å gripe særskilt
inn i cellereplikasjonssystemet hos pattedyr (f.eks. topoisomerasehemmere og enkelte nukleosidanaloger). I
slike tilfeller kan det være mer hensiktsmessig med mutasjonsforsøk på pattedyrceller.

Selv om mange forbindelser som er positive i dette forsøket, er kreftframkallende hos pattedyr, er korrelasjonen
ikke fullstendig. Den avhenger av kjemisk klasse og det finnes kreftframkallende stoffer som ikke påvises ved
dette forsøket fordi de virker gjennom andre, ikke-genotoksiske mekanismer eller mekanismer som ikke finnes
i bakterieceller.

1.4.

PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

Bakterieceller i oppslemming eksponeres for forsøksstoffet med og uten tilstedeværelse av et metabolsk
aktiveringssystem. Med plateinkorporeringsmetoden blandes disse oppslemmingene med en toppagar og
strykes umiddelbart ut på minimalsubstrat. Med preinkubasjonsmetoden inkuberes behandlingsblandingen og
blandes deretter med en toppagar før den strykes ut på minimalsubstrat. Ved begge teknikker telles revertante
kolonier etter to eller tre dagers inkubasjon, og sammenlignes med antall spontane revertante kolonier på
kontrollplater behandlet med løsemiddel.

Det er beskrevet flere framgangsmåter for gjennomføring av tilbakemutasjonsforsøket på bakterier. Blant de
metoder som vanligvis brukes, er plateinkorporeringsmetoden (1) (2) (3) (4), preinkubasjonsmetoden (2) (3)
(5) (6) (7) (8), fluktuasjonsmetoden (9) (10) og suspensjonsmetoden (11). Modifiserte metoder for forsøk med
gass eller damp er beskrevet (12).

Framgangsmåtene som beskrives i denne metode, dreier seg hovedsakelig om plateinkorporeringsmetoden og preinkubasjonsmetoden. Begge metoder kan brukes med og uten metabolsk aktivering. Enkelte
stoffer kan påvises mer effektivt ved bruk av preinkubasjonsmetoden. Disse stoffene tilhører de kjemiske
klassene som omfatter kortkjedede alifatiske nitrosaminer, divalente metaller, aldehyder, azofargestoffer og
diazoforbindelser, pyrollizidinalkaloider, allylforbindelser og nitroforbindelser (3). Det er også kjent at enkelte
klasser mutagener ikke alltid påvises ved bruk av konvensjonelle metoder som plateinkorporeringsmetoden
eller preinkubasjonsmetoden. Disse bør betraktes som spesielle tilfeller, og det anbefales sterkt å bruke andre
påvisningsmetoder. Følgende spesielle tilfeller er kartlagt (samt eksempler på metoder som kan brukes til å
påvise dem): azofargestoffer og diazoforbindelser (3) (5) (6) (13), gasser og flyktige stoffer (12) (14) (15) (16)
og glykosider (17) (18). Avvik fra standardframgangsmåten må begrunnes vitenskapelig.

1.5.

BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.5.1.

Forberedelser

1.5.1.1. Bakterier

Friske bakteriekulturer dyrkes fram til sen eksponensiell fase eller tidlig stasjonærfase av veksten (ca. 109 celler
per ml). Kulturer i sen stasjonærfase bør ikke brukes. Det er avgjørende at kulturene som brukes i forsøket,
inneholder en titer av levedyktige bakterier. Titeren kan bestemmes enten ut fra historiske kontrolldata for
vekstkurver eller i hvert forsøk ved å bestemme antall levedyktige celler ved plateforsøk.

Den anbefalte inkubasjonstemperaturen er 37 oC.

Det bør brukes minst fem bakteriestammer. Av disse bør det være fire stammer av S. typhimurium (TA 1535;
TA 1537 eller TA97a eller TA97; TA98 og TA100) som ved sammenligning mellom laboratorier har vist seg
å være pålitelige og gitt reproduserbar respons. Disse fire S. typhimurium-stammene har GC-basepar på det
primære reversjonsstedet, og det er kjent at de ikke alltid påviser visse oksiderende mutagener, tverrbindende
stoffer og hydraziner. Slike stoffer kan påvises med E. coli WP2-stammer eller S. typhimurium TA102 (19)
som har et AT-basepar på det primære reversjonsstedet. Derfor er den anbefalte kombinasjonen av stammer:
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— S. typhimurium TA1535, og
— S. typhimurium TA1537 eller TA97 eller TA97a, og
— S. typhimurium TA98, og
— S. typhimurium TA100, og
— E.coli WP2 uvrA, eller E.coli WP2 uvrA (pKM101), eller S. typhimurium TA102.
For å påvise tverrbindende mutagener kan det være fordelaktig å ta med TA102 eller å tilføye en stamme E.coli
med en DNA-reparasjonsmekanisme (f.eks. E.coli WP2 eller E.coli WP2 (pKM101)).
Det bør brukes anerkjente metoder til framstilling av stamkulturer, markørverifisering og lagring. For hver
fryste stamkultur må det påvises at veksten forutsetter forekomst av en aminosyre (histidin for S. typhimuriumstammer, og tryptofan for E.coli-stammer). Andre fenotypiske egenskaper kontrolleres på samme måte:
forekomst eller fravær av R-faktorplasmider, dersom det er aktuelt (dvs. ampicillinresistens i stammene TA98,
TA100 og TA97a eller TA97, WP2 uvrA og WP2 uvrA (pKM101), og ampicillin- og tetrasyklinresistens i
stamme TA 102), forekomst av karakteristiske mutasjoner (dvs. rfa-mutasjon i S. typhimurium ved hjelp av
følsomhet overfor krystallfiolett, og uvrA-mutasjon i E.coli eller uvrB-mutasjon i S. typhimurium ved hjelp av
følsomhet overfor ultrafiolett lys) (2) (3). Stammen bør også produsere et antall spontane revertantkolonier per
plate innenfor de hyppighetsområder som forventes ut fra laboratoriets historiske kontrolldata og helst innenfor
det område som er beskrevet i litteraturen.
1.5.1.2. Medium
Det brukes en passende minimalagar (f.eks. med Vogel-Bonner minimalsubstrat E og glukose), og en toppagar
med histidin og biotin eller tryptofan, slik at noen celledelinger er mulig (1) (2) (9).
1.5.1.3. Metabolsk aktivering
Bakteriene utsettes for forsøksstoffet både med og uten et hensiktsmessig metabolsk aktiveringssystem. Det
vanligst brukte systemet er en kofaktorsupplert postmitokondrisk fraksjon (S9) som framstilles av lever fra
gnagere behandlet med enzyminduserende stoff som Aroclor 1254 (1) (2) eller en blanding av fenobarbiton
og β-naftoflavon (18) (20) (21). Den postmitokondriske fraksjonen brukes vanligvis i konsentrasjoner på
fra 5 til 30 % v/v i S9-blandingen. Valg av metabolsk aktiveringssystem og dets beskaffenhet kan avhenge
av hvilken kjemikalieklasse som testes. I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig å bruke mer enn én
konsentrasjon av den postmitokondriske fraksjonen. For azofargestoffer og diazoforbindelser kan det være mer
hensiktsmessig å bruke et reduktivt metabolsk aktiveringssystem (6) (13).
1.5.1.4. Forsøksstoff/preparat
Faste forsøksstoffer oppløses eller oppslemmes i hensiktsmessige løsemidler eller bærere og fortynnes
eventuelt før behandling av bakteriene. Flytende forsøksstoffer kan tilsettes direkte i forsøkssystemet og/eller
fortynnes før behandling. Det bør brukes nylig framstilte preparater av forsøksstoffet, med mindre data viser
at stoffet er stabilt ved lagring.
Løsemiddelet/bæreren bør ikke mistenkes for å reagere kjemisk med forsøksstoffet og heller ikke påvirke
cellenes overlevelse og S9-aktiviteten (22). Bruk av uvanlige løsemidler/bærere bør begrunnes ut fra data som
angir kompatibiliteten. Det anbefales at det først blir vurdert å bruke en vandig løsning/bærer, dersom det er
mulig. Ved undersøkelse av stoffer som er ustabile i vann, brukes organiske løsemidler som er frie for vann.
1.5.2.

Forsøksvilkår

1.5.2.1. Teststammer (se nr. 1.5.1.1.)
1.5.2.2. Eksponeringskonsentrasjon
Blant de kriterier som skal vurderes ved bestemmelse av den høyeste konsentrasjonen som skal brukes, er
cytotoksisitet og løselighet i den endelige behandlingsblandingen.
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Det kan være nyttig å bestemme toksisitet og løselighet i et innledende forsøk. Cytotoksisitet kan påvises ved
en reduksjon i antall revertante kolonier, klaring eller minsking i bakgrunnsveksten, eller overlevelsesgraden
for behandlede kulturer. Et stoffs cytotoksisitet kan påvirkes av forekomst av metabolske aktiveringssystemer.
Det konkluderes med uløselighet når utfelling i den endelige blandingen observeres med det blotte øye under
de reelle forsøksvilkårene.

Den anbefalte høyeste konsentrasjonen for løselige ikke-cytotoksiske forsøksstoffer er 5 mg eller 5 µl per
plate. For ikke-cytotoksiske forsøksstoffer som ikke er løselige ved 5 mg eller 5 µl per plate, bør forsøket
omfatte en eller flere konsentrasjoner der det observeres uløselighet. Forsøksstoffer som er cytotoksiske
allerede under 5 mg eller 5 µl per plate, testes opp til en cytotoksisk konsentrasjon. Bunnfallet må ikke påvirke
bedømmelsen av resultatene.

Det bør brukes minst fem forskjellige, analyserbare konsentrasjoner av forsøksstoffet, med ca. semilogaritmiske
intervaller (dvs. √10) mellom testpunktene i et innledende forsøk. Mindre intervaller kan være passende når
en dose-respons undersøkes. I tilfeller av forsøksstoffer som inneholder vesentlige mengder av potensielt
mutagene urenheter, kan det være nyttig å utføre forsøk med konsentrasjoner over 5 mg eller 5 µl per plate.

1.5.2.3. Negative og positive kontrollprøver

Samtidige, stammespesifikke positive og negative kontrollprøver (løsemiddel eller bærer), både med og
uten metabolsk aktivering, bør tas med i hvert forsøk. Når det gjelder positive kontrollprøver, brukes en
konsentrasjon som gjør det mulig å påvise effektiviteten i hvert forsøk.

I forsøk der det brukes et metabolsk aktiveringssystem, bør referansestoffet eller -stoffene i den positive
kontrollprøven velges på grunnlag av hvilken type bakteriestammer som brukes.

Følgende stoffer er eksempler på egnede positive kontrollstoffer ved forsøk med metabolsk aktivering:
Stoff

CAS-nr.

Einecs-nr.

9,10-dimetylantracen

781-43-1

212-308-4

7,12-dimetylbenz(a)antracen

57-97-6

200-359-5

Benzo(a)pyren

50-32-8

200-028-5

2-aminoantracen

613-13-8

210-330-9

Syklofosfamid
Syklofosfamid monohydrat

50-18-0
6055-19-2

200-015-4

Følgende stoff er egnet som positivt kontrollstoff ved metoden med reduktiv metabolsk aktivering:

Stoff

Kongorødt

CAS-nr.

