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REGOLAMENT TAL˙-KUMMISSJONI (KE) Nru 440/2008

►B

tat-30 ta' Mejju 2008
li jistabbilixxi metodi ta' ttestjar skond ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi
kimiċi (REACH)
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 142, 31.5.2008, p. 1)

Emendat minn:
Ġurnal Uffiċjali

►M1
►M2
►M3
►M4
►M5
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►M7

Regolament
Regolament
2010
Regolament
Regolament
Regolament
Regolament
Regolament

Nru

Paġna

tal-Kummissjoni (KE) Nru 761/2009 tat-23 ta’ Lulju 2009
tal-Kummissjoni (UE) Nru 1152/2010 tat-8 ta’ Diċembru

L 220
L 324

1
13

24.8.2009
9.12.2010

tal-Kummissjoni (UE) Nru 640/2012 tas-6 ta’ Lulju
tal-Kummissjoni (UE) Nru 260/2014 tal-24 ta’ Jannar
tal-Kummissjoni (UE) Nru 900/2014 tal-15 ta' Lulju
tal-Kummissjoni (UE) 2016/266 tas-7 ta' Diċembru
tal-Kummissjoni (UE) 2017/735 tal-14 ta' Frar 2017

L
L
L
L
L

1
1
1
1
1

20.7.2012
19.3.2014
21.8.2014
1.3.2016
28.4.2017

Ikkoreġut minn:
►C1

Emendi, Ġ.U. L 237, 15.9.2017, p. 89 (260/2014)

2012
2014
2014
2015

193
81
247
54
112

Data
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REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 440/2008
tat-30 ta' Mejju 2008
li jistabbilixxi metodi ta' ttestjar skond ir-Regolament (KE)
Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar irreġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta'
sustanzi kimiċi (REACH)
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Artikolu 1
Il-metodi ta' ttestjar li għandhom jiġu applikati għall-finijiet tar-Regola
ment 1907/2006/KE huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.
Artikolu 2
Il-Kummissjoni għandha teżamina mill-ġdid, meta dan ikun f'loku, ilmetodi ta' ttestjar li fih dan ir-Regolament, bil-għan li tissostitwixxi,
tnaqqas jew tirfina l-ittestjar fuq l-annimali vertebrati.
Artikolu 3
Ir-referenzi kollha għall-Anness V għad-Direttiva 67/548/KEE
għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.
Artikolu 4
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak talpubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.
Għandu japplika mill-1 ta' Ġunju 2008.
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ANNESS

▼M6
Nota:
Qabel ma jintuża xi wieħed mill-metodi ta' ttestjar li ġejjin biex tiġi ttestjata
sustanza multikostitwenti (MCS), sustanza ta' kompożizzjoni mhux magħrufa
jew varjabbli, proditt ta' reazzjoni kumplessa jew materjal bijoloġiku (UVCB),
jew taħlita u fejn l-applikabbiltà tiegħu għall-ittestjar ta' MCS, UVCB jew taħli
tiet ma tkunx indikata fil-medtodu tal-ittestjar rispettiv, għandu jiġi kkunsidrat
jekk il-metodu huwiex xieraq għall-finijiet regolatorji maħsuba.
Jekk il-metodu ta' ttestjar jintuża għall-ittestjar ta' MCS, UVCB jew taħlita,
għandha titqiegħed kemm jista' jkun disponibbli biżżejjed informazzjoni dwar
il-kompożizzjoni tagħha, eż. mill-identità kimika tal-kostitwenti tagħha, l-okkor
renza kwantitattiva tagħhom, u l-proprjetajiet rilevanti tal-kostitwenti tagħha.

▼B
PARTI

A:

METODI
GĦAD-DETERMINAZZJONI
PROPRJETAJIET FIŻIKO-KIMIĊI

TAL-

WERREJ
A.1.

TEMPERATURA TA' TIDWIB/IFFRIŻAR

A.2.

TEMPERATURA TAT-TGĦOLIJA

A.3

DENSITÀ RELATTIVA

A.4.

PRESSJONI TA’ FWAR

A.5.

TENSJONI TAS-SUPERFIĊJE

A.6.

SOLUBILITÀ FL-ILMA

A.8.

KOEFFIĊJENT TAL-QSIM

A.9.

IL-PUNT TA' fjammabilità

A.10.

FJAMMABILITÀ (SOLIDI)

A.11.

FJAMMABILITÀ (GASSIJIET)

A.12.

FJAMMABILITÀ (KUNTATT MA' L-ILMA)

A.13.

PROPRJETAJIET PIROFORIĊI TA' SOLIDI U LIKWIDI

A.14.

PROPRJETAJIET ESPLOŻIVI

A.15.

TEMPERATURA TA' AWTO-FJAMMABILITÀ -(LIKWIDI U
GASSIJIET)

A.16.

TEMPERATURA TA' AWTO-FJAMMABILITÀ RELATTIVA
GĦAL SOLIDI

A.17.

PROPRJETAJIET OSSIDANTI (SOLIDI)

A.18.

IL-MEDJA TAL-PIŻ MOLEKULARI TAN-NUMRU U DDISTRIBUZZJONI TAL-PIŻ MOLEKULARI TAL-POLIMERI

A.19.

KONTENUT TA' POLIMERI TA' PIŻ MOLEKULARI BAXX

A.20.

L-IMĠIBA TAS-SOLUZZJONI/TA' L-ESTRAZZJONI TA' POLI
MERI FL-ILMA

A.21.

PROPRJETAJIET OSSIDIZZANTI (LIKWIDI)

A.22.

ID-DIJAMETRU MEDJU ĠEOMETRIKU TAL-FIBRI PEŻAT
SKONT IT-TUL TAGĦHOM

A.23.

KOEFFIĊJENT TAL-PARTIZZJONI (1-Ottanol/Ilma): METODU
TA’ TĦAWWID BIL-MOD

A.24.

KOEFFIĊJENT TA' PARTIZZJONI (N-OTTANOL/ILMA),
METODU TA' KROMATOGRAFIJA LIKWIDA BI PRESTAZ
ZJONI GĦOLJA (HPLC)

A.25.

KOSTANTI TA' DISSOĊJAZZJONI FL-ILMA (METODU TA'
WINKLER — METODU SPETTROFOTOMETRIKU —
METODU KONDUTTOMETRIKU)
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A.1.
1.

TEMPERATURA TA' TIDWIB/IFFRIŻAR

METODU
Il-maġġoranza tal-metodi mfissra huma bbażati fuq il-linja gwida ta'
l-OECD Test (1). Il-prinċipji fundamentali huma mogħtija fir-refe
renzi (2) u (3).

1.1.

DAĦLA
Il-metodi u l-apparati mfissra għandhom ikunu applikati għad-deter
minazzjoni tat-temperatura ta' tidwib ta' sustanzi, mingħajr ebda
restrizzjoni fir-rigward tal-grad ta' purità tagħhom.

L-għażla tal-metodu hija dipendenti fuq in-natura tas-sustanza li se
tiġi ttestjata. Bħala konsegwenza l-fattur ta' limitazzjoni jkun skond,
jekk is-sustanza tistax tiġi mfarrka malajr jew le, b'diffikultà, jew
xejn affattu.

Għal xi sustanzi, id-determinazzjoni tat-temperatura ta' l-iffriżar jew
solidifikazzjoni hija aktar xierqa u l-istandards għal dawn id-deter
minazzjonijiet ġew inklużi wkoll f'dan il-metodu.

Fejn, minħabba il-proprjetajiet partikulari tas-sustanza, ebda wieħed
mill-parametri t'hawn fuq ma jista' jkun mkejjel b'mod konvenjenti,
punt ta' tferriegħ jista' jkun xieraq.

1.2.

TIFSIRIET U UNITAJIET
It-temperatura tat-tidwib hija mfissra bħala t-temperatura li fiha ttransizzjoni f’fażi minn stat solidu għal dak likwidu ssir fi pressjoni
atmosferika u din it-temperatura tikkorrispondi idealment mattemperatura ta' l-iffriżar.

Peress li t-transizzjoni f’fażi ta' bosta sustanzi titwettaq fuq skala ta'
temperatura, ta' spiss hija mfissra bħala l-iskala tat-tidwib.

Konverżjoni ta' unitajiet (K għal oC)

t = T - 273,15

t:

Temperatura Celsius, grad Celsius ( oC)

T: temperatura termodinamika, kelvin (K)

1.3.

SUSTANZI TA' REFERENZA
Sustanzi ta' referenza mhumiex meħtieġa li jintużaw fil-każijiet
kollha meta tkun qed tiġi investigata sustanza ġdida. Huma
għandhom iservu primarjament biex jiċċekkjaw ir-rendiment talmetodu minn żmien għal żmien u sabiex jippermettu tqabbil ma'
riżultati minn metodi oħra.

Xi sustanzi ta' kalibrazzjoni huma mniżżla fir-referenzi (4).
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1.4.

PRINĊIPJU TAL-METODU TA' TTESTJAR
It-temperatura (l-iskala tat-temperatura) tat-transizzjoni f’fażi millistat solidu għal dak likwidu jew mill-istat likwidu għal dak solidu
hija determinata. Fil-prattika waqt it-tisħin/tkessiħ ta' kampjun tassustanza għall-ittestjar fi pressjoni atmosferika t-temperaturi ta'
tidwib/iffriżar inizjali u l-istadju finali tat-tidwib/iffriżar jiġu deter
minati. Ħames tipi ta' metodi huma mfissra, jiġifieri metodu kapil
lari, metodi ta' uċuh ta'sħana, determinazzjonijiet ta' temperatura ta'
ffriżar, metodi ta' analiżi termika, u determinazzjoni ta' punt ta'
tferriegħ (kif żviluppat għaż-żjut tal-pitrolju).

F’ċerti każijiet, jista' jkun konvenjenti li titkejjel it-temperatura ta' liffriżar flok it-temperatura ta' tidwib.

1.4.1.

Metodu kapillari

1.4.1.1.

Apparati li jiffissaw it-temperatura tat- tidwib b'banju ta' likwidu
Ammont żgħir tas-sustanza mfarrka sewwa jitpoġġa f’tubu kapillari u
jiġi ppakkjat sewwa. It-tubu jissaħħan, flimkien ma' termometru, u żżieda fit-temperatura tiġi aġġustata għal inqas minn madwar l K/min
matul it-tidwib innifsu. It-temperaturi tat-tidwib inizjali u finali jiġu
determinati.

1.4.1.2.

Apparati li jiffissaw it-temperatura tat-tidwib bi blokka tal-metall
Kif imfisser taħt 1.4.1.1., ħlief li t-tubu kapillari u t-termometru
jitpoġġew fi blokka msaħħna tal-metall, u jistgħu jkunu osservati
minn ġo toqob fil-blokka.

1.4.1.3.

Determinazzjoni permezz ta' fotoċellula
Il-kampjun fit-tubu kapillari huwa msaħħan awtomatikament f'ċi
lindru tal-metall. Raġġ ta' dawl huwa dirett minn ġos-sustanza,
permezz ta' toqba fiċ-ċilindru, sa fotoċellula kalibrata b'mod preċiż.
Il-proprjetajiet ottiċi ta' ħafna sustanzi jinbidlu minn opak għal tras
parenti meta jkunu qed jiddewbu. L-intensità tad-dawl li tilħaq lillfotoċellula tiżdied u tibgħat sinjal ta' waqfien lill-indikatur diġitali li
jkun qed jaqra t-temperatura tat-termometru ta' reżistenza tal-platinu li
jkun jinsab fil-kompartiment tat-tisħin. Dan il-metodu mhuwiex
adattat għal xi sustanzi b'kuluri qawwija.

1.4.2.

Uċuh ta' Sħana

1.4.2.1.

Il-bank sħun Kofler
Il-bank sħun Kofler juża biċċtejn tal-metall ta' konduttività termika
differenti, imsaħħna b'mod elettriku, bil-bank iddisinjat sabiex il-grad
jent tat-temperatura huwa kwazi lineari matul it-tul tiegħu. It-tempe
ratura tal-bank sħun tista' tinfirex minn 283 sa 573 K b'apparat speċ
jali li jaqra t-temperatura li jinkludi runner b'indiċi u marka ta' iden
tifikazzjoni maħsubin għall-bank speċifiku. Bil-għan li tkun determi
nata temperatura tat-tidwib, is-sustanza titqiegħed, f’saff irqiq, diret
tament fuq il-wiċċ tal-bank sħun. Fi ftit sekondi tiżviluppa linja ta'
separazzjoni netta bejn il-fażi fluwida u dik solida. It-temperatura fillinja ta' separazzjoni tinqara bl-aġġustament ta' l-indiċi mal-bqija tallinja.
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1.4.2.2.

Mikroskopju tat-tidwib
Bosta uċuh sħan tal-mikroskopju jintużaw għad-determinazzjoni tattemperaturi tat-tidwib bi kwantitajiet żgħar ferm ta' materjal. F'ħafna
minn dawn l-uċuh sħan it-temperatura titkejjel b'termokoppja sensit
tiva iżda xi drabi jintużaw termometri tal-merkurju. Apparat tipiku
għad-determinazzjoni tal-punt tat-tidwib fi stadju sħun għandu
kompartiment ta' sħana li fiha pjanċa metallika li fuqha jitqiegħed
il-kampjun fuq slide. Iċ-ċentru tal-pjanċa metallika għandu toqba li
tippermetti d-dħul tad-dawl mill-mera illuminanti tal-mikroskopju.
Meta tkun qed tintuża, il-kompartiment tingħalaq bi pjanċa talħġieġ biex teskludi l-arja miż-żona tal-kampjun.

It-tisħin tal-kampjun huwa regolat minn reostat. Għal kejl preċiż
ħafna fuq sustanzi ottikament anisotropiċi, jista' jintuża dawl pola
rizzat.

1.4.2.3.

Metodu tal-menisku
Dan il-metodu jintuża b'mod speċifiku għal poliamidi

It-temperatura li fiha l-ispostament tal-menisku taż-żejt tas-silikone,
maqbud bejn il-wiċċ sħun u għatu tal-ħġieġ sostnut mill-kampjun talpoliamide li jkun qed jigi ttestjat.

1.4.3.

Metodu biex tkun determinata t-temperatura ta' l-iffriżar
Il-kampjun jitpoġġa f’tubu tat-testijiet speċjali u jitpoġġa f’apparat
għad-determinazzjoni tat-temperatura ta' l-iffriżar. Il-kampjun jiġi
mħawwad b'ġentilezza u kontinwament matul it-tkessiħ u t-tempera
tura tiġi mkejla f’intervalli adattati. Hekk kif it-temperatura tibqa'
kostanti għal qari din it-temperatura (korretta għall-iżball tat-termo
metru) tiġi reġistrata bħala t-temperatura ta' l-iffriżar.

Għandu jkun evitat is-supercooling billi jinżamm l-ekwilibriju bejn ilfażijiet solidi u likwidi.

1.4.4.

Analiżi termika

1.4.4.1

Analiżi termika differenzjali (ATD)
Din it-teknika tirreġistra d-differenza fit-temperaturi bejn is-sustanza
u l-materjal ta' referenza bħala funzjoni tat-temperatura, waqt li ssustanza u l-materjal ta' referenza huma suġġetti għall-istess
programm ta' temperatura kontrollata. Meta l-kampjun jgħaddi minn
transizzjoni li tinvolvi bidla ta' entalpija, dik il-bidla hija indikata
b'devjazzjoni endotermika (tidwib) jew eżotermika (iffriżar) millinja tal-bażi tar-reġistru tat-temperatura.
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1.4.4.2

Kalorimetrija differenzjali ta'l-iskennjar (KDS)
Din it-teknika tirreġistra d-differenza fl-enerġija introdotta f’sustanza
u dik introdotta f'materjal ta' referenza, bħala funzjoni tat-temperatura,
waqt li s-sustanza u l-materjal ta' referenza huma suġġetti għall-istess
programm ta' temperatura kontrollata. Din l-enerġija hija l-enerġija
meħtieġa biex tinżamm żero d-differenza tat-temperatura bejn issustanza u l-materjal ta' referenza. Meta l-kampjun jgħaddi minn
transizzjoni li tinvolvi bidla ta' entalpija, dik il-bidla hija indikata
b'devjazzjoni endotermika (tidwib) jew eżotermika (iffriżar) millinja ta' bażi tar-reġistru tal-fluss tas-sħana.

1.4.5.

Punt ta' tferriegħ
Dan il-metodu kien żviluppat biex jintużaw maż-żjut tal-pitrolju u
huwa adattat għal użu ma' sustanzi żejtnin b'temperaturi baxxi ta' liffriżar.

Wara tisħin preliminari, il-kampjun jitkessaħ b'rata speċifika u
eżaminat f’intervalli ta' 3 K għall-karatteristiċi tat-tferriegħ. L-inqas
temperatura li fiha jiġi osservat moviment tas-sustanza tiġi reġistrata
bħala l-punt ta' tferrigħ.

1.5.

KRITERJI TA' KWALITÀ
L-applikabilità u l-eżattezza tal-metodi differenti użati għad-determi
nazzjoni tat-temperatura tat-tidwib/skala tat-tidwib huma mniżżla fittabella li ġejja:

TABELLA: APPLIKABILITÀ TAL-METODI
A.

Metodu ta' kejl

Sustanzi li jistgħu
jitfarrku

Metodi kapillari

Sustanzi li ma
Skala ta' temperatura
jintaħnux malajr

Kalkolu ta' leżattezza (1)

Standards eżistenti

Apparati li
jiffissaw ittemperatura ta'
tidwib b'banju ta'
likwidu

iva

għal ftit biss

273 sa 573 K

± 0,3 K

JIS K 0064

Apparati li
jiffissaw ittemperatura ta'
tidwib bi blokka
tal-metall

iva

għal ftit biss

293 sa >573 K

± 0,5 K

ISO 1218(E)

Determinazzjoni
permezz ta'
fotoċellula

iva

Bosta b'appa
rati ta' tagħmir

253 sa 573 K

± 0,5 K

(1) Dipendenti fuq it-tip ta' strument u fuq il-grad ta' purità tas-sustanza
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B.

Metodu ta' kejl

Sustanzi li jistgħu
jitfarrku

Uċuh sħan u metodi ta' ffriżar

Sustanzi li ma
Skala ta' temperatura
jitfarrkux malajr

Kalkolu ta' leżattezza (1)

Standards eżistenti

Il-bank sħun
Kofler

iva

le

283 sa >573 K

± 1K

Mikroskopju tattidwib

iva

għal ftit biss

273 sa >573 K

± 0,5 K

DIN 53736

Metodu
menisku

le

Speċifikament
għal poliamidi

293 sa >573 K

± 0,5 K

ISO 1218(E)

iva

iva

223 sa 573 K

± 0,5 K

eż. BS 4695

tal-

Temperatura ta'
l-iffriżar

ANSI/ASTM D
3451-76

(1) Dipendenti fuq it-tip ta' strument u fuq il-grad ta' purità tas-sustanza.

C.

Metodu ta' kejl

Sustanzi li jistgħu
jitfarrku

Analiżi termika

Sustanzi li ma
Skala ta' temperatura
jitfarrkux malajr

Kalkolu ta' leżattezza (1)

Standards eżistenti

Analiżi termika
differenzjali

iva

Iva

173 sa 1 273 K

sa 600 K ±
0,5
K sa 1 273
K ± 2,0K

ASTM E 537-76

Kalorimetrija
differenzjali ta' liskennjar

iva

iva

173 sa 1 273 K

sa 600 K ±
0,5
K sa 1 273
K ± 2,0 K

ASTM E 537-76

(1) Dipendenti fuq it-tip ta' strument u fuq il-grad ta' purità tas-sustanza.

D.

Metodu ta' kejl

Punt ta' tferrigħ

Sustanzi li jistgħu
jitfarrku

Punt ta' tferrigħ

Sustanzi li ma
Skala ta' temperatura
jitfarrkux malajr

għal żjut talgħal żjut talpitrolju u
pitrolju u
sustanzi żejtnin sustanzi żejtnin

223 sa 323 K

(1) Dipendenti fuq it-tip ta' strument u fuq il-grad ta' purità tas-sustanza.

1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODI
Il-proċeduri għal kważi l-metodi ta' ttestjar kollha tfissru fi standards
internazzjonali u nazzjonali (Ara Appendiċi 1)

1.6.1.

Metodi permezz ta' tubu kapillari
Meta jkunu suġġetti għal żieda bil-mod tat-temperatura, sustanzi
mfarrka f’mod fin is-soltu juru l-istadji ta' tidwib murija fil-figura 1.

