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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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 stoffer(1), 
særlig artikkel 28, og

ut fra følgende betraktninger:

Vedlegg I til direktiv 67/548/EØF inneholder en liste 1) 
over farlige stoffer og opplysninger om klassifisering og 
merking av hvert stoff. Listen må ajourføres til å omfatte 
meldte nye stoffer og andre eksisterende stoffer, og 
eksisterende poster må tilpasses den tekniske utvikling, for 
eksempel ved fastsettelse av miljøkonsentrasjonsgrenser 
for visse stoffer. Det er dermed også nødvendig å slette 
postene for enkelte stoffer, og å dele opp noen poster 
fordi klassifiseringen ikke lenger gjelder alle stoffene 
i disse postene. Merkingen av stoffer som inneholder  
1,3-butadien, bør endres slik at den gjenspeiler at dette 
stoffet klassifiseres som mutagent i dette direktiv.

Vedlegg V til direktiv 67/548/EØF fastsetter metoder 2) 
for bestemmelse av stoffers og stoffblandingers fysisk-
kjemiske egenskaper, toksisitet og økotoksisitet. Nevnte 
vedlegg bør tilpasses den tekniske utvikling, slik at 
antallet dyr som brukes til forsøk, reduseres til et 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 152 av 30.4.2004, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 163/2004 av 3. desember 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 26 av 26.5.2005, s. 7.

(1) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2001/59/EF (EFT L 225 av 6.8.2001, s. 1).

minstemål, i samsvar med rådsdirektiv 86/609/EØF(2). 
Metodene for subkronisk oral toksisitet i kapittel 
B.1, B.4, B.5, B.31 og B.35 bør derfor revideres. 
Dessuten bør kapittel B.42 tilføyes i vedlegg V for å 
tilgjengeliggjøre en mer presis metode for subkronisk 
oral toksisitet. Endelig bør kapittel A.21 om fysisk-
kjemiske egenskaper, kapittel B.43 om subkronisk oral 
toksisitet og kapittel C.21 til C.24 om miljøtoksisitet 
tilføyes for å gjøre det mulig å bestemme egenskaper som 
ennå ikke er tilstrekkelig dekket av metodene i vedlegg V. 
 

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 3) 
fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling av 
direktiver om fjerning av tekniske handelshindringer på 
området farlige stoffer og stoffblandinger —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 67/548/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

merknad K i innledningen erstattes med teksten i a) 
vedlegg 1A,

(2) EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/65/EF (EFT L 230 av 16.9.2003, s. 32).

KOMMISJONSDIREKTIV 2004/73/EF

av 29. april 2004

om 29. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om 
klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer(*)

2007/EØS/54/08



15.11.2007 Nr. 54/81EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

postene i vedlegg 1B til dette direktiv erstatter b) 
tilsvarende poster i nevnte vedlegg,

postene i vedlegg 1C til dette direktiv innsettes i c) 
samme rekkefølge som oppføringen i vedlegg 1 til 
direktiv 67/548/EØF,

postene med indeksnummer 604-050-00-X,  d) 
607-050-00-8, 607-171-00-6, 613-130-00-3 utgår,

posten med indeksnummer 048-002-00-0 erstattes e) 
med postene med indeksnummer 048-002-00-0 og  
048-011-00-X i vedlegg 1D til dette direktiv,

posten med indeksnummer 609-006-00-3 erstattes f) 
med postene med indeksnummer 609-006-00-3 og  
609-065-00-5 i vedlegg 1D til dette direktiv,

posten med indeksnummer 612-039-00-6 erstattes g) 
med postene med indeksnummer 612-039-00-6 og  
612-207-00-9 i vedlegg 1D til dette direktiv.

2. I vedlegg V gjøres følgende endringer:

vedlegg 2A til dette direktiv innsettes som kapittel a) 
A.21,

kapittel B.1a skal lyde som angitt i vedlegg 2B til dette b) 
direktiv,

kapittel B.1b skal lyde som angitt i vedlegg 2C til dette c) 
direktiv,

kapittel B.4 skal lyde som angitt i vedlegg 2D til dette d) 
direktiv,

kapittel B.5 skal lyde som angitt i vedlegg 2E til dette e) 
direktiv,

kapittel B.31 skal lyde som angitt i vedlegg 2F til dette f) 
direktiv,

kapittel B.35 skal lyde som angitt i vedlegg 2G til dette g) 
direktiv,

vedlegg 2H til dette direktiv innsettes som kapittel h) 
B.42 og B.43,

vedlegg 2I til dette direktiv innsettes som kapittel C.21 i) 
til C.24.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 31. oktober 2005 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
dette direktiv. 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.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort 
i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. april 2004.

 For Kommisjonen

 Margot WALLSTRÖM

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG 1 A

Merknad K:

Klassifisering som kreftframkallende eller mutagen er ikke obligatorisk dersom det kan påvises at stoffet 
inneholder mindre enn 0,1 vektprosent 1,3-butadien (EINECS-nr. 203-450-8). Dersom stoffet ikke klassifiseres 
som kreftframkallende, skal i det minste S-setningene (2-)9-16 anvendes. Denne merknaden gjelder bare for visse 
sammensatte stoffer avledet av olje i vedlegg I.

_______________

[Listen er publisert i EUT L 152 av 30.4.2004, s. 6-145.]
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VEDLEGG 2 A

A.21. OKSIDERENDE EGENSKAPER (VÆSKER)

1. METODE

1.1. INNLEDNING

 Formålet med denne forsøksmetoden er å måle potensialet for et stoff i væskeform til å øke 
forbrenningshastigheten eller forbrenningsintensiteten til et brennbart stoff, eller til å danne en 
blanding med et brennbart stoff som antennes spontant, når de to stoffene blandes grundig. Det 
bygger på FN-forsøket for oksiderende væsker(1) og tilsvarer det. Siden denne metode A.21 primært 
er ment å oppfylle kravene i direktiv 67/548/EØF, kreves imidlertid sammenligning med bare ett 
referansestoff. Forsøk og sammenligning med andre referansestoffer kan være nødvendig dersom 
resultatene av forsøket forventes brukt til andre formål(1).

 Det er ikke nødvendig å utføre dette forsøket dersom det ved undersøkelse av strukturformelen 
fastslås utover enhver rimelig tvil at stoffene ikke er i stand til å reagere eksotermt med et brennbart 
materiale.

 Det er nyttig å ha foreløpig informasjon om potensielle eksplosive egenskaper ved stoffet før dette 
forsøket utføres.

 Det er ikke nødvendig å utføre dette forsøket på faste stoffer, gasser, eksplosive eller meget 
brannfarlige stoffer, eller på organiske peroksider.

 Det er ikke nødvendig å utføre dette forsøket dersom resultatene for forsøksstoffet i FN-forsøket for 
oksiderende væsker (1) allerede er tilgjengelige.

1.2. DEFINISJONER OG ENHETER

 Gjennomsnittlig trykkstigningstid er gjennomsnittet av de målte tidene som en blanding som skal 
prøves, bruker for å framkalle en trykkstigning fra 690 kPa til 2070 kPa over atmosfæretrykket.

1.3. REFERANSESTOFF

 65 vektprosent vandig salpetersyre (analysekvalitet) anvendes som referansestoff(2).

 Dersom den som utfører forsøkene, går ut fra at resultatene av dette forsøket etter hvert kan brukes til 
andre formål(1), kan det eventuelt være aktuelt å prøve også andre referansestoffer(3).

1.4. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Væsken som skal prøves, blandes i forholdet 1 til 1, etter masse, med cellulosefiber, og anbringes i 
en trykkbeholder. Dersom blandingen selvantennes under blanding eller fylling, er ingen ytterligere 
forsøk nødvendige.

 Dersom selvantenning ikke forekommer, utføres hele forsøket. Blandingen varmes opp i en 
trykkbeholder, og gjennomsnittstiden det tar for trykket å stige fra 690 kPa til 2 070 kPa over 
atmosfæretrykket, bestemmes. Denne sammenlignes med gjennomsnittlig trykkstigningstid for 1 : 
1-blandingen av referansestoff(er) og cellulose.

(1) Som innenfor rammen av FNs transportbestemmelser.
(2) Syren skal før forsøket titreres for å bekrefte konsentrasjonen.
(3) F.eks. anvendes 50 vektprosent perklorsyre og 40 vektprosent natriumklorat i henvisning 1.
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1.5. KVALITETSKRITERIER

 I en rekke av fem forsøk på ett enkelt stoff skal ingen resultater avvike med mer enn 30 % fra den 
aritmetiske gjennomsnittsverdien. Resultater som avviker med mer enn 30 % fra gjennomsnittsverdien, 
forkastes, blandingen og påfyllingsprosedyren forbedres, og forsøksrekken gjentas.

1.6. BESKRIVELSE AV METODEN

1.6.1. Forberedelse

1.6.1.1. Brennbart stoff

 Tørket cellulosefiber med en fiberlengde på mellom 50 og 250 μm og en gjennomsnittlig diameter 
på 25 μm(1) anvendes som brennbart stoff. Den tørkes til konstant vekt i et høyst 25 mm tykt lag 
ved 105 C i fire timer og holdes i en ekksikator, med tørkemiddel, til den er avkjølt og klart til bruk. 
Vanninnholdet i den tørkede cellulosen skal være under 0,5 % av tørrmassen(2). Om nødvendig 
forlenges tørketiden for å oppnå dette(3). Cellulose fra samme parti skal brukes i hele forsøket.

1.6.1.2. Utstyr

1.6.1.2.1. Trykkbeholder

 Det kreves en trykkbeholder. Beholderen består av en sylindrisk trykkbeholder av stål med en 
lengde på 89 mm og innvendig diameter på 60 mm (se figur 1). To motstående flater av beholderen 
er bearbeidet (slik at beholderens tverrsnitt er redusert til 50 mm) for å lette fastholdingen under 
monteringen av tennplugg og avløpsplugg. Beholderen, som har en innvendig diameter på 20 
mm, er innvendig falset i hver ende til en dybde på 19 mm og gjenget for innsetting av 1” British 
Standard Pipe (BSP) eller tilsvarende metrisk størrelse. Et trykkuttak i form av en sidearm skrus fast 
på trykkbeholderens krumme flate 355 mm fra den ene enden og i nitti graders vinkel i forhold til 
de bearbeidede flatene. Til dette bores det til 12 mm dybde med gjenger der det kan skrus inn ½” 
BSP (eller tilsvarende metrisk) gjenger på enden av sidearmen. Om nødvendig kan det settes inn en 
pakning av inert materiale for å sikre gasstett forsegling. Sidearmen når 55 mm over trykkbeholderen, 
og har en innvendig diameter på 6 mm. Enden av sidearmen er falset og gjenget for innsetting av 
en trykktransduser av membrantypen. Enhver annen type trykkmålingsinnretning kan benyttes, 
forutsatt at den ikke påvirkes av varme gasser eller nedbrytingsprodukter, og at den kan reagerer på 
trykkstigningen fra 690 til 2 070 kPa på høyst 5 ms.

 Den enden av trykkbeholderen som er lengst fra sidearmen, lukkes med en tennplugg som er 
påmontert to elektroder, hvorav den ene er isolert og den andre jordet til fra armens masse. Den andre 
enden av disse flate sidene er lukket med en sprengskive (sprengtrykk ca. 2 200 kPa), holdt på plass 
av en propp med en inn vendig diameter på 20 mm. Om nødvendig benyttes en inert pakning med 
tennpluggen for å sikre gasstett forsegling. Et stativ (figur 2) holder innretningen i korrekt stilling 
under bruk. Dette består vanligvis av en basis av bløtt stål på 235 mm × 184 mm × 6 mm og et 185 
mm langt hult, kvadratisk stykke på 70 mm × 70 mm × 4 mm.

 I den ene enden av hulprofilen skjæres det bort et stykke av hver av to motstående sider, slik at man 
oppnår en struktur med to bein med flate sider og en lengde oppover på 86 mm hel kasseprofil. 
Endene på disse flate sidene skjæres i en vinkel på 60° i forhold til horisontalplanet og sveises fast 
på bunnplaten. Det freses ut et 22 mm bredt og 46 mm dypt spor på den ene siden av den øvre enden 
av bunnseksjonen, slik at sidearmen passer i sporet ved senking av trykkbeholderinnretningen med 
tennpluggenden først i kasseprofilstativet. Et 30 mm bredt og 6 mm tykt stålstykke loddes fast på den 
nedre innvendige flaten i kasseprofilen som mellomstykke. To 7 mm tommeskruer skrus inn i den 
motstående siden og holder fast trykkbeholderen. To 12 mm brede bånd av 6 mm tykt stål loddet fast 
på sidestykkene som stikker opp av kasseprofilens nederste ende, støtter trykkbeholderen nedenfra.

(4) F.eks. Whatmanns kolonnekromatografipulver CF 11, katalognummer 4021 050.
(5) Bekreftet ved (f.eks.) Karl Fisher-titrering.
(6) Alternativt kan dette vanninnholdet også oppnås f.eks. ved oppvarming til 105 °C under vakuum i 24 timer.
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1.6.1.2.2. Tenningssystem

 Tenningssystemet består av en 25 cm lang Ni/Cr-ledning med en diameter på 0,6 mm og en 
resistans på 3,85 ohm/m. Ledningen tvinnes ved hjelp av en stang med 5 mm diameter og festes 
på tennpluggelektrodene. Spolen skal ha en av formene vist i figur 3. Avstanden mellom bunnen av 
beholderen og undersiden av tennspolen skal være 20 mm. Dersom elektrodene ikke kan justeres, 
skal endene på tennledningen mellom spolen og beholderens bunn være isolert med keramisk foring. 
Ledningen varmes med konstant strømforsyning som kan yte minst 10 A.

1.6.2.  Utførelse av forsøket(1)

 Utstyret, komplett med trykktransduser og varmesystem, men uten sprengskive, anbringes med 
tennpluggen ned. 2,5 g av væsken som skal prøves, blandes med 2,5 g tørket cellulose i et glassbeger 
ved hjelp av en rørepinne(2). For sikkerhets skyld skal blandingen utføres med sikkerhetsflate 
mellom operatøren og blandingen. Dersom blandingen antenner under blanding eller påfyll, er ingen 
ytterligere forsøk nødvendige. Blandingen tilsettes i trykkbeholderen i små porsjoner idet det tappes 
lett, slik at det sikres at blandingen pakkes tett rundt tennspolen og har god kontakt med den. Det er 
viktig at spolen ikke forstyrres under pakkeprosessen, da det kan gi gale resultater(3). Sprengskiven 
settes på plass, og låseproppen skrus fast. Den fylte beholderen overføres til stativet med sprengskiven 
opp, og stativet anbringes i et egnet armert avtrekk eller en branncelle. Strømtilførselen koples på de 
ytre klemmene på tennpluggen med en styrke på 10 A. Tiden fra begynnelsen av sammenblandingen 
til strømmen slås på, skal ikke overstige ti minutter.

 Signalet som produseres av trykktransduseren, registreres i et egnet system som muliggjør 
både evaluering og opprettelse av et permanent register over oppnådd tidstrykkprofil (f.eks. en 
transientopptaker koplet til en punktskriver). Blandingen varmes opp til sprengskiven brister, eller til 
det er gått minst 60 sekunder. Dersom sprengskiven ikke brister, får blandingen avkjøles før utstyret 
demonteres forsiktig, idet det tas forholdsregler mot mulig trykkoppbygging. Fem forsøk utføres med 
forsøksstoff og referansestoff(er). Den tid det tar for trykket å stige fra 690 kPa til 2 070 kPa over 
atmosfæretrykket, noteres. Gjennomsnittlig trykkstigningstid beregnes.

 I noen tilfeller kan stoffer frambringe en trykkstigning (for høy eller for lav) som skyldes kjemiske 
reaksjoner som ikke kjennetegner stoffets oksiderende egenskaper. I slike tilfeller kan det være 
nødvendig å gjenta forsøket med et inert stoff, f.eks. diatomitt (kiselgur) istedenfor cellulose for å 
fastslå reaksjonens art.

2. RESULTATER

 Trykkstigningstider for både forsøksstoff og referansestoff(er). Trykkstigningstider for forsøk med et 
inert stoff, dersom slike er gjennomført.

2.1. BEHANDLING AV RESULTATENE

 Gjennomsnittlige trykkstigningstider for både forsøksstoff og referansestoff(er) beregnes. 
Gjennomsnittlig trykkstigningstid for forsøk med et inert stoff (om utført) beregnes.

 Eksempler på resultater er vist i tabell 1.

(1) Blandinger av oksiderende stoffer med cellulose må behandles som potensielt eksplosive og håndteres forsiktig.
(2) Særlig må kontakt mellom spolens naboviklinger unngås.
(3) I praksis kan dette oppnås ved tilberedning av en 1 : 1-blanding av væsken som skal prøves, og cellulose i en større mengde enn 

nødvendig til forsøket, idet det overføres 5 ± 0,1 g til trykkbeholderen. Blandingen tilberedes på nytt for hvert forsøk.
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Tabell 1

Eksempler på resultater d)

Stoff c)
Gjennomsnittlig trykkstigningstid 
for en 1 : 1-blanding med cellulose 

(ms)

Ammoniumdikromat, mettet vandig løsning 20 800

Kalsiumnitrat, mettet vandig løsning 6 700

Jern(III)nitrat, mettet vandig løsning 4 133

Litiumperklorat, mettet vandig løsning 1 686

Magnesiumperklorat, mettet vandig løsning 777

Nikkelnitrat, mettet vandig løsning 6 250

Salpetersyre, 65 % 4 767 a)

Perklorsyre, 50 % 121 a)

Perklorsyre, 55 % 59

Kaliumnitrat, 30 % vandig løsning 26 690

Sølvnitrat, mettet vandig løsning – b)

Natriumklorat, 40 % vandig løsning 2 555 a)

Natriumnitrat, 45 % vandig løsning 4 133

Inert stoff

Vann:cellulose – b)

a) Gjennomsnittsverdi fra sammenlignende laboratorieforsøk
b) Maksimalt trykk på 2 070 kPa ikke nådd
c) Mettede løsninger tilberedes ved 20 °C
d) Se henvisning (1) for klassifisering i henhold til FNs transportklassifisering

3. RAPPORT

3.1. FORSØKSRAPPORT

 Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

forsøksstoffets identitet, sammensetning, renhet osv.,.

forsøksstoffets konsentrasjon,.

tørkemetode for den anvendte cellulosen,.

vanninnholdet i den anvendte cellulosen,.

resultater av målinger,.

resultater av eventuelle forsøk med et inert stoff,.

beregnede gjennomsnittlige trykkstigningstider,.

eventuelle avvik fra denne metoden og begrunnelse for dette,.

alle ytterligere opplysninger eller merknader som er relevante for tolkingen av resultatene..
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3.2. TOLKING AV RESULTATENE(1)

 Forsøksresultatene skal vurderes på grunnlag av

a) hvorvidt blandingen av forsøksstoff og cellulose antenner spontant, og

a) en sammenligning av gjennomsnittstiden det tar for trykket å stige fra 690 kPa til 2 070 kPa med 
tilsvarende verdi for referansestoffet (-stoffene).

 Et stoff i væskeform anses som oksiderende dersom

en 1 : 1-blanding, etter masse, av stoffet og cellulose antenner spontant, ellera) 

en 1 : 1-blanding, etter masse, av stoffet og cellulose framviser en gjennomsnittlig trykkstigningstid b) 
som høyst tilsvarer gjennomsnittlig trykkstigningstid for en 1 : 1-blanding, etter masse, av en 
vandig løsning av 65 % salpetersyre (m/m) og cellulose.

 For å unngå et falskt positivt resultat kan man om nødvendig ved tolking av resultatene også ta hensyn 
til resultater oppnådd ved forsøk med stoffet med et inert materiale.

4. HENVISNINGER

(1) Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, 3. 
reviderte utgave. UN Publication No: ST/SG/AC.10/11/Rev. 3, 1999, side 342. Test O.2: Test for 
oxidizing liquids.

(1) Se henvisning 1 for tolking av resultater i henhold til FNs transportbestemmelser med flere referansestoffer.
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Figur 1

Trykkbeholder

(A) Trykkbeholderlegeme (B) Låsepropp for sprengskive (C) Tennplugg

(D) Bløt blyskive (E) Sprengskive (F) Sidearm

(G) Trykktransduserhode (H) Skive (J) Isolert elektrode

(K) Jordet elektrode (L) Isolasjon (M) Stålkjegle

(N) Skiveforvridende rille
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Figur 2

Stativer
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Figur 3

Tennsystem

(A) Tennspole  (B) Isolasjon  (C) Elektroder  (D) Tennplugg

Merk: Konfigurasjonene er like anvendbare.

_________________
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VEDLEGG 2 B

B.1b AKUTT TOKSISITET (ORAL) — METODE MED FAST DOSE

1. METODE

 Denne metoden tilsvarer OECDs retningslinje 420 (2001).

1.1. INNLEDNING

 Tradisjonelle metoder for klassifisering som akutt toksisk bruker dyrs død som endepunkt. I 1984 
foreslo British Toxicology Society en ny framgangsmåte for bestemmelse av akutt toksisitet som 
bygger på forsøk med tilførsel av en rekke faste doser (1). Framgangsmåten unngikk å bruke dyrs død 
som endepunkt, og bygde i stedet på observasjon av klare tegn på toksisitet ved én av en rekke faste 
doser. Etter britiske (2) og internasjonale (3) in vivo-valideringsundersøkelse ble framgangsmåten tatt 
i bruk som forsøksmetode i 1992. Senere er de statistiske egenskapene til fastdosemetoden evaluert 
ved hjelp av matematiske modeller i en rekke undersøkelser (4) (5) (6). Sammen har in vivo- og 
modelleringsundersøkelsene vist at framgangsmåten er reproduserbar, bruker færre dyr og forårsaker 
mindre lidelse enn de tradisjonelle metodene, og kan rangere stoffer på en lignende måte som for 
andre metoder for forsøk med akutt toksisitet.

 Veiledning i valg av best egnede forsøksmetode for et gitt formål finnes i veiledningsdokumentet 
for bestemmelse av akutt oral toksisitet (7). Dette veiledningsdokumentet inneholder også 
tilleggsopplysninger om gjennomføring og tolking av forsøksmetode B.1b.

 Et prinsipp ved metoden er at det bare anvendes moderat giftige stoffer i hovedundersøkelsen, og 
at tilførsel av doser som forventes å være dødelige, unngås. Dessuten er det ikke nødvendig å gi 
forsøksstoffer i doser som er fastslått å forårsake betydelig smerte og lidelse på grunn av etsende eller 
svært irriterende virkninger. Dyr som er døende, har åpenbare smerter eller viser tegn på alvorlig og 
vedvarende lidelse, avlives humant og betraktes ved tolkingen av resultatene på samme måte som 
dyr som dør i forsøket. Kriterier for å treffe beslutning om å avlive døende eller alvorlig lidende 
dyr, og retningslinjer for å fastslå forutsigbar eller nær forestående død, er gjenstand for et eget 
veiledningsdokument (8).

 Metoden gir opplysninger om farlige egenskaper og gjør det mulig å rangere og klassifisere stoffet 
etter det globalt harmoniserte system for klassifisering av kjemikalier som forårsaker akutt toksisitet 
(9).

 Forsøkslaboratoriet bør ta hensyn til alle tilgjengelige opplysninger før undersøkelsen gjennomføres. 
Slike opplysninger vil omfatte stoffets identitet og kjemiske struktur, dets fysisk-kjemiske egenskaper, 
resultater av eventuelle andre in vitro- eller in vivo-toksisitetsforsøk med stoffet, toksisitetsdata for 
strukturelt beslektede stoffer og forventet bruk av stoffet. Disse opplysningene er nødvendige for å 
overbevise alle berørte parter om at forsøket er relevant for vern av menneskers helse og er nyttig ved 
valg av passende utgangsdose.

1.2. DEFINISJONER

 Akutt toksisitet gjennom munnen: Skadevirkninger som opptrer etter inntak gjennom munnen av 
én enkelt dose av et stoff eller flere doser gitt i løpet av 24 timer.

 Forsinket død: Det forhold at et dyr ikke dør eller framstår som døende innen 48 timer, men dør 
senere i den 14 dagers observasjonsperioden.

 Dose: Den mengde forsøksstoff som gis. Dosen uttrykkes som vekt av forsøksstoff per vektenhet av 
forsøksdyr (f.eks. mg/kg).

 Observerbar toksisitet: En generell term som beskriver klare tegn på toksisitet etter tilførsel av et 
forsøksstoff (se for eksempel (3)), slik at det ved nest høyeste faste dose kan forventes enten alvorlig 
smerte og varige tegn på alvorlig lidelse, døende tilstand (kriterier er gitt i Humane Endpoints 
Guidance Document (8)) eller sannsynlig dødelighet hos de fleste dyr.
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 GHS: Globally Harmonised Classification System for Chemical Substances and Mixtures (globalt 
harmonisert klassifiseringssystem for kjemiske stoffer og blandinger). Et fellesprosjekt for OECD 
(helse og miljø), FNs ekspertkomité for transport av farlige stoffer (fysisk-kjemiske egenskaper) og 
ILO (farekommunikasjon), koordinert av Interorganisation for the Sound Management of Chemicals 
(IOMC).

 Forestående død: Det forhold at en døende tilstand eller død forventes før neste planlagte 
observasjon. Blant tegn på denne tilstanden hos gnagere er kramper, sideleie, liggende stilling og 
skjelving. (Flere opplysninger finnes i Humane Endpoint Guidance Document (8).)

 LD50 (den dose som fører til at halvparten av dyrene i en forsøksgruppe dør): En statistisk 
beregnet enkeltdose av et stoff som kan forventes å forårsake død hos 50 % av de dyr som tilføres 
stoffet oralt. LD50-verdien uttrykkes som vekt av forsøksstoffet per vektenhet forsøksdyr (mg/kg).

 Grensedose: En dose ved øvre begrensning for forsøket (2 000 eller 5 000 mg/kg).

 Døende tilstand: En tilstand der dyret dør eller ikke kan overleve, selv med behandling. (Flere 
opplysninger finnes i Humane Endpoint Guidance Document (8).)

 Forutsigbar død: Tilstedeværelse av kliniske tegn på død på et kjent tidspunkt eller i framtiden før 
den planlagte avslutningen av forsøket, for eksempel manglende evne til å få tak i vann eller fôr. 
(Flere opplysninger finnes i Humane Endpoint Guidance Document (8).)

1.3. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Grupper av dyr av samme kjønn doseres i en trinnvis framgangsmåte med faste doser på 5, 50, 300 
og 2 000 mg/kg (unntaksvis kan en ytterligere fast dose på 5 000 mg/kg vurderes, se nr. 1.6.2). Det 
første dosenivået velges på grunnlag av en forundersøkelse som den dose som antas å framkalle 
enkelte tegn på toksisitet uten å forårsake alvorlige giftvirkninger eller dødelighet. Kliniske tegn 
og tilstander som forbindes med smerte, lidelse og forestående død, er beskrevet i detalj i et eget 
OECD-veiledningsdokument (8). Ytterligere grupper av dyr kan doseres ved høyere eller lavere 
faste doser, avhengig av tilstedeværelsen eller fraværet av tegn på toksisitet eller dødelighet. Denne 
framgangsmåten fortsetter til den dose som forårsaker observerbar toksisitet eller høyst ett dødsfall, 
er identifisert, eller til ingen virkninger er observert ved høyeste dose, eller til dødsfall inntreffer ved 
laveste dose.

1.4. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.4.1. Valg av dyreart

 Foretrukket gnagerart er rotte, selv om andre gnagerarter kan benyttes. Normalt benyttes hunndyr 
(7). Det skyldes at undersøkelser av konvensjonelle LD50-forsøk gjengitt i faglitteraturen viser at 
det er liten forskjell i følsomhet mellom kjønnene, men i tilfeller der det er observert forskjeller, er 
hunndyr generelt noe mer følsomme (10). Dersom kunnskap om toksikologiske eller toksikokinetiske 
egenskaper ved strukturelt beslektede stoffer tyder på at hanndyr kan forventes å være mer følsomme, 
kan de benyttes. Dersom forsøket utføres på hanndyr, skal fyllestgjørende begrunnelse gis.

 Det anvendes sunne, unge voksne dyr av vanlig anvendte laboratoriestammer. Hunndyr skal ikke 
ha født, og skal ikke være drektige. Hvert dyr skal ved begynnelsen av doseringen være mellom 8 
og 12 uker gammelt, og vekten skal være innenfor et intervall på ± 20 % av gjennomsnittsvekten til 
eventuelle tidligere doserte dyr.

1.4.2. Hold og fôring

 Temperaturen i forsøksdyrenes rom skal være 22 °C ± 3 °C. Selv om den relative luftfuktigheten 
skal være minst 30 % og fortrinnsvis ikke over 70 % utenom ved rengjøring av rommet, bør 50-60 % 
tilstrebes. Det benyttes kunstig belysning med veksling mellom tolv timers lys og tolv timers mørke. 
Som fôr anvendes vanlig laboratoriefôr med ubegrenset tilgang på drikkevann. Dyr kan grupperes i 
bur etter dose, men antallet dyr per bur skal ikke være til hinder for nøye observasjon av hvert dyr.
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1.4.3. Forberedelse av dyrene

 Dyrene velges vilkårlig, merkes med henblikk på individuell identifikasjon og holdes i sine bur i 
minst fem dager før forsøket begynner, slik at de venner seg til laboratorieomgivelsene.

1.4.4. Tilberedning av dosene

 Generelt gis forsøksstoffene i konstant volum over hele dosespekteret som skal prøves, ved at 
konsentrasjonen i stoffblandingen varieres. Dersom forsøket utføres med et flytende produkt eller 
en blanding, kan det imidlertid være mer relevant for den etterfølgende risikovurderingen for 
stoffet å anvende ufortynnet forsøksstoff, dvs. konstant konsentrasjon, og dette kreves av enkelte 
reguleringsmyndigheter. Uansett skal det maksimale dosevolumet for tilførsel ikke overskrides. 
Det maksimale væskevolumet som kan tilføres på én gang, avhenger av størrelsen på forsøksdyret. 
For gnagere skal volumet normalt ikke overstige 1 ml/100 g kroppsvekt; for vandige løsninger kan 
imidlertid 2 mg/kg kroppsvekt vurderes. Når det gjelder doseringsstoffblandingens sammensetning, 
anbefales bruk av en vandig løsning/suspensjon/emulsjon dersom dette er mulig; deretter er prioritert 
rekkefølge en løsning/suspensjon/emulsjon i olje (f.eks. maisolje) og deretter eventuelt løsning i 
andre bærere. For andre bærere enn vann må bærerens toksikologiske egenskaper være kjent. Dosene 
tilberedes kort tid før tilførselen, med mindre stoffblandingens stabilitet over anvendelsesperioden er 
kjent og vurdert å være akseptabel.

1.5. FRAMGANGSMÅTE

1.5.1. Tilførsel av doser

 Forsøksstoffet gis i én enkelt dose ved hjelp av en magesonde eller egnet intubasjonskanyle. I 
unntakstilfeller der det ikke er mulig å gi stoffet i én enkelt dose, kan dosen gis i mindre porsjoner 
over et tidsrom på høyst 24 timer.

 Dyrene skal faste før forsøksstoffet tilføres (f.eks. natten over for rotter eller tre til fire timer for mus; 
det skal imidlertid være ubegrenset tilgang på drikkevann). Etter fasten veies dyrene før forsøksstoffet 
tilføres. Når forsøksstoffet er tilført, kan fôret holdes tilbake i ytterligere tre til fire timer for rotter 
eller én til to timer for mus. Dersom en dose tilføres i flere omganger over et visst tidsrom, kan det 
være nødvendig å gi dyrene fôr og vann, avhengig av tidsrommets lengde.

1.5.2. Forundersøkelse

 Formålet med forundersøkelsen er å gjøre det mulig å velge riktig utgangsdose for hovedundersøkelsen. 
Forsøksstoffet gis sekvensielt til ett enkelt dyr etter flytskjemaene i tillegg 1. Forundersøkelsen er 
fullført når en beslutning om utgangsdosen for hovedundersøkelsen kan treffes (eller dersom et 
dødsfall observeres ved laveste fastdose).

 Utgangsdosen for forundersøkelsen velges blant fastdosenivåene 5, 50, 300 og 2 000 mg/kg som en 
dose som forventes å framkalle observerbar toksisitet, om mulig ut fra dokumentasjon fra in vivo- 
og in vitro-data fra samme kjemikalie og fra strukturelt beslektede kjemikalier. I mangel av slike 
opplysninger er utgangsdosen 300 mg/kg.

 Dyrene doseres med et intervall på minst 24 timer for hvert dyr. Alle dyr observeres i minst 14 
dager.

 Unntaksvis, og bare dersom det kan begrunnes ut fra krav i konkrete bestemmelser, kan bruk av en 
ytterligere øvre dose på 5 000 mg/kg vurderes (se tillegg 3). Av dyrevelferdshensyn frarådes forsøk 
på dyr i GHS-kategori 5 (2 000-5 000 mg/kg), som bør vurderes bare dersom det er stor sannsynlighet 
for at resultatene fra et slikt forsøk har direkte relevans for vern av menneskers og dyrs helse eller av 
miljøet.

 I tilfeller der et dyr dør ved et forsøk med laveste fastdosenivå (5 mg/kg) i forundersøkelsen, er normal 
framgangsmåte å avslutte undersøkelsen og tildele GHS-kategori 1 (som vist i tillegg 1). Dersom 
det kreves ytterligere bekreftelse på klassifiseringen, kan imidlertid følgende tilleggsprosedyre 
utføres: Enda et dyr doseres med 5 mg/kg. Dersom dette dyret dør, bekrefter det GHS-kategori 1, og 
undersøkelsen avsluttes umiddelbart. Dersom dyret overlever, doseres maksimalt tre ytterligere dyr 
med 5 mg/kg. Siden det er høy risiko for dødsfall, bør disse dyrene doseres sekvensielt av hensyn til 
dyrevelferden. Tidsrommet mellom dosering av hvert dyr bør være tilstrekkelig til å fastslå at forrige 
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dyr kan forventes å overleve. Dersom et annet dødsfall forekommer, avsluttes doseringssekvensen 
umiddelbart, og ingen ytterligere dyr doseres. Siden forekomsten av et annet dødsfall (uavhengig av 
antallet dyr til prøving på avslutningstidspunktet) faller inn under resultat A (to eller flere dødsfall), 
følges klassifiseringsregelen i tillegg 2 ved fastdosen 5 mg/kg (kategori 1 dersom det er to eller flere 
dødsfall, eller kategori 2 dersom det ikke er flere enn ett dødsfall). For øvrig gir tillegg 4 retningslinjer 
for klassifisering i EU-systemet inntil ny GHS er innført.

1.5.3. Hovedundersøkelse

1.5.3.1. Antall dyr og dosenivåer

 Framgangsmåten for forsøket ved utgangsdosenivået er gitt av flytskjemaet i tillegg 2. Ett av tre tiltak 
kreves: Enten stoppes forsøket og riktig fareklasse tildeles, forsøket utføres med en høyere fastdose, 
eller forsøket utføres med en lavere fastdose. Av dyrevernhensyn skal imidlertid et dosenivå som har 
forårsaket dødsfall i forundersøkelsen, ikke gjentas i hovedundersøkelsen (se tillegg 2). Forsøk har 
vist at det mest sannsynlige resultat ved utgangsdosenivået er at stoffet kan klassifiseres, og at ingen 
ytterligere forsøk er nødvendige.

 Normalt anvendes til sammen fem dyr av samme kjønn for hvert dosenivå. De fem dyrene 
består av ett dyr fra forundersøkelsen dosert på valgt dosenivå sammen med ytterligere fire dyr 
(unntatt i unntakstilfeller der et dosenivå som anvendes i hovedundersøkelsen, ikke er tatt med i 
forundersøkelsen).

 Tidsrommet mellom dosering på hvert nivå bestemmes ut fra de toksiske symptomenes inntreden, 
varighet og alvorlighetsgrad. Behandling av dyr med neste dose utsettes til man har fastslått at 
de doserte dyrene overlever. Det anbefales at det om nødvendig går tre eller fire dager mellom 
doseringene på hvert dosenivå, slik at forsinket toksisitet kan observeres. Tidsrommet kan justeres 
etter behov, f.eks. dersom det ikke er mulig å trekke konklusjoner av reaksjonene.

 Dersom det vurderes å anvende en øvre fastdose på 5 000 mg/kg, skal framgangsmåten i tillegg 3 
følges.

1.5.3.2. Grenseforsøk

 Grenseforsøket utføres fortrinnsvis i situasjoner der den som utfører forsøkene, har opplysninger 
som tyder på at forsøksmaterialet kan være ikke-toksisk, dvs. være av en giftighet som bare er over 
forskriftsmessige grenser. Opplysninger om forsøksmaterialets toksisitet kan utledes fra kunnskap om 
lignende prøvde forbindelser eller lignende prøvde blandinger eller produkter, idet det tas hensyn til 
identiteten og prosentinnholdet til stoffer som er kjent for å være av toksikologisk betydning. I slike 
situasjoner der det er få eller ingen opplysninger om toksisiteten, eller der forsøksmaterialet antas å 
være giftig, utføres hovedforsøket.

 Dersom normal framgangsmåte følges, fungerer en utgangsdose på 2 000 mg/kg (eller unntaksvis 
5 000 mg/kg) etterfulgt av dosering av ytterligere fire dyr på dette nivået som et grenseforsøk med 
denne retningslinjen.

1.6. OBSERVASJONER

 Dyrene observeres enkeltvis etter doseringen minst én gang i løpet av de første 30 minuttene, 
regelmessig i de første 24 timene, med særlig oppmerksomhet de første fire timene, og deretter daglig 
i til sammen 14 dager, med mindre dyr må fjernes fra undersøkelsen og avlives humant av hensyn til 
dyrevelferd, eller finnes døde. Observasjonsperiodens varighet bør imidlertid ikke fastsettes strengt; 
den bør bestemmes ut fra de toksiske virkninger, hvor raskt de opptrer og restitusjonsperiodens 
lengde, og kan således forlenges dersom det anses nødvendig. Tidspunktene da tegn på toksisitet 
oppstår og forsvinner, er viktige, særlig dersom det er en tendens til at tegnene inntrer sent (11). Alle 
observasjoner skal registreres systematisk for hvert enkelt dyr.

 Andre observasjoner er nødvendige dersom dyrene fortsatt viser tegn på toksisitet. Observasjonene 
skal omfatte endringer i hud og pels, øyne og slimhinner og åndedrettsorganer, kretsløp, autonomt 
nervesystem og sentralnervesystem samt somatomotorisk aktivitet og atferdsmønster. Oppmerksomhet 
bør vies observasjoner av skjelving, kramper, spyttflod, diaré, sløvhet, søvn og koma. Prinsippene og 
kriteriene oppsummert i Humane Endpoints Guidance Document (8) bør tas i betraktning. Dyr som 
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finnes å være døende, og dyr som framviser alvorlig smerte eller varige tegn på alvorlig lidelse, avlives 
humant. Dersom dyr avlives av humane årsaker eller blir funnet døde, registreres dødstidspunktet så 
nøyaktig som mulig.

1.6.1. Kroppsvekt

 Vekten til hvert enkelt dyr bestemmes kort tid før forsøksstoffet tilføres, og deretter minst ukentlig. 
Vektendringer skal beregnes og registreres. Ved avslutningen av forsøket veies de overlevende dyrene 
og avlives deretter humant.

1.6.2. Patologi

 Alle forsøksdyrene, herunder de som dør under forsøket eller fjernes fra forsøket, skal undersøkes post 
mortem. Alle makropatologiske endringer skal registreres for hvert dyr. Mikroskopiundersøkelser av 
organer som viser tegn på patologiske endringer ved en makroskopisk undersøkelse av dyr som har 
overlevd i minst 24 timer, kan også vurderes, da det kan gi nyttige opplysninger.

2. DATA

 Data registreres for hvert enkelt dyr. Dessuten oppsummeres alle data i tabellform som for hver 
forsøksgruppe viser antall dyr som er benyttet, antall dyr som viser tegn på toksisitet, antall dyr som 
er funnet døde i løpet av forsøket eller blitt avlivet av humane årsaker, dødstidspunkt for hvert enkelt 
dyr, beskrivelse av toksiske virkninger og deres tidsforløp og reversibilitet samt resultatene fra post 
mortem-undersøkelsen.

3. RAPPORT

3.1. FORSØKSRAPPORT

 Forsøksrapporten skal, dersom det er relevant, inneholde følgende opplysninger:

 Forsøksstoff:

fysisk tilstand, renhet, og dersom det er relevant, fysisk-kjemiske egenskaper (herunder .
isomerisering),

identifikasjonsdata, herunder CAS-nummer..

 Bærer (eventuell):

begrunnelse for valg av bærer, dersom det ikke dreier seg om vann..

 Forsøksdyr:

art/stamme,.

dyrenes mikrobiologiske tilstand, dersom den er kjent,.

dyrenes antall, alder og kjønn (herunder eventuelt begrunnelse for bruk av hanner istedenfor .
hunner),

dyrenes opprinnelse, bovilkår, fôr osv..

 Forsøksvilkår:

nærmere opplysninger om forsøksstoffets sammensetning, herunder fysisk tilstand for dosen .
som er tilført,

nærmere opplysninger om tilførselen av forsøksstoffet, herunder tilført dosevolum og .
doseringstidspunkt,

nærmere opplysninger om fôr- og vannkvalitet (herunder type/kilde, vannkilde),.

begrunnelse for valg av utgangsdose..
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 Resultater:

oppstilling i tabellform av responsdata og dosenivå for hvert dyr (dvs. dyr som viser tegn på .
toksisitet, herunder dødelighet, virkningenes art, grad og varighet),

oppstilling i tabellform av kroppsvekt og kroppsvektendringer,.

enkeltdyrenes vekt på behandlingsdagen, deretter i ukentlige intervaller og på døds- eller .
avlivningstidspunktet,

begynnelse og tidsforløp for tegn på toksisitet, og hvorvidt disse var reversible for hvert enkelt .
dyr,

resultater fra post mortem-undersøkelsen og eventuelle histopatologiske funn for hvert enkelt .
dyr.

 Drøfting av resultatene.

 Konklusjoner.
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VEDLEGG 3

KRITERIER FOR KLASSIFISERING AV FORSØKSSTOFFER MED FORVENTET LD50-VERDI OVER 
2000 MG/KG UTEN BEHOV FOR FORSØK

Kriteriene for fareklasse 5 skal gjøre det mulig å identifisere forsøksstoffer som utgjør en relativt lav fare for akutt 
toksisitet, men som under visse vilkår kan utgjøre en fare for følsomme befolkningsgrupper. Disse stoffene antas å ha 
oral eller dermal LD50 i området 2 000-5 000 mg/kg eller tilsvarende doser for andre inntaksveier. I følgende tilfeller 
kan forsøksstoffene kan klassifiseres i fareklassen definert ved 2 000 mg/kg < LD50 < 5 000 mg/kg (klasse 5 i GHS):

dersom den på grunnlag av dødelighetsfrekvensen kan plasseres i denne klassen etter et av forsøksskjemaene i a) 
vedlegg 2,

dersom det allerede finnes pålitelig dokumentasjon som viser at LDa) 50 er i området for klasse 5-verdier, eller 
andre dyreundersøkelser eller toksiske virkninger på mennesker gir grunn til alvorlig bekymring for menneskers 
helse,

ved ekstrapolering, overslag eller måling av data, dersom det ikke er grunnlag for tildeling av en høyere b) 
fareklasse, og

det foreligger pålitelige opplysninger som viser betydelige toksiske virkninger på mennesker, eller.

dødelighet er observert ved forsøk med verdier inntil klasse 4 med oralt inntak, eller.

dersom ekspertvurderinger bekrefter betydelige kliniske tegn på toksisitet, ved forsøk med verdier inntil .
klasse 4, unntatt diaré, strittende hårlag eller ustelt pels, eller

dersom ekspertvurderinger bekrefter pålitelige opplysninger om potensial for vesentlige akutte virkninger fra .
andre dyreforsøk.

FORSØK MED DOSER OVER 2 000 MG/KG

Unntaksvis, og bare dersom det kan begrunnes ut fra krav i konkrete bestemmelser, kan bruk av en ytterligere øvre 
dose på 5 000 mg/kg vurderes. Dyrevelferdshensyn taler for å fraråde forsøk med 5 000 mg/kg, som bør vurderes 
bare dersom det er stor sannsynlighet for at resultatene fra et slikt forsøk har direkte relevans for vern av menneskers 
og dyrs helse (9).

Forundersøkelse

Beslutningskriteriene for den sekvensielle framgangsmåten i vedlegg 1 utvides til å omfatte dosenivået 5 000 mg/
kg. Dersom det brukes en utgangsdose for forundersøkelsen på 5 000 mg/kg, krever resultat A (død) forsøk med 
et nytt dyr ved 2 000 mg/kg; resultat B og C (observerbar toksisitet eller ingen toksisitet) kan 5 000 mg/kg velges 
som utgangsdose for hovedundersøkelsen. Tilsvarende gjelder at dersom det anvendes en annen utgangsdose enn 
5 000 mg/kg, vil forsøket fortsette til 5 000 mg/kg ved resultat B og C ved 2 000 mg/kg. Ved et påfølgende resultat 
A ved 5 000 mg/kg, skal utgangsdosen for hovedundersøkelsen være 2 000 mg/kg, og ved resultat B og C skal 
utgangsdosen for hovedundersøkelsen være 5 000 mg/kg.

Hovedundersøkelse

Beslutningskriteriene for den sekvensielle framgangsmåten i vedlegg 2 utvides til å omfatte dosenivået 5 000 mg/kg. 
Dersom det brukes en utgangsdose for hovedundersøkelsen på 5 000 mg/kg, krever resultat A (≥ 2 døde dyr) forsøk 
med en ny gruppe ved 2 000 mg/kg; resultat B (observerbar toksisitet og/eller ≥1 dødt dyr) eller C (ingen toksisitet) 
medfører at stoffet ikke klassifiseres i henhold til GHS. Tilsvarende gjelder at dersom det anvendes en annen 
utgangsdose enn 5 000 mg/kg, fortsetter forsøket til 5 000 mg/kg ved resultat C ved 2 000 mg/kg; oppnås deretter et 
resultat A ved 5 000 mg/kg, blir stoffet tildelt GHS-kategori 5; ved resultat B og C blir stoffet ikke klassifisert.
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VEDLEGG 2 C

B.1c AKUTT TOKSISITET (ORAL) — METODE FOR KLASSIFISERING AV AKUTT TOKSISITET

1. METODE

 Denne forsøksmetoden tilsvarer OECDs retningslinje 423 (2001).

1.1. INNLEDNING

 Metoden for klassifisering som akutt toksisk (1) i dette forsøket er en trinnvis framgangsmåte med 
bruk av tre dyr av samme kjønn per trinn. Avhengig av dødeligheten og/eller døende tilstand for 
dyrene kan det i gjennomsnitt være nødvendig med 2-4 trinn for å bedømme forsøksstoffets akutte 
toksisitet. Denne framgangsmåten er reproduserbar, bruker svært få dyr og kan rangere stoffene 
på lignende måte som andre forsøksmetoder med akutt toksisitet. Klassifiseringsmetoden for akutt 
toksisitet bygger på biometriske vurderinger (2)(3)(4)(5) med faste doser, tilstrekkelig atskilt til at et 
stoff kan rangeres for klassifiseringsformål og farevurdering. Metoden slik den ble innført i 1996, er 
grundig validert in vivo mot LD50-data fra litteraturen, både nasjonalt (6) og internasjonalt (7).

 Veiledning i valg av best egnede forsøksmetode for et gitt formål finnes i veiledningsdokumentet 
for bestemmelse av akutt oral toksisitet (8). Dette veiledningsdokumentet inneholder også 
tilleggsopplysninger om gjennomføring og tolking av forsøksmetode B.1c.