Einecs-nr.

573-58-0

209-358-4

2-aminoantracen bør ikke brukes som eneste indikator på effektiviteten til S9-blandingen. Dersom
2-aminoantracen brukes, bør hver serie S9 også karakteriseres med et mutagen som krever metabolsk
aktivering ved mikrosomenzymer, f.eks. benzo[a]pyren og dimetylbenzantracen.
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Følgende stoffer er eksempler på stammespesifikke positive kontrollprøver for forsøk utført uten eksogent
metabolsk aktiveringssystem.

Stoff

CAS-nr.

Einecs-nr.

Stamme

26628-22-8

247-852-1

TA 1535 og TA 100

2-nitrofluoren

607-57-8

210-138-5

TA 98

9-aminoakridin

90-45-9

201-995-6

TA 1537, TA 97 og TA 97a

17070-45-0

241-129-4

TA 1537, TA 97 og TA 97a

Kumenhydroperoksid

80-15-9

201-254-7

TA 102

Mitomycin C

50-07-7

200-008-6

WP2 uvrA og TA 102

N-etyl-N-nitro-N-nitrosoguanidin

70-25-7

200-730-1

WP2, WP2uvrA og
WP2uvrA(pKM101)

4-nitrokinolin-1-oksid

56-57-5

200-281-1

WP2, WP2uvrA og
WP2uvrA(pKM101)

Natriumazid

ICR 191

Furylfuramid
(AF2)

3688-53-7

Plasmidholdige stammer

Andre egnede referansestoffer til positive kontrollprøver kan brukes. Bruk av positive kontrollstoffer som
tilhører samme kjemiske klasse, bør vurderes dersom slike finnes.
Negative kontrollprøver, bestående av løsemiddel eller bærer alene, uten forsøksstoff, og ellers behandlet på
samme måte som behandlingsgruppene, bør tas med. I tillegg bør også ubehandlede kontrollprøver brukes,
med mindre tidligere forsøk viser at det valgte løsemiddelet ikke har skadelige eller mutagene virkninger.
1.5.3.

Framgangsmåte
Ved plateinkorporeringsmetoden (1) (2) (3) (4) uten metabolsk aktivering blandes vanligvis 0,05 ml eller
0,1 ml av forsøksløsningen, 0,1 ml frisk bakteriekultur (inneholdende ca. 108 levedyktige celler) og 0,5 ml
steril buffer med 2,0 ml toppagar. Ved forsøket med metabolsk aktivering blandes vanligvis 0,5 ml metabolsk
aktiveringsblanding inneholdende en tilstrekkelig mengde postmitokondrisk fraksjon (mellom 5 og 30 %
v/v i den metabolske aktiveringsblandingen) med toppagaren (2,0 ml), samt bakteriene og forsøksstoffet/
forsøksløsningen). Innholdet i hvert glass blandes i og helles ut på overflaten av en minimalagarplate.
Toppagaren får størkne før inkubering.
Ved preinkubasjonsmetoden (2) (3) (5) (6) preinkuberes forsøksstoffet/forsøksløsningen med teststammen
(inneholdende ca. 108 levedyktige celler) og steril buffer eller det metabolske aktiveringssystemet (0,5
ml), vanligvis i 20 minutter eller mer ved 30-37 oC. Deretter tilsettes toppagaren, og det hele helles ut på
overflaten av en minimalagarplate. Vanligvis blandes 0,05 eller 0,1 ml av forsøksstoffet/forsøksløsningen, 0,1
ml bakterier og 0,5 ml S9-blanding eller steril buffer med 2,0 ml toppagar. Under preinkubasjon bør glassene
luftes med et risteapparat.
For å oppnå god bestemmelse av variasjonen, bør det brukes tre plater på hvert doseringsnivå. Antall plater kan
begrenses til to dersom dette er vitenskapelig forsvarlig. Tilfeldig tap av en plate medfører ikke nødvendigvis
at forsøket blir ugyldig.
Gassformige stoffer eller flyktige stoffer bør testes med hensiktsmessige metoder, f.eks. i hermetisk lukkede
beholdere (12) (14) (15) (16).
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1.5.4.

Inkubasjon
Alle plater i samme forsøk bør inkuberes ved 37 oC i 48-72 timer. Etter inkubasjonsperioden telles antall
revertante kolonier.

2.

DATA

2.1.

BEHANDLING AV RESULTATER
Dataene presenteres som antall revertante kolonier per plate. Antall revertante kolonier på både negative
kontrollplater (kontrollplater behandlet med løsemiddelet og eventuelt ubehandlede kontrollplater) og positive
kontrollplater oppgis også. Antallet for hver plate, gjennomsnittsantallet revertante kolonier per plate og
standardavviket oppgis for forsøksstoffet og for positive og negative (ubehandlede og/eller behandlet med
løsemiddel) kontrollprøver.
Det kreves ingen verifisering av et svar som er klart positivt. Tvetydige resultater bør avklares ved ytterligere
forsøk, helst med bruk av endrede forsøksvilkår. Negative resultater må bekreftes i hvert enkelt tilfelle. I
tilfeller der det ikke anses nødvendig å bekrefte negative resultater, må dette begrunnes. Ved oppfølgingsforsøk
bør det vurderes å endre forsøksparametrene for å utvide spekteret av forsøksvilkår som evalueres. Blant
parametrer som kan endres, er intervallet mellom konsentrasjonene, behandlingsmetoden (plateinkorporering
eller væske-preinkubasjon) og den metabolske aktiveringen.

2.2.

VURDERING OG TOLKNING AV RESULTATENE
Det finnes flere kriterier for å bestemme et positivt resultat, f.eks. en dose-avhengig økning eller en
reproduserbar økning i antall revertante kolonier per plate ved en eller flere konsentrasjoner i minst én
stamme med eller uten metabolsk aktiveringssystem (23). Det dreier seg i første rekke om å vurdere hvor
biologisk relevante resultatene er. Det kan brukes statistiske metoder som hjelpemiddel ved vurdering av
forsøksresultatene (24). Statistisk signifikans bør likevel ikke være den eneste bestemmende faktoren for et
positivt resultat.
Et forsøksstoff som gir resultater som ikke oppfyller ovennevnte kriterier, betraktes som ikke-mutagent i dette
forsøket.
Selv om de fleste forsøk vil gi klart positive eller negative resultater, vil de samlede dataene i sjeldne tilfeller
ikke gjøre det mulig å trekke en kategorisk konklusjon om forsøksstoffets aktivitet. Resultatene kan forbli
tvetydige eller tvilsomme uansett hvor mange ganger forsøket gjentas.
Positive resultater i tilbakemutasjonsforsøket på bakterier tyder på at forsøksstoffet forårsaker punktmutasjoner
ved basesubstitusjon eller skifte av leseramme i genomet til enten Salmonella typhimurium og/eller Escherichia
coli. Negative resultater betyr at under forsøksvilkårene er forsøksstoffet ikke mutagent i arten som testes.

3.

RAPPORT
FORSØKSRAPPORT
Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:
Løsemiddel/bærer:
— begrunnelse for valg av bærer,
— forsøksstoffets løselighet og stabilitet i løsemiddelet/bæreren, dersom de er kjent.
Stammer:
— stammer som er brukt,
— antall celler per kultur,
— stammens egenskaper,
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Forsøksvilkår:
— mengde forsøksstoff per plate (mg/plate eller µl/plate), med begrunnelse for valg av dose og antall plater
per konsentrasjon,
— medier som er brukt,
— type og sammensetning av metabolsk aktiveringssystem, herunder godkjenningskriterier,
— behandlingsmetoder.
Resultater:
— tegn til toksisitet,
— tegn til utfelling,
— antall for hver plate,
— gjennomsnittsantall revertante kolonier per plate, og standardavvik,
— forholdet mellom dose og respons, der det er mulig,
— eventuelle statistiske analyser,
— data for samtidige negative (løsemiddel/bærer) og positive kontrollprøver, med intervaller, gjennomsnitt
og standardavvik,
— data for historiske negative (løsemiddel/bærer) og positive kontrollprøver, med intervaller, gjennomsnitt
og standardavvik.
Diskusjon av resultatene.
Konklusjoner.
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VEDLEGG 4E
«B.17. MUTAGENITET — MUTAGENFORSØK IN VITRO I PATTEDYRCELLER

1.

METODE
Denne metoden er en gjengivelse av OECDs retningslinje nr. 476, In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation
Test (1997).

1.1.

INNLEDNING
Mutagenforsøket in vitro i pattedyrceller kan brukes til å påvise genmutasjoner som er forårsaket av kjemiske
stoffer. Blant egnede cellerekker er L5178Y lymfomceller fra mus, cellerekkene CHO, CHO-AS52 og V79 fra
kinesisk hamster og TK6 humane lymfoblastceller (1). I disse cellerekkene måler de vanligst brukte genetiske
sluttpunkter mutasjon ved tymidin-kinase (TK) og hypoksantin-guanin-fosforibosyl transferase (HPRT) og
et transgen av xantin-guanin-fosforibosyl-transferase (XPRT). Mutasjonsforsøkene TK, HPRT og XPRT
påviser forskjellige spektre av genetiske hendelser. Den autosomale plasseringen av TK og XPRT kan gjøre
det mulig å påvise genetiske hendelser (f.eks. store delesjoner) som ikke kan påvises ved HPRT-locuset på
X-kromosomer (2) (3) (4) (5) (6).
Mutagenforsøket in vitro i pattedyrceller kan benytte kulturer av etablerte cellerekker eller cellestammer. Cellene
som brukes, velges ut på grunnlag av vekstevne i kultur og stabiliteten i den spontane mutasjonsfrekvensen.
Forsøk som utføres in vitro, krever i alminnelighet bruk av en eksogen kilde til metabolsk aktivering. Dette
metabolske aktiveringssystemet kan ikke fullt ut etterligne in vivo-vilkårene hos pattedyr. Det bør absolutt
unngås å innføre vilkår som kan føre til positive resultater som ikke gjenspeiler selve mutageniteten og som
kan oppstå som følge av endringer i pH, osmolalitet eller høye nivåer av cytotoksisitet (7).
Dette forsøket brukes til å kartlegge mulige mutagener og kreftframkallende stoffer hos pattedyr. Selv om
mange forbindelser som er positive i dette forsøket, er kreftframkallende for pattedyr, er det ingen fullstendig
korrelasjon mellom dette forsøket og kreftframkallende egenskaper. Korrelasjon avhenger av kjemisk klasse,
og det finnes stadig flere bevis for at det finnes kreftframkallende stoffer som ikke oppdages ved dette forsøket
fordi de later til å virke gjennom andre, ikke-genotoksiske mekanismer eller mekanismer som ikke finnes i
bakterieceller (6).
Se også den generelle innledningen til del B.

1.2.