Kalkolu ta' leżattezza (1)

Standards eżistenti

± 0,3 K

ASTM D 97-66
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Figura 1

Matul id-determinazzjoni tat-temperatura tat-tidwib, it-temperaturi
jiġu reġistrati fil-bidu ta' l-istadju tat-tidwib u b'dak finali.

1.6.1.1.

Tagħmir li jiffissa t-temperatura ta' tidwib b'apparat ta' banju ta'
likwidu
Il-Figura 2 turi tip ta' apparat standardizzat tat-temperatura ta' tidwib
magħmul mill-ħġieġ (JIS K 0064); l-ispeċifikazzjonijiet kollha huma
b'millimetri.

Figura 2
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Banju ta' likwidu:
Għandu jingħażel likwidu adattat. L-għażla tal-likwidu tiddependi fuq
it-temperatura tat-tidwib li għandha tiġi determinata, eż. paraffin
likwidu għal temperaturi tad-tidwib mhux ogħla minn 473 K, żejt
tas-silikone għal temperaturi tat-tidwib mhux ogħla minn 573 K
Għal temperaturi tat-tidwib fuq il-523 K, tista' tintuża taħlita li
tikkonsisti minn tliet partijiet aċidu sulfuriku u żewġ partijiet sulfat
tal-potassju (fi proporzjon tal-piż). Għandhom jittieħdu prekawzjoni
jiet xierqa jekk tintuża taħlita bħal din.
Termometru:
Għandhom jintużaw biss dawk it-termometri li jissodisfaw ir-rekwi
żiti ta' l-istandards li ġejjin jew l-ekwivalenti tagħhom:
ASTM E 1-71, DIN 12770, JIS K 8001.
Proċedura:
Is-sustanza niexfa titfarrak b'mod fin ħafna fi trab u titpoġġa f’tubu
kapillari, magħluq f’tarf minnhom, bil-għan li l-livell tal-mili jkun
approssimattivament 3 mm wara li jkun ippakkjat sewwa. Biex
jinkiseb kampjun ippakkjat uniformi, it-tubu kapillari għandha
jitwaqqa' minn għoli approssimattiv ta' 700 mm minn tubu talħġieġ b'mod vertikali fuq watchg.
It-tubu kapillari mimli jitpoġġa fil-banju sabiex il-parti tan-nofs talbozza tal-merkurju tat-termometru tmiss it-tubu kapillari fil-parti fejn
hemm il-kampjun. Is-soltu t-tubu kapillari jiġi introdott fl-apparat
madwar 10 K taħt it-temperatura tat-tidwib.
Il-banju ta' likwidu jissaħħan sabiex it-temperatura ogħla sa appros
simattivament 3 K/min. Il-likwidu għandu jitħawwad. F’madwar 10
K taħt it-temperatura tat-tidwib mistennija r-rata taż-żieda fit-tempe
ratura tiġi aġġustata għal massimu ta' 1 K/min.
Kalkolu:
Il-kalkolu tat-temperatura tat-tidwib hija kif ġej:
T = TD + 0,00016 (TD -TE) n
fejn:
T

= it-temperatura tat-tidwib korretta f’K

TD = qari tat-temperatura mit-termometru D f’K
TE = qari tat-temperatura mit-termometru E f’K
n

1.6.1.2

= numru ta' gradazzjonijiet tal-ħajta tal-merkurju fuq termometru
D fil-parti li qiegħda fil-wiċċ ta' l-ilma

Apparati li jiffissaw it-temperatura ta' tidwib bi blokka tal-metall
Apparat:
Dan jikkonsist fi:
— blokka ċilindrika tal-metall, li l-parti ta' fuq tagħha hija konkava u
tifforma kompartiment (ara figura 3),
— tapp tal-metall, b'żewġ toqob jew aktar, li jippermetti li tubi jiġu
mmuntati fil-blokka tal-metall,
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— sistema ta' tisħin, għall-blokka tal-metall, provduta, eż., minn
reżistenza elettrika inkorporata fil-blokka,

— reostat għar-regolazzjoni tal-qawwa applikata, jekk jintuża tisħin
elettriku.

— erba' twieqi ta' ħġieġ li jiflaħ għas-sħana fuq il-ġnub laterali talkompartiment, imqiegħda dijametrikalment f’anglu rett ma'
xulxin. Quddiem waħda minnhom tkun immuntata lenti għallosservazzjoni tat-tubu kapillari. It-tliet twieqi l-oħra jintużaw
biex jinxtegħel l-intern permezz ta' lampi,

— tubu kapillari ta' ħġieġ li jirreżisti s-sħana magħluq minn naħa
waħda (ara 1.6.1.1).

Ara l-istandards imsemmija f’ 1.6.1.1. Jistgħu jintużaw ukoll apparati
tal-kejl termoelettriċi b'eżattezza komparabbli.

Figura 3

1.6.1.3.

Determinazzjoni permezz ta' fotoċellula
Apparat u proċedura:

L-apparat jikkonsisti f’ kompartiment tal-metall b'sistema awtomatiz
zata ta' tisħin. Tliet kapillari jimtlew skond il-1.6.1.1. u jitpoġġew filforn.
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Huma disponibbli bosta żidiet lineari biex ikun kalibrat l-apparat u żżieda adattata fit-temperatura hija aġġustata bl-elettriku b'rata kostanti
u lineari magħżula minn qabel. Reġistri juru t-temperatura attwali filforn u t-temperatura tas-sustanza fit-tubi kapillari.

1.6.2.

Uċuh sħan

1.6.2.1.

Il-bank sħun Kofler
Ara l-Appendiċi

1.6.2.2.

Mikroskopju tat-tidwib
Ara l-Appendiċi

1.6.2.3.

Metodu tal-menisku (poliamidi)
Ara l-Appendiċi

Ir-rata tat-tisħin mit-temperatura tat-tidwib għandha tkun inqas minn
1 K/min.

1.6.3.

Metodi għad-determinazzjoni tat-temperatura ta' l-iffriżar
Ara l-Appendiċi

1.6.4.

Analiżi termika

1.6.4.1.

Analiżi termika differenzjali
Ara l-Appendiċi

1.6.4.2.

Kalorimetrija differenzjali ta' l-iskennjar
Ara l-Appendiċi

1.6.5.

Determinazzjoni tal-punt tat-tferrigħ
Ara l-Appendiċi

2.

DATA
Korrezzjoni tat-termometru hija neċessarja f’ xi każijiet.

3.

RAPPURTAR
Ir-rapport tat-test għandu, jekk huwa possibli, jinkludi l-informazzjoni
li ġejja:

— metodu użat

— speċifikazzjoni preċiża tas-sustanza (identità u impuritajiet) u lpass preliminari ta' purifikazzjoni, jekk ikun hemm,

— kalkolu ta' l-eżattezza

Il-medja talanqas żewġ kejlijiet li huma fl-iskala ta' l-eżattezza kalku
lata (ara t-tabelli) hija reġistrata bħala t-temperatura tat-tidwib.
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Jekk id-differenza bejn it-temperatura fil-bidu u fl-istadju finali tattidwib hija fil-limiti ta' l-eżattezza tal-metodu, it-temperatura fl-istadju
finali tat-tidwib tittieħed bħala t-temperatura tat-tidwib; inkella żżewġ temperaturi għandhom ikunu rapportati.
Jekk is-sustanza tiddekomponi jew tissaffa bis-sublimazzjoni qabel
ma tintlaħaq it-temperatura, it-temperatura li fiha jiġi osservat l-effett
għandha tkun rapportata.
L-informazzjoni u r-rimarki kollha relevanti għall-interpretazzjoni tarriżultati għandhom ikunu rapportati, b'mod speċjali fir-rigward ta' limpuritajiet u l-istat fiżiku tas-sustanza.
4.

REFERENZI
(1) OECD, Paris, 1981, Test Guideline 102, Decision of the Council
C(81) 30 final.
(2) IUPAC, B. Le Neindre, B. Vodar, eds. Experimental thermody
namics, Butterworths, London 1975, vol. II, 803–834.
(3) R. Weissberger ed.: Technique of organic Chemistry, Physical
Methods of Organic Chemistry, 3rd ed., Interscience Publ.,
New York, 1959, vol. I, Part I, Chapter VII.
(4) IUPAC, Physicochemical measurements: Catalogue of reference
materials from national laboratories, Pure and applied chemistry,
1976, vol. 48, 505–515.
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Appendiċi
Għal dettalji tekniċi addizzjonali, l-istandards li ġejjin jistgħu jkunu kkonsultati
bħala eżempju.
1.

Metodi kapillari

1.1.

Apparati li jiffissaw it-temperatura ta' tidwib b'banju ta' likwidu

1.2

ASTM E 324-69

Standard test method for relative
initial and final melting points and
the melting range of organic
chemicals

BS 4634

Method for the determination of
melting point and/or melting range

DIN 53181

Bestimmung des Schmelzintervalles
von Harzen nach Kapilarverfarehn

JIS K 00-64

Testing methods for melting point of
chemical products.

Apparati li jiffissaw it-temperatura ta' tidwib bi blokka tal-metall

DIN 53736

Visuelle Bestimmung der Schmelz
temperatur
von
teilkristallinen
Kunststoffen

ISO 1218 (E)

Plastics- polyamides -determination of
“melting point”

2.

Elementi Imsaħħnin

2.1.

Il-bank sħun Kofler

ANSI/ASTM D 3451-76

2.2.

Mikroskopju tat-tidwib
DIN 53736

2.3.

Standard recommended practices for
testing polymeric powder coatings

Visuelle Bestimmung der Schmelz
temperatur
von
teilkristallinen
Kunststoffen.

Metodu tal-menisku (poliamidi)

ISO 1218 (E)

Plastics -poly ami des -determination
of “melting point”
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3.

ANSI/ASTM D 2133-66

Standard specification for acetal resin
injection moulding and extrusion
materials

NF T 51-050

Resines de polyamides. Determina
tion du “point de fusion” methode
du menisque

Metodi għad-determinazzjoni tat-temperatura ta' l-iffriżar

BS 4633

Method for the determination of crys
tallizing point

BS 4695

Method for Determination of Melting
Point of petroleum wax (Cooling
Curve)

DIN 51421

Bestimmung des Gefrierpunktes von
Flugkraftstoffen, Ottokraftstoffen und
Motorenbenzolen

ISO 2207

Cires de petrole: determination de la
temperature de figeage

DIN 53175

Bestimmung des Erstarrungspunktes
von Fettsiiuren

NF T 60-114

Point de fusion des paraffines

NF T 20-051

Methode de determination du point
de
cristallisation
(point
de
Congelation

ISO 1392

Method for the determination of the
freezing point

4.

Analiżi termika

4.1.

Analiżi termika differenzjali

ASTM E 537-76

Standard method for assessing the
thermal stability of chemicals by
methods of differential thermal
analysis

ASTM E 473-85

Standard definitions of terms relating
to thermal analysis
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4.2.

5.

ASTM E 472-86

Standard practice for reporting ther
moanalytical DATA

DIN 51005

Thermische Analyse, Begriffe

Kalorimetrija differenzjali ta' l-iskennjar

ASTM E 537-76

Standard method for assessing the
thermal stability of chemicals by
methods of differential thermal
analysis

ASTM E 473-85

Standard definitions of terms relating
to thermal analysis

ASTM E 472-86

Standard practice for reporting ther
moanalytical DATA

DIN 51005

Thermische Analyse, Begriffe

Determinazzjoni tal-punt tat-tferriegħ

NBN 52014

Echantillonnage et analyse des
produits du petrole: Point de trouble
et point d'ecoulement limite -Mons
terneming en ontleding van aardolie
producten:
Troebelingspunt
en
vloeipunt

ASTM D 97-66

Standard test method for pour point
of petroleum oils

ISO 3016

Petroleum oils –Determination of
pour point
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A.2.
1.

TEMPERATURA TAT-TGĦOLIJA

METODU
Il-maġġoranza tal-metodi mfissra huma bbażati fuq il-linjagwida tatTest OECD (1). Il-prinċipji fundamentali huma mogħtija fir-referenzi
(2) u (3).

1.1.

DAĦLA
Il-metodi u l-apparati mfissra hawnhekk jistgħu jiġu applikati għal
likwidu u għal sustanzi li jiddewbu bil-mod f’ temperatura baxxa, bilkondizzjoni li dawn ma jkollhomx xi reazzjoni kimika taħt it-tempe
ratura tat-tgħolija (eż.: awto-ossidazzjoni, traspożizzjoni, degradaz
zjoni, eċċ.). Il-metodi jistgħu jiġu applikati għal sustanzi likwidi
puri u impuri.
Issir enfasi fuq il-metodi li jużaw osservazzjoni permezz ta' fotoċel
lula u analiżi termika, għaliex dawn il-metodi jippermettu d-determi
nazzjoni tat-temperaturi tat-tidwib kif ukoll dawk tat-tgħolija. Barra
dan, il-kejlijiet jistgħu jsiru b'mod awtomatiku.
Il-“metodu dinamiku” għandu l-vantaġġ li jista' jiġi applikat ukoll
għad-determinazzjoni tal-pressjoni tal-fwar u mhuwiex neċessarju li
t-temperatura tat-tgħolija tkun korretta sal-pressjoni normali (101,325
kPa) għaliex il-pressjoni normali tista' tiġi aġġustata matul il-kejl
minn manostat.
Rimarki:
L-influwenza ta' impuritajiet fuq id-determinazzjoni tat-temperatura
tat-tgħolija tiddependi l-aktar fuq in-natura ta' l-impurità. Meta filkampjun ikun hemm impuritajiet volatili, li jistgħu jaffetwaw ir-riżul
tati, is-sustanza tista' tiġi ppurifikata.

1.2.

TIFSIRIET U UNITAJIET
It-temperatura normali tat-tgħolija hija mfissra bħala t-temperatura li
fiha l-pressjoni tal-fwar tal-likwidu hija 101,325 kPa.
Jekk it-temperatura tat-tgħolija ma titkejjilx fi pressjoni atmosferika
normali, id-dependenza tat-temperatura fuq il-pressjoni tal-fwar tista'
tiġi deskritta bl-ekwazzjoni Clausius-Clapeyron:

log p ¼

Δ Hv
þ const:
2,3 RT

fejn:
P

= il-pressjoni tal-fwar tas-sustanza f’ pascals

ΔHv = is-sħana ta' evaporizzazzjoni tiegħu f’ J mol-1
R

= il-kostanti universali molari tal-gass = 8,314 mol-1 K-1

T

= it-temperatura termodinamika, f’ K

It-temperatura tat-tgħolija hija murija skond il-pressjoni ta' l-ambjent
matul il-kejl.
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Bdil
Pressjoni (unitajiet: kPa)
100 kPa = 1 bar = 0,1 MPa
(“bar” għadha permessa iżda mhux rakkomandata)
133 Pa = 1 mm Hg = 1 Torr
(l-unitajiet “mm Hg” u “Tor” mhumiex permessi).
1 atm

= atmosfera standard = 101 325 Pa
(l-unità “atm” mhix permessa).

Temperatura (unitajiet: K)
t = T - 273,15 K
t:

temperatura Celsius, grad Celsius ( oC)

T: temperatura termodinamika, kelvin (K)
1.3.

SUSTANZI TA' REFERENZA
M'hemmx bżonn li jintużaw sustanzi ta' referenza fil-każijietjiet
kollha kull meta tkun qed tiġi investigata sustanza ġdida. Huma
primarjament qegħdin biex ikun iċċekkjat ir-rendiment tal-metodu
minn żmien għal żmien u sabiex jippermettu paragun ma' riżultati
minn metodi oħra.
Xi sustanzi ta' kalibrazzjoni jinsabu fil-metodi elenkati fl-Appendiċi.

1.4.

PRINĊIPJU TAL-METODU TA' L-ITTESTJAR
Ħames metodi għad-determinazzjoni tat-temperatura tat-tgħolija
(skala tat-temperatura tat-tgħolija) huma bbażati fuq il-kejl tat-tempe
ratura tat-tgħolija, tnejn oħra huma bbażati fuq analiżi termika.

1.4.1.

Determinazzjoni bl-użu ta' l-ebulliometer
L-ebulliometers kienu żviluppati oriġinarjament għad-determinazzjoni
tal-piż molekulari permezz taż-żieda fit-temperatura tat-tgħolija, iżda
huma adattati wkoll għal kejl eżatt tat-temperatura tat-tgħolija.
Apparat sempliċi ħafna huwa mfisser fl-ASTM D 1120-72 (ara lAppendiċi). Il-likwidu jissaħħan f’ dan l-apparat taħt kondizzjonijiet
ta' ekwilibriju fi pressjoni atmosferika sakemm jiftaħ jagħli.

1.4.2.

Metodu dinamiku
Dan il-metodu jinvolvi il-kejl tat-temperatura tar-rikondensazzjoni talfwar permezz ta' termometru adattat fir-rifluss waqt it-tgħolija. B'dan
il-metodu l-pressjoni tista' tiġi varjata.

1.4.3.

Metodu ta' distillazzjoni għat-temperatura tat-tgħolija
Dan il-metodu jinvolvi d-distillazzjoni tal-likwidu u l-kejl tat-tempe
ratura tar-rikondensazzjoni tal-fwar u d-determinazzjoni ta' l-ammont
ta' l-iddistillat.
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1.4.4.

Metodu skond Siwoloboff
Kampjun jissaħħan f’ tubu għall-kampjun, li jkun mgħaddas f’
likwidu ġo banju sħun. Kapillari mgħaqqda, li fiha bużżieqa ta' larja fil-parti t'isfel, tiġi mgħaddsa fit-tubu bil-kampjun.

1.4.5.

Determinazzjoni permezz ta' fotoċellula
Skond il-prinċipju Siwoloboff, kejl foto-elettriku awtomatiku jsir bittlugħ tal-bżieżaq.

1.4.6.

Analiżi termika differenzjali
Din it-teknika tirreġistra d-differenza fit-temperaturi bejn is-sustanza
u l-materjal ta' referenza bħala funzjoni tat-temperatura, waqt li ssustanza u l-materjal ta' referenza huma suġġetti għall-istess
programm kontrollat ta' temperatura. Meta l-kampjun jgħaddi minn
transizzjoni li tinvolvi bidla ta' entalpija, dik il-bidla hija indikata
b'devjazzjoni endotermika (tidwib) jew eżotermika (iffriżar) millinja ta' bażi tar-reġistru tat-temperatura.

1.4.7.

Kalorimetrija differenzjali ta' l-iskennjar
Din it-teknika tirreġistra d-differenza fl-enerġija introdotta f’ sustanza
u dik introdotta f'materjal ta' referenza, bħala funzjoni tat-temperatura,
waqt li s-sustanza u l-materjal ta' referenza huma suġġetti għall-istess
programm kontrollat ta' temperatura. Din l-enerġija hija l-enerġija
meħtieġa biex id-differenza tat-temperatura bejn is-sustanza u lmaterjal ta' referenza tinżamm żero. Meta l-kampjun jgħaddi minn
transizzjoni li tinvolvi bidla ta' entalpija, dik il-bidla hija indikata
b'devjazzjoni endotermika (tgħolija) mil-linja ta' bażi tar-reġistru talfluss tas-sħana.

1.5.

KRITERJI TA' KWALITÀ
L-applikabbiltà u l-eżattezza tal-metodi differenti użati għad-determi
nazzjoni tat-temperatura tat-tgħolija/ta' l-iskala tat-tgħolija huma
mniżżla fit-tabella 1:

Tabella 1
Paragun tal-metodi
Kalkolu ta' l-eżattezza

Metodu ta' kejl

L-ebulliometer

± 1,4 K (sa 373 K) (1) (2)
± 2,5 K (sa 600 K) (1) (2)

Il-metodu dinamiku

± 0,5 K (sa 600 K) (2)

Il-proċess ta' distillazzjoni (skala
ta'tgħolija)

± 0,5 K (sa 600 K)

Il-metodu skond Siwoloboff

± 2 K (sa 600 K) (2)

Osservazzjoni
fotoċellula

permezz

ta'

Standard eżistenti

ASTM D 1120-72 (1)

ISO/R 918, DIN 53171, BS
4591/71

± 0,3 K (sa 373 K) (2)

termika

± 0,5 K (sa 600 K)
± 2,0 K (sa 1 273 K)

ASTM E 537-76

Il-kalorimetrija differenzjali ta' liskennjar

± 0,5 K (sa 600 K)
± 2,0 K (sa 1 273 K)

ASTM E 537-76

Il-kalorimetrija
differenzjali

(1) Din l-eżattezza hija valida biss għall-apparat sempliċi kif eż. mfisser f‘ ASTM D 1120-72; tista’ tkun imtejba b’
apparati ebulliometer aktar sofistikati.
(2) Validi biss għal sustanzi puri. L-użu f’ ċirkustanzi oħra għandu jkun ġustifikat.
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1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODI
Kważi l-proċeduri għall-metodi ta' ttestjar kollhatfissru fi standards
internazzjonali u nazzjonali (Ara l-Appendiċi).