 Det er ikke nødvendig å gi forsøksstoffer i doser som er fastslått å forårsake betydelig smerte og 
lidelse på grunn av etsende eller svært irriterende virkninger. Dyr som er døende, har åpenbare 
smerter eller viser tegn på alvorlig og vedvarende lidelse, avlives humant og betraktes ved tolkingen 
av resultatene på samme måte som dyr som dør i forsøket. Kriterier for å treffe beslutning om å avlive 
døende eller alvorlig lidende dyr, og retningslinjer for å fastslå forutsigbar eller nær forestående død, 
er gjenstand for et eget veiledningsdokument (9).

 Metoden anvender forhåndsdefinerte doser, og resultatene gjør det mulig å rangere og klassifisere 
stoffet etter det globalt harmoniserte system for klassifisering av kjemikalier som forårsaker akutt 
toksisitet (10).

 I prinsippet er metoden ikke beregnet på å beregne en presis LD50, men den gjør det mulig å 
bestemme definerte eksponeringsområder der dødelighet forventes, siden død hos en del av dyrene 
fortsatt er dette forsøkets hovedendepunkt. Metoden gjør det mulig å bestemme en LD50-verdi bare 
dersom minst to doser fører til en dødelighet som er høyere enn 0 % og lavere enn 100 %. Bruk av et 
utvalg av forhåndsdefinerte doser, uavhengig av forsøksstoff, med klassifisering eksplisitt knyttet til 
antallet dyr som observeres i forskjellige tilstander, bedrer muligheten for konsistens og repeterbarhet 
ved rapportering mellom laboratorier.

 Forsøkslaboratoriet bør ta hensyn til alle tilgjengelige opplysninger før undersøkelsen gjennomføres. 
Slike opplysninger vil omfatte stoffets identitet og kjemiske struktur, dets fysisk-kjemiske egenskaper, 
resultater av eventuelle andre in vitro- eller in vivo-toksisitetsforsøk med stoffet, toksisitetsdata for 
strukturelt beslektede stoffer og forventet bruk av stoffet. Disse opplysningene er nødvendige for å 
overbevise alle berørte parter om at forsøket er relevant for vern av menneskers helse og er nyttig ved 
valg av passende utgangsdose.

1.2. DEFINISJONER

 Akutt oral toksisitet: Skadevirkninger som opptrer etter oralt inntak av én enkelt dose av et stoff 
eller flere doser gitt i løpet av 24 timer.

 Forsinket død: Det forhold at et dyr ikke dør eller framstår som døende innen 48 timer, men dør 
senere i den 14 dagers observasjonsperioden.
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 Dose: Den mengde forsøksstoff som gis. Dosen uttrykkes som vekt av forsøksstoff per vektenhet av 
forsøksdyr (f.eks. mg/kg).

 Observerbar toksisitet: En generell term som beskriver klare tegn på toksisitet etter tilførsel av et 
forsøksstoff (se for eksempel (3)), slik at det ved nest høyeste faste dose kan forventes enten alvorlig 
smerte og varige tegn på alvorlig lidelse, døende tilstand (kriterier er gitt i Humane Endpoints 
Guidance Document (8)) eller sannsynlig dødelighet hos de fleste dyr.

 GHS: Globally Harmonised Classification System for Chemical Substances and Mixtures (globalt 
harmonisert klassifiseringssystem for kjemiske stoffer og blandinger). Et fellesprosjekt for OECD 
(helse og miljø), FNs ekspertkomité for transport av farlige stoffer (fysisk-kjemiske egenskaper) og 
ILO (farekommunikasjon), koordinert av Interorganisation for the Sound Management of Chemicals 
(IOMC).

 Forestående død: Det forhold at en døende tilstand eller død forventes før neste planlagte 
observasjon. Blant tegn på denne tilstanden hos gnagere er kramper, sideleie, liggende stilling og 
skjelving. (Flere opplysninger finnes i Humane Endpoint Guidance Document (9).)

 LD50 (den dose som fører til at halvparten av dyrene i en forsøksgruppe dør): En statistisk 
beregnet enkeltdose av et stoff som kan forventes å forårsake død hos 50 % av de dyr som tilføres 
stoffet oralt. LD50-verdien uttrykkes som vekt av forsøksstoffet per vektenhet forsøksdyr (mg/kg).

 Grensedose: En dose ved øvre begrensning for forsøket (2 000 eller 5 000 mg/kg).

 Døende tilstand: En tilstand der dyret dør eller ikke kan overleve, selv med behandling. (Flere 
opplysninger finnes i Humane Endpoint Guidance Document (9).)

 Forutsigbar død: Tilstedeværelse av kliniske tegn på død på et kjent tidspunkt eller i framtiden før 
den planlagte avslutningen av forsøket, for eksempel manglende evne til å få tak i vann eller fôr. 
(Flere opplysninger finnes i Humane Endpoint Guidance Document (9).)

1.3. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Forsøksmetodens prinsipp består i en trinnvis framgangsmåte som med et minst mulig antall dyr per 
trinn gir tilstrekkelig informasjon om forsøksstoffets akutte toksisitet til at stoffet kan klassifiseres. 
Stoffet gis oralt til en gruppe forsøksdyr i en av de definerte dosene. Stoffet prøves ved en trinnvis 
metode der i hvert trinn anvendes tre dyr av samme kjønn (normalt hunndyr). Fravær eller 
tilstedeværelse av stoffrelatert dødelighet hos dyr dosert i et trinn, bestemmer neste trinn,

dvs.:ingen ytterligere forsøk er nødvendig,.

dosering av ytterligere tre dyr med samme dose,.

dosering av ytterligere tre dyr med neste høyere eller neste lavere dosenivå..

 Nærmere opplysninger om framgangsmåten er gitt i vedlegg 1. Metoden gjør det mulig å vurdere 
stoffets klassifisering i en av toksisitetsklassene fastsatt ved avgrensende LD50-verdier.

1.4. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.4.1. Valg av dyreart

 Foretrukket gnagerart er rotte, selv om andre gnagerarter kan benyttes. Normalt benyttes hunndyr 
(9). Det skyldes at undersøkelser av konvensjonelle LD50-forsøk gjengitt i faglitteraturen viser at 
det er liten forskjell i følsomhet mellom kjønnene, men i tilfeller der det er observert forskjeller, er 
hunndyr generelt noe mer følsomme (11). Dersom kunnskap om toksikologiske eller toksikokinetiske 
egenskaper ved strukturelt beslektede stoffer tyder på at hanndyr kan forventes å være mer følsomme, 
kan de benyttes. Dersom forsøket utføres på hanndyr, skal fyllestgjørende begrunnelse gis.

 Det anvendes sunne, unge voksne dyr av vanlig anvendte laboratoriestammer. Hunndyr skal ikke 
ha født, og skal ikke være drektige. Hvert dyr skal ved begynnelsen av doseringen være mellom 8 
og 12 uker gammelt, og vekten skal være innenfor et intervall på ± 20 % av gjennomsnittsvekten til 
eventuelle tidligere doserte dyr.
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1.4.2. Hold og fôringsvilkår

 Temperaturen i forsøksdyrenes rom skal være 22 °C ± 3 °C. Selv om den relative luftfuktigheten 
skal være minst 30 % og fortrinnsvis ikke over 70 % utenom ved rengjøring av rommet, bør 50-60 % 
tilstrebes. Det benyttes kunstig belysning med veksling mellom tolv timers lys og tolv timers mørke. 
Som fôr anvendes vanlig laboratoriefôr med ubegrenset tilgang på drikkevann. Dyr kan grupperes i 
bur etter dose, men antallet dyr per bur skal ikke være til hinder for nøye observasjon av hvert dyr.

1.4.3. Forberedelse av dyrene

 Dyrene velges vilkårlig, merkes med henblikk på individuell identifikasjon og holdes i sine bur i 
minst fem dager før forsøket begynner, slik at de venner seg til laboratorieomgivelsene.

1.4.4. Tilberedning av dosene

 Generelt gis forsøksstoffene i konstant volum over hele dosespekteret som skal prøves, ved at 
konsentrasjonen i stoffblandingen varieres. Dersom forsøket utføres med et flytende produkt eller 
en blanding, kan det imidlertid være mer relevant for den etterfølgende risikovurderingen for 
stoffet å anvende ufortynnet forsøksstoff, dvs. konstant konsentrasjon, og dette kreves av enkelte 
reguleringsmyndigheter. Uansett skal det maksimale dosevolumet for tilførsel ikke overskrides. 
Det maksimale væskevolumet som kan tilføres på én gang, avhenger av størrelsen på forsøksdyret. 
For gnagere skal volumet normalt ikke overstige 1 ml/100 g kroppsvekt; for vandige løsninger kan 
imidlertid 2 mg/kg kroppsvekt vurderes. Når det gjelder doseringsstoffblandingens sammensetning, 
anbefales bruk av en vandig løsning/suspensjon/emulsjon dersom dette er mulig; deretter er prioritert 
rekkefølge en løsning/suspensjon/emulsjon i olje (f.eks. maisolje) og deretter eventuelt løsning i 
andre bærere. For andre bærere enn vann må bærerens toksikologiske egenskaper være kjent. Dosene 
tilberedes kort tid før tilførselen, med mindre stoffblandingens stabilitet over anvendelsesperioden er 
kjent og vurdert å være akseptabel.

1.5. FRAMGANGSMÅTE

1.5.1. Tilførsel av doser

 Forsøksstoffet gis i én enkelt dose ved hjelp av en magesonde eller egnet intubasjonskanyle. I 
unntakstilfeller der det ikke er mulig å gi stoffet i én enkelt dose, kan dosen gis i mindre porsjoner 
over et tidsrom på høyst 24 timer.

 Dyrene skal faste før forsøksstoffet tilføres (f.eks. natten over for rotter eller tre til fire timer for mus; 
det skal imidlertid være fri tilgang på drikkevann). Etter fasten veies dyrene før forsøksstoffet tilføres. 
Når forsøksstoffet er tilført, kan fôret holdes tilbake i ytterligere tre til fire timer for rotter eller én til to 
timer for mus. Dersom en dose tilføres i flere omganger over et visst tidsrom, kan det være nødvendig 
å gi dyrene fôr og vann, avhengig av tidsrommets lengde.

1.5.2. Antall dyr og dosenivåer

 Tre dyr anvendes ved hvert trinn. Som utgangsdose anvendes et av fire faste nivået: 5, 30, 300 og 
2 000 mg/kg kroppsvekt. Utgangsdosenivået bør være det dosenivået som har størst sannsynlighet 
for å forårsake dødelighet i noen av de doserte dyrene. Flytskjemaene i tillegg 1 beskriver 
framgangsmåten som skal følges for hver av utgangsdosene. Dessuten gir tillegg 4 veiledning i 
klassifisering i EU-systemet til ny GHS innføres.

 Dersom tilgjengelige opplysninger tyder på at dødelighet ikke kan forventes ved høyeste startdosenivå 
(2 000 mg/kg kroppsvekt), skal det utføres et grenseforsøk. Dersom det ikke foreligger opplysninger 
om stoffet som skal prøves, anbefales det av hensyn til dyrevelferden at en utgangsdose på 300 mg/
kg kroppsvekt benyttes.

 Tidsrommet mellom dosering på hvert nivå bestemmes ut fra de toksiske symptomenes inntreden, 
varighet og alvorlighetsgrad. Behandling av dyr med neste dose utsettes til man har fastslått at de 
doserte dyrene overlever.
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 Unntaksvis, og bare dersom det kan begrunnes ut fra krav i konkrete bestemmelser, kan bruk av en 
ytterligere øvre dose på 5 000 mg/kg vurderes (se tillegg 2). Av dyrevelferdshensyn frarådes forsøk 
på dyr i GHS-kategori 5 (2 000-5 000 mg/kg), som bør vurderes bare dersom det er stor sannsynlighet 
for at resultatene fra et slikt forsøk har direkte relevans for vern av menneskers og dyrs helse eller av 
miljøet.

1.5.3. Grenseforsøk

 Grenseforsøket utføres fortrinnsvis i situasjoner der den som utfører forsøkene, har opplysninger 
som tyder på at forsøksmaterialet kan være ikke-toksisk, dvs. ha en giftighet som bare er over 
forskriftsmessige grenser. Opplysninger om forsøksmaterialets toksisitet kan utledes fra kunnskap om 
lignende prøvede forbindelser eller lignende prøvede blandinger eller produkter, idet det tas hensyn til 
identiteten og prosentinnholdet til stoffer som er kjent for å være av toksikologisk betydning. I slike 
situasjoner der det er få eller ingen opplysninger om toksisiteten, eller der forsøksmaterialet antas å 
være giftig, utføres hovedforsøket.

 Et grenseforsøk med en utgangsdose på 2 000 mg/kg kan utføres med seks dyr (tre dyr i hvert trinn). 
Unntaksvis kan et grenseforsøk med et dosenivå på 5 000 mg/kg utføres med tre dyr (se tillegg 
2). Dersom dødelighet forbundet med forsøksstoffet observeres, kan det være nødvendig å utføre 
ytterligere forsøk på neste lavere nivå.

1.6. OBSERVASJONER

 Dyrene observeres enkeltvis etter doseringen minst én gang i løpet av de første 30 minuttene, 
regelmessig i de første 24 timene, med særlig oppmerksomhet de første fire timene, og deretter daglig 
i til sammen 14 dager, med mindre dyr må fjernes fra undersøkelsen og avlives humant av hensyn til 
dyrevelferd, eller finnes døde. Observasjonsperiodens varighet bør imidlertid ikke fastsettes strengt; 
den bør bestemmes ut fra de toksiske virkninger, hvor raskt de opptrer og restitusjonsperiodens 
lengde, og kan således forlenges dersom det anses nødvendig. Tidspunktene da tegn på toksisitet 
oppstår og forsvinner, er viktige, særlig dersom det er en tendens til at tegnene inntrer sent (12). Alle 
observasjoner skal registreres systematisk for hvert enkelt dyr.

 Andre observasjoner er nødvendige dersom dyrene fortsatt viser tegn på toksisitet. Observasjonene 
skal omfatte endringer i hud og pels, øyne og slimhinner og åndedrettsorganer, kretsløp, autonomt 
nervesystem og sentralnervesystem samt somatomotorisk aktivitet og atferdsmønster. Oppmerksomhet 
bør vies observasjoner av skjelving, kramper, spyttflod, diaré, sløvhet, søvn og koma. Prinsippene og 
kriteriene oppsummert i Humane Endpoints Guidance Document (9) bør tas i betraktning. Dyr som 
finnes å være døende, og dyr som framviser alvorlig smerte eller varige tegn på alvorlig lidelse, avlives 
humant. Dersom dyr avlives av humane årsaker eller blir funnet døde, registreres dødstidspunktet så 
nøyaktig som mulig.

1.6.1. Kroppsvekt

 Vekten til hvert enkelt dyr bestemmes kort tid før forsøksstoffet tilføres, og deretter minst ukentlig. 
Vektendringer skal beregnes og registreres. Ved avslutningen av forsøket veies de overlevende dyrene 
og avlives deretter humant.

1.6.2. Patologi

 Alle forsøksdyrene, herunder de som dør under forsøket eller fjernes fra forsøket, skal undersøkes post 
mortem. Alle makropatologiske endringer skal registreres for hvert dyr. Mikroskopiundersøkelser av 
organer som viser tegn på patologiske endringer ved en makroskopisk undersøkelse av dyr som har 
overlevd i minst 24 timer, kan også vurderes, da det kan gi nyttige opplysninger.
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2. DATA

 Data registreres for hvert enkelt dyr. Dessuten oppsummeres alle data i tabellform som for hver 
forsøksgruppe viser antall dyr som er benyttet, antall dyr som viser tegn på toksisitet, antall dyr som 
er funnet døde i løpet av forsøket eller blitt avlivet av humane årsaker, dødstidspunkt for hvert enkelt 
dyr, beskrivelse av toksiske virkninger og deres tidsforløp og reversibilitet samt resultatene fra post 
mortem-undersøkelsen.

3. RAPPORT

3.1. Forsøksrapport

 Forsøksrapporten skal, dersom det er relevant, inneholde følgende opplysninger:

 Forsøksstoff:

fysisk tilstand, renhet og, dersom det er relevant, fysisk-kjemiske egenskaper (herunder .
isomerisering),

identifikasjonsdata, herunder CAS-nummer..

 Bærer (eventuell):

begrunnelse for valg av bærer, dersom det ikke dreier seg om vann..

 Forsøksdyr:

art/stamme,.

dyrenes mikrobiologiske tilstand, dersom den er kjent,.

dyrenes antall, alder og kjønn (herunder eventuelt begrunnelse for bruk av hanndyr istedenfor .
hunndyr),

dyrenes opprinnelse, bovilkår, fôr osv..

 Forsøksvilkår:

nærmere opplysninger om forsøksstoffets sammensetning, herunder fysisk tilstand for dosen .
som er tilført,

nærmere opplysninger om tilførselen av forsøksstoffet, herunder tilført dosevolum og .
doseringstidspunkt,

nærmere opplysninger om fôr- og vannkvalitet (herunder type/kilde, vannkilde),.

begrunnelse for valg av utgangsdose..

 Resultater:

oppstilling i tabellform av responsdata og dosenivå for hvert dyr (dvs. dyr som viser tegn på .
toksisitet, herunder dødelighet, virkningenes art, grad og varighet),

oppstilling i tabellform av kroppsvekt og kroppsvektendringer,.

enkeltdyrenes vekt på behandlingsdagen, deretter i ukentlige intervaller og på døds- eller .
avlivningstidspunktet,

begynnelse og tidsforløp for tegn på toksisitet, og hvorvidt disse var reversible for hvert enkelt .
dyr,

resultater fra post mortem-undersøkelsen og eventuelle histopatologiske funn for hvert enkelt .
dyr.

 Drøfting av resultatene.

 Konklusjoner.
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VEDLEGG 1

FRAMGANGSMÅTE FOR HVER AV UTGANGSDOSENE

GENERELLE MERKNADER

For hver utgangsdose angir forsøksskjemaene i dette vedlegg hvilken framgangsmåte som skal følges.

Vedlegg 1 A: Utgangsdose er 5 mg/kg kroppsvekt.

Vedlegg 1 B: Utgangsdose er 50 mg/kg kroppsvekt.

Vedlegg 1 C: Utgangsdose er 300 mg/kg kroppsvekt.

Vedlegg 1 D: Utgangsdose er 2 000 mg/kg kroppsvekt.

Avhengig av antallet humant avlivede eller døde dyr er forsøksmetoden som angitt ved pilene.
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VEDLEGG 2

KRITERIER FOR KLASSIFISERING AV FORSØKSSTOFFER MED FORVENTET LD50-VERDI OVER 
2000 MG/KG UTEN BEHOV FOR FORSØK

Kriterier for fareklasse 5 skal gjøre det mulig å identifisere forsøksstoffer som utgjør en relativt lav fare for akutt 
toksisitet, men som under visse vilkår kan utgjøre en fare for følsomme befolkningsgrupper. Disse stoffene antas å ha 
oral eller dermal LD50 i området 2 000-5 000 mg/kg eller tilsvarende doser for andre inntaksveier. I følgende tilfeller 
kan forsøksstoffene klassifiseres i fareklassen definert ved 2 000 mg/kg < LD50 < 5 000 mg/kg (kategori 5 i GHS):

dersom den kan tilordnes denne kategorien ved et av forsøksskjemaene i tillegg 2 på grunnlag av a) 
dødelighetsfrekvensen,

dersom det allerede finnes pålitelig dokumentasjon som viser at LDc) 50 er i området for kategori 5-verdier, eller 
andre dyreundersøkelser eller toksiske virkninger på mennesker gir grunn til bekymring for menneskers helse av 
en akutt natur,

ved ekstrapolering, overslag eller måling av data, dersom det ikke er grunnlag for tildeling av en farligere klasse, d) 
og

det foreligger pålitelige opplysninger som viser betydelige toksiske virkninger på mennesker, eller.

dødelighet er observert ved forsøk med verdier inntil kategori 4 med oralt inntak, eller.

dersom ekspertvurderinger bekrefter betydelige kliniske tegn på toksisitet, ved forsøk med verdier inntil .
kategori 4, unntatt diaré, strittende hårlag eller ustelt pels, eller

dersom ekspertvurderinger bekrefter pålitelige opplysninger om potensial for vesentlige akutte virkninger fra .
andre dyreforsøk.

FORSØK MED DOSER OVER 2 000 MG/KG

Dyrevelferdshensyn taler for å fraråde forsøk med 5 000 mg/kg, de bør vurderes bare dersom det er stor sannsynlighet 
for at resultatene fra et slikt forsøk har direkte relevans for vern av menneskers og dyrs helse (10). Ingen ytterligere 
forsøk utføres ved høyere dosenivåer.

Dersom det kreves forsøk med en dose på 5 000 mg/kg, er det tilstrekkelig med ett trinn (dvs. tre dyr). Dersom det 
først doserte dyret dør, fortsetter doseringen ved 2 000 mg/kg etter flytskjemaene i tillegg 1. Dersom det første dyret 
overlever, doseres ytterligere to dyr. Dersom bare ett av de tre dyrene dør, antas LD50-verdien å overstige 5 000 mg/
kg. Dersom begge dyrene dør, fortsetter doseringen ved 2 000 mg/kg.
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VEDLEGG 3

FORSØKSMETODE B.1c Veiledning i klassifisering etter EU-skjemaet i overgangsperioden før det det globalt harmoniserte 
klassifiseringssystem (GHS) (tatt fra henvisning (8)) er gjennomført i sin helhet
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VEDLEGG 2 D

B.4. AKUTT TOKSISITET — HUDIRRITASJON/-ETSING

1. METODE

Denne metoden tilsvarer OECDs retningslinje 404 (2002).

1.1. INNLEDNING

 Ved utarbeidingen av denne ajourførte metoden er det lagt særlig vekt på mulige forbedringer 
med tanke på betydningen av dyrevelferd og på vurdering av alle foreliggende opplysninger om 
forsøksstoffet for å unngå unødvendige forsøk med laboratoriedyr. I metoden inngår en anbefaling av 
at man før det beskrevne in vivo-forsøket for stoffets etsing/irritasjon utføres, gjennomfører en kritisk 
analyse av eksisterende relevante data. Dersom eksisterende data er utilstrekkelige, kan de utbygges 
ved hjelp av sekvensiell prøving (1). Forsøksstrategien omfatter utførelse av validerte og anerkjente 
in vitro-forsøk, og er nøye angitt i vedlegget til denne metoden. Dessuten anbefales det, dersom det er 
hensiktsmessig, at man ved det innledende in vivo-forsøket legger på de tre forsøkslappene på dyret 
suksessivt istedenfor samtidig.

 Av hensyn til vitenskapelig kvalitet og dyrevelferd bør in vivo-forsøk ikke utføres før alle relevante 
data om stoffets potensielle hudetsende eller irriterende virkninger er vurdert kritisk. Slike data 
vil omfatte dokumentasjon fra eksisterende undersøkelser på mennesker og/eller laboratoriedyr, 
dokumentasjon av etsende eller irriterende virkning av ett eller flere strukturelt beslektede stoffer 
eller blandinger av slike stoffer, data som dokumenterer at stoffet er sterkt surt eller basisk (2)(3), og 
resultater fra validerte og anerkjente in vitro- eller ex vivo-forsøk (4)(5)(5a). Denne analysen skulle 
redusere behovet for in vivo-forsøk med hudetsende eller -irriterende virkning av stoffer som det 
allerede finnes tilstrekkelig dokumentasjon for fra andre undersøkelser for disse to endepunktene.

 En foretrukket sekvensiell forsøksstrategi som innebærer utførelse av validerte og anerkjente in vitro- 
eller ex vivo-forsøk med etsing/irritasjon, er angitt i vedlegget til denne metoden. Denne strategien 
ble utviklet i en OECD-arbeidsgruppe og samstemmig anbefalt av deltakerne (6), og er vedtatt som 
anbefalt forsøksstrategi i det globale system for klassifisering av kjemiske stoffer (GHS) (7). Selv 
om denne sekvensielle forsøksstrategien ikke inngår som en del av forsøksmetode B.4, anbefales 
det å følge denne forsøksstrategien før in vivo-forsøk utføres. For nye stoffer anbefales den trinnvise 
forsøksstrategien for å innhente vitenskapelig forsvarlige opplysninger om stoffets etsende eller 
irriterende virkning. For eksisterende stoffer med utilstrekkelige data om hudetsende eller -irriterende 
virkning bør strategien benyttes for å supplere disse dataene. Bruk av andre forsøksstrategier eller-
metoder, eller beslutning om ikke å anvende en trinnvis framgangsmåte, skal begrunnes.

 Dersom potensial for etsende eller irriterende virkning ikke kan bestemmes ved hjelp av kritisk 
analyse, vurderes et in vivo-forsøk (se vedlegget).

1.2. DEFINISJONER

 Hudirritasjon er danning av reversibel skade i huden etter anbringelse av et stoff i inntil fire timer.

 Etsende virkning på huden er danning av irreversibel vevsskade i huden, det vil si synlig nekrose 
gjennom overhuden og inn i lærhuden, etter anbringelse av et forsøksstoff i inntil fire timer. Typiske 
etsingsreaksjoner er sår, blødninger, blodige skorper, og ved slutten av observasjonsperioden på 14 
dager, avfarging som følge av bleking av huden, hele områder med skallethet og arr. Histopatologisk 
undersøkelse bør vurderes for å vurdere uklare skader.

1.3. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Forsøksstoffet i én enkelt dose anbringes på huden til flere forsøksdyr; ubehandlede hudområder på 
dyret fungerer som kontroll. Graden av hudirritasjon eller -etsing observeres og graderes med fastsatte 
mellomrom og beskrives ytterligere med henblikk på en fullstendig vurdering av virkningene. 
Observasjonsperiodens varighet bør være tilstrekkelig til at det kan foretas en fullstendig vurdering 
av de observerte virkningenes reversibilitet.
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 Dyr som viser varige tegn på alvorlig lidelse og/eller smerte i en del av forsøket, avlives humant, og 
stoffet vurderes deretter. Kriterier for å treffe beslutning om å avlive døende eller alvorlig lidende dyr, 
og retningslinjer for å fastslå forutsigbar eller nær forestående død, finnes i henvisning (8).

1.4. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.4.1. Forberedelse av in vivo-forsøket

1.4.1.1. Valg av dyreart

 Foretrukket laboratoriedyr er albinokanin, og sunne, unge voksne kaniner anvendes. Eventuell bruk 
av andre arter skal begrunnes.

1.4.1.2. Forberedelse av dyrene

 Cirka 24 timer før forsøket fjernes pelsen fra ryggen til dyrene ved klipping eller barbering. Når 
pelsen klippes eller barberes, er det viktig at huden ikke blir irritert, og at bare dyr med frisk, uskadd 
hud anvendes.

 Noen kaninstammer har områder med tette hår som er mer framtredende visse deler av året. Slike 
områder med tett hårvekst skal ikke brukes som forsøksområder.

1.4.1.3. Hold og fôring

 Dyrene holdes i hvert sitt bur. Temperaturen i forsøksdyrenes rom skal være 20 °C (± 3 °C) for 
kaniner. Selv om den relative luftfuktigheten skal være minst 30 % og fortrinnsvis ikke over 70 % 
utenom ved rengjøring av rommet, bør 50-60 % tilstrebes. Det benyttes kunstig belysning med 
veksling mellom tolv timers lys og tolv timers mørke. Som fôr anvendes vanlig laboratoriefôr med 
ubegrenset tilgang på drikkevann.

1.4.2. Framgangsmåte

1.4.2.1. Anbringelse av forsøksstoffet

 Forsøksstoffet anbringes på et lite hudområde (ca. 6 cm2) og dekkes med et lite stykke gasbind 
holdt på plass av ikke-irriterende heftplaster. Dersom direkte anbringelse ikke er mulig (f.eks. 
væsker eller visse pastaer), anbringes forsøksstoffet først på gasbindstykket, som deretter plasseres 
på huden. Gasbindstykket bør holdes i løs kontakt med huden av en halvtett forbinding i hele 
eksponeringsperioden. Dersom forsøksstoffet anbringes på gasbindstykket, bør dette festes på huden 
på en slik måte at det er god kontakt og jevn fordeling av stoffet på huden. Det bør unngås at dyret 
når gasbindstykket og dermed kan innta eller inhalere forsøksstoffet.

 Forsøksstoffer i væskeform anbringes vanligvis ufortynnet. Ved forsøk med faste stoffer (som kan 
pulveriseres dersom det anses nødvendig) fuktes forsøksstoffet med minst mulig mengde vann, (eller 
om nødvendig, annen passende bærer) slik at det oppnås god hudkontakt. Dersom andre bærere enn 
vann anvendes, skal bærerens eventuelle innflytelse på forsøksstoffets hudirritasjon være minimal.

 Ved avslutningen av eksponeringstiden, som vanligvis er fire timer, fjernes restene av forsøksstoffet, 
om mulig med vann eller et egnet løsemiddel som ikke endrer den eksisterende respons eller 
overhudens beskaffenhet.

1.4.2.2. Dosenivå

 En dose på 0,5 ml væske eller 0,5 ml fast stoff anbringes på forsøksområdet.

1.4.2.3. Innledende forsøk (in vivo-forsøk med hudirritasjon/hudetsing med ett dyr)

 Det anbefales sterkt at in vivo-forsøket utføres med ett dyr innledningsvis, særlig dersom stoffet 
mistenkes som potensielt etsende. Dette er i samsvar med strategien for sekvensielle forsøk  
(se tillegg 1).
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 Dersom stoffet er bedømt som etsende på grunnlag av kritisk analyse, er ingen ytterligere 
dyreforsøk nødvendige. For de fleste stoffer som mistenkes for å være etsende, er ytterligere in 
vivo-forsøk vanligvis unødvendig. I tilfeller der det synes nødvendig med ytterligere data på grunn 
av utilstrekkelig dokumentasjon, kan det imidlertid utføres begrensede dyreforsøk etter følgende 
framgangsmåte: Inntil tre forsøkslapper anbringes sekvensielt på dyret. Første lapp fjernes etter tre 
minutter. Dersom ingen alvorlig hudreaksjon observeres, anbringes enda en lapp og fjernes etter en 
time. Dersom observasjoner på dette stadiet tyder på at eksponering humant kan utvides til fire timer, 
anbringes en tredje lapp som fjernes etter fire timer, og reaksjonen vurderes.

 Dersom etsende virkning observeres etter noen av de tre sekvensielle eksponeringene, avsluttes 
forsøket umiddelbart. Dersom etsende virkning ikke observeres etter fjerning av siste lapp, observeres 
dyret i 14 dager, med mindre etsing utvikles på et tidligere tidspunkt.

 I tilfeller der forsøksstoffet ikke forventes å gi etsing, men kan være irriterende, anbringes én enkelt 
lapp på ett dyr i fire timer.

1.4.2.4. Bekreftelsesforsøk (in vivo-forsøk med hudirritasjon med flere dyr)

 Dersom etsende virkning ikke observeres i det innledende forsøket, skal irriterende eller negativ 
reaksjon bekreftes på inntil to ytterligere dyr, hvert med én lapp, med en eksponeringsperiode på 
fire timer. Dersom irriterende virkning observeres i det innledende forsøket, kan bekreftelsesforsøket 
utføres sekvensielt, eller ved eksponering av ytterligere to dyr samtidig. I unntakstilfeller der det 
innledende forsøket ikke utføres, kan to eller tre dyr behandles med én enkelt lapp, som fjernes 
etter fire timer. Dersom to dyr anvendes og begge viser samme reaksjon, er ingen ytterligere forsøk 
nødvendige. Ellers prøves også et tredje dyr. Ved uklar reaksjon kan det være nødvendig å evaluere 
resultatene med bruk av flere dyr.

1.4.2.5. Observasjonsperiode

 Observasjonsperioden skal være tilstrekkelig til at det kan foretas en fullstendig vurdering av de 
observerte virkningenes reversibilitet. Forsøket bør imidlertid avsluttes snarest dersom dyret viser 
varige tegn på alvorlig smerte eller lidelse. Til bestemmelse av virkningenes reversibilitet observeres 
dyrene i inntil 14 dager etter fjerning av lappene. Dersom reversibilitet observeres innen 14 dager, 
avsluttes forsøket på dette tidspunktet.

1.4.2.6. Kliniske observasjoner og klassifisering av hudreaksjoner

 Alle dyr observeres for tegn til rødme av huden og ødem, og reaksjonen graderes etter 60 minutter 
og deretter 24, 48 og 72 timer etter fjerning av lappen. I det innledende forsøket undersøkes dessuten 
forsøksområdet straks etter fjerning av lappen. Hudreaksjoner klassifiseres og registreres etter 
inndelingen i tabellen nedenfor. Dersom det er hudskader som ikke kan identifiseres som irritasjon 
eller etsing ved 72 timer, kan det være nødvendig med ytterligere observasjoner for å bestemme 
virkningenes reversibilitet. I tillegg til observasjoner med hensyn til irritasjon skal alle lokale toksiske 
virkninger, for eksempel tap av hudens fettinnhold, og eventuelle systemiske skadevirkninger 
(f.eks. virkninger på kliniske tegn på toksisitet og kroppsvekt) beskrives fullstendig og registreres. 
Histopatologiske undersøkelser bør vurderes for å klarlegge uklare reaksjoner.

 Graderingen av øyereaksjoner er nødvendigvis subjektiv. For å få en mer ensartet gradering av 
øyereaksjonene og for å bistå forsøkslaboratoriene og de som medvirker ved forsøkene og tolkingen av 
forsøksresultatene, må de som utfører forsøkene, være tilstrekkelig fortrolige med graderingssystemet 
som benyttes (se tabellen nedenfor). En illustrert veiledning til gradering av hudirritasjon og andre 
skader kan være nyttig (9).

2. DATA

2.1. FRAMLEGGING AV RESULTATENE

 Resultatene av undersøkelsen skal oppsummeres i den endelige forsøksrapporten, og skal omfatte alle 
enkeltheter som er angitt i nr. 3.1.
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2.2. VURDERING AV RESULTATENE

 Graden av hudirritasjon vurderes ut fra skadenes art, alvorlighetsgrad og reversibilitet eller 
irreversibilitet. De enkelte alvorlighetsgrader representerer ingen absolutt standard for stoffets 
irriterende egenskaper, siden andre virkninger av forsøksstoffet også evalueres. I stedet bør de enkelte 
grader betraktes som referanseverdier og ha betydning bare når de underbygges av en fullstendig 
beskrivelse og vurdering av samtlige observasjoner.

 Ved vurdering av irritasjonsreaksjoner det også tas hensyn til hudskaders reversibilitet. Dersom 
reaksjoner som skallethet (begrenset område), hyperkeratose, hyperplasi og flass vedvarer til slutten 
av den 14-dagers observasjonsperioden, anses forsøksstoffet som irriterende.

3. RAPPORT

3.1. FORSØKSRAPPORT

 Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

 Begrunnelse for in vivo-forsøk: Kritisk analyse av allerede foreliggende forsøksdata, herunder 
resultater fra sekvensiell forsøksstrategi:

beskrivelse av relevante data som er tilgjengelige fra tidligere forsøk,.

data utledet i hvert trinn i forsøksstrategien,.

beskrivelse av utførte . in vivo-forsøk, herunder detaljerte opplysninger om framgangsmåte, 
resultater oppnådd med forsøks-/referansestoffer,

kritisk analyse med henblikk på utførelse av . in vivo-undersøkelse.

Forsøksstoff:

identifikasjonsdata (f.eks. CAS-nummer, kilde, renhet, kjente urenheter, partinummer),.

fysisk tilstand og fysisk-kjemiske egenskaper (f.eks. pH, flyktighet, løselighet, stabilitet),.

for blandinger, sammensetning og relativt prosentinnhold av bestanddelene..

Bærer:

identifikasjon, konsentrasjon (om relevant), anvendt volum,.

begrunnelse for valg av bærer..

Forsøksdyr:

art/stamme, begrunnelse for bruk av andre dyr enn albinokaniner,.

antall dyr av hvert kjønn,.

de enkelte dyrs vekt ved begynnelsen og avslutningen av forsøket,.

alder ved begynnelsen av forsøket,.

dyrenes opprinnelse, miljøvilkår, fôr osv..

Forsøksvilkår:

teknikk ved forberedelse av anbringelsesstedet for lappene,.

nærmere opplysninger om lappenes materiale og anbringelsesteknikk,.

nærmere opplysninger om tilberedning av forsøksstoffet, anbringelse og fjerning..
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Resultater:

oppstilling i tabellform av irritasjons-/etsingsreaksjoner for hvert dyr på alle observerte .
tidspunkter,

beskrivelser av alle observerte skader,.

forklarende beskrivelse av art og grad av observert irritasjon eller etsing, og eventuelle .
histopatologiske funn,

beskrivelser av andre skadelige lokale (f.eks. avfetting av huden) og systemiske virkninger samt .
hudirritasjon eller -etsing.

Drøfting av resultatene.
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TABELL: GRADERING AV HUDREAKSJONER

Rødme- og skorpedanning

Ingen rødme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Svært lett rødme (knapt synlig)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Veldefinert rødme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Moderat til kraftig rødme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Kraftig rødme (rødfiolett farge) til skorpedannelse som umuliggjør gradering av rødme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Maksimal verdi: 4

Ødemdanning

Intet ødem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Svært lett ødem (knapt synlig) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Lett ødem (områdets omkrets er vel avgrenset av en tydelig hevelse)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Moderat ødem (hevelse på ca. 1 mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Kraftig ødem (hevelse på mer enn 1 mm og utstrekning utover det eksponerte område . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Maksimal verdi: 4

Histopatologiske undersøkelser kan foretas for å klarlegge uklare reaksjoner.
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VEDLEGG

Strategi for sekvensielle forsøk med irriterende og etsende virkning på huden

GENERELLE BETRAKTNINGER

Av hensyn til vitenskapelig troverdighet og dyrevelferd er det viktig å unngå unødvendig bruk av dyr og å minimere 
bruken av forsøk som kan gi alvorlige reaksjoner hos dyr. Alle opplysninger om et stoff som er relevant for dets 
potensielle etsende eller irriterende virkning på huden, bør vurderes før in vivo-forsøk vurderes utført. Det kan 
allerede finnes tilstrekkelig dokumentasjon til at et forsøksstoff kan klassifiseres med hensyn til hudetsende eller 
-irriterende potensial, uten at det er behov for å utføre forsøk på laboratoriedyr. Bruk av kritisk analyse og en strategi 
for sekvensielle forsøk vil dermed redusere behovet for in vivo-forsøk, særlig dersom stoffet kan tenkes å framkalle 
alvorlige reaksjoner.

Det anbefales å benytte en kritisk analyse for vurdering av eksisterende opplysninger med hensyn til stoffers 
irriterende og etsende virkninger på huden, for å avgjøre om det skal utføres ytterligere undersøkelser utover in vivo-
hudundersøkelser for å bidra til å karakterisere et slikt potensial. Dersom det er behov for flere undersøkelser, anbefales 
det at strategien for sekvensielle forsøk anvendes for å utvikle relevante forsøksdata. For stoffer som det ikke ennå 
ikke er utført forsøk med, anvendes strategien for sekvensielle forsøk til å utvikle nødvendige datasett for vurdering 
av hudetsende eller -irriterende potensial. Forsøksstrategien beskrevet i dette vedlegg er utviklet av en arbeidsgruppe 
under OECD (1), senere bekreftet og utvidet i Harmonised Integrated Hazard Classification System for Human Health 
and Environmental Effects of Chemical Substances, som ble vedtatt av det 28. fellesmøte i Kjemikaliekomiteen og 
arbeidsgruppen for kjemikalier i november 1998 (2).

Selv om denne strategien for sekvensielle forsøk ikke inngår som en del av forsøksmetode B.4, utgjør den likevel den 
anbefalte framgangsmåten for bestemmelse av hudirritasjon/-etsing. Denne framgangsmåten representerer både den 
beste praksis og en etisk standard for in vivo-forsøk med irriterende/etsende virkning på huden. Forsøksmetoden gir 
veiledning i utførelse av in vivo-forsøket og oppsummerer faktorer som bør tas i betraktning før et slikt forsøk settes 
i gang. Strategien angir en metode for vurdering av eksisterende data om forsøksstoffenes hudirriterende/-etsende 
egenskaper og en trinnvis framgangsmåte for å skaffe relevante data om stoffer som det trengs ytterligere opplysninger 
om, eller som det ikke er utført noen undersøkelser av. Den anbefaler også at det under bestemte omstendigheter utføres 
validerte og anerkjente in vitro- eller ex vivo-forsøk med etsende/irriterende virkning på huden.

BESKRIVELSE AV STRATEGIEN FOR EVALUERING OG FORSØK

Før det utføres forsøk som ledd i den sekvensielle forsøksstrategien (vist i figuren), skal alle eksisterende opplysninger 
evalueres for å vurdere behovet for in vivo-hudforsøk. Selv om viktige opplysninger kan fås fra evaluering av 
enkeltparametrer (f.eks. ekstrem pH), må det tas hensyn til alle eksisterende opplysninger. Alle relevante data om 
virkningene av det aktuelle stoffet, eller analoge stoffer, bør tas i betraktning ved en kritisk vurdering, og beslutningen 
skal begrunnes. Primært skal det legges vekt på data knyttet til mennesker og dyr, etterfulgt av resultatene av in vitro- 
eller ex vivo-forsøk. In vivo-forsøk med etsende stoffer bør unngås når det er mulig. I forsøksstrategien skal det tas 
hensyn til følgende faktorer:

Vurdering av foreliggende data om stoffets virkninger på mennesker og dyr (trinn 1). Eksisterende opplysninger fra 
mennesker, f.eks. kliniske undersøkelser eller arbeidsmiljøundersøkelser og rapporter om enkelttilfeller og/eller data fra 
dyreforsøk, f.eks. toksisitetsundersøkelser med enkel eller gjentatt hudeksponering, bør først tas i betraktning, for de gir 
viktige opplysninger direkte knyttet til virkninger på huden. Det er unødvendig med in vivo-forsøk med stoffer som er 
konstatert irriterende eller etsende, og stoffer som det er klart dokumentert ikke har irriterende eller etsende virkning.

Analyse av forhold struktur-aktivitet (trinn 2). Resultater av eventuelle forsøk med strukturelt beslektede stoffer skal tas 
i betraktning. Dersom det foreligger data om virkninger på mennesker og/eller dyr for strukturelt beslektede stoffer eller 
blandinger av slike stoffer til bestemmelse av hudirriterende eller -etsende potensial, kan det antas at forsøksstoffet som 
vurderes, vil gi samme reaksjoner. I slike tilfeller er det ikke strengt nødvendig å prøve forsøksstoffet. Negative data 
fra undersøkelser av strukturelt beslektede stoffer eller blandinger av slike stoffer er ikke tilstrekkelig dokumentasjon 
for fravær av etsende eller irriterende virkning for et stoff i den sekvensielle forsøksstrategien. Validerte og anerkjente 
SAR-metoder skal brukes til å bestemme potensialet for etsende og irriterende virkning på huden.

Fysisk-kjemiske egenskaper og kjemisk reaktivitet (trinn 3). Stoffer med ekstrem pH, for eksempel ≤ 2 eller ≥ 11,5, kan 
ha sterke lokalvirkninger. Dersom ekstrem pH er grunnlaget for å angi et stoffs virkning som hudetsende, kan det også 
tas hensyn til dets syre-/basereserve (eller bufferkapasitet) (3)(4). Dersom bufferkapasiteten tyder på at stoffet muligens 
ikke har etsende virkning på huden, utføres enda et forsøk for å bekrefte denne antakelsen, fortrinnsvis et validert og 
anerkjent in vitro- eller ex vivo-forsøk (se trinn 5 og 6).

Hudtoksisitet (trinn 4). Dersom en kjemikalie er påvist å være meget giftig ved opptak gjennom huden, er det ikke 
sikkert at en in vivo-undersøkelse av irriterende/etsende virkning på huden kan gjennomføres fordi mengden av 
forsøksstoffet som normalt anbringes, kan overstige en meget giftig dose og dermed føre til død eller store lidelser for 
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dyrene. Dersom det allerede er utført hudtoksisitetsundersøkelser med albinokaniner opp til grensedosen på 2 000 mg/
kg kroppsvekt eller høyere, og ingen irriterende eller etsende virkning på huden er observert, er det dessuten mulig 
at det er unødvendig med ytterligere forsøk med hudirritasjon eller -etsing. Det bør tas hensyn til en rekke momenter 
ved vurdering av akutt hudtoksisitet i tidligere gjennomførte undersøkelser. For eksempel kan rapporterte opplysninger 
om hudskader være ufullstendige. Forsøk og observasjoner kan ha blitt utført på en annen art enn kanin, og artene 
kan variere mye med hensyn til følsomheten i reaksjonene. Dessuten er det mulig at den form av forsøksstoffet som 
er anbragt på dyrene, er uegnet for vurdering av irriterende/etsende virkning på huden (f.eks. fortynning av stoffer for 
forsøk med hudtoksisitet (5)). I tilfeller der grundig planlagte hudtoksisitetsundersøkelser er utført på kaniner, kan 
imidlertid negative resultater anses som tilstrekkelig dokumentasjon på at stoffet ikke virker etsende eller irriterende.

Resultater av in vitro- eller ex vivo-forsøk (trinn 5 og 6). Stoffer som er påvist å ha etsende eller sterkt irriterende 
egenskaper i et validert og anerkjent in vitro- eller ex vivo-forsøk (6)(7) utført for vurdering av disse spesifikke 
virkningene, behøver ikke å prøves på dyr. Det kan antas at slike stoffer vil gi lignende resultater in vivo.

In vivo-forsøk med kaniner (trinn 7 og 8). Dersom det besluttes å utføre in vivo-forsøk på grunnlag av en kritisk analyse, 
bør dette begynne med et innledende forsøk med ett dyr. Dersom resultatene av dette forsøket tyder på at stoffet er 
hudetsende, utføres ingen ytterligere forsøk. Dersom etsende virkning ikke observeres i det innledende forsøket, skal 
irriterende eller negativ reaksjon bekreftes ved hjelp av ytterligere to dyr med en eksponeringstid på fire timer. Dersom 
irriterende virkning observeres i det innledende forsøket, kan et bekreftende forsøk utføres sekvensielt, eller de to 
dyrene kan eksponeres samtidig.
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FIGUR

FORSØKS- OG EVALUERINGSSTRATEGI FOR HUDIRRITASJON OG -ETSING

Aktivitet Funn Konklusjon

1 Eksisterende data fra mennesker og/eller dyr viser 
eller slimhinner

Etsende Apikalt endepunkt; stoffet 
anses som etsende. Ingen 
forsøk nødvendige.

Irriterende Apikalt endepunkt; stoffet 
anses som irriterende. Ingen 
forsøk nødvendige.

Ikke etsende / ikke 
irriterende

Apikalt endepunkt; stoffet 
anses ikke som etsende eller 
irriterende. Ingen forsøk 
nødvendige.

↓

Ingen opplysninger er tilgjengelige, eller 
eksisterende opplysninger er ikke fyllest gjørende

↓

2 SAR-analyse for hudetsende eller -irriterende 
virkning utføres

Alvorlige hudskader 
forventes

Anses som etsende. Ingen 
forsøk nødvendige.

Hudirritasjon forventes Anses som irriterende. Ingen 
forsøk nødvendige.

↓

Virkning er umulig å forutsi, eller forutsigelser er 
ikke fyllest gjørende eller negative

↓

3 Måling av pH (bufferkapasitet tas eventuelt i 
betraktning)

pH ≤ 2 eller ≥ 11,5 (med stor 
bufferkapasitet, der som det 
er relevant)

Eetsende virkning antas. 
Ingen forsøk nødvendige.