DEFINISJONER
Direktemutasjon: en genmutasjon fra mutantformens foreldrestamme som forårsaker endring i eller tap av
enzymaktiviteten til det kodede proteinets funksjon.
Mutagener som forårsaker baseparsubstitusjon: stoffer som forårsaker substitusjon av ett eller flere
basepar i DNA.
Mutagener som gir skifte av leseramme: stoffer som forårsaker addisjon eller delesjon av ett eller flere
basepar i DNA-molekylet.
Fenotypeekspresjonsperiode: en periode der uendrede genprodukter forsvinner fra nylig muterte
celler.
Mutantfrekvens: antall observerte mutante celler, dividert med antall levedyktige celler.
Relativ total vekst: økning i celleantallet over tid, sammenlignet med en kontrollpopulasjon av celler;
beregnes som produktet av suspensjonsvekst i forhold til den negative kontrollprøven ganger kloningsevne i
forhold til den negative kontrollprøven.
Relativ suspensjonsvekst: økning i celleantallet i løpet av ekspresjonsperioden i forhold til den negative
kontrollprøven.
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Levedyktighet: de behandlede cellenes kloningsevne på utplatingstidspunktet under selektive vilkår etter
ekspresjonsperioden.

Overlevelse: de behandlede cellenes kloningsevne på utplatingstidspunktet ved slutten av behandlingsperioden;
overlevelsen uttrykkes vanligvis i forhold til kontrollcellepopulasjonens overlevelse.

1.3.

PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN
Celler som mangler tymidin-kinase (TK) på grunn av mutasjonen TK+/- → TK-/- er resistente mot de
cytotoksiske effektene av pyrimidinanalogen trifluortymidin (TFT). Celler som ikke mangler tymidin-kinase,
er følsomme overfor TFT, som forårsaker hemming av cellemetabolisme og stanser videre celledeling. Dermed
kan mutante celler formere seg der TFT forekommer, mens normale celler, som inneholder tymidin-kinase,
ikke kan det. Tilsvarende blir celler som mangler HPRT eller XPRT, valgt på grunnlag av resistens mot 6tioguanin (TG) eller 8-azaguanin (AG). Forsøksstoffets egenskaper bør vurderes nøye dersom en baseanalog
eller en forbindelse beslektet med det selektive stoffet blir testet i et mutagenforsøk i pattedyrceller. For
eksempel bør det gjøres en undersøkelse av enhver mistenkt selektiv toksisitet i forsøksstoffet for mutante
og ikke-mutante celler. Følgelig må egenskapene til utvelgingssystemet eller -stoffet bekreftes når det gjøres
forsøk med kjemikalier som er strukturelt beslektet med det selektive stoffet (8).

Celler i suspensjon eller ettlagskultur eksponeres for forsøksstoffet, både med og uten metabolsk aktivering,
i et passende tidsrom. Cellene subkultiveres for å bestemme cytotoksisitet og gjøre det mulig med ekspresjon
av fenotype før utvelging av mutanter (9) (10) (11) (12) (13). Cytotoksisitet bestemmes vanligvis ved å
måle den relative kloningsevnen (overlevelse) eller relativ total vekst i kulturene etter behandlingsperioden.
De behandlede kulturene oppbevares tilstrekkelig lenge i vekstmediet, spesielt for hvert utvalgte locus
og celletype, til at fenotypeekspresjonen av induserte mutasjoner er nærmest optimal. Mutantfrekvensen
bestemmes ved såing av et kjent antall celler i et medium som inneholder det selektive stoffet for å påvise
mutante celler, og i et medium uten det selektive stoffet, for å påvise kloningsevnen (levedyktigheten). Etter
en passende inkubasjonstid telles koloniene. Mutantfrekvensen avledes av antall mutante kolonier i selektivt
medium og antall kolonier i ikke-selektivt medium.

1.4.

BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.4.1.

Forberedelser

1.4.1.1. Celler

Det finnes flere celletyper som kan brukes i dette forsøket, herunder subkloner av L5171Y, CHO, CHO-AS52,
V79 eller TK6-celler. Celletypene som brukes i dette forsøket, bør ha vist følsomhet overfor kjemiske mutagener,
høy kloningsevne og stabil spontan mutantfrekvens. Cellene bør undersøkes for mykoplasmakontaminering og
bør ikke brukes dersom de er kontaminert.

Forsøket skal være slik utformet at det har en forhåndsfastsatt følsomhet og styrke. Antallet celler, kulturer
og konsentrasjoner av forsøksstoffet som benyttes, bør gjenspeile disse valgte parametrer (14). Det minste
antall levedyktige celler som overlever behandlingen og benyttes på hvert trinn i forsøket, bør baseres på
den spontane mutasjonsfrekvensen. En generell regel er å benytte celleantall som tilsvarer minst ti ganger
den omvendte verdien av den spontane mutasjonsfrekvensen. Det anbefales likevel å benytte minst 106
celler. Det skal finnes tilstrekkelige historiske data om det benyttede cellesystemet til å sikre at forsøket gir
reproduserbare resultater

1.4.1.2. Medier og dyrkingsvilkår

Det bør brukes hensiktsmessige kulturmedier og inkubasjonsvilkår (dyrkingsbeholdere, temperatur, CO2konsentrasjon og fuktighet) til vedlikehold av kulturene. Mediene bør velges ut fra de selektive systemene og
celletypene som brukes i forsøket. Det er spesielt viktig at det velges slike dyrkingsvilkår som sikrer optimal
cellevekst under ekspresjonsperioden og kolonidannelsesevne i både mutante og ikke-mutante celler.
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1.4.1.3. Tilberedning av kulturer
Cellene formeres fra stamkulturer, sås i kulturmedium og inkuberes ved 37 oC. Før kulturene brukes i forsøket,
kan det være nødvendig å rense dem for mutante celler de allerede inneholder.
1.4.1.4. Metabolsk aktivering
Cellene bør utsettes for forsøksstoffet både med og uten et hensiktsmessig metabolsk aktiveringssystem. Det
vanligst brukte systemet er en kofaktorsupplert postmitokondrisk fraksjon (S9) som framstilles av lever fra
gnagere behandlet med enzyminduserende stoff som Aroclor 1254 (15) (16) (17) (18) eller en blanding av
fenobarbiton og β-naftoflavon (19) (20).
Den postmitokondriske fraksjonen brukes vanligvis i konsentrasjoner på 1 til 10 % v/v i det endelige
dyrkingsmediet. Valg av metabolsk aktiveringssystem kan avhenge av hvilken kjemikalieklasse forsøksstoffet
tilhører. I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig å bruke mer enn én konsentrasjon av den
postmitokondriske fraksjonen.
Flere utviklingstrekk, herunder genetisk konstruksjon av cellerekker som uttrykker spesifikke aktiverende
enzymer, kan gi mulighet for endogen aktivering. Valg av cellerekkene som brukes, bør begrunnes
vitenskapelig (f.eks. ved at cytokrom P450-isoenzymet er relevant for forsøksstoffets metabolisme).
1.4.1.5. Forsøksstoff/preparat
Faste forsøksstoffer oppløses eller oppslemmes i hensiktsmessige løsemidler eller bærere, og fortynnes
eventuelt før behandling av cellene. Flytende forsøksstoffer kan tilsettes direkte i forsøkssystemet og/eller
fortynnes før behandling. Det bør brukes nylig framstilte preparater av forsøksstoffet, med mindre data viser
at stoffet er stabilt ved lagring.
1.4.2. Forsøksvilkår
1.4.2.1. Løsemiddel/bærer
Løsemiddelet/bæreren bør ikke mistenkes for å reagere kjemisk med forsøksstoffet og heller ikke påvirke
cellenes overlevelse og S9-aktiviteten. Bruk av uvanlige løsemidler/bærere bør begrunnes ut fra data som angir
kompatibiliteten. Det anbefales at det først blir vurdert å bruke en vandig løsning/bærer, dersom det er mulig.
Ved undersøkelse av stoffer som er ustabile i vann, brukes organiske løsemidler som er frie for vann. Vann kan
fjernes ved å tilsette et molekylgitter.
1.4.2.2. Eksponeringskonsentrasjoner
Blant de kriterier som skal vurderes ved bestemmelse av den høyeste konsentrasjonen, er cytotoksisitet,
løselighet i forsøkssystemet og endringer i pH eller osmolalitet.
Cytotoksisitet måles med og uten metabolsk aktivering i hovedforsøket, med bruk av en hensiktsmessig
angivelse av celleintegritet og -vekst, som relativ kloningsevne (overlevelse) eller relativ total vekst. Det kan
være nyttig å bestemme cytotoksisitet og løselighet i et innledende forsøk.
Det bør brukes minst fire analyserbare konsentrasjoner. Dersom det forekommer cytotoksisitet, bør disse
konsentrasjonene dekke et område fra høyeste til lav eller ingen toksisitet, noe som vanligvis betyr at
konsentrasjonene bør være atskilt med høyst en faktor mellom 2 og √10. Dersom den høyeste konsentrasjonen
er basert på cytotoksisitet, bør den gi en relativ overlevelse (relativ kloningsevne) eller en total relativ vekst på
ca. 10-20 % (men ikke mindre enn 10 %). Når det gjelder relativt ikke-cytotoksiske stoffer, bør den høyeste
forsøkskonsentrasjonen være den som er lavest av 5 µl/ml, 5 mg/ml eller 0,01 M.
Stoffer som er relativt uløselige, bør testes opp til eller ut over løselighetsgrensen under dyrkingsvilkår. Tegn
på uløselighet bør konstateres i det endelige behandlingsmediet som cellene eksponeres for. Det kan være
nyttig å vurdere løseligheten ved begynnelsen og ved slutten av behandlingen, da løseligheten kan endre
seg under eksponeringen i forsøkssystemet på grunn av forekomst av celler, S9-serum osv. Uløselighet kan
observeres med det blotte øye. Bunnfallet må ikke påvirke bedømmelsen av resultatene.
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1.4.2.3. Negative og positive kontrollprøver

Samtidige positive og negative kontrollprøver (løsemiddel eller bærer), både med og uten metabolsk
aktivering, bør tas med i hvert forsøk. Når det brukes metabolsk aktivering, bør det positive kontrollkjemikaliet
være det som krever aktivering for å gi en mutagen respons.

Eksempler på positive kontrollstoffer er:

Metabolsk aktivering

Fravær av eksogen
metabolsk aktivering

Locus

HPRT

TK (små
og store
kolonier)
XPRT

Tilstedeværelse av eksogen
metabolsk aktivering

HPRT

TK (små
og store
kolonier)

XPRT

Stoff

CAS-nr.

Einecs-nr.