1.6.1.

L-ebulliometer
Ara l-Appendiċi.

1.6.2.

Il-metodu dinamiku
Ara l-metodu ta' ttestjar A.4. għad-determinazzjoni tal-pressjoni talfwar.

It-temperatura tat-tgħolija osservata bi pressjoni applikata ta' 101,325
kPa hija reġistrata.

1.6.3.

Il-proċess ta' distillazzjoni (skala tat-tgħolija)
Ara l-Appendiċi.

1.6.4.

Il-metodu skond Siwoloboff
Il-kampjun jissaħħan f'apparat ta' temperatura tat-tidwib f'tubu għallkampjun, b'dijametru ta' approssimattivament 5 mm (figura 1).

Il-figura 1 turi tip ta' apparat standardizzat ta' temperatura tat-tidwib u
tat-tgħolija (JIS K 0064) (magħmul mill-ħġieġ, l-ispeċifikazzjonijiet
kollha f’ millimetri).

Figura 1

Tubu kapillari (kapillari tat-tgħolija) li huwa magħluq madwar 1 cm
’il fuq mill-parti t’isfel tat-tubu jitpoġġa fit-tubu għall-kampjun. Issustanza tat-test tiżdied sa livell tali li l-parti mgħaqqda tal-kapillari
tkun taħt il-wiċċ tal-likwidu. It-tubu għall-kampjun li fih il-kapillari
tat-tgħolija huwa marbut mat-termometru permezz ta' lastiku jew
huwa mwaħħal b'irfid mal-ġenb (ara figura 2).
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Figura 2

Figura 3

Il-prinċipju skond Siwoloboff

Il-prinċipju mmodifikat

Il-banju ta' likwidu jintgħażel skond it-temperatura tat-tgħolija. F’
temperaturi ta' 573 K, jista' jintuża żejt tas-silikone. Il-paraffina
likwida tista' tintuża biss sa 473 K. Għall-bidu t-tisħin tal-banju
ta'likwidu għandu jkun aġġustat sa żieda fit-temperatura ta' 3
K/min. Il-banju ta' likwidu jrid jitħawwad. F’ madwar 10 K taħt ittemperatura tat-tgħolija mistennija, it-tisħin jitnaqqas sabiex ir-rata
fiż-żieda tat-temperatura tkun anqas minn 1 K/min. Meta tkun se
tintlaħaq it-temperatura tat-tgħolija, jibdew jitfaċċaw b'mod rapidu
bżieżaq fil-kapillari li tkun qed tagħli.
It-temperatura tat-tgħolija hija dik it-temperatura li, fil-waqt ta' tkessiħ
momentarju, is-serje ta' bżieżaq tieqaf u l-fluwidu f’ daqqa waħda
jerġa' jibda tiegħla fil-kapillari. Il-qari korrispondenti tat-termometru
huwa t-temperatura tat-tgħolija tas-sustanza.
Fil-prinċipju mmodifikat (figura 3) t-temperatura tat-tgħolija hija
ddeterminata f’kapillari ta' temperatura tat-tidwib. Hija tiġġebbed sa
punt fin ta' madwar 2 cm fit-tul (a) u ammont żgħir tal-kampjun
jinġibed ’il fuq. Il-parti l-miftuħa tal-kapillari fin tingħalaq billi
tiddewweb, b'mod li jkun hemm buieqa ta' l-arja fit-tarf. Waqt ittisħin fl-apparat tat-temperatura tat-tidwib (b) l-bużżieqa ta' l-arja
tespandi. It-temperatura tat-tgħolija tikkorrispondi mat-temperatura li
fiha t-tapp tas-sustanza jilħaq il-livell tas-superfiċje tal-banju ta'
likwidu (ċ).
1.6.5.

Osservazzjoni permezz ta' fotoċellula
Il-kampjun jissaħħan f-tubu kapillari ġo blokka tal-metall imsaħħna.
Raġġ ta' dawl jiġi dirett, f’toqob adattati fil-blokka, minn ġo s-sustanza
għal fuq fotoċellula kkalibrata b'mod preċiż.
Waqt iż-żieda fit-temperatura tal-kampjun, bżieżaq ta' l-arja singoli
jitfaċċaw mill-kapillari li tkun qed tagħli. Meta tintlaħaq it-temperatura
tat-tgħolija n-numru ta' bżieżaq jiżdied ħafna. Dan jikkawża bidla flintensità tad-dawl, irreġistrata minn fotoċellula, u jagħti sinjal ta' waqfien
lill-indikatur li jkun qed jaqra t-temperatura tat-termometru tal-platinu ta'
reżistenza li jkun fil-blokka.
Dan il-metodu huwa speċjalment utli għaliex jippermetti determinaz
zjonijiet taħt it-temperatura ambjentali sa 253,15 K (-20 oC) mingħajr
ebda bidliet fl-apparat. Kemm jitpoġġa l-istrument f'banju li jkessaħ.
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1.6.6.

Analiżi termika

1.6.6.1.

Analiżi termika differenzjali
Ara l-Appendiċi.

1.6.6.2.

Kalorimetrija differenzjali ta' l-iskennjar
Ara l-Appendiċi.

2.

DATA
B'devjazzjonijiet żgħar mill-pressjoni normali (max. ± 5 kPa) ittemperaturi tat-tgħolija huma normalizzati sa Tn permezz ta' l-ekwaz
zjoni numru-valur minn Sidney Young li ġejja:
Tn = T + (fT x Δp)
fejn:
Δp = (101,325 – p) [nnota s-sinjal]
P

= il-kejl tal-pressjoni f’kPa

fT = ir-rata ta' bidla fit-temperatura tat-tgħolija bi pressjoni f’K/kPa
T

= it-temperatura tat-tgħolija mkejla f’K

Tn = it-temperatura tat-tgħolija korretta sal-pressjoni normali f’K
Għal ħafna sustanzi l-fatturi tal-korrezzjoni tat-temperatura, fT, u lekwazzjonijiet għall-approssimazzjoni tagħhom huma inklużi fl-istan
dards internazzjonali u nazzjonali msemmija hawn fuq.
Eż, il-metodu tad-DIN 53171 isemmi l-korrezzjonijiet mhux bilfors
eżatti li ġejjin għal solventi inklużi fiż-żebgħa:
Tabella 2
Temperatura – il-fatturi ta' korrezzjonijiet ft
Temperatura T (K)

Fattur ta' korrezzjoni fT (K/kPa)

323,15

0,26

348,15

0,28

373,15

0,31

398,15

0,33

423,15

0,35

448,15

0,37

473,15

0,39

498,15

0,41

523,15

0,4

548,15

0,45

573,15

0,47
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3.

RAPPURTAR
Ir-rapport tat-test għandu, jekk possibbli, jinkludi l-informazzjoni li
ġejja:
— il-metodu użat
— l-ispeċifikazzjoni preċiża tas-sustanza (identità u impuritajiet) u listadju preliminarju ta' purifikazzjoni, jekk hemm,
— kalkolu ta' l-eżattezza.
Il-medja ta' mill-inqas żewġ temperaturi li huma fl-iskala tal-kalkolu
ta' l-eżattezza (ara t-Tabella 1) hija rrapurtata bħala t-temperatura tattgħolija.
It-temperaturi tat-tgħolija mkejla u l-medji tagħhom għandhom ikunu
ddikjarati u l-pressjoni (jiet) li fihom saru l-kejlijiet għandhom ikunu
rrapurtati f’kPa. Il-pressjoni għandha tkun preferibbilment qrib ilpressjoni atmosferika normali.
L-informazzjoni kollha u r-rimarki relevanti għall-interpretazzjoni tarriżultati għandhom ikunu rrapurtati, b'mod speċjali rigward l-impuri
tajiet u l-istat fiżiku tas-sustanza.

4.

REFERENZI
(1) OECD, Paris, 1981, Test Guideline 103, Decision of the Council
C (81) 30 final.
(2) IUPAC, B. Le Neindre, B. Vodar, editions. Experimental ther
modynamics, Butterworths, London 1975, volume II.
(3) R. Weissberger edition: Technique of organic chemistry, Physical
methods of organic chemistry, Third Edition, Interscience Publi
cations, New York, 1959, volume I, Part I, Chapter VIII.
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Appendiċi
Għal dettalji tekniċi addizzjonali, l-istandards li ġejjin jistgħu jkunu kkonsultati
bħala eżempju.
1.

L-ebulliometer

1.1

Apparati li jiffissaw it-temperatura ta' tidwib b'banju ta' likwidu
ASTM D 1120-72

2.

3.

Standard test method for boiling point of
engine anti-freezes

Il-proċess ta' distillazzjoni (l-iskala tat-tgħolija)
ISO 918:1989:

Test Method for Distillation (Distillation
Yield and Distillation Range)

BS 4349/68

Method for determination of distillation of
petroleum products

BS 4591/71

Method for the determination of distillation
characteristics

DIN 53171

Losungsmittel fur Anstrichstoffe, Bestim
mung des Siedeverlaufes

NF T 20-608

Distillation:determination du rendement et
de l'intervalle de distillation

L-analiżi termika differenzjali u l-kalorimetrija differenzjali ta' liskennjar
ASTM E 537-76

Standard method for assessing the thermal
stability of chemicals by methods of diffe
rential thermal analysis

ASTM E 473-85

Standard definitions of terms relating to
thermal analysis

ASTM E 472-86

Standard practice for reporting thermoana
lytical data

DIN 51005

Thermische Analyse, Begriffe
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A.3.
1.

DENSITÀ RELATTIVA

METODU
Il-maġġoranza tal-metodi mfissra huma bbażati fuq il-linja gwida tatTest OECD (1). Il-prinċipji fundamentali huma mogħtija fir-referenzi
(2) u (3).

1.1.

DAĦLA
Il-metodi għad-determinazzjoni tad-densità relattiva mfissra hawn
huma applikabbli għal sustanzi solidi u likwidi, mingħajr restrizzjoni
fir-rigward tal-grad ta' purità tagħhom. Id-diversi metodi li għandhom
jintużaw huma mniżżla fit-tabella 1.

1.2.

TIFSIRIET U UNITAJIET
Id-densità relattiva D204 ta' solidi jew likwidi hija l-proporzjoni bejn
il-piż ta' volum tas-sustanza li trid tiġi eżaminata, iddeterminata
f’temperatura ta' 20 oC, u l-piż ta' l-istess volum ta' ilma, iddetermi
nata f’temperatura ta' 4 oC. Id-densità relattiva ma għandhiex dimens
joni.

Id-densità, P, ta' sustanza hija l-kwozjent tal-piż, m, u l-volum
tagħha, v.

Id-densità, P, tingħata f’unitajiet SI, f’kg/m3.

1.3.

SUSTANZI TA' REFERENZA (1) (3)
M'hemmx bżonn li jintużaw sustanzi ta' referenza kull meta tkun qed
tiġi investigata sustanza ġdida. Huma primarjament qegħdin biex ikun
iċċekkjat ir-rendiment tal-metodu minn żmien għal żmien u sabiex
jippermettu paragun ma' riżultati minn metodi oħra.

1.4.

TQABBIL TAL-METODI
Jintużaw erba' klassijiet ta' metodi

1.4.1.

Il-metodi taż-żamma fil-wiċċ

1.4.1.1.

Idrometru (għal sustanzi likwidi)
Jistgħu jinkisbu determinazzjonijiet tad-densità rapidi u eżatti
biżżejjed permezz ta' idrometri li jżommu fil-wiċċ, li jippermettu li
d-densità ta' likwidu titqies mill-fond ta' l-immersjoni bil-qari ta' skala
bi gradazzjoni.

1.4.1.2.

Miżien idrostatiku (għal sustanzi likwidi u solidi)
Id-differenza bejn il-piż tal-kampjun għat-test imkejjel fl-ajru u f'lik
widu adattat (eż. l-ilma) tista' tintuża biex tiddetermina d-densità
tiegħu.

Għal solidi, id-densità mkejla hija kkunsidrata valida biss għal
kampjun partikolari li jkun qed jiġi eżaminat. Għad-determinazzjoni
tad-densità tal-likwidi, oġġett ta' volum magħruf, v, jintiżen l-ewwel
fl-arja u imbagħad fil-likwidu.

1.4.1.3.

Il-metodu ta' l-oġġett mgħaddas (għal sustanzi likwidi) (4)
F’dan il-metodu, id-densità ta' likwidu hija ddeterminata mid-diffe
renza bejn ir-riżultati ta' kejl tal-likwidu qabel u wara l-immersjoni ta'
oġġett ta' volum magħruf fil-likwidu tat-test.
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1.4.2.

Metodi piknometriċi
Għal solidi jew likwidi, jistgħu jintużaw piknometri ta' diversi forom
u ta' volumi magħrufa. Id-densità hija kkalkulata mid-differenza filpiż bejn il-piknometru mimli u vojt u l-volum magħruf tiegħu.

1.4.3.

Piknometru għal paragun fl-arja (għal solidi)
Id-densità ta' solidu fi kwalunkwe forma tista' titkejjel f’temperatura
ambjentali b'piknometru għal paragun bil-gass. Il-volum tas-sustanza
jitkejjel fl-arja jew f’gass inert f’ċilindru ta' volum varjabbli ikkali
brat. Għal kalkolu tad-densità jittieħed kejl wieħed tal-piż wara li jsir
il-kejl tal-volum.

1.4.4.

Densitometru li joxxilla (5) (6) (7)
Id-densità ta' likwidu tista' titkejjel f’densitometru li joxxilla. Oxxil
latur mekkaniku mibni fil-forma ta' tubu-U jiġi vvibrat bil-frekwenza
ta' reżonanza ta' l-oxxilatur li tiddependi fuq il-piż tiegħu. L-introduz
zjoni ta' kampjun tbiddel il-frekwenza ta' reżonanza ta' l-oxxillatur. Lapparat għandu jiġi kkalibrat b'żewġ sustanzi likwidi ta' densitajiet
magħrufa. Dawn is-sustanzi għandhom ikunu preferibbilment magħ
żula b'tali mod li d-densitajiet tagħhom ikopru l-iskala kollha li se
titkejjel.

1.5.

KRITERJI TA' KWALITÀ
L-applikabilità tal-metodi differenti użati għad-determinazzjoni taddensità relattiva hija mniżżla fit-tabella.

1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODI
L-istandards mogħtija bħala eżempji, li għandhom ikunu kkonsultati
għal dettalji tekniċi addizzjonali, huma mehmuża fl-Appendiċi.

Il-testijiet għandhom isiru f’temperatura ta' 20 oC, u għandhom isiru
għall-inqas żewġ kejlijiet.

2.

DATA
Ara l-istandards.

3.

RAPPURTAR
Ir-rapport tat-test għandu, jekk huwa possibli, jinkludi l-informazzjoni
li ġejja:

— il-metodu użat,

— l-ispeċifikazzjoni preċiża tas-sustanza (identità u impuritajiet) u listadju preliminarju ta' purifikazzjoni, jekk hemm,

Id-densità relattiva, D20
4 , għandha tkun irrappurtata kif imfisser f’1.2,
flimkien ma' l-istat fiżiku tas-sustanza mkejla.

L-informazzjoni u r-rimarki kollha relevanti għall-interpretazzjoni tarriżultati għandhom ikunu rrapportati, b'mod speċjali fir-rigward ta' limpuritajiet u l-istat fiżiku tas-sustanza.
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Tabella
Applikabilità tal-metodi
Densità
Metodu ta' kejl
solidu

1.4.1.1. Idrometru

likwidu

Viskożità dinamika
massima possibbli

iva

5 Pa s

Standards eżistenti

ISO 387,
ISO 649-2,
NF T 20-050

1.4.1.2. Miżien
Idrostatiku
(a) solidsi

iva

ISO 1183 (A)

(b) likwidi

iva

5 Pa s

ISO 90 u 758

1.4.1.3. Il-metodu ta'
l-oġġett
mgħaddas

iva

20 Pa s

DIN 53217

1.4.2.

ISO 3507

Piknometru

(a) solidi

iva

ISO 1183(B),
NF T 20-053

(b) likwidi
1.4.3

1.4.4.

M4.

Piknometru
għal paragun
fl-arja
Densitometru
li joxxilla

iva

500 Pa s

iva

ISO 758
DIN 55590 Teil 3,
DIN53243

iva

REFERENZI
(1) OECD, Paris, 1981, Test Guideline 109, Decision of the Council
C(81) 30 final.
(2) R. Weissberger ed., Technique of Organic Chemistry, Physical
Methods of Organic Chemistry, 3rd ed., Chapter IV, Interscience
Publ., New York, 1959, vol. I, Part 1.
(3) IUPAC, Recommended reference materials for realization of
physico-chemical properties, Pure and applied chemistry, 1976,
vol. 48, 508.
(4) Wagenbreth, H., Die Tauchkugel zur Bestimmung der Dichte von
Flüssigkeiten, Technisches Messen tm, 1979, vol.ll, 427–430.
(5) Leopold, H., Die digitale Messung von Flüssigkeiten, Elektronik,
1970, vol. 19, 297–302.
(6) Baumgarten, D., Füllmengenkontrolle bei vorgepackten Erzeug
nissen -Verfahren zur Dichtebestimmung bei flüssigen Produkten
und ihre praktische Anwendung, Die Pharmazeutische Industrie,
1975, vol. 37, 717–726.
(7) Riemann, J., Der Einsatz der digital en Dichtemessung im Braue
reilaboratorium, Brauwissenschaft, 1976, vol. 9, 253–255.

5 Pa s
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Appendiċi
Għal dettalji tekniċi addizzjonali, l-istandards li ġejjin jistgħu jkunu kkonsultati
bħala eżempju.
1.

Il-metodi taż-żamma fil-wiċċ

1.1

Idrometru

DIN 12790, ISO 387

Hydrometer; general instructions

DIN 12791

Part I: Density hydrometers; construction,
adjustment and use
Part II: Density hydrometers; standardized
sizes, designation
Part III: Use and test

1.2

ISO 649-2

Laboratory glassware: Density hydrometers
for general purpose

NF T 20-050

Chemical products for industrial use –
Determination of density of liquids –
Areometric method

DIN 12793

Laboratory
hydrometers

glassware:

range

find

Miżien idrostatiku
Għal sustanzi solidi

ISO 1183

Method A: Methods for determining the
density and relative density of plastics
excluding cellular plastics

NF T 20-049

Chemical products for industrial use –
Determination of the density of solids
other than powders and cellular products
– Hydrostatic balance method

ASTM-D-792

Specific gravity and density of plastics by
displacement

DIN 53479

Testing of plastics and elastomers; deter
mination of density

Għal sustanzi likwidi
ISO 901

ISO 758
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DIN 51757

Testing of mineral oils and related mate
rials; determination of density

ASTM D 941-55, ASTM D 1296-67 and ASTM D 1481-62

1.3

ASTM D 1298

Density, specific gravity or API gravity of
crude petroleum and liquid petroleum
products by hydrometer method

BS 4714

Density, specific gravity or API gravity of
crude petroleum and liquid petroleum
products by hydrometer method

Metodu tat-tagħdis ta' l-oġġett

DIN 53217

2.

Metodi piknometriċi

2.1.

Għal sustanzi likwidi

Testing of paints, varnishes and similar
coating materials; determination of density;
immersed body method

ISO 3507

Pycnometers

ISO 758

Liquid chemical products; determination of
density at 20 oC

DIN 12797

Gay-Lussac pycnometer (for non-volatile
liquids which are not too viscous)

DIN 12798

Lipkin pycnometer (for liquids with a
kinematic viscosity of less than l00. 10-6
m2 s-1 at 15 oC)

DIN 12800

Sprengel pycnometer (for liquids as DIN
12798)

DIN 12801

Reischauer pycnometer (for liquids with a
kinematic viscosity of less than l00. 10-6
m2 s-1 at 20 oC, applicable in particular
also to hydrocarbons and aqueous solu
tions as well as to liquids with higher
vapour pressure, approximately 1 bar at
90 oC)
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DIN 12806

Hubbard pycnometer (for viscous liquids
of all types which do not have too high
a vapour pressure, in particular also for
paints, varnishes and bitumen)

DIN 12807

Bingham pycnometer (for liquids, as in
DIN 12801)

DIN 12808

Jaulmes pycnometer (in particular for
ethanol – water mixture)

DIN 12809

Pycnometer with ground-in thermometer
and capillary side tube (for liquids which
are not too viscous)

DIN 53217

Testing of paints, varnishes and similar
products; determination of density by
pycnometer

DIN 51757

Point 7: Testing of mineral oils and related
materials; determination of density

ASTM D 297

Section 15: Rubber products – chemical
analysis

ASTM D 2111

Method
C:
compounds

BS 4699

Method for determination of specific
gravity and density of petroleum products
(graduated bicapillary pycnometer method)

BS 5903

Method for determination of relative
density and density of petroleum products
by the capillary- stoppered pycnometer
method

NF T 20-053

Chemical products for industrial use –
Determination of density of solids in
powder and liquids – Pyknometric method

Halogenated

organic
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2.2.