↓

2 < pH < 11,5, eller pH ≤ 2,0 eller ≥ 11,5 (liten 
eller ingen buffer kapasitet, dersom det er relevant)

↓

4 Vurdering av data for systemisk toksisitet ved 
opptak gjennom huden(1)

Meget giftig Ingen ytterligere forsøk 
nødvendige.

Ikke etsende eller irriterende 
ved forsøk med en grense-
dose på 2 000 mg/kg kropps-
vekt eller høyere på kaniner

Antas ikke å være ets ende 
eller irriterende. Ingen ytter-
ligere forsøk nødven dige.

↓

Opplysninger om dette foreligger ikke eller er 
ufyllest gjørende

↓

5 Validert og anerkjent in vitro- eller ex vivo-forsøk 
med hudetsende virkning gjennomføres

Etsingsreaksjon Sannsynligvis etsende 
in vivo. Ingen ytterligere 
forsøk nødvendige.

↓

Stoffet er ikke etsende

↓

6 Validert og anerkjent in vitro- eller ex vivo-forsøk 
med hudirriterende virkning gjennomføres

Irritasjonsreaksjon Sannsynligvis irri te r ende 
in vivo. Ingen ytter ligere 
forsøk nødvendige.

↓

(1) Kan tas i betraktning før trinn 2 og 3. 



15.11.2007 Nr. 54/129EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Validerte in vitro- eller ex vivo-forsøksmetoder 
med hudirritasjon foreligger ikke ennå, eller 

stoffet er ikke irriterende

↓

7 Innledende in vivo-forsøk gjennomføres på ett dyr 
(kanin)

Store hudskader Anses som etsende. 
Ingen ytterligere forsøk 
nødvendige.

↓

Ingen alvorlig hudskade

↓

8 Bekreftelsesforsøk gjennomføres på ytterligere ett 
eller to dyr

Etsende eller irriterende Anses som etsende eller 
irriterende. Ingen ytterligere 
forsøk nødvendige.

Ikke etsende eller irriterende Anses ikke som etsende 
eller irriterende. Ingen ytter-
ligere forsøk nødvendige.

_______________
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VEDLEGG 2 E

B.5. AKUTT TOKSISITET — ØYEIRRITASJON/-ETSING

1. METODE

 Denne metoden tilsvarer OECDs retningslinje 405 (2002).

1.1. INNLEDNING

 Ved utarbeidingen av denne ajourførte metoden er det lagt særlig vekt på mulige forbedringer 
gjennom vurdering av alle foreliggende opplysninger om forsøksstoffet, for å unngå unødvendige 
forsøk med laboratoriedyr og dermed ta hensyn til betenkeligheter vedrørende dyrevelferd. I metoden 
inngår en anbefaling av at man før det beskrevne in vivo-forsøket for stoffets øyeetsende/-irriterende 
virkning utføres, gjennomfører en kritisk analyse av eksisterende relevante data (1). Dersom de 
foreliggende data er utilstrekkelige, anbefales det at de utbygges ved hjelp av sekvensielle forsøk (2)
(3). Forsøksstrategien omfatter utførelse av validerte og anerkjente in vitro-forsøk, og er oppført i 
tillegget til denne metoden. Dessuten anbefales det å utføre et innledende in vivo-forsøk med etsende 
og irriterende virkning på huden for å forutsi øyeetsende virkning før et in vivo-øyeforsøk vurderes.

 Av hensyn til vitenskapelig kvalitet og dyrevelferd bør in vivo-forsøk ikke utføres før alle relevante 
data om stoffets potensielle øyeetsende eller -irriterende virkninger er vurdert kritisk. Slike data 
vil omfatte dokumentasjon fra eksisterende undersøkelser på mennesker og/eller laboratoriedyr, 
dokumentasjon av etsende eller irriterende virkning av ett eller flere strukturelt beslektede stoffer 
eller blandinger av slike stoffer, data som dokumenterer at stoffet er sterkt surt eller basisk (4)(5), 
og resultater fra validerte og anerkjente in vitro- eller ex vivo-forsøk med hudetsende og -irriterende 
virkning (6)(6a). Disse undersøkelsene kan ha blitt utført før, eller som følge av, en kritisk analyse.

 For visse stoffer kan en slik analyse vise at det er behov for in vivo-undersøkelser av stoffets 
øyeetsende eller -irriterende potensial. I alle slike tilfeller skal det, før bruk av in vivo-øyeforsøk 
vurderes, fortrinnsvis gjennomføres en undersøkelse av stoffets virkninger på huden in vivo som 
vurderes i samsvar med forsøksmetode B.4 (7). Bruk av kritisk analyse og sekvensiell forsøksstrategi 
skulle minske behovet for in vivo-forsøk med øyeetsende/-irriterende virkning av stoffer som det 
allerede foreligger tilstrekkelige opplysninger om fra andre undersøkelser. Dersom bestemmelse av 
øyeetsende eller -irriterende potensial ikke kan utføres uten bruk av den sekvensielle forsøksstrategien, 
selv etter gjennomføring av en in vivo-undersøkelse av hudetsende og -irriterende virkning, kan et in 
vivo-forsøk med øyeetsende eller -irriterende virkning utføres.

 En foretrukket sekvensiell forsøksstrategi som innebærer utførelse av validerte og anerkjente in 
vitro- eller ex vivo-forsøk med etsing/irritasjon, er tatt med i tillegget til denne metoden. Denne 
strategien ble utviklet av, og enstemmig anbefalt av deltakerne i, en OECD-arbeidsgruppe (8), og er 
vedtatt som anbefalt forsøksstrategi i det globale system for klassifisering av kjemiske stoffer (GHS) 
(9). Selv om denne sekvensielle forsøksstrategien ikke inngår som en del av forsøksmetode B.4, 
anbefales det å følge denne forsøksstrategien før in vivo-forsøk utføres. For nye stoffer anbefales den 
trinnvise forsøksstrategien for å innhente vitenskapelig forsvarlige opplysninger om stoffets etsende 
eller irriterende virkning. For eksisterende stoffer med utilstrekkelige data om hud- og øyeetsende 
eller -irriterende virkning bør strategien benyttes for å supplere disse dataene. Bruk av andre 
forsøksstrategier eller –metoder, eller beslutning om ikke å anvende en trinnvis framgangsmåte, skal 
begrunnes.

1.2. DEFINISJONER

 Øyeirritasjon er endringer i øyet som viser seg etter anbringelse av et stoff på øyets fremre overflate, 
som er fullt reversible innen 21 dager etter anbringelsen.

 Øyeetsende virkning er danning av vevsskade i øyet eller alvorlig fysisk synsnedsettelse, etter 
anbringelse av et forsøksstoff på øyets fremre overflate, som ikke er fullt reversible innen 21 dager 
etter anbringelse.
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1.3. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Forsøksstoffet i én enkelt dose anbringes på et av forsøksdyrets øyne; det ubehandlede øyet fungerer 
som kontroll. Graden av øyeirritasjon eller -etsing vurderes ved tildeling av en poengverdi for 
skader i bindehinne, hornhinne og iris, med fastsatte mellomrom. Andre virkninger på øyet og 
systemiske skadevirkninger beskrives også med henblikk på en fullstendig vurdering av virkningene. 
Observasjonsperiodens varighet bør være tilstrekkelig til at det kan foretas en fullstendig vurdering 
av de observerte virkningenes reversibilitet eller irreversibilitet.

 Dyr som viser sterke og varige tegn på lidelse og/eller smerte i en del av forsøket, avlives humant, og 
stoffet vurderes deretter. Kriterier for å treffe beslutning om human avlivning av døende eller alvorlig 
lidende dyr, og retningslinjer for å fastslå forutsigbar eller nær forestående død, finnes i henvisning 
(10).

1.4. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.4.1. Forberedelse av in vivo-forsøket

1.4.1.1. Valg av dyreart

 Foretrukket laboratoriedyr er albinokanin, og sunne, unge voksne kaniner anvendes. Eventuell bruk 
av andre arter skal begrunnes.

1.4.1.2. Forberedelse av dyrene

 Begge øynene på hvert forsøksdyr som er midlertidig utvalgt for forsøket undersøkes innen 24 timer 
før forsøket begynner. Dyr som framviser øyeirritasjon, øyefeil eller forutgående hornhinneskade, 
skal ikke anvendes.

1.4.1.3. Hold og fôringsvilkår

 Dyrene holdes i hvert sitt bur. Temperaturen i forsøksdyrenes rom skal være 20 °C (± 3 °C) for 
kaniner. Selv om den relative luftfuktigheten skal være minst 30 % og fortrinnsvis ikke over 70 % 
utenom ved rengjøring av rommet, bør 50-60 % tilstrebes. Det benyttes kunstig belysning med 
veksling mellom tolv timers lys og tolv timers mørke. Som fôr anvendes vanlig laboratoriefôr med 
ubegrenset tilgang på drikkevann.

1.4.2. Framgangsmåte

1.4.2.1. Anbringelse av forsøksstoffet

 Forsøksstoffet anbringes i nedre øyelokk for ett øye på hvert forsøksdyr etter at nedre del av øyelokket 
er forsiktig trukket ut fra øyeeplet. Øyelokkene holdes forsiktig sammen i ca. ett sekund for å hindre 
tap av materiale. Det andre øyet, som forblir ubehandlet, fungerer som kontroll.

1.4.2.2. Skylling

 Øynene til forsøksdyrene skal ikke skylles på minst 24 timer etter anbringelsen av forsøksstoffet, 
unntatt for faste stoffer (se nr. 1.4.2.3.1) og i tilfelle av umiddelbart etsende eller irriterende 
virkninger. Ved 24 timer kan øyet skylles dersom dette anses som hensiktsmessig.

 Bruk av en liten satellittgruppe av dyr til å undersøke virkningen av skyllingen anbefales ikke med 
mindre det er vitenskapelig begrunnet. Dersom det er behov for en satellittgruppe, anvendes to kaniner. 
Vilkårene for skylling dokumenteres omhyggelig, f.eks. skyllingens tidspunkt, skylleløsningens 
sammensetning og temperatur og skyllingens varighet, volum og intensitet.

1.4.2.3. Dosenivå

1.4.2.3.1. Forsøk med væsker

 Ved forsøk med væsker anvendes 0,1 ml. Bruk av pumpespray til direkte pådrypping av stoffet i øyet 
må unngås. I stedet bør væskesprayen utstøtes og samles i en beholder før pådrypping av 0,1 ml i 
øyet.
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1.4.2.3.2. Forsøk med faste stoffer

 Ved forsøk med faste stoffer, stoffer i pastaform og stoffer i partikkelform anvendes en mengde med 
et volum på 0,1 ml eller en vekt på høyst 100 mg. Forsøksstoffet males til et fint pulver. Volumet 
til det faste stoffet måles etter lett sammenpressing, f.eks. ved små slag på målebeholderen. Dersom 
det faste forsøksstoffet ikke er fjernet fra øyet til forsøksdyret ved fysiologiske mekanismer på det 
første observasjonstidspunktet en time etter behandlingen, kan øyet skylles med en saltløsning eller 
destillert vann.

1.4.2.3.3. Forsøk med aerosoler

 Det anbefales at alle forsøksstoffer i form av pumpespray eller aerosol samles opp i en beholder før 
pådrypping i øyet. Eneste unntak er stoffer under trykk i aerosolbeholdere, som ikke kan samles opp 
på grunn av fordamping. I slike tilfeller bør øyet holdes åpent, og resten av forsøksstoffet tilføres øyet 
i én enkelt utsprøyting i ca. et sekund, fra en avstand på 10 cm direkte foran øyet. Denne avstanden 
kan variere avhengig av trykket i sprayen og innholdet i beholderen. Det må sikres at øyet ikke skades 
av spraytrykket. I visse tilfeller kan det være behov for å evaluere potensialet for ”mekanisk” skade 
på øyet fra spraytrykket.

 Et overslag over dosen fra aerosolbeholderen kan beregnes ved å simulere forsøket som følger: Stoffet 
sprayes på veiepapir gjennom en åpning på størrelse med et kaninøye anbrakt rett foran papiret. 
Papirets vektøkning brukes til omtrentlig beregning av mengden som sprayes i øyet. For flyktige 
stoffer kan dosen beregnes ved å veie en mottaksbeholder før og etter fjerning av forsøksmaterialet.

1.4.2.4. Innledende forsøk (in vivo-forsøk med øyeirritasjon/øyeetsing med ett dyr)

 Som nevnt i den sekvensielle forsøksstrategien (se vedlegg 1) anbefales det sterkt at in vivo-forsøket 
innledningsvis utføres på bare ett dyr.

 Dersom resultatene av dette forsøket tyder på at stoffet kan være etsende eller alvorlig irriterende for 
øyet ved bruk av den beskrevne framgangsmåten, utføres ikke flere forsøk med øyeirritasjon.

1.4.2.5. Lokal anestesi

 Lokal anestesi kan brukes i hvert enkelt tilfelle. Dersom en kritisk analyse tyder på at stoffet har 
potensial for å utløse smerte, eller innledende forsøk viser at en smertereaksjon vil forekomme, 
kan lokal anestesi anvendes før pådrypping av forsøksstoffet. Type, konsentrasjon og dose for lokal 
anestesi velges omhyggelig for å sikre at forskjeller i reaksjoner på forsøksstoffet ikke skyldes denne 
bruken. Kontrolløyet lokalbedøves på tilsvarende måte.

1.4.2.6. Bekreftelsesforsøk (in vivo-forsøk med øyeirritasjon med flere dyr)

 Dersom etsende virkning ikke observeres i det innledende forsøket, skal irriterende eller negativ 
reaksjon bekreftes på inntil to ytterligere dyr. Dersom det i det innledende forsøket observeres 
alvorlig irriterende virkning som tyder på en mulig sterk (irreversibel) virkning i bekreftelsesforsøket, 
anbefales det at bekreftelsesforsøket utføres sekvensielt på ett dyr om gangen, snarere enn at 
ytterligere to dyr eksponeres samtidig. Dersom dyr nummer to framviser tegn på etsende eller alvorlig 
irriterende virkninger, avbrytes forsøket. Det kan være nødvendig med flere dyr for å bekrefte svake 
til moderate irritasjonsreaksjoner.

1.4.2.7. Observasjonsperiode

 Observasjonsperioden skal være tilstrekkelig til at det kan foretas en fullstendig vurdering av de 
observerte virkningenes omfang og reversibilitet. Forsøket bør imidlertid avsluttes snarest dersom 
dyret viser varige tegn på akutt smerte eller lidelse (9). Til bestemmelse av virkningenes reversibilitet 
observeres dyrene normalt i inntil 21 dager etter anbringelse av forsøksstoffet. Dersom reversibilitet 
observeres innen 21 dager, avsluttes forsøket på dette tidspunktet.
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1.4.2.7.1. Kliniske observasjoner og gradering av øyereaksjoner

 Øynene undersøkes 1, 24, 48 og 72 timer etter anbringelse av forsøksstoffet. Forsøket skal ikke vare lenger enn 
det som er nødvendig for å oppnå et fyllestgjørende resultat. Dyr som framviser akutte tegn på vedvarende smerte 
eller lidelse, avlives straks humant. Dyr med følgende øyeskader etter pådrypping avlives humant: Perforering av 
hornhinnen eller betydelig sårdanning på hornhinnen, herunder stafylom, blod i fremre øyekammer, hornhinneuklarhet 
av grad 4 som vedvarer i 48 timer, fravær av lysrefleks (irisrespons av grad 2) som vedvarer i 72 timer, sårdanning i 
bindehinnemembranen, nekrose i bindehinnen eller blinkhinnen eller rynker. Dette skyldes at slike skader generelt er 
irreversible.

 For dyr som ikke utvikler øyeskader, kan forsøket avsluttes tidligst 3 dager etter pådrypping. Dyr med lette til 
moderate skader observeres til skadene forsvinner, eller i 21 dager, hvoretter forsøket avsluttes. Observasjoner utføres 
ved 7, 14 og 21 dager for bestemmelse av skadenes art og omfang samt deres reversibilitet eller irreversibilitet.

 Graden av øyereaksjon (bindehinne, hornhinne og iris) registreres ved hver undersøkelse (tabell 1). Eventuelle andre 
skader i øyet (f.eks. pannus, farging) eller systemiske skadevirkninger skal også rapporteres.

 For å lette undersøkelsen av reaksjonene kan det benyttes en binokulær lupe, en håndspaltelampe, et biomikroskop 
eller et annet egnet apparat. Etter registrering av observasjonene etter 24 timer kan øynene til visse eller alle kaniners 
øyne undersøkes ytterligere ved hjelp av fluoriserende fargestoff.

 Graderingen av øyereaksjoner er nødvendigvis subjektiv. For å få en mer ensartet gradering av øyereaksjonene og for 
å bistå forsøkslaboratoriene og de som medvirker ved forsøkene og tolkingen av forsøksresultatene, må de som utfører 
forsøkene, være tilstrekkelig fortrolige med graderingssystemet som benyttes.

2. DATA

2.2. VURDERING AV RESULTATENE

 Graden av øyeirritasjon vurderes ut fra skadenes art, alvorlighetsgrad og reversibilitet eller irreversibilitet. De enkelte 
alvorlighetsgrader representerer ingen absolutt standard for materialets irriterende egenskaper, siden andre virkninger 
av forsøksstoffet også evalueres. I stedet bør de enkelte grader betraktes som referanseverdier og ha betydning bare 
når de underbygges av en fullstendig beskrivelse og vurdering av samtlige observasjoner.

3. FORSØKSRAPPORT

3.1. FORSØKSRAPPORT

 Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

 Begrunnelse for in vivo-forsøk: Kritisk analyse av allerede foreliggende forsøksdata, herunder resultater fra 
sekvensiell forsøksstrategi

beskrivelse av relevante data som er tilgjengelige fra tidligere forsøk,.

data utledet i hvert trinn i forsøksstrategien,.

beskrivelse av utførte . in vitro-forsøk, herunder detaljerte opplysninger om framgangsmåte, resultater oppnådd 
med forsøks-/referansestoffer,

beskrivelse av utførte . in vivo-undersøkelser av hudirritasjon/-etsing, herunder oppnådde resultater,

kritisk analyse med henblikk på utførelse av . in vivo-undersøkelse.
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Forsøksstoff:

identifikasjonsdata (f.eks. CAS-nummer, kilde, renhet, kjente urenheter, partinummer),.

fysisk tilstand og fysisk-kjemiske egenskaper (f.eks. pH, flyktighet, løselighet, stabilitet, .
reaksjon med vann),

for blandinger, sammensetning og relativt prosentinnhold av bestanddelene,.

dersom lokal anestesi benyttes, identifikasjon, renhet., type, dose og potensiell samhandling .
med forsøksstoffet.

Bærer:

identifikasjon, konsentrasjon (om relevant), anvendt volum,.

begrunnelse for valg av bærer..

Forsøksdyr:

art/stamme, begrunnelse for bruk av andre dyr enn albinokaniner,.

de enkelte dyrs alder ved begynnelsen av forsøket,.

antall dyr av hvert kjønn i forsøksgruppen og eventuell kontrollgruppe,.

de enkelte dyrs vekt ved begynnelsen og avslutningen av forsøket,.

dyrenes opprinnelse, miljøvilkår, fôr osv..

Resultater:

beskrivelse av metoden for å gradere irritasjon på hvert observasjonstidspunkt (f.eks. .
håndspaltelampe, biomikroskop, fluoriserende fargestoff),

oppstilling i tabellform av irritasjons-/etsingsreaksjoner for hvert dyr på hvert .
observasjonstidspunkt fram til fjerningen av hvert dyr fra forsøket,

beskrivelse av grad og art av observert irritasjon eller etsing,.

beskrivelse av eventuelle andre skader observert i øyet (f.eks. karinnvekst, pannusdanning, .
adhesjon, farging),

beskrivelse av lokale og systemiske skader som ikke berører øynene, og eventuelle .
histopatologiske funn.

Drøfting av resultatene.

3.2. TOLKING AV RESULTATENE

 Ekstrapolering av resultatene av øyeirritasjonsundersøkelser hos laboratoriedyr kan bare i begrenset 
omgang overføres til mennesker. I mange tilfeller er albinokaninen mer følsom enn mennesker for 
øyeirriterende og -etsende stoffer.

 Ved tolking av resultatene må det unngås å få med irritasjon som skyldes sekundær infeksjon.
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TABELL I: GRADERING AV ØYESKADER

HORNHINNE

Uklarhet: Grad av uklarhet leses av i det tetteste området*

Ingen sårdanning eller uklarhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Spredte eller diffuse områder med uklarhet (utover lett fordunkling av normal glans), Iris’ detaljer klart synlige. . . .  1

Lett skjelnelig gjennomskinnelig område, iris’ detaljer lett tilslørt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Perlemorsaktig område, iris’ detaljer helt usynlige, pupillens størrelse knapt til å skjelne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Ugjennomskinnelig hornhinne, iris ikke til å skjelne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Maksimal verdi: 4

*Området med uklarhet i hornhinnen skal angis

IRIS

Normal……………………………………………………………………………………… 0

Tydelig dypere folder, økt blodtilførsel, hevelse, moderat økt blodmengde omkring hornhinnen eller blodsprengt 
bindehinne, iris reagerer fremdeles på lys (en treg reaksjon er positiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Ingen reaksjon på lys, blødning, tydelig skade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Maksimal verdi: 2

BINDEHINNE

Rødhet (gjelder øyelokkenes og øyeeplets bindehinner, hornhinnen og iris)

Normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Tydelig økt blodmengde i visse blodkar (blodsprengte øyne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Diffus høyrød farging, vanskelig å skjelne enkelte blodkar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Diffus mørkerød farging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Maksimal verdi: 3

CHEMOSE

Hevelse (øyelokk og/eller blinkhinner)

Normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

En viss hevelse utover det normale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Tydelig hevelse med delvis utkrenging av øyelokkene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Hevelse med øyelokkene omtrent halvt lukket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Hevelse med øyelokkene mer enn halvt lukket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Maksimal verdi: 4

_________
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VEDLEGG

SEKVENSIELL FORSØKSSTRATEGI FOR ØYEIRRITASJON OG -ETSING

GENERELLE BETRAKTNINGER

Av hensyn til vitenskapelig kvalitet og dyrevelferd er det viktig å unngå unødvendig bruk av dyr, og å minimere bruken 
av forsøk som kan gi alvorlige reaksjoner hos dyr. Alle opplysninger om et stoff som er relevant for dets potensielle 
hudetsing eller -irritasjon, bør vurderes før in vivo-forsøk vurderes utført. Det kan allerede finnes tilstrekkelig 
dokumentasjon til at et forsøksstoff kan klassifiseres med hensyn til øyeirriterende eller -etsende potensial, uten at 
det er behov for å utføre forsøk på laboratoriedyr. Bruk av kritisk analyse og en sekvensiell forsøksstrategi vil dermed 
redusere behovet for in vivo-forsøk, særlig dersom stoffet kan tenkes å framkalle alvorlige reaksjoner.

Det anbefales at en kritisk analyse brukes til å vurdere eksisterende opplysninger med hensyn til stoffers øyeirriterende 
og -etsende virkninger, for å avgjøre om det skal utføres ytterligere undersøkelser utover in vivo-øyeundersøkelser for å 
bidra til å karakterisere et slikt potensial. Dersom det er behov for flere undersøkelser, anbefales det at den sekvensielle 
forsøksstrategien anvendes for å utvikle relevante forsøksdata. For stoffer som det ikke ennå ikke er utført forsøk med, 
anvendes den sekvensielle forsøksstrategien til å utvikle nødvendige datasett for å vurdere øyeetsende eller -irriterende 
potensial. Forsøksstrategien beskrevet i dette tillegg er utviklet av en OECD-arbeidsgruppe (1) og senere bekreftet 
og utvidet i Harmonised Integrated Hazard Classification System for Human Health and Environmental Effects of 
Chemical Substances, slik det er vedtatt av det 28. fellesmøte i Kjemikaliekomiteen og arbeidsgruppen for kjemikalier 
i november 1998 (2).

Selv om denne sekvensielle forsøksstrategien ikke inngår som en del av forsøksmetode B.5, uttrykker den den anbefalte 
framgangsmåten for bestemmelse av øyeirritasjon/-etsing. Denne framgangsmåten representerer både den beste praksis 
og en etisk standard for in vivo-forsøk med øyeirritasjon/-etsing. Forsøksmetoden gir veiledning i utførelse av in 
vivo-forsøket og oppsummerer faktorer som bør tas i betraktning før et slikt forsøk settes i gang. Den sekvensielle 
forsøksstrategien viser en framgangsmåte for kritisk vurdering av eksisterende data om stoffenes øyeirriterende/-etsende 
egenskaper og en trinnvis framgangsmåte for å skaffe relevante data om stoffer som det trengs ytterligere opplysninger 
om, eller som det ikke er utført noen undersøkelser av. Strategien innebærer at det først utføres validerte og anerkjente 
in vitro- eller ex vivo-forsøk, etterfulgt av forsøksmetode B.4 hudetsing/-irritasjon under bestemte vilkår(3)(4).

BESKRIVELSE AV DEN TRINNVISE FORSØKSSTRATEGIEN

Før det utføres forsøk som ledd i den sekvensielle forsøksstrategien (vist i figuren), skal alle foreliggende opplysninger 
evalueres for å vurdere behovet for in vivo-øyeforsøk. Selv om viktige opplysninger kan fås fra evaluering av 
enkeltparametrer (f.eks. ekstrem pH), må totaliteten av foreliggende opplysninger vurderes. Alle relevante data om 
virkningene av det aktuelle stoffet, eller analoge stoffer, bør tas i betraktning ved en kritisk vurdering, og beslutningen 
skal begrunnes. Primært skal det legges vekt på foreliggende data om stoffets virkninger på mennesker og dyr, etterfulgt 
av resultatene av in vitro- eller ex vivo-forsøk. In vivo-undersøkelser av etsende stoffer bør unngås dersom det er mulig. 
I forsøksstrategien skal det blant annet tas hensyn til følgende faktorer:

Vurdering av foreliggende data om stoffets virkninger på mennesker og dyr (trinn 1). Foreliggende opplysninger om 
virkninger på mennesker, f.eks. kliniske undersøkelser eller arbeidsmiljøundersøkelser og rapporter om enkelttilfeller 
og/eller data om virkninger på dyr fra øyeundersøkelser bør først tas i betraktning, for de gir viktige opplysninger som 
direkte vedrører virkninger på øynene. Deretter vurderes data fra undersøkelser på mennesker eller dyr for øyeetsende 
eller -irriterende virkning. Stoffer med kjent etsende eller alvorlig irriterende virkning pådryppes ikke i øynene på dyr, 
i likhet med stoffer som viser etsende eller irriterende virkninger på huden; slike stoffer anses som etsende og/eller 
irriterende også for øynene. Det er unødvendig med in vivo-forsøk med stoffer som er tilstrekkelig dokumentert ikke å 
virke irriterende eller etsende i tidligere øyeundersøkelser.

Analyse av forhold struktur-aktivitet (trinn 2). Resultater av eventuelle forsøk med strukturelt beslektede stoffer skal tas 
i betraktning. Dersom det foreligger data om virkninger på mennesker og/eller dyr for strukturelt beslektede stoffer eller 
blandinger av slike stoffer til bestemmelse av øyeirriterende eller -etsende potensial, kan det antas at forsøksstoffet som 
vurderes, vil gi samme reaksjoner. I slike tilfeller er det ikke strengt nødvendig å prøve forsøksstoffet. Negative data fra 
undersøkelser av strukturelt beslektede stoffer eller blandinger av slike stoffer utgjør ikke tilstrekkelig dokumentasjon 
av fravær av etsende eller irriterende virkning av et stoff i den sekvensielle forsøksstrategien. Validerte og anerkjente 
SAR-metoder bør anvendes til å identifisere etsende og irriterende potensial for hud og øyne.
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Fysisk-kjemiske egenskaper og kjemisk reaktivitet (trinn 3). Stoffer  som utviser ekstrem pH,  for eksempel ≤ 2 eller 
≥ 11,5, kan ha sterke lokalvirkninger. Dersom ekstrem pH er grunnlaget for å utpeke et stoff som hudetsende, kan det 
også tas hensyn til dets syre-/basereserve (eller bufferkapasitet) (5)(6). Dersom bufferkapasiteten tyder på at stoffet 
muligens ikke er hudetsende, utføres videre forsøk for å bekrefte dette, fortrinnsvis med bruk av et validert og anerkjent 
in vitro- eller ex vivo-forsøk (se trinn 5 og 6).

Vurdering av andre foreliggende opplysninger (trinn 4). Alle foreliggende opplysninger om systemisk toksisitet ved 
anbringelse på huden vurderes på dette trinnet. Forsøksstoffets akutte hudtoksisitet vurderes også. Dersom forsøksstoffet 
har vist seg å være meget giftig ved anbringelse på huden, behøver det ikke nødvendigvis prøves på øynene. Selv om 
det ikke nødvendigvis er sammenheng mellom akutt hudtoksisitet og øyeirriterende/-etsende virkning, kan det antas 
at dersom et stoff er meget giftig ved anbringelse på huden, vil det også framvise høy giftighet ved pådrypping i øyet. 
Slike data kan også vurderes mellom trinn 2 og 3.

Resultater av in vitro- eller ex vivo-forsøk (trinn 5 og 6). Stoffer som er påvist å ha etsende eller sterkt irriterende 
egenskaper i et validert og anerkjent in vitro- eller ex vivo-forsøk (7)(8) utført for vurdering av disse spesifikke 
virkningene, behøver ikke å prøves på dyr. Det kan antas at slike stoffer vil gi lignende resultater in vivo. Dersom 
validerte og anerkjente forsøk in vitro/ex vivo ikke foreligger, hopper man over trinn 5 og 6 og går direkte til trinn 7.

Vurdering av in vivo-forsøk med stoffets hudirritasjon eller -etsing (trinn 7). Dersom det foreligger utilstrekkelig 
dokumentasjon til å treffe endelig beslutning om et stoffs øyeirriterende/-etsende potensial på grunnlag av data 
fra ovennevnte undersøkelser, vurderes først in vivo-forsøket for hudirriterende/-etsende potensial på grunnlag av 
forsøksmetode B.4 (4) og dens tillegg (9). Dersom stoffet viser seg å framkalle etsing eller alvorlig hudirritasjon, anses 
det som etsende eller irriterende for øyet, med mindre andre opplysninger taler for en annen konklusjon. Det er dermed 
ikke nødvendig å utføre in vivo-øyeforsøk. Dersom stoffet ikke er etsende eller alvorlig irriterende for huden, utføres 
et in vivo-øyeforsøk.

In vivo-forsøk med kaniner (trinn 8 og 9). In vivo-øyeforsøk begynner med et innledende forsøk på ett dyr. Dersom 
resultatene av dette forsøket tyder på at stoffet virker svært irriterende eller etsende på øynene, utføres ingen ytterligere 
forsøk. Dersom etsende eller alvorlig irriterende virkning ikke observeres i det innledende forsøket, utføres et 
bekreftelsesforsøk med ytterligere to dyr.
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FIGUR

FORSØKS- OG EVALUERINGSSTRATEGI FOR ØYEIRRITASJON OG –ETSING

Aktivitet Funn Konklusjon

1 Foreliggende data fra mennesker og/eller dyr viser 
virkninger på øynene

Alvorlige øyeskader Apikalt endepunkt; anses 
som etsende. Ingen forsøk 
nødvendige.

Øyeirriterende Apikalt endepunkt; anses 
som irriterende. Ingen forsøk 
nødvendige.

Ikke etsende / ikke irriterende 
på øynene

Apikalt endepunkt; anses 
ikke som etsende eller 
irriterende. Ingen forsøk 
nødvendige.

Foreliggende data fra mennesker og/eller dyr viser 
etsende virkning på hud

Hudetsende Antas som øyeetsende. Ingen 
forsøk nødvendige.

Foreliggende data fra mennesker og/eller dyr viser 
irriterende virkning på hud

Svært hudirriterende Anses som øyeirriterende. 
Ingen forsøk nødvendige.

↓

Ingen opplysninger foreligger, eller foreliggende 
opplysninger er ufyllest gjørende

2 SAR-evaluering for øyeetsende eller -irriterende 
virkning utføres

Alvorlige øyeskader 
forventes

Anses som øyeetsende. Ingen 
forsøk nødvendige.

Øyeirritasjon forventes Anses som øyeirriterende. 
Ingen forsøk nødvendige.

SAR-evaluering for hudetsende virkning utføres Hudetsende virkning 
forventes

Anses som øyeetsende. Ingen 
forsøk nødvendige.

↓

Umulig å forutsi, eller forutsigelser er 
ufyllestgjørende eller negative

3 pH måles (bufferkapasitet tas eventuelt i 
betraktning)

pH ≤ 2 eller ≥ 11,5 (med stor 
bufferkapasitet, dersom det 
er relevant)

Anses som øyeetsende. Ingen 
forsøk nødvendige.

↓

2 < pH < 11,5, eller pH ≤ 2,0 eller ≥ 11,5 (liten 
eller ingen bufferkapasitet, dersom det er relevant)

4 Systemiske toksisitetsdata ved hudinntak vurderes Meget giftig i konsentrasjoner 
som anvendes i øyeforsøk

Stoffet for giftig for forsøk. 
Ingen ytterligere forsøk 
nødvendige.

↓

Opplysninger om dette foreligger ikke eller er ikke 
fyllestgjørende

5 Validert og anerkjent in vitro- eller ex vivo-forsøk 
med øyeetsende virkning utføres

Etsingsreaksjon Anses som øyeetsende. 
Ingen ytterligere forsøk 
nødvendige.

↓
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Stoffet virker ikke etsende, eller validerte in vitro- 
eller ex vivo-forsøksmetoder med øyeetsing er ikke 

tilgjengelige

6 Validert og anerkjent in vitro- eller ex vivo-forsøk 
med øyeirriterende virkning utføres

Irritasjonsreaksjon Anses som øyeirriterende. 
Ingen ytterligere forsøk 
nødvendige.

↓

Stoffet virker ikke irriterende, eller validerte 
in vitro- eller ex vivo-forsøksmetoder med 

øyeirritasjon er ikke tilgjengelige

7 Potensialet for in vivo-hudirritasjon bestemmes 
eksperimentelt (se forsøks metode B.4 og dens 
tillegg)

Etsingsreaksjon eller kraftig 
irritasjonsreaksjon

Anses som øyeetsende. 
Ingen ytterligere forsøk 
nødvendige.

↓

Stoffet virker ikke etsende eller sterkt irriterende 
på huden

8 Innledende in vivo-kanin forsøk utføres på ett dyr Alvorlige øyeskader Anses som øyeetsende. 
Ingen ytterligere forsøk 
nødvendige.

↓

Ingen alvorlig øyeskade, eller ingen reaksjon

9 Bekreftelsesforsøk utføres på ytterligere ett eller 
to dyr

Etsende eller irriterende Anses som etsende eller 
irriterende for øynene. 
Ingen ytterligere forsøk 
nødvendige.

Ikke etsende eller irriterende Anses ikke som etsende 
eller irriterende for øynene. 
Ingen ytterligere forsøk 
nødvendige.

________
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VEDLEGG 2 F

B.31. UNDERSØKELSE AV PRENATAL UTVIKLINGSTOKSISITET

1. METODE

 Denne metoden tilsvarer OECDs retningslinje 414 (2001).

1.1. INNLEDNING

 Denne metoden for utviklingstoksisitetsforsøk skal gi generelle opplysninger om virkningene av 
prenatal eksponering på drektige forsøksdyr og på organismen som utvikles i livmoren; den kan også 
omfatte vurdering av virkninger på mordyret samt død, strukturelle anomalier eller endret vekst hos 
fosteret. Funksjonelle mangler inngår ikke i denne forsøksmetoden, selv om de er en viktig del av 
utviklingen. De kan undersøkes i et eget forsøk eller som et tillegg til denne undersøkelsen ved hjelp 
av forsøksmetoden med utviklingsnevrotoksisitet. Opplysninger om forsøk med funksjonelle mangler 
og andre postnatale virkninger finnes ved hjelp av forsøksmetoden med henholdsvis to generasjoners 
reproduksjonstoksisitet og utviklingsnevrotoksisitet.

 Denne forsøksmetoden kan kreve individuell tilpasning på grunnlag av konkrete kunnskaper om 
f.eks. forsøksstoffenes fysisk-kjemiske eller toksikologiske egenskaper. Slik tilpasning er akseptabel 
dersom overbevisende vitenskapelig dokumentasjon taler for at tilpasningen vil gjøre forsøket mer 
informativt. I så fall skal denne vitenskapelige dokumentasjonen beskrives nøye i forsøksrapporten.

1.2. DEFINISJONER

 Utviklingstoksikologi: Undersøkelse av skadevirkninger på en organisme under utvikling som kan 
skyldes eksponering før unnfangelse, under prenatal utvikling eller postnatalt fram til kjønnsmodning. 
Blant de viktigste utslagene av utviklingstoksisitet er 1) organismens død, 2) strukturelle anomalier, 
3) vekstendringer og 4) funksjonelle mangler. Utviklingstoksikologi ble tidligere ofte kalt teratologi.

 Skadevirkning: Ethvert behandlingsrelatert avvik fra normaltilstanden som reduserer en organismes 
evne til å overleve. Utviklingstoksikologi omfatter i videste forstand alle virkninger som forstyrrer 
den normale utviklingen av conceptus, både før og etter fødselen.

 Vekstendring: En endring i avkommets organ- og kroppsvekst eller -størrelse.

 Endringer (anomalier): Strukturelle endringer i utviklingen som omfatter både misdanning og 
variasjoner (28).

 Misdanning/vesentlig anomali: Strukturell endring som anses som skadelig for dyret (kan også være 
dødelig), og som vanligvis er sjelden.

 Avvik/mindre anomali: Strukturell endring som anses å ha liten eller ingen skadevirkning for dyret; 
kan være forbigående, og kan opptre forholdsvis hyppig i kontrollpopulasjonen.

 Conceptus: Det samlede resultat av et befruktet egg på ethvert stadium i utviklingen fra befruktning 
til fødsel, herunder ekstraembryonale membraner samt selve embryoet eller fosteret.

 Implantasjon (nidasjon): Festing av en blastocyst på livmorens epitelhinne, herunder dens 
gjennomtrengning av livmorens epitel, og innkapsling i endometrium.

 Embryo: Organismens tidlige stadium eller utviklingstrinn, særlig framvoksende produkt av et eggs 
befruktning etter at lengdeaksen viser seg og inntil alle viktige strukturer er til stede.
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 Embryotoksisk: Skadelig for et embryos normale struktur, utvikling, vekst og/eller levedyktighet.

 Foster: Det ufødte avkom i den postembryonale perioden.

 Føtotoksisk: Skadelig for et fosters normale struktur, utvikling, vekst og/eller levedyktighet.

 Abort: Prematur utstøting av befruktningsproduktene fra livmoren: av embryoet eller et ikke-
levedyktig foster.

 Resorpsjon: Et conceptus som etter implantasjon i livmoren har dødd og blir eller er blitt resorbert.

 Tidlig resorpsjon: Tegn på implantasjon uten gjenkjennelig embryo/foster.

 Sen resorpsjon: Dødt embryo eller foster med ytre degenerative endringer.

 NOAEL: Forkortelse for «no observed adverse effect level» (dose uten observert skadevirkning), dvs. 
høyeste dose eller eksponeringsnivå der det ikke observeres skadelige virkninger av behandlingen.

1.3. REFERANSESTOFF

 Intet.

1.4. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Normalt gis forsøksstoffet til drektige dyr, i det minste fra implantasjonen til én dag før planlagt 
avlivning, som bør finne sted nærmest mulig nedkomstdagen, uten at det er fare for tap av data som 
følge av for tidlig fødsel. Forsøksmetoden er beregnet på å undersøke ikke bare organogeneseperioden 
(f.eks. dag 5-15 hos gnagere og dag 6-18 hos kaniner), men også virkninger fra preimplantasjon, 
dersom det er hensiktsmessig, gjennom hele drektighetsperioden til dagen før keisersnittet. Like før 
keisersnittet avlives hunndyrene, innholdet i livmoren undersøkes, og fosteret vurderes for synlige 
anomalier og endringer i bløtvev og skjelett.

1.5. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.5.1. Valg av dyreart

 Det anbefales at forsøket utføres på den mest relevante arten, og at artene og stammene av 
laboratoriedyr er de samme som benyttes til forsøk med prenatal utviklingstoksisitet. Foretrukket art 
er rotte, og foretrukket ikke-gnager er kanin. Dersom en annen art benyttes, skal det begrunnes.

1.5.2. Hold og fôring

 Temperaturen i forsøksdyrenes rom skal være 22 °C (± 3 °C) for gnagere og 18 °C (± 3 °C) for 
kaniner. Selv om den relative luftfuktigheten skal være minst 30 % og fortrinnsvis ikke over 70 % 
utenom ved rengjøring av rommet, bør 50-60 % tilstrebes. Det benyttes kunstig belysning med 
veksling mellom tolv timers lys og tolv timers mørke. Som fôr anvendes vanlig laboratoriefôr med 
ubegrenset tilgang på drikkevann.

 Til paringen anvendes bur som egner seg til formålet. Individuelt hold av parede dyr foretrekkes, men 
hold i små grupper kan også godtas.

1.5.3. Forberedelse av dyrene

 Det anvendes sunne dyr som er tilvendt til laboratorieomgivelsene i minst fem dager og ikke tidligere 
brukt i forsøk. Art, stamme, opprinnelse, kjønn, vekt og/eller alder angis for forsøksdyrene. Dyrene 
i alle forsøksgruppene skal, i den grad det er praktisk mulig, være av ensartet vekt og alder. På hvert 
dosenivå anvendes unge, voksne hunndyr som ikke har født. Hunndyrene pares med hanndyr av 
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samme art og stamme, idet paring av søskendyr unngås. For gnagere er drektighetens dag 0 vanligvis 
den dag da det observeres en vaginalpropp og/eller sæd; for kaniner er dag 0 vanligvis dagen for 
coitus eller kunstig inseminasjon, dersom denne teknikken brukes. Parede hunndyr fordeles tilfeldig i 
kontrollgruppe og behandlingsgruppe. Burene ordnes på en slik måte at mulige virkninger av burenes 
plassering blir minst mulig. Hvert dyr tildeles et unikt identifikasjonsnummer. Dersom paringen 
skjer partivis, fordeles dyrene i hvert parti likt mellom gruppene. Likeledes fordeles hunndyr som 
insemineres av samme hanndyr, jevnt mellom gruppene.

1.6. FRAMGANGSMÅTE

1.6.1. Antall dyr og kjønn

 Hver forsøks- og kontrollgruppe skal inneholde et tilstrekkelig antall hunner til at det gir ca. 20 hunndyr 
med implantasjonssteder ved nekropsien. Grupper med færre enn 16 dyr med implantasjonssteder 
kan anses som utilstrekkelige. Mordyrs dødelighet gjør ikke nødvendigvis undersøkelsen ugyldig, 
forutsatt at den ikke overstiger ca. 10 %.

1.6.2. Tilberedning av dosene

 Dersom det anvendes en bærer eller et annet tilsetningsstoff for å lette doseringen, skal det tas hensyn 
til følgende egenskaper: Virkninger på absorpsjon, fordeling, stoffskifte og retensjon eller ekskresjon 
av forsøksstoffet, virkninger på forsøksstoffets kjemiske egenskaper som kan endre dets toksiske 
egenskaper, og virkninger på fôr- og vanninntaket eller næringstilstanden til dyrene. Bæreren skal 
verken være utviklingstoksisk eller ha reproduksjonsvirkninger.

1.6.3. Dosering

 Normalt gis forsøksstoffet daglig fra implantasjonen (f.eks. dag 5 etter paringen) til dagen før planlagt 
keisersnitt. Dersom eventuelle tilgjengelige forundersøkelser ikke tyder på et høyt potensial for 
preimplantasjonstap, kan behandlingen utvides til å omfatte hele drektighetsperioden fra paringen 
til dagen før planlagt avlivning. Det er velkjent at uhensiktsmessig behandling eller stress under 
drektighet kan føre til prenatalt tap. For å beskytte mot prenatalt tap som følge av faktorer som ikke 
er behandlingsrelaterte, bør unødvendig håndtering av drektige dyr samt stress fra utenforstående 
faktorer som støy, unngås.

 Minst tre dosenivåer og en samtidig kontrollgruppe anvendes. Sunne dyr fordeles tilfeldig i kontroll- 
og behandlingsgruppene. Dosenivåene velges slik at man får en gradering av toksiske virkninger. 
Med mindre forsøksstoffets fysisk-kjemiske natur eller biologiske egenskaper setter begrensninger, 
velges høyeste dose slik at det oppnås en viss utviklingstoksisitet og/eller mordyrstoksisitet (kliniske 
tegn eller reduksjon i kroppsvekt), men ikke død eller alvorlig lidelse. Det skal være minst ett 
mellomdosenivå som gir minimale observerbare toksiske virkninger. Det laveste dosenivået skal ikke 
framkalle noen tegn på mordyrstoksisitet eller utviklingstoksisitet. Det velges en avtakende sekvens 
av dosenivåer med sikte på å påvise eventuelle doserelaterte reaksjoner og dose uten observert 
skadevirkning (NOAEL). Doseintervaller med en faktor på to til fire er ofte optimale for fastsettelse 
av avtakende dosenivåer, og tilføyelse av en fjerde forsøksgruppe er ofte å foretrekke framfor bruk av 
svært store intervaller (f.eks. en faktor på mer enn ti) mellom doseringene. Selv om bestemmelse av 
NOAEL for mordyr er målet, kan undersøkelser der et slikt nivå ikke fastslås, også aksepteres (1).

 Ved valg av dosenivåer tas det hensyn til eventuelle foreliggende toksisitetsdata samt 
tilleggsopplysninger om stoffskiftet og kinetikken til forsøksstoffet eller beslektede stoffer. Slike 
opplysninger bidrar dessuten til å godtgjøre hensiktsmessigheten i doseringssystemet.

 Det anvendes en samtidig kontrollgruppe. Denne gruppen forblir ubehandlet eller behandles med 
bærer dersom en slik benyttes til tilførsel av forsøksstoffet. Alle grupper tilføres samme volum 
av enten forsøksstoff eller bærer. Dyrene i kontrollgruppen(e) behandles på samme måte som 
forsøksgruppedyrene. Bærerkontrollgruppen mottar bæreren i den største mengden som benyttes 
(som i behandlingsgruppen med laveste dose).

1.6.4. Grenseforsøk

 Dersom et forsøk med et dosenivå på minst 1 000 mg/kg kroppsvekt/dag med oral tilførsel etter de 
beskrevne framgangsmåtene for denne undersøkelsen ikke gir noen observerbar toksisitet verken hos 
drektige dyr eller deres avkom, og dersom en virkning ikke er å forvente ut fra foreliggende data (f.eks. 
fra strukturelt og/eller metabolsk beslektede forbindelser), anses det ikke som absolutt nødvendig 
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med en full undersøkelse med tre dosenivåer. Forventet eksponering av mennesker kan tilsi bruk 
av et høyere oralt dosenivå i grenseforsøket. For andre tilførselsveier, for eksempel innånding eller 
anbringelse på huden, kan forsøksstoffets fysisk-kjemiske egenskaper ofte være bestemmende for og 
begrense det maksimalt oppnåelige eksponeringsnivået (for eksempel skal anbringelse på huden ikke 
forårsake alvorlig lokal giftighet).

1.6.5. Tilførsel av doser

 Forsøksstoffet eller bæreren gis vanligvis oralt med en sonde. Dersom en annen tilførselsmåte 
benyttes, skal den som gjennomfører forsøket, begrunne valget, og det kan være nødvendig med 
passende endringer (2)(3)(4). Forsøksstoffet gis på omtrent samme tidspunkt hver dag.