Etylmetansulfonat

62-50-0

200-536-7

Etylnitrosourea

759-73-9

212-072-2

Metylmetansulfonat

66-27-3

200-625-0

Etylmetansulfonat

62-50-0

200-536-7

Etylnitrosourea

759-73-9

212-072-2

3-metylkolantren

56-49-5

200-276-4

N,N’-dimetyl-nitrosamin

62-75-9

200-549-8

7,12-dimetyl-benzantracen

57-97-6

200-359-5

Syklofosfamid

50-18-0

200-015-4

Syklofosfamid monohydrat

6055-19-2

Benzo[a]pyren

50-32-8

200-028-5

3-metylkolantren

56-49-5

200-276-5

N,N’-dimetyl-nitrosamin (ved
høye nivåer av S9)

62-75-9

200-549-8

Benzo[a]pyren

50-32-8

200-028-5

Det kan brukes andre hensiktsmessige kontrollstoffer, f.eks. 5-brom-2’deoksyuridin (CAS-nr. 59-14-3, Einecsnr. 200-415-9) dersom laboratoriet har historiske data for dette stoffet. Bruk av kontrollstoffer som tilhører
samme kjemiske klasse, bør vurderes dersom slike finnes.

Negative kontrollprøver, bestående av løsemiddel eller bærer alene i behandlingsmediet og behandlet på
samme måte som behandlingsgruppene, bør tas med. I tillegg bør også ubehandlede kontrollprøver brukes,
med mindre det finnes historiske kontrolldata som viser at det valgte løsemiddelet ikke har skadelige eller
mutagene virkninger.

1.4.3.

Framgangsmåte

1.4.3.1. Behandling med forsøksstoffet

Celler under formering behandles med forsøksstoffet både med og uten metabolsk aktivering. Eksponeringen
bør vare i et passende tidsrom (3-6 timer er vanligvis virkningsfullt) og kan strekke seg over en eller flere
cellesykluser.
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Det kan brukes kulturer i enten ett eller to eksemplarer ved hver konsentrasjon som testes. Når det brukes
kulturer i ett eksemplar, bør antall konsentrasjoner økes for å sikre et tilstrekkelig antall kulturer for analyse
(f.eks. minst åtte analyserbare konsentrasjoner). Doble negative (løsemiddel) kontrollkulturer bør brukes.

Gassformige stoffer eller flyktige stoffer bør testes med hensiktsmessige metoder, f.eks. i hermetisk lukkede
dyrkingsbeholdere (21) (22).

1.4.3.2. Måling av overlevelse, levedyktighet og mutantfrekvens

Ved slutten av eksponeringsperioden vaskes cellene og dyrkes med henblikk på å bestemme overlevelse
og gi mulighet for ekspresjon av mutant fenotype. Måling av cytotoksisitet begynner vanligvis etter
behandlingsperioden ved å måle relativ kloningsevne (overlevelse) eller relativ total vekst i kulturene.

Hvert locus har et definert tidsrom som er nødvendig for nærmest optimal ekspresjon av fenotype av nylig
induserte mutanter (HPRT og XPRT krever minst 6-8 dager, og TK minst 2 dager). For å bestemme antall
mutanter og kloningsevnen, plasseres cellene i et medium henholdsvis med og uten selektivt stoff(er).
Målingen av levedyktighet (brukes for å beregne mutantfrekvens) begynner ved slutten av ekspresjonstiden
ved utplating på et ikke-selektivt medium.

Dersom forsøksstoffet er positivt i forsøket på L5178Y TK+/-, bør kolonistørrelsen bestemmes på minst en
av forsøkskulturene (den høyeste positive konsentrasjonen) og på de negative og positive kontrollprøvene.
Dersom forsøksstoffet er negativt i forsøket på L5178Y TK+/-, bør kolonistørrelsen bestemmes på de negative
og positive kontrollprøvene. Også i forsøk på TK6TK+/- kan kolonistørrelsen bestemmes.

2.

DATA

2.1.

BEHANDLING AV RESULTATER

Dataene bør omfatte bestemmelse av cytotoksisitet og levedyktighet, antall kolonier og mutantfrekvens for
behandlede kulturer og kontrollkulturer. I tilfelle av positivt svar i forsøket på L5178Y TK+/-, bedømmes
koloniene ved å skille mellom små og store kolonier for minst en konsentrasjon av forsøksstoffet (høyeste
positive konsentrasjon) og for de negative og positive kontrollprøvene. Den molekylære og cytogenetiske natur
i de to sortene mutantkolonier (små og store) er studert i detalj (23) (24). I forsøket TK+/- bedømmes koloniene
ut fra kriteriet normal vekst (store kolonier) og langsom vekst (små kolonier) (25). Mutantceller som har fått de
alvorligste genetiske skadene, har lengre fordoblingstid og danner derfor små kolonier. Disse skadene varierer
i størrelsesorden, fra tap av hele genet til kromosomforstyrrelser som viser seg i karyotypen. Induksjon av
små mutantkolonier er satt i sammenheng med kjemiske stoffer som fører til store kromosomforstyrrelser
(26). Mutantceller som er mindre berørt, vokser i tilsvarende hastighet som foreldrecellene og danner store
kolonier.

Overlevelsen (relativ kloningsevne) eller relativ total vekst bør oppgis. Mutantfrekvens bør uttrykkes som
antall mutantceller per antall overlevende celler.

Dataene presenteres atskilt for hver kultur. I tillegg oppsummeres dataene i tabellform.

Det kreves ingen verifisering av et svar som er klart positivt. Tvetydige resultater bør avklares ved ytterligere
forsøk, helst med bruk av endrede forsøksvilkår. Negative resultater må bekreftes i hvert enkelt tilfelle. I
tilfeller der det ikke anses nødvendig med bekreftelse av negative resultater, skal det gis en begrunnelse. Ved
oppfølgingsforsøk i tilfelle av negative eller tvetydige resultater, bør det vurderes å endre forsøksparametrene
for å utvide spekteret av forsøksvilkår som evalueres. Blant parametrer som kan endres, er intervallet mellom
konsentrasjonene og den metabolske aktiveringen.

2.2.

VURDERING OG TOLKNING AV RESULTATER

Det finnes flere kriterier for å bestemme et positivt resultat, f.eks. en økning knyttet til konsentrasjonen eller
en reproduserbar økning i mutantfrekvensen. Det dreier seg først om å vurdere hvor biologisk relevante
svarene er. Det kan brukes statistiske metoder som hjelpemiddel ved vurdering av forsøksresultatene. Statistisk
signifikans bør ikke være den eneste bestemmende faktoren for et positivt resultat.
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Et forsøksstoff som gir resultater som ikke oppfyller ovennevnte kriterier, betraktes som ikke-mutagent i dette
forsøket.
Selv om de fleste forsøk vil gi klart positive eller negative resultater, vil de samlede dataene i sjeldne tilfeller
ikke gjøre det mulig å trekke en kategorisk konklusjon om forsøksstoffets aktivitet. Resultatene kan forbli
tvetydige eller tvilsomme uansett hvor mange ganger forsøket gjentas.
Positive resultater fra mutagenforsøk in vitro i pattedyrceller tyder på at forsøksstoffet forårsaker
genmutasjoner i de dyrkede pattedyrcellene som brukes. Negative resultater betyr at under forsøksvilkårene
forårsaker forsøksstoffet ikke genmutasjoner i dyrkede pattedyrcellene som brukes.
3.

RAPPORT
FORSØKSRAPPORT
Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:
Løsemiddel/bærer:
— begrunnelse for valg av bærer/løsemiddel,
— forsøksstoffets løselighet og stabilitet i løsemiddelet/bæreren, dersom de er kjent.
Celler:
— celletype og -kilde,
— antall cellekulturer,
— eventuelt antall passasjer,
— eventuelle metoder for vedlikehold av cellekulturer,
—

eventuelt fravær av mykoplasma.

Forsøksvilkår:
— begrunnelse for valg av konsentrasjoner og antall kulturer, herunder data om cytotoksisitet og løselighetsbegrensninger, dersom de finnes,
— sammensetning av medier, CO2-konsentrasjon,
— forsøksstoffets konsentrasjon,
— volumet av tilsatt bærer og forsøksstoff,
— inkubasjonstemperatur,
— inkubasjonstid,
— behandlingens varighet,
— celletetthet under behandling,
— type og sammensetning av metabolsk aktiveringssystem, herunder godkjenningskriterier,
— positive og negative kontrollprøver,
— ekspresjonsperiodens lengde,
— selektive stoffer,
— kriterier for vurdering av undersøkelsen som positiv, negativ eller tvetydig,
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— metoder som er brukt til å telle antall levedyktige og mutante celler,
— definisjon av kolonier hvis type og størrelse det skal tas hensyn til, herunder kriterier for “små” og “store”
kolonier.
Resultater:
— tegn til toksisitet,
— tegn til utfelling,
— data om pH og osmolalitet under eksponering for forsøksstoffet, dersom det er fastslått,
— kolonistørrelse, dersom den er fastslått, i alle fall for negative og positive kontrollprøver,
— eventuelt laboratoriets kapasitet til å påvise mutanter i små kolonier med systemet L5178Y TK+/-,
— forholdet mellom dose og respons, der det er mulig,
— eventuelle statistiske analyser,
— data for samtidige negative (løsemiddel/bærer) og positive kontrollprøver,
— historiske data for negative (løsemiddel/bærer) og positive kontrollprøver, med intervaller, gjennomsnitt
og standardavvik,
— mutantfrekvens.
Diskusjon av resultatene.
Konklusjoner.
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VEDLEGG 4F
«B.23. KROMOSOMFORSTYRRELSESFORSØK PÅ SPERMATOGONIER HOS PATTEDYR

1.

METODE
Denne metoden er en gjengivelse av OECDs retningslinje nr. 483, Mammalian Spermatogonial Chromosome
Aberration Test (1997).

1.1.

INNLEDNING
Formålet med kromosomforstyrrelsesforsøket in vivo på spermatogonier hos pattedyr er å kartlegge de stoffer
som forårsaker strukturelle kromosomforstyrrelser i spermatogonier hos pattedyr (1) (2) (3) (4) (5). Strukturelle
forstyrrelser kan være av to typer, kromosomtypen og kromatidtypen. De fleste kjemiske mutagener forårsaker
forstyrrelser av kromatidtypen, men forstyrrelser av kromosomtypen forekommer også. Denne metoden er
ikke utviklet for å måle antallsforstyrrelser og brukes vanligvis ikke for det formålet. Kromosommutasjoner
og beslektede hendelser er årsak til mange genetiske sykdommer hos mennesker.
Dette forsøket måler kromosomhendelser i spermatogonier og burde derfor gjøre det mulig å forutsi induksjon
av arvelige mutasjoner i kjønnsceller.
Det brukes rutinemessig gnagere i dette forsøket. Dette cytogenetiske forsøket in vivo påviser
kromosomforstyrrelser i spermatogonier i mitose. Andre målceller inngår ikke i denne metoden.
For å påvise forstyrrelser av kromatidtypen i spermatogonier, bør den første mitotiske celledeling
etter behandling undersøkes før disse skadene forsvinner i påfølgende celledeling. Det kan innhentes
nyttig utfyllende informasjon fra behandlede spermatogoniestamceller ved meiotisk kromosomanalyse for
forstyrrelser av kromosomtypen ved diakinese-metafase I når de behandlede cellene blir til spermatocytter.
Dette in vivo-forsøket er utviklet for å undersøke om mutagener som er aktive på somatiske celler, også
er aktive i kjønnsceller. Forsøket på spermatogonier egner seg særlig godt til å vurdere mutagenitetsrisiko,
fordi det gjør det mulig å ta hensyn til faktorer som in vivo-metabolisme, farmakokinetikk og DNAreparasjonsprosesser.
I testiklene finnes det flere generasjoner av spermatogonier som har forskjellig følsomhet overfor kjemisk
behandling. Forstyrrelsene som påvises, utgjør derfor den samlede reaksjonen for behandlede spermatogoni
epopulasjoner, der de differensierte cellene, som det er størst antall av, dominerer. Avhengig av posisjonen i
testiklene, blir forskjellige generasjoner av spermatogonier eksponert eller ikke eksponert for det alminnelige
kretsløpet, på grunn av den fysiske og fysiologiske Sertoli-cellebarrieren og blod-testikkelbarrieren.
Dersom det foreligger bevis for at forsøksstoffet eller en reaktiv metabolitt ikke vil nå fram til målvevet, er det
ikke hensiktsmessig å bruke dette forsøket.
Se også den generelle innledningen til del B.