3.

Għal sustanzi solidi
ISO 1183

Method B: Methods for determining the
density and relative density of plastics
excluding cellular plastics

NF T 20-053

Chemical products for industrial use
-Determination of density of solids in
powder and liquids -Pyknometric method

DIN 19683

Determination of the density of soils

Piknometru għat-tqabbil ma' l-arja
DIN 55990

Part 3: Prüfung von Anstrichstoffen und
ähnlichen Beschichrungsstoffen; Pulver
lack; Bestimmung der Dichte

DIN 53243

Anstrichstoffe;
Prüfung

Chlorhaltige

Polymere;

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 32
▼M1
A.4.
1.

PRESSJONI TA’ FWAR

METODU
Dan il-metodu huwa ekwivalenti għall-OECD TG 104 (2004).

1.1.

INTORDUZZJONI
Din il-verżjoni riveduta ta’ metodu A 4 (1) tinkludi metodu addizz
jonali, Metodu ta' effużjoni: termogravimetrija iżotermali, maħsuba
għal sustanzi kimiċi bi pressjonijiet baxxi ħafna (sa 10–10 Pa). Fiddawl ta’ bżonnijiet għal proċeduri, speċjalment relati mal-kisba ta’
pressjoni ta’ fwar għal sustanzi bi pressjoni baxxa ta’ fwar, proċeduri
oħra ta’ dan il-metodu huma vvalutati mill-ġdid b’konnessjoni ma’
sensiliet oħra ta’ applikabilità.

Fl-ekwilibriju termodinamiku l-pressjoni ta’ fwar ta’ sustanza pura
hija l-funzjoni ta’ temperatura biss. Il-prinċipji fundamentali huma
deskritti x’imkien ieħor (2)(3).

L-ebda proċedura ta’ kejl waħidha hija applikabbli għas-sensiela
sħiħa ta’ pressjonijiet ta’ fwar minn inqas minn 10–10 għal 105 Pa.
Tmien metodi biex titkejjel il-pressjoni ta’ fwar huma inklużi f’dan ilmetodu li jista' jiġi applikat f’sensiliet differenti ta’ pressjoni ta’ fwar.
Il-metodi varji huma paragunati rigward l-applikazzjoni u s-sensiela
ta' kejl f' Tabella 1. Il-metodi jistgħu jiġu applikati biss għal komposti
li ma jinħallux fil-kundizzjonijiet tat-test. F’każijiet fejn il-metodi
esperimentali ma jistgħux jiġu applikati minħabba raġunijiet tekniċi,
il-pressjoni ta’ fwar tista’ tiġi stmata, u metodu ta’ stima rrikmandat
huwa spjegat fl-Appendiċi.

1.2.

DEFINIZZJONIJIET U UNITAJIET
Il-pressjoni ta' fwar ta' sustanza hija definita bħala l-pressjoni ta'
saturazzjoni fuq sustanza solida jew likwida.

L-unità SI ta’ pressjoni, li hija l-pascal (Pa), għandha tiġi użata. Unità
oħrajn li ġew użati storikament se jingħataw hawn taħt, flimkien malfatturi ta’ konverżjoni tagħhom:

1 Torr

= 1 mm Hg

1 atmosphere

= 1,013 × 105 Pa

1 bar

= 105 Pa

= 1,333 × 102 Pa

L-unità SI ta’ temperatura hija l-kelvin (K). Il-konverżjoni ta’ gradi
Celsius għal kelvin hija skont il-formula:

T = t + 273,15

fejn, T hija l-Kelvin jew temperatura termodinamika u t hija t-tempe
ratura Celsius
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Tabella 1
Sustanzi
Metodu ta’ kejl

Metodu dinamiku

Solid

Liquid

Jinħall malajr

Iva

Metodu statiku

Iva

Iva

Ripetibbiltà stmata

Riproduċibbilità
stmata

sa 25 %

sa 25 %

103 Pa sa 2*103 Pa

1 sa 5 %

1 sa 5 %

2*103 Pa sa 105 Pa

5 sa 10 %

5 sa 10 %

10 Pa sa 105 Pa

Sensiela rakkomandata

10–2 Pa sa 105 Pa (1)
Iva

Iva

5 sa 10 %

5 sa 10 %

Metodu ta' effuż
joni: bilanċ ta'
pressjoni ta' fwar

Iva

Iva

5 sa 20 %

sa 50 %

10–3 sa 1 Pa

Metodu ta' effuż
joni: Ċellula
Knudsen

Iva

Iva

10 sa 30 %

—

10–10 sa 1 P

Metodu ta' effuż
joni: termogravi
metrija iżotermali

Iva

Iva

5 sa 30 %

sa 50 %

10–10 sa 1 Pa

Metodu ta’ satu
razzjoni ta’ gass

Iva

Iva

10 sa 30 %

sa 50 %

10–10 sa 103 Pa

Metodu ta’
dawwâr jdur fuqu
nnifsu

Iva

Iva

10 sa 20 %

—

10–4 sa 0.5 Pa

(1)

1.3.

102 Pa sa 105 Pa

Metodu
iżoteniskopju

Meta tu¿a capacitance manometer

PRINĊIPJU TAT-TEST
Ġeneralment, il-pressjoni ta’ fwar hija determinata f’temperaturi varji.
F'sensiela ta’ temperatura limitata, il-logaritmu tal-pressjoni ta’ fwar
ta’ sustanza pura hija funzjoni lineari tal-invers tat-temperatura termo
dinamika skont l-ekwazzjoni Clapeyron-Clausius simplifikata.

log p ¼

ΔHv
þ constant
2,3RT

fejn:

p

= huwa l-pressjoni ta’ fwar f’pascals

ΔHv = is-sħana ta’ vaporizzazzjoni f’J mol–1

R

= il-kostanti universali ta’ gass, 8,314 J mol–1 K–1

T

= it-temperatura f’K
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1.4.

SUSTANZI TA' REFERENZA
Sustanzi ta’ referenza ma għandhomx għalfejn jiġu użati. Huma utli
primarjament biex jiġi ċċekjat ir-rendiment ta’ metodu minn żmien
għall-ieħor u kif ukoll biex jippermetti paragun bejn riżultati ta’
metodi differenti.

1.5.

DESKRIZZJONI TAL-METODU

1.5.1.

Metodu dinamiku (Metodu ta’ Cottrell)

1.5.1.1.

Prinċipju
Il-pressjoni ta’ fwar hija determinata billi titkejjel it-temperatura ta’
togħlija tas-sustanzi f’pressjonijiet varji speċifikati bejn wieħed u
ieħor 103 u 105 Pa. Dan il-metodu huwa wkoll irrikmandat għaddeterminazzjoni tat-temperatura ta’ togħlija. Għal dak l-għan huwa
utli sa 600K. It-temperaturi ta’ togħlija ta’ likwidi huma ċirka
0,1 °C ogħla f’fond ta’ 3 sa 4 ċm milli fil-wiċċ minħabba pressjoni
idrostatika tal-kolonna ta’ likwidu. Fil-metodu Cottrell (4) it-termo
metru huwa mqiegħed fil-fwar fuq il-wiċċ tal-likwidu u l-likwidu
jagħli jiġi mġiegħel jippompja lilu nnifsu kontinwament fuq ilbozza tat-termometru. Saff irqiq ta’ likwidu li hu f’ekwilibrju malfwar fi pressjoni atmosferika jgħatti l-bozza. It-termometru għalhekk
jaqra l-punt ta’ togħlija veru, mingħajr żbalji kkaġunati minn press
joni ta’ sħana eċċessiva u pressjoni idrostatika. Il-pompa li oriġinar
jament kienet użata minn Cottrell hija murija fil-figura 1. Tubu A
jkun fih il-likwidu jagħli. Fil ta’ platinu B issiġillat fil-qiegħ jgħin
togħlija uniformi. It-tubu tal-ġenb C jagħti għal kondensatur, u lgħant D jipprevjeni l-kondensat kiesaħ milli jilħaq it-termometru E.
Meta l-likwidu f’A jkun jagħli, bżieżaq u likwidu maqbuda millenbut jiġu mferra’ miż-żewġ idejn tal-pompa F fuq il-bozza tattermometru.

Figura 1

Figura 2
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Pompa ta’ Cottrell (4)

A: Akkopjament termiku

B: Volum ta’ buffer ta’ vojt

C: Arloġġ ta’ pressjoni

D: Vojt

E: Punt ta’ kejl

F: Element li jsaħħan ca. 150 W

1.5.1.2.

Apparat
Apparat magħmul b’reqqa kbira, li juża l-prinċipju Cottrell, huwa
muri fil-figura 2. Jikkonsisti f'tubu b'sezzjoni ta' togħlija fil-parti liktar baxxa, apparat li jkessaħ fil-parti tan-nofs, u ftuħ u xifer fil-parti
iktar ’il fuq. Il-pompa Cottrell hija mqiegħda fis-sezzjoni ta’ togħlija
li hija msaħħna permezz ta’ cartridge elettriku. It-temperatura hija
mkejla b’akkopjament termiku mgħotti b'materjal li jifred, jew termo
metru ta' reżistenza li jidħol minn max-xifer ta' fuq. Il-ftuħ huwa
mwaħħal mas-sistema ta’ regolazzjoni ta’ pressjoni. Dan tal-aħħar
jikkonsisti f’pompa ta’ vojt, volum ta’ buffer, manostat biex jerħi
n-nitroġenu jidħol sabiex tiġi regolata l-pressjoni u manometru.

1.5.1.3.

Proċedura
Is-sustanza hija mqiegħda fis-sezzjoni ta’ togħlija. Jistgħu jinħolqu
problemi rigward solidi li mhumiex trab iżda dawn jistgħu xi kultant
jissolvew billi jissaħħan il-materjal ta’ kesħa li jgħatti. L-apparat
huwa issiġillat fix-xifer u jitneħħa l-gass mis-sustanza. Sustanzi li
jipproduċu ragħwa ma jistgħux jiġu mkejla b’dan il-metodu.

L-iktar pressjoni baxxa mixtieqa hija mbagħad issettjata u s-sistema
ta’ sħana hija mixgħula. Fl-istess ħin, is-sensur tat-temperatura huwa
mwaħħal ma’ reġistratur.

Ekwilibriju jintlaħaq meta temperatura kostanti ta’ togħlija hija rreġis
trata waqt pressjoni kostanti. Irid ikun hemm attenzjoni partikolari
biex jiġu evitati skossi waqt it-togħlija. Barra minn hekk, kondensaz
zjoni sħiħa trid isseħħ fuq l-element li jkessaħ. Meta tkun qed tiġi
ddeterminata l-pressjoni ta’ fwar ta’ solidi li jinħallu b’mod baxx,
għandha tingħata attenzjoni biex il-kondensatur ma’ jitħalliex jeħel.

Wara li jiġi rreġistrat dan il-punt ta’ ekwilibrju, pressjoni ogħla tiġi
ssettjata. Il-proċess ikompli b’dan il-mod sakemm tintlaħaq 105 Pa
(ċirka 5 sa 10 punti ta’ kejl b’kollox). Bħala kontroll, punti ta’
ekwilibriju għandhom jiġu ripetuti bi pressjonijiet inqas.

1.5.2.

Metodu statiku

1.5.2.1.

Prinċipju
Fil-metodu statiku (5), il-pressjoni ta’ fwar f’ekwilibriju termodina
miku hija determinata f’temperatura speċifika. Dan il-metodu huwa
xieraq għal sustanzi u likwidi u solidi multikomponenti fis-sensiela
minn 10–1 sa 105 u, jekk ikun hemm attenzjoni, anki fis-sensiela 1 sa
10 Pa.
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1.5.2.2.

Apparat
It-tagħmir jikkonsisti f’banju b’temperatura kostanti (preċiżjoni ta’ ±
0,2 K), kontenitur għall-kampjun imwaħħal ma' fil ta' vojt, mano
metru u sistema li tirregola l-pressjoni. Il-kamra tal-kampjun (figura
3a) hija mwaħħla mal-fil ta’ vojt permezz ta’ valvola u manometru
differenzjali (Tubu U li fih likwidu xieraq tal-manometru) li jservi
bħala indikatur ta’ zero. Merkurju, silikoni u ftalati huma tajbin għal
użu fil-manometru differenzjali, iżda dan jiddependi fuq is-sensiela
ta’ pressjoni u l-mġiba kimika tas-sustanza tat-test. Madankollu,
minħabba beżgħat ta’ natura ambjentali, l-użu ta' merkurju għandu
jiġi evitat, jekk possibbli. Is-sustanza tat-test ma għandiex tinħall
notevolment ġol-likwidu tat-tubu U, jew tagħmel reazzjoni miegħu.
Arloġġ ta’ pressjoni jista’ jintuża minflok tubu U (figura 3b). Għallmanometru, jista’ jintuża l-merkurju fis-sensiela minn pressjoni
normali ’l isfel sa 102 Pa, waqt li likwidi u ftalati ta’ silikon huma
tajbin għal użu taħt 102 Pa ’l isfel sa 10 Pa. Hemm arloġġi ta’
pressjoni oħrajn li jistgħu jintużaw taħt 102 Pa u manometri ta’
kapaċità ta’ membrana li tissaħħan jistgħu anki jiġu użati taħt 10–1
Pa. It-temperatura hija mkejla fuq il-ħajt ta' barra tal-kontenitur li
jkun fih il-kampjun jew fil-kontenitur innifsu.

1.5.2.3.

Proċedura
Billi tuża l-apparat kif deskritt fil-figura 3a, imla t-tubu U bil-likwidu
magħżul, li minnu jrid jitneħħa l-gass f’temperatura għolja qabel ma
jittieħdu l-valuri. Is-sustanza tat-test titqiegħed fit-tagħmir u minnha
jitneħħa l-gass f’temperatura mnaqqsa. F'każ ta' kampjun b’kompo
nent multiplu, it-temperatura trid tkun baxxa biżżejjed biex tiżgura li
l-kompożizzjoni tal-materjal ma tinbidilx. L-ekwilibriju jista’ jint
laħaq iktar malajr billi tħawwad il-kampjun. Il-kampjun jista’ jiġi
mkessaħ b’nitroġenu likwidu jew silġ niexef, iżda għandha tingħata
attenzjoni sabiex tiġi evitata l-kondensazzjoni tal-arja jew tal-likwidu
tal-pompa. Bil-valvola fuq il-kontenitur kampjun miftuħa, għandha
tiġi applikata aspirazzjoni għal ftit minuti sabiex titneħħa l-arja.
Jekk ikun neċessarju, l-operazzjoni ta’ tneħħija ta’ gass tiġi ripetuta
għal diversi drabi.

Figura 3a

Figura 3b
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Meta l-kampjun jiġi msaħħan bil-valvola magħluqa, il-pressjoni talfwar tiżdied. Dan jibdel l-ekwilibriju tal-likwidu fit-tubu U. Sabiex
jagħmel tajjeb għal dan, nitroġenu jew arja jiddaħħal/tiddaħħal fittagħmir sakemm l-indikatur ta’ pressjoni differenzjali jerġa’ jiġi żero.
Il-pressjoni meħtieġa għal dan tista’ tinqara mill-manometru jew minn
għodda ta’ preċiżjoni ikbar. Din il-pressjoni taqbel mal-pressjoni ta’
fwar tas-sustanza fit-temperatura tal-kejl. Billi tuża l-apparat deskritt
fil-figura 3 b, il-pressjoni ta’ fwar tinqara direttament.

Il-pressjoni ta’ fwar hija determinata f’intervalli ta’ temperaturi
konvenjentement żgħar (ċirka 5 sa 10 punti ta’ kejl b’kollox) salmassimu tat-temperatura mixtieqa.

Indikazzjonijiet f’temperatura baxxa għandhom jiġu ripetuti bħala
kontroll. Jekk il-valuri miġjuba mill-indikazzjonijiet ripetuti ma
jaqblux mal-kurva li tindika temperatura għola, dan jista' jkun
minħabba waħda minn dawn is-sitwazzjonijiet li ġejjin:

i) il-kampjun għad fih l-arja (eż fil-każ ta’ materjali viskużi ħafna)
jew sustanzi b’togħlija baxxa li joħorġu waqt li jkun qed jiġi
msaħħan;

ii) is-sustanza tkun suġġetta għal reazzjoni kimika fis-sensiela ta’
temperaturi mistħarrġa (eż dekompożizzjoni, polimerizzazzjoni).

1.5.3.

Metodu ta’ Iżoteniskopju

1.5.3.1.

Prinċipju
L-iżoteniskopju (6) hu bbażat fuq il-prinċipju tal-metodu statiku. Ilmetodu jinvolvi li tpoġġi kampjun f’bozza miżmuma f’temperatura
kostanti u mwaħħla ma’ manometru u pompa ta’ vojt. Impuritajiet
iktar volatili mis-sustanza huma mneħħija billi jitneħħa l-gass fi
pressjoni imnaqqsa. Il-pressjoni ta’ fwar tal-kampjun f’temperaturi
magħżula hija bilanċjata bi pressjoni magħrufa ta’ gass li ma jagħ
milx reazzjoni. L-iżoteniskopju kien żviluppat biex ikejjel il-pressjoni
ta' fwar ta' ċerti idrokarboni likwidi iżda hija adegwata għall-investi
gazzjoni ta' solidi wkoll. Il-metodu ma huwiex ġeneralment xieraq
għal sistemi b’iktar minn komponent wieħed. Ir-riżultati huma
suġġetti biss għal żbalji żgħar f’każ ta’ kampjuni ta’ impuritajiet
mhux volatili. Is-sensiela rrikmandata hija 102 sa 105 Pa.

1.5.3.2.

Apparat
Eżempju ta’ tagħmir ta’ kejl huwa muri fil-figura 4. Deskrizzjoni
sħiħa tinsab f’ASTM D 2879-86 (6).
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1.5.3.3.

Proċedura
Fil-każ ta’ likwidi, is-sustanza nnifisha sservi bħala l-likwidu filmanometru differenzjali. Kwantità tal-likwidu, biżżejjed biex timla
l-bozza u l-iqsar sieq tal-manometru, hija mqiegħda fuq l-iżotenis
kopju. L-iżoteniskopju huwa mwaħħal ma’ sistema ta’ vojt u mbattal,
imbagħad mimli bin-nitroġenu. It-tbattil u t-tisfija tas-sistema huma
ripetuti darbtjen biex jitneħħa l-ossiġnu li jifdal. L-iżoteniskopju
mimli huwa mqiegħed f’pożizzjoni orizzontali sabiex il-kampjun jinx
tered u jifforma saff irqieq fil-bozza tal-kampjun u manometru. Ilpressjoni tas-sistema titnaqqas għal 133 Pa u l-kampjun huwa
msaħħan bil-mod sakemm jagħli (tneħħija ta’ gassijiet maħlula). Liżoteniskpju huwa mbagħad imqiegħed b’ċertu mod li l-kampjun
jirritorna lejn il-bozza u jimla s-sieq il-qasira tal-manometru. Il-press
joni tinżamm 133 Pa. Il-qarnuna maħruġa ’l barra tal-bozza talkampjun hija msaħħna bi fjamma żgħira sakemm il-fwar tal-kampjun
li joħroġ jespandi biżżejjed b’mod li jħarrek parti mill-kampjun millparti l-iktar ’l fuq tal-bozza u id tal-manometru u jqiegħda fil-mano
metru, waqt li joħloq spazzju mimli bil-fwar u ħieles minn nitroġenu.
L-iżoteniskopju huwa mbagħad imqiegħed f’banju b’temperatura
kostanti, u l-pressjoni tan-nitroġenu hija aġġustata sakemm tiġi daqs
dik tal-kampjun. Fl-ekwilibriju, il-pressjoni tan-nitroġenu tiġi daqs
dik tal-fwar tas-sustanza.