 Dosen til det enkelte dyr baseres vanligvis på siste bestemmelse av kroppsvekt. Det bør imidlertid 
utvises forsiktighet ved justering av dosen i løpet av drektighetstidens siste trimester. Foreliggende 
data bør anvendes til dosevalg for å unngå overdreven mordyrstoksisitet. Dersom de behandlede 
mordyrene framviser overdreven toksisitet, bør det vurderes å avlive denne dosegruppen. Dersom 
stoffet gis med sonde, bør det fortrinnsvis gis som én enkelt dose til dyrene ved hjelp av en magesonde 
eller en egnet intubasjonskanyle. Det maksimale volumet av væske som kan gis på én gang, avhenger 
av forsøksdyrets størrelse. Volumet må ikke overstige 1 ml/100 g kroppsvekt, unntatt for vandige 
løsninger, der 2 ml/100 g kroppsvekt kan benyttes. Dersom maisolje brukes som bærer, skal volumet 
ikke overstige 0,4 ml/100 g kroppsvekt. Variasjoner i forsøksvolum minimeres ved justering av 
konsentrasjonen, slik at det sikres konstant volum på alle dosenivåer.

1.6.6. Observasjon av mordyrene

 Kliniske observasjoner utføres og registreres minst én gang daglig, fortrinnsvis på samme tidspunkt(er) 
hver dag, idet det tas hensyn til tidspunktet da maksimal virkning av doseringen forventes. Dyrenes 
tilstand registreres, herunder dødelighet, døende tilstand, relevante atferdsendringer og alle åpenbare 
tegn på toksisitet.

1.6.7. Kroppsvekt og fôrinntak

 Dyrene veies på drektighetens dag 0, eller senest på dag 3 dersom tidsparede dyr leveres fra en ekstern 
oppdretter, på doseringens første dag og deretter minst hver tredje dag i doseringsperioden fram til 
avlivningen.

 Fôrinntaket registreres med tre dagers intervaller og skal sammenfalle med dagene for bestemmelse 
av kroppsvekt.

1.6.8. Undersøkelse post mortem

 Hunndyrene avlives én dag før forventet nedkomst. Hunndyr som viser tegn på abort eller prematur 
nedkomst, avlives og gjennomgår grundig makroskopisk undersøkelse.

 Ved forsøkets avslutning undersøkes mordyret makroskopisk for eventuelle strukturelle 
abnormiteter eller patologiske endringer. Vurdering av mordyrene under keisersnittet og påfølgende 
fosterundersøkelse utføres fortrinnsvis uten kunnskap om behandlingsgruppen for å minimere 
skjevheten.

1.6.9. Undersøkelse av livmorens innhold

 Umiddelbart etter avlivningen eller snarest mulig etter dødens inntreden fjernes livmorene, og 
dyrenes drektighetstilstand fastslås. Livmorer som ikke viser tegn til drektighet, undersøkes nærmere 
(f.eks. med ammoniumsulfidfarging for gnagere og Salewski-farging eller egnet alternativ metode for 
kaniner) for å bekrefte ikke-drektig tilstand (5).

 Drektige livmorer, inklusive livmorhals, veies. Vekten av drektige livmorer bestemmes ikke for dyr 
som blir funnet døde i løpet av undersøkelsen.
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 Antallet corpora lutea bestemmes for drektige dyr.

 Livmorinnholdet undersøkes for antall døde embryoer og fostre og levedyktige fostre. 
Resorpsjonsgraden beskrives, slik at det relative dødstidspunktet for conceptus kan bestemmes (se nr. 
1.2).

1.6.10. Fosterundersøkelse

 Kjønn og kroppsvekt bestemmes for hvert foster.

 Hvert foster undersøkes for ytre endringer (6).

 Fostrene undersøkes for skjelett- og bløtvevsendringer (f.eks. variasjoner og misdanninger 
eller anomalier) (7) (8) (9) (19) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24). 
Kategorisering av fosterendringer er å foretrekke, men dette er ikke et krav. Dersom kategorisering 
utføres, skal kriteriene for definisjon av hver kategori angis klart. Særlig oppmerksomhet vies 
kjønnsorganene, som skal undersøkes for tegn på endret utvikling.

 For gnagere prepareres ca. halvparten av hvert kull og undersøkes for skjelettendringer. Resten 
prepareres og undersøkes for bløtvevsendringer med anerkjente eller hensiktsmessige metoder for 
seriesnitt eller omhyggelige teknikker for makroskopisk disseksjon.

 For ikke-gnagere, f.eks. kaniner, undersøkes alle fostre for både bløtvevs- og skjelettendringer. Disse 
fosterkroppene vurderes for bløtvevsendringer ved omhyggelig disseksjon, herunder også eventuelle 
metoder for nærmere vurdering av hjertets innvendige struktur (25). Hodene til halvparten av fostrene 
som undersøkes på denne måten, fjernes og prepareres for undersøkelse av bløtvevsendringer 
(herunder øyne, hjerne, neseganger og tunge), ved hjelp av vanlige utvalgsmetoder (26) eller en 
tilsvarende følsom metode. Kroppene til disse fostrene og resten av de intakte fostrene behandles og 
undersøkes for skjelettendringer ved anvendelse av de samme metoder som beskrevet for gnagere.

2. RESULTATER

2.1. BEHANDLING AV RESULTATENE

 Dataene rapporteres for hvert enkelt mordyr og deres avkom og sammenfattes i tabellform med 
angivelse, for hver forsøksgruppe og hver generasjon, av antall dyr ved forsøkets begynnelse, antall 
dyr funnet døde under forsøket eller avlivet av humane årsaker, tidspunkt for eventuell død eller human 
avlivning, antall drektige hunndyr, antall dyr som viser tegn på toksisitet, beskrivelse av observerte 
tegn på toksisitet, herunder tidspunkt for eventuelle toksiske virkningers inntreden, varighet og 
alvorlighetsgrad, typen embryo-/fosterobservasjoner og alle relevante data om avkommet.

 Numeriske resultater evalueres med en egnet statistisk metode som benytter kullet som enhet for 
dataanalysen. Det anvendes en alminnelig anerkjent statistisk metode; de statistiske metodene 
velges som en del av utformingen av undersøkelsen, og skal begrunnes. Data fra dyr som ikke 
overlever til den planlagte avlivningen, skal også rapporteres. Disse dataene kan tas med i 
gruppegjennomsnittsverdiene dersom det er relevant. Relevansen til data for slike dyr, og dermed 
inklusjon i eller eksklusjon fra grupppegjennomsnittsverdi(er), skal begrunnes og bedømmes på 
individuelt grunnlag.

2.2. VURDERING AV RESULTATENE

 Funnene i undersøkelsen for prenatal utviklingstoksisitet vurderes med hensyn til observerte 
virkninger. Vurderingene skal inneholde følgende opplysninger:

forsøksresultater for mordyr og embryoer/fostre, herunder vurdering av en eventuell sammenheng .
mellom dyrenes eksponering for forsøksstoffet og forekomsten og alvorlighetsgraden til alle 
funn,
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anvendte kriterier for kategorisering av fostrenes ytre endringer, bløtvevsendringer og .
skjelettendringer, dersom kategorisering er utført,

om hensiktsmessig, historiske kontrolldata for bedre tolking av undersøkelsesresultatene,.

tallene som ligger til grunn for beregning av alle prosentsatser eller indekser,.

fyllestgjørende statistisk analyse av funn fra undersøkelsen, som skal inneholde tilstrekkelige .
opplysninger om analysemetoden, slik at en uavhengig kontrollør/statistiker kan vurdere 
analysen på nytt og rekonstruere den.

 I enhver undersøkelse som påviser fravær av toksiske virkninger, skal ytterligere undersøkelser for å 
fastslå forsøksstoffets absorpsjon og biotilgjengelighet, vurderes.

2.3. TOLKING AV RESULTATENE

 En undersøkelse av prenatal utviklingstoksisitet vil gi opplysninger om virkningene av gjentatt 
eksponering for et stoff under drektighet på mordyr og på avkommets intrauterine utvikling. 
Resultatene av undersøkelsen tolkes i sammenheng med funnene fra undersøkelser for subkronisk 
toksisitet, reproduksjonstoksisitet, toksikokinetikk og annet. Siden det legges vekt på både generell 
toksisitet i form av mordyrstoksisitet og på utviklingstoksisitet, vil resultatene av undersøkelsen til 
en viss grad gjøre det mulig å skille mellom utviklingsvirkninger som opptrer ved fravær av generell 
toksisitet, og virkninger som framkalles bare på nivåer som også er toksiske for mordyret (27).

3. FORSØKSRAPPORT

3.1. FORSØKSRAPPORT

 Forsøksrapporten skal inneholde følgende konkrete opplysninger:

 Forsøksstoff:

fysisk tilstand og, dersom det er relevant, fysisk-kjemiske egenskaper,.

identifikasjon, herunder CAS-nummer,.

renhet..

 Bærer (ev.):

begrunnelse for valg av bærer, dersom det ikke dreier seg om vann..

 Forsøksdyr:

art/stamme,.

dyrenes antall og alder,.

dyrenes opprinnelse, bovilkår, fôr osv.,.

det enkelte dyrs vekt ved forsøkets begynnelse..

 Forsøksvilkår:

begrunnelse for valg av dosenivå,.

nærmere opplysninger om forsøksstoffets sammensetning/fôrtilberedning, oppnådd .
konsentrasjon, stoffblandingens stabilitet og homogenitet,

nærmere opplysninger om tilførselen av forsøksstoffet,.
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omregning fra forsøksstoffkonsentrasjonen i fôr/drikkevann (ppm) til faktisk dose (mg/kg .
kroppsvekt/døgn), dersom det er relevant,

miljøvilkår,.

nærmere opplysninger om fôr- og vannkvalitet..

 Resultater:

 Responsdata for mordyrstoksisitet etter disse, herunder, men ikke begrenset til:

antall dyr ved forsøkets begynnelse, antall overlevende dyr, antall drektige, antall .
aborterende, antall dyr som føder for tidlig,

dato for dødens inntreden under forsøket eller om dyrene overlevde til avslutningen,.

data fra dyr som ikke overlever til den planlagte avlivningen, skal rapporteres, men ikke tas .
med i de statistiske sammenligningene mellom gruppene,

observasjonsdag for hvert abnormale kliniske tegn og påfølgende forløp,.

kroppsvekt, kroppsvektendring og vekt av drektig livmor, herunder eventuelt .
kroppsvektendring korrigert for vekt av drektig livmor,

fôrinntak og, dersom det måles, vanninntak,.

nekropsifunn, herunder vekt av livmor,.

NOAEL-verdier for mordyrs- og utviklingsvirkninger skal rapporteres..

 Utviklingsendepunkter etter dose for kull med implantater, herunder:

antall corpora lutea,.

antall implantasjoner, antall og prosentdel levende og døde fostre og resorpsjoner,.

antall og prosentdel pre- og postimplantasjonstap..

 Utviklingsendepunkter etter dose for kull med levende fostre, herunder:

antall og prosentdel levende avkom,.

kjønnsfordeling,.

fostrenes kroppsvekt, fortrinnsvis for hvert kjønn og samlet,.

ytre misdanninger, bløtvevsmisdanninger og skjelettmisdanninger samt andre relevante .
endringer,

eventuelle kriterier for kategorisering,.

samlet antall og prosentdel av fostre og kull med ytre endringer, bløtvevsendringer eller .
skjelettendringer samt typer og forekomster av individuelle anomalier og andre relevante 
endringer.

 Drøfting av resultatene.

 Konklusjoner.
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VEDLEGG 2 G

B.35. UNDERSØKELSE AV REPRODUKSJONSTOKSISITET OVER TO GENERASJONER

1. METODE

 Denne metoden tilsvarer OECDs retningslinje 416 (2001).

1.1. INNLEDNING

 Denne metoden for undersøkelse av reproduksjon over to generasjoner skal gi generelle opplysninger 
om virkningene av et forsøksstoff på forplantningssystemets integritet og ytelse hos hann- og 
hunndyr, herunder kjønnskjertelfunksjon, østrus, paringsatferd, unnfangelse, drektighet, nedkomst, 
laktasjon og avvenning samt avkommets vekst og utvikling. Undersøkelsen kan gi opplysninger om 
forsøksstoffets virkninger på neonatal sykelighet og dødelighet samt foreløpige data om prenatal 
og postnatal utviklingstoksisitet, og tjene som veiledning for senere forsøk. I tillegg til å undersøke 
F1-generasjonens vekst og utvikling har denne metoden til formål å vurdere integriteten og ytelsen 
til hann- og hunndyrenes forplantningssystem samt vekst og utvikling hos F2-generasjonen. Dersom 
ytterligere opplysninger om utviklingstoksisitet og funksjonelle mangler ønskes, kan ytterligere 
undersøkelsesavsnitt tas med i denne protokollen, idet det vises til metodene for utviklingstoksisitet 
og/eller utviklingsnevrotoksisitet, eller disse endepunktene kan undersøkes i egne undersøkelser ved 
hjelp av egnede forsøksmetoder.

1.2. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Forsøksstoffet gis til flere grupper av hanndyr og hunndyr i oppmålte doser. Hanndyrene 
av P-generasjonen (foreldregenerasjonen) får dosene i vekstperioden og over minst én full 
spermatogenisk syklus (omtrent 56 dager for mus og 70 dager for rotter), slik at forsøksstoffet 
framkaller eventuelle skadevirkninger på sæddanningen. Virkninger på sæden bestemmes ved 
en rekke særparametrer (f.eks. sædmorfologi og -motilitet) og ved vevspreparering og detaljert 
histopatologi. Dersom data om sæddanning er tilgjengelige fra en tidligere undersøkelse med gjentatt 
dose av tilstrekkelig varighet, f.eks. en nittidagers undersøkelse, er det ikke nødvendig å ta med 
hanner av P-generasjonen i vurderingen. Det anbefales imidlertid at prøver eller digitale registreringer 
av sæden til P-generasjonen lagres med henblikk på senere evaluering. Hunndyr av P-generasjonen 
doseres under veksten og over minst to fulle østralperioder, slik at eventuell skadevirkning på 
østrus på grunn av forsøksstoffet oppdages. Forsøksstoffet gis til dyr av foreldregenerasjonen (P) i 
paringstiden, gjennom den resulterende drektighetstiden og gjennom avvenningen av F1-avkommet. 
Ved avvenningen fortsetter doseringen av F1-avkommet under dets vekst til voksen alder, paring og 
produksjon av en F2-generasjon, fram til F2-generasjonen er avvent.

 Kliniske observasjoner og patologiske undersøkelser utføres på alle dyr for tegn på toksisitet med særlig 
vekt på virkninger på integriteten og ytelsen til hanndyrenes og hunndyrenes forplantningssystemer 
og avkommets vekst og utvikling.

1.3. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.3.1. Valg av dyreart

 Rotte er foretrukket art for forsøket. Dersom andre arter anvendes, skal begrunnelse gis, og relevante 
endringer vil være nødvendige. Stammer med lav fruktbarhet skal ikke anvendes. Ved begynnelsen 
av undersøkelsen skal de anvendte dyrenes vektvariasjon være minimal og ikke over 20 % av 
gjennomsnittsvekten for hvert kjønn.

1.3.2. Hold og fôring

 Temperaturen i forsøksdyrenes rom skal være 22 °C (± 3 °C). Selv om den relative luftfuktigheten 
skal være minst 30 % og fortrinnsvis ikke over 70 % utenom ved rengjøring av rommet, bør 
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50-60 % tilstrebes. Det benyttes kunstig belysning med veksling mellom tolv timers lys og tolv 
timers mørke. Som fôr anvendes vanlig laboratoriefôr med ubegrenset tilgang på drikkevann. Valget 
av fôr kan avhenge av behovet for å sikre en hensiktsmessig blanding av forsøksstoffet ved denne 
tilførselsmåten.

 Dyrene kan holdes enkeltvis eller i bur i små grupper av samme kjønn. Til paringen anvendes bur som 
egner seg til formålet. Etter tegn på paring holdes hunndyrene enkeltvis i fødebur eller mordyrbur. 
Parede rotter kan også holdes i små grupper og skilles en dag eller to før nedkomsten. Parede dyr skal 
få egnet og nærmere fastsatt bolmateriale når nedkomsten nærmer seg.

1.3.3. Forberedelse av dyrene

 Det anvendes sunne, unge dyr som er tilvendt til laboratorieomgivelsene i minst fem dager og ikke 
tidligere brukt i forsøk. Art, stamme, opprinnelse, kjønn, vekt og/eller alder angis for forsøksdyrene. 
Eventuelle søskenforhold mellom dyrene skal være kjent, slik at paring av søsken unngås. Dyrene 
fordeles vilkårlig i kontrollgruppe og behandlingsgrupper (gruppeinndeling etter kroppsvekt 
anbefales). Burene ordnes på en slik måte at mulige virkninger av burenes plassering blir minst 
mulig. Hvert dyr tildeles et unikt identifikasjonsnummer. For P-generasjonen gjøres dette før 
doseringen begynner. For F1-generasjonen gjøres dette ved avvenningen for dyr som velges ut for 
paring. Det føres registre over opprinnelseskull for alle utvalgte F1-dyr. Dessuten anbefales det at 
ungene identifiseres enkeltvis snarest mulig etter fødselen dersom individuell veiing av unger eller 
funksjonsforsøk vurderes.

 Foreldredyr (P) skal være fem til ni uker gamle ved begynnelsen av doseringen. Dyrene i alle 
forsøksgrupper skal i den grad det er praktisk mulig, være av ensartet vekt og alder.

1.4. FRAMGANGSMÅTE

1.4.1. Antall dyr og kjønn

 Hver forsøks- og kontrollgruppe skal inneholde et tilstrekkelig antall dyr til at gruppen ved eller nær 
nedkomsten består av minst 20 drektige hunner. For stoffer som gir uønskede behandlingsrelaterte 
virkninger (f.eks. sterilitet, overdreven toksisitet ved høy dose), er ikke dette alltid mulig. Formålet er 
å framkalle tilstrekkelig med drektighet til å sikre en meningsfull vurdering av stoffets potensial til å 
påvirke fruktbarhet, drektighet og mordyrenes atferd og amming, F1-generasjonens vekst og utvikling 
fra unnfangelse til kjønnsmodning og utviklingen til deres avkom (F2) til avvenning. Dersom det 
ikke lykkes å frambringe det ønskede antall drektige dyr (dvs. 20), betyr det ikke nødvendigvis at 
undersøkelsen er ugyldig; dette bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.

1.4.2. Tilberedning av dosene

 Det anbefales at forsøksstoffet tilføres oralt (i fôret, i drikkevannet eller med sonde), med mindre en 
annen tilførselsvei (f.eks. gjennom huden eller ved innånding) anses bedre egnet.

 Om nødvendig oppløses eller suspenderes forsøksstoffet i en egnet bærer. Bruk av en vandig løsning/
suspensjon anbefales dersom dette er mulig; deretter er prioritert rekkefølge en løsning/emulsjon i olje 
(f.eks. maisolje) og deretter eventuelt løsning i andre bærere. For andre bærere enn vann må bærerens 
toksikologiske egenskaper være kjent. Forsøksstoffets stabilitet i bæreren skal bestemmes.

1.4.3. Dosering

 Minst tre dosenivåer og en samtidig kontrollgruppe anvendes. Med mindre forsøksstoffets fysisk-
kjemiske natur eller biologiske virkninger setter begrensninger, velges høyeste dose slik at det oppnås 
toksisitet, men ikke død eller alvorlig lidelse. I tilfelle uventet dødelighet anses normalt undersøkelser 
med en dødelighetsrate på mindre enn ca. 10 prosent hos foreldredyrene (P) likevel som akseptable. 
Det velges en avtakende sekvens av dosenivåer med sikte på å påvise eventuelle doserelaterte 
reaksjoner og dose uten observert skadevirkning (NOAEL). Doseintervaller med en faktor på to til 
fire er ofte optimale for fastsettelse av avtakende dosenivåer, og tilføyelse av en fjerde forsøksgruppe 
er ofte å foretrekke framfor bruk av svært store intervaller (f.eks. en faktor på mer enn ti) mellom 
doseringene. Dersom dosen gis gjennom fôret, bør doseintervallet ikke være større enn tilsvarende en 
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faktor på 3. Ved valg av dosenivåer tas det hensyn til eventuelle foreliggende toksisitetsdata, særlig 
resultater fra undersøkelser med gjentatt dose. Eventuelle foreliggende opplysninger om stoffskiftet 
og kinetikken til forsøksstoffet eller beslektede stoffer skal også tas i betraktning. Slike opplysninger 
bidrar dessuten til å godtgjøre hensiktsmessigheten i doseringssystemet.

 Kontrollgruppen er en ubehandlet gruppe eller en gruppe behandlet med bærer dersom en slik 
benyttes til tilførsel av forsøksstoffet. Bortsett fra behandling med forsøksstoffet behandles dyrene 
i kontrollgruppen på samme måte som forsøksgruppedyrene. Dersom en bærer anvendes, mottar 
kontrollgruppen bæreren i det høyeste anvendte volumet. Dersom et forsøksstoff gis gjennom 
fôret og forårsaker mindre fôrinntak eller -utnytting, kan bruk av en parvis fôret kontrollgruppe 
være nødvendig. Alternativt kan data fra kontrollerte undersøkelser som er utformet for å evaluere 
virkningene av redusert fôrinntak på reproduksjonsparametrene, brukes istedenfor en samtidig parvis 
fôret kontrollgruppe.

 Det skal tas hensyn til følgende egenskaper ved bæreren og andre tilsetningsstoffer: Virkninger 
på absorpsjon, fordeling, stoffskifte eller retensjon av forsøksstoffet, virkninger på forsøksstoffets 
kjemiske egenskaper som kan endre dets toksiske egenskaper, og virkninger på fôr- og vanninntaket 
eller næringstilstanden til dyrene.

1.4.4. Grenseforsøk

 Dersom et forsøk med et dosenivå på minst 1 000 mg/kg kroppsvekt/dag med oral tilførsel, eller en 
tilsvarende prosentdel tilsatt i fôret eller drikkevannet, etter de beskrevne framgangsmåtene for denne 
undersøkelsen ikke gir noen observerbar toksisitet verken hos foreldredyrene eller deres avkom, og 
dersom en virkning ikke er å forvente ut fra foreliggende data (f.eks. fra strukturelt og/eller metabolsk 
beslektede forbindelser), anses det ikke som absolutt nødvendig med en full undersøkelse med tre 
dosenivåer. Grenseforsøket gjelder med mindre menneskers eksponering tilsier bruk av et høyere 
oralt dosenivå i grenseforsøket. For andre tilførselsveier, for eksempel innånding eller anbringelse på 
huden, kan forsøksstoffets fysisk-kjemiske egenskaper ofte være bestemmende for og begrense det 
maksimalt oppnåelige eksponeringsnivået.

1.4.5. Tilførsel av doser

 Dyrene doseres med forsøksstoffet sju dager i uken. Oral tilførsel (fôr, drikkevann eller sonde) er å 
foretrekke. Dersom en annen tilførselsvei benyttes, skal det begrunnes, og det kan være nødvendig 
med passende endringer. Alle dyr doseres med samme metode i den aktuelle forsøksperioden. Dersom 
forsøksstoffet gis med sonde, anvendes en magesonde. Væskevolumet som gis på én gang, skal ikke 
overstige 1 ml/100 g kroppsvekt (0,4 ml/100 g kroppsvekt er maksimum for maisolje), unntatt for 
vandige løsninger, der 2 ml/100 g kroppsvekt kan benyttes. Med unntak av irriterende eller etsende 
stoffer, som normalt gir sterkere virkning ved høyere konsentrasjoner, minimeres variasjonen i 
forsøksvolum ved justering av konsentrasjonen, slik at det sikres et konstant volum på alle dosenivåer. 
I forsøk med sonde får ungene normalt forsøksstoffet indirekte gjennom melken, inntil den direkte 
doseringen begynner ved avvenningen. I forsøk der stoffet gis i fôret eller drikkevannet, får ungene 
dessuten forsøksstoffet direkte når de begynner å ete selv i den siste uken av laktasjonsperioden.

 For stoffer som gis gjennom fôret eller drikkevannet, er det viktig å sikre at mengdene av det aktuelle 
forsøksstoffet ikke griper inn i den normale ernærings- eller væskebalansen. Dersom forsøksstoffet 
gis gjennom fôret, kan enten konstant konsentrasjon i fôret (ppm) eller konstant dosenivå i forhold 
til dyrets kroppsvekt benyttes; det skal angis hvilket alternativ som benyttes. Dersom stoffet gis 
med sonde, skal dosen gis på tilsvarende tidspunkt hver dag, og skal justeres minst ukentlig, slik 
at dosenivået holdes konstant i forhold til kroppsvekten. Opplysninger om placentafordeling skal 
vurderes ved justering av sondedosen på grunnlag av kroppsvekten.

1.4.6. Forsøksplan

 Daglig dosering av hanndyrene og hunndyrene i foreldregenerasjonen (P) begynner når de er 
mellom fem og ni uker gamle. Daglig dosering av hanndyrene og hunndyrene i F1-generasjonen 
begynner ved avvenningen; man bør ha i mente at ved tilførsel av forsøksstoffet gjennom fôret 
eller drikkevannet kan F1-ungenes direkte eksponering for forsøksstoffet forekomme allerede under 
laktasjonsperioden. For begge kjønn (P og F1) fortsetter doseringen i minst ti uker før paringstiden. 
Doseringen fortsetter for begge kjønn i løpet av den to uker lange paringstiden. Hanndyrene avlives 
humant og undersøkes når de ikke lenger er nødvendige for vurderingen av reproduksjonsvirkninger. 
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For hunndyrene i foreldregenerasjonen (P) fortsetter doseringen gjennom drektighetsperioden og 
fram til avvenningen av F1-avkommet. Endringer i doseringsplanen bør vurderes ut fra tilgjengelige 
opplysninger om forsøksstoffet, herunder foreliggende toksisitetsdata, induksjon av metabolisme eller 
bioakkumulering. Dosen til det enkelte dyr baseres vanligvis på siste bestemmelse av kroppsvekt. Det 
bør imidlertid utvises forsiktighet ved justering av dosen i løpet av drektighetstidens siste trimester.

 Behandling av P- og F1-hanner og -hunner fortsetter til forsøkets avslutning. Alle voksne P- 
og F1-hanner og -hunner avlives humant når de ikke lenger er nødvendige for vurdering av 
reproduksjonsvirkninger. F1-avkom som ikke velges ut for paring, og alt F2-avkom, avlives humant 
etter avvenning.

1.4.7. Framgangsmåte for paring

1.4.7.1. Paring av foreldregenerasjonen (P)

 Ved hver paring plasseres hver hunn sammen med én enkelt hann på samme dosenivå (1 : 1-paring) 
til kopulasjon finner sted eller det er gått to uker. Hver dag undersøkes hunnene for tilstedeværelse av 
sæd eller vaginalpropp. Dag 0 for drektigheten defineres som den dag da vaginalpropp eller sæd blir 
funnet. Dersom paringen er mislykket, kan ny paring av hunnene med hanner med fastslått fertilitet 
vurderes. Det angis klart i dataene hvilke dyr som er paret med hverandre. Paring av søsken skal 
unngås.

1.4.7.2. Paring av F1

 Ved paring av F1-avkommet skal minst én hann og én hunn velges ved avvenning fra hvert kull for 
paring med andre unger på samme dosenivå, men fra et annet kull, til å produsere F2-generasjonen. 
Valget av unger fra hvert kull skjer tilfeldig dersom ingen betydelige forskjeller observeres i 
kroppsvekt eller utseende mellom ungene i et kull. Dersom slike forskjeller observeres, velges de 
beste representanter fra hvert kull. Det mest pragmatiske er å basere dette på kroppsvekten, men det 
kan være mer hensiktsmessig å basere det på utseendet. F1-avkommet skal ikke pares før det har nådd 
full kjønnsmodenhet.

 Par uten avkom vurderes for å bestemme tilsynelatende årsak til infertiliteten. Dette kan innebære 
framgangsmåter som ytterligere mulighet til paring med andre fardyr eller mordyr, mikroskopisk 
undersøkelse av forplantningsorganene og undersøkelse av østrus eller spermatogenese.

1.4.7.3. Annen paring

 Under visse omstendigheter, for eksempel ved behandlingsrelaterte endringer i kullets størrelse 
eller observasjon av en tvilsom virkning av første paring, anbefales det at voksne dyr i P- eller 
F1-generasjonen pares på nytt for å produsere et nytt kull. Det anbefales at de hanner eller hunner 
som ikke har frambrakt avkom, pares på nytt med påvist fertile dyr av motsatt kjønn. Dersom 
produksjonen av et nytt kull anses nødvendig i en generasjon, skal dyrene pares på nytt ca. en uke 
etter siste kulls avvenning.

1.4.7.4. Kullstørrelse

 Dyrene skal tillates å yngle normalt og pleie avkommet fram til avvenning. Standardisering av 
kullstørrelse er valgfritt. Dersom standardisering gjennomføres, skal den benyttede metoden beskrives 
detaljert.

1.5. OBSERVASJONER

1.5.1. Kliniske observasjoner

 Alminnelig klinisk observasjon utføres og registreres hver dag, og ved tilførsel gjennom sonde skal det 
ved fastsettelse av tidspunkt tas hensyn til tidspunktet da maksimal virkning av doseringen forventes. 
Atferdsendringer, tegn på vanskelig eller langvarig fødsel og alle tegn på toksisitet registreres. En 
ytterligere, mer detaljert undersøkelse av hvert dyr utføres minst på ukentlig basis, gjerne i forbindelse 
med veiing av dyret. Alle dyr observeres for sykelighet og dødelighet to ganger daglig, eventuelt én 
gang daglig i helgene dersom dette er hensiktsmessig.
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1.5.2. Foreldredyrenes kroppsvekt og fôrinntak

 Foreldredyrene (P og F1) veies på doseringens første dag og deretter minst ukentlig. Hunndyrene 
i foreldregenerasjonen (P og F1) veies minst på dag 0, 7, 14 og 20 eller 21 i drektighetsperioden, 
i laktasjonsperioden på samme dager som veiing av kullene samt den dag dyrene avlives. Disse 
observasjonene rapporteres enkeltvis for hvert voksne dyr. I tiden før paring og i drektighetsperioden 
måles fôrinntaket minst ukentlig. Vanninntaket målet minst ukentlig dersom forsøksstoffet gis 
gjennom vannet.

1.5.3. Østrus

 Hos hunndyrene i P- og F1-generasjonen vurderes østrus’ lengde og normale forløp ved hjelp av et 
vaginalt utstrykningspreparat før paringen, og eventuelt under paringen, til det konstateres tegn på 
paring. Ved uttak av celler fra livmoren eller livmorhalsen må det utvises forsiktighet, slik at man 
unngår å forstyrre slimhinnen med etterfølgende induksjon av pseudodrektighet (1).

1.5.4. Sædparametrer

 For alle hanner i P- og F1-generasjonen registreres vekten av testiklene og bitestiklene, og ett 
av hvert organ tas ut til histopatologisk undersøkelse (se nr. 1.5.7 og 1.5.8.1). Fra en delmengde 
på minst ti hanner i hver gruppe hanner i P- og F1-generasjonen brukes de øvrige testiklene og 
bitestiklene til telling av henholdsvis homogeniseringsresistente spermatider og sædbeholdningen i 
cauda epididymidis. For samme delmengde av hanner oppsamles sæd fra cauda epididymidis eller 
sædlederen til vurdering av sædmotilitet og sædmorfologi. Dersom behandlingsrelaterte virkninger 
observeres, eller dersom andre undersøkelser tyder på virkninger på spermatogenese, vurderes sæden 
til alle hanner i hver dosegruppe; ellers kan opptellingen begrenses til kontrollgruppen og hannene i 
høydosegruppene i P- og F1-generasjonen.

 Det samlede antall homogeniseringsresistente testikulære spermatider og sæd i cauda epididymidis 
telles (2)(3). Cauda-sædbeholdningen kan utledes fra konsentrasjonen og volumet til sæden i 
suspensjonen som brukes til de kvalitative vurderingene, og antallet sædceller som oppsamles ved 
findeling og/eller homogenisering av det øvrige caudavevet. Opptellingen utføres på den utvalgte 
delmengden av hanner i alle dosegrupper umiddelbart etter avlivningen av dyrene, med mindre det 
tas videoopptak eller digitale opptak eller prøvene fryses og analyseres senere. I slike tilfeller kan 
kontrollgruppen og høydosegruppen analyseres først. Dersom ingen behandlingsrelaterte virkninger 
(f.eks. virkninger på sædcelleantallet, sædmotiliteten eller sædmorfologien) observeres, er det ikke 
nødvendig å analysere de andre dosegruppene. Dersom behandlingsrelaterte virkninger observeres i 
høydosegruppen, vurderes også gruppene med lavere doser.

 Motiliteten til sæden i bitestikkelen (eller sædlederen) vurderes eller tas opp på videobånd like 
etter avlivningen. Sæden samles opp på en måte som forårsaker minst mulig skade, og fortynnes 
for motilitetsanalyse etter akseptable metoder (4). Prosentdelen av progressivt motile sædceller 
bestemmes enten subjektivt eller objektivt. Dersom dataassistert motilitetsanalyse utføres (5)(6)(7)
(8)(9)(10), baseres beregningen av progressiv motilitet på brukerdefinerte terskler for gjennomsnittlig 
banehastighet og rettlinjethet eller lineær indeks. Dersom prøver tas opp på videobånd (11), eller 
bilder registreres på annen måte på tidspunktet for nekropsien, kan den etterfølgende analysen 
av hanndyr i P- og F1-generasjonen begrenses til kontroll- og høydosegruppen, med mindre det 
observeres behandlingsrelaterte virkninger; i så fall skal også grupper med lavere doser vurderes. 
I mangel på videoopptak eller digitalbilder skal alle prøver i behandlingsgruppene analyseres ved 
nekropsien.

 Det utføres en morfologisk vurdering av en sædprøve fra bitestikkelen (eller sædlederen). Sædceller 
(minst 200 i hver prøve) undersøkes som fikserte, våte stoffblandinger (12) og klassifiseres som enten 
normale eller abnormale. Eksempler på morfologiske sædabnormiteter kan være sammensmelting, 
isolerte hoder og misdannede hoder og/eller haler. Vurderingen foretas på den valgte delmengden 
av hanner fra alle dosegrupper enten umiddelbart etter avlivningen av dyrene eller senere med 
utgangspunkt i videoopptak eller digitale opptak. Utstrykningspreparater kan, når de er fiksert, også 
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leses av senere. I disse tilfellene kan kontrolldyrene og høydosegruppen analyseres først. Dersom 
ingen behandlingsrelaterte virkninger (f.eks. virkninger på sædmorfologien) observeres, er det ikke 
nødvendig å analysere de andre dosegruppene. Dersom behandlingsrelaterte virkninger observeres i 
høydosegruppen, skal også gruppene med lavere doser analyseres.

 Dersom noen av de ovennevnte særvurderingsparametrer allerede er undersøkt som en del av en 
systematisk toksisitetsundersøkelse på minst 90 dager, behøver de ikke nødvendigvis gjentas i 
undersøkelsen over to generasjoner. Det anbefales likevel at prøver eller digitale opptak av sæd fra 
P-generasjonen oppbevares, slik at det senere er mulig å foreta en vurdering om nødvendig.

1.5.5. Avkom

 Hvert kull undersøkes snarest mulig etter fødselen (laktasjonsdag 0) for å bestemme ungenes antall 
og kjønn, dødfødsler, levendefødsler og tilstedeværelse av makroskopiske anomalier. Unger som blir 
funnet døde på dag 0 og ennå ikke er gått i oppløsning, skal undersøkes for eventuelle defekter og 
dødsårsak, og konserveres. Levende unger telles og veies enkeltvis ved fødselen (laktasjonsdag 0) 
eller på dag 1, og deretter på regelmessige veiedager, dvs. på dag 4, 7, 14 og 21 i laktasjonsperioden. 
Fysiske eller atferdsmessige abnormiteter som observeres hos mordyr eller avkom, registreres.

 Avkommets fysiske utvikling registreres hovedsakelig som økning i kroppsvekt. Andre fysiske 
parametrer (f.eks. øre- og øyeåpning, tannframbrudd, hårvekst) kan gi tilleggsopplysninger, men 
disse dataene bør fortrinnsvis vurderes i sammenheng med data for kjønnsmodning (f.eks. alder og 
kroppsvekt ved vaginalåpning eller balano-preputial separasjon) (13). Det anbefales at funksjonelle 
undersøkelser (f.eks. motorisk aktivitet, sanefunksjoner, reflekser) av F1-avkommet utføres før og/
eller etter avvenning, særlig dersom de henger sammen med kjønnsmodningen, med mindre slike 
undersøkelser er tatt med i egne forsøk. Alderen ved vaginalåpning og preputial separasjon bestemmes 
for F1-unger som avvennes og velges ut for paring. På unger i F2-generasjonen måles den anogenitale 
avstand på dag 0 etter fødselen dersom synes nødvendig ut fra endringer i F1-generasjonens 
kjønnssammensetning eller tidspunktet for kjønnsmodning.

 Funksjonelle observasjoner kan utelates for grupper som ellers viser klare tegn på skadevirkninger 
(f.eks. betydelig nedsatt vektøkning osv.). Dersom funksjonelle undersøkelser utføres, skal de ikke 
utføres på unger som er utvalgt for paring.

1.5.6. Makroskopisk undersøkelse

 Ved forsøkets avslutning, eller ved dødens inntreden i løpet av undersøkelsen, undersøkes alle 
foreldredyr (P og F1), alle unger med ytre abnormiteter eller kliniske symptomer samt én/ett 
tilfeldig valgt unge/kjønn/kull fra F1- og F2-generasjonen makroskopisk for eventuelle strukturelle 
abnormiteter eller patologiske endringer. Særlig oppmerksomhet vies forplantningssystemets organer. 
Unger som avlives humant i døende tilstand, og døde unger som ikke er gått i oppløsning, undersøkes 
for mulige defekter og/eller dødsårsak, og konserveres.

 På alle førstegangsfødende hunner undersøkes livmoren på en måte som ikke vanskeliggjør 
histopatologisk vurdering, for tilstedeværelse av og antall implantasjonssteder.

1.5.7. Organvekter

 Ved forsøkets avslutning bestemmes kroppsvekten og vekten til følgende organer hos alle foreldredyr 
av P- og F1-generasjonen (parvise organer veies enkeltvis):

Livmor, eggstokker— 

Testikler, bitestikler (samlet og cauda)— 

Prostata— 
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Sædblærer med glandula bulbourethralis og deres væsker og prostata (som én enhet)— 

Hjerne, lever, nyrer, milt, hypofyse, skjoldbruskkjertel og binyrer samt kjente målorganer— 

 Kroppsvekten ved forsøkets avslutning bestemmes for F1- og F2-unger som velges for nekropsi. 
Følgende organer fra én/ett tilfeldig valgt unge/kjønn/kull (se nr. 1.5.6) veies: Hjerne, milt og 
brissel.

 Resultatene av den makroskopiske undersøkelsen og organveiingen vurderes i sammenheng med 
observasjoner gjort i andre undersøkelser med gjentatt dose, dersom det er praktisk mulig.

1.5.8. Histopatologi

1.5.8.1. Foreldredyr

 Følgende organer og vev fra foreldredyr (P og F1), eller representative prøver av disse, fikseres og 
oppbevares i et egnet medium for histopatologisk undersøkelse:

Skjede, livmor med livmorhals og eggstokker (konservert i egnet fikseringsmiddel)— 

Én testikkel (konservert i Bouins fikseringsvæske), én bitestikkel, sædblærer, prostata og — 
glandula bulbourethralis

Tidligere identifisert(e) målorgan(er) fra alle P- og F1-dyr utvalgt for paring— 

 Full histopatologisk undersøkelse av de konserverte organer og vev nevnt ovenfor utføres for alle 
P- og F1-dyr i høydose- og kontrollgruppen som er utvalgt for paring. Organer som framviser 
behandlingsrelaterte endringer, skal også undersøkes hos lav- og midtdosegruppene som ledd i 
fastsettelsen av NOAEL. Dessuten skal forplantningsorganer hos lav- og midtdosedyr som mistenkes 
for redusert fruktbarhet, f.eks. dyr som ikke har paret seg, ikke har unnfanget eller avlet eller ikke 
har født sunt avkom, eller dyr for hvilke østrus eller sædcelleantall, -motilitet eller -morfologi er 
påvirket, gjennomgå histopatologisk evaluering. Alle synlige skader, som atrofi eller svulster, skal 
undersøkes.

 Detaljert histopatologisk undersøkelse av testiklene (f.eks. med Bouins fikseringsvæske, 
parafinfiksering og tverrsnitt på 4-5 μm tykkelse) utføres for å påvise behandlingsrelaterte virkninger 
som spermatideretensjon, manglende kjønnscellelag eller -typer, multinukleære kjempeceller eller 
vandring av spermatogene celler inn i hulrommet (14). Undersøkelse av hele bitestikkelen skal 
omfatte caput, corpus og cauda, hvilket kan skje ved at vurderingen utføres på et lengdesnitt. 
Bitestikkelen vurderes for leukocyttinfiltrasjon, endret forekomst av celletyper, avvikende celletyper 
og sædfagocytose. PAS- og hematoksylinfarging kan benyttes ved undersøkelse av hanndyrenes 
forplantningsorganer.

 Eggstokken skal etter laktasjonsperioden inneholde opprinnelige og voksende follikler samt de store 
corpora lutea fra laktasjonsperioden. Den histopatologiske undersøkelsen skal kunne avdekke en 
eventuell kvalitativ forringelse av bestanden av opprinnelige follikler. En kvantitativ vurdering av 
opprinnelige follikler utføres på F1-hunnene; antallet dyr, valg av eggstokksnitt og størrelsen på 
prøvesnittet skal være statistisk egnet for vurderingsframgangsmåten som benyttes. Undersøkelsen 
skal omfatte opptelling av opprinnelige follikler, som kan kombineres med opptelling av små voksende 
follikler med henblikk på sammenligning av eggstokkene i behandlings- og kontrollgruppene (15)(16)
(17)(18)(19).

1.5.8.2. Avvente unger

 Makroskopisk abnormt vev og målorganer fra alle unger med ytre abnormiteter eller kliniske tegn, samt 
fra én/ett tilfeldig valgt unge/kjønn/kull fra både F1- og F2-generasjonen som ikke er valgt til paring, 
skal fikseres og oppbevares i et egnet medium for histopatologisk undersøkelse. Full histopatologisk 
undersøkelse av konservert vev utføres med spesiell vekt på organer fra forplantningssystemet.
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2. RESULTATER

2.1. BEHANDLING AV RESULTATENE

 Dataene rapporteres enkeltvis og sammenfattes i tabellform med angivelse, for hver forsøksgruppe 
og hver generasjon, av antall dyr ved forsøkets begynnelse, antall dyr funnet døde under forsøket 
eller avlivet av humane årsaker, tidspunkt for eventuell død eller human avlivning, antall fruktbare 
dyr, antall drektige hunndyr, antall dyr som viser tegn på toksisitet, beskrivelse av observerte 
tegn på toksisitet, herunder tidspunkt for eventuelle toksiske virkningers inntreden, varighet og 
alvorlighetsgrad, typen observasjoner av foreldre og avkom, typen histopatologiske endringer og alle 
relevante data om kullene.

 Numeriske resultater evalueres med en egnet, allment anerkjent statistisk metode; de statistiske 
metodene velges som en del av utformingen av undersøkelsen, og skal begrunnes. Statistiske 
modeller for dose/respons-sammenheng kan være nyttige ved dataanalysen. Rapporten skal inneholde 
tilstrekkelige opplysninger om analysemetoden og dataprogrammet som anvendes, slik at en 
uavhengig kontrollør/statistiker kan vurdere analysen på nytt og rekonstruere den.

2.2. VURDERING AV RESULTATENE

 Funnene i denne undersøkelsen av reproduksjonstoksisitet over to generasjoner vurderes med hensyn 
til observerte virkninger, herunder nekropsifunn og mikroskopiske funn. Vurderingene skal omfatte 
eventuell sammenheng mellom dosen av forsøksstoffet og tilstedeværelse eller fravær, forekomst 
og alvorlighetsgrad av abnormiteter, herunder synlige skader, identifiserte målorganer, påvirkning 
på fruktbarheten, kliniske abnormiteter, påvirkning på forplantning og avling, kroppsvektendringer, 
virkninger på dødelighet og eventuelle andre toksiske virkninger. Forsøksstoffets fysisk-kjemiske 
egenskaper og eventuelle tilgjengelige toksikokinetiske data skal tas i betraktning ved vurdering av 
resultatene.

 Et korrekt utført forsøk med reproduksjonstoksisitet skal kunne gi et tilfredsstillende overslag 
over nivå uten virkning og en forståelse av skadevirkningene på reproduksjon, fødsel, laktasjon og 
postnatal utvikling, herunder vekst og kjønnsmodning.

2.3. TOLKING AV RESULTATENE

 En undersøkelse av reproduksjonstoksisitet over to generasjoner vil gi opplysninger om virkningene 
av gjentatt eksponering for et stoff i alle faser av reproduksjonssyklusen. Undersøkelsen gir 
særlig opplysninger om reproduksjonsparametrer og om avkommets utvikling, vekst, modning og 
overlevelse. Resultatene av undersøkelsen tolkes i sammenheng med funnene fra undersøkelser 
for subkronisk toksisitet, prenatal utviklingstoksisitet og toksikokinetikk samt andre foreliggende 
undersøkelser. Resultatene av denne undersøkelsen kan brukes til å vurdere behovet for ytterligere 
forsøk med en kjemikalie. Resultatene av undersøkelsen kan bare i begrenset grad overføres på 
mennesker. De egner seg best til å gi opplysninger om nivåer uten virkning og tillatt eksponering av 
mennesker (20)(21)(22)(23).

3. FORSØKSRAPPORT

FORSØKSRAPPORT

Forsøksrapporten skal inneholde følgende konkrete opplysninger:

Forsøksstoff:

fysisk tilstand og, dersom det er relevant, fysisk-kjemiske egenskaper,.

identifikasjonsdata,.

renhet..

Bærer (ev.):

begrunnelse for valg av bærer, dersom det ikke dreier seg om vann..
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Forsøksdyr:

art/stamme,.

dyrenes antall, alder og kjønn,.

dyrenes opprinnelse, bovilkår, fôr, bolmaterialer osv.,.

det enkelte dyrs vekt ved forsøkets begynnelse..

Forsøksvilkår:

begrunnelse for valg av dosenivå,.

nærmere opplysninger om forsøksstoffets sammensetning/fôrtilberedning, oppnådde .
konsentrasjoner,

stoffblandingens stabilitet og homogenitet,.

nærmere opplysninger om tilførselen av forsøksstoffet,.

omregning fra forsøksstoffkonsentrasjonen i fôr/drikkevann (ppm) til faktisk dose (mg/kg .
kroppsvekt/døgn), dersom det er relevant,

nærmere opplysninger om fôr- og vannkvalitet..