1.2.

DEFINISJONER
Forstyrrelser av kromatidtype: strukturell kromosomskade som uttrykkes som brudd på enkeltstående
kromatider eller brudd på og sammenføyning av kromatider.
Forstyrrelser av kromosomtype: strukturell kromosomskade som uttrykkes som brudd på, eller brudd på og
sammenføyning av, begge kromatider på samme sted.
Gap: en akromatisk skade som er mindre enn bredden av ett kromatid, og med minimal forskyvning av
kromatidene.
Antallsforstyrrelse: en endring i antall kromosomer fra det normale antallet som er karakteristisk for dyrene
som brukes.
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Polyploidi: et multiplum av det haploide kromosomantallet (n) som ikke er det diploide tallet (dvs. 3n, 4n,
osv.).

Strukturell forstyrrelse: en endring i kromosomstrukturen som oppdages ved mikroskopundersøkelse av
metafasestadiet i celledelingen, i form av delesjoner, intrachange og interchange.

1.3.

PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

Dyrene eksponeres for forsøksstoffet gjennom en passende opptaksvei og avlives på et passende tidspunkt
etter behandlingen. Før avliving behandles dyrene med et metafasehemmende stoff (f.eks. kolchicin eller
Colcemid®). Kromosompreparater framstilles så av kjønnsceller og farges, og metafaseceller analyseres for
kromosomforstyrrelser.

1.4.

BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.4.1.

Forberedelser

1.4.1.1. Valg av dyrearter

Vanligvis brukes hanndyr av kinesisk hamster og mus. Hanndyr av andre egnede pattedyrarter kan også brukes.
Det bør brukes unge, voksne, friske dyr av alminnelige laboratoriestammer. Ved begynnelsen av undersøkelsen
bør dyrenes vektvariasjon være minimal og ikke overstige ± 20 % av gjennomsnittsvekten for hvert kjønn.

1.4.1.2. Miljøvilkår og fôringsvilkår

De alminnelige vilkårene nevnt i den generelle innledningen til del B anvendes, men fuktigheten bør være
50-60 %.

1.4.1.3. Forberedelse av dyrene

Friske, unge, voksne dyr fordeles tilfeldig på kontroll- og behandlingsgrupper. Burene bør stilles slik at
eventuelle virkninger av burplasseringen blir så små som mulig. Dyrene identifiseres individuelt. Dyrene
akklimatiseres til laboratorievilkårene i minst fem dager.

1.4.1.4. Framstilling av doser

Faste forsøksstoffer oppløses eller oppslemmes i hensiktsmessige løsemidler eller bærere og eventuelt
fortynnes før de gis til dyrene. Flytende forsøksstoffer kan gis direkte eller etter fortynning. Det bør brukes
nylig framstilte preparater av forsøksstoffet, med mindre data viser at stoffet er stabilt ved lagring.

1.4.2.

Forsøksvilkår

1.4.2.1. Løsemiddel/bærer

Løsemiddelet/bæreren bør ikke gi toksiske virkninger på de doseringsnivåer som brukes og bør ikke mistenkes
for å reagere kjemisk med forsøksstoffet. Bruk av uvanlige løsemidler/bærere bør begrunnes ut fra data som
angir kompatibiliteten. Det anbefales at det først blir vurdert å bruke et/en vandig løsemiddel/bærer, dersom
det er mulig.

1.4.2.2. Kontrollprøver

Samtidige positive og negative (løsemiddel eller bærer) kontrollprøver tas med i hvert forsøk. Med unntak
av behandlingen med forsøksstoffet, håndteres dyrene i kontrollgruppene på samme måte som dyrene i de
behandlede gruppene.
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Positive kontrollprøver bør gi strukturelle kromosomforstyrrelser in vivo i spermatogonier når de tilføres ved
eksponeringsnivåer som forventes å gi en påviselig økning i forhold til bakgrunnsverdiene.

Positive kontrolldoser bør velges slik at virkningene er klare, men ikke umiddelbart avslører de kodede
objektglassenes identitet for personen som avleser dem. Det kan godtas at de positive kontrollprøvene kan
gis på en annen måte enn forsøksstoffet og at det tas prøve bare én gang. Bruk av kontrollstoffer som tilhører
samme kjemiske klasse, kan vurderes dersom slike finnes. Blant positive kontrollstoffer er:

Stoff

CAS-nr.

Einecs-nr.

Syklofosfamid
Syklofosfamid monohydrat

50-18-0
6055-19-2

200-015-4

Sykloheksylamin

108-91-8

203-629-0

Mitomycin C

50-07-7

200-008-6

Akrylamidmonomer

79-06-1

201-173-7

Trietylenmelamin

51-18-3

200-083-5

Negative kontrollprøver, behandlet med løsemiddel eller bærer alene, og ellers behandlet på samme måte
som de behandlede gruppene, bør tas med for hvert prøvetakingstidspunkt. Dette kan unngås dersom
det finnes historiske kontrolldata som viser akseptabel variasjon mellom dyr og hyppighet av celler med
kromosomforstyrrelser. I tillegg bør det også brukes ubehandlede kontrollgrupper med mindre det finnes
historiske eller offentliggjorte kontrolldata som viser at det/den valgte løsemiddelet/bæreren ikke har skadelige
eller mutagene virkninger.

1.5.

FRAMGANGSMÅTE

1.5.1.

Antall dyr

I hver behandlede gruppe og kontrollgruppe må det være minst fem analyserbare hanndyr.

1.5.2.

Behandlingsplan

Forsøksstoffet gis helst én eller to ganger (dvs. som én behandling eller to behandlinger). Forsøksstoffet kan
også gis i delt dose, dvs. to behandlinger på samme dag med ikke mer enn noen få timers mellomrom, for at
det skal være lettere å gi et stort volum. Andre doseringsmåter skal være vitenskapelig begrunnet.

I gruppen som får den høyeste dosen, skjer prøvetaking på to tidspunkter etter behandling. Fordi cellesyklusens
kinetikk kan påvirkes av forsøksstoffet, brukes et tidlig og et sent prøvetakingstidspunkt, rundt 24 og 48 timer
etter behandling. Ved andre doser enn den høyeste skjer prøvetakingen etter 24 timer eller 1,5 cellesykluslengde
etter behandling, med mindre det er kjent at et annet prøvetakingstidspunkt er mer hensiktsmessig for
påvisning av virkninger (6).

I tillegg kan det brukes andre prøvetakingstidspunkter. Når det for eksempel gjelder kjemikalier som
kan forårsake kromosom-«lagging», eller som kan ha uavhengig virkning i S-fasen, kan det være mer
hensiktsmessig med tidligere prøvetakingstidspunkter (1).

Hvor hensiktsmessig gjentatt behandling er, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Etter gjentatt behandling
avlives dyrene 24 timer (1,5 cellesykluslengde) etter siste behandling. I tillegg kan det brukes andre
prøvetakingstidspunkter om nødvendig.

Før avliving injiseres en passende dose metefasehemmende stoff (f.eks. Colcemid® eller kolchicin)
intraperitonealt i dyrene. Det tas prøve av dyrene etter en passende periode. For mus er denne perioden ca. 3-5
timer og for kinesisk hamster ca. 4-5 timer.
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1.5.3.
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Doseringsnivåer
Dersom det utføres en undersøkelse for doseringsintervall for å vurdere de nødvendige doseringsnivåene,
bør den utføres i samme laboratorium, med bruk av samme art, samme stamme og dyr av samme kjønn
og med behandlingsmåte som skal brukes i hovedforsøket (7). Dersom det foreligger toksisitet, brukes tre
doseringsnivåer ved første prøvetaking. Disse doseringsnivåene bør dekke et område som går fra høyeste
toksisitet til lav eller ingen toksisitet. Ved de etterfølgende prøvetakingene behøver bare den høyeste dosen
brukes. Den høyeste dosen defineres som den dose som gir slike tegn på toksisitet at høyere doser, basert på
samme doseringsmåte, forventes å være dødelige.
Stoffer med spesifikk biologisk aktivitet ved lav ikke-toksisk dose (som hormoner og mitogener)
unntak fra dosefastsettelseskriteriene og bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. Den høyeste dosen
defineres som en dose som gir visse tegn på toksisitet i spermatogoniene (f.eks. en reduksjon i
mellom spermatogoniemitose og første og andre meiosemetafase; denne reduksjonen bør ikke
50 %).

1.5.4.

kan være
kan også
forholdet
overstige

Grenseforsøk
Dersom et forsøk utført med minst 2 000 mg per kg kroppsvekt, med en enkeltdose eller to doser gitt samme
dag, ikke gir noen observerbar toksisk virkning, og dersom genotoksisitet ikke forventes ut fra data for
strukturelt beslektede stoffer, kan et fullstendig forsøk med tre doseringsnivåer betraktes som unødvendig.
Avhengig av hvor stor den sannsynlige eksponeringen er for mennesker, kan det være behov for å bruke høyere
doseringsnivå i grenseforsøket.

1.5.5.

Tilførsel av doser
Forsøksstoffet gis vanligvis ved tvangsfôring med bruk av en magesonde eller en passende intubasjonskanyle
eller ved intraperitoneal injeksjon. Andre opptaksveier kan godtas når de kan begrunnes. Det største
væskevolumet som kan gis ved tvangsfôring eller injeksjon på én gang, avhenger av forsøksdyrets størrelse.
Volumet bør ikke overstige 2 ml per 100 g kroppsvekt. Bruk av større volumer enn dette må begrunnes. Med
unntak av irriterende eller etsende stoffer som normalt vil gi alvorligere virkninger ved høyere konsentrasjoner,
bør variasjonen i volumet som gis, reduseres til et minstemål ved å justere konsentrasjonen for å sikre et
konstant volum ved alle doseringsnivåer.

1.5.6.

Kromosompreparering
Umiddelbart etter avliving tas celleoppslemminger fra en eller begge testikler og eksponeres for en hypoton
løsning og fikseres. Cellene strykes så ut på objektglass og farges.

1.5.7.