Figura 4

F’każ ta’ solidi, u jiddependi fuq is-sensiliet ta’ pressjoni u tempera
tura, likwidi tal-manometru bħal likwidi u ftalati ta’ silikon huma
użati. Il-likwidu ta’ manometru bla gass huwa mqiegħed ġol-biċċa
maħruġa l-barra fuq l-id it-twila tal-iżoteniskopju. Imbagħad is-solidu
li se jiġi mistħarreġ jitqiegħed fil-bozza ta’ kampjun u minnu jitneħħa
l-gass f’temperatura għolja. Wara dak, l-iżoteniskopju jiġi mmejjel
sabiex il-likwidu ta’ manometru jkun jista’ jidħol fit-tubu U.
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1.5.4.

Metodu ta' effużjoni: bilanċ ta’ pressjoni ta’ fwar (7)

1.5.4.1.

Prinċipju
Kampjun tas-sustanza tat-test jiġi msaħħan f’forn żgħir u mqiegħed
f’vażett forma ta’ qampiena (bell jar) mbattal. Il-forn huwa mgħotti
b’għatu li fih toqob zgħar ta’ dijametri magħrufa. Il-fwar tas-sustanza,
li joħroġ minn waħda mit-toqob, huwa mmexxi għal fuq plattina ta’
miżien sensittiv ħafna li huwa wkoll magħluq fil-vażett forma ta’
qampiena. F’xi diżinni l-plattina tal-miżien hija mdawwra b’kaxxa
li tkessaħ li tipprovdi ħruġ ta' sħana 'l barra permezz ta’ konduzzjoni
termika, u hija mkessħa b’radjazzjoni sabiex il-fwar li joħroġ jikkon
densa fuqha. Il-momentum tal-merżuq ta’ fwar jaħdem bħala forza
fuq il-miżien. Il-pressjoni ta’ fwar tista’ tiġi b’żewġ modi: direttament
mill-forza fuq il-plattina tal-miżien u wkoll mir-rata ta' evaporazzjoni
li tuża l-ekwazzjoni Hertz-Knudsen (2):

p¼G

rﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
2 πRT Ü 103
M

fejn:
G = rata ta’ evaporazzjoni (kg s–1 m–2)
M = massa molari (g mol–1)
T = temperatura (K)
R = kostanti universali ta’ gass (J mol–1 K–1)
P = pressjoni ta’ fwar (Pa)
Is-sensiela rrikmandata hija minn 10–3 sa 1 Pa.
1.5.4.2.

Apparat
Il-prinċipju ġenerali tal-apparat huwa muri fil-figura 5.
Figura 5

A:

Sett ta’ bażi

F:

Kaxxa li tkessaħ u lasta li tkessaħ

B:

Għodda bi spirall jimxi

G:

Forn evaporatur

C:

Vażett forma ta’ qampiena

H:

Kunjett Dewar b’nitroġenu likwidu

D:

Miżien bi plattina

I:

Kejl ta’ temperatura ta' kampjun

E:

Dispożittiv li jkejjel il-vojt

J:

Sustanza tat-test
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1.5.5.

Metodu ta' effużjoni: Ċellula Knudsen

1.5.5.1.

Prinċipju
Dan il-metodu huwa bbażat fuq stima tal-massa tas-sustanza tat-test
ħierġa ’l barra għal kull unità ta' ħin ta' ċellula Knudsen (8) f’forma
ta’ fwar, minn toqba żgħira ħafna f’kundizzjonijiet estremi ta’ vojt. Ilmassa ta’ fwar li ħareġ tista’ tinstab jew billi jiġi ddeterminat it-telf
tal-massa taċ-ċellula jew billi jiġi kkondensat il-fwar f’temperatura
baxxa u jiġi ddeterminat l-ammont ta’ sustanza volatilizzata permezz
ta’ kromatografija. Il-pressjoni ta’ fwar hija kkalkulata billi tiġi appli
kata r-relazzjoni ta’ Hertz-Knudsen (ara t-taqsima 1.5.4.1) ma’ fatturi
korrettivi li jiddependu fuq il-parametri tal-apparat (9). Is-sensiela
rrikmandata hija 10–10 to 1 Pa (10)(11)(12)(13)(14).

1.5.5.2.

Apparat
Il-prinċipju ġenerali tal-apparat huwa muri fil-figura 6.
Figura 6

1:

Konnessjoni mal-vojt

7:

Għatu meħjut

2:

Bjar minn termometru ta’ reżistenza talplatinu jew kejl ta’ temperature u
kontroll

8:

Skorfini farfett

3:

Għatu għat-tank tal-vojt

9:

Viti

4:

Ċirku-O

10:

Ċelluli ta’ effużjoni b’ħadid li
ma jissaddadx

5:

Tank tal-vojt tal-aluminju

11:

Cartridge li ssaħħan

6:

Dispożittiv biex tinstalla u tneħħi ċċelloli ta’ effużjoni
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1.5.6.

Metodu ta' effużjoni: termogravimetrija iżotermali

1.5.6.1.

Prinċipju
Dan il-metodu huwa bbażat fuq id-determinazzjoni ta’ rati aċċelerati ta’
evaporazzjoni għas-sustanza tat-test f’temperaturi għolja u pressjoni
ambjentali bl-użu ta’ termogravimetrija (10)(15)(16)(17)(18)(19)(20).
Ir-rati ta’ evaporazzjoni vT jirriżultaw billi jiġi espost il-kompost
magħżul għal atmosfera ta’ gass, li ma jagħmilx reazzjoni, għaddej
bil-mod, u jiġi kkontrollat it-telf ta’piż f'temperaturi iżotermali definiti
T f’Kelvin fuq perjodi xierqa ta’ żmien. Il-pressjonijiet ta’ fwar pT
huma kkalkulati mill-valuri vT billi tuża r-relazzjoni lineari bejn illogaritmu tal-pressjoni ta’ fwar u l-logaritmu tar-rata ta’ evaporazzjoni.
Jekk neċessarju, estrapolazzjoni lil temperaturi ta' 20 u 25 °C tista’ ssir
b’analiżi ta’ regressjoni ta’ log pT vs. 1/T. Dan il-metodu huwa tajjeb
għal sustanzi bi pressjonijiet ta’ fwar baxxi sa 10–10 Pa (10–12 mbar) u
b’purità qrib kemm jista’ jkun ta’ 100 % sabiex tiġi evitata l-miżinter
pretazzjoni ta’ telf ta’ piż imkejjel.

1.5.6.2.

Apparat
Il-prinċipju ġenerali tat-tagħmir esperimentali huwa muri fil-figura 7.
Figura 7

Il-keffa li ġġorr il-kampjun, imdendel fuq miżien micro f’kamra
b’temperatura kkontrollata, huwa miġbud permezz ta' nixxiegħa ta’
gass nitroġenu niexef li jġorr il-molekuli vaporizzati tas-sustanza tattest lil hinn. Wara li tħalli l-kamra, in-nixxiegħa ta' gass hija ppuri
fikata b'unità ta' assorbiment.
1.5.6.3.

Proċedura
Is-sustanza ta’ test hija applikata fuq il-wiċċ ta’ platt aħrax tal-ħġieġ
bħala saff omoġeneju. Fil-każ ta’ solidi, il-keffa tixxarrab b’mod
uniformi b’soluzzjoni tas-sustanza f’solvent xieraq u mnixxef
f’atmosfera inerta. Għall-kejl, il-keffa miksija tiġi mdendla għal
ġol-analizzatur termogravimetriku u sussegwentement it-telf tal-piż
tiegħu jiġi mkejjel kontinwament bħala funzjoni ta’ ħin.
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Ir-rata ta’ evaporazzjoni vT f’temperatura definita hija ikkalkulata mittelf ta’ piż m tal-platt tal-kampjun permezz ta’

vT ¼

Δm
ðg cmÄ2 hÄ1 Þ
F ·t

fejn F hija l-erja tal-wiċċ tas-sustanzi ta' test miksija, normalment lerja tal-wiċċ tal-platt tal-kampjun, u t huwa l-ħin għat telf ta' piż Δm.
Il-pressjoni ta’ fwar pT hija kkalkulata fuq il-bażi tal-funżjoni tagħha
ta’ rata ta’ evaporazzjoni vT:
Log pT = C + D log vT
fejn C u D huma kostanti speċifiċi għall-arranġament sperimentali
użat, jiddependi fuq id-dijametru tal-kamra ta’ kejl u fuq ir-rata ta’
fluss ta’ gass. Dawn il-kostanti għandhom jiġu ddeterminati darba
billi jitkejjel sett ta’ komposti bi pressjoni ta’ fwar magħrufa u log
pT vs. log vT li jmur lura (11)(21)(22).
Ir-relazzjoni bejn il-pressjoni ta’ fwar pT u t-temperatura T f’Kelvin
tingħata permezz ta'
Log pT = A + B 1/T
fejn A u B huma kostanti miġjuba permezz ta’ log pT vs. 1/T li jmur
lura. B’din l-ekwazzjoni, il-pressjoni ta’ fwar tista’ tiġi kkalkulata
għal kull temperatura oħra b'estrapolazzjoni.
1.5.7.

Metodu ta’ saturazzjoni ta’ gass (23)

1.5.7.1.

Prinċipju
Gass inert huwa mgħoddi, f’temperatura ambjentali u b’rata magħrufa
ta’ fluss, minn u fuq kampjun tas-sustanza tat-test, bil-mod biżżejjed
biex jiżgura saturazzjoni. Li tintlaħaq saturazzjoni fil-fażi ta’ gass hija
ta’ importanza kritika. Is-sustanza trasportata hija maqbuda, ġeneral
ment billi jintuża assorbent, u l-ammont tagħha jiġi ddeterminat.
Bħala alternattiva għal qbid ta’ fwar u analiżi sussegwenti, tekniki
analitiċi in-train, bħal kromatografija ta’ gass, jistgħu jiġu użati biex
jiġi ddeterminat kwantitattivament l-ammont tal-materjal trasportat. Ilpressjoni ta’ fwar hija kkalkulata fuq l-assunzjoni li l-prinċipju ideali
ta’ gass huwa obdut u li l-pressjoni totali ta’ taħlita ta’ gassijiet hija
daqs s-somma ta' pressjonijiet tal-gassijiet komponenti. Il-pressjoni
parzjali tas-sustanza tat-test, i.e. il-pressjoni ta’ fwar, hija kkalkulata
mill-volum totali ta’ gass magħruf u mill-piż tal-materjal trasportat.
Il-proċedura ta’ saturazzjoni ta’ gass hija applikabbli għal sustanzi
kimiċi solidi jew likwidi. Tista’ tiġi użata għal pressjonijiet ta’ fwar
sa 10–10 Pa (10)(11)(12)(13)(14). Dan il-metodu huwa l-iktar ta’ min
joqgħod fuqu għal pressjonijiet ta’ fwar taħt 103 Pa. Fuq 103 Pa, ilpressjonijiet ta’ fwar huma ġeneralment stmati żżejjed, probabbilment
minħabba tiswir ta’ aerosol. Minħabba li l-kejl ta’ pressjoni ta’ fwar
isir f’temperatura ambjentali, m’hemmx bżonn li toħroġ dejta minn
temperaturi għolja u ħruġ ta’ dejta f’temperaturi għolja, li ta’ spiss
jikkawżaw żbalji serji, huma evitati.

1.5.7.2.

Apparat
Din il-proċedura tirrikjedi l-użu ta’ kaxxa b’temperatura kostanti. Liskizz fil-Figura 8 juri kaxxa li fiha tlett kontenituri ta’ kampjuni
solidi u tlieta oħra għal kampjuni likwidi, li jippermetti analiżi tripli
kata ta’ kampjun solidu jew likwidu. It-temperatura hija kontrollata
għal ± 0,5 °C jew aħjar.
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Figura 8

Ġeneralment, nitroġenu huwa użat bħala gass inerti li jġorr iżda, xi
drabi, gass ieħor jista’ jkun bżonnjuż (24). Il-gass li jġorr għandu
jkun niexef. In-nixxiegħa ta’ gass tinqasam f’6 nixxigħat, kontrollati
minn valvoli labar (b’toqba ta’ ċirka 0.79 mm), u jidħol fil-kaxxa
minn tubu tar-ram ta’ 3.8 mm i.d. Wara ekwilibrazzjoni ta’ tempera
tura, il-gass jgħaddi minn ġol-kampjun u t-trappola assorbenti u
joħroġ minn ġol-kaxxa.

Kampjuni solidi jiddaħħlu f’tubu tal-ħġieġ 5 mm i.d. bejn tappijiet ta’
suf tal-ħġieġ (ara Figura 9). Figura 10 turi kontenitur ta’ kampjun
likwidu u sistema ta’ assorbiment. L-eħfef metodu ta’ kif titkejjel ilpressjoni ta’ fwar ta’ likwidi huwa li jinksew żibeġ tal-ħġieġ billikwidu jew inkella jinkesa assorbent inert bħal silika, u jimtela lkontenitur b’dawn iż-żibeġ. Bħala alternattiva, il-gass li jġorr jista’
jiġi mġiegħel jgħaddi minn ħġieġ aħrax bil-pori u jbaqbaq minn ġo
kolonna tas-sustanza likwida tat-test.

Figura 9

Figura 10
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Is-sistema ta’ assorbent fiha sezzjoni assorbenti fuq quddiem u oħra
ta’ sostenn. Fi pressjonijiet ta’ fwar baxxi ħafna, ammonti żgħar biss
jinżammu mill-assorbent u l-assorbiment fuq is-suf tal-ħġieġ u t-tubu
tal-ħġieġ bejn il-kampjun u l-assorbent tista’ tkun problema serja.
Trappoli mkessħa b’CO2 solidu huwa metodu effiċjenti ieħor kif
jinġabar il-materjal vaporizzat. Huma ma jikkawżaw l-ebda pressjoni
b’lura fuq il-kolonna tas-saturatur u huwa ħafif ħafna li kwantitatti
vament jitneħħa l-materjal maqbud.
1.5.7.3.

Proċedura
Ir-rata ta' fluss tal-gass ħiereġ li jġorr hija mkejla f’temperatura
ambjentali. Ir-rata ta’ fluss hija ċċekjata frekwentament matul l-espe
riment biex tiżgura li hemm valur eżatt għall-volum totali ta’ gass li
jġorr. Kontroll kontinwu b’apparat li jkejjel il-fluss tal-massa huwa
preferut. Saturazzjoni tal-fażi ta’ gass tista’ tirrikjedi ħin ta’ kuntatt
konsiderevoli u għalhekk rati ta’ fluss aktarx baxxi (25).
Fit-tmiem tal-esperiment, kemm is-sezzjoni ta’ quddiem u kemm dik
ta’ sostenn tal-assorbent huma analizzati separatament. Il-kompost fuq
kull sezzjoni huwa desorbit billi jiżdied solvent. Is-soluzzjonijiet li
jirriżultaw huma analizzati kwantitattivament biex jiġi ddeterminat ilpiż desorbit minn kull sezzjoni. L-għażla tal-metodu analitiku (u anki
l-għażla ta’ sorbent u solvent desorbenti) hija dettata min-natura talmaterjal tat-test. L-effiċjenza ta’ desorbiment hija determinata billi
jiġi injettat ammont magħruf ta’ kampjun fuq is-sorbent, tiddesorbjah
u tanalizza l-ammont irkuprat. Huwa importanti li tiġi ċċekjata leffiċjenza ta’ desorbiment fejn jew qrib il-konċentrazzjoni talkampjun fil-kundizzjonijiet tat-test.
Biex tiżgura li l-gass li jġorr huwa saturat bis-sustanza tat-test, tliet
rati differenti ta’ fluss ta’ gass huma użati. Jekk il-pressjoni ta’ fwar
ikkalkulata ma turi l-ebda dipendenza fuq ir-rata tal-fluss, il-gass
huwa kkunsidrat bħala saturat.
Il-pressjoni tal-fwar hija kkalukulata permezz tal-ekwazzjoni:

p¼

W RT
Ü
V
M

fejn:
p = pressjoni ta’ fwar (Pa)
W = massa ta’ sustanza ta’ test evaporata (g)
V = volum ta’ gass saturat (m3)
R = kostanti universali ta’ gass 8,314 (J mol–1 K–1)
T = temperatura (K)
M = massa molari tas-sustanza tat-test (g mol–1)
Volumi mkejla għandhom jiġu rranġati għal differenzi ta' pressjoni u
temperatura bejn id-dispożittiv li jikkalkula l-fluss u s-saturatur.
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1.5.8.

Dawwar li jdur fuqu nnifsu

1.5.8.1.

Prinċipju
Dan il-metodu juża arloġġ ta’ viskożità b’dawwâr li jdur fuqu nnifsu,
li l-element ta’ kejl tiegħu huwa ballun żgħir tal-ħadid li, meta jkun
imdendel f’kamp manjetiku, jibda jdur fuqu nnifsu minħabba kampi
manjetiċi li jduru (26)(27)(28). Fonorivelaturi jippermettu li r-rata ta’
dawrien tiegħu tiġi mkejla. Meta l-ballun ikun laħaq veloċità ta’
dawrien stabbilita, normalment ċirka 400 dawra fis-sekonda, l-ener
ġija titwaqqaf u deċelerazzjoni, minħabba frizzjoni ta’ gass, isseħħ.
It-tnaqqis fil-veloċità ta’ dawrien hija mkejla bħala funzjoni ta’
żmien. Il-pressjoni ta’ fwar hija mnaqqsa mit-tnaqqis ta’ veloċità
tal-ballun tal-ħadid ikkawżat mill-pressjoni. Is-sensiela rrikmandata
hija minn 10–4 sa 0,5 Pa.

1.5.8.2.

Apparat
Diżinn skematiku tat-tagħmir sperimentali huwa muri fil-figura 11.
Ir-ras ta' kejl hija mqiegħda f’għeluq ta’ temperatura kostanti, irre
golat b’0,1 °C. Il-kontenitur tal-kampjun hu mqiegħed f’għeluq
separat, irregolat ukoll b’0,1 °C. Il-partijiet l-oħra kollha tat-tagħmir
huma miżmuma f’temperatura ogħla biex tipprevjeni l-kondensaz
zjoni. L-apparat kollu huwa mwaħħal ma’ sistema elevata ta’ vojt.

Figura 11

2.

DEJTA U RAPPURTAR

2.1.

DEJTA
Il-pressjoni ta’ fwar minn xi wieħed mill-metodi t’hawn fuq għandha
tiġi ddeterminata għal mill-inqas żewġ temperaturi. Tlieta jew iktar
huma preferuti fis-sensiela minn 0 sa 50°, sabiex tiġi ċċekjata l-linea
rità tal-kurva ta’ pressjoni ta' fwar. Fil-każ ta' metodu ta' Effużjoni
(Ċellula Knudsen u termogravimetrija iżotermali) u metodu ta' saturaz
zjoni ta' Gass, 120 sa 150 °C hija rrikmandata għas-sensiela ta’ kejl ta’
temperatura minflok minn 0 sa 50 °C.

2.2.

RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:

— metodu użat,
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— speċifikazzjoni preċiża tas-sustanza (identità u impuritajiet) u pass
preliminarju ta’ purifikazzjoni, jekk ikun hemm,
— mill-inqas żewġ valuri ta’ pressjoni ta’ fwar u temperatura — u
preferibbilment tlieta jew iktar — rikjesti fis-sensiela minn 0 sa
50 °C (jew 120 sa 150 °C),
— mill-inqas waħda mit-temperaturi għandha tkun 25 °C jew inqas,
jekk teknikament possibli skont il-metodu magħżul,
— id-dejta kollha oriġinali,
— kurva ta’ log p versus 1/T,
— stima tal-pressjoni ta’ fwar f’20 jew 25 °C.
Jekk tranżizzjoni (bidla ta’ stat, dekompożizzjoni) hija osservata, linformazzjoni li ġejja għandha tiġi nnutata:
— natura tal-bidla,
— temperatura li fiha l-bidla sseħħ fi pressjoni atmosferika,
— pressjoni ta’ fwar f’10 u 20 °C inqas mit-temperatura ta’ tranżiz
zjoni u 10 u 20 °C iktar minn din it-temperatura (sakemm ittranżizzjoni hija minn solidu għal gass).
Kull informazzjoni u rimarki rilevanti għall-interpretazzjoni tar-riżul
tati għandhom jiġi rrapurtati, speċjalment f’dak li għandu x’jaqsam
ma’ impuritajiet u l-istat fiżiku tas-sustanza.
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Appendiċi
Metodu ta' stima
INTORDUZZJONI
Valuri stmati ta’ pressjoni ta’ fwar jistgħu jintuzaw:
— biex jiġi deċiż liema metodu sperimentali huwa xieraq;
— biex jipprovdu stima jew valur ta’ limitu f'każijiet fejn il-metodu sperimentali
ma jistax jiġi applikat minħabba raġunijiet tekniċi.
METODU TA' STIMA
Il-pressjoni ta’ fwar ta' likwidi u solidi tista’ tiġi stmata bl-użu tal-korrelazzjoni
Watson modifikata (a). L-unika dejta sperimentali meħtieġa huwa l-punt normali
ta’ togħlija. Il-metodu huwa applikabbli għas-sensiela ta’ pressjoni minn 105 Pa
sa 10–5 Pa.
Informazzjoni dettaljata fuq il-metodu hija mogħtija fil-“Handbook of Chemical
Property Estimation Methods” (b). Ara wkoll OECD “Environmental Mono
graph” Nru.67 (c)
PROĊEDURA TA’ KALKOLAZZJONI
Il-pressjoni ta’ fwar hija kkalkulata kif ġej:

ln Pvp Ô

2

ΔHvb 6
61 Ä
Δ Zb RTb 4

Í

3Ä2

T
Tb

T
Tb

Îm

A
Ä2m 3Ä2

T
Tb

!mÄ1

ln

3

T7
7
Tb 5

fejn:
T

= temperatura ta’ interess

Tb

= punt ta’ togħlija normali

PVP

= pressjoni ta’ fwar f’temperatura T

ΔHVb = sħana ta’ vaporizzazzjoni
ΔZb

= fattur ta’ kompressibilità (stmat f’ 0,97)

m

= fattur empiriku li jiddependi fuq l-istat fiżiku fit-temperatura ta’ inte
ress

Flimkien ma’,

ΔHvb
¼ KF ð8,75 þ R ln Tb Þ
Tb

fejn, KF hija fattur empiriku li jikkunsidra l-polarità tas-sustanza. Għal xi tipi ta’
komposti, fatturi KF huma elenkati f’riferenza (b).
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Ħafna drabi, teżisti dejta fejn jingħata l-punt ta’ togħlija f’pressjoni mnaqqsa.
F’każ bħal dan, il-pressjoni ta’ fwar hija kkalkulata kif ġej:

ln Pvp Ô ln P1 þ

"
#
Í
Îm
Í
ÎmÄ1
ΔHv1
T
T
T
T1
1Ä 3Ä2
Ä2m 3Ä2
ln
T1
T1
T1
Δ Zb RT1
T

fejn, T1 hija l-punt ta’ togħlija fil-pressjoni mnaqqsa P1.
RAPPORT
Meta jintuża l-metodu ta’ stima, ir-rapport għandu jinkludi dokumentazzjoni
komprensiva tal-kalkulazzjoni.
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A.5.
1.

TENSJONI TAS-SUPERFIĊJE

METODU
Il-metodi mfissra huma bbażati fuq il-linja gwida tat-Test OECD (1).
Il-prinċipji fundamentali huma mogħtija fir-referenzi (2).

1.1.

DAĦLA
Il-metodi mfissra għandhom jiġu applikati għall-kejl tat-tensjoni fuq
is-superfiċje ta' soluzzjonijiet ta' l-ilma.
Qabel ma jsiru dawn it-testijiet huwa utli li jkollok informazzjoni
preliminari dwar is-solubilità ta' l-ilma, l-istruttura, il-proprjetajiet ta'
l-idrolisi u l-konċentrazzjoni għall-formazzjoni ta' micelles missustanza.
Il-metodi li ġejjin japplikaw għall-parti l-kbira tas-sustanzi kimiċi,
mingħajr ebda restrizzjoni fir-rigward tal-grad tal-purità tagħhom.
Il-kejl tat-tensjoni tas-superfiċje bil-metodu tat-tensiometer bil-ħolqa
huwa ristrett għal soluzzjonijiet fl-ilma b’viskożità dinamika ta' inqas
minn approssimattivament 200 mPa s.

1.2.

TIFSIRIET U UNITAJIET
L-entalpija ħielsa tas-superfiċje għal kull unità ta' l-erja tas-superfiċje
hija msejħa t-tensjoni tas-superfiċje.
It-tensjoni tas-superfiċje tingħata bħala:
N/m (unità SI) jew
mN/m (sub-unità SI)
1 N/m = 103 dini/cm
1 mN/m = 1 dina/cm fis-sistema cgs li m'għadhiex tintuża

1.3.

SUSTANZI TA' REFERENZA
Sustanzi ta' referenza mhumiex meħtieġa li jintużaw fil-każijiet kollha
meta tkun qed tiġi investigata sustanza ġdida. Huma għandhom
iservu primarjament biex minn żmien għal żmien jiċċekkjaw ir-rendi
ment tal-metodu u sabiex jippermettu tqabbil ma' riżultati minn
metodi oħra.
Sustanzi ta' referenza li jkopru firxa kbira ta' tensjoni tas-superfiċje
jingħataw fir-referenzi 1 u 3.

1.4.

PRINĊIPJI TAL-METODI
Il-metodi huma bbażati fuq il-kejl tal-qawwa massima li hemm bżonn
li tkun eżerċitata b'mod vertikali, fuq staffa jew ħolqa f’kuntatt massuperfiċje tal-likwidu li jkun qed jiġi eżaminat imqiegħed f’reċipjent
tal-kejl, bil-għan li jkun separat minn din is-superfiċje, jew fuq
pjanċa, bit-tarf f’kuntatt mas-superfiċje, bil-għan li tinġibed ir-rita li
tkun ffurmat.
Sustanzi li jinħallu fl-ilma f’millinqas konċentrazzjoni ta' 1 mg/l jiġu
ttestjati f’soluzzjoni fl-ilma f’konċentrazzjoni waħda.

1.5.

KRITERJI TA' KWALITÀ
Dawn il-metodi kapaċi jagħtu preċiżjoni akbar milli mistennija li tkun
meħtieġa għall-valutazzjoni ambjentali.
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1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODI
Soluzzjoni tas-sustanza titħejja f’ilma distillat. Il-konċentrazzjoni ta'
din is-soluzzjoni għandha tkun 90 % tas-solubilità tas-saturazzjoni
tas-sustanza fl-ilma, meta din il-konċentrazzjoni taqbeż 1 g/l, konċen
trazzjoni ta' 1 g/l tiġi użata għat-test. Mhux meħtieġ li jkunu ttestjati
sustanzi b'solubilità fl-ilma ta' inqas minn 1 mg/l.

1.6.1.

Il-metodu tal-pjanċa
Ara ISO 304 u NF T 73-060 (Aġenti attivi fis-superfiċje – determi
nazzjoni tat-tensjoni tas-superfiċje bil-ġbid tar-rita tal-likwidu).

1.6.2.

Metodu ta' l-istaffa
Ara ISO 304 u NF T 73-060 (Aġenti attivi fis-superfiċje – determi
nazzjoni tat-tensjoni tas-superfiċje bil-ġbid tar-rita tal-likwidu).

1.6.3.

Metodu tal-ħolqa
Ara ISO 304 u NF T 73-060 (Aġenti attivi fis-superfiċje – determi
nazzjoni tat-tensjoni tas-superfiċje bil-ġbid tar-rita tal-likwidu).

1.6.4.

Il-metodu armonizzat tal-ħolqa ta' l-OECD

1.6.4.1.

Apparat
Tensiometers disponibbli kummerċjalment huma adegwati għal dan
il-kejl. Huma jikkonsistu minn dawn l-elementi:

— il-mejda mobbli għall-kampjun,

— is-sistema ta' kejl tal-qawwa,

— korp tal-kejl,

— reċipjent tal-kejl.

1.6.4.1.1.

Mejda mobbli għall-kampjun
Il-mejda mobbli għall-kampjun tintuża bħala rfid għar-reċipjent ta'
kejl kontrollat tat-temperatura li jżomm il-likwidu għat-test. Flimkien
mas-sistema ta' kejl tal-qawwa, hija mmuntata fuq struttura wieqfa.

1.6.4.1.2.

Sistema ta' kejl tal-qawwa
Is-sistema ta' kejl tal-qawwa (ara l-figura) tinsab fuq il-mejda li
żżomm il-kampjun. L-iżball ta' kejl tal-qawwa m'għandux jaqbeż ±
10-6 N, li jikkorrispondi mal-limitu ta' żball ta' ± 0,1 mg f’kejl ta' piż.
F’bosta każijietjiet, l-iskala tal-kejl ta' tensiometers disponibbli
kummerċjalment hija kkalibrata fi mN/m sabiex it-tensjoni tas-super
fiċje tista' tinqara direttament f’mN/m b'eżattezza ta' 0,1 mN/m.
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1.6.4.1.3.

Korp ta' kejl (ħolqa)
Il-ħolqa hija magħmula normalment minn wajer ta' platinu-iridju ta'
madwar 0,4 mm ħxuna u ċirkumferenza medja ta' 60 mm. Il-ħolqa
tal-wajer hija sospiża orizzontalment minn pinn tal-metall u brazz talwajer għall-immuntar biex tkun stabbilita l-konnessjoni mas-sistema
tal-kejl tal-forza (ara l-figura).

Figura
Korp tal-kejl
(Id-dimensjonijiet kollha f’millimetri)

1.6.4.1.4.

Reċipjent tal-kejl
Ir-reċipjent tal-kejl li fih is-sustanza tat-test li se tiġi mkejla għandu
jkun tal-ħġieġ b'temperatura kkontrollata. Huwa għandu jkun iddi
sinjat b'tali mod li matul il-kejl it-temperatura tal-likwidu tas-soluz
zjoni għat-test u l-fażi tal-gass “il fuq mis-superfiċje tibqa” kostanti u
li l-kampjun ma jistax jevapora. Huma aċċettabbli reċipjenti ċilindriċi
tal-ħġieġ li jkollhom dijametru intern ta' mhux inqas minn 45 mm.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 54
▼B
1.6.4.2.

Preparazzjoni ta' l-apparat

1.6.4.2.1.

Tindif
Reċipjenti tal-ħġieġ għandhom jitnaddfu bl-attenzjoni. Jekk neċes
sarju huma għandhom jinħaslu b'aċidu kromo-sulfuriku, imbagħad
b'aċidu fosforiku bħall-ġulepp (minn 83 % sa 98 % mill-piż
H3PO4), imlaħlaħ sewwa fl-ilma tal-vit u fl-aħħar maħsul b'ilma
distillat għal darbtejn sakemm tinkiseb reazzjoni newtrali u susse
gwentement imnixffa jew imlaħalħa b'parti mil-likwidu tal-kampjun
li se jitkejjel.
Il-ħolqa trid l-ewwel titlaħlaħ sewwa fl-ilma biex jitneħħew xi
sustanzi li jinħallu fl-ilma, titgħaddaa għal ftit fl-aċidu kromo-sulfu
riku, tinħasel f’ilma distillat għal darbtejn sakemm tinkiseb reazzjoni
newtrali u finalment tissaħħan ftit fuq fjamma tal-metanol.
Nota:
Il-kontaminazzjoni minn sustanzi li ma jinħallux jew li jinqerdu minn
aċidu kromo-sulfuriku jew aċidu fosforiku, bħas-silikone, għandha
titneħħa permezz ta' solvent organiku adattat.

1.6.4.2.2.

Kalibrazzjoni ta' l-apparat
Il-validazzjoni ta' l-apparat tikkonsisti mill-verifika tal-punt żero u
minn aġġustament sabiex l-indikazzjoni ta' l-istrument tippermetti
determinazzjonali affidabbli f’mN/m.
Immuntar:
L-apparat għandu jkun invellat, eżempju permezz ta' livell ta' l-ispirtu
fuq il-bażi tat-tensiometer, billi jiġu aġġustati l-viti fil-bażi.
Aġġustament tal-punt żero:
Wara l-immuntar tal-ħolqa fuq l-apparat u qabel ma tkun mgħaddsa
fil-likwidu, l-indikazzjoni tat-tensiometer għandha tkun aġġustata
għal żero u l-ħolqa ċċekkjata għall-parallelliżmu mal-likwidu tassuperfiċje. Għal dan il-għan, il-likwidu tas-superfiċje jista' jintuża
bħala mera.
Kalibrazzjonijiet:
Il-kalibrazzjoni tat-test attwali tista' ssir permezz ta' waħda minn
dawn iż-żewġ proċeduri:
(a) Bl-użu ta' piż: proċedura bl-użu ta' rikkieba ta' piż magħruf bejn
0,1 u 1,0 g mqiegħdin fuq il-ħolqa. Il-fattur ta' kalibrazzjoni, Φa li
miegħu jrid jiġi mmultiplikat il-qari kollu ta' l-istrumenti, għandu
jkun ddeterminat skond l-ekwazzjoni (1).

Φa ¼

σr
σa

(1)

fejn:
σr ¼

mg
(mN/m)
2b

m = il-piż tar-rikkieb (g)
g = l-aċċellerazzjoni tal-gravità (981 cm s-2 fil-livell tal-baħar)
b = iċ-ċirkumferenza medja tal-ħolqa (cm)
σa = il-qari tat-tensiometer wara li jitpoġġa r-rikkieb fuq il-ħolqa
(mN/m).
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(b) Bl-użu ta' l-ilma: proċedura li tuża ilma pur li t-tensjoni tas-super
fiċje tiegħu f’eżempju 23 oC hija ugwali għal 72,3 mN/m. Din ilproċedura titwettaq b'aktar ħeffa mill-kalibrazzjoni tal-piż iżda
dejjem hemm il-periklu li t-tensjoni tas-superfiċje ta' l-ilma tkun
iffalsifikata minn traċċi ta' kontaminazzjoni mis-surfattanti.

Il-fattur ta' kalibrazzjoni, Φa li miegħu jrid jiġi mmultiplikat ilqari kollu ta' l-istrument, għandu jkunu ddeterminat skond lekwazzjoni (2).

Φb ¼

σo
σg

(2)

fejn:

σo = il-valur ċitat fil-letteratura għat-tensjoni tas-superfiċje ta' lilma (mN/m)

σg = il-valur mkejjel tat-tensjoni tas-superfiċje ta' l-ilma (mN/m)
it-tnejn fl-istess temperatura.

1.6.4.3.

Preparazzjoni tal-kampjuni
Soluzzjonijiet fl-ilma għandhom jitħejjew mis-sustanzi li se jkunu
ttestjati, bl-użu tal-konċentrazzjonijiet meħtieġa fl-ilma, u m'għand
homx jinkludu xi sustanzi li ma nħallux.

Is-soluzzjoni trid tinżamm f’temperatura kostanti (± 0,5 oC). Ladarba
t-tensjoni tas-superficje tas-soluzzjoni fir-reċipjent tal-kejl tinbidel fuq
perjodu ta' żmien, diversi kejlijiet għandhom isiru f’ħinijiet differenti
u ssir kurva li turi t-tensjoni tas-superfiċje bħala funzjoni taż-żmien.
Meta ma ssir ebda bidla oħra, ikun intlaħaq stat ta' ekwilibriju.

Kontaminazzjoni ta' trab jew ta' gassijiet minn sustanzi oħra tinterfe
rixxi mal-kejl. Ix-xogħol għalhekk għandu jitwettaq taħt għata ta'
protezzjoni.

1.6.5.

Kondizzjonijiet tat-test
Il-kejl għandu jsir f’approssimattivament 20 oC u għandu jkun ikkon
trollat sa ± 0,5 oC,

1.6.6.

L-eżekuzzjoni tat-test
Is-soluzzjonijiet biex jiġu mkejla għandhom ikunu trasferiti fir-reċip
jent tal-kejl imnaddaf sewwa, bl-attenzjoni biex ma jkunx hemm
ragħwa, u sussegwentement ir-reċipjent tal-kejl għandu jitpoġġa fuq
il-mejda ta' l-apparat tat-test. Il-wiċċ tal-mejda bir-reċipjent tal-kejl
għandu jittella’ sakemm il-ħolqa titgħaddas taħt il-wiċċ tas-soluzzjoni
li se titkejjel. Sussegwentement, il-wiċċ tal-mejda jitbaxxa gradwal
ment u b'mod ibbalanċjat b'rata ta' approssimattivament 0,5 cm/min)
biex tinqala’ l-ħolqa mill-wiċċ sakemm tintlaħaq il-forza massima. Issaff likwidu mwaħħal mal-ħolqa ma jridx jissepara mill-ħolqa. Wara
li jintemmu l-kejlijiet, il-ħolqa għandha titbaxxa għal darb'oħra taħt ilwiċċ u l-kejl jiġi ripetut sakemm jintlaħaq valur ta' tensjoni tas-super
fiċje kostanti. Il-ħin tat-trasferiment tas-soluzzjoni għar-reċipjent talkejl għandu jkun irreġistrat għal kull determinazzjoni. Il-qari għandu
jittieħed fil-forza massima meħtieġa biex il-ħolqa tinqala’ mill-wiċċ
tal-likwidu.
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2.

DATA
Bil-għan li tkun ikkalkulata t-tensjoni tas-superfiċje, il-valur moqri
f’mN/m fuq l-apparat għandu l-ewwel jiġi mmultiplikat bil-fattur
tal-kalibrazzjoni Φa u Φb (jiddependi fuq il-proċedura ta' kalibrazzjoni
użata). Dan jagħti valur li japplika biss approssimattivament u għal
hekk jeħtieġ korrezzjoni.

Harkins u Jordan (4) iddeterminaw b'mod empiriku fatturi ta' korrez
zjoni għall-valuri tat-tensjoni tas-superfiċje mkejla bil-metodu talħolqa li huma dipendenti fuq id-dimensjonijiet tal-ħolqa, id-densità
tal-likwidu u t-tensjoni tas-superfiċje tiegħu.

Peress li d-determinazzjoni tal-fattur ta' korrezzjoni għal kull kejl
individwali mit-tabelli Harkins and Jordan teħtieġ ħafna xogħol,
sabiex tkun ikkalkulata t-tensjoni tas-superfiċje għal soluzzjonijiet
fl-ilma tista’ tintuża l-proċedura simplifikata tal-qari tal-valuri kkor
reġuti tat-tensjoni tas-superfiċje direttament mit-tabella. (Għandha
tintuża l-interpolazzjoni għall-qari fl-iskala bejn il-valuri tabulari).

Tabella
Korrezzjoni tat-tensjoni tas-superfiċje mkejla
Għal soluzzjonijiet fl-ilma biss, ρ = 1 g/cm3
r

= 9,55 mm (raġġ medju tal-ħolqa)

r

= 0,185 mm (raġġ medju tal-ħolqa)

Valur Ikkoreġut (mN/m)
Valur Sperimentali (mN/m)
Kalibrazzjoni tal-piż (ara 1.6.4.2.2(a))

Kalibrazzjoni ta' l-ilma (ara 1.6.4.2.2(b))

20

16,9

18,1

22

18,7

20,1

24

20,6

22,1

26

22,4

24,1

28

24,3

26,1

30

26,2

28,1

32

28,1

30,1

34

29,9

32,1

36

31,8

34,1

38

33,7

36,1

40

35,6

38,2

42

37,6

40,3

44

39,5

42,3

46

41,4

44,4

48

43,4

46,5

50

45,3

48,6

52

47,3

50,7

54

49,3

52,8

56

51,2

54,9
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Valur Ikkoreġut (mN/m)
Valur Sperimentali (mN/m)
Kalibrazzjoni tal-piż (ara 1.6.4.2.2(a))

Kalibrazzjoni ta' l-ilma (ara 1.6.4.2.2(b))

58

53,2

57,0

60

55,2

59,1

62

57,2

61,3

64

59,2

63,4

66

61,2

65,5

68

63,2

67,7

70

65,2

69,9

72

67,2

72,0

74

69,2

—

76

71,2

—

78

73,2

—

Din it-tabella ġiet kompilata abbażi tal-korrezzjoni Harkins-Jordan.
Hija simili għal dik fid-DIN Standard (DIN 53914) għall-ilma u
soluzzjonijiet fl-ilma(densità ρ = 1 g/cm3) u hija għall-ħolqa dispo
nibbli kummerċjalment li għandha d-dimensjonijiet R = 9,55 mm
(raġġ medju tal-ħolqa) u r = 0,185 mm (raġġ tal-wajer tal-ħolqa).
It-tabella tipprovdi valuri kkorreġuti għall-kejl tat-tensjoni tas-super
fiċje meħuda wara l-kalibrazzjoni bil-piżijiet jew il-kalibrazzjoni blilma.
Alternattivament, mingħajr il-kalibrazzjoni preċedenti, it-tensjoni tassuperfiċje tista' tkun ikkalkulata skond il-formula li ġejja:
σ¼

fxF
4πR

fejn:
F = il-forza mkejla fuq id-dinamometru fil-punt tal-ksur tar-rita
R = ir-raġġ tal-ħolqa
f

= il-fattur ta' korrezzjoni (1)

3.