Resultater:

fôrinntak og vanninntak, dersom disse foreligger, fôreffektivitet (kroppsvektøkning per .
gram inntatt fôr) og forbruk av forsøksmateriale for P- og F1-dyr, bortsett fra i perioden da 
dyrene er sammen, og for minst den siste tredelen av laktasjonsperioden,

absorpsjonsdata (dersom de foreligger),.

kroppsvektdata for P- og F1-dyr utvalgt for paring,.

vektdata for kull og unger,.

kroppsvekt ved avlivning og absolutte og relative organvektdata for foreldredyrene,.

art, alvorlighetsgrad og varighet av kliniske observasjoner (reversible eller irreversible),.

tidspunkt for dødens inntreden under forsøket eller om dyrene overlevde til avslutningen,.

data om toksiske responser etter kjønn og dose, herunder indekstall for paring, fruktbarhet, .
drektighet, fødsel, levedyktighet og laktasjon; rapporten skal angi tallene som brukes ved 
beregningen av disse indeksene,

toksiske eller andre virkninger på reproduksjon, avkom, postnatal vekst osv.,.

nekropsifunn,.

detaljert beskrivelse av alle histopatologiske funn,.

antall P- og F1-hunner med normal syklus samt syklusens lengde,.

samlet antall sædceller i cauda epididymidis, prosentdel progressivt motile sædceller, .
prosentdel morfologisk normale sædceller og prosentdel sædceller med hver konstaterte 
abnormitet,

tid før paring, herunder antall dager før paring,.

drektighetens varighet,.
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antall implantasjoner, corpora lutea, kullstørrelse,.

antall levendefødsler og postimplantasjonstap,.

antall unger med ytre synlige abnormiteter; dersom de registreres, angis antall små .
uutviklede unger,

data om fysiske kjennetegn hos unger og andre postnatale utviklingsdata; begrunnelse for .
valg av fysiske kjennetegn til vurdering,

data om funksjonelle observasjoner hos unger og voksne, etter relevans,.

eventuell statistisk behandling av resultatene..

Drøfting av resultatene.

Konklusjoner, herunder NOAEL-verdier for virkninger på mordyr og avkom.
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VEDLEGG 2 H

B.42. HUDSENSIBILISERING: FORSØK PÅ LOKALE LYMFEKNUTER

1. METODE

 Denne metoden tilsvarer OECDs retningslinje 429 (2002).

1.1. INNLEDNING

 LLNA-metoden (LLNA = Local Lymph Node Assay) er tilstrekkelig validert og anerkjent til 
at den kan innføres som ny metode (1)(2)(3). Dette er den andre metoden for vurdering av 
kjemikaliers hudsensibiliseringspotensial på dyr. I den andre metoden (B.6) anvendes marsvin, 
nemlig maksimeringsforsøket på marsvin og Buehler-forsøket (4).

 LLNA er en alternativ metode for å påvise hudsensibiliserende kjemikalier og for å bekrefte at 
kjemikalier mangler betydelig hudsensibiliserende potensial. Dette betyr ikke nødvendigvis at LLNA 
bør brukes istedenfor marsvinforsøk i alle tilfeller, men dette forsøket er av samme nytte og kan 
brukes som alternativ når positive og negative resultater ikke lenger krever ytterligere bekreftelse.

 LLNA har visse fordeler med hensyn til vitenskapelig utvikling og dyrevelferd. Metoden undersøker 
induksjonsfasen i hudsensibiliseringen og gir kvantitative data som egner seg til dose/respons-
vurdering. Nærmere opplysninger om valideringen av LLNA og en oversikt over tilknyttet arbeid er 
publisert (5)(6)(7)(8). Dessuten bør det bemerkes at mildt til moderat sensibiliserende stoffer, som 
anbefales som egnede positive referansestoffer for forsøk med marsvin, også egner seg for bruk i 
forbindelse med LLNA (6)(8)(9).

 LLNA er en in vivo-metode og eliminerer således ikke bruken av dyr ved vurderingen av 
kontaktsensibiliserende aktivitet. Den kan imidlertid redusere antallet dyr som kreves til dette 
formålet. Dessuten innebærer LLNA en betydelig forbedring i bruken av dyrene i forsøk med 
kontaktsensibilisering. LLNA bygger på immunologiske hendelser som utløses av kjemikalier i 
induksjonsfasen av sensibiliseringen. I motsetning til forsøkene med marsvin krever ikke LLNA bruk 
av provokasjonseksponering for utløsning av overfølsomhetsreaksjoner. LLNA reduserer dermed 
dyrenes lidelser. Til tross for fordelene ved LLNA sammenlignet med tradisjonelle marsvinforsøk 
bør det bemerkes at det er visse begrensninger som kan gjøre det nødvendig å utføre tradisjonelle 
marsvinforsøk (f.eks. falske negative funn i LLNA for visse metaller, falske positive funn for visse 
hudirriterende stoffer) (10).

 Se også innledningen til del B.

1.2. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Det grunnleggende prinsippet for LLNA er at sensibiliserende stoffer utløser en primær 
lymfocyttproliferasjon i lymfeknuten som drenerer anbringelsesstedet for det kjemiske stoffet. 
Denne proliferasjonen er proporsjonal med den anbrakte dosen (og med allergenets styrke) og gjør 
det enkelt å bestemme et objektivt, kvantifiserbart mål for sensibiliseringen. LLNA vurderer denne 
proliferasjonen som et dose/respons-forhold der proliferasjonen i forsøksgruppene sammenlignes med 
den i bærerbehandlede kontrollgrupper. Forholdet mellom proliferasjonen i de behandlede gruppene 
og proliferasjonen i de bærerbehandlede kontrollgruppene kalles stimuleringsindeksen, og skal 
være minst tre før et forsøksstoff kan vurderes nærmere som et potensielt hudsensibiliserende stoff. 
Metodene som beskrives her, bygger på bruk av radioaktiv merking for å måle celleproliferasjon. 
Andre endepunkter for vurdering av proliferasjon kan imidlertid brukes dersom det begrunnes og 
dokumenteres vitenskapelig med fullstendige litteraturhenvisninger og beskrivelse av metoden.
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1.3. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.3.1. Forberedelser

1.3.1.1. Hold og fôring

 Dyrene holdes enkeltvis. Temperaturen i forsøksdyrenes rom skal være 22 °C (± 3 °C). Selv om den 
relative luftfuktigheten skal være minst 30 % og fortrinnsvis ikke over 70 % utenom ved rengjøring 
av rommet, bør 50-60 % tilstrebes. Det benyttes kunstig belysning med veksling mellom tolv 
timers lys og tolv timers mørke. Som fôr anvendes vanlig laboratoriefôr med ubegrenset tilgang på 
drikkevann.

1.3.1.2. Forberedelse av dyrene

 Dyrene velges tilfeldig, merkes slik at de kan identifiseres enkeltvis (men ikke ved noen form for 
øremerking), og holdes i burene i minst fem dager før doseringen begynner, slik at de venner seg til 
laboratorieomgivelsene. Før behandlingen begynner, undersøkes alle dyr for å sikre at de ikke har 
observerbare hudskader.

1.3.2. Forsøksvilkår

1.3.2.1. Forsøksdyr

 Mus er foretrukket art for forsøket. Unge, voksne hunnmus av stamme CBA/Ca eller CBA/J som ikke 
har født og ikke er drektige, benyttes. Ved forsøkets begynnelse skal dyrene være 8-12 uker gamle, og 
dyrenes vektvariasjon skal være minimal og ikke over 20 % av gjennomsnittsvekten. Andre stammer 
og hanner kan benyttes dersom det er generert tilstrekkelige data til å dokumentere at det ikke er 
betydelige stamme- og/eller kjønnsrelaterte forskjeller med hensyn til LLNA-respons.

1.3.2.2. Pålitelighetskontroll

 Positive kontroller brukes til å demonstrere forsøkets ytelse og laboratoriets kompetanse i utførelsen 
av forsøket. Den positive kontrollen skal gi en positiv LLNA-respons ved et eksponeringsnivå som 
forventes å gi en økning i stimuleringsindeksen (SI) på mer enn 3 over den negative kontrollgruppen. 
Den positive kontrolldosen velges slik at induksjonen er klar, men ikke overdrevet. Foretrukne stoffer 
er heksylkanelaldehyd (CAS-nr. 101-86-0, EINECS-nr. 202-983-3) og merkaptobenzotiazol (CAS-
nr. 140-30-4, EINECS-nr. 205-736-8). Det kan være omstendigheter der andre referansestoffer som 
oppfyller nevnte kriterier, kan benyttes, forutsatt at dette begrunnes tilstrekkelig. Selv om det vanligvis 
kreves en positiv kontrollgruppe i hvert forsøk, kan det være situasjoner der forsøkslaboratoriene 
har til rådighet historiske positive kontrolldata som viser ensartet tilfredsstillende respons over en 
periode på minst seks måneder. I slike tilfeller kan det passe med mindre hyppig prøving med positive 
kontroller, med forsøksintervaller på høyst seks måneder. Selv om det positive referansestoffet skal 
prøves i en bærer som er kjent for å gi ensartet respons (f.eks. aceton, olivenolje), kan det være visse 
godkjenningssituasjoner der det også er nødvendig med prøving i en annen bærer enn standarden 
(klinisk/kjemisk relevant sammensetning). I slike tilfeller skal en mulig interaksjon mellom en positiv 
kontroll og den ikke-standardiserte bæreren undersøkes.

1.3.2.3. Antall dyr, dosenivåer og valg av bærer

 Det anvendes minst fire dyr per dosegruppe, med minst tre konsentrasjoner av forsøksstoffet pluss 
en negativ kontrollgruppe som behandles med bare bæreren for forsøksstoffet, samt, dersom det 
er relevant, en positiv kontrollgruppe. I tilfeller der det skal samles inn data for hvert enkelt dyr, 
anvendes minst fem dyr per dosegruppe. Bortsett fra behandlingen med forsøksstoffet skal dyrene i 
kontrollgruppene håndteres og behandles på samme måte som dyrene i behandlingsgruppene.

 Valg av dose og bærer skal bygge på anbefalingene gitt i henvisning (1). Dosene velges blant 
konsentrasjonsrekken på 100 %, 50 %, 25 %, 10 %, 5 %, 2,5 %, 1 %, 0,5 % osv. Eventuelle 
foreliggende data om akutt toksisitet og hudirritasjon skal tas i betraktning ved valg av de tre 
påfølgende konsentrasjonene, slik at den høyeste konsentrasjonen gir størst mulig eksponering, 
samtidig som systemisk toksisitet og overdreven lokal hudirritasjon unngås (2)(11).
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 Bæreren velges slik at forsøkskonsentrasjonene og løseligheten maksimeres samtidig som det 
framstilles en løsning/suspensjon som egner seg til anbringelse av forsøksstoffet. Anbefalte bærere er 
i prioritert rekkefølge aceton/olivenolje (4 : 1 v/v), dimetylformamid, metyletylketon, propylenglykol 
og dimetylsulfoksid (2)(10), men andre kan benyttes dersom dette kan begrunnes vitenskapelig. 
I visse situasjoner kan det være nødvendig å anvende et klinisk relevant løsemiddel eller den 
kommersielle sammensetningen som forsøksstoffet markedsføres i, som en ytterligere kontroll. Det 
bør spesielt sikres at det i et bærersystem er innarbeidet hydrofile materialer som fukter huden og ikke 
umiddelbart renner av. Fullstendig vandige bærere bør dermed unngås.

1.3.3. Framgangsmåte

1.3.3.1. Forsøksplan

 Forsøksplanen er som følger:

Dag 1:•.

Hvert dyrs vekt bestemmes og registreres. På baksiden av hvert øre anbringes 25 μl av den •.
aktuelle forsøksstoffkonsentrasjonen, bare bærer eller positiv kontroll.

Dag 2 og 3:•.

Gjenta anbringelsene utført på dag 1.•.

Dag 4 og 5:•.

Ingen behandling.•.

Dag 6:•.

 Registrer vekten til hvert dyr. Injiser 250 μl fosfatbufret saltløsning (PBS) inneholdende 20 μCi 
(7,4e + 8 Bq) med 3H-metyltymidin i alle forsøks- og kontrollmus via halevenen. Alternativt 
injiseres 250 μl PBS inneholdende 2 μCi (7,4e + 7 Bq) med 125I-joddeoksyuridin og 10-5 M 
fluordeoksyuridin i alle mus via halevenen.

 Fem timer senere avlives dyrene. De drenerende aurikulære lymfeknuter fra hvert øre fjernes og 
samles i PBS for hver forsøksgruppe (metode med samlet behandlingsgruppe); alternativt kan par 
av lymfeknuter fra enkeltdyr fjernes og samles i PBS for hvert dyr (enkeltdyrmetode). Nærmere 
opplysninger og diagrammer for identifikasjon og disseksjon finnes i vedlegg I til henvisning 
10.

1.3.3.2. Tilberedning av cellesuspensjoner

 Én enkelt cellesuspensjon av lymfeknuteceller (LNC) enten fra samlede behandlingsgrupper eller 
bilateralt fra enkeltdyr tilberedes ved forsiktig mekanisk disaggregering gjennom 200 μm trådnett 
av rustfritt stål. Lymfeknutecellene vaskes to ganger med overskudd av PBS og utfelles med 5 % 
trikloreddiksyre (TCA) ved 4 ºC i 18 timer (1). Pelleter suspenderes på nytt i 1 ml TCA og overføres 
til scintillasjonsflasker med 10 ml scintillasjonsvæske for 3H-telling, eller overføres direkte til 
gammatelleglass for 125I-telling.

1.3.3.3. Bestemmelse av celleproliferasjon (opptatt radioaktivitet)

 Opptaket av 3H-metyltymidin måles ved β-scintillasjonstelling som antall disintegrasjoner per 
minutt (DPM). Opptaket av 125I-joddeoksyuridin måles ved 125I-telling og uttrykkes også som 
DPM. Avhengig av hvilken framgangsmåte som benyttes, vil opptaket bli uttrykt som DPM/
behandlingsgruppe (samlet framgangsmåte) eller DPM/dyr (individuell framgangsmåte).
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1.3.3.4. Observasjoner

1.3.3.4.1. Kliniske observasjoner

 Dyrene observeres nøye én gang daglig for eventuelle kliniske tegn, det være seg på lokalirritasjon 
på anbringelsesstedet eller systemisk toksisitet. Alle observasjoner registreres systematisk, idet 
enkeltregistreringer opprettholdes for hvert enkelt dyr.

1.3.3.4.2. Kroppsvekt

 Som nevnt i nr. 1.3.3.1 måles kroppsvekten til hvert enkelt dyr ved begynnelsen av forsøket og ved 
den planlagte avlivningen av dyrene.

1.3.4. Beregning av resultatene

 Resultatene uttrykkes som stimuleringsindeks (SI). Dersom metoden med samlet behandlingsgruppe 
anvendes, fås SI ved å dividere det samlede radioaktive opptaket for hver behandlingsgruppe med 
det samlede opptaket for bærerkontrollgruppen; dette gir en midlere SI. Dersom enkeltdyrmetoden 
anvendes, fås SI ved å dividere midlere DPM/dyr for hver forsøksstoffgruppe og den positive 
kontrollgruppen med midlere DPM/dyr for kontrollgruppen med løsemiddel/bærer. Gjennomsnittlig 
SI for bærerbehandlede kontroller er da 1.

 Bruk av enkeltdyrmetoden til beregning av SI muliggjør en statistisk analyse av dataene. Ved valg 
av egnet statistisk analysemetode bør undersøkeren være oppmerksom på mulige forskjeller i varians 
eller andre beslektede problemer som kan nødvendiggjøre datatransformasjon eller ikke-parametrisk 
statistisk analyse. En hensiktsmessig framgangsmåte for tolking av dataene er å vurdere alle 
enkeltdata for behandlede dyr og bærerkontroller, og fra disse utlede den best tilpassede dose/respons-
kurven, idet det tas hensyn til sannsynlighetsgrensene (8)(12)(13). Undersøkeren må imidlertid være 
oppmerksom på mulige ”atypiske” responser for enkeltdyr i en gruppe som kan gjøre det nødvendig 
å bruke et alternativt responsmål (f.eks. median istedenfor gjennomsnittsverdi) eller frasortering av 
atypiske responser.

  Beslutningsprosessen med hensyn til en positiv respons omfatter en stimuleringsindeks ≥ 3 samt en 
vurdering av dose/respons og eventuelt statistisk signifikans (3)(6)(8)(12)(14).

 Dersom det er nødvendig å klargjøre de oppnådde resultatene, bør det tas hensyn til forskjellige 
egenskaper ved forsøksstoffet, herunder om det har et strukturelt slektskap med kjente 
hudsensibiliserende stoffer, om det forårsaker sterk hudirritasjon, samt arten av observert doserespons. 
Disse og andre vurderinger er diskutert mer inngående andre steder (7).

2. DATA

 Dataene sammenfattes i tabellform med angivelse av midlere og individuelle DPM-verdier og 
stimuleringsindekser for hver dosegruppe (herunder bærerkontrollgruppen).

3. RAPPORT

3.1. FORSØKSRAPPORT

 Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

Forsøksstoff:

identifikasjonsdata (f.eks. CAS-nummer, dersom det foreligger, kilde, renhet, kjente — 
urenheter, partinummer),

fysisk tilstand og fysisk-kjemiske egenskaper (f.eks. flyktighet, stabilitet, løselighet),— 

for blandinger, sammensetning og relative prosentdeler av bestanddelene.— 
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Bærer:

identifikasjonsdata (renhet, (ev.) konsentrasjon, volum som er benyttet),— 

begrunnelse for valg av bærer.— 

Forsøksdyr:

stamme av mus som er benyttet,— 

dyrenes mikrobiologiske status, dersom den er kjent,— 

dyrenes opprinnelse, bovilkår, fôr osv,— 

dyrenes antall, alder og kjønn.— 

Forsøksvilkår:

nærmere opplysninger om forsøksstoffets tilberedning og anbringelse,— 

begrunnelse for valg av dosenivå, herunder resultater fra doseintervallundersøkelse, dersom — 
en slik er utført; anvendte konsentrasjoner av bærer og forsøksstoff samt samlet mengde av 
anbragt stoff,

nærmere opplysninger om fôr- og vannkvalitet (herunder fôrtype/-kilde, vannkilde).— 

Pålitelighetskontroll:

et sammendrag av resultatene fra den seneste pålitelighetskontrollen, herunder opplysninger — 
om stoffet, konsentrasjonen og bæreren som er benyttet.

aktuelle og/eller historiske positive og negative kontrolldata som er benyttet i — 
forsøkslaboratoriene.

Resultater:

de enkelte dyrs vekt ved begynnelsen av doseringen og ved den planlagte avlivningen,.

en tabell med gjennomsnittlige (metode med samlet behandlingsgruppe) og individuelle .
(enkeltdyrmetode) DPM-verdier samt intervallet av verdier for begge metodene og 
stimuleringsindekser for hver dosegruppe (herunder bærerkontrollgruppen),

eventuell statistisk analyse,.

tidsforløp for inntreden av og tegn på toksisitet, herunder eventuell hudirritasjon på .
anbringelsesstedet, for hvert dyr.

Drøfting av resultatene:

kort kommentar til resultater, dose/respons-analyse og eventuell statistisk analyse, med en — 
konklusjon om hvorvidt stoffet skal anses som hudsensibiliserende.
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B.43. UNDERSØKELSE AV NEVROTOKSISITET HOS GNAGERE

1. METODE

 Denne metoden tilsvarer OECDs retningslinje 424 (1997).

 Denne forsøksmetoden har til formål å gi de nødvendige opplysninger for å bekrefte eller nærmere 
karakterisere den potensielle nevrotoksisiteten til kjemikalier på voksne dyr. Den kan kombineres 
med eksisterende forsøksmetoder med toksisitetsforsøk med gjentatt dose eller utføres som en egen 
undersøkelse. Det anbefales at man leser OECD-veiledningsdokumentet om strategier og metoder 
for nevrotoksisitetsforsøk (1) til hjelp ved utformingen av undersøkelser som bygger på denne 
metoden. Dette er særlig viktig dersom man vurderer å endre på observasjoner og framgangsmåter 
som anbefales til rutinebruk av denne metoden. Veiledningsdokumentet er utarbeidet med henblikk 
på å lette valget av andre framgangsmåter til bruk i spesielle omstendigheter. Vurdering av 
utviklingsnevrotoksisitet er ikke omfattet av denne metoden.

1.1. INNLEDNING

 Ved vurdering og evaluering av kjemikaliers toksiske egenskaper er det viktig å ta i betraktning 
potensialet for nevrotoksiske virkninger. Forsøksmetoden med systemisk toksisitet ved gjentatt dose 
omfatter observasjoner for å påvise nevrotoksisk potensial. Denne forsøksmetoden kan anvendes 
til å utforme en undersøkelse for å få flere opplysninger om, eller å bekrefte, de nevrotoksiske 
virkningene som observeres i undersøkelser av systemisk toksisitet ved gjentatt dose. Vurdering 
av den potensielle nevrotoksisiteten til visse klasser av kjemikalier kan imidlertid tyde på at de 
bedre kan evalueres med denne metoden, uten forhåndsindikasjoner på potensiell nevrotoksisitet fra 
undersøkelser av systemisk toksisitet ved gjentatt dose. Slike vurderinger omfatter for eksempel

•  observasjon av nevrologiske tegn eller nevropatologiske skader i andre toksisitetsundersøkelser 

enn undersøkelser av systemisk toksisitet ved gjentatt dose, eller

•  strukturelt slektskap eller andre opplysninger som forbinder dem med kjente nevrotoksiske 

stoffer.

 Dessuten kan det være andre tilfeller der bruk av denne forsøksmetoden er hensiktsmessig; se ellers 
henvisning (1).

 Denne metoden er slik utviklet at den kan tilpasses med henblikk på å oppfylle spesielle behov 
for å bekrefte en kjemikalies bestemte histopatologiske og atferdsmessige nevrotoksisitet samt 
karakterisere og kvantifisere nevrotoksiske responser.

 Tidligere ble nevrotoksisitet likestilt med nevropati ledsaget av nevropatologiske lidelser eller 
nevrologiske dysfunksjoner, for eksempel slag, lammelse eller skjelving. Selv om nevropati er en 
viktig manifestasjon av nevrotoksisitet, er det nå klart at det er mange andre symptomer på toksisitet 
på nervesystemet (f.eks. tap av motorisk koordinering, nedsatt sansefunksjon, nedsatt læreevne og 
minnefunksjon) som ikke nødvendigvis gjenspeiles i nevropati eller andre typer undersøkelser.

 Denne forsøksmetoden med nevrotoksisitet er utformet for å kunne avdekke vesentlige 
nevroatferdsmessige og nevropatologiske virkninger på voksne gnagere. Selv om atferdsvirkninger 
kan gjenspeile en skadevirkning på organismen, er ikke alle atferdsendringer spesifikke for 
nervesystemet. Eventuelle endringer som observeres, bør derfor evalueres i sammenheng med 
korrelative histopatologiske, hematologiske eller biokjemiske data samt data om andre typer 
systemisk toksisitet. Forsøket som anvendes i denne metoden til karakterisering og kvantifisering av 
de nevrotoksiske responsene, omfatter spesifikke histopatologiske og atferdsmessige framgangsmåter 
som kan understøttes ytterligere ved elektrofysiologiske og/eller biokjemiske undersøkelser (1)(2)(3)
(4).

 Nevrotoksiske stoffer kan virke på en rekke steder i nervesystemet og ved forskjellige mekanismer. 
Siden det ikke finnes én enkelt rekke med forsøk med grundig vurdering av alle stoffers nevrotoksiske 
potensial, kan det være nødvendig å anvende andre in vivo- eller in vitro-forsøk som er spesifikke for 
den observerte eller forventede typen nevrotoksisitet.

 Denne forsøksmetoden kan også, i forbindelse med veiledningssettet i OECD Guidance Document 
on Neurotoxicity Testing Strategies and Methods (1), anvendes til å utforme undersøkelser for 
nærmere karakterisering eller bedring av følsomheten for dose/respons-kvantifisering, slik at man 
får et bedre overslag over dose uten observert skadevirkning (NOAEL) eller underbygger kjente 
eller antatte farer ved kjemikalien. For eksempel kan det utformes undersøkelser for å identifisere 
og evaluere nevrotoksisk(e) mekanisme(r) eller supplere data som allerede foreligger fra bruk av 
grunnleggende nevroatferdsmessige og nevropatologiske observasjonsmetoder. Slike undersøkelser 
behøver ikke å replikere data som kan genereres fra bruk av standardmetodene som anbefales i denne 
metoden, dersom slike data allerede finnes og ikke anses nødvendige for tolkingen av undersøkelsens 
resultater.
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 Denne nevrotoksisitetsundersøkelsen, brukt alene eller i kombinasjon, gir opplysninger som kan

fastslå om nervesystemet påvirkes permanent eller reversibelt av kjemikalien i forsøket,— 

bidra til karakterisering av nervesystemendringer som forbindes med eksponering for kjemikalien, — 
og til forståelsen for den underliggende mekanismen,

fastslå dose- og tid/respons-forhold, slik at det kan bestemmes en dose uten observert — 
skadevirkning (NOAEL) (som kan brukes til å fastsette sikkerhetskriterier for kjemikalien).

 Denne forsøksmetoden bruker oral tilførsel av forsøksstoffet. Andre tilførselsmåter (f.eks. gjennom 
huden eller ved innånding) kan være bedre egnet, men kan kreve endring av de anbefalte 
framgangsmåtene. Vurderinger ved valg av tilførselsmåte avhenger av profilen for menneskers 
eksponering og foreliggende opplysninger om toksikologi eller kinetikk.

1.2. DEFINISJONER

 Skadevirkning: Ethvert behandlingsrelatert avvik fra normaltilstanden som reduserer en organismes 
evne til å overleve, formere seg eller tilpasse seg til miljøet.

 Dose: Den mengde forsøksstoff som gis. Dosen uttrykkes som vekt av forsøksstoff per vektenhet av 
forsøksdyr (f.eks. mg/kg) eller som fast konsentrasjon i fôret (ppm).

 Dosering: Et generelt uttrykk som omfatter dosen og hyppigheten og varigheten av tilførselen.

 Nevrotoksisitet: En skadelig endring i strukturen eller funksjonen til nervesystemet som skyldes 
eksponering for en kjemisk, biologisk eller fysisk agens.

 Nevrotoksisk stoff: En kjemisk, biologisk eller fysisk agens med potensial til å forårsake 
nevrotoksisitet.

 NOAEL: Forkortelse på engelsk for «no observed adverse effect level» (dose uten observert 
skadevirkning), dvs. høyeste dosenivå der det ikke observeres skadelige virkninger av behandlingen.

1.3. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Forsøksstoffet gis oralt i en rekke forskjellige doser til flere grupper av gnagere. Normalt kreves 
gjentatte doser, og doseringsplanen kan vare i 28 dager, subkronisk (90 dager) eller kronisk (et år eller 
mer). Framgangsmåtene som er fastsatt i denne forsøksmetoden, kan også anvendes ved undersøkelse 
av akutt nevrotoksisitet. Dyrene testes slik at det er mulig å påvise og karakterisere atferdsmessige og/
eller nevrologiske anomalier. I hver observasjonsperiode vurderes en rekke atferdsaspekter som kan 
tenkes påvirket av nevrotoksiske stoffer. Ved forsøkets avslutning perfunderes en delmengde av dyr 
av hvert kjønn fra hver gruppe in situ, og deler av hjerne, ryggmarg og perifere nerver prepareres og 
undersøkes.

 Når undersøkelsen utføres som en enkeltstående undersøkelse for å påvise nevrotoksisitet eller 
karakterisere nevrotoksiske virkninger, kan dyrene i hver gruppe som ikke brukes til perfusjon og 
påfølgende histopatologisk undersøkelse (se tabell 1), brukes til spesifikke nevroatferdsmessige, 
nevropatologiske, nevrokjemiske eller elektrofysiologiske framgangsmåter som kan supplere dataene 
fra standardundersøkelsene som kreves i denne metoden (1). Disse supplerende framgangsmåtene kan 
være særlig nyttige når empiriske observasjoner eller forventede virkninger tyder på nevrotoksisitet 
av bestemt type eller mål i et stoff. Alternativt kan resten av dyrene brukes til evalueringer som dem 
som kreves i forsøksmetoden med undersøkelse av toksisitet ved gjentatt dose hos gnagere.
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 Dersom framgangsmåtene i denne forsøksmetoden kombineres med dem fra andre forsøksmetoder, 
skal antallet dyr være tilstrekkelig til at kravene til observasjoner i begge undersøkelsene oppfylles.

1.4. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.4.1. Valg av dyreart

 Foretrukket gnagerart er rotte, selv om andre gnagere kan benyttes, forutsatt at valget begrunnes. 
Det anvendes sunne, unge voksne dyr av vanlig anvendte laboratoriestammer. Hunndyr skal ikke 
ha født, og skal ikke være drektige. Doseringen begynner normalt snarest mulig etter avvenning, 
fortrinnsvis senest ved seks ukers alder og uansett før ni ukers alder. Dersom denne undersøkelsen 
kombineres med andre undersøkelser, kan det imidlertid være nødvendig å tilpasse dette alderskravet. 
Ved begynnelsen av undersøkelsen skal vektvariasjonen til de anvendte dyrene ikke overstige ± 20 
% av gjennomsnittsvekten for hvert kjønn. Dersom en kortvarig undersøkelse med gjentatt dose 
utføres som forundersøkelse til en langvarig undersøkelse, skal dyr av samme stamme og opprinnelse 
anvendes i begge undersøkelsene.

1.4.2. Hold og fôring

 Temperaturen i forsøksdyrenes rom skal være 22 °C (± 3 °C). Selv om den relative luftfuktigheten 
skal være minst 30 % og fortrinnsvis ikke over 70 % utenom ved rengjøring av rommet, bør 
50-60 % tilstrebes. Det benyttes kunstig belysning med veksling mellom tolv timers lys og tolv 
timers mørke. Som fôr anvendes vanlig laboratoriefôr med ubegrenset tilgang på drikkevann. Valget 
av fôr kan avhenge av behovet for å sikre en hensiktsmessig blanding av forsøksstoffet ved denne 
tilførselsmåten. Dyrene kan holdes enkeltvis eller i bur i små grupper av samme kjønn.

1.4.3. Forberedelse av dyrene

 Sunne, unge dyr fordeles tilfeldig i behandlings- og kontrollgrupper. Burene ordnes på en slik måte at 
mulige virkninger av burenes plassering blir minst mulig. Dyrene merkes med henblikk på individuell 
identifikasjon og holdes i sine bur i minst fem dager før forsøket begynner, slik at de venner seg til 
laboratorieomgivelsene.

1.4.4. Tilførselsmåte og tilberedning av dosene

 Denne forsøksmetoden gjelder spesifikt oral tilførsel av forsøksstoffet. Oral tilførsel kan skje ved 
sonde, i fôret, i drikkevannet eller gjennom kapsler. Andre tilførselsmåter (f.eks. gjennom huden 
eller ved innånding) kan være bedre egnet, men kan kreve endring av de anbefalte framgangsmåtene. 
Vurderinger ved valg av tilførselsmåte avhenger av profilen for menneskers eksponering og 
foreliggende opplysninger om toksikologi eller kinetikk. Begrunnelse for valg av tilførselsmåte samt 
derav følgende endringer i framgangsmåtene i denne forsøksmetoden skal angis.

 Om nødvendig kan forsøksstoffet løses eller suspenderes i en egnet bærer. Bruk av en vandig 
løsning/suspensjon anbefales dersom dette er mulig; deretter er prioritert rekkefølge en løsning/
suspensjon i olje (f.eks. maisolje) og deretter eventuelt løsning/suspensjon i en annen bærer. Bærerens 
toksikologiske egenskaper skal være kjent. Dessuten skal det tas hensyn til følgende egenskaper ved 
bæreren: Virkninger av bæreren på forsøksstoffets absorpsjon, fordeling, stoffskifte og retensjon som 
kan endre dets toksiske egenskaper, og virkninger på fôr- og vanninntaket eller næringstilstanden til 
dyrene.

1.5. FRAMGANGSMÅTE

1.5.1. Dyrenes antall og kjønn

 Dersom undersøkelsen utføres som en enkeltstående undersøkelse, anvendes minst 20 dyr (ti hunner 
og ti hanner) i hver dosegruppe og kontrollgruppe for evaluering av detaljerte kliniske og funksjonelle 
observasjoner. Minst fem hanner og fem hunner, valgt blant disse ti hannene og ti hunnene, 
perfunderes in situ og brukes til detaljert nevrohistopatologi ved forsøkets avslutning. I tilfeller der 
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bare et begrenset antall dyr i en gitt dosegruppe observeres for tegn på nevrotoksiske virkninger, 
skal det vurderes å la disse dyrene inngå blant dem som velges for perfusjon. Dersom undersøkelsen 
utføres i kombinasjon med en toksisitetsundersøkelse med gjentatt dose, skal det anvendes 
tilstrekkelig mange dyr målene i begge undersøkelsene oppfylles. Minste antall dyr per gruppe for 
forskjellige kombinasjoner av undersøkelser er gitt i tabell 1. Dersom det i løpet av undersøkelsen 
planlegges avlivninger eller restitusjonsgrupper for observasjon av reversibilitet, persistens eller 
forsinket inntreden av toksiske virkninger etter behandlingen, eller dersom supplerende observasjoner 
vurderes, skal antallet dyr økes slik at det sikres at det antall dyr som kreves for observasjon og 
histopatologi, er tilgjengelig.

1.5.2. Behandlings- og kontrollgruppe

 Vanligvis anvendes minst tre dosegrupper og en kontrollgruppe, men dersom det ut fra vurderingen 
av andre data ikke forventes noen virkning fra en gjentatt dose på 1 000 mg/kg kroppsvekt/dag, kan 
det utføres et grenseforsøk. Dersom det ikke foreligger egnede data, kan en forundersøkelse utføres 
for å bidra til fastsettelsen av dosene som skal anvendes. Bortsett fra behandling med forsøksstoffet 
behandles dyrene i kontrollgruppen på samme måte som forsøksgruppedyrene. Dersom det anvendes 
en bærer for tilførsel av forsøksstoff, mottar kontrollgruppen bæreren i det høyeste anvendte 
volumet.

1.5.3. Pålitelighetskontroll

 Laboratoriet som utfører undersøkelsen, skal framlegge data som dokumenterer laboratoriets evne 
til å gjennomføre undersøkelsen og de anvendte metodenes følsomhet. Slike data bør kunne gi 
dokumentasjon for evnen til å oppdage og eventuelt kvantifisere endringer i forskjellige endepunkter 
som anbefales for observasjon, som autonome symptomer, sensorisk reaksjonsevne, lemmers 
gripestyrke og motorisk aktivitet. Opplysninger om kjemiske stoffer som forårsaker forskjellige typer 
nevrotoksisk reaksjon og som kan benyttes som positive referansestoffer, finnes i henvisning 2-9. 
Historiske data kan benyttes dersom de grunnleggende aspektene ved forsøksforløpet er de samme. 
Jevnlig ajourføring av historiske data anbefales. Dersom forsøkslaboratoriet på vesentlige punkter 
gjør endringer i gjennomføringen av forsøket eller metodene, skal det utarbeides nye data som påviser 
metodenes fortsatte følsomhet.

1.5.4. Dosevalg

 Ved valg av dosenivåer skal det tas hensyn til eventuelle tidligere observerte toksisitets- og 
kinetikkdata som foreligger for forsøksstoffet eller beslektede stoffer. Høyeste dose velges med 
sikte på å framkalle nevrotoksiske virkninger eller klare systemiske toksiske virkninger. Deretter 
velges en avtakende sekvens av dosenivåer med sikte på å påvise eventuelle doserelaterte reaksjoner 
og dose uten observert skadevirkning (NOAEL) på laveste dosenivå. I prinsippet skal dosenivåene 
fastsettes slik at de primære toksiske virkningene på nervesystemet kan skilles fra virkninger knyttet 
til systemisk toksisitet. To eller tre intervaller er ofte optimalt, og tilføyelse av en fjerde forsøksgruppe 
er ofte å foretrekke framfor bruk av svært store intervaller (f.eks. en faktor på mer enn ti) mellom 
doseringene. Dersom det foreligger et rimelig overslag over menneskers eksponering, bør det også 
tas hensyn til dette.

1.5.5. Grenseforsøk

 Dersom et forsøk med et dosenivå på minst 1 000 mg/kg kroppsvekt/dag etter de beskrevne 
framgangsmåtene ikke gir noen observerbare nevrotoksiske virkninger, og dersom toksisitet ikke er 
å forvente ut fra foreliggende data fra strukturelt beslektede forbindelser, anses det ikke som absolutt 
nødvendig med en full undersøkelse med tre dosenivåer. Forventet eksponering av mennesker kan tilsi 
bruk av et høyere oralt dosenivå i grenseforsøket. For andre tilførselsveier, for eksempel innånding 
eller anbringelse på huden, kan forsøksstoffets fysisk-kjemiske egenskaper ofte være bestemmende 
for og begrense det maksimalt oppnåelige eksponeringsnivået. Ved utførelse av en undersøkelse av 
akutt oral toksisitet skal dosen i grenseforsøket være minst 2 000 mg/kg.

1.5.6. Tilførsel av dosene

 Dyrene doseres med forsøksstoffet daglig, sju dager i uken, i et tidsrom på minst 28 dager; bruk 
av en femdagers doseringsordning eller en kortere eksponeringsperiode skal begrunnes. Dersom 
forsøksstoffet gis med sonde, gis væskevolumet i én enkelt dose gjennom magesonde eller egnet 
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intubasjonskanyle. Det maksimale væskevolumet som kan gis på én gang, avhenger av forsøksdyrenes 
størrelse. Volumet skal ikke overstige 1 ml/100 g kroppsvekt. For vandige løsninger kan det imidlertid 
vurderes å anvendes inntil 2 ml/100 g kroppsvekt. Med unntak av irriterende eller etsende stoffer, som 
normalt gir verre virkning ved høyere konsentrasjoner, minimeres variasjonen i forsøksvolum ved 
justering av konsentrasjonen, slik at det sikres et konstant volum på alle dosenivåer.

 For stoffer som gis gjennom fôret eller drikkevannet, er det viktig å sikre at mengdene av det aktuelle 
forsøksstoffet ikke griper inn i den normale ernærings- eller væskebalansen. Dersom forsøksstoffet 
gis gjennom fôret, kan enten konstant konsentrasjon i fôret (ppm) eller konstant dosenivå i forhold 
til dyrets kroppsvekt benyttes; det skal angis hvilket alternativ som benyttes. Dersom stoffet gis 
med sonde, skal dosen gis på tilsvarende tidspunkt hver dag, og skal justeres minst ukentlig, slik 
at dosenivået holdes konstant i forhold til kroppsvekten. Dersom en undersøkelse med gjentatt 
dose utføres som forundersøkelse til en langvarig undersøkelse, skal ensartet fôr anvendes i begge 
undersøkelsene. Dersom det i en undersøkelse av akutt toksisitet ikke er mulig å gi stoffet i én enkelt 
dose, kan dosen gis i mindre porsjoner over et tidsrom på høyst 24 timer.

1.6. OBSERVASJON

1.6.1. Hyppighet av observasjoner og forsøk

 I forsøk med gjentatt dose skal observasjonsperioden omfatte doseringsperioden. I akutte undersøkelser 
observeres det i en 14 dagers etterbehandlingsperiode. For dyr i satellittgrupper som holdes uten 
eksponering i etterbehandlingsperioden, skal observasjonene også omfatte denne perioden.

 Observasjonene skal utføres med tilstrekkelig hyppighet til at sannsynligheten for å oppdage 
eventuelle atferdsmessige og/eller nevrologiske anomalier blir størst mulig. Observasjonene skal 
fortrinnsvis finne sted til samme tid hver dag, idet det tas hensyn til forventet toppunkt for virkningene 
etter doseringen. Hyppigheten av de kliniske observasjonene og funksjonsforsøkene er oppsummert i 
tabell 2. Dersom kinetikkdata eller andre data fra tidligere undersøkelser tyder på behov for å bruke 
forskjellige tidspunkter for observasjoner, forsøk eller postobservasjonsperioder, skal det benyttes en 
alternativ plan for å få tak i mest mulig informasjon. Endringer i planen skal begrunnes.

1.6.1.1. Observasjoner av alminnelig helsetilstand og dødelighet/sykelighet

 Alle dyr skal observeres omhyggelig minst én gang daglig med hensyn til helsetilstand og minst to 
ganger for sykelighet og dødelighet.

1.6.1.2. Detaljerte kliniske observasjoner

 Det utføres detaljerte kliniske observasjoner på alle dyr som er valgt til dette formål (se tabell 1) én 
gang før den første eksponeringen (for å sammenligne mellom gjentatte observasjoner av samme 
individ) og deretter med forskjellige intervaller avhengig av undersøkelsens varighet (se tabell 2). 
Det utføres detaljerte kliniske observasjoner på satellittgruppene ved slutten av restitusjonsperioden. 
Detaljerte kliniske observasjoner utføres utenfor oppholdsburet i en standardarena. De skal 
registreres omhyggelig ved hjelp av poengsystemer som omfatter kriterier eller skalaer for hver 
måling i observasjonen. Kriteriene eller skalaene skal være eksplisitt definert av forsøkslaboratoriet. 
Det skal sørges for at variasjonene i forsøksvilkårene er minst mulige (ikke systematisk knyttet 
til behandlingen), og at observasjonene utføres av opplærte observatører som er uvitende om den 
faktiske behandlingen.

 Det anbefales at observasjonene utføres på en strukturert måte der veldefinerte kriterier (herunder 
definisjon av «normalområdet») anvendes systematisk på hvert dyr på observasjonstidspunktet. 
«Normalområdet» skal dokumenteres tilstrekkelig. Alle observerte tegn skal registreres. Når det er 
mulig, skal også størrelsen på de observerte tegn registreres. Kliniske observasjoner skal omfatte, 
men ikke begrenses til, endringer i hud, pels, øyne og slimhinner, forekomster av sekresjoner og 
ekskresjoner samt autonom aktivitet (f.eks. tåreflod, strittende hårlag, pupillstørrelse, uvanlige 
pustemønstre og/eller munnpusting, eventuelle uvanlige tegn på urinering eller avføring og misfarget 
urin).
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 Eventuelle uvanlige responser med hensyn til kroppsstilling, aktivitetsnivå (f.eks. nedsatt eller økt 
utforsking av standardarenaen) og koordinering av bevegelser registreres også. Endringer i gange 
(f.eks. vralting, ataksi), holdning (f.eks. pukkelrygg) og reaksjoner på håndtering, plassering eller 
andre omgivelsesstimuli samt forekomst av kloniske eller toniske bevegelser, kramper eller skjelving, 
stereotyper (f.eks. overdreven pleie, uvanlige hodebevegelser, gjentatte sirkelbevegelser) eller 
merkelig atferd (f.eks. biting eller overdreven slikking, selvlemlesting, baklengs gange, vokalisering) 
registreres.

1.6.1.3. Funksjonsforsøk

 I likhet med de detaljerte kliniske observasjonene skal funksjonsforsøk utføres én gang før eksponering 
og deretter hyppig for alle dyr. Hyppigheten av funksjonsforsøk avhenger også av undersøkelsens 
varighet (se tabell 1). I tillegg til observasjonsperiodene angitt i tabell 2 utføres funksjonelle 
observasjoner på satellittgruppene nærmest mulig den avsluttende avlivningen. Funksjonsforsøkene 
skal omfatte sensorisk reaktivitet på forskjellige stimuli [f.eks. auditive, visuelle og proprioseptive 
stimuli (5)(6)(7)], vurdering av lemmenes gripestyrke (8) og vurdering av motorisk aktivitet. 
Motorisk aktivitet måles med en automatisert innretning som kan oppdage både reduksjon og økning 
i aktivitet. Dersom et annet definert system brukes, skal det være kvantitativt, og dets følsomhet og 
pålitelighet skal påvises. Hver innretning skal prøves for å sikre pålitelighet over tid og ensartethet 
mellom innretningene. Litteraturen inneholder nærmere opplysninger om de framgangsmåter som 
kan benyttes. Dersom det ikke foreligger data (f.eks. vedrørende struktur/aktivitet, epidemiologiske 
data, andre toksikologiske undersøkelser) som peker på potensielle nevrotoksiske virkninger, må det 
vurderes å ta med mer spesialiserte prøvinger av sensoriske og motoriske funksjoner eller læring og 
minne for å undersøke disse mulige virkningene mer i detalj. Flere opplysninger om mer spesialiserte 
prøver og bruk av dem er gitt i (1).

 Unntaksvis kan dyr som viser tegn på toksisitet i en grad som vesentlig griper inn i funksjonsforsøk, 
utelates fra forsøket. Utelatelse av dyr fra funksjonsforsøk skal begrunnes.

1.6.2. Kroppsvekt og fôr-/vanninntak

 I undersøkelser av inntil 90 dagers varighet skal alle dyr veies minst én gang i uken, og fôrinntaket 
(vanninntaket dersom forsøksstoffet tilføres gjennom vannet) måles. I langvarige undersøkelser 
veies alle dyr minst én gang i uken de første 13 ukene og deretter minst hver fjerde uke. Fôrinntaket 
(vanninntaket dersom forsøksstoffet tilføres gjennom vannet) måles minst hver uke de første 13 ukene 
og deretter ca. hver tredje måned, med mindre helsetilstand eller kroppsvekt tilsier noe annet.

1.6.3. Oftalmologi

 I undersøkelser på over 28 dager utføres oftalmologisk undersøkelse ved hjelp av et oftalmoskop 
ved forsøkets avslutning, fortrinnsvis på alle dyr, men i det minste på alle dyr i høydose- og 
kontrollgruppene. Dersom det oppdages endringer i øynene, eller dersom kliniske tegn viser at 
det er behov for det, skal alle dyr undersøkes. I langvarige undersøkelser utføres en oftalmologisk 
undersøkelse ved 13 uker. Det er ikke nødvendig å utføre oftalmologiske undersøkelser dersom det 
allerede foreligger data fra andre undersøkelser av lignende varighet og med samme dosenivåer.

1.6.4. Hematologi og klinisk biokjemi

 Dersom nevrotoksisitetsundersøkelsen utføres i kombinasjon med en undersøkelse av systemisk 
toksisitet ved gjentatt dose, skal hematologiske undersøkelser og klinisk biokjemiske bestemmelser 
foretas som angitt i en respektive metode for undersøkelse av systemisk toksisitet. Innsamling av 
prøver skal foretas på en slik måte at potensielle virkninger på nevroatferd blir minst mulig.

1.6.5. Histopatologi

 Den nevropatologiske undersøkelsen skal være slik utformet at den supplerer og utvider observasjonene 
gjort i in vivo-fasen av undersøkelsen. Vev fra minst fem dyr/kjønn/gruppe (se tabell 1 og neste 
ledd) fikseres in situ, vanligvis med anerkjente perfusjons- og fikseringsteknikker (se henvisning 



15.11.2007 Nr. 54/173EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3 kapittel 5, og henvisning 4 kapittel 50). Eventuelle observerbare ytre skader registreres. Dersom 
undersøkelsen utføres som en frittstående påvisning av nevrotoksisitet eller for å karakterisere 
nevrotoksiske virkninger, kan resten av dyrene brukes til spesifikke nevroatferdsmessige (10)(11), 
nevropatologiske (10)(11)(12)(13), nevrokjemiske (10)(11)(14)(15) eller elektrofysiologiske (10)(11)
(16)(17) framgangsmåter som kan supplere framgangsmåtene og undersøkelsene beskrevet her, eller 
til å øke antallet dyr som undersøkes for histopatologi. Disse tilleggsprosedyrene er av særlig nytte 
dersom empiriske observasjoner eller forventede virkninger tyder på nevrotoksisitet av en bestemt 
type eller med et bestemt mål (2)(3). Alternativt kan resten av dyrene også brukes til rutinemessige 
nevropatologiske vurderinger som beskrevet i metoden for undersøkelser med gjentatt dose.

 Alle parafininnstøpte vevsprøver farges etter en generell fargemetode, for eksempel hemotoksylin 
og eosin (H&E), og undersøkes mikroskopisk. Dersom det observeres eller forventes tegn på perifer 
nevropati, undersøkes plastinnstøpte prøver av perifert nervevev. Kliniske tegn kan også gi behov for 
undersøkelse av andre områder, eller for bruk av spesielle fargemetoder. Veiledning om supplerende 
undersøkelsessteder finnes i (3)(4). Egnede spesialfargemidler til påvisning av bestemte typer 
patologiske endringer kan også være nyttige (18).