Analyse
Minst 100 godt fordelte metafaseceller bør analyseres for hvert dyr (dvs. minst 500 metafaser per gruppe).
Dette antallet kan reduseres når det observeres store antall forstyrrelser. Alle objektglass, medregnet glassene
fra positive og negative kontrollprøver, kodes uavhengig før mikroskopanalyse. Fordi fikseringsprosedyrene
ofte fører til brudd i en del metafaseceller med tap av kromosomer, bør cellene som undersøkes, inneholde et
antall sentromerer tilsvarende 2n ± 2.

2.

DATA

2.1.

BEHANDLING AV RESULTATER
Data for hvert enkelt dyr settes opp i tabellform. Forsøksenheten er dyret. For hvert dyr vurderes antall celler med
strukturelle kromosomforstyrrelser og antall kromosomforstyrrelser per celle. Forskjellige typer strukturelle
kromosomforstyrrelser oppføres med antall og hyppighet for behandlede grupper og kontrollgrupper. Gap
registreres separat og rapporteres, men tas vanligvis ikke med i den samlede forstyrrelseshyppigheten.
Dersom det observeres både mitose og meiose, bestemmes forholdet mellom spermatogoniemitose og første
og andre meiosemetafase som et mål for cytotoksisitet for alle behandlede dyr og negative kontrolldyr i en
samlet prøve på 100 celler under deling per dyr for å klarlegge en eventuell cytotoksisk virkning. Dersom det
bare observeres mitose, bestemmes mitoseindeksen i minst 1 000 celler for hvert dyr.
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2.2.

VURDERING OG TOLKNING AV RESULTATENE
Det finnes flere kriterier for å bestemme et positivt resultat, f.eks. en dose-avhengig økning i det
relative antall celler med kromosomforstyrrelser eller en klar økning i antall celler med forstyrrelser i
en enkelt behandlingsgruppe på ett enkelt prøvetakingstidspunkt. Det dreier seg først om å vurdere hvor
biologisk relevante resultatene er. Det kan brukes statistiske metoder som hjelpemiddel ved vurdering av
forsøksresultatene (8). Statistisk signifikans bør ikke være den eneste bestemmende faktoren for et positivt
resultat. Tvetydige resultater bør avklares ved ytterligere forsøk, helst med bruk av endrede forsøksvilkår.
Et forsøksstoff som gir resultater som ikke oppfyller ovennevnte kriterier, betraktes som ikke-mutagent i dette
forsøket.
Selv om de fleste forsøk vil gi klart positive eller negative resultater, vil de samlede dataene i sjeldne tilfeller
ikke gjøre det mulig å trekke en kategorisk konklusjon om forsøksstoffets aktivitet. Resultatene kan forbli
tvetydige eller tvilsomme uansett hvor mange ganger forsøket gjentas.
Positive resultater fra dette kromosomforstyrrelsesforsøket in vivo på spermatogonier tyder på at forsøksstoffet
forårsaker strukturelle kromosomforstyrrelser i kjønnscellene til arten som testes. Negative resultater betyr
at under forsøksvilkårene forårsaker forsøksstoffet ikke kromosomforstyrrelser i kjønnscellene til arten som
testes.
Sannsynligheten for at forsøksstoffet eller dets metabolitter når fram til målvevet bør diskuteres.

3.

RAPPORT
FORSØKSRAPPORT
Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:
Løsemiddel/bærer:
— begrunnelse for valg av bærer,
— forsøksstoffets løselighet og stabilitet i løsemiddelet/bæreren, dersom de er kjent.
Forsøksdyr:
— art/stamme som er brukt,
— dyrenes antall og alder,
— opprinnelse, miljøvilkår, fôringsvilkår, osv.,
— det enkelte dyrs vekt ved begynnelsen av forsøket, med kroppsvektintervall, gjennomsnitt og standardavvik
for hver gruppe.
Forsøksvilkår:
— data fra undersøkelse innen doseintervallet, dersom den er utført,
— begrunnelse for valg av doseringsnivå,
— begrunnelse for valg av tilførselsvei,
— detaljer om framstilling av forsøksstoffet,
— detaljer om hvordan forsøksstoffet er tilført,
— begrunnelse for avlivingstidspunkter,
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— eventuell omregning fra forsøksstoffets konsentrasjon (ppm) i drikkevann eller fôr til faktisk dose (mg per
kilo kroppsvekt per dag),
— detaljer om fôr- og vannkvalitet,
— detaljert beskrivelse av behandlings- og prøvetakingsplaner,
— metoder for måling av toksisitet,
— det metafasehemmende stoffets identitet, dets konsentrasjon og behandlingens varighet,
— metoder for preparering av objektglass,
— kriterier for bedømmelse av forstyrrelser,
— antall analyserte celler per dyr,
— kriterier for vurdering av undersøkelsen som positiv, negativ eller tvetydig.
Resultater:
— tegn til toksisitet,
— mitotisk indeks,
— forholdet mellom spermatogoniemitoser og første og andre meiosemetafase,
— type og antall forstyrrelser, oppgitt for hvert enkelt dyr,
— samlet antall forstyrrelser per gruppe,
— antall celler med forstyrrelser per gruppe,
— forholdet mellom dose og respons, der det er mulig,
— eventuelle statistiske analyser,
— data for samtidige negative kontrollprøver,
— historiske data for negative kontrollprøver, med intervaller, gjennomsnitt og standardavvik,
— data for samtidige positive kontrollprøver,
— eventuelle endringer i ploidi.
Diskusjon av resultatene.
Konklusjoner.
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VEDLEGG 4G
«B.39. FORSØK FOR REPARASJONSSYNTESE AV DNA (UDS) IN VIVO PÅ LEVERCELLER FRA
PATTEDYR

1.

METODE
Denne metoden er en gjengivelse av OECDs retningslinje nr. 486, Unscheduled DNA Synthesis (UDS) Test
with Mammalian Liver Cells In Vivo (1997).

1.1.

INNLEDNING
Formålet med forsøket for reparasjonssyntese av DNA (UDS) in vivo på leverceller fra pattedyr er å kartlegge
forsøksstoffer som forårsaker DNA-reparasjon i levercellene hos behandlede dyr (1) (2) (3) (4).
Dette in vivo-forsøket er en metode til å undersøke genotoksiske virkninger av kjemiske stoffer i leveren.
Sluttpunktet som måles, er tegn på DNA-skade og påfølgende reparasjon i leverceller. Leveren er vanligvis
hovedstedet for metabolisme av absorberte stoffer. Det er derfor et hensiktsmessig sted å måle DNA-skade
in vivo.
Dersom det foreligger bevis for at forsøksstoffet ikke vil nå fram til målvevet, er det ikke hensiktsmessig å
bruke dette forsøket.
Sluttpunktet i reparasjonssyntese av DNA (UDS) måles ved å bestemme opptaket av merkede nukleosider i
celler som ikke gjennomgår planmessig DNA-syntese (S-fase). Den vanligst brukte teknikken er å bestemme
opptaket av tritium-merket tymidin (3H-TdR) ved autoradiografi. Det brukes helst rottelever ved UDS-forsøk
in vivo. Andre vev kan brukes, men inngår ikke i denne metoden.
Påvisning av en UDS-respons avhenger av antall DNA-baser som er skåret ut og erstattet på skadestedet. Derfor
er UDS-forsøket særlig nyttig til å påvise stofframkalt reparasjon av lange sekvenser (20-30 baser). Derimot
påvises reparasjon av korte sekvenser (1-3 baser) med mye lavere følsomhet. Videre kan det oppstå mutagene
hendelser på grunn av manglende reparasjon, feilreparasjon av DNA-skader eller feilreplikasjon. Styrken i
UDS-responsen gir ingen antydning om hvor vellykket reparasjonsprosessen har vært. I tillegg er det mulig
at et mutagen reagerer med DNA uten at DNA-skaden repareres ved en prosess med utskjæringsreparasjon.
Det forhold at UDS-forsøket ikke gir spesielle opplysninger om mutagen aktivitet, oppveies av den potensielle
følsomheten i dette sluttpunktet fordi det måles i hele genomet.
Se også den generelle innledningen til del B.

1.2.

DEFINISJONER
Celler under reparasjon: et netto antall kjernekorn (NNG) som overstiger en forhåndsfastsatt verdi, som skal
begrunnes av laboratoriet som utfører forsøket.
Netto antall kjernekorn (NNG): kvantitativt mål for UDS-aktivitet i celler i autoradiografiske UDS-forsøk;
beregnes ved å trekke det gjennomsnittlige antall cytoplasmakorn i kjerneekvivalente cytoplasmaområder
(CG) fra antall kjernekorn (NG): NNG = NG – CG. NNG-tall beregnes for de enkelte cellene og grupperes
deretter for celler i én kultur, i parallelle kulturer osv.
Reparasjonssyntese av DNA (UDS): DNA-reparasjonssyntese etter utskjæring og fjerning av en DNA-streng
som inneholder en region med skade som er forårsaket av kjemiske stoffer eller fysiske agenser.

1.3.

PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN
UDS-forsøket in vivo på leverceller fra pattedyr viser DNA-reparasjonssyntese etter utskjæring og fjerning
av en DNA-streng som inneholder en region med skade som er forårsaket av kjemiske stoffer eller fysiske
agenser. Forsøket er vanligvis basert på innsetting av 3H-TdR i DNA i leverceller som har lav forekomst av
celler i S-fasen av cellesyklusen. Opptaket av 3H-TdR bestemmes vanligvis ved autoradiografi, da denne
teknikken ikke er like følsom overfor interferens fra celler i S-fase som f.eks. væskescintillasjonstelling.
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1.4.

BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.4.1.

Forberedelser

Nr. 58/1221

1.4.1.1. Valg av dyrearter
Vanligvis brukes rotter, men en hvilken som helst egnet pattedyrart kan brukes. Det bør brukes unge, voksne,
friske dyr av alminnelige laboratoriestammer. Ved begynnelsen av undersøkelsen bør dyrenes vektvariasjon
være minimal og ikke overstige ± 20 % av gjennomsnittsvekten for hvert kjønn.
1.4.1.2. Miljøvilkår og fôringsvilkår
De alminnelige vilkårene nevnt i den generelle innledningen til del B anvendes, men fuktigheten bør være
50-60 %.
1.4.1.3. Forberedelse av dyrene
Friske, unge, voksne dyr fordeles tilfeldig på kontroll- og behandlingsgrupper. Burene bør stilles slik at
eventuelle virkninger av burplasseringen blir så små som mulig. Dyrene identifiseres individuelt og holdes i
burene i minst fem dager før forsøket begynner, for å akklimatisere dem til laboratorievilkårene.
1.4.1.4. Forsøksstoff/preparat
Faste forsøksstoffer oppløses eller oppslemmes i hensiktsmessige løsemidler eller bærere og fortynnes
eventuelt før de gis til dyrene. Flytende forsøksstoffer kan gis direkte eller etter fortynning. Det bør brukes
nylig framstilte preparater av forsøksstoffet, med mindre data viser at stoffet er stabilt ved lagring.
1.4.2.