RAPPURTAR

3.1.

RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu, jekk huwa possibli, jinkludi l-informazzjoni
li ġejja:
— il-metodu użat,
— it-tip ta' ilma jew is-soluzzjoni użat/a.
— l-ispeċifikazzjoni preċiża tas-sustanza (identità u impuritajiet),
— ir-riżultati tal-kejl: it-tensjoni tas-superfiċje (qari) li juri kemm ilqari individwali u l-medja aritmetika tagħhom kif ukoll il-medja
kkorreġuta (jikkunsidraw il-fattur tat-tagħmir u t-tabella ta' korez
zjoni),
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— il-konċentrazzjoni tas-soluzzjoni,
— it-temperatura tat-test,
— l-età tas-soluzzjoni użata; b'mod partikulari l-ħin bejn it-Preparaz
zjoni u l-kejl tas-soluzzjoni,
— id-deskrizzjoni tad-dipendenza fuq il-ħin tat-tensjoni tas-superfiċje
wara t-trasferiment tas-soluzzjoni fir-reċipjent tal-kejl.
— l-informazzjoni u r-rimarki kollha relevanti għall-interpretazzjoni
tar-riżultati għandhom ikunu rrapportati, b'mod speċjali firrigward ta' l-impuritajiet u l-istat fiżiku tas-sustanza.
3.2.

INTERPRETAZZJONI TAR-RIŻULTATI
Meta jkun ikkunsidrat il-fatt li l-ilma distillat għandu tensjoni tassuperfiċje ta' 72,75 mN/m f’20 C, sustanzi li juru tensjoni tas-super
fiċje inqas minn 60 mN/m taħt il-kondizzjonijiet ta' dan il-metodu
għandhom jitqiesu bħala materjali attivi fis-superfiċje.

4.
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A.6. SOLUBILITÀ FL-ILMA
DAĦLA
1.

Dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa ekwivalenti għal-Linja Gwida tat-Test (TG Test Guideline) 105 (1995) tal-OECD. Dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa
verżjoni riveduta tat-TG 105 oriġinali li kienet adottata fl-1981. M’hemm
l-ebda differenza sostanzjali bejn il-verżjoni preżenti u dik tal-1981. Prinċi
pament li nbidel kien il-format. Ir-reviżjoni kienet ibbażata fuq il-Metodu ta’
Ttestjar tal-UE “Solubilità fl-Ilma” (1).

KONSIDERAZZJONIJIET INIZJALI
2.

Is-solubilità fl-ilma ta’ sustanza tista’ tkun affettwata b’mod konsiderevoli
mill-preżenza tal-impuritajiet. Dan il-Metodu ta’ Ttestjar jindirizza d-deter
minazzjoni tas-solubilità fl-ilma ta’ sustanzi essenzjalment puri li huma
stabbli fl-ilma u mhux volatili. Qabel ma tkun iddeterminata s-solubilità flilma, ikun utli li tingħata ftit informazzjoni preliminari dwar is-sustanza
għall-ittestjar, bħall-formula strutturali, il-pressjoni tal-fwar, il-kostant ta’
disassoċjazzjoni u l-idroliżi bħala funzjoni tal-pH.

3.

Żewġ metodi, il-metodu ta’ elużjoni tal-kolonna u l-metodu tal-flixkun li
jkopru rispettivament solubilitajiet taħt u fuq 10–2 g/l huma deskritti f’dan
il-Metodu ta’ Ttestjar. Huwa wkoll deskritt test preliminari sempliċi. Dan
jippermetti d-determinazzjoni ta’ approssivament l-ammont xieraq ta’
kampjun li għandu jintuża fit-test finali, kif ukoll iż-żmien meħtieġ biex
tinkiseb is-saturazzjoni.

DEFINIZZJONIJIET U UNITAJIET
4.

Is-solubilità fl-ilma ta’ sustanza hija l-konċentrazzjoni massa tas-saturazzjoni
tas-sustanza fl-ilma f’temperatura partikolari.

5.

Is-solubilità fl-ilma hija espressa f’massa ta’ solut għal kull volum ta’ soluz
zjoni. L-unità SI hija kg/m3 iżda tista’ tintuża wkoll g/l.

KIMIĊI TA’ REFERENZA
6.

Il-kimiċi ta’ referenza ma jeħtiġilhomx jintużaw meta tkun qed tiġi investi
gata sustanza għall-ittestjar.

DESKRIZZJONI TAL-METODI
Kundizzjonijiet tat-test
7.

Preferibbilment it-test isir f’20 ± 0,5 °C. It-temperatura għandha tinżamm
kostanti fil-partijiet rilevanti kollha tal-apparat.

Test preliminari
8.

Fi proċedura pass pass, jiżdiedu volumi ta’ ilma dejjem ikbar f’temperatura
ambjentali ma’ madwar 0,1 g tal-kampjun (is-sustanzi solidi għall-ittestjar
għandhom jintaħnu) f’ċilindru bi gradazzjoni ta’ 10 ml magħluq b’tapp talħġieġ. Wara kull żieda ta’ ammont ta’ ilma, it-taħlita titħawwad għal 10
minuti u tiġi kkontrollata viżwalment għal xi partijiet tal-kampjun li ma
jkunux inħallu. Jekk wara żieda ta’ 10 ml ta’ ilma, il-kampjun jew partijiet
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minnu jibqgħu ma jinħallux, l-esperiment jitkompla f’ċilindru tal-kejl ta’ 100
ml. Is-solubilità approssimattiva tinsab fit-Tabella 1 hawn taħt, skont dak ilvolum ta’ ilma li fih il-kampjun jinħall kompletament. Meta s-solubilità tkun
baxxa, jista’ jkun meħtieġ ħin twil biex sustanza għall-ittestjar tinħall u
għandhom jingħataw mill-anqas 24 siegħa. Jekk wara 24 siegħa s-sustanza
għall-ittestjar tkun għadha ma nħallitx, għandu jingħata aktar ħin (sa 96
siegħa) u għandu isir attentat ta’ aktar dilwizzjoni biex ikun aċċertat jekk
għandux jintuża l-metodu ta’ elużjoni tal-kolonna jew il-metodu tal-flixkun.

Tabella 1
ml ta’ ilma għal solubbli
ta’ 0,1 g

0,1

0,5

solubilità approssimattiva
f’g/l

> 1 000

1 000 għal
200

1

2

200 għal 100 għal 50 50 għal 10
100

Metodu ta’ elużjoni tal-kolonna
Prinċipju
9.

10

Dan il-metodu huwa bbażat fuq l-elużjoni tas-sustanza għall-ittestjar bl-ilma
minn mikrokolonna li tkun mimlija b’materjal ta’ rfid inert, li qabel kienet
tkun inksiet b’eċċess ta’ sustanza għall-ittestjar (2). Is-solubilità fl-ilma
tingħata bil-konċentrazzjoni massa tas-sustanza tal-materjal ta’ elużjoni
meta dan ikun laħaq livell kostanti bħala funzjoni ta’ ħin.

Apparat
10. L-apparat jikkonsisti f’mikrokolonna (Figura 1), miżmuma f’temperatura
kostanti. Huwa mqabbad ma’ pompa ta’ ċirkolazzjoni mill-ġdid (Figura 2)
jew ma’ reċipjent ta’ livellar (Figura 3). Il-mikrokolonna jkun fiha rfid inert
miżmum f’postu b’tapp żgħir tal-ħġieġ f’forma ta’ fibri li jservi wkoll biex
jiffiltra l-partiċelli l-barra. Materjali li possibbilment jistgħu jintużaw bħala
rfid huma boċċi tal-ħġieġ, trab tad-diatomi jew materjal inert ieħor.

11. Il-mikrokolonna murija fil-Figura 1 hija adattata għall-immuntar b’pompa ta’
ċirkolazzjoni mill-ġdid. Għandha spazju ta’ fuq li jipprovdi għal hames
volumi ta’ ilma tal-qiegħ (skartati fil-bidu tal-esperiment) u l-volum ta’
ħames kampjuni (meħudin għal analiżi matul l-esperiment). Alternattivament,
id-daqs jista’ jitnaqqas jekk ikun jista’ jiżdied l-ilma fis-sistema matul lesperiment biex jieħu post il-ħames volumi tal-qiegħ inizjali mneħħija blimpuritajiet. Il-kolonna hijaa mqabbda b’tubu ta’ materjal intert mal-pompa
ta’ ċirkolazzjoni mill-ġdid, li kapaċi twassal 25 ml/h. Il-pompa ta’ ċirkolaz
zjoni mill-ġdid tista tkun, pereżempju, pompa peristaltika jew bil-membrana.
Għandha tingħata attenzjoni biex ma jkun hemm ebda kontaminazzjoni u/jew
assorbiment fil-materjal tat-tubu.

12. Arranġament skematiku bl-użu ta’ reċipjent ta’ livellar jidher fil-Figura 3.
F’dan l-arranġament il-mikrokolonna jitwaħħlilha rubinett tal-għeluq unidi
rezzjonali. Il-konnessjoni mar-reċipjent ta’ livellar tikkonsisti f’ġonta talqiegħ tal-ħġieġ u tubu magħmul minn materjal inert. Ir-rata ta’ fluss mirreċipjent ta’ livellar għandha tkun madwar 25 ml/h.

100

> 100

10 għal 1

< 1
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Figura 1

Dimensjonijiet f’mm
A. Konnessjoni għal ġonta tal-qiegħ tal-ħġieġ
B. Spazju ta’ fuq
C. Ġewwa 5
D. Barra 19
E. Tapp tal-ħġieġ f’forma ta’ fibri
F. Rubinett tal-għeluq
Figura 2

A. Ekwilibrazzjoni atmosferika
B. Apparat li jkejjel il-fluss
C. Mikrokolonna
D. Pompa ta’ ċirkolazzjoni kkontrollata termostatikament
E. Pompa ta’ ċirkolazzjoni mill-ġdid
F. Valv bidirezzjonali għal teħid ta’ kampjuni
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Figura 3

A. Reċipjent ta’ livellar (eż. flixkun kimiku ta’ 2,5 litri)
B. Kolonna
C. Akkumulatur ta’ frazzjoni
D. Termostat
E. Tubu tat-teflon
F. Ġonta tal-qiegħ tal-ħġieġ
G. Livell tal-ilma (bejn it-termostat u l-kolonna, id-dijametru ta’ ġewwa
huwa madwar 8 mm)
13. Madwar 600 mg ta’ materjal ta’ rfid jiġi ttrasferit għal ġo flixkun ta’ 50 ml
b’qiegħ tond. Ammont adattat ta’ sustanza għall-ittestjar jinħall f’solvent
volatili ta’ kwalità ta’ reaġent analitiku u ammont li jixraq ta’ din is-soluz
zjoni jiżdied mal-materjal ta’ rfid. Is-solvent jevapora kompletament, eż. billi
jintuża evaporatur li jdur, inkella s-saturazzjoni tal-ilma ta’ rfid ma tinkisibx
matul l-istadju ta’ elużjoni minħabba li jkun hemm partizzjoni fil-wiċċ. Ilmaterjal ta’ rfid imħejji jitgħaddas għal sagħtejn f’madwar 5 ml ilma u ssospensjoni titferra’ fil-mikrokolonna. Alternattivament, jista’ jitferra’
materjal ta’ rfid xott fil-mikrokolonna mimlija ilma u jitħallew sagħtejn
għal ekwilibrazzjoni.
14. Il-preparazzjoni tal-materjal ta’ rfid tista’ tikkawża l-problemi li jwasslu għal
riżultati żbaljati, eż. meta s-sustanza għall-ittestjar tiddepożita bħala żejt.
Dawn il-problemi għandhom ikunu eżaminati u d-dettalji rrappurtati.
Proċedura li tuża pompa ta’ ċirkolazzjoni mill-ġdid
15. Jinbeda l-fluss mill-kolonna. Huwa rrakkomandat li tintuża rata ta’ fluss ta’
madwar 25 ml/h, li tikkorrispondi għal 10 volumi ta’ ilma tal-qiegħ għal kull
siegħa għall-kolonna deskritta. Mill-anqas l-ewwel hames volumi ta’ ilma
tal-qiegħ ikunu skartati biex jitneħħew l-impuritajiet li jinħallu fl-ilma. Wara
dan, il-pompa titħalla taħdem sakemm ikun stabbilit ekwilibriju, kif iddefinit
minn ħames kampjuni suċċessivi li l-konċentrazzjonijiet tagħhom ma jiddif
ferenzjawx b’aktar minn ± 30 % b’mod aleatorju. Dawn il-kampjuni
għandhom ikunu sseparati wieħed mill-ieħor b’intervalli ta’ ħin li jikkorris
pondu mal-mogħdija ta’ mill-anqas għaxar volumi ta’ ilma tal-qiegħ. Skont
il-metodu analitiku li jintuża, jista’ jkun preferibbli li tkun stabbilita kurva ta’
konċentrazzjoni/ħin biex turi li jkun intlaħaq ekwilibriju.
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Proċedura li tuża reċipjent ta’ livellar
16. Frazzjonijiet suċċessivi ta’ materjal ta’ elużjoni għandhom jinġabru u jiġu
analizzati bil-metodu magħżul. Jintużaw frazzjonijiet mill-firxa tan-nofs talmaterjal ta’ elużjoni, fejn il-konċentrazzjonijiet ikunu kostanti fi ± 30 %
f’mill-anqas ħames frazzjonijiet konsekuttivi, biex tkun iddeterminata s-solu
bilità.
17. Ilma ddistillat għal darbtejn huwa l-fluwidu ta’ elużjoni ppreferut. Jista’
jintuża wkoll ilma dejonizzat b’qawwa ta’ reżistenza ‘l fuq minn 10
megohms/cm u b’kontenut totali ta’ karbonju organiku anqas minn 0,01 %.
18. Skont iż-żewġ proċeduri, terġa’ ssir prova oħra b’nofs ir-rata ta’ fluss talewwel. Jekk ir-riżultati taż-żewġ provi jkunu jaqblu, it-test ikun sodisfaċenti.
Jekk is-solubilità mkejla tkun ogħla mir-rata ta’ fluss aktar baxxa, f’dak ilkaż it-tnaqqis tar-rata ta’ fluss bin-nofs għandu jkompli sakemm żewġ provi
suċċessivi jagħtu l-istess solubilità.
19. Fiż-żewġ proċeduri, il-frazzjonijiet għandhom ikunu kkontrollati għallpreżenza ta’ materja li twaħħal permezz ta’ eżami bl-effett Tyndall. Ilpreżenza tal-partiċelli tinvalida t-test u t-test għandu jkun ripetut wara titjib
tal-azzjoni filtranti tal-kolonna.
20. Il-pH ta’ kull kampjun għandha titkejjel, preferibbilment bl-użu ta’ strixex
indikaturi speċjali.
Metodu tal-flixkun
Prinċipju
21. Is-sustanza għall-ittestjar (is-solidi għandhom jintaħnu) tinħall fl-ilma f’tem
peratura ftit ogħla mit-temperatura tat-test. Meta tinkiseb is-saturazzjoni, ittaħlita titkessaħ u tinżamm fit-temperatura tat-test. Alternattivament, u jekk
ikun assigurat permezz tat-teħid adattat ta’ kampjuni, li jkun intlaħaq l-ekwi
libriju tas-saturazzjoni, il-kejl ikun jista’ jitwettaq direttament fit-temperatura
tat-test. Sussegwentement il-konċentrazzjoni massa tas-sustanza għall-ittestjar
fis-soluzzjoni fl-ilma, li m’għandhiex tinkludi xi partiċelli mhux maħlula,
tkun iddeterminata b’metodu analitiku li jixraq (3).
Apparat
22. Hemm bżonn il-materjali li ġejjin:
— ħġieġ u strumentazzjoni normali tal-laboratorju;
— apparat għall-aġitazzjoni ta’ soluzzjonijiet f’temperatura kostanti kontrol
lata;
— jekk ikun meħtieġ għal emulsjonijiet, magna ċentrifuga (preferibbilment
bit-termostat); u
— apparat analitiku.
Proċedura
23. Il-kwantità ta’ sustanza għall-ittestjar neċessarja biex ikun issaturat il-volum
mixtieq tal-ilma hija stmata mit-test preliminari. Tintiżen madwar ħames
darbiet aktar ta’ dik il-kwantità f’kull wieħed mit-tliet reċipjenti tal-ħġieġ
mgħammra b’tappijiet tal-ħġieġ (eż. tubi ċentrifuga, fliexken). Jiżdied
f’kull reċipjent volum ta’ ilma, magħżul skont il-funzjoni tal-metodu anali
tiku u tal-iskala ta’ solubilità. Ir-reċipjenti jingħalqu sew u wara jiġu
mċaqalqa fi 30 °C. Għandu jintuża apparat li jċaqlaq jew iħawwad li kapaċi
jaħdem f’temperatura kostanti, eż. taħwid manjetiku f’banju tal-ilma bittermostat. Wara ġurnata, wieħed mir-reċipjenti jitneħħa u jiġi ekwilibrat
għal 24 siegħa fit-temperatura tat-test b’ċaqliq okkażżjonali. Il-kontenuti
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tar-reċipjent imbagħad jiġu ċċentrifugati fit-temperatura tat-test u l-konċen
trazzjoni tas-sustanza għall-ittestjar fil-fażi fl-ilma ċar tkun iddeterminata
b’metodu analitiku adattat. Iż-żewġ fliexken l-oħra jkunu ttrattati bl-istess
mod wara ekwilibrazzjoni inizjali fi 30 °C għal jumejn u tlett ijiem rispetti
vament. Jekk ir-riżultati tal-konċentrazzjonijiet mkejla f’mill-anqas l-aħħar
żewġ reċipjenti ma jkunux differenti b’aktar minn 15 %, it-test ikun sodisfa
ċenti. Jekk ir-riżultati mir-reċipjenti 1, 2 u 3 juru tendenza ta’ valuri qed
jiżdiedu, it-test kollu għandu jkun ripetut bl-użu ta’ ħinijiet ta’ ekwilibraz
zjoni itwal.
24. It-test jista’ jitwettaq mingħajr inkubazzjoni minn qabel fi 30 C. Bil-għan li
tkun stmata r-rata li biha jkun stabbilit l-ekwilibriju tas-saturazzjoni, jittieħdu
kampjuni sakemm il-ħin tat-tħawwid ma jinfluwenzawx aktar il-konċentraz
zjonijiet imkejla.
25. Il-pH ta’ kull kampjun għandu jitkejjel, preferibbilment bl-użu ta’ strixex
indikaturi speċjali.
Determinazzjonijiet analitiċi
26. Huwa ppreferut metodu speċifiku għas-sustanza minħabba li ammonti żgħar
ta’ impuritajiet li jinħallu jistgħu jikkawżaw żbalji kbar fis-solubilità mkejla.
Eżempji ta’ metodi bħal dawn huma: kromatografija tal-gass jew likwida,
titrazzjoni, fotometrija, voltametrija.
DEJTA U RAPPURTAR
Dejta
Metodu ta’ elużjoni tal-kolonna
27. Għal kull prova li ssir, għandu jkun ikkalkulat il-valur medju u d-devjazzjoni
standard minn mill-anqas ħames kampjuni konsekuttivi meħudin mis-saturaz
zjoni kostanti. Il-valuri medji miksubin miż-żewġ testijiet bi flussi differenti
m’għandhomx ikunu differenti b’aktar minn 30 %.
Metodu tal-flixkun
28. Ir-riżultati individwali għal kull wieħed mit-tliet fliexken, li m’għandhomx
ikunu differenti b’aktar minn 15 %, tingħatalhom medja.
Rapport tat-test
Metodu ta’ elużjoni tal-kolonna
29. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
— ir-riżultati tat-test preliminari;
— l-identità tal-kimika u l-impuritajiet (stadju preliminari ta’ purifikazzjoni,
jekk ikun hemm);
— il-konċentrazzjonijiet, rati ta’ fluss u l-pH għal kull kampjun;
— id-devjazzjonijiet medji u standard minn mill-anqas ħames kampjuni missaturazzjoni kostanti għal kull prova;
— il-medja ta’ mill-anqas żewġ provi suċċessivi;
— it-temperatura tal-ilma matul il-proċess ta’ saturazzjoni;
— il-metodu ta’ analiżi;
— in-natura tal-materjal ta’ rfid;
— il-preparazzjoni tal-materjal ta’ rfid;
— solvent użat;
— xhieda ta’ kwalunkwe instabbiltà kimika tas-sustanza matul it-test;
— l-informazzjoni kollha rilevanti għall-interpretazzjoni tar-riżultati, b’mod
partikolari fir-rigward ta’ impuritajiet u l-istat fiżiku tas-sustanza għallittestjar.
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Metodu tal-flixkun
30. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
— ir-riżultati tat-test preliminari;
— l-identità tal-kimika u l-impuritajiet (stadju preliminari ta’ purifikazzjoni,
jekk ikun hemm);
— id-determinazzjonijiet analitiċi individwali u l-medja fejn aktar minn
valur wieħed kien iddeterminat għal kull flixkun;
— il-pH ta’ kull kampjun;
— il-medja tal-valuri għal fliexken differenti li kienu jaqblu;
— it-temperatura tat-test;
— il-metodu analitiku;
— xhieda ta’ kwalunkwe instabbiltà kimika tas-sustanza matul it-test;
— l-informazzjoni kollha rilevanti għall-interpretazzjoni tar-riżultati, b’mod
partikolari fir-rigward ta’ impuritajiet u l-istat fiżiku tas-sustanza għallittestjar.
LETTERATURA:
(1) Id-Direttiva tal-Kummissjoni 92/69/KEE tal-31 Lulju 1992 li tadatta għallprogress tekniku għas-sbatax-il darba d-Direttiva 67/548/KEE rigward lapprossimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amminis
trattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettjar ta’ sustanzi peri
kolużi (ĠU L 383, 29.12.1992, p. 113).
(2) NF T 20-045 (AFNOR) (September 1985). Chemical products for industrial
use -Determination of water solubility of solids and liquids with low solu
bility - Column elution method. 3)
(3) NF T 20-046 (AFNOR) (September 1985). Chemical products for industrial
use - Determination of water solubility of solids and liquids with high solu
bility - Flask method.
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A.8.
1.