 Representative snitt av sentralnervesystemet og det perifere nervesystem skal undersøkes histologisk 
(se henvisning 3, kapittel 5, og henvisning 4, kapittel 50). Normalt omfattes områdene for 
undersøkelse forhjernen, den sentrale delen av storhjernen, herunder et snitt gjennom hippocampus, 
midthjernen, cerebellum, pons, medulla oblongata, øyet med synsnerven og netthinnen, ryggmargen 
ved den cervikale og lumbale oppsvulming, nerveknutene i ryggmargen, dorsale og ventrale rotfibrer, 
den proksimale isjiasnerve, den proksimale tibialnerve (ved kneet) og leggmuskelgrenene av 
tibialnerven. Vevssnittene gjennom ryggmargen og de perifere nerver skal omfatte både tverrsnitt 
og lengdesnitt. Nervesystemets kar skal vies oppmerksomhet. En prøve av en skjelettmuskel, særlig 
leggmuskel, skal også undersøkes. Særlig oppmerksomhet vies steder med celle- og muskelstruktur 
og -mønster i sentralnervesystemet og det perifere nervesystem som er kjent for å være særlig utsatt 
for nevrotoksiske stoffer.

 Veiledning i nevropatologiske endringer som typisk oppstår som følge av eksponering for 
nevrotoksiske stoffer, finnes i henvisning (3)(4). En trinnvis undersøkelse av vevsprøver anbefales, 
slik at snittene fra høydosegruppen først sammenlignes med dem fra kontrollgruppen. Dersom det 
ikke blir funnet nevropatologiske endringer i prøvene fra disse gruppene, er det ikke nødvendig med 
videre analyse. Dersom nevropatologiske endringer observeres hos høydosegruppen, skal prøver 
fra hver av de potensielt påvirkede vevene fra mellom- og lavdosegruppene kodes og undersøkes 
sekvensielt.

 Dersom det finnes tegn på nevropatologiske endringer i den kvalitative undersøkelsen, skal en 
ny undersøkelse utføres på alle deler av nervesystemet som framviser endringer. Snitt fra alle 
dosegrupper fra hvert av de potensielt påvirkede områdene skal kodes og undersøkes vilkårlig uten 
kjennskap til koden. Hyppighet og alvorlighetsgrad registreres for hver skade. Etter at alle områder fra 
alle dosegrupper er bedømt, kan koden røpes og statistisk analyse utføres for å vurdere dose/respons-
forholdet. Eksempler på forskjellige alvorlighetsgrader av hver skade skal beskrives.

 De nevropatologiske funnene vurderes i sammenheng med atferdsmessige observasjoner og målinger 
samt øvrige data fra tidligere og samtidige undersøkelser av forsøksstoffets systemiske toksisitet.

2. RESULTATER

2.1. BEHANDLING AV RESULTATENE

 Data rapporteres for hvert enkelt dyr. Dessuten oppsummeres alle data i tabellform som for hver 
forsøksgruppe eller kontrollgruppe viser antall dyr ved forsøkets begynnelse, antall dyr funnet døde 
under forsøket eller avlivet av humane årsaker, tidspunkt for eventuell død eller human avlivning, 
antall dyr som viser tegn på toksisitet, beskrivelse av observerte tegn på toksisitet, herunder tidspunkt 
for eventuelle toksiske virkningers inntreden, varighet, type og alvorlighetsgrad, antall dyr med 
skader, herunder skadenes type og alvorlighetsgrad.
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2.2. VURDERING OG TOLKING AV RESULTATENE

 Funnene i undersøkelsen vurderes med hensyn til forekomst, alvorlighetsgrad og korrelasjon mellom 
nevroatferdsmessige og nevropatologiske virkninger (samt nevrokjemiske eller elektrofysiologiske 
virkninger dersom supplerende undersøkelser inngår) og eventuelle andre observerte skadevirkninger. 
Så vidt mulig skal numeriske resultater evalueres ved en egnet og alminnelig anerkjent statistisk 
metode. De statistiske metodene skal velges under utformingen av undersøkelsen.

3. RAPPORT

3.1. FORSØKSRAPPORT

 Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

 Forsøksstoff:

fysisk tilstand (herunder isomeri, renhet og fysisk-kjemiske egenskaper),— 

identifikasjonsdata.— 

Bærer (ev.):

begrunnelse for valg av bærer.— 

Forsøksdyr:

art/stamme,— 

dyrenes antall, alder og kjønn,— 

dyrenes opprinnelse, bovilkår, akklimatisering, fôr osv.,— 

det enkelte dyrs vekt ved forsøkets begynnelse.— 

Forsøksvilkår:

nærmere opplysninger om forsøksstoffets sammensetning/fôrtilberedning, oppnådd — 
konsentrasjon, stoffblandingens stabilitet og homogenitet,

spesifikasjon for de tilførte dosene, herunder opplysninger om bærer, volum og fysisk — 
tilstand for det tilførte stoffet,

nærmere opplysninger om tilførselen av forsøksstoffet,— 

begrunnelse for valg av dosenivåer,— 

begrunnelse for tilførselsvei og eksponeringens varighet,— 

omregning fra forsøksstoffkonsentrasjonen i fôr/drikkevann (ppm) til faktisk dose (mg/kg — 
kroppsvekt/døgn), dersom det er relevant,

nærmere opplysninger om fôr- og vannkvalitet.— 

Framgangsmåter ved observasjon og forsøk:

nærmere opplysninger om fordelingen av dyrene i hver gruppe til undergrupper for — 
perfusjon,

nærmere opplysninger om de graderingssystemer, kriterier og skalaer som er benyttet ved — 
hver måling som er foretatt under de detaljerte kliniske observasjonene,
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nærmere opplysninger om funksjonsforsøkene for sensorisk reaktivitet på forskjellige stimuli — 
(f.eks. auditive, visuelle og proprioseptive stimuli), for vurdering av lemmenes gripestyrke, 
for vurdering av motorisk aktivitet (herunder detaljer om automatiserte innretninger for å 
oppdage aktivitet og om andre framgangsmåter som er benyttet,

nærmere opplysninger om oftalmologiske undersøkelser, og eventuelt hematologiske — 
undersøkelser og kliniske biokjemiforsøk med relevante referanseverdier,

nærmere opplysninger om spesifikke nevroatferdsmessige, nevropatologiske, nevrokjemiske — 
eller elektrofysiologiske framgangsmåter.

Resultater:

kroppsvekt/kroppsvektendringer, herunder kroppsvekt ved avlivning,— 

fôrinntak og vanninntak, etter relevans,— 

data for toksisk respons etter kjønn og dosenivå, herunder tegn på toksisitet eller — 
dødelighet,

art, alvorlighetsgrad og varighet (inntreden og videre forløp) av de detaljerte kliniske — 
observasjoner (reversible eller irreversible),

detaljert beskrivelse av alle resultater fra funksjonsforsøk,— 

nekropsifunn,— 

detaljert beskrivelse av alle nevroatferdsmessige, nevropatologiske og nevrokjemiske eller — 
elektrofysiologiske funn, dersom de foreligger,

absorpsjons- og stoffskiftedata, dersom de foreligger,— 

statistisk behandling av resultatene, etter relevans.— 

Drøfting av resultatene:

opplysninger om dose/respons,— 

eventuelle andre toksiske virkningers betydning for en konklusjon om forsøksstoffets — 
nevrotoksiske potensial,

dose uten observert skadevirkning (NOAEL).— 

Konklusjoner:

det anbefales at det avgis en konkret erklæring om forsøksstoffets samlede nevrotoksisitet.— 
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Tabell 1

Minste antall dyr per gruppe når nevrotoksisitetsundersøkelsen utføres separat eller i kombinasjon med andre undersøkelser

NEVROTOKSISITETSUNDERSØKELSE UTFØRT SOM

Separat undersøkelse
Kombinert med 28 dagers 

undersøkelse
Kombinert med 90 dagers 

undersøkelse
Kombinert med undersøkelse 

av kronisk toksisitet

Samlet antall dyr per gruppe 10 hanndyr og 10 
hunndyr

10 hanner og 10 hunner 15 hanner og 15 hunner 25 hanner og 25 hunner

Antall dyr utvalgt til 
funksjonsforsøk, herunder 
detaljerte kliniske observasjoner

10 hanner og 10 hunner 10 hanner og 10 hunner 10 hanner og 10 hunner 10 hanner og 10 hunner

Antall dyr utvalgt til perfusjon in 
situ og nevrohistopatologi

5 hanner og 5 hunner 5 hanner og 5 hunner 5 hanner og 5 hunner 5 hanner og 5 hunner

Antall dyr utvalgt til observasjon 
av toksisitet ved gjentatt dose / 
subkronisk toksisitet / kronisk 
toksisitet, klinisk biokjemi, 
histopatologi osv. som angitt i de 
respektive retningslinjer

5 hanner og 5 hunner 10 hanner† og 10 hunner† 20 hanner† og 20 hunner†

Eventuelle tilleggsobservasjoner 5 hanner og 5 hunner

† Omfatter fem dyr utvalgt til funksjonsforsøk og detaljerte kliniske observasjoner som ledd i nevrotoksisitetsundersøkelsen



Nr. 54/178 15.11.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tabell 2

HYPPIGHET AV KLINISKE OBSERVASJONER OG FUNKSJONSFORSØK

Type observasjoner
Undersøkelsens varighet

Akutt 28 dager 90 dager Kronisk giftighet

Hos alle dyr Alminnelig 
helsetilstand

Daglig Daglig Daglig Daglig

Dødelighet / 
sykelighet

To ganger daglig To ganger daglig To ganger daglig To ganger daglig

Hos dyr som er utvalgt 
til funksjonsobserv-
asjoner

Detaljerte kliniske 
observasjoner

–  før første 
eksponering

–  innen 8 timer 
fra dosering ved 
anslått tid for 
maksimal virkning

–  på dag 7 og 14 
etter dosering

–  før første 
eksponering

–  deretter ukentlig

–  før første 
eksponering

–  én gang i løpet av 
første eller annen 
ukes eksponering

–  deretter månedlig

–  før første 
eksponering

–  én gang ved 
slutten av første 
eksponerings-
måned

–  deretter hver tredje 
måned

Funksjonsforsøk –  før første 
eksponering

–  innen 8 timer 
fra dosering ved 
anslått tid for 
maksimal virkning

–  på dag 7 og 14 
etter dosering

–  før første 
eksponering

–  i løpet av fjerde 
ukes behandling, 
nærmest mulig 
eksponerings-
periodens slutt

–  før første 
eksponering

–  én gang i løpet av 
første eller annen 
ukes eksponering

–  deretter månedlig

–  før første 
eksponering

–  én gang ved 
slutten av første 
eksponerings-
måned

–  deretter hver tredje 
måned
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VEDLEGG 2 I

C.21. MIKROORGANISMER SOM LEVER I JORD: NITROGENOMDANNINGSFORSØK

1. METODE

 Denne metoden tilsvarer OECDs retningslinje 216 (2000).

1.1. INNLEDNING

 Denne forsøksmetoden beskriver en laboratoriemetode for undersøkelse av langtidsvirkninger av 
kjemikalier på jordorganismers nitrogenomdanningsaktivitet etter én eksponering. Forsøket bygger 
i det vesentlige på anbefalinger fra Plantevernorganisasjonen for Europa og Middelhavsområdet 
(1). Det er imidlertid også tatt hensyn til andre retningslinjer, herunder dem fra det tyske 
Biologische Bundesanstalt (2), Det amerikanske miljøvernbyrå (3), SETAC (4) og Den internasjonale 
standardiseringsorganisasjon (5). I en OECD-arbeidsgruppe om valg av jord og sedimenter 
arrangert i Belgirate i Italia i 1995 (6) var det enighet om antall og typen jordprøver til bruk i 
dette forsøket. Anbefalingene for innsamling, håndtering og lagring av jordprøver bygger på et 
ISO-veiledningsdokument (7) og anbefalinger fra Belgirate-arbeidsgruppen. Ved vurdering og 
evaluering av forsøksstoffets toksiske egenskaper kan det være nødvendig å bestemme virkningene 
av plantevernmidler på jordens mikrobiologiske aktivitet, f.eks. når data om potensielle bivirkninger 
av plantevernmidler på jordens mikroflora kreves, eller når jordorganismers eksponering for andre 
kjemikalier enn plantevernmidler forventes. Nitrogenomdanningsforsøket utføres for å bestemme 
virkningene av slike kjemikalier på jordens mikroflora. Dersom landbrukskjemikalier (f.eks. 
plantevernmidler, gjødsel, skogbrukskjemikalier) prøves, utføres både nitrogenomdanningsforsøket 
og karbonomdanningsforsøket. For andre kjemikalier enn landbrukskjemikalier er det tilstrekkelig 
med nitrogenomdanningsforsøket. Dersom EC50-verdiene for nitrogenomdanningsforsøket for slike 
kjemikalier faller innenfor samme område som for kommersielt tilgjengelige nitrifaksjonshemmere 
(f.eks. nitrapyrin), kan et karbonomdanningsforsøk utføres for å skaffe flere opplysninger.

 Jord består av levende og ikke-levende bestanddeler i form av komplekse og heterogene blandinger. 
Mikroorganismer spiller en viktig rolle i nedbrytingen og omdanningen av organisk materiale i 
fruktbar jord, og mange arter bidrar til forskjellige aspekter ved jordens fruktbarhet. Enhver langsiktig 
forstyrrelse av disse biokjemiske prosessene kan potensielt forstyrre næringsstoffsyklusen, og dette 
kan endre jordens fruktbarhet. Omdanning av karbon og nitrogen finner sted i all fruktbar jord. Selv 
om mikrobesamfunnene som er ansvarlige for disse prosessene, varierer fra jordsmonn til jordsmonn, 
følger omdanningen i hovedsak den samme prosessen.

 Forsøksmetoden som er beskrevet her, har til formål å bestemme langsiktige virkninger av et stoff 
på nitrogenomdanningsprosessen i den aerobe jordoverflaten. Forsøksmetoden gjør det mulig å 
anslå virkningene av stoffer på jordmikrofloraens karbonomdanning. Nitratdanningen finner sted 
etter nedbrytingen av karbon-nitrogen-forbindelsene. Dersom nitratproduksjonen i behandlet jord og 
kontrolljord er den samme, er det derfor høyst sannsynlig at de viktigste karbonnedbrytingsfunksjonene 
er intakte og velfungerende. Substratet som er valgt til forsøket, har et gunstig forhold mellom karbon 
og nitrogen (vanligvis mellom 12/1 og 16/1). Dette reduserer karbonmangelen under forsøket, og 
dersom mikrobesamfunnene skades av en kjemikalie, kan de komme seg igjen innen 100 dager.

 Forsøkene som denne metoden er utviklet fra, er hovedsakelig beregnet på stoffer for hvilke det er 
mulig å forutsi hvor stor mengde som når jorden. Dette er for eksempel tilfellet for plantevernmidler 
med kjent dosering i åkeren. For landbrukskjemikalier er det tilstrekkelig å prøve to doser som er 
relevante for forventet bruksmengde. Landbrukskjemikalier kan prøves som virksomme stoffer 
eller ferdig sammensatte produkter. Forsøket er imidlertid ikke begrenset til landbrukskjemikalier. 
Ved å endre mengdene av forsøksstoffet som tilføres jorden, og måten dataene evalueres på, kan 
forsøket også anvendes for kjemikalier for hvilke mengden som når jorden, ikke er kjent. For andre 
kjemikalier enn landbrukskjemikalier bestemmes dermed virkningene av en rekke konsentrasjoner 
på nitrogenomdanningen. Dataene fra disse forsøkene brukes til å avtegne en dose/respons-kurve og 
beregne ECx-verdier, der x er den definerte virkning i prosent.
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1.2. DEFINISJONER

 Nitrogenomdanning: Mikroorganismers endelige nedbryting av nitrogenholdig organisk stoff via 
ammoniakkdanning og nitrogendanning til det aktuelle sluttproduktet, uorganisk nitrat.

 ECx (konsentrasjon som gir x % virkning): Den konsentrasjon av forsøksstoffet i jorden som 
hemmer nitrogenets omdanning til nitrat med x %.

 EC50:(konsentrasjon som gir 50 % virkning): Den konsentrasjon av forsøksstoffet i jorden som 
hemmer nitrogenets omdanning til nitrat med 50 %.

1.3. REFERANSESTOFFER

 Ingen

1.4. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Silt jord forbedres med finmalt plantemel og behandles med forsøksstoff eller får stå ubehandlet 
(kontroll). Dersom landbrukskjemikalier prøves, anbefales minst to forsøkskonsentrasjoner, og disse 
bør velges ut fra den høyeste forventede konsentrasjonen i åkeren. Etter 0, 7, 14 og 28 dagers inkubasjon 
tas det prøver av behandlet jord og kontrolljord med et egnet løsemiddel, og mengdene av nitrat i 
ekstraktene bestemmes. Hastigheten til nitrogenomdanningen i behandlede prøver sammenlignes 
med hastigheten i kontrollene, og prosentavviket i de behandlede fra kontrollprøvene beregnes. Alle 
forsøk varer i minst 28 døgn. Dersom forskjellene mellom behandlet og ubehandlet jord på den 28. 
dagen er minst 25 %, fortsettes målingene i inntil 100 dager. Ved forsøk med andre kjemikalier enn 
landbrukskjemikalier tilføyes en rekke konsentrasjoner av forsøksstoffet i jordprøvene, og mengdene 
av nitrat som dannes i behandlede prøver og kontrollprøver, måles etter 28 dagers inkubasjon. 
Resultater fra forsøk med flere konsentrasjoner analyseres med en regresjonsmodell, og ECx-verdier 
beregnes (dvs. EC50, EC25 og/eller EC10). Se definisjonene.

1.5. FORSØKETS GYLDIGHET

 Vurderinger av forsøksresultatene med landbrukskjemikalier bygger på relativt små forskjeller (dvs. 
gjennomsnittsverdien ± 25 %) mellom nitratkonsentrasjonene i kontrollprøver og behandlede prøver, 
så store variasjoner i kontrollprøvene kan gi falske resultater. Variasjonen mellom parallellprøver til 
kontrollprøver skal derfor være mindre enn ± 15 %.

1.6. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.6.1. Utstyr

 Det anvendes forsøksbeholdere laget av kjemisk inert materiale. De skal ha en passende kapasitet 
for benyttet framgangsmåte for jordinkubasjon, dvs. inkubasjon av en samleprøve eller en 
rekke enkeltprøver med jord (se nr. 1.7.1.2). Det må sørges for at vanntapet er minst mulig, og 
at gassutveksling er mulig under forsøket (f.eks. kan forsøksbeholderne dekkes med perforert 
polyetylenfolie). Ved forsøk med flyktige stoffer brukes forseglbare og gasstette beholdere. Disse skal 
være av en slik størrelse at ca. en firedel av volumet er fylt med jordprøven.

 Det anvendes standard laboratorieutstyr, herunder følgende:

risteinnretning: mekanisk risteapparat eller tilsvarende utstyr,— 

sentrifuge (3 000 g) eller filtreringsinnretning (med nitratfritt filterpapir),.

instrument til nitratanalyse med tilstrekkelig følsomhet og reproduserbarhet..

1.6.2. Valg av jordtyper og deres antall

 Det anvendes én enkelt jordtype. Anbefalte jordegenskaper er som følger:

sandinnhold: minst 50 %, høyst 75 %,.

pH: 5,5-7,5,.
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innhold av organisk karbon: 0,5-1,5 %.

den mikrobielle biomassen måles (8)(9), og karboninnholdet skal være minst 1 % av jordens .
samlede innhold av organisk karbon.

 I de fleste tilfeller representerer jord med disse egenskapene den verst tenkelige situasjon, siden 
forsøksstoffets adsorpsjon er minimal og tilgjengeligheten for mikrofloraen maksimal. Dermed 
er forsøk med andre jordtyper vanligvis unødvendig. Under visse omstendigheter, f.eks. dersom 
forsøksstoffet hovedsakelig forventes brukt i bestemte jordtyper som sur skogsjord, eller for 
elektrostatisk ladede kjemikalier, kan det imidlertid være nødvendig å bruke ytterligere én jordtype.

1.6.3. Prøvetaking og oppbevaring av jordprøver

1.6.3.1. Prøvetaking

 Det skal foreligge detaljerte historiske opplysninger om åkerarealet der jordprøvene samles inn. 
Blant disse opplysningene er nøyaktig beliggenhet, plantedekke, datoer for behandling med 
plantevernmidler, behandlinger med organisk og uorganisk gjødsel, tilførsel av biologisk materiale 
eller kontaminering ved uhell. Stedet som velges for prøvetaking av jord, skal være slik at langsiktig 
bruk er mulig. Permanente beiter, åkrer med ettårig korn (unntatt mais) eller åkrer med tettsådde 
grønngjødslingsvekster egner seg. Det valgte prøvetakingsstedet skal ikke ha vært behandlet med 
plantevernmidler på minst ett år før prøvetakingen. Videre skal ingen organisk gjødsel ha vært tilført 
på minst seks måneder. Bruk av mineralgjødsel kan godtas bare dersom den er i samsvar med plantens 
krav, og jordprøver skal ikke tas på minst tre måneder etter gjødsling. Bruk av jord behandlet med 
gjødsel med kjente biocidvirkninger (f.eks. kalsiumcyanid), skal unngås.

 Prøvetaking bør unngås under og umiddelbart etter lange perioder (mer enn 30 dager) med tørke 
eller vannmetning. For pløyd jord skal prøver tas fra en dybde på 0 til 20 cm. For gressarealer (beite) 
og andre jordtyper der pløying ikke forekommer over lang tid (minst én vekstsesong), kan den 
maksimale dybden for prøvetaking være noe over 20 cm (f.eks. 25 cm).

 Jordprøver transporteres i beholdere og under temperaturvilkår som sikrer at jordens opprinnelige 
egenskaper ikke endres nevneverdig.

1.6.3.2. Oppbevaring

 Det anvendes fortrinnsvis jord som er nyinnsamlet fra prøvetakingsstedet. Dersom oppbevaring i 
laboratoriet ikke kan unngås, kan jorden oppbevares i mørke ved 4 ± 2 ºC i inntil tre måneder. Under 
oppbevaringen av jorden må aerobe vilkår sikres. Dersom jorden samles inn fra områder der den er 
frosset i minst tre måneder i året, kan oppbevaring i seks måneder ved minus 18 ºC til minus 22 ºC 
vurderes. Den mikrobielle biomassen i de oppbevarte jordprøvene måles før hvert forsøk, og karbonet 
i biomassen skal være minst 1 % av det samlede innholdet av organisk karbon (se nr. 1.6.2).

1.6.4. Håndtering og klargjøring av jordprøver til forsøket

1.6.4.1. Preinkubasjon

 Dersom jorden har vært oppbevart (jf. nr. 1.6.3.2), anbefales preinkubasjon i et tidsrom på 2 til 28 
døgn. Temperatur og vanninnhold i jorden under preinkubasjonen skal tilsvare det som benyttes i 
forsøket (se nr. 1.6.4.2 og 1.7.1.3).

1.6.4.2. Fysisk-kjemiske egenskaper

 Jorden befris manuelt for store gjenstander (f.eks. steiner, plantedeler osv.) og siles deretter våt uten 
for mye tørking til en partikkelstørrelse på høyst 2 mm. Vanninnholdet i jordprøven justeres med 
destillert eller avionisert vann til en verdi på mellom 40 % og 60 % av maksimal vannkapasitet.
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1.6.4.3. Forbedring med organisk substrat

 Jorden skal forbedres ved hjelp av et egnet organisk substrat, f.eks. finmalt lusernegress-grønnmel 
(hovedbestanddel: Medicago sativa) med et C/N-forhold på mellom 12/1 og 16/1. Anbefalt forhold 
luserne/jord er 5 g luserne per kilogram jord (tørrvekt).

1.6.5. Klargjøring av forsøksstoffet for tilførsel til jorden

 Forsøksstoffet tilføres vanligvis ved hjelp av en bærer. Bæreren kan være vann (for vannløselige 
stoffer) eller et inert stoff som fin kvartssand (partikkelstørrelse: 0,1-0,5 mm). Andre bærere i 
væskeform enn vann (f.eks. organiske løsemidler som aceton eller kloroform) bør unngås, da de kan 
skade mikrofloraen. Dersom sand anvendes som bærer, kan den dekkes med forsøksstoffet løst eller 
suspendert i et egnet løsemiddel. I så fall fjernes løsemiddelet ved fordampning før blanding med 
jorden. For best mulig fordeling av forsøksstoffet i jorden anbefales et forhold på 10 g sand per kg 
jord (tørrvekt). Kontrollprøver behandles bare med tilsvarende mengde vann og/eller kvartssand.

 Ved forsøk med flyktige kjemikalier må tap under behandlingen i størst mulig grad unngås, og det 
må tilstrebes å sikre ensartet fordeling i jorden (f.eks. bør forsøksstoffet sprøytes inn i jorden på flere 
steder).

1.6.6. Forsøkskonsentrasjoner

 Dersom landbrukskjemikalier prøves, anvendes minst to konsentrasjoner. Den laveste konsentrasjonen 
skal gjenspeile minst den maksimale mengden som under praktiske vilkår forventes å nå jorden, 
mens den høyeste konsentrasjonen skal være et multiplum av den laveste konsentrasjonen. Ved 
beregning av konsentrasjonene av forsøksstoffet som tilføres jorden, forutsettes ensartet innblanding 
i jorden til en dybde på 5 cm og en jordtetthet på 1,5. For landbrukskjemikalier som tilføres jorden 
direkte, eller for kjemikalier for hvilke mengden som tilføres jorden, kan beregnes, er de anbefalte 
forsøkskonsentrasjonene maksimal beregnet miljøkonsentrasjon (PEC) samt fem ganger denne 
konsentrasjonen. Stoffer som antas å bli tilført jorden flere ganger i løpet av en sesong, skal prøves 
ved konsentrasjoner avledet ved å multiplisere PEC med maksimalt beregnet antall tilførsler. Høyeste 
konsentrasjon i forsøket skal imidlertid ikke overstige ti ganger maksimal dose ved én tilførsel. 
Dersom andre stoffer enn landbrukskjemikalier prøves, brukes en geometrisk rekke med minst 
fem konsentrasjoner. Konsentrasjonene i forsøket skal dekke det området som er nødvendig for å 
bestemme ECx-verdiene.

1.7. UTFØRELSE AV FORSØKET

1.7.1. Eksponeringsvilkår

1.7.1.1. Behandling og kontroll

 Ved forsøk med landbrukskjemikalier deles jorden i tre deler med lik vekt. To deler blandes med 
bæreren som inneholder produktet, og den tredje blandes med bæreren uten produkt (kontroll). Det 
anbefales at det tas minst tre kopier av både behandlet og ubehandlet jord. Ved forsøk med andre 
stoffer enn landbrukskjemikalier deles jorden i seks deler med lik vekt. Fem av prøvene blandes 
med bærer som inneholder forsøksstoffet, og den sjette blandes med bæreren uten forsøksstoff. 
Tre parallellprøver anbefales for behandlede jordprøver og kontrollgrupper. Det bør sørges for jevn 
fordeling av forsøksstoffet i de behandlede jordprøvene. Under blandingen bør komprimering og 
kuledanning av jorden unngås.

1.7.1.2. Inkubasjon av jordprøver

 Inkubasjon av jordprøver kan utføres på to måter: Som samleprøver av hver behandlede og 
ubehandlede jordprøve eller som en rekke av like store enkeltdelprøver av hver behandlede og 
ubehandlede jordprøve. Ved forsøk med flyktige stoffer skal forsøket likevel utføres på en rekke 
delprøver enkeltvis. Dersom jorden inkuberes som samleprøve, klargjøres store mengder av hver 
behandlede eller ubehandlede jordprøve, og det tas delprøver til analyse etter behov i løpet av 
forsøket. Hvor stor mengde som til å begynne med klargjøres for hver behandling og kontroll, 
avhenger av størrelsen på delprøvene, antallet kopier som benyttes til analysen, og forventet 
maksimalt antall prøvetakingstidspunkter. Jord som inkuberes som samleprøve, skal blandes grundig 
før det tas delprøver. Dersom jorden inkuberes som en rekke delprøver, skal hver behandlede og 
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ubehandlede samleprøve deles i det nødvendige antallet delprøver, og disse brukes etter behov. I 
forsøk der det kan forventes flere enn to prøvetakingstidspunkter, skal det klargjøres nok delprøver 
til at det rekker til alle kopier og alle prøvetakingstidspunkter. Det inkuberes minst tre prøvekopier 
av forsøksjorden under aerobe vilkår (se nr. 1.7.1.1). Under alle forsøk skal det anvendes egnede 
beholdere med tilstrekkelig plass til at utvikling av anaerobe vilkår unngås. Ved forsøk med flyktige 
stoffer skal forsøket utføres bare med en rekke enkeltdelprøver.

1.7.1.3. Forsøksvilkår og forsøkets varighet

 Forsøket utføres i mørke ved romtemperatur på 20 ± 2 ºC. Vanninnholdet i jordprøvene skal under 
forsøket holdes mellom 40 % og 60 % av jordens maksimale vannretensjon (se nr. 1.6.4.2) med en 
variasjon på ± 5 %. Destillert, avionisert vann kan tilsettes ved behov.

 Forsøket skal vare i minst 28 dager. Ved forsøk med landbrukskjemikalier sammenlignes 
nitratdanningshastighetene i behandlingsprøver og kontrollprøver. Dersom de avviker med mer enn 
25 % på dag 28, fortsettes forsøket til differansen er høyst 25 %, eller i inntil 100 dager. For andre 
stoffer enn landbrukskjemikalier avsluttes forsøket etter 28 dager. På dag 28 bestemmes mengdene av 
nitrat i behandlingsprøver og kontrollprøver, og ECx-verdiene beregnes.

1.7.2. Prøvetaking og analyse av jordprøver

1.7.2.1. Prøvetakingsplan

 Ved forsøk med landbrukskjemikalier analyseres jordprøvene for nitrat på dag 0, 7, 14 og 28. Dersom 
forsøket må forlenges, gjøres ytterligere målinger med 14 dagers mellomrom etter dag 28.

 Ved forsøk med andre stoffer enn landbrukskjemikalier anvendes minst fem konsentrasjoner, og 
jordprøvene analyseres for nitrat ved begynnelsen (dag 0) og slutten av eksponeringsperioden (28 
dager). En mellomliggende måling, f.eks. på dag 7, kan tilføyes dersom det anses nødvendig. Dataene 
som registreres på dag 28, anvendes til beregning av ECx-verdier for kjemikalien. Om ønskelig kan 
data fra kontrollprøvene på dag 0 anvendes til å rapportere startmengden av nitrat i jorden.

1.7.2.2. Analyse av jordprøvene

 Mengden av nitrat som er dannet i hver behandlingsprøve og kontrollprøve bestemmes på 
hvert prøvetakingstidspunkt. Nitrat ekstraheres fra jorden ved risting av prøvene med et egnet 
ekstraksjonsmiddel, f.eks. 0,1 M kaliumkloridløsning. Et forhold på 5 ml KCl-løsning per gram 
tørrvektekvivalent jord anbefales. For at ekstraksjonen skal optimaliseres, bør beholderne som 
inneholder jorden og ekstraksjonsmiddelet, ikke være mer enn halvfulle. Blandingene ristes ved 
150 omdr./min. i 60 minutter. Blandingene sentrifugeres eller filtreres, og væskefasene analyseres 
for nitrat. Partikkelfrie væskeekstrakter kan lagres før analysen ved minus 20 ± 5 ºC i inntil seks 
måneder.

2. RESULTATER

2.1. BEHANDLING AV RESULTATENE

 Dersom forsøkene utføres med landbrukskjemikalier, registreres mengden av nitrat som 
dannes i hver jordprøvekopi, og gjennomsnittsverdiene til alle kopiene angis i tabellform. 
Nitrogenomdanningshastighetene vurderes ved egnede og alminnelig anerkjente statistiske metoder 
(f.eks. F-forsøk, 5 % signifikansnivå). Mengdene av nitrat som er dannet, uttrykkes i mg nitrat/kg 
tørrvekt jord/dag. Nitratdanningshastigheten i hver behandling sammenlignes med den i kontrollen, 
og prosentavviket fra kontrollen beregnes.

 Dersom forsøkene utføres med andre stoffer enn landbrukskjemikalier, bestemmes 
mengden av nitrat dannet i hver kopi, og det avtegnes en dose/respons-kurve til 
bestemmelse av ECx-verdiene. Mengdene av nitrat (dvs. mg nitrat/kg tørrvekt jord) funnet 
i behandlede prøver etter 28 dager sammenlignes med dem som er funnet i kontrollen. Ut 
fra disse dataene beregnes prosentvise hemmingsverdier for hver forsøkskonsentrasjon.  
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Disse prosentdelene plottes mot konsentrasjonen, og det anvendes statistiske metoder til å beregne 
ECx-verdiene. Konsentrasjonsgrenser (p = 0,95) for de beregnede ECx-verdiene bestemmes også ved 
hjelp av standardmetoder (10)(11)(12).

 Forsøksstoffer som inneholder store mengder nitrogen, kan bidra til den mengden nitrat som dannes 
under forsøket. Dersom disse stoffene prøves i høy konsentrasjon (f.eks. kjemikalier som forventes 
brukt til gjentatt anbringelse), skal egnede kontroller tas med (dvs. jord pluss forsøksstoff, men uten 
plantemel). Det skal tas hensyn til data fra disse kontrollene ved beregning av ECx-verdiene.

2.2. TOLKING AV RESULTATENE

 Når resultatene av forsøkene med landbrukskjemikalier vurderes, og forskjellene mellom hastighetene 
i nitratdanningen mellom laveste behandlingsprøve (dvs. høyeste forventede konsentrasjon) og 
kontrollprøven er minst 25 % på et prøvetakingstidspunkt etter dag 28, kan produktet vurderes som 
ikke å ha langtidsvirkninger på nitrogenomdanningen i jord. Ved vurdering av resultater fra forsøk 
med andre kjemikalier enn landbrukskjemikalier brukes verdiene for EC50, EC25 og/ eller EC10.

3. FORSØKSRAPPORT

 Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

Fullstendig angivelse av anvendt jord, herunder:

stedets geografiske beliggenhet (lengdegrad, breddegrad),.

opplysninger om stedets historie (dvs. plantedekke, behandlinger med pantevernmidler, .
behandlinger med gjødsel, kontaminering ved uhell osv.),

bruksmønster (f.eks. landbruksjord, skog osv.),.

prøvetakingsdybde (cm),.

innhold av sand/mudder/leire (% tørrvekt),.

pH (i vann),.

innhold av organisk karbon (% tørrvekt),.

nitrogeninnhold (% tørrvekt),.

utgangskonsentrasjon av nitrat (mg nitrat/kg tørrvekt),.

kationebyttingskapasitet (mmol/kg),.

mikrobiell biomasse som prosent av samlet mengde organisk karbon,.

henvisning til metoder anvendt til bestemmelse av hver parameter,.

alle opplysninger om prøvetaking og oppbevaring av jordprøver,.

opplysninger og eventuell preinkubasjon av jord..

Forsøksstoff:

fysisk tilstand og, dersom det er relevant, fysisk-kjemiske egenskaper,.

kjemiske identifikasjonsdata, dersom det er relevant, herunder strukturformel, renhet (dvs. .
for plantevernmidler, prosentdel av virksomt stoff), nitrogeninnhold.



15.11.2007 Nr. 54/185EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Substrat:

substratets opprinnelse,.

sammensetning (dvs. lusernemel, lusernegress-grøntmel),.

innhold av karbon og nitrogen (% tørrvekt),.

partikkelstørrelse (mm)..

Forsøksvilkår:

opplysninger om jordforbedring med organisk substrat,.

antall konsentrasjoner av forsøksstoff som er anvendt, og, dersom det er relevant, begrunnelse .
for valgte konsentrasjoner,

opplysninger om tilførsel av forsøksstoffet til jorden,.

inkubasjonstemperatur,.

jordens vanninnhold ved begynnelsen og under forsøket,.

anvendt metode for jordinkubasjon (dvs. samleprøve eller en rekke enkeltdelprøver),.

antall parallellprøver,.

prøvetakingstider,.

anvendt metode for ekstraksjon av nitrat fra jorden..

Resultater:

analysemetode og utstyr til nitratanalyse,.

data i tabellform, herunder enkeltverdier og gjennomsnittsverdier for nitratmålingene,.

variasjon mellom kopiene i behandlede prøver og kontrollprøver,.

forklaringer på korreksjoner gjort i beregningene, dersom det er relevant,.

prosentvariasjon i nitratdanningshastighetene på hvert prøvetakingstidspunkt, eller dersom .
det er relevant, EC50-verdien med 95 % sannsynlighetsgrense, andre ECx-verdier (EC25 eller 
EC10) og grafisk framstilling av dose/respons-kurven,

statistisk behandling av resultatene,.

alle opplysninger og observasjoner som kan være til hjelp ved tolking av resultatene..
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C.22. MIKROORGANISMER SOM LEVER I JORD: KARBONOMDANNINGSFORSØK

1. METODE

 Denne metoden tilsvarer OECDs retningslinje 217 (2000).

1.1. INNLEDNING

 Denne forsøksmetoden beskriver en laboratoriemetode for undersøkelse av potensielle 
langtidsvirkninger av én enkelt eksponering av plantevernmidler og eventuelle andre kjemikalier 
på jordorganismers karbonomdanningsaktivitet. Forsøket bygger i det vesentlige på anbefalinger fra 
Plantevernorganisasjonen for Europa og Middelhavsområdet (1). Det er imidlertid også tatt hensyn 
til andre retningslinjer, herunder dem fra det tyske Biologische Bundesanstalt (2), Det amerikanske 
miljøvernbyrå (3)og SETAC (4). I en OECD-arbeidsgruppe om valg av jord og sedimenter 
arrangert i Belgirate i Italia i 1995 (5) var det enighet om antall og typen jordprøver til bruk i dette 
forsøket. Anbefalingene for innsamling, håndtering og lagring av jordprøver bygger på et ISO-
veiledningsdokument (6) og anbefalinger fra Belgirate-arbeidsgruppen.

 Ved bestemmelse og evaluering av forsøksstoffets toksiske egenskaper kan det være nødvendig å 
bestemme virkningene av plantevernmidler på jordens mikrobiologiske aktivitet, f.eks. når data om 
potensielle bivirkninger av plantevernmidler på jordens mikroflora kreves, eller når jordorganismers 
eksponering for andre kjemikalier enn plantevernmidler forventes. Karbonomdanningsforsøket 
utføres for å bestemme virkningene av slike kjemikalier på jordens mikroflora. Dersom 
landbrukskjemikalier (f.eks. plantevernmidler, gjødsel, skogbrukskjemikalier) prøves, utføres 
både karbonomdanningsforsøket og nitrogenomdanningsforsøket. For andre kjemikalier enn 
landbrukskjemikalier er det tilstrekkelig med nitrogenomdanningsforsøket. Dersom EC50-verdiene for 
nitrogenomdanningsforsøket for slike kjemikalier faller innenfor samme område som for kommersielt 
tilgjengelige nitrifaksjonshemmere (f.eks. nitrapyrin), kan et karbonomdanningsforsøk utføres for å 
skaffe flere opplysninger.

 Jord består av levende og ikke-levende bestanddeler i form av komplekse og heterogene blandinger. 
Mikroorganismer spiller en viktig rolle i nedbrytingen og omdanningen av organisk materiale i 
fruktbar jord, og mange arter bidrar til forskjellige aspekter ved jordens fruktbarhet. Enhver langsiktig 
forstyrrelse av disse biokjemiske prosessene kan potensielt forstyrre næringsstoffsyklusen, og dette 
kan endre jordens fruktbarhet. Omdanning av karbon og nitrogen finner sted i all fruktbar jord. Selv 
om mikrobesamfunnene som er ansvarlige for disse prosessene, varierer fra jordsmonn til jordsmonn, 
følger omdanningen hovedsakelig den samme prosessen.

 Forsøksmetoden som er beskrevet her, har til formål å bestemme langsiktige virkninger av et stoff på 
karbonomdanningsprosessen i den aerobe jordoverflaten. Forsøket er følsomt for endringer i størrelsen 
og aktiviteten til mikrobesamfunnene som er ansvarlige for karbonomdanningen, siden det utsetter 
disse samfunnene for både kjemisk stress og karbonmangel. Det anvendes sandholdig jord med 
lavt innhold av organisk materiale. Denne jorden behandles med forsøksstoffet og inkuberes under 
vilkår som muliggjør raskt mikrobielt stoffskifte. Under disse vilkårene blir kilder til lett tilgjengelig 
karbon i jorden raskt uttømt. Dette forårsaker karbonmangel, som både dreper mikrobeceller og gir 
en dvaletilstand og/eller sporedanning. Dersom forsøket løper over mer enn 28 dager, kan summen 
av disse reaksjonene måles i kontrollprøver (ubehandlet jord) som et gradvist tap av metabolsk aktiv 
mikrobiell biomasse (7). Dersom biomassen i karbonstresset jord under forsøksvilkårene påvirkes 
av tilstedeværelse av en kjemikalie, er det ikke sikkert at den vender tilbake til samme nivå som 
kontrollprøven. Forstyrrelser forårsaket av forsøksstoffet når som helst under forsøket vil dermed ofte 
vare til forsøket er avsluttet.

 Forsøkene som denne metoden er utviklet fra, er hovedsakelig beregnet på stoffer for hvilke det 
er mulig å forutsi hvor stor mengde som forventes å nå jorden. Dette er for eksempel tilfellet 
for plantevernmidler med kjent dosering i åkeren. For landbrukskjemikalier er det tilstrekkelig å 
prøve to doser som er relevante for fastsatt eller forventet bruksmengde. Landbrukskjemikalier 
kan prøves som virksomme stoffer eller stoffblandinger. Forsøket er imidlertid ikke begrenset til 
landbrukskjemikalier. Ved å endre mengdene av forsøksstoffet som tilføres jorden, og måten dataene 
evalueres på, kan forsøket også anvendes for kjemikalier for hvilke mengden som forventes å nå 
jorden, ikke er kjent. For andre kjemikalier enn landbrukskjemikalier bestemmes dermed virkningene 
av en rekke konsentrasjoner på karbonomdanningen. Dataene fra disse forsøkene brukes til å avtegne 
en dose/respons-kurve og beregne ECx-verdier, der x er den definerte virkning i prosent.
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1.2. DEFINISJONER

 Karbonomdanning: Mikroorganismers nedbryting av karbonholdig organisk stoff til det uorganiske 
sluttproduktet karbondioksid.

 ECx (konsentrasjon som gir x % virkning): Den konsentrasjon av forsøksstoffet i jorden som 
hemmer karbonets omdanning til karbondioksid med x %.

 EC50 (konsentrasjon som gir 50 % virkning): Den konsentrasjon av forsøksstoffet i jorden som 
hemmer karbonets omdanning til karbondioksid med 50 %.

1.3. REFERANSESTOFFER

 Ingen.

1.4. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Silt jord forbedres med finmalt plantemel og behandles med forsøksstoff eller får stå ubehandlet 
(kontroll). Dersom landbrukskjemikalier prøves, anbefales minst to forsøkskonsentrasjoner, og 
disse bør velges ut fra den høyeste forventede konsentrasjonen i åkeren. Etter 0, 7, 14 og 28 dagers 
inkubasjon blandes prøver av behandlet jord og kontrolljord med glukose, og glukoseinduserte 
respirasjonshastigheter måles i 12 timer sammenhengende. Respirasjonshastighetene uttrykkes som 
frigitt karbondioksid (mg karbondioksid/kg tørr jord/time) eller forbrukt oksygen (mg oksygen/kg 
jord/time). Gjennomsnittlig respirasjonshastighet i de behandlede jordprøvene sammenlignes med 
den for kontrollprøven, og prosentavviket mellom behandlede prøver og kontrollprøver beregnes. 
Alle forsøk varer i minst 28 døgn. Dersom forskjellene mellom behandlet og ubehandlet jord 
på den 28. dagen er minst 25 %, fortsettes målingene i 14 dagers intervaller i inntil 100 dager. 
Ved forsøk med andre kjemikalier enn landbrukskjemikalier tilføyes en rekke konsentrasjoner av 
forsøksstoffet i jordprøvene, og glukoseinduserte respirasjonshastigheter (dvs. midlere mengde av 
dannet karbondioksid eller forbrukt oksygen) måles etter 28 dagers inkubasjon. Resultater fra forsøk 
med flere konsentrasjoner analyseres med en regresjonsmodell, og ECx-verdier beregnes (dvs. EC50, 
EC25 og/eller EC10). Se definisjonene.

1.5. FORSØKETS GYLDIGHET

 Vurderinger av forsøksresultatene med landbrukskjemikalier bygger på relativt små forskjeller (dvs. 
gjennomsnittsverdien ± 25 %) mellom frigitt karbondioksid eller forbrukt oksygen i kontrollprøver og 
behandlede prøver, så store variasjoner i kontrollprøvene kan gi falske resultater. Variasjonen mellom 
kopier av kontrollprøver skal derfor være mindre enn ± 15 %.

1.6. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.6.1. Utstyr

 Det anvendes forsøksbeholdere laget av kjemisk inert materiale. De skal ha en passende kapasitet 
for benyttet framgangsmåte for jordinkubasjon, dvs. inkubasjon av en samleprøve eller en 
rekke enkeltprøver med jord (se nr. 1.7.1.2). Det må sørges for at vanntapet er minst mulig, og 
at gassutveksling er mulig under forsøket (f.eks. kan forsøksbeholderne dekkes med perforert 
polyetylenfolie). Ved forsøk med flyktige stoffer brukes forseglbare og gasstette beholdere. Disse skal 
være av en slik størrelse at ca. en firedel av volumet er fylt med jordprøven.

 Til bestemmelse av glukoseindusert respirasjon kreves inkubasjonssystemer og instrumenter til måling 
av karbondioksidproduksjonen eller oksygenforbruket. Eksempler på slike systemer og instrumenter 
finnes i henvisningene (8)(9)(10)(11).

1.6.2. Valg av jordtyper og deres antall

 Det anvendes én enkelt jordtype. Anbefalte jordegenskaper er som følger:

sandinnhold: minst 50 %, høyst 75 %,.

pH: 5,5-7,5,.
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innhold av organisk karbon: 0,5-1,5 %.

den mikrobielle biomassen måles (12)(13), og karboninnholdet skal være minst 1 % av jordens .
samlede innhold av organisk karbon.

 I de fleste tilfeller representerer jord med disse egenskapene den verst tenkelige situasjon, siden 
forsøksstoffets adsorpsjon er minimal og tilgjengeligheten for mikrofloraen maksimal. Dermed 
er forsøk med andre jordtyper vanligvis unødvendig. Under visse omstendigheter, f.eks. dersom 
forsøksstoffet hovedsakelig forventes brukt i bestemte jordtyper som sur skogsjord, eller for 
elektrostatisk ladede kjemikalier, kan det imidlertid være nødvendig å bruke ytterligere en jordtype.

1.6.3. Prøvetaking og oppbevaring av jordprøver

1.6.3.1. Prøvetaking

 Det skal foreligge detaljerte historiske opplysninger om åkerarealet der jordprøvene samles inn. 
Blant disse opplysningene er nøyaktig beliggenhet, plantedekke, datoer for behandling med 
plantevernmidler, behandlinger med organisk og uorganisk gjødsel, tilførsel av biologisk materiale 
eller kontaminering ved uhell. Stedet som velges for prøvetaking, skal være slik at langsiktig 
bruk er mulig. Permanente beiter, åkrer med ettårig korn (unntatt mais) eller åkrer med tettsådde 
grønngjødslingsvekster egner seg. Det valgte prøvetakingsstedet skal ikke ha vært behandlet med 
plantevernmidler på minst ett år før prøvetakingen. Videre skal ingen organisk gjødsel ha vært tilført 
på minst seks måneder. Bruk av mineralgjødsel kan godtas bare dersom den er i samsvar med plantens 
krav, og jordprøver skal ikke tas på minst tre måneder etter gjødsling. Bruk av jord behandlet med 
gjødsel med kjente biocidvirkninger (f.eks. kalsiumcyanid) skal unngås.