Forsøksvilkår

1.4.2.1. Løsemiddel/bærer
Løsemiddelet/bæreren bør ikke gi toksiske virkninger på de doseringsnivåer som brukes og bør ikke mistenkes
for å reagere kjemisk med forsøksstoffet. Bruk av uvanlige løsemidler/bærere bør begrunnes ut fra data som
angir kompatibiliteten. Det anbefales at det først blir vurdert å bruke en vandig løsning/bærer, dersom det er
mulig.
1.4.2.2. Kontrollprøver
Samtidige positive og negative (løsemiddel/bærer) kontrollprøver tas med i hver selvstendig utførte del av
forsøket. Med unntak av behandlingen med forsøksstoffet, håndteres dyrene i kontrollgruppene på samme
måte som dyrene i de behandlede gruppene.
Positive kontrollprøver bør være stoffer som er kjent for å gi UDS når de gis ved eksponeringsnivåer som
forventes å gi en påviselig økning i forhold til bakgrunnsverdiene. Positive kontrollprøver som trenger
metabolsk aktivering, bør brukes ved doser som forårsaker en moderat respons (4). Dosene kan velges slik
at virkningene er klare, men ikke umiddelbart avslører de kodede objektglassenes identitet for personen som
avleser dem. Blant positive kontrollstoffer er:

Prøvetakingstidspunkt

Stoff

CAS-nr.

Einecs-nr.

Tidlig prøvetaking (2-4 timer)

N,N’-dimetylnitrosamin

62-75-9

200-249-8

Sen prøvetaking (12-16 timer)

N-2-fluorenylacetamid (2-AAF)

53-96-3

200-188-6

Andre egnede positive kontrollstoffer kan brukes. Det positive kontrollstoffet kan gis gjennom en annen
tilførselsvei enn for forsøksstoffet.
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1.5.

FRAMGANGSMÅTE

1.5.1.

Dyrenes antall og kjønn

Det bør brukes et tilstrekkelig antall dyr for å ta hensyn til naturlig biologisk variasjon i responsen i forsøket.
Det skal være minst tre analyserbare dyr per gruppe. Dersom det finnes en signifikant historisk database,
behøver de samtidige positive og negative kontrollgruppene inneholde bare ett eller to dyr.

Dersom det på forsøkstidspunktet finnes tilgjengelige data fra forsøk på samme art og med samme opptaksvei
som viser at det ikke er noen vesentlig forskjell i toksisitet mellom kjønnene, er det tilstrekkelig å utføre forsøket
på ett kjønn, helst på hanndyr. Dersom menneskers eksponering for det kjemiske stoffet er kjønnsspesifikk, slik
det er tilfelle med f.eks. enkelte legemidler, bør forsøket utføres med dyr av det aktuelle kjønnet.

1.5.2 . Behandlingsplan

Forsøksstoffene gis vanligvis som en enkeltdose.

1.5.3.

Doseringsnivåer

Normalt brukes minst to doseringsnivåer. Den høyeste dosen defineres som den dose som gir slike tegn på
toksisitet at høyere doser, basert på samme doseringsmåte, forventes å være dødelige. Den laveste dosen bør
vanligvis være 50 % til 25 % av den høyeste dosen.

Stoffer med spesifikk biologisk aktivitet ved lav ikke-toksisk dose (som hormoner og mitogener) kan
være unntak fra dosefastsettelseskriteriene og bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dersom det utføres en
undersøkelse innen doseintervallet for å vurdere de nødvendige doseringsnivåene fordi det ikke finnes
egnede data tilgjengelig, bør den utføres i samme laboratorium, med bruk av samme art, stamme, kjønn og
behandlingsmåte som skal brukes i hovedforsøket.

Den høyeste dosen kan også defineres som en dose som gir visse tegn på toksisitet i leveren (f.eks. pyknotiske
kjerner).

1.5.4.

Grenseforsøk

Dersom et forsøk utført med minst 2 000 mg per kg kroppsvekt, med en enkeltdose eller to doser gitt samme
dag, ikke gir noen observerbar toksisk virkning, og dersom genotoksisitet ikke forventes ut fra data for
strukturelt beslektede stoffer, kan et fullstendig forsøk betraktes som unødvendig. Avhengig av hvor stor
den sannsynlige eksponeringen er for mennesker, kan det være behov for å bruke høyere doseringsnivå i
grenseforsøket.

1.5.5.

Tilførsel av doser

Forsøksstoffet gis vanligvis ved tvangsfôring med bruk av en magesonde eller en passende intubasjonskanyle.
Andre opptaksveier kan godtas når de kan begrunnes. Imidlertid anbefales ikke intraperitoneal injeksjon,
fordi dette kan eksponere leveren for forsøksstoffet direkte og ikke gjennom kretsløpsystemet. Det største
væskevolumet som kan gis ved tvangsfôring eller injeksjon på én gang, avhenger av forsøksdyrets størrelse.
Volumet bør ikke overstige 2 ml per 100 g kroppsvekt. Bruk av større volumer enn dette må begrunnes. Med
unntak av irriterende eller etsende stoffer som normalt vil gi alvorligere virkninger ved høyere konsentrasjoner,
bør variasjonen i volumet som gis, reduseres til et minstemål ved å justere konsentrasjonen for å sikre et
konstant volum ved alle doseringsnivåer.

1.5.6.

Preparering av leverceller

Levercellene fra behandlede dyr prepareres normalt 12-16 timer etter behandling. En ekstra prøvetaking som
utføres tidligere (normalt 2-4 timer etter behandling), er vanligvis nødvendig med mindre det foreligger en
klart positiv respons etter 12-16 timer. Andre prøvetakingstidspunkter kan likevel brukes når de kan begrunnes
ut fra toksikokinetiske data.
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Korttidskulturer av leverceller fra pattedyr etableres vanligvis ved perfusjon av leveren in situ med kollagenase,
der nylig dissosierte leverceller får feste seg på en passende overflate. Leverceller fra negative kontrolldyr bør
ha en levedyktighet (5) på minst 50 %.
1.5.7.

Bestemmelse av UDS
Nylig isolerte leverceller fra pattedyr inkuberes vanligvis i et medium som inneholder 3H-TdR i et passende
tidsrom (f.eks. 3-8 timer). Ved utløpet av inkubasjonstiden fjernes mediet fra cellene, som så kan inkuberes
i medium som inneholder overskudd av umerket tymidin for å redusere ikke-inkorporert radioaktivitet
(“cold chase”). Cellene skylles, fikseres og tørkes. Ved lengre inkubasjonstider er “cold chase” ikke absolutt
nødvendig. Objektglassene dyppes i autoradiografisk emulsjon, eksponeres i mørke (f.eks. nedkjøles i 7-14
dager), framkalles og farges. Eksponerte sølvkorn telles. To eller tre objektglass prepareres for hvert dyr.

1.5.8.

Analyse
Preparatene på objektglass bør inneholde et tilstrekkelig antall celler med normal morfologi til at det er mulig
med en meningsfylt vurdering av UDS. Preparatene analyseres i mikroskop for tegn til tydelig cytotoksisitet
(f.eks. pyknose, redusert radioaktivitetsmerking).
Objektglassene kodes før kornene telles. Normalt analyseres 100 celler fra hvert dyr fra minst to objektglass;
analyse av færre enn 100 celler per dyr bør begrunnes. Antall korn bestemmes ikke for kjerner i S-fase, men
andelen av celler i S-fase kan registreres.
Mengden av innbygd 3H-TdR i kjernene og cytoplasmaet i morfologisk normale celler, slik det framkommer
ved avsetning av sølvkorn, bør fastsettes ved egnede metoder.
Det foretas korntelling over kjernene (kjernekorn, NG) og over kjerneekvivalente områder over cytoplasmaet
(cytoplasmakorn, CG). CG-tallene bestemmes enten ved å ta de kraftigst merkede cytoplasmaområdene eller
ved å ta gjennomsnittet av to-tre tilfeldig foretatte tellinger av cytoplasmakorn i nærheten av kjernene. Andre
tellemetoder (f.eks. hele celler) kan brukes dersom de kan begrunnes (6).

2.

DATA

2.1.

BEHANDLING AV RESULTATER
Dataene presenteres for hvert enkelt objektglass og dyr. I tillegg oppsummeres alle data i tabellform. Netto
antall kjernekorn (NNG) beregnes for hver celle, for hvert dyr og for hver dose og hver prøvetaking ved å
trekke CG-tallet fra NG-tallet. Dersom “celler under reparasjon” telles, bør kriteriene for definisjon av “celler
under reparasjon” begrunnes og baseres på historiske eller samtidige negative kontrolldata. Tallresultatene kan
evalueres med statistiske metoder. Dersom statistiske tester brukes, bør de velges og begrunnes før forsøket
utføres.

2.2.

VURDERING OG TOLKNING AV RESULTATENE
Blant kriterier for positive eller negative responser er:
positive

i)

NNG-verdier over en forhåndsfastsatt terskel som er begrunnet ut fra laboratoriets historiske
data,

eller

ii) NNG-verdier som er betydelig større enn samtidig kontroll,

negative

i) NNG-verdier innenfor/under historisk kontrollterskel,

eller

ii) NNG-verdier som ikke er signifikant større enn samtidig kontroll.

Den biologiske relevansen i dataene bør vurderes (dvs. slike parametrer som variasjon mellom dyr, forholdet
mellom dose og respons og cytotoksisitet bør tas hensyn til). Det kan brukes statistiske metoder som
hjelpemiddel ved vurdering av forsøksresultatene. Statistisk signifikans bør likevel ikke være den eneste
bestemmende faktoren for et positivt resultat.
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Selv om de fleste forsøk vil gi klart positive eller negative resultater, vil de samlede dataene i sjeldne tilfeller
ikke gjøre det mulig å trekke en kategorisk konklusjon om forsøksstoffets aktivitet. Resultatene kan forbli
tvetydige eller tvilsomme uansett hvor mange ganger forsøket gjentas.
Positive resultater fra UDS-forsøk in vivo på leverceller fra pattedyr tyder på at forsøksstoffet forårsaker DNAskade i leverceller fra pattedyr in vivo som kan repareres ved reparasjonssyntese av DNA in vitro. Negative
resultater betyr at under forsøksvilkårene forårsaker forsøksstoffet ikke DNA-skade som kan påvises ved dette
forsøket.
Sannsynligheten for at forsøksstoffet når fram til det alminnelige kretsløpet eller konkret til målvevet (f.eks.
systemisk toksisitet), bør diskuteres.

3.