 Prøvetaking bør unngås under og umiddelbart etter lange perioder (mer enn 30 dager) med tørke eller 
vannmetning. For pløyd jord skal prøver tas fra en dybde på 0 til 20 cm. For gressarealer (beite) og 
andre jordtyper der pløying ikke forekommer over lang tid (minst én vekstsesong), kan den maksimale 
dybden for prøvetaking være noe over 20 cm (f.eks. 25 cm). Jordprøver transporteres i beholdere og 
under temperaturvilkår som sikrer at jordens opprinnelige egenskaper ikke endres nevneverdig.

1.6.3.2. Oppbevaring

 Det anvendes fortrinnsvis jord som er nyinnsamlet fra prøvetakingsstedet. Dersom oppbevaring i 
laboratoriet ikke kan unngås, kan jorden oppbevares i mørke ved 4 ± 2 ºC i inntil tre måneder. Under 
oppbevaringen av jorden må aerobe vilkår sikres. Dersom jorden samles inn fra områder der den er 
frosset i minst tre måneder i året, kan oppbevaring i seks måneder ved minus 18 ºC til minus 22 ºC 
vurderes. Den mikrobielle biomassen i de oppbevarte jordprøvene måles før hvert forsøk, og karbonet 
i biomassen skal være minst 1 % av det samlede innholdet av organisk karbon (se nr. 1.6.2).

1.6.4. Håndtering og klargjøring av jord til forsøket

1.6.4.1. Preinkubasjon

 Dersom jorden har vært oppbevart (jf. nr. 1.6.4.2 og 1.7.1.3) anbefales preinkubasjon i et tidsrom på 2 
til 28 døgn. Temperatur og vanninnhold i jorden under preinkubasjonen skal tilsvare det som benyttes 
i forsøket (jf. nr. 1.6.4.2 og 1.7.1.3).

1.6.4.2. Fysisk-kjemiske egenskaper

 Jorden befris manuelt for store gjenstander (f.eks. steiner, plantedeler osv.) og siles deretter våt uten 
for mye tørking til en partikkelstørrelse på høyst 2 mm. Vanninnholdet i jordprøven justeres med 
destillert eller avionisert vann til en verdi på mellom 40 % og 60 % av maksimal vannkapasitet.

1.6.5. Klargjøring av forsøksstoffet for tilførsel til jorden

 Forsøksstoffet tilføres vanligvis ved hjelp av en bærer. Bæreren kan være vann (for vannløselige 
stoffer) eller et inert stoff som fin kvartssand (partikkelstørrelse: 0,1-0,5 mm). Andre bærere i 
væskeform enn vann (f.eks. organiske løsemidler som aceton eller kloroform) bør unngås, da de kan 
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skade mikrofloraen. Dersom sand anvendes som bærer, kan den dekkes med forsøksstoffet løst eller 
suspendert i et egnet løsemiddel. I så fall fjernes løsemiddelet ved fordampning før blanding med 
jorden. For best mulig fordeling av forsøksstoffet i jorden anbefales et forhold på 10 g sand per kg 
jord (tørrvekt). Kontrollprøver behandles bare med tilsvarende mengde vann og/eller kvartssand.

 Ved forsøk med flyktige kjemikalier må tap under behandlingen unngås, og det må tilstrebes å sikre 
ensartet fordeling i jorden (f.eks. bør forsøksstoffet sprøytes inn i jorden på flere steder).

1.6.6. Forsøkskonsentrasjoner

 Dersom plantevernmidler eller andre kjemikalier med forutsigbare konsentrasjoner i miljøet prøves, 
anvendes minst to konsentrasjoner. Den laveste konsentrasjonen skal gjenspeile minst den største 
mengden som under praktiske vilkår forventes å nå jorden, mens den høyeste konsentrasjonen 
skal være et multiplum av den laveste konsentrasjonen. Ved beregning av konsentrasjonene av 
forsøksstoffet som tilføres jorden, forutsettes ensartet innblanding i jorden til en dybde på 5 cm og 
en jordtetthet på 1,5. For landbrukskjemikalier som tilføres jorden direkte, eller for kjemikalier for 
hvilke mengden som tilføres jorden, kan beregnes, er de anbefalte forsøkskonsentrasjonene maksimal 
beregnet miljøkonsentrasjon (PEC) samt fem ganger denne konsentrasjonen. Stoffer som antas å 
bli tilført til jorden flere ganger i løpet av en sesong, skal prøves ved konsentrasjoner avledet ved 
å multiplisere PEC med maksimalt beregnet antall tilførsler. Høyeste konsentrasjon i forsøket skal 
imidlertid ikke overstige ti ganger største dose ved én tilførsel.

 Dersom andre stoffer enn landbrukskjemikalier prøves, brukes en geometrisk rekke med minst 
fem konsentrasjoner. Konsentrasjonene i forsøket skal dekke det området som er nødvendig for å 
bestemme ECx-verdiene.

1.7. UTFØRELSE AV FORSØKET

1.7.1. Eksponeringsvilkår

1.7.1.1. Behandling og kontroll

 Ved forsøk med landbrukskjemikalier deles jorden i tre deler med lik vekt. To deler blandes med 
bæreren som inneholder produktet, og den tredje blandes med bæreren uten produkt (kontroll). Det 
anbefales at det tas minst tre kopier av både behandlet og ubehandlet jord. Ved forsøk med andre 
stoffer enn landbrukskjemikalier deles jorden i seks deler med lik vekt. Fem av prøvene blandes 
med bærer som inneholder forsøksstoffet, og den sjette blandes med bæreren uten forsøksstoff. Tre 
kopier anbefales for både behandlingsgrupper og kontrollgruppe. Det bør sørges for jevn fordeling av 
forsøksstoff i de behandlede prøvene. Under blandingen bør komprimering og kuledanning av jorden 
unngås.

1.7.1.2. Inkubasjon av jordprøver

 Inkubasjon av jordprøver kan utføres på to måter: Som samleprøver av hver behandlede og 
ubehandlede jordprøve eller enkeltvis av en rekke like store delprøver av hver behandlede og 
ubehandlede jordprøve. Ved forsøk med flyktige stoffer skal forsøket utføres på en rekke delprøver 
enkeltvis. Dersom jorden inkuberes som samleprøve, klargjøres store mengder av hver behandlede 
eller ubehandlede jordprøve, og det tas delprøver til analyse etter behov i løpet av forsøket. Hvor 
stor mengde som til å begynne med klargjøres for hver behandling og kontroll, avhenger av 
størrelsen på delprøvene, antallet kopier som benyttes til analysen, og forventet maksimalt antall 
prøvetakingstidspunkter. Jord som inkuberes som samleprøve, skal blandes grundig før det tas 
delprøver. Dersom jorden inkuberes som en rekke delprøver, skal hver behandlede og ubehandlede 
samleprøve deles i det nødvendige antallet delprøver, og disse brukes etter behov. I forsøk der det 
kan forventes flere enn to prøvetakingstidspunkter, skal det klargjøres nok delprøver til at det rekker 
til alle parallellprøver og alle prøvetakingstidspunkter. Det inkuberes minst tre parallellprøver av 
forsøksjorden under aerobe vilkår (se nr. 1.7.1.1). Under alle forsøk skal det anvendes egnede 
beholdere med tilstrekkelig plass til at utvikling av anaerobe vilkår unngås. Ved forsøk med flyktige 
stoffer skal forsøket utføres bare med en rekke enkeltdelprøver.
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1.7.1.3. Forsøksvilkår og varighet

 Forsøket utføres i mørke ved romtemperatur på 20 ± 2 ºC. Vanninnholdet i jordprøvene skal under 
forsøket holdes mellom 40 % og 60 % av jordens maksimale vannretensjon (se nr. 1.6.4.2) med en 
variasjon på ± 5 %. Destillert, avionisert vann kan tilsettes ved behov.

 Forsøket skal vare i minst 28 dager. Ved forsøk med landbrukskjemikalier sammenlignes de frigitte 
mengdene karbondioksid eller forbrukte mengdene oksygen i behandlingsprøver og kontrollprøver. 
Dersom de avviker med mer enn 25 % på dag 28, fortsettes forsøket til differansen er høyst 25 %, 
eller i inntil 100 dager. For andre stoffer enn landbrukskjemikalier avsluttes forsøket etter 28 dager. 
På dag 28 bestemmes mengdene av frigitt karbondioksid eller forbrukt oksygen i behandlingsprøver 
og kontrollprøver, og ECx-verdiene beregnes.

1.7.2. Prøvetaking og analyse av jord

1.7.2.1. Prøvetakingsplan

 Ved forsøk med landbrukskjemikalier analyseres jordprøvene for glukoseindusert respirasjon på dag 
0, 7, 14 og 28. Dersom forsøket må forlenges, gjøres ytterligere målinger med 14 dagers mellomrom 
etter dag 28.

 Ved forsøk med andre stoffer enn landbrukskjemikalier anvendes minst fem konsentrasjoner, og 
jordprøvene analyseres for glukoseindusert respirasjon ved begynnelsen (dag 0) og slutten av 
eksponeringsperioden (28 dager). En mellomliggende måling, f.eks. på dag 7, kan tilføyes dersom 
det anses nødvendig. Dataene som registreres på dag 28, anvendes til beregning av ECx-verdier 
for kjemikalien. Om ønskelig kan data fra kontrollprøvene på dag 0 anvendes til å rapportere 
startmengdene av metabolsk aktiv mikrobiell biomasse i jorden (12).

1.7.2.2. Måling av glukoseinduserte respirasjonshastigheter

 Den glukoseinduserte respirasjonshastigheten i hver behandlings- og kontrollprøve bestemmes på 
hvert prøvetakingstidspunkt. Jordprøvene blandes med tilstrekkelig mye glukose til å framkalle største 
respirasjonsrespons. Den mengden av glukose som trengs for å framkalle største respirasjonsrespons 
fra en gitt jordprøve, kan bestemmes i en forundersøkelse ved hjelp av en rekke glukosekonsentrasjoner 
(14). For sandjord med 0,5-1,5 % organisk karbon er 2 000 mg til 4 000 mg glukose per kg tørrvekt 
jord vanligvis tilstrekkelig. Glukosen kan males til et pulver med ren kvartssand (10 g sand/kg 
tørrvekt jord) og blandes jevnt med jorden.

 De glukoseforbedrede jordprøvene inkuberes i et egnet apparat til måling av respirasjonshastigheter 
enten kontinuerlig, hver time eller annenhver time (se nr. 1.6.1) ved 20 ± 2 ºC. Frigitt karbondioksid 
eller forbrukt oksygen måles i 12 timer sammenhengende, og målingene begynner snartest mulig, 
dvs. i løpet av 1-2 timer etter glukosetilsettingen. De samlede mengdene karbondioksid som er frigitt 
eller oksygen som er forbrukt i løpet av de 12 timene, måles, og midlere respirasjonshastigheter 
bestemmes.

2. RESULTATER

2.1. BEHANDLING AV RESULTATENE

 Ved forsøk med landbrukskjemikalier registreres frigitt karbondioksid eller forbrukt 
oksygen i hver jordprøvekopi, og gjennomsnittsverdiene til alle kopiene angis i tabellform. 
Nitrogenomdanningshastighetene vurderes ved egnede og alminnelig anerkjente statistiske 
metoder (f.eks. F-forsøk, 5 % signifikansnivå). Glukoseinduserte respirasjonshastigheter uttrykkes 
i mg karbondioksid/kg tørrvekt jord/time eller mg oksygen/kg tørrvekt jord/time. Midlere 
karbondioksiddanningshastighet eller midlere oksygenforbruk i hver behandling sammenlignes med 
tallene for kontrollprøven, og prosentavviket fra kontrollprøven beregnes.

 Dersom forsøkene utføres med andre stoffer enn landbrukskjemikalier, bestemmes mengdene av 
frigitt karbondioksid eller forbrukt oksygen i hver kopi, og det avtegnes en dose/respons-kurve til 
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bestemmelse av ECx-verdiene. De glukoseinduserte respirasjonshastighetene (dvs. mg karbondioksid/
kg tørrvekt jord/time eller mg oksygen/kg tørrvekt jord/time) funnet i de behandlede prøvene etter 28 
dager sammenlignes med dem som er funnet i kontrollen. Ut fra disse dataene beregnes prosentvise 
hemmingsverdier for hver forsøkskonsentrasjon. Disse prosentdelene settes av mot konsentrasjonen, 
og det anvendes statistiske metoder til å beregne ECx-verdiene. Konsentrasjonsgrenser (p = 0,95) for 
de beregnede ECx-verdiene bestemmes også ved hjelp av standardmetoder (15)(16)(17).

2.2. TOLKING AV RESULTATENE

 Når resultatene av forsøkene med landbrukskjemikalier vurderes, og forskjellene mellom 
respirasjonshastighetene mellom laveste behandlingsprøve (dvs. høyeste forventede konsentrasjon) 
og kontrollprøven er minst 25 % på et prøvetakingstidspunkt etter dag 28, kan produktet vurderes som 
ikke å ha langtidsvirkninger på karbonomdanningen i jord. Ved vurdering av resultater fra forsøk med 
andre kjemikalier enn landbrukskjemikalier brukes verdiene for EC50, EC25 og/ eller EC10.

3. RAPPORT

3. FORSØKSRAPPORT

 Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

Fullstendig angivelse av anvendt jord, herunder:

stedets geografiske beliggenhet (lengdegrad, breddegrad),— 

opplysninger om stedets historie (dvs. plantedekke, behandlinger med pantevernmidler, — 
behandlinger med gjødsel, kontaminering ved uhell osv.),

bruksmønster (f.eks. landbruksjord, skog osv.),— 

prøvetakingsdybde (cm),— 

innhold av sand/mudder/leire (% tørrvekt),— 

pH (i vann),— 

innhold av organisk karbon (% tørrvekt),— 

nitrogeninnhold (% tørrvekt),— 

kationebyttingskapasitet (mmol/kg),— 

mikrobiell biomasse ved forsøkets begynnelse som prosent av samlet mengde organisk — 
karbon,

henvisning til metoder anvendt til bestemmelse av hver parameter,— 

alle opplysninger om prøvetaking og oppbevaring av jordprøver,— 

opplysninger og eventuell preinkubasjon av jord.— 

Forsøksstoff:

fysisk tilstand og, dersom det er relevant, fysisk-kjemiske egenskaper,— 

kjemiske identifikasjonsdata, dersom det er relevant, herunder strukturformel, renhet (dvs. — 
for plantevernmidler, prosentdel av virksomt stoff), nitrogeninnhold.

Forsøksvilkår:

opplysninger om jordforbedring med organisk substrat,— 

antall konsentrasjoner av forsøksstoff som er anvendt, og, dersom det er relevant, begrunnelse — 
for valgte konsentrasjoner,
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opplysninger om tilførsel av forsøksstoffet til jorden,— 

inkubasjonstemperatur,— 

jordens vanninnhold ved begynnelsen og under forsøket,— 

anvendt metode for jordinkubasjon (dvs. samleprøve eller en rekke enkeltdelprøver),— 

antall kopier,— 

prøvetakingstider.— 

Resultater:

metode og utstyr til måling av respirasjonshastigheter,— 

data i tabellform, herunder enkeltverdier og gjennomsnittsverdier for mengdene av — 
karbondioksid eller oksygen,

variasjon mellom kopiene i behandlede prøver og kontrollprøver,— 

forklaringer på korreksjoner gjort i beregningene, dersom det er relevant,— 

prosentvariasjon i glukoseinduserte respirasjonshastigheter på hvert prøvetakingstidspunkt, — 
eller dersom det er relevant, EC50-verdien med 95 % sannsynlighetsgrense, andre ECx-verdier 
(EC25 eller EC10) med konfidensintervaller, og grafisk framstilling av dose/respons-kurven,

statistisk behandling av resultatene, etter relevans,— 

alle opplysninger og observasjoner som kan være til hjelp ved tolking av resultatene.— 
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C.23. AEROB OG ANAEROB OMDANNING I JORD

1. METODE

 Denne metoden tilsvarer OECDs retningslinje 307 (2002).

1.1. INNLEDNING

 Denne forsøksmetoden bygger på eksisterende retningslinjer (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9). Metoden 
som er beskrevet her, er til bruk ved vurdering av aerob og anaerob omdanning av kjemikalier 
i jord. Forsøkene utføres for å bestemme (i) forsøksstoffets omdanningshastighet og (ii) art, 
omdanningshastigheten og nedbrytingshastigheten til de omdanningsproduktene som planter og 
jordorganismer kan bli utsatt for. Slike undersøkelser kreves for kjemikalier som tilføres jorden 
direkte eller som kan nå jordmiljøet. Resultatene av slike laboratorieundersøkelser kan også brukes 
til å utvikle prøvetakings- og analyseprotokoller for beslektede feltstudier.

 Aerobe og anaerobe undersøkelser med én jordtype er vanligvis tilstrekkelig til å bestemme 
omdanningsveiene (8)(10)(11). Omdanningshastighetene bestemmes på minst tre ytterligere jordtyper 
(8)(10).

 I en OECD-arbeidsgruppe om valg av jord og sedimenter arrangert i Belgirate i Italia i 1995 (10) 
var det enighet om antall og typen jordprøver til bruk i dette forsøket. Jordtypene som prøves, skal 
være representative for miljøvilkårene der bruken eller utslippet vil finne sted. For eksempel skal 
kjemikalier som kan bli sluppet ut i subtropiske til tropiske klimaer, prøves med ferrasoler eller 
nitrosoler (FAO-systemet). Arbeidsgruppen kom også med anbefalinger med hensyn til prøvetaking, 
håndtering og lagring av jordprøver på grunnlag av ISO-retningslinjer (15). Bruk av rismarker kan 
også vurderes i denne metoden.

1.2. DEFINISJONER

 Forsøksstoff: Ethvert stoff, det være seg utgangsstoffet eller relevante omdanningsprodukter.

 Omdanningsprodukter: Alle stoffer som dannes ved biotiske eller abiotiske omdanningsreaksjoner 
av forsøksstoffet, herunder CO2 og stoffer som finnes i bundne rester.

 Bundne rester: «Bundne rester» representerer forbindelser i jord, planter eller dyr som etter 
ekstraksjon forblir i matrisen i form av utgangsstoffet eller dets metabolitter/omdanningsprodukter. 
Ekstraksjonsmetoden må ikke vesentlig endre selve forbindelsene eller matrisens struktur. Typen 
binding kan delvis klarlegges gjennom matriseendrende ekstraksjonsmetoder og avanserte 
analyseteknikker. Inntil nå er for eksempel kovalente bindinger, ionebindinger og sorpsjonsbindinger 
samt innfanging identifisert på denne måten. Vanligvis innebærer danningen av bundne rester at 
biotilgjengeligheten blir betydelig redusert (12) [endret etter IUPAC 1984 (13)].

 Aerob omdanning: Reaksjoner som skjer ved tilstedeværelse av molekylært oksygen (14).

 Anaerob omdanning: Reaksjoner som skjer ved fravær av molekylært oksygen (14).

 Jord: En blanding av mineralske og organiske kjemiske bestanddeler, der sistnevnte inneholder 
forbindelser med høyt karbon- og nitrogeninnhold og høye molekylvekter, og bebos av små 
organismer (for det meste mikroorganismer). Jord kan håndteres i to tilstander:

uforstyrret, slik den har utviklet seg over tid, i karakteristiske lag av forskjellige jordtyper,a) 

forstyrret, slik den vanligvis finnes på dyrkbar mark, eller slik den forekommer når prøver tas ved b) 
graving og brukes i denne forsøksmetoden.

 Mineralisering: Fullstendig nedbryting av en organisk forbindelse til CO2 og H2O under aerobe 
vilkår, og CH4, CO2 og H2O under anaerobe vilkår. Når det i forbindelse med denne forsøksmetoden 
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anvendes 14C-merkede forbindelser, betegner mineralisering en omfattende nedbryting der et merket 
karbonatom oksideres under frigivelse av tilsvarende mengde 14CO2 (14).

 Halveringstid: t0,5 er den tid det tar for 50 % omdanning av et forsøksstoff dersom omdanningen kan 
beskrives ved førsteordens kinetikk; den er uavhengig av konsentrasjonen.

 DT50 (Nedbrytingstid 50): Den tid det tar for forsøksstoffets konsentrasjon å reduseres med 50 %; 
den er forskjellig fra halveringstiden t0,5 dersom omdanningen ikke følger førsteordens kinetikk.

 DT75 Nedbrytingstid 75): Den tid det tar for forsøksstoffets konsentrasjon å reduseres med 75 %.

 DT90 (Nedbrytingstid 90): Den tid det tar for forsøksstoffets konsentrasjon å reduseres med 90 %.

1.3. REFERANSESTOFFER

 Det anvendes referansestoffer til karakterisering og/eller identifikasjon av omdanningsprodukter med 
spektroskopi- og kromatografimetoder.

1.4. FORSØKETS ANVENDELIGHET

 Metoden anvendes på alle kjemiske stoffer (umerkede eller radioaktivt merkede) som det finnes en 
tilstrekkelig nøyaktig og følsom analysemetode for. Den kan anvendes på lett flyktige, ikke-flyktige, 
vannløselige eller vannuløselige forbindelser. Forsøket skal ikke utføres for kjemikalier som er svært 
flyktige fra jord (f.eks. fumiganter, organiske løsemidler) og som dermed ikke kan holdes i jorden 
under forsøksvilkårene for dette forsøket.

1.5. OPPLYSNINGER OM FORSØKSSTOFFET

 Umerket eller merket forsøksstoff kan brukes til å måle omdanningshastigheten. Merket materiale 
kreves til undersøkelse av omdanningsvei og bestemmelse av massebalanse. 14C-merking anbefales, 
men bruk av andre isotoper, for eksempel 13C, 15N, 3H, 32P, kan også være nyttig. Merkingen skal i den 
grad det er mulig, anbringes på den/de mest stabile delen(e) av molekylet(1). Forsøksstoffets renhet 
skal være minst 95 %.

 Før forsøket utføres på aerob og anaerob omdanning i jord, skal følgende opplysninger om 
forsøksstoffet foreligge:

(a) løselighet i vann (metode A.6),

(b) løselighet i organiske løsemidler,

(c) damptrykk (metode A.4) og konstanten i Henrys lov,

(d) fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (metode A.8),

(e) kjemisk stabilitet i mørke (hydrolyse) (metode C.7),

(f) pKa dersom molekylet har tendens til protonering eller deprotonering [OECD-retningslinje 112] 
(16).

 Andre nyttige opplysninger kan være data om forsøksstoffets giftighet for jordorganismer 
[forsøksmetode C.21 og C.22] (16).

 Analysemetoder (herunder ekstraksjons- og rensemetoder) til kvantifisering og identifikasjon av 
forsøksstoffet og dets omdanningsprodukter skal foreligge.

(1) Dersom forsøksstoffet for eksempel inneholder én ring, skal denne ringen merkes; dersom forsøksstoffet inneholder to eller flere 
ringer, kan det være nødvendig med egne undersøkelser for å vurdere hva som skjer med de enkelte merkede ringer og få tak i 
anvendelige opplysninger om danning av omdanningsprodukter.
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1.6. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Jordprøver behandles med forsøksstoffet og inkuberes i mørke i biometerkolber eller i 
gjennomstrømningssystemer under kontrollerte laboratorievilkår (ved konstant temperatur 
og jordfuktighet). Etter passende tidsintervaller ekstraheres jordprøver og analyseres 
for utgangsstoffet og omdanningsprodukter. Flyktige produkter samles også opp til analyse 
med egnede absorpsjonsinnretninger. Ved hjelp av 14C-merket materiale kan de forskjellige 
mineraliseringshastighetene til forsøksstoffet måles ved oppsamling av utviklet 14CO2,og en 
massebalanse, herunder danning av jordbundne rester, kan bestemmes.

1.7. KVALITETSKRITERIER

1.7.1. Gjenfinning

 Ekstraksjon og analyse av minst dobbelte jordprøver umiddelbart etter tilsetting av forsøksstoffet 
gir en første indikasjon på analysemetodens repeterbarhet og hvor ensartet anbringelsen av 
forsøksstoffet er. Gjenfinningsgraden for senere forsøksstadier er gitt ved de respektive massebalanser. 
Gjenfinningsgradene skal være mellom 90 % og 110 % for merkede kjemikalier (8) og mellom 70 % 
og 110 % for umerkede kjemikalier (3).

1.7.2. Analysemetodens repeterbarhet og følsomhet

 Analysemetodens repeterbarhet (unntatt ekstraksjonseffektivitet i startfasen) med hensyn til 
kvantitativ bestemmelse av forsøksstoff og omdanningsprodukter kan kontrolleres ved doble analyser 
av samme jordekstrakt, inkubert tilstrekkelig lenge til at det dannes omdanningsprodukter.

 Analysemetodens påvisningsgrense for forsøksstoffet og omdanningsproduktene skal være minst 
0,01 mg · kg-1 jord (som forsøksstoff) eller 1 % av tilsatt dose, idet den laveste verdien gjelder. 
Grensen for kvantitativ bestemmelse skal også angis.

1.7.3. Analysemetodens nøyaktighet

 Regresjonsanalyse av forsøksstoffets konsentrasjoner som funksjon av tiden gir relevante opplysninger 
om omdanningskurvens pålitelighet og gjør det mulig å beregne sannsynlighetsgrenser for 
halveringstidene (for pseudo-førsteordenskinetikk) eller DT50-verdier, og om relevant, DT75- og DT90-
verdier.

1.8. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.8.1. Utstyr og kjemiske reagenser

 Inkubasjonssystemene består av statiske lukkede systemer eller egnede gjennomstrømningssystemer 
(7)(17). Eksempler på egnede gjennomstrømningssystemer til jordinkubasjon og biometerkolber er 
vist i henholdsvis figur 1 og 2. Begge typer inkubasjonssystemer har fordeler og begrensninger (7)
(17).

 Det kreves standard laboratorieutstyr, særlig følgende:

analyseinstrumenter som GLC, HPLC, TLC-utstyr, herunder egnede påvisningssystemer til .
analyse av radiomerkede eller umerkede stoffer eller invers isotopfortynningsmetode,

instrumenter til identifikasjon (f.eks. MS, GC-MS, HPLC-MS, NMR osv.),.

væskescintillasjonsteller,.

oksidator til forbrenning av radioaktivt materiale,.

sentrifuge,.
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ekstraksjonsapparat (f.eks. sentrifugerør til kaldekstraksjon og Soxhlet-apparat til kontinuerlig .
ekstraksjon under tilbakestrømning),

utstyr til konsentrasjon av løsninger og ekstrakter (f.eks. rotasjonsfordamper),.

vannbad,.

mekanisk blandeinnretning (f.eks. eltemaskin, rotasjonsblander)..

Anvendte kjemiske reagenser er f.eks.

NaOH, analysekvalitet, 2 mol · dm. -3, eller annen egnet base (f.eks. KaOH, etanolamin),

H. 2SO4, analysekvalitet, 0,05 mol · dm-3,

etylenglykol, analysekvalitet,.

faste absorbenter som natronkalk og polyuretansylindrer,.

organiske løsemidler, analysekvalitet, for eksempel aceton, metanol osv.,.

scintillasjonsvæske..

1.8.2. Tilsetting av forsøksstoff

 Forsøksstoffet kan med henblikk på tilsetting til og fordeling i jorden løses i vann (avionisert eller 
destillert), eller om nødvendig, i en minst mulig mengde aceton eller andre organiske løsemidler 
(6) som forsøksstoffet er tilstrekkelig løselig og stabilt i. Mengden av det valgte løsemiddelet skal 
imidlertid ikke ha noen vesentlig innvirkning på jordens mikrobielle aktivitet (se nr. 1.5 og 1.9.2-
1.9.3). Bruk av løsemidler som hemmer mikrobiell aktivitet, for eksempel kloroform, diklormetan og 
andre halogenerte løsemidler, skal unngås.

 Forsøksstoffet kan også tilsettes som fast stoff, f.eks. blandet i kvartssand (6) eller i en liten delprøve 
av forsøksjord som er lufttørket og sterilisert. Dersom forsøksstoffet tilsettes ved hjelp av løsemiddel, 
skal løsemiddelet få fordampe før delprøven tilsettes den opprinnelige, ikke-sterile jordprøven.

 For vanlige kjemikalier, hvis viktigste tilførselsvei til jord er gjennom kloakkslam/landbruksmidler, 
tilsettes forsøksstoffet først til slammet, som så tilsettes jordprøven (se nr. 1.9.2 og 1.9.3).

 Rutinemessig bruk av stoffblandinger anbefales ikke. For dårlig løselige forsøksstoffer kan imidlertid 
bruk av stoffblandinger være et hensiktsmessig alternativ.

1.8.3. Jordtyper

1.8.3.1. Valg av jordtype

 Til bestemmelse av omdanningsveien kan det anvendes en representativ jordtype; en sandholdig 
leirjord eller mudderholdig leirjord eller leirholdig sand [i henhold til FAOs og USDAs klassifikasjon 
(18)] med en pH på 5,5-8,0, et innhold av organisk karbon på 0,5-2,5 % og en mikrobiell biomasse 
på minst 1 % av samlet organisk karbon, anbefales (10).

 Til undersøkelser av omdanningshastighet skal det anvendes minst tre ytterligere jordtyper som 
representerer et utvalg av relevante jordtyper. Jordtypene skal variere med hensyn til innhold av 
organisk karbon, pH, leirinnhold og mikrobiell biomasse (10).

 Alle jordtyper skal karakteriseres, i det minste med hensyn til tekstur (% sand, % mudder, % leire) [i 
samsvar med FAOs og USDAs klassifikasjon (18)], pH, kationebyttingskapasitet, organisk karbon, 
romvekt, vannretensjonsegenskaper(1) og mikrobiell biomasse (bare for aerobe undersøkelser). 
Tilleggsopplysninger om jordegenskaper kan være nyttige ved tolking av resultatene. Til bestemmelse 
av jordegenskaper kan metodene anbefalt i henvisning (19)(20)(21)(22)(23) anvendes. Mikrobiell 

(1) En jordtypes vannretensjonsegenskaper kan måles som feltkapasitet, som vannretensjonskapasitet eller som tensjon (pF). 
Forklaringer er gitt i tillegg 1. Det skal angis i forsøksrapporten om vannretensjonsegenskapene og jordtypenes romvekt er bestemt 
i feltprøver av uforstyrret jord eller forstyrret (behandlet) jord.
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biomasse bestemmes ved hjelp av metoden for substratindusert respirasjon (SIR) (25)(26) eller 
alternative metoder (20).

1.8.3.2. Prøvetaking, håndtering og oppbevaring av jordtyper

 Det skal foreligge detaljerte historiske opplysninger om åkerarealet der jordprøvene samles inn. 
Blant disse opplysningene er nøyaktig beliggenhet, plantedekke, datoer for behandling med 
plantevernmidler, behandlinger med organisk og uorganisk gjødsel, tilførsel av biologisk materiale 
eller annen forurensning. Dersom jorden har vært behandlet med forsøksstoffet eller strukturelt 
beslektede stoffer i løpet av de foregående fire år, skal den ikke brukes til omdanningsundersøkelser 
(10)(15).

 Jorden skal være nyinnsamlet fra prøvetakingsstedet (fra A-horisonten eller det øvre 20 cm-laget) 
med et vanninnhold som letter silingen. Når det gjelder annen jord enn rismarker, skal prøvetaking 
unngås under eller umiddelbart etter lange perioder (> 30 dager) med tørke, frost eller oversvømmelse 
(14). Prøver transporteres på en måte som minimerer endringer i jordens vanninnhold, og oppbevares 
i mørke med fri tilgang til luft, i den grad det er mulig. En løst knyttet polyetylenpose er vanligvis 
egnet til formålet.

 Jorden skal behandles snarest mulig etter prøvetakingen. Plantedekke, større jordfauna og steiner 
fjernes før jorden siktes gjennom en 2 mm sil som fjernes små steiner, fauna og planterester. 
Omfattende tørking og pressing av jorden bør unngås (15).

 Dersom prøvetaking i marken er vanskelig om vinteren (frosset jord eller snødekke), kan prøven 
tas fra et parti jord som oppbevares i drivhus under plantedekke (f.eks. gress eller gress/kløver-
blandinger). Undersøkelser med nyinnsamlet jord fra marken er sterkt å foretrekke, men dersom 
innsamlet og behandlet jord må lagres før undersøkelsen begynner, må lagringsvilkårene være 
egnet og lagringstiden begrenset (4 ± 2 ºC i inntil tre måneder), slik at den mikrobielle aktiviteten(1) 
opprettholdes. Nærmere anvisninger for prøvetaking, håndtering og oppbevaring av jord til bruk i 
biotransformasjonsforsøk finnes i (8)(10)(15)(26)(27).

 Før den behandlede jorden anvendes i dette forsøket, skal den preinkuberes, slik at frø kan spires 
og fjernes og likevekten i det mikrobielle stoffskiftet gjenopprettes etter endringen fra prøvetakings- 
eller oppbevaringsvilkår til inkubasjonsvilkår. Vanligvis er en preinkubasjonsperiode på 2 til 28 
døgn ved temperatur- og fuktighetsvilkår som tilsvarer det som benyttes i forsøket, tilstrekkelig (15). 
Oppbevarings- og preinkubasjonstid skal til sammen ikke overstige tre måneder.

1.9. UTFØRELSE AV FORSØKET

1.9.1. Forsøksvilkår

1.9.1.1. Forsøkstemperatur

 I hele forsøksperioden skal jordprøvene inkuberes i mørke ved en konstant temperatur som 
representerer klimavilkårene der bruk eller utslipp vil finne sted. En temperatur på 20 ± 2 ºC anbefales 
for alle forsøksstoffer som kan komme i kontakt med jorden i tempererte klimaer. Temperaturen skal 
overvåkes.

 For kjemikalier som tilføres eller slippes ut i kaldere klimaer (f.eks. i nordlige land eller om høsten/
vinteren), inkuberes ytterligere prøver med lavere temperatur (f.eks. 10 ± 2 ºC).

(1) Nyere forskningsresultater tyder på at jord fra tempererte soner også kan lagres ved -20 ºC i mer enn tre måneder (28)(29) uten 
betydelige tap av mikrobiell aktivitet.
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1.9.1.2. Fuktighetsinnhold

 Ved omdanningsforsøk under aerobe vilkår skal jordens fuktighetsinnhold(1) justeres til og holdes på 
en pF-verdi på mellom 2,0 og 2,5 (3). Jordens fuktighetsinnhold uttrykkes som masseenheter vann 
per masseenhet tørr jord, og bør regelmessig kontrolleres (f.eks. med to ukers mellomrom) ved veiing 
av inkubasjonskolbene, og vanntapet kompenseres ved tilsetting av vann (fortrinnsvis sterilfiltrert 
springvann). Ved tilsetting av vann bør det utvises forsiktighet, slik at tap av forsøksstoff og/eller 
omdanningsprodukter unngås eller blir minst mulig.

 Til omdanningsforsøk under anaerobe vilkår og rismarker mettes jorden med vann ved overrisling.

1.9.1.3. Aerobe inkubasjonsvilkår

 I gjennomstrømningssystemer opprettholdes aerobe vilkår ved periodisk skylling eller kontinuerlig 
ventilasjon med fuktet luft. I biometerkolber opprettholdes luftutveksling ved diffusjon.

1.9.1.4. Sterile aerobe vilkår

 For å skaffe opplysninger om relevansen ved et forsøksstoffs abiotiske omdanning kan jordprøver 
steriliseres (steriliseringsmetoder er omtalt i henvisning 16 og 29), behandles med sterilt forsøksstoff 
(f.eks. tilsetting av løsning gjennom et sterilfilter) og luftes med fuktet luft som beskrevet i nr. 1.9.1.3. 
Når det gjelder rismarker skal jord og vann steriliseres, og inkubasjonen utføres som beskrevet i nr. 
1.9.1.6.

1.9.1.5. Anaerobe inkubasjonsvilkår

 For å opprette og vedlikeholde anaerobe vilkår skal jorden, etter behandling med forsøksstoff og 
inkubasjon under aerobe vilkår i 30 dager eller høyst én halveringstid eller DT50, mettes med vann 
(et vannlag på 1-3 cm), og inkubasjonssystemet skylles med en inert gass (f.eks. nitrogen eller argon)
(2). Forsøkssystemet skal muliggjøre målinger som pH, oksygenkonsentrasjon og redokspotensial, og 
skal omfatte innretninger for prøvetaking av flyktige produkter. Systemer av biometertypen skal være 
lukket for å unngå at luft kommer inn ved diffusjon.

1.9.1.6. Inkubasjonsvilkår i rismarker

 Til undersøkelse av omdanning i rismarker overrisles jorden med et vannlag på 1-5 cm, og 
forsøksstoffet tilføres i vannfasen (9). En jorddybde på minst 5 cm anbefales. Systemet ventileres 
med luft som for aerobe vilkår. pH, oksygenkonsentrasjon og redokspotensial i det vandige 
laget overvåkes og rapporteres. En preinkubasjonsperiode på minst to uker er nødvendig før 
omdanningsundersøkelsene påbegynnes (se nr. 1.8.3.2).

1.9.1.7. Forsøkets varighet

 Undersøkelsene av omdanningshastighet og -vei bør vanligvis ikke overstige 120 dager(3) (3)
(6)(8), for etter det forventes en reduksjon i jordens mikrobielle aktivitet over tid i et kunstig 
laboratoriesystem isolert fra naturlig fornyelse. Dersom det er nødvendig for å karakterisere 
nedbrytingen av forsøksstoffet og danning og nedbryting av viktige omdanningsprodukter, kan 
undersøkelsene fortsettes i lengre perioder (f.eks. 6 eller 12 måneder) (8). Lengre inkubasjonsperioder 
skal begrunnes i forsøksrapporten og ledsages av biomassemålinger under og ved slutten av disse 
periodene.

(1) Jorden skal verken være for våt eller for tørr, slik at tilstrekkelig utlufting og næringsinnhold for mikrofloraen opprettholdes. For 
optimal mikrobiell vekst anbefales et fuktighetsinnhold på 40-60 % vannholdende evne (WHC) eller 0,1 til 0,33 bar (6). Sistnevnte 
tilsvarer et pF-område på 2,0-2,5. Typisk fuktighetsinnhold i forskjellige jordtyper er gitt i tillegg 2.

(2) Aerobe vilkår er framherskende i overflatejord, og til og med i underliggende jord, som påvist i et EU-finansiert forskningsprosjekt 
[K. Takagi et al. (1992). Microbial diversity and activity in subsoils: Methods, field site, seasonal variation in subsoil temperatures 
and oxygen contents. Proc. Internat. Symp. Environm. Aspects Pesticides Microbiol., 270-277, 17.-21. august 1992, Sigtuna, 
Sverige]. Anaerobe vilkår opptrer bare sporadisk når jorden oversvømmes etter kraftig regn, eller når rismarker overrisles.

(3) Aerobe undersøkelser kan avsluttes lenge før 120 dager, forutsatt at omdanningsvei faktisk er konstatert og mineralisering faktisk 
fullført innen den tid. Avslutning av forsøket er mulig etter 120 dager eller idet minst 90 % av forsøksstoffet er omdannet, men bare 
dersom minst 5 % CO2 er blitt dannet.
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1.9.2. Utførelse av forsøket

 Omkring 50-200 g jord (tørrvekt) anbringes i hver inkubasjonskolbe (se figur 1 og 2 i tillegg 3), og 
jorden behandles med forsøksstoffet etter en av metodene beskrevet i nr. 1.8.2. Dersom det anvendes 
organiske løsemidler for tilsetting av forsøksstoffet, skal de fjernes fra jorden ved fordamping. Deretter 
blandes jorden grundig med en spatel og/eller ved risting av kolben. Dersom undersøkelsen utføres 
ved rismarkvilkår, blandes jord og vann grundig etter tilsetting av forsøksstoffet. Små delmengder 
(f.eks. 1 g) av den behandlede jorden analyseres for forsøksstoffet for å kontrollere ensartet fordeling. 
En alternativ metode er beskrevet nedenfor.

 Tilførselen av forsøksstoff skal tilsvare den høyeste dosen av plantevernmiddel som er anbefalt 
i bruksanvisningen, og skal iblandes ensartet til en passende dybde i marken (f.eks. de øverste 
10 cm med jord(1)). For kjemikalier som tilføres ved bladgjødsling eller tilsettes i jorden uten 
iblanding, er passende dybde for beregning av kjemikaliemengden som skal tilsettes i hver kolbe, for 
eksempel 2,5 cm. For kjemikalier som blandes med jord, er passende dybde den iblandingsdybden 
som er oppgitt i bruksanvisningen. For kjemikalier generelt beregnes forsøkskonsentrasjonen ut 
fra den mest relevante tilførselsveien; dersom for eksempel viktigste tilførselsvei er kloakkslam, 
doseres kjemikalien i slammet i en konsentrasjon som gjenspeiler forventet slamkonsentrasjon, og 
slammengden som tilføres jorden, skal gjenspeile normal slamtilførsel til landbruksjord. Dersom 
denne konsentrasjonen ikke er høy nok til å identifisere viktige omdanningsprodukter, kan inkubasjon 
av separate jordprøver med høyere konsentrasjoner være nyttig, men man bør unngå overdrevne 
konsentrasjoner som påvirker jordens mikrobielle funksjoner (se nr. 1.5 og 1.8.2).

 Alternativt kan en større mengde (f.eks. 1-2 kg) jord behandles med forsøksstoffet, omhyggelig iblandet 
i en egnet blandemaskin og deretter overført i små porsjoner av 50-200 g til inkubasjonskolbene (for 
eksempel ved hjelp av prøvedelere). Små delmengder (f.eks. 1 g) av den behandlede jorden analyseres 
for forsøksstoffet for å kontrollere ensartet fordeling. En slik framgangsmåte foretrekkes fordi den 
muliggjør mer ensartet fordeling av forsøksstoffet i jorden.

 Dessuten inkuberes ubehandlede jordprøver under samme vilkår (aerobe) som prøvene behandlet med 
forsøksstoffet. Disse prøvene brukes til biomassemålinger under og ved slutten av undersøkelsene.

 Dersom forsøksstoffet tilføres jorden oppløst i organiske løsemidler, skal jordprøver som er behandlet 
med samme mengde løsemidler, inkuberes under samme vilkår (aerobe) som prøvene som er 
behandlet med forsøksstoffet. Disse prøvene brukes til biomassemålinger ved begynnelsen, under 
og ved slutten av undersøkelsene, for å kontrollere løsemiddelets/løsemidlenes virkninger på den 
mikrobielle biomassen.

 Kolbene som inneholder den behandlede jorden, koples enten til et gjennomstrømningssystem som 
beskrevet i figur 1, eller lukkes med absorpsjonskolonnen vist i figur 2 (se tillegg 3).

1.9.3. Prøvetaking og målinger

 Ved de aktuelle tidsintervaller tas det ut parallelle inkubasjonskolber, og jordprøvene ekstraheres med 
passende løsemidler av forskjellig polaritet og analyseres for forsøksstoff og/eller omdanningsprodukter. 
I en godt tilrettelagt undersøkelse er det tilstrekkelig mange kolber til at det kan tas ut to kolber 
ved hver prøvetaking. Dessuten fjernes absorpsjonsløsninger eller faste absorpsjonsmaterialer ved 
forskjellige tidsintervaller (7-dagers intervaller i den første måneden, deretter 17-dagers intervaller) 
under og ved slutten av inkubasjonen av hver enkelt jordprøve, og analyseres for flyktige produkter. I 

(1) Utgangskonsentrasjonen på et område beregnes etter følgende ligning:

Csoil  = utgangskonsentrasjon i jorden [mg · kg-1]
A = tilført mengde [kg · ha-1], l = jordlagets tykkelse [m], d = tørr romvekt av jorden [kg · m-3].
Som hovedregel gir tilførsel av 1 kg · ha-1 en jordkonsentrasjon på ca. 1 mg · kg-1 i et 10 cm tykt lag (idet romvekten antas å være 
1 g · cm-3).
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tillegg til en jordprøve som tas direkte etter tilførsel (prøve på dag 0), tas det med minst fem ytterligere 
prøvetakingspunkter. Tidsintervallene velges slik at mønsteret for nedbrytingen av forsøksstoffet og 
mønstrene for danning og nedbryting av omdanningsprodukter kan fastslås (f.eks. 0,1,3,7 dager; 2, 3 
uker; 1, 2, 3 måneder osv.).

 Ved bruk av 14C-merket forsøksstoff kvantifiseres ikke-ekstraherbar radioaktivitet ved forbrenning, og 
massebalansen beregnes for hvert prøvetakingsintervall.

 Ved inkubasjon under anaerobe vilkår og med rismarker analyseres jord- og vannfasene sammen 
for forsøksstoff og omdanningsprodukter, eller fasene skilles ved filtrering eller sentrifugering før 
ekstraksjon og analyse.

1.9.4. Valgfrie forsøk

 Det kan være nyttig å foreta undersøkelser under aerobe, ikke-sterile vilkår ved andre temperaturer og 
fuktigheter for å vurdere temperaturens og jordfuktighetens innvirkning på omdanningshastigheten til 
et forsøksstoff og/eller dets omdanningsprodukter i jorden.

 Ytterligere karakterisering av ikke-ekstraherbar radioaktivitet kan forsøkes utført, for eksempel ved 
hjelp av superkritisk væskeekstraksjon.

2. RESULTATER

2.1. BEHANDLING AV RESULTATENE

 Mengdene av forsøksstoff, omdanningsprodukter, flyktige stoffer (bare i %) og ikke-ekstraherbare 
stoffer angis i prosent av den tilførte utgangskonsentrasjonen, og eventuelt i mg·kg-1 jord (basert 
på tørrvekt) for hvert prøvetakingsintervall. For hvert prøvetakingsintervall angis en massebalanse 
i prosent av den tilførte utgangskonsentrasjonen. En grafisk framstilling av forsøksstoffets 
konsentrasjon mot tiden vil gjøre det mulig å bestemme omdanningshalveringstid eller DT50. 
Viktige omdanningsprodukter identifiseres, og deres konsentrasjoner avsettes mot tiden for å 
vise omdannings- og nedbrytingshastighet. Et viktig omdanningsprodukt er ethvert produkt som 
representerer ≥ 10 % av tilført dose på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av undersøkelsen.

 Flyktige produkter som samles opp, gir en viss indikasjon på forsøksstoffets og omdanningsproduktenes 
flyktighetspotensial i jorden.

 Mer nøyaktig bestemmelse av halveringstider eller DT50-verdier og eventuelt DT75- og DT90-
verdier oppnås ved hjelp av egnede metoder basert på kinetikkmodeller. Halveringstid og DT50-
verdier rapporteres sammen med en beskrivelse av den anvendte modellen, kinetikkordenen og 
determinasjonskoeffisienten (r2). Førsteordenskinetikk foretrekkes, med mindre r2 > 0,7. Dersom det 
er hensiktsmessig, skal beregningene også anvendes på viktige omdanningsprodukter. Eksempler på 
egnede modeller er beskrevet i henvisning 31 til 35.

 Dersom hastighetene undersøkes ved forskjellige temperaturer, beskrives omdanningshastighetene 
som en funksjon av temperaturen innenfor forsøkstemperaturområdet ved hjelp av Arrhenius’ forhold 
på formelen:

 eller 

 der lnA og B er regresjonskonstanter gitt ved henholdsvis skjæringspunkt og helning for den 
best tilpassede linjen dannet ved lineær regresjon av ln k mot l/T, idet k er hastighetskonstanten 
ved temperaturen T og T er temperaturen i kelvin. Man må være oppmerksom på det begrensede 
temperaturområdet der Arrhenius’ forhold er gyldig dersom omdanningen skjer ved mikrobiell 
aktivitet.