RAPPORT
FORSØKSRAPPORT
Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:
Løsemiddel/bærer:
— begrunnelse for valg av bærer,
— forsøksstoffets løselighet og stabilitet i løsemiddelet/bæreren, dersom de er kjent.
Forsøksdyr:
— art/stamme som er brukt,
— dyrenes antall, alder og kjønn,
— opprinnelse, miljøvilkår, fôringsvilkår, osv.,
— det enkelte dyrs vekt ved begynnelsen av forsøket, med kroppsvektintervall, gjennomsnitt og standardavvik
for hver gruppe.
Forsøksvilkår:
— positive og negative (løsemiddel/bærer) kontrollprøver,
— data fra undersøkelse innen doseintervallet, dersom den er utført,
— begrunnelse for valg av doseringsnivå,
— detaljer om framstilling av forsøksstoffet,
— detaljer om hvordan forsøksstoffet er tilført,
— begrunnelse for valg av tilførselsvei,
— eventuelle metoder til kontroll av at forsøksstoffet har nådd fram til det alminnelige kretsløpet eller
målvevet,
— eventuell omregning fra forsøksstoffets konsentrasjon (ppm) i drikkevann eller fôr til faktisk dose (mg per
kilo kroppsvekt per dag),
— detaljer om fôr- og vannkvalitet,
— detaljert beskrivelse av behandlings- og prøvetakingsplaner,
— metoder for måling av toksisitet,
— metoder for preparering og dyrking av leverceller,
— autoradiografisk teknikk som er brukt,
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— antall preparerte objektglass og antall analyserte celler,
— vurderingskriterier,
— kriterier for vurdering av undersøkelsen som positiv, negativ eller tvetydig.
Resultater:
— gjennomsnittsverdier av antall kjernekorn, antall cytoplasmakorn og netto antall kjernekorn for hvert
objektglass, hvert dyr og hver gruppe,
— forholdet mellom dose og respons, der det er mulig,
— eventuelle statistiske analyser,
— tegn til toksisitet,
— data for samtidige negative (løsemiddel/bærer) og positive kontrollprøver,
— historiske data for negative (løsemiddel/bærer) og positive kontrollprøver, med intervaller, gjennomsnitt
og standardavvik.
— antall “celler under reparasjon”, dersom det er bestemt,
— antall celler i S-fase, dersom det er bestemt,
— cellenes levedyktighet.
Diskusjon av resultatene.
Konklusjoner.
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VEDLEGG 5
SV:
3.2.3.

Farligt
R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
Flytande ämnen och beredningar som på grund av sin låga viskositet utgör en fara för människa vid
aspiration
a) För ämnen och beredningar som innehåller alifatiska, alicykliska och aromatiska kolväten i en total
koncentration av 10 % eller mer och
— har en flödestid mindre än 30 sekunder, uppmätt med en 3 mm utloppsbägare enligt ISO 2431, eller
— har en kinematisk viskositet lägre än 7 × 10-6 m2/s vid 40 oC, uppmätt med en kalibrerad
kapillärviskosimeter av glas, enligt ISO 3104 och ISO 3105, eller
— har en kinematisk viskositet lägre än 7 × 10-6 m2/s vid 40 oC, bestämd från rotationsviskosimetri enligt
ISO 3219.
Ämnen och beredningar, som uppfyller dessa kriterier, behöver dock inte klassificeras om de har en
genomsnitlig ytspänning högre än 33 mN/m vid 25 oC, uppmätt med du Noüy-tensiometer eller enligt de
testmetoder som finns beskrivna i bilaga V del A.5.
b) För ämnen och beredningar, baserat på praktiska erfarenheter från människa.

(Angår ikke ES versjon)
(Angår ikke DA versjon)
(Angår ikke DE versjon)
(Angår ikke EL versjon)
(Angår ikke EN versjon)
(Angår ikke FR versjon)
(Angår ikke IT versjon)
(Angår ikke NL versjon)
(Angår ikke PT versjon)
(Angår ikke FI versjon)

FI:
3.2.6.1. Ihon tulehtuminen
Seuraava vaaraa osoittava lauseka määräytyy alla esiteltävien perusteitten mukaan:
R38 Ärsytää ihoa
— Aineet ja valmisteet aiheuttavat ihon merkittävän tulehtumisen enintään neljän tunnin altistuksessa
määritettynä kanilla liitteessä V mainitulla ihoärsytsestillä. Tulehdus kestää vähintään 24 tuntia.
Ihon tulehdus on merkittävää, jos:
a) punoituksen ja ruvenmuodostuksen tai turvotuksen voimakkuutta kuvaavien lukuarvojen keskiarvo
laskettuna kaikista koe-eläimistä on vähintään 2;
b) tai kun liittessä V tarkoitettua testiä on täydennetty käyttämällä kolmea koe-elänitä, vähintään kahden
koe-eläimen ihon punoituksen ja ruvenmuodostuksen tai turvotuksen voimakkuutta kuvaavien
lukuarvojen keskiarvo on, jokaiselle koe-eläimelle laskettuna erikseen, vähintään 2.
Kummassakin tapauksessa keskiarvojen lasekmiseen on käytettävä kaikka niitä lukuarvoja, jotka saadaan
arvioitaessa vaikutusta 24 tunnin, 48 tunnin ja 72 tunnin välein.
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Tulehdusta pidetään myös merkittävänä, jos ihon tulehtuminen jatkuu ainakin kahdella koe-eläimella
havainnointiajan päättymiseen asti. Erityiset vaikutukset kuten esimerkiksi hyperplasia, hilseileminen,
värin muutokset, halkeamat, ruvet ja karvojenlähtö on otettava huomioon.
Tähän liittyviä tietoja voidaan saada myös eläimillä tehtävistä ei-akuuttisista altistuskokeista (katso
lauseketta R48 koskevat huomautukset jaksossa 2.d). Vaikutuksia pidetään merkittävinä, jos ne vastaavat
edellä kuvattuja vaikutuksia.
— Aineet ja valmisteet, jotka aiheuttavat ihmisillä merkittävää ihotulehdusta, kun kosketus on ollut
välitön, jatkuva tai toistuva.
— Orgaaniset peroksidit, paitsi jos on olemassa näyttöä siitä, että tällaista vaikutusta ei ole.
Tuntoharha (‘paresthesia’):
Pyretroiditorjunta-aineen ihokosketuksen aiheuttamaa tuntoharhaa ihmisessä ei pidetä ärsytysvaikutuksena,
joka oikeuttaisi luokituksen Xi; R38. S-lauseketta S24 on kuitenkin sovellettava aineisiin, joilla on
tällainen vaikutus.
(Angår ikke ES versjon)
(Angår ikke DA versjon)
(Angår ikke DE versjon)
(Angår ikke EL versjon)
(Angår ikke EN versjon)
(Angår ikke FR versjon)
(Angår ikke IT versjon)
(Angår ikke NL versjon)
(Angår ikke PT versjon)
(Angår ikke SV versjon)
I nr. 6.2 (Sikkerhetssetninger for stoffer og stoffblandinger):
DE:
S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel ... abwaschen (vom Hersteller anzugeben)
— Anwendungsbereich:
— sehr giftige, giftige oder ätzende Stoffe und Zubereitungen;
— Verwendung:
— obligatorisch für sehr giftige Stoffe und Zubereitungen;
— empfohlen für sonstige obengenannte Stoffe und Zubereitungen, inbesondere, wenn Wasser nicht die geeignete
Spülflüssigkeit ist;
— empfohlen für ätzende Stoffe und Zubereitungen, die an die allgemeine Öffentlichkeit abgegeben werden.
(Angår ikke ES versjon)
(Angår ikke DA versjon)
(Angår ikke EL versjon)
(Angår ikke EN versjon)
(Angår ikke FR versjon)
(Angår ikke IT versjon)
(Angår ikke NL versjon)
(Angår ikke PT versjon)
(Angår ikke FI versjon)
(Angår ikke SV versjon)
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FI:
S 29 Ei saa tyhjentää viemäriin
— Soveltamisala:
— erittäin helposti syttyvät tai helposti syttyvät veteen sekoittumattomat nesteet,
— erittäin myrkylliset tai myrkylliset aineet ja valmisteet,
— ympäristölle vaaralliset aineet.
— Käytön perusteet:
— pakollinen yleisessä kulutuksessa todennäkoisesti käytettäville ympäristölle vaarallisille ja tunnuksella N
luokitelluille aineille, jollei kyseessä ole aineen tarkoitettu käyttö,
— suositeltava yleisessä kulutuksessa todennäkoisesti käytettäville muille edellä mainituille aineille aineille tai
valmisteille, jollei kyseessä ole kemikaalin tarkoitettu käyttö.
(Angår ikke ES versjon)
(Angår ikke DA versjon)
(Angår ikke DE versjon)
(Angår ikke EL versjon)
(Angår ikke EN versjon)
(Angår ikke FR versjon)
(Angår ikke IT versjon)
(Angår ikke NL versjon)
(Angår ikke PT versjon)
(Angår ikke SV versjon)
______
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VEDLEGG 6
«VEDLEGG IX
DEL A
Bestemmelser om barnesikrede lukkeinnretninger
I tillegg til bestemmelsene i artikkel 22 nr. 1 bokstav e) i dette direktiv, skal beholdere som inneholder stoffer som utgjør
en innåndingsfare (Xn; R65) og som er klassifisert og merket i samsvar med nr. 3.2.3 i vedlegg VI til dette direktiv,
med unntak av stoffer markedsført i form av aerosol eller i en beholder utstyrt med en forseglet forstøvingsinnretning,
uansett volum være utstyrt med barnesikret lukkeinnretning.
1.

Gjenlukkbar emballasje
Barnesikrede lukkeinnretninger som brukes på gjenlukkbar emballasje skal være i samsvar med ISO standard 8317
(utgave av 1. juli 1989) for “Barnesikret emballasje — Krav og prøvingsmetoder for gjenlukkbar emballasje”,
vedtatt av Den internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO).

2.

Ikke-gjenlukkbar emballasje
Barnesikrede lukkeinnretninger som brukes på ikke-gjenlukkbar emballasje skal være i samsvar med CEN-standard
EN 862 (utgave av mars 1997) for “Emballasje — Krav og prøvingsprosedyrer for ikke-gjenlukkbar emballasje for
ikke-farmasøytiske produkter” vedtatt av Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN).

3.

Merknader
1.

Bare de laboratorier som oppfyller kravene i EN 45 000-serien, har tillatelse til å bekrefte dokumentasjon om
samsvar med ovennevnte standarder.

2.

Særlige tilfeller
Dersom det virker åpenbart at en emballasje er tilstrekkelig sikker for barn fordi de ikke kan få adgang til
innholdet uten hjelp av et redskap, behøver prøvingen ikke utføres.
I alle andre tilfeller og når det foreligger tilstrekkelig grunn til å tvile på at lukkeinnretningen er sikker for
et barn, kan den nasjonale myndigheten anmode personen som har ansvar for å markedsføre produktet, om å
framlegge en attest fra et laboratorium beskrevet i nr. 3.1 som bekrefter enten:
— at lukkeinnretningstypen er slik at det ikke er nødvendig å prøve den etter ISO- eller CEN-standardene
nevnt ovenfor,
eller
— at lukkeinnretningen har gjennomgått prøving og er funnet å være i samsvar med ovennevnte standarder.
DEL B
Bestemmelser om følbare advarselsmerker

De tekniske spesifikasjonene for følbare advarselsmerker skal være i samsvar med EN ISO-standard 11683 (utgave av
1997) for “Emballasje — Følbare advarselsmerker — Krav”.»
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