2.2. VURDERING OG TOLKING AV RESULTATENE

 Selv om undersøkelsene utføres i et kunstig laboratoriesystem, vil resultatene gjøre det mulig 
å anslå forsøksstoffets omdanningshastighet samt hastigheten for danning og nedbryting av 
omdanningsprodukter under feltvilkårene (36)(37).



15.11.2007 Nr. 54/203EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

 En undersøkelse av omdanningsveien til et forsøksstoff gir opplysninger om måten det tilførte stoffet 
endres strukturelt i jorden ved kjemiske og mikrobielle reaksjoner.

3. RAPPORT

 FORSØKSRAPPORT

 Forsøksrapporten skal inneholde følgende:

Forsøksstoff:

vanlig navn, kjemisk navn, CAS-nummer, strukturformel (med angivelse av merke(r) ved — 
bruk av radiomerket materiale) og relevante fysisk-kjemiske egenskaper (se nr. 1.5),

forsøksstoffets renhet (urenheter),— 

den merkede kjemikaliens radiokjemisk renhet og spesifikk aktivitet (ev.).— 

Referansestoffer:

kjemisk navn og struktur til referansestoffer som anvendes til karakterisering og/eller — 
identifikasjon av omdanningsprodukt.

Forsøksjord:

opplysninger om prøvetakingsstedet,.

dato og framgangsmåte for prøvetaking av jord,.

egenskaper ved jorden, f.eks. pH, innhold av organisk karbon, tekstur (% sand, % mudder, .
% leire), kationebyttingskapasitet, romvekt, vannretensjonsegenskaper og mikrobiell 
biomasse,

oppbevaringsvarighet og -vilkår (ved oppbevaring)..

Forsøksvilkår:

datoer for utførelse av undersøkelsene,.

mengden tilført forsøksstoff,.

anvendte løsemidler og metode for tilførsel av forsøksstoff,.

vekten av jorden ved forsøkets begynnelse og vekt uttatt på hvert prøvetakingstidspunkt til .
analyse,

beskrivelse av det anvendte inkubasjonssystemet,.

luftmengde (bare for gjennomstrømningssystemer),.

forsøkstemperatur,.

jordens fuktighetsinnhold under inkubasjonen,.

mikrobiell biomasse ved begynnelsen av, under og ved slutten av aerobe undersøkelser,.

pH, oksygenkonsentrasjon og redokspotensial ved begynnelsen av, under og ved slutten av .
anaerobe undersøkelser og undersøkelser med rismarker,

ekstraksjonsmetode(r),.

metode for kvantitativ bestemmelse og identifikasjon av forsøksstoff og viktige .
omdanningsprodukter i jord og absorpsjonsmaterialer,

antall kopier og antall kontroller..
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Resultater:

resultat av bestemmelse av mikrobiell aktivitet,.

den anvendte analysemetodens repeterbarhet og følsomhet,.

gjenfinningsgrad (prosentverdier for en gyldig undersøkelse er gitt i nr. 1.7.1),.

resultater i tabellform uttrykt som prosent av tilført utgangsdose og eventuelt i mg · kg. -1 jord 
(på tørrvektbasis),

massebalanse under og ved avslutningen av undersøkelsene,.

karakterisering av ikke-ekstraherbar (bundet) radioaktivitet eller rester i jorden,.

kvantitativ bestemmelse av frigitt CO. 2 og andre flyktige bestanddeler,

grafer over jordkonsentrasjoner mot tid for forsøksstoff og eventuelt viktige .
omdanningsprodukter,

halveringstid eller DT. 50, DT75 og DT90 for forsøksstoff og eventuelt for viktige 
omdanningsprodukter, herunder sannsynlighetsgrenser,

bestemmelse av abiotisk nedbrytingshastighet under sterile vilkår,.

vurdering av omdanningskinetikk for forsøksstoff og eventuelt for viktige .
omdanningsprodukter,

antatte omdanningsveier, etter relevans,.

drøfting og tolking av resultatene,.

rådata (dvs. eksempler på kromatogrammer, eksempler på beregninger av .
omdanningshastigheter og midler brukt til å identifisere omdanningsprodukter).
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VEDLEGG 1

POTENSIAL, FELTKAPASITET OG VANNRETENSJONSKAPASITET(1)

Vannsøylens høyde 
[cm]

pF(a) bar(b) Merknader

107 7 104 Tørr jord

1,6 · 104 4,2 16 Visnegrense

104 4 10

103 3 1

6 · 102 2,8 0,6

3,3 · 102 2,5 0,33(c)

102 2 0,1

}60 1,8 0,06 Område for feltkapasitet(d)

33 1,5 0,033

10 1 0,01 Vannretensjonskapasitet (omtrentlig verdi)

1 0 0,001 Vannmettet jord

(a)  pF = log av cm i vannsøylen
(b)  1 bar = 105 Pa
(c)  Tilsvarende et omtrentlig vanninnhold på 10 % i sand, 35 % i sandblandet leire og 45 % i leire.
(d)  Feltkapasiteten er ikke konstant, men varierer med jordtypen mellom pF 1,5 og 2,5.

Vannpotensialet måles i cm vannsøyle eller i bar. På grunn av det store området for potensialverdier uttrykkes den 
bare som pF-verdien, som tilsvarer logaritmen til vannsøylens høyde i cm.

Feltkapasiteten er definert som mengden av vann som kan holdes tilbake mot tyngdekraften i naturlig jord i to dager 
etter en lengre regnperiode eller etter tilstrekkelig vanning. Den bestemmes i uforstyrret jord på stedet i marken. 
Målingen gjelder dermed ikke for forstyrrede laboratoriejordprøver. FC-verdier bestemt i forstyrret jord kan vise store 
systematiske avvik.

Vannretensjonskapasitet (WHC) bestemmes i laboratoriet med uforstyrret og forstyrret jord ved metning av en 
jordsøyle med vann ved kapillærtransport. Den er særlig nyttig for forstyrret jord, og kan være opptil 30 % større enn 
feltkapasiteten (1). Den er også lettere å bestemme eksperimentelt enn pålitelige FC-verdier.

______________

(1) Mückenhausen, E. (1975). Die Bodenkunde und ihre geologischen, geomorphologischen, mineralogischen und petrologischen 
Grundlagen. DLG-Verlag, Frankfurt, Main.
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VEDLEGG 2

JORDENS FUKTIGHETSINNHOLD (g vann per 100 g tørr jord) I FORSKJELLIGE JORDTYPER FRA 
FORSKJELLIGE LAND

Jordtype Land
Fuktighetsinnhold ved

WHC1 pF = 1,8 pF = 2,5

Sand Tyskland 28,7 8,8 3,9

Leirholdig sand Tyskland 50,4 17,9 12,1

Leirholdig sand Sveits 44,0 35,3 9,2

Mudderholdig leirjord Sveits 72,8 56,6 28,4

Leirjord Brasil 69,7 38,4 27,3

Leirjord Japan 74,4 57,8 31,4

Sandholdig leirjord Japan 82,4 59,2 36,0

Mudderholdig leirjord USA 47,2 33,2 18,8

Sandholdig leirjord USA 40,4 25,2 13,3

(1) Vannretensjonskapasitet.
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VEDLEGG 3

Figur 1

Eksempel på gjennomstrømningsapparat til undersøkelse av omdanning av kjemikalier i jord (1)(2)

1: nåleventil

2: gassvaskeflaske med vann

3: ultramembran (sterile vilkår), porestørrelse 0,2 μm

4: kolbe til undersøkelse av jordens stoffskifte (vannfylt bare for anaerobe vilkår og rismarkvilkår)

5: etylenglykolutskiller til flyktige organiske forbindelser

6: svovelsyreutskiller til flyktige basiske forbindelser

7,8: natriumhydroksidutskiller til CO2 og andre flyktige sure stoffer

9: strømningsmåler.

Figur 2

Eksempel på biometerkolbe til undersøkelse av omdanning av kjemikalier i jord (3)

(1) Guth, J. A. (1980). The study of transformations. In Interactions between Herbicides and the Soil (R. J. Hance, 
Ed.), Academic Press, 123-157.

(2) Guth, J. A. (1981). Experimental approaches to studying the fate of pesticides in soil. In Progress in Pesticide 
Biochemistry. D. H. Hutson, T. R. Roberts, Eds. J. Wiley & Sons. Vol. 1, 85-114.

(3) Anderson, J. P. E. (1975). Einfluss von Temperatur und Feuchte auf Verdampfung, Abbau und Festlegung von 
Diallat im Boden. Z. PflKrankh Pflschutz, Sonderheft VII, 141-146.
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C.24. AEROB OG ANAEROB OMDANNING I VANNSEDIMENTSYSTEMER

1. METODE

Denne metoden tilsvarer OECDs retningslinje 308 (2002).

1.1. INNLEDNING

 Kjemiske stoffer kan bli tilført grunne eller dype overflatevann gjennom direkte tilførsel, 
sprøytemiddelutslipp, avrenning, drenering, avfallshåndtering, spillvann fra industri, husholdninger 
og landbruk samt atmosfæriske avsetninger. Denne forsøksmetoden beskriver en laboratoriemetode 
for vurdering av aerob og anaerob omdanning av organiske kjemikalier i vannsedimentsystemer. Den 
bygger på eksisterende retningslinjer (1)(2)(3)(4)(5)(6). I en OECD-arbeidsgruppe om valg av jord og 
sedimenter, arrangert i Belgirate i Italia i 1995 (7), var det enighet om antall og typen sedimenter til 
bruk i dette forsøket. Det ble også gitt anbefalinger med hensyn til prøvetaking, håndtering og lagring 
av jordprøver på grunnlag av ISOs retningslinjer (8). Slike undersøkelser kreves for kjemikalier som 
tilføres vannet direkte, eller som kan nå vannmiljøet på måtene beskrevet ovenfor.

 Vilkårene i naturlige vannsedimentsystemer er ofte aerobe i den øvre vannfasen. Sedimentets 
overflatelag kan være enten aerobt eller anaerobt, mens det dypere sedimentet vanligvis er anaerobt. 
For å ta hensyn til alle disse mulighetene beskrives både aerobe og anaerobe forsøk i dette dokumentet. 
Det aerobe forsøket simulerer en aerob vannsøyle over et aerobt sedimentlag og et underlag med en 
anaerob gradient. Det anaerobe forsøket simulerer et fullstendig anaerobt vannsedimentsystem. 
Dersom omstendighetene tyder på at det er nødvendig å avvike betydelig fra disse anbefalingene, 
for eksempel ved å bruke intakte sedimentkjerner eller sedimenter som kan ha blitt eksponert for 
forsøksstoff, finnes det andre metoder til dette formålet (9).

1.2. DEFINISJONER

 Det skal i alle tilfeller anvendes SI-enheter.

 Forsøksstoff: Ethvert stoff, det være seg utgangsstoffet eller relevante omdanningsprodukter.

 Omdanningsprodukter: Alle stoffer som dannes ved biotiske eller abiotiske omdanningsreaksjoner 
av forsøksstoffet, herunder CO2 og stoffer som finnes i bundne rester.

 Bundne rester: «Bundne rester» representerer forbindelser i jord, planter eller dyr som etter 
ekstraksjon forblir i matrisen i form av utgangsstoffet eller dets metabolitter/omdanningsprodukter. 
Ekstraksjonsmetoden må ikke vesentlig endre selve forbindelsene eller matrisens struktur. Typen 
binding kan delvis klarlegges gjennom matriseendrende ekstraksjonsmetoder og avanserte 
analyseteknikker. Inntil nå er for eksempel kovalente bindinger, ionebindinger og sorpsjonsbindinger 
samt innfanging identifisert på denne måten. Vanligvis innebærer danningen av bundne rester at 
biotilgjengeligheten blir betydelig redusert (10) [endret etter IUPAC 1984 (11)].

 Aerob omdanning: (oksidasjon): reaksjoner som skjer ved tilstedeværelse av molekylært oksygen 
(12).

 Anaerob omdanning: (oksidasjon):reaksjoner som skjer ved fravær av molekylært oksygen (12).

 Naturlig vann: overflatevann fra dammer, elver, bekker osv.

 Sediment: en blanding av mineralske og organiske kjemiske bestanddeler, der sistnevnte inneholder 
forbindelser med høyt karbon- og nitrogeninnhold og med høye molekylmasser. Det avleires av 
naturlig vann og danner et grensesnitt med vannet.

 Mineralisering: fullstendig nedbryting av en organisk forbindelse til CO2 og H2O under aerobe 
vilkår, og CH4, CO2 og H2O under anaerobe vilkår. Når det i forbindelse med denne forsøksmetoden 
anvendes 14C-merkede forbindelser, betegner mineralisering en omfattende nedbryting av et molekyl 
der et merket karbonatom oksideres eller reduseres kvantitativt under frigivelse av tilsvarende 
mengde av henholdsvis 14CO2 eller 14CH4.
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 Halveringstid: t0,5 er den tid det tar for 50 % omdanning av et forsøksstoff dersom omdanningen kan 
beskrives ved førsteordens kinetikk; den er uavhengig av utgangskonsentrasjonen.

 Nedbrytingstid DT50: den tid det tar for forsøksstoffets konsentrasjon å reduseres med 50 %.

 Nedbrytingstid DT75: den tid det tar for forsøksstoffets konsentrasjon å reduseres med 75 %.

 Nedbrytingstid DT90: den tid det tar for forsøksstoffets konsentrasjon å reduseres med 90 %.

1.3. REFERANSESTOFFER

 Det anvendes referansestoffer til karakterisering og/eller identifikasjon av omdanningsprodukter med 
spektroskopi- og kromatografimetoder.

1.4. OPPLYSNINGER OM FORSØKSSTOFFET

 Umerket eller merket forsøksstoff kan brukes til å måle omdanningshastigheten, men merket 
materiale foretrekkes. Merket materiale kreves til undersøkelse av omdanningsvei og bestemmelse 
av massebalanse. 14C-merking anbefales, men bruk av andre isotoper, for eksempel 13C, 15N, 3H, 32P, 
kan også være nyttig. Merkingen skal i den grad det er mulig, anbringes på den mest stabile delen av 
molekylet(1). Forsøksstoffets kjemiske og/eller radiokjemiske renhet skal være minst 95 %.

 Før forsøket utføres, skal følgende opplysninger om forsøksstoffet foreligge:

(a) løselighet i vann (metode A.6),

(b) løselighet i organiske løsemidler,

(c) damptrykk (metode A.4) og konstanten i Henrys lov,

(d) fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (metode A.8),

(e) adsorpsjonskoeffisient (Kd, Kf eller KOC) (metode C.18),

(f) hydrolyse (metode C.7),

(g) dissosiasjonskonstant (pKa) [OECD-retningslinje 112] (13),

(h) forsøksstoffets kjemiske struktur og plasseringen til eventuell isotopmerking.

 Merk: Temperaturen der disse målingene utføres, skal rapporteres.

 Andre nyttige opplysninger kan være data om forsøksstoffets giftighet for mikroorganismer, data om 
umiddelbar og/eller potensiell biologisk nedbrytbarhet og data om aerob og anaerob omdanning i 
jord.

 Analysemetoder (herunder ekstraksjons- og rensemetoder) til identifikasjon og kvantifisering av 
forsøksstoffet og dets omdanningsprodukter i vann og i sedimenter skal foreligge (se nr. 1.7.2).

1.5. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Metoden som er beskrevet her, anvender et aerobt og et anaerobt vannsedimentsystem (se tillegg 1) 
som gir mulighet for

måling av forsøksstoffets omdanningshastighet i et vannsedimentsystem,i) 

måling av forsøksstoffets omdanningshastighet i sedimentet,ii) 

(1) Dersom forsøksstoffet for eksempel inneholder én ring, skal denne ringen merkes; dersom forsøksstoffet inneholder to eller flere 
ringer, kan det være nødvendig med egne undersøkelser for å vurdere hva som skjer med de enkelte merkede ringer og skaffe 
anvendelige opplysninger om danning av omdanningsprodukter.
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måling av mineraliseringshastigheten til forsøksstoffet og/eller dets omdanningsprodukter iii) 
(dersom 14C-merket forsøksstoff anvendes),

identifikasjon og kvantitativ bestemmelse av omdanningsprodukter i vann- og sedimentfasene, iv) 
herunder massebalansen (dersom merket forsøksstoff anvendes),

måling av fordelingen av forsøksstoffet og dets omdanningsprodukter mellom de to fasene under v) 
en inkubasjon i mørke (for å unngå for eksempel algeoppblomstring) ved konstant temperatur. 
Halveringstider, DT50, DT75 og DT90, bestemmes dersom dataene tilsier det, men skal ikke 
ekstrapoleres langt utover forsøksperioden (se nr. 1.2).

 Minst to sedimenter og deres tilhørende vann kreves til henholdsvis aerobe og anaerobe undersøker 
(7). Det kan imidlertid være tilfeller der flere enn to vandige sedimenter bør anvendes, for eksempel 
for en kjemikalie som kan være til stede i ferskvann og/eller marint miljø.

1.6. FORSØKETS ANVENDELIGHET

 Metoden kan anvendes på alle kjemiske stoffer (umerkede eller radioaktivt merkede) som det finnes 
en tilstrekkelig nøyaktig og følsom analysemetode for. Den kan anvendes på lett flyktige, ikke-
flyktige, vannløselige eller lite vannløselige forbindelser. Forsøket skal ikke utføres for kjemikalier 
som er svært flyktige fra vann (f.eks. fumiganter, organiske løsemidler) og dermed ikke kan holdes i 
vannet og/eller sedimentet under metodens forsøksvilkår.

 Metoden er så langt anvendt til undersøkelse av kjemikalier i ferskvann og sedimenter, men i 
prinsippet kan den også anvendes til elveutløpssystemer eller marine systemer. Den egner seg ikke til 
å simulere vilkårene i rennende vann (f.eks. elver) eller åpent hav.

1.7. KVALITETSKRITERIER

1.7.1. Gjenfinning

 Ekstraksjon og analyse av minst dobbelte vann- og sedimentprøver umiddelbart etter tilsetting av 
forsøksstoffet gir en første indikasjon på analysemetodens repeterbarhet og hvor ensartet anbringelsen 
av forsøksstoffet er. Gjenfinningsgraden for senere forsøksstadier er gitt ved de respektive 
massebalanser (dersom merket stoff anvendes). Gjenfinningsgradene skal være mellom 90 % og 
110 % for merkede kjemikalier (6) og mellom 70 % og 110 % for umerkede kjemikalier.

1.7.2. Analysemetodens repeterbarhet og følsomhet

 Analysemetodens repeterbarhet (unntatt ekstraksjonseffektivitet i startfasen) med hensyn til kvantitativ 
bestemmelse av forsøksstoff og omdanningsprodukter kan kontrolleres ved doble analyser av samme 
ekstrakt av vann eller sediment, inkubert tilstrekkelig lenge til at det dannes omdanningsprodukter.

 Analysemetodens påvisningsgrense for forsøksstoffet og for omdanningsproduktene skal være minst 
0,01 mg · kg-1 i vann eller sediment (som forsøksstoff) eller 1 % av startmengden i et forsøkssystem, 
idet den laveste verdien gjelder. Grensen for kvantitativ bestemmelse skal også angis.

1.7.3. Omdanningsdataenes nøyaktighet

 Regresjonsanalyse av forsøksstoffets konsentrasjoner som funksjon av tiden gir relevante opplysninger 
om omdanningskurvens pålitelighet og gjør det mulig å beregne sannsynlighetsgrenser for 
halveringstidene (for pseudo-førsteordenskinetikk) eller DT50-verdier og, om relevant, DT75- og 
DT90-verdier.

1.8. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.8.1. Forsøkssystem og utstyr

 Undersøkelsen utføres i glassbeholdere (f.eks. flasker, sentrifugerør), med mindre foreliggende 
opplysninger (f.eks. fordelingskoeffisient n-oktanol/vann, sorpsjonsdata osv.) tilsier at forsøksstoffet 
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kan feste seg på glasset; i så fall kan et alternativt materiale (f.eks. teflon) vurderes. Dersom 
forsøksstoffet er kjent for å feste seg på glass, er det mulig at dette problemet kan avhjelpes ved hjelp 
av én eller flere av følgende metoder:

bestemmelse av massen av forsøksstoff og omdanningsprodukter som sorberes på glass,.

løsemiddelvasking av alt glass ved slutten av forsøket,.

bruk av stoffblandinger (se også nr. 1.9.2),.

bruk av økt mengde hjelpeløsemiddel for tilsetting av forsøksstoff i systemet; dersom .
et hjelpeløsemiddel anvendes, skal det være et hjelpeløsemiddel som ikke solvolyserer 
forsøksstoffet.

 Eksempler på typisk forsøksutstyr, dvs. gassgjennomstrømnings- og biometersystemer, er vist i 
henholdsvis vedlegg 2 og 3 (14). Andre nyttige inkubasjonssystemer er beskrevet i henvisning 15. 
Forsøksutstyrets utforming skal gjøre det mulig å utveksle luft eller nitrogen og samle opp flyktige 
produkter. Utstyrets dimensjoner skal være slik at forsøkskravene oppfylles (se nr. 1.9.1). Ventilasjon 
kan besørges enten ved forsiktig bobling eller ved å sende luft eller nitrogen over vannflaten. I 
sistnevnte tilfelle kan det være tilrådelig med forsiktig røring av vannet ovenfra for å oppnå bedre 
fordeling av oksygen eller nitrogen i vannet. CO2-fri luft skal ikke brukes, da det kan øke vannets 
pH. Uansett er forstyrrelse av sedimentene uønsket og bør i størst mulig grad unngås. Lett flyktige 
kjemikalier prøves i et biometersystem med forsiktig røring av vannflaten. Lukkede kar med tomrom 
av atmosfærisk luft eller nitrogen og innvendige kolber til oppsamling av flyktige produkter kan også 
benyttes (16). Regelmessig utskiftning av gassen i tomrommet er nødvendig i det aerobe forsøket, for 
å kompensere for biomassens oksygenforbruk.

 Egnede utskillere til oppsamling av flyktige omdanningsprodukter kan være, men er ikke begrenset 
til, 1 mol-dm-3 løsninger av kaliumhydroksid eller natriumhydroksid til karbondioksid(1) og 
etylenglykol, etanolamin eller 2 % parafin i xylen til organiske bestanddeler. Flyktige stoffer som 
dannes under anaerobe vilkår, som metan, oppsamles ved hjelp av molekylgitre. Disse flyktige 
stoffene kan for eksempel forbrennes til CO2 ved føring av gassen gjennom et kvartsrør fylt med CuO 
ved en temperatur på 900 ºC og oppsamling av dannet CO2 i en absorpsjonsflaske med alkalisk stoff 
(17).

 Det kreves laboratorieinstrumenter til kjemisk analyse av forsøksstoff og omdanningsprodukter (f.eks. 
gassvæskekromatografi (GLC), væskekromatografi med høy ytelse (HPLC), tynnsjiktskromatografi 
(TLC), massespektroskopi (MS), gasskromatografi-massespektroskopi (GC-MS), væskekromatografi-
massespektrometri (LC-MS), kjernemagnetisk resonans (NMR) osv.), herunder påvisningssystemer 
for radiomerkede eller umerkede kjemikalier etter relevans. Dersom radiomerket materiale anvendes, 
kreves også væskescintillasjonsteller og forbrenningsoksidator (til forbrenning av sedimentprøver før 
analyse av radioaktivitet).

 Det kan eventuelt være nødvendig med annet standard laboratorieutstyr til fysisk-kjemiske og 
biologiske analyser (se tabell 1 nr. 1.8.2.2), for eksempel glass, kjemikalier og reagenser.

1.8.2. Valg av vannsedimenter og deres antall

 Prøvetakingsstedene velges ut fra formålet med forsøket i en gitt situasjon. Ved valg av 
prøvetakingssteder skal det tas hensyn til eventuelle tilførsler fra landbruk, industri eller husholdninger 
til nedbørsfeltet og vassdrag oppstrøms. Sedimentene skal ikke brukes dersom de er forurenset med 
forsøksstoffet eller strukturelt beslektede stoffer de fire siste år.

(1) Da disse basiske absorpsjonsløsningene også absorberer karbondioksidet fra ventilasjonsluften og det som dannes ved respirasjon 
i aerobe forsøk, må de skiftes ut regelmessig, slik at man unngås at de mettes og at deres absorpsjonskapasitet dermed minkes.
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1.8.2.1. Valg av sediment

 Vanligvis anvendes to sedimenter til aerobiske undersøkelser (7). De to valgte sedimentene skal være 
forskjellige med hensyn til innhold av organisk karbon og tekstur. Det ene sedimentet skal ha høyt 
innhold av organisk karbon (2,5-7,5 %) og fin tekstur, mens det andre skal ha lavt innhold av organisk 
karbon (0,5-2,5 %) og grov tekstur. Forskjellen mellom innholdet av organisk karbon skal normalt 
være minst 2 %. «Fin tekstur» er definert som et innhold av [leire + mudder](1) på > 50 %, og «grov 
tekstur» er definert som et innhold av [leire + mudder] på < 50 %. Forskjellene i innhold av [leire + 
mudder] i de to sedimentene skal normalt være minst 20 %. I tilfeller der en kjemikalie også kan nå 
sjøvann, skal minst ett av vannsedimentsystemene være av marin opprinnelse.

 For strengt aerobe undersøkelser tas to sedimenter fra de anaerobe områdene av overflatevannet 
(7). Både sediment og vannfasen skal håndteres og transporteres forsiktig, idet enhver kontakt med 
oksygen unngås.

 Andre parametrer kan være viktige ved valg av sedimenter, og bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
For eksempel kan pH-området være viktig ved forsøk med kjemikalier som omdanningen og/eller 
sorpsjonen kan være pH-avhengig for. pH-avhengighet for sorpsjon kan gjenspeiles av forsøksstoffets 
pKa.

1.8.2.2. Karakterisering av vannsedimentprøver

 Nøkkelparametrer som skal måles og rapporteres (med henvisning til anvendt metode) for både vann 
og sediment, samt det stadium av forsøket der disse parametrene skal bestemmes, er oppsummert i 
tabellen nedenfor. Til orientering er metoder for bestemmelse av disse parametrene gitt i henvisning 
(18)(19)(20)(21).

 I tillegg kan det være nødvendig å måle og rapportere andre parametrer i hvert enkelt tilfelle (f.eks. 
for ferskvann: partikler, alkalinitet, hardhet, ledningsevne, NO3/PO4 (forhold og enkeltverdier); for 
sedimenter: kationebyttingskapasitet, vannretensjonskapasitet, karbonat, totalt nitrogen og fosfor; 
og for marine systemer: saltinnhold). Analyse av sedimenter og vann for nitrat, sulfat, biologisk 
tilgjengelig jern og eventuelt andre elektronakseptorer kan også være nyttig ved vurdering av 
redokstilstander, særlig i forbindelse med anaerob omdanning.

 Måling av parametrer til karakterisering av vannsedimentprøver (7)(22)(23)

Parameter Stadium i forsøket

feltprøve-taking
etter-

håndtering

start på 
akklimatise-

ring

starten på 
forsøket

under 
forsøket

ved 
forsøkets 
avslutning

Vann

Opprinnelse/kilde x

Temperatur x

pH x x x x x

TOC x x x

O2-konsentrasjon* x x x x x

Redokspotensial* x x x x

Sediment

Opprinnelse/kilde x

Lagdybde x

pH x x x x x

Partikkelstørrelses-
fordeling

x

(1) [Leire + mudder] er mineralfraksjonen av sedimentet med en partikkelstørrelse på < 50 μm.
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Parameter Stadium i forsøket

feltprøve-taking
etter-

håndtering

start på 
akklimatise-

ring

starten på 
forsøket

under 
forsøket

ved 
forsøkets 
avslutning

Vann

TOC x x x x

Mikrobiell 
biomasse**

x x x

Redokspotensial* Observasjon 
(farge/lukt)

x x x x

* Nyere forskning har vist at målinger av vannets oksygenkonsentrasjoner og redokspotensialer 
har verken mekanistisk eller prediktiv verdi når det gjelder vekst og utvikling av mikrobielle 
populasjoner i overflatevann (24)(25). Bestemmelse av biokjemisk oksygenbehov (BOD, 
ved feltprøvetaking, start og avslutning av forsøket) i vann og måling av totalt N og totalt P 
i sedimenter (ved feltprøvetaking og ved forsøkets avslutning) kan være et bedre verktøy for 
tolking og vurdering av aerobe biotransformasjonshastigheter og -veier.

** Metode for mikrobiell respirasjonshastighet (26), utgassingsmetode (27) eller telling på 
næringsagar (f.eks. bakterier, aktinomykose, sopp og totalkolonier) for aerobe undersøkelser, 
metanogenesehastighet for anaerobe undersøkelser.

1.8.3. Prøvetaking, håndtering og oppbevaring

1.8.3.1. Prøvetaking

 Prøvetaking av sediment skal foregå i samsvar med utkastet til ISO-veiledning for prøvetaking i 
bunnsediment (8). Sedimentprøver tas fra hele det øverste 5-10 cm laget av sedimentet. Tilhørende 
vann samles inn fra samme sted og samtidig med sedimentet. Til anaerob undersøkelse skal sediment 
og tilhørende vann tas ut og transporteres, idet enhver kontakt med oksygen unngås (28) (se nr. 
1.8.2.1). Enkelte prøvetakingsinnretninger er beskrevet i henvisningene (8)(23).

1.8.3.2. Håndtering

 Sedimentet skilles fra vannet ved filtrering, og sedimentet våtsiles gjennom en 2 mm sikt med 
overflødig vann fra stedet, som senere kasseres. Kjente mengder av sedimenter og vann blandes i det 
ønskede forhold (se nr. 1.9.1) i inkubasjonskolber og forberedes til akklimatiseringsperioden (se nr. 
1.8.4). Ved den anaerobe undersøkelsen skal alle trinn i håndtering skje uten oksygen (29)(30)(31)
(32)(33).

1.8.3.3. Oppbevaring

 Bruk av nylig uttatt sediment og vann er sterkt å anbefale, men dersom oppbevaring er nødvendig, 
skal sediment og vann siles som beskrevet ovenfor og oppbevares sammen, gjennomtrukket av vann 
(6-10 cm vannlag) i mørke, ved 4 ± 2 ºC4 i maksimalt fire uker (7)(8)(23). Prøver som skal anvendes 
til aerobe undersøkelser, oppbevares med fri tilgang til luft (f.eks. i åpne beholdere), mens de til 
anaerobe undersøkelser lagres uten oksygen. Frysing av sediment og vann og tørking av sediment skal 
ikke forekomme under transport eller oppbevaring.

1.8.4. Klargjøring av sediment/vann-prøver til forsøket

 For forsøksstoffet tilsettes, skal det være en akklimatiseringsperiode der hver sediment/vann-prøve 
er anbrakt i inkubasjonsbeholderen som skal anvendes i hovedforsøket, og akklimatiseringen skjer 
under nøyaktig samme vilkår som forsøksinkubasjonen (se nr. 1.9.1). Akklimatiseringsperioden 
er den tiden som trengs for å nå en rimelig stabilitet i systemet, slik den gjenspeiles i pH, vannets 
oksygenkonsentrasjon, sedimentets og vannets redokspotensial og fasenes makroskopiske atskillelse. 
Akklimatiseringsperioden skal normalt vare mellom én og to uker, og skal ikke overstige fire uker. 
Resultatene av bestemmelser utført i denne perioden skal rapporteres.
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1.9. UTFØRELSE AV FORSØKET

1.9.1. Forsøksvilkår

 Forsøket utføres i inkubasjonsapparatet (se nr. 1.8.1) med et volumforhold vann : sediment på 
mellom 3 : 1 og 4 : 1 og et sedimentlag på 2,5 cm (± 0,5 cm)(1). En minstemengde på 50 g sediment 
(tørrvektbasis) per inkubasjonskar anbefales.

 Forsøket utføres i mørke ved konstant temperatur i området 10 til 30 ºC. En temperatur på (20 ± 2) ºC 
er passende. Dersom det er hensiktsmessig kan det vurderes å ta med en ytterligere, lavere temperatur 
(f.eks. 10 ºC), vurdert i hvert enkelt tilfelle avhengig av hvilke opplysninger man ønsker forsøket skal 
gi. Inkubasjonstemperaturen overvåkes og rapporteres.

1.9.2. Behandling og tilførsel av forsøksstoffet

 Det anvendes én forsøkskonsentrasjon av det kjemiske stoffet(2). For plantevernmidler som tilføres 
vannmiljøet direkte, skal maksimaldosen på etiketten anvendes som største doseringsmengde 
beregnet ut fra vannets overflateområde i forsøkskaret. Det må sikres at tilstrekkelig konsentrasjon 
av forsøksstoffet tilføres, slik at stoffets omdanningsvei og omdanningsproduktenes danning og 
nedbryting kan karakteriseres. Det kan være nødvendig å bruke høyere doser (f.eks. 10 ganger) 
i situasjoner der forsøksstoffets konsentrasjoner er nær påvisningsgrensene ved begynnelsen av 
forsøket, og/eller der viktige omdanningsprodukter ikke lett kan påvises ved et nivå tilsvarende 10 % 
av forsøksstoffets dosering. Dersom høyere forsøkskonsentrasjoner anvendes, skal de imidlertid ikke 
ha vesentlige skadevirkninger på den mikrobielle aktiviteten i vannsedimentsystemet. For å oppnå 
konstant konsentrasjon av forsøksstoffet i kar med forskjellige dimensjoner, kan det vurderes å justere 
mengden av stoff som tilføres ut fra dybden til vannsøylen i karet sammenlignet med dybden til 
vannet i marken (som antas å være 100 cm, men andre dybder kan benyttes). Vedlegg 4 inneholder et 
eksempel på beregning.

 Ideelt skal forsøksstoffet tilføres som vandig løsning til vannfasen i forsøkssystemet. Dersom det er 
uunngåelig, kan bruk av små mengder vannblandbare løsemidler (som aceton og etanol) tillates for 
tilsetting og fordeling av forsøksstoffer, men dette skal ikke overstige 1 volumprosent og skal ikke gi 
skadevirkninger på mikrobiell aktivitet i forsøkssystemet. Det skal utvises forsiktighet ved framstilling 
av den vandige løsningen av forsøksstoffet – bruk av generatorkolonner og forhåndsblanding kan 
være hensiktsmessig for å sikre fullstendig homogenitet. Etter tilsetting av den vandige løsningen i 
forsøkssystemet anbefales forsiktig blanding av vannfasen, idet sedimentet forstyrres minst mulig.

 Bruk av stoffblandinger anbefales normalt ikke, da stoffblandingens bestanddeler kan påvirke 
fordelingen av forsøksstoffet og/eller omdanningsproduktene mellom vann- og sedimentfasene. 
For svakt vannløselige forsøksstoffer kan imidlertid bruk av stoffblandinger være et hensiktsmessig 
alternativ.

 Antall inkubasjonskar avhenger av antallet prøvetakingstidspunkter (se nr. 1.9.3) Et tilstrekkelig 
antall forsøkssystemer skal tas med, slik at to systemer kan ofres på hvert prøvetakingstidspunkt. 
Dersom kontrollenheter av hvert vandige sedimentsystem anvendes, skal de ikke behandles med 
forsøksstoff. Kontrollenhetene kan brukes til å bestemme mikrobiell biomasse i sedimentet og totalt 
organisk karbon i vannet og sedimentet ved avslutningen av undersøkelsen. To av kontrollenhetene 
(dvs. én kontrollenhet i hvert vandige sediment) kan brukes til å overvåke de nødvendige parametrer 
i sedimentet og vannet i akklimatiseringsperioden (se tabellen i nr. 1.8.2.2). To ytterligere 
kontrollenheter må tas med i tilfelle forsøksstoffet tilføres ved hjelp av løsemiddel, for å måle 
skadevirkninger på den mikrobielle aktiviteten i forsøkssystemet.

1.9.3. Forsøkets varighet og prøvetaking

 Forsøket skal normalt ikke vare i mer enn 100 dager (6), og skal fortsette til nedbrytingsveien 
og/eller vann/sediment-fordelingsmønsteret er klarlagt eller inntil 90 % av forsøksstoffet er 
spredt ved omdanning og/eller volatilisering. Antallet prøvetakingstidspunkter skal være minst 

(1) Nylige undersøkelser har vist at oppbevaring ved 4 ºC kan føre til nedgang i innholdet av organisk karbon i sedimentet, som 
muligens kan føre til nedgang i mikrobiell aktivitet (34).

(2) Forsøk med enda en konsentrasjon kan være nyttig for kjemikalier som når overflatevann på andre måter som gir vesentlig andre 
konsentrasjoner, dersom den laveste konsentrasjonen kan analyseres med tilstrekkelig nøyaktighet.
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seks (herunder ved nulltid), idet en valgfri forundersøkelse (se nr. 1.9.4) benyttes til å fastslå 
passende prøvetakingsordning og varighet for forsøket, med mindre tilstrekkelige data foreligger 
om forsøksstoffet fra tidligere undersøkelser. For hydrofobe forsøksstoffer kan det dessuten være 
nødvendig med ytterligere prøvetakingspunkter i startfasen av undersøkelsen, for å bestemme 
fordelingsforholdet mellom vann- og sedimentfasen.

 På passende prøvetakingstidspunkter fjernes hele inkubasjonskarene for analyse. Sediment og 
overliggende vann analyseres separat(1). Overflatevannet fjernes forsiktig med minst mulig 
forstyrrelse av sedimentet. Ekstraksjon og karakterisering av forsøksstoffet og omdanningsproduktene 
skal følge egnede analysemetoder. Det må sørges for at stoff som kan ha adsorbert til inkubasjonskaret 
eller forbindelsesrørene som brukes til oppsamling av flyktige stoffer, fjernes.

1.9.4. Valgfri forundersøkelse

 Dersom varighet og prøvetakingsordning ikke kan vurderes ut fra andre relevante undersøkelser 
av forsøksstoffet, kan det vurderes å utføre en valgfri forundersøkelse; denne utføres med samme 
forsøksvilkår som dem som foreslås for den endelige undersøkelsen. Relevante forsøksvilkår og 
resultater fra en eventuell forundersøkelse skal beskrives på en kortfattet måte.

1.9.5. Målinger og analyse

 Konsentrasjonen av forsøksstoffet og omdanningsproduktene ved hver prøvetaking i vann og 
sediment skal måles og rapporteres (som konsentrasjon og som prosentdel av tilført mengde). 
Normalt  skal  omdanningsprodukter  som  er  påvist  i  ≥  10 %  av  tilført  radioaktivitet  i  det  samlede 
vannsedimentsystemet på noe prøvetakingstidspunkt, identifiseres, men mindre en rimelig begrunnelse 
for noe annet kan gis. Omdanningsprodukter som konsentrasjonene kontinuerlig øker for i løpet av 
undersøkelsen, skal også vurderes for identifikasjon, selv om deres konsentrasjoner ikke overstiger 
grensene ovenfor, siden dette kan tyde på persistens. Sistnevnte skal vurderes i hvert enkelt tilfelle, 
og begrunnes i rapporten.

 Resultater fra oppsamling av gasser/flyktige stoffer (CO2 m.m., dvs. flyktige organiske bestanddeler) 
skal rapporteres på hvert prøvetakingstidspunkt. Mineraliseringshastigheter skal rapporteres. Ikke-
ekstraherbare (bundne) rester i sedimenter skal rapporteres på hvert prøvetakingspunkt.

2. RESULTATER

2.1. BEHANDLING AV RESULTATENE

 Samlet massebalanse eller gjenfinningsgrad (se nr. 1.7.1) for tilsatt radioaktivitet beregnet på hvert 
prøvetakingstidspunkt. Fordelingen av radioaktiviteten mellom vann og sediment skal rapporteres 
som konsentrasjoner og prosentdeler, på hvert prøvetakingstidspunkt.

 Halveringstid, DT50 og eventuelt DT75 og DT90 for forsøksstoffet skal beregnes sammen med 
sannsynlighetsgrenser (se nr. 1.7.3). Opplysninger om forsøksstoffets spredningshastighet i vann 
og sediment kan beregnes ved hjelp av passende evalueringsverktøy. Disse kan variere fra bruk av 
pseudo-førsteordenskinetikk, empirisk kurvetilpasningsteknikker som bruker grafiske eller numeriske 
løsninger og mer komplekse vurderinger, for eksempel ved hjelp av en- eller flerkomponentmodeller. 
Nærmere opplysninger kan fås fra relevant publisert litteratur (35)(36)(37).

 Alle framgangsmåter har sine styrker og svakheter, og varierer betydelig i kompleksitet. Antakelse av 
førsteordenskinetikk kan være en overforenkling av nedbrytings- og fordelingsprosessene, men når 
det er mulig, gir de et begrep (hastighetskonstant eller halveringstid) som er lett å forstå og av verdi i 
simuleringsmodeller og beregninger av forventede miljøkonsentrasjoner. Empiriske framgangsmåter 
eller lineære transformasjoner kan gi bedre tilpasning av kurver til data og dermed muliggjøre 
bedre vurdering av halveringstider, DT50 og eventuelt DT75 og DT90-verdier. Bruk av avledede 
konstanter er imidlertid begrenset. Avdelingsmodeller kan gi en rekke nyttige konstanter av verdi 

(1) I tilfeller der anaerobe omdanningsprodukter raskt kan reoksideres, skal aerobe vilkår opprettholdes under prøvetaking og 
analyse.
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ved risikovurdering som beskriver nedbrytingshastigheten i forskjellige avdelinger og fordelingen 
av det kjemiske stoffet. De bør også anvendes til vurdering av hastighetskonstanter for danning og 
nedbryting av viktige omdanningsprodukter. I alle tilfeller skal valgt metode begrunnes, og den som 
utfører forsøket, skal påvise grafisk og/eller statistisk hvor god tilpasningen er.

3. RAPPORT

3.1. FORSØKSRAPPORT

 Rapporten skal inneholde følgende opplysninger:

Forsøksstoff:

vanlig navn, kjemisk betegnelse, CAS-nummer, strukturformel (med angivelse av merkingens — 
plassering ved bruk av radiomerket materiale) og relevante fysisk-kjemiske egenskaper,

forsøksstoffets renhet (urenheter),— 

den merkede kjemikaliens radiokjemiske renhet og molar aktivitet (ev.).— 

Referansestoffer:

kjemisk betegnelse og struktur til referansestoffer som anvendes til karakterisering og/eller — 
identifikasjon av omdanningsprodukter.

Forsøkssedimenter og -vann:

plasseringen til og beskrivelse av prøvetakingssted(er) for vandig sediment, herunder om mulig — 
forurensningshistorikk,

alle opplysninger om prøvetaking, (ev.) oppbevaring og akklimatisering av — 
vannsedimentsystemene,

egenskaper ved vannsedimentprøver i samsvar med tabellen i nr. 1.8.2.2.— 

Forsøksvilkår:

benyttet forsøkssystem (f.eks. gjennomstrømning, biometer, ventilasjonsmåte, røremåte, — 
vannvolum, sedimentmasse, tykkelse av vann- og sedimentlag, forsøkskarenes dimensjoner 
osv.),

tilsetting av forsøksstoff i forsøkssystemet: forsøkskonsentrasjon, antall parallellprøver og — 
kontrollprøver, tilførselsmåte for forsøksstoffet (eventuell bruk av løsemiddel), osv.,

inkubasjonstemperatur,— 

prøvetakingstidspunkter,— 

ekstraksjonsmetoder og effektivitet samt analysemetoder og påvisningsgrenser,— 

metoder for karakterisering/identifikasjon av omdanningsprodukter,— 

avvik fra forsøksmetoden eller forsøksvilkårene under undersøkelsen.— 

Resultater:

rådata (tallverdier) for representative analyser (alle rådata skal lagres i GLP-arkivet),— 

de anvendte analysemetodenes repeterbarhet og følsomhet,— 

gjenfinningsgrad (prosentverdier for en gyldig undersøkelse er gitt i nr. 1.7.1),— 

resultater i tabellform uttrykt som prosent av tilført dose og i mg · kg— -1 i vann, sediment 
og totalsystem (bare %) for forsøksstoffet, og eventuelt for omdanningsprodukter og ikke-
ekstraherbar radioaktivitet,
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massebalanse under og ved avslutningen av undersøkelsene,— 

grafisk framstilling av omdanningen i vann- og sedimentfraksjonene og i totalsystemet (herunder — 
mineralisering),

mineraliseringshastigheter,— 

halveringstid, DT— 50 og eventuelt DT75 og DT90 for forsøksstoffet og eventuelt for viktige 
omdanningsprodukter, herunder sannsynlighetsgrenser i vann, sediment og totalsystem,

en vurdering av omdanningskinetikken for forsøksstoffet og eventuelt for viktige — 
omdanningsprodukter,

foreslått omdanningsvei, etter relevans,— 

drøfting av resultatene.— 
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VEDLEGG 1

OPPLYSNINGER OM AEROBE OG ANAEROBE FORSØKSSYSTEMER

Aerobt forsøkssystem

Det aerobe forsøkssystemet som er beskrevet i denne forsøksmetoden, består av et aerobt vannlag (typiske 
oksygenkonsentrasjoner er i området 7 til 10 mg l-1) og et sedimentlag, aerobt på overflaten og anaerobt under overflaten 
(typiske gjennomsnittlige redokspotensialer (Eh) i den anaerobe sonen i sedimentet er fra -80 til -190 mV). Fuktet luft 
ledes over vannoverflaten i hver inkubasjonsenhet for å opprettholde tilstrekkelig oksygen i tomrommet over.

Anaerobt forsøkssystem

Til det anaerobe forsøkssystemet er framgangsmåten stort sett som for det aerobe systemet, bortsett fra at fuktet 
nitrogen ledes over vannoverflaten i hver inkubasjonsenhet for å opprettholde nitrogenet på toppen. Sedimentet og 
vannet anses som anaerobt når redokspotensialet (Eh) er lavere enn -100 mV.

I det anaerobe forsøket omfatter vurdering av mineralisering måling av utviklet karbondioksid og metan.
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VEDLEGG 2

EKSEMPEL PÅ ET GJENNOMSTRØMNINGSAPPARAT

Ordforklaring vedlegg 2:

Aquatic sediment degradation rig design Vannsedimentnedbryting, utforming av apparater

Air or nitrogen: Luft eller nitrogen Inlet manifold: Inntaksmanifold

Vacuum line: Vakuumlinje Deionised water: Avionisert vann

Safety trap: Sikkerhetsfelle Surface water: Overflatevann

Sediment: Sediment Incubation unit: Inkubasjonsenhet

Safety trap: Sikkerhetsfelle Volatile traps: Gassfeller

Aquarium valves outlet manifold: Utløpsmanifold med vannventiler

Inlet traps: Inntaksfeller Outlet traps: Utløpsfeller
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VEDLEGG 3

EKSEMPEL PÅ BIOMETRIAPPARAT

Ordforklaring vedlegg 3:

System for absorpsjon av CO2 og adsorpsjon av flyktige organiske forbindelser (O2-permeabelt

Innretning for CO2-ekstraksjon

Åpning til oksygenbestemmelse i H2O

Åpning til gassbestemmelse (med membran lukket)

Rører

Vann

Sediment

Magnetrører
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VEDLEGG 4

EKSEMPEL PÅ BEREGNING AV DOSEN SOM SKAL TILSETTES FORSØKSBEHOLDERNE

Sylinderens innvendige diameter: = 8 cm

Vannsøylens dybde, sediment ikke medregnet: = 12 cm

Overflateareal: 3,142 × 42 = 50,3 cm2

Dosering: 500 g forsøksstoff/ha tilsvarer 5 μg/cm2

Samlet mengde μg: 5 × 50,3 = 251,5 μg

Mengden justeres til en dybde på 100 cm: 12 × 251,5 ÷ 100  
= 30,18 μg

Vannsøylens volum: 50,3 × 12 = 603 ml

Konsentrasjon i vann: 30,18 ÷ 603 = 0,050 μg/ml eller 50 μg/l

_________________________________