KOEFFIĊJENT TAL-QSIM

METODU
Il-metodu “taċ-ċaqliq tal-flixkun” imfisser huwa bbażat fuq il-linja
gwida tat-Test OECD (1).

1.1.

DAĦLA
Biex isir it-test huwa utli li jkollok informazzjoni preliminari dwar ilformula strutturali, il-kostanti ta' dissoċjazzjoni, is-solubiltà ta' l-ilma,
l-idrolisi, is-solubiltà ta' l-n-oktanol, it-tensjoni tas-superfiċje tassustanza.

Il-kejlijiet għandhom jittieħdu fuq sustanzi jonizzabbli biss fil-forma
mhux jonizzata tagħhom (aċidu ħieles jew bażi ħielsa) prodotti blużu ta' sustanza adattata b'pH ta' mill-anqas unità pH taħt (aċidu
ħieles) jew fuq (bazi ħielsa) il-pK.

Dan il-metodu tat-test jinkludi żewġ proċeduri separati: il-metodu
taċ-ċaqliq tal-flixkun u l-kromatografija likwida ta' rendiment għoli
(HPLC). Ta' l-ewwel hija applikabbli meta l-valur tal-log Pow (ara
isfel għad-definizzjonijiet) jaqa' fl-iskala minn - 2 sa 4 u ta' l-aħħar
fl-iskala minn 0 sa 6. Qabel ma titwettaq xi waħda mill-proċeduri
sperimentali għandha l-ewwel tinkiseb stima preliminari tal-koeffiċ
jent tal-qsim.

Il-metodu taċ-ċaqliq tal-flixkun japplika biss għal sustanzi essenzjal
ment puri li jinħallu fl-ilma u fl-n-oktanol. Ma japplikax għall-mater
jali attivi fuq is-superfiċje (li għalihom għandu jkun provdut valur
ikkalkulat jew stima bbażata fuq is-solubilitajiet individwali fl-noktanol u l-ilma).

Il-metodu HPLC ma japplikax għall-aċidi u l-bażijiet qawwija,
komplessi metalliċi, materjali attivi fuq is-superficje jew sustanzi li
jirreaġġixxu ma' l-eluwent. Għal dawn il-materjali, għandu jkun
provdut valur ikkalkulat jew stima bbażata fuq is-solubilitajiet indi
vidwali fl-n-oktanol u l-ilma.

Il-metodu HPLC huwa inqas sensittiv għall-preżenza ta' impuritajiet
fil-kompost għat-test milli huwa l-metodu taċ-ċaqliq tal-flixkun.
Madankollu, f’xi każijietjiet impuritajiet jistgħu jagħmlu l-interpre
tazzjoni tar-riżultati diffiċli minħabba li l-assenjazzjoni tal-quċċata
ssir inċerta. Għal taħlitiet li jagħtu faxxa mhux riżolta, għandhom
ikunu ddikjarati l-ogħla u l-inqas limiti tal-log P.

1.2.

TIFSIRIET U UNITAJIET
Il-koeffiċjent tal-qsim (P) huwa mfisser bħala l-proporzjon talkonċentrazzjonijiet ta' l-ekwilibriju (ci) tas-sustanza maħlula f’sis
tema ta' żewġ fażijiet li tikkonsisti f’żewġ solventi li ma jistgħux
jitħalltu. Fil-każ ta' l-n-oktanol u l-ilma:

pow ¼

cn Ä octanol
cwater

Il-koeffiċjent tal-qsim (P) għalhekk huwa l-kwozjent taż-żewġ
konċentrazzjonijiet u normalment jingħata fil-forma tal-logaritmu
tiegħu sa bażi 10 (log P).
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1.3.

SUSTANZI TA' REFERENZA
Metodu taċ-ċaqliq tal-flixkun
Sustanzi ta' referenza mhumiex meħtieġa li jintużaw fil-każijiet
kollha meta tkun qed tiġi investigata sustanza ġdida. Huma
għandhom iservu primarjament biex jiċċekkjaw r-rendiment talmetodu minn żmien għal żmien u sabiex jippermettu tqabbil ma'
riżultati minn metodi oħra.

Metodu HPLC
Bil-għan li d-DATA mkejla għall-HPLC tal-kompost tkun relatata
mal-valur P tiegħu, għandu jkun stabbilit graff tal-log P vs DATA
kromatografika bl-użu ta' mill-inqas 6 punti ta' referenza. Huwa
f’idejn dak li qed juża l-apparat li jagħżel is-sustanzi ta' referenza
adattati. Fejn huwa possibli, ta' l-inqas żewġ komposti ta' referenza
għandu jkollhom Pow akbar minn dak tas-sustanza għat-test, u Pow
ieħor taħt dak tas-sustanza għat-test. Għall-valuri ta' log P inqas
minn 4, il-kalibrazzjoni tista' tkun ibbażata fuq DATA miksuba
bil-metodu taċ-ċaqliq tal-flixkun. Għall-valuri ta' log P inqas minn
4, il-kalibrazzjoni tista' tkun ibbażata fuq il-valuri validati tal-lettera
tura jekk dawn jaqblu mal-valuri kkalkulati. Għal aktar eżattezza,
huwa preferibbli li jintgħażlu komposti ta' referenza li huma struttu
ralment relatati mas-sustanza għat-test.

Listi estensivi ta' log Pow għal bosta gruppi ta' kimiċi huma dispo
nibbli (2)(3). Jekk m'hemmx disponibbli DATA dwar il-koeffiċjenti
tal-qsim ta' komposti relatati strutturalment, imbagħad tista' tintuża
kalibrazzjoni aktar ġenerali, stabbilita ma' komposti ta' referenza
oħra.

Lista ta' sustanzi ta' referenza rakkomandati u l-valuri Pow huma
mogħtija fl-Appendiċi 2.

1.4.

PRINĊIPJU TAL-METODI

1.4.1.

Metodu taċ-ċaqliq tal-flixkun
Biex ikun iddeterminat il-koeffiċjent tal-qsim, irid jinkiseb ekwili
briju bejn il-komponenti kollha li jagħmlu interazzjoni fis-sistema, u
l-konċentrazzjonijiet tas-sustanzi maħlula fiż-żewġ fażijiet jridu
jkunu ddeterminati. Studju tal-letteratura fuq dan is-suġġett jindika
li jistgħu jintużaw bosta tekniki differenti biex tiġi solvuta din ilproblema, i.e. it-taħlit sewwa taż-żewġ fażijiet segwit bis-separazzoni
tagħhom bil-għan li tkun iddeterminata l-konċentrazzjoni ta' l-ekwi
libriju għas-sustanza li tkun qed tiġi eżaminata.

1.4.2.

Metodu HPLC
L-HPLC jitwettaq fuq kolonni analitiċi ppakkjati b'fażi solida dispo
nibbli kummerċjalment li fihom idrokarburi b'katina twila (eż. C8,
C18) kimikament mgħaqqda fuq is-silika. Kimiċi injettati f’kolonna
bħal din jimxu magħha b'rati differenti minħabba l-gradi differenti
tal-qsim bejn il-fażi mobbli u l-fażi stazzjonarja idrokarbonika. Taħli
tiet ta' kimiċi jitneħħewlhom is-sustanzi fl-ordni ta' l-idrofobiċità
tagħhom, l-ewwel il-kimiċi li jinħallu fl-ilma u t-tieni l-kimiċi li
jinħallu fiż-żejt, fi proporzjon mal-koeffiċjent tal-qsim idrokarburiilma tagħhom. Dan jippermetti li tkun stabbilita r-relazzjoni bejn ilħin ta' retenzjoni fuq kolonna bħal din (fażi bil-kontra) u l-koeffiċjent
ta' l-n-oktanol/ilma. Il-koeffiċjent tal-qsim jiġi dedott mill-fattur ta'
kapaċità k, mogħti bl-espressjoni:
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k¼

tr Ä to
to

li fiha, tr = huwa l-ħin ta' retenzjoni tas-sustanza għat-test, u to = ilħin medju li teħtieġ molekula solventi biex tgħaddi mill-kolonna (ħin
mejjet).

Mhumiex meħtieġa metodi analitiċi kwantitattivi u hija neċessarja
biss id-determinazzjoni tal-ħin ta' elużjoni.

1.5.

KRITERJI TA' KWALITÀ

1.5.1.

Ripetibilità
Metodu taċ-ċaqliq tal-flixkun
Bil-għan li tkun assigurata l-eżattezza tal-koeffiċjent tal-qsim, deter
minazzjonijiet duplikati jridu jsiru taħt tliet kondizzjonijiet ta' test
differenti, fejn il-kwantità tas-sustanza speċifikata kif ukoll ilproporzjon tal-volumi tas-solvent jistgħu jvarjaw. Il-valuri ddetermi
nati tal-koeffiċjent tal-qsim espressi bħala l-logaritmi komuni
tagħhom għandhom jidħlu fil-kamp ta' varjabbiltà ta' ± 0,3 unitajiet
logaritmiċi.

Metodu HPLC
Bil-għan li tikber il-fiduċja fil-kejl, jridu jsiru determinazzjonijiet
duplikati. Il-valuri ta' log P meħuda minn kejl individwali għandhom
jaqgħu fil-kamp ta' varjabbiltà ta' ± 0,1 unitajiet logaritmiċi.

1.5.2.

Sensittività
Metodu taċ-ċaqliq tal-flixkun
L-iskala ta' kejl tal-metodu hija ddeterminata bil-limitu ta' tfittxija talproċedura analitika. Dan għandu jippermetti l-valutazzjoni tal-valuri
ta' log Pow fil-kamp ta' varjabbiltà ta' - 2 sa 4 (f’okkażżjonijiet meta
kondizzjonijiet japplikaw, dan il-kamp ta' varjabbiltà jista' jitkabbar
għall-log Pow sa 5) meta l-konċentrazzjoni ta' sustanza maħlula f’xi
waħda mill-fażijiet mhijiex aktar minn 0,01 mol għal kull litru.

Metodu HPLC
Il-metodu HPLC jippermetti koeffiċjenti tal-qsim li jkun stmat fil-log
Pow fil-kamp ta' varjabbiltà minn 0 sa 6.

Normalment, il-koeffiċjent tal-qsim ta' kompost jista' jkun stmat sa ±
1 unità logaritmika tal-valur taċ-ċaqliq tal-flixkun. Korrelazzjonijiet
tipiċi jistgħu jinstabu fil-letteratura (4)(5)(6)(7)(8). Eżattezza ogħla ssoltu tista' tinkiseb meta grafiċi ta' korrelazzjoni huma bbażati fuq
komposti ta' referenza ta' struttura simili (9).
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1.5.3.

Speċifiċità
Metodu taċ-ċaqliq tal-flixkun
Il-Liġi tal-Qsim ta' Nernst tapplika biss għal soluzzjonijiet dilwiti
f’temperatura, pressjoni u pH kostanti. Hija tapplika strettament
għal sustanza pura mxerrda bejn żewġ solventi puri. Jekk bosta
sustanzi differenti maħlula jseħħu f’fażi waħda miż-żewġ fażijiet
jew fiż-żewġ fażijiet fl-istess ħin, ir-riżultati jistgħu jiġu affettwati.

Dissoċjazzjoni jew assoċjazzjoni tal-molekuli maħlula tirriżulta
f’devjazzjonijiet mill-Liġi tal-Qsim ta' Nernst. Devjazzjonijiet bħal
dawn huma indikati mill-fatt li l-koeffiċjent tal-qsim isir dipendenti
fuq il-konċentrazzjoni tas-soluzzjoni.

Minħabba l-ekwilibriji multipli li huma mdaħħla, dan il-metodu ta'
test m'għandux ikun applikat għal komposti jonizzati mingħajr ma
tkun applikata korrezzjoni. L-użu ta' sustanza ta' protezzjoni flok lilma għandu jkun ikkunsidrat għal komposti bħal dawn; il-pH ta'
protezzjoni għandu jkun ta' l-inqas unità ta' 1 pH mill-pKa tassustanza u tingħata attenzjoni għar-relevanza ta' dan il-pH għallambjent.

1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODU

1.6.1.

Stima preliminari tal-koeffiċjent tal-qsim
Il-koeffiċjent tal-qsim jiġi stmat preferibbilment bl-użu ta' metodu ta'
kalkolu (ara Appendiċi 1), jew fejn adattat, mill-proporzjon tas-solu
bilitajiet tas-sustanza għat-test fis-solventi puri (10).

1.6.2.

Metodu taċ-ċaqliq tal-flixkun

1.6.2.1.

Preparazzjoni
n-Oktanol: Id-determinazzjoni tal-koeffiċjent tal-qsim għandha ssir
b'rijaġent ta' analiżi ta' purità għolja.

Ilma: ilma distillat jew li kien distillat għal darbtejn f’apparat talħġieġ jew kwarz għandu jintuża. Għal komposti jonizzati, soluzzjo
nijiet ta' protezzjoni flok l-ilma għandhom jintużaw jekk possibbli.

Nota:
M'għandux jintuża ilma direttament minn apparat li jbiddel il-jone.

1.6.2.1.1.

Pre-saturazzjoni tas-solventi
Qabel ma koeffiċjent tal-qsim jiġi ddeterminat, il-fażijiet tas-sistema
tas-solvent jiġu reċiprokament saturati biċ-ċaqliq fit-temperatura ta' lesperiment. Biex isir dan, hija ħaġa prattika li ċċaqlaq żewġt
ifliexken kbar bl-n-oktanol jew bl-ilma t-tnejn ta' purezza għolja bi
kwantità suffiċjenti tas-solvent l-ieħor fuq xejker mekkaniku għal 24
siegħa u mbagħad jitħallew joqgħodu għal ħin twil biżżejjed li
jippermetti li l-fażijiet jisseparaw u jiksbu stat ta' saturazzjoni.
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1.6.2.1.2.

Preparazzjoni għat-test
Il-volum sħiħ tas-sistema b'żewġ fażijiet kważi jimla' r-reċipjent tattest. Dan jgħin biex jevita telf ta' materjali minħabba volatilizzaz
zjoni. Il-proporzjon tal-volum u l-kwantitajiet tas-sustanza li għandha
tintuża huma stabbiliti f’dawn li ġejjin:

— il-valutazzjoni preliminari tal-koeffiċjent tal-qsim (ara hawn fuq),

— il-kwantità minima tas-sustanza għat-test meħtieġa għall-proċe
dura analitika, u

— l-limitazzjoni tal-konċentrazzjoni massima għal kull fażi ta' 0,01
mol għal kull litru.

Isiru t-tliet testijiet. F’ ta’ l-ewwel, tintuża l-proporzjon ta' volum
ikkalkulata ta' n-oktanol għall-ilma; fit-tieni, din il-proporzjon
tinqasam fi tnejn; u fit-tielet, din il-proporzjon tiġi mmultiplikat bi
tnejn (eż. 1:1, 1:2, 2:1).

1.6.2.1.3.

Is-sustanza għat-test
Titħejja soluzzjoni ta' riżerva f’n-oktanol pre-saturat fl-ilma. Ilkonċentrazzjoni tas-soluzzjoni ta' riżerva għandha tkun iddeterminata
bi preċiżjoni qabel ma tintuża fid-determinazzjoni tal-koeffiċjent talqsim. Is-soluzzjoni għandha tinħażen taħt kondizzjonijiet li jiżguraw
l-istabbiltà tagħha.

1.6.2.2.

Kondizzjonijiet tat-test
It-temperatura tat-test għandha tinżamm kostanti (± 1 oC) u fil-kamp
ta' varjabbiltà ta' 20 sa 25 oC.

1.6.2.3.

Proċedura tal-kejl

1.6.2.3.1.

Kisba ta' l-ekwilibriju tal-qsim
Għal kull kondizzjoni tat-test għandhom jitħejjew reċipjenti tat-test
doppji li jkun fihom l-ammonti meħtieġa, taż-żewġ solventi flimkien
imkejla b'eżattezza bil-kwantità neċessarja ta' soluzzjoni ta' riżerva.

Il-fażijiet ta' l-n-oktanol għandhom jitkejlu bil-volum. Ir-reċipjenti
tat-test għandhom jew jitpoġġew f’xejker adattat jew jiċċaqalqu
manwalment. Fejn jintuża tubu ċentrifugu, metodu rakkomandat
huwa li t-tubu jiddawwar malajr 180o madwar l-assi trasversali
tiegħu sabiex kwalunkwe arja maqbuda titla’ miż-żewġ fażijiet. Lesperjenza wriet li 50 dawra bħal din is-soltu huma suffiċjenti għallkisba ta' l-ekwilibriju tal-qsim. Għaċ-ċertezza, huma rakkomandati
100 dawra f'ħames minuti.

1.6.2.3.2.

Separazzjoni tal-fażi
Meta huwa neċessarju, bil-għan li jkunu separati l-fażijiet, għandha
titwettaq ċentrifugazzjoni tat-taħlita. Dan għandu jsir fiċ-ċentrifugu
tal-laboratorju miżmum f'temperatura ambjentali, jew, jekk jintuża
ċentrifugu mhux kontrollat permezz tat-temperatura, it-tubi taċċentrifugu għandhom jinżammu għall-ekwilibrazzjoni fit-temperatura
tat-test għall-millanqas siegħa qabel l-analiżi.
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1.6.2.4.

Analiżi
Għad-determinazzjon tal-koeffiċjent tal-qsim, huwa neċessarju li
jkunu determinati l-konċentrazzjonijiet tas-sustanza għat-test fiżżewġ fażijiet. Dan jista' jsir billi tittieħed alikwota ta' kull wieħed
miż-żewġ fażijiet minn kull tubu għal kull kondizzjoni ta' test u tiġi
analizzata bil-proċedura magħżula. Il-kwantità totali ta' sustanza
preżenti fiż-żewġ fażijiet għandha tkun ikkalkulata u mqabbla malkwantità tas-sustanza introdotta oriġinarjament.

Għandu jittieħed kampjun tal-fażi fl-ilma bi proċedura li timmini
mizza r-riskju li jkunu introdotti traċċi ta' n-oktanol. Tista' tintuża
siringa tal-ħġieġ b'labbra li tista' tintrema biex jittieħed kampjun talfażi ta' l-ilma. Inizjalment is-siringa għandha tkun parzjalment
mimlija bl-arja. L-ajra għandha titneħħa bil-mod waqt li tkun qed
tiddaħħal is-siringa fis-saff ta' l-n-oktanol. Volum adattat tal-fażi flilma jinġibed fis-siringa. Is-siringa titneħħa malajr mis-soluzzjoni u llabbra maqlugħa. Il-kontenut tas-siringa jista' mbagħad jintuża bħala
kampjun fl-ilma. Il-konċentrazzjoni fiż-żewġ fażijiet separati
għandha preferibbilment tkun iddeterminata minn metodu speċifiku
għas-sustanza. Eżempji ta' metodi analitiċi li jistgħu jkunu adattati
huma:

— il-metodi fotometriċi,

— il-kromatografija tal-gass,

— il-kromatogrfija likwida ta' rendiment għoli.

1.6.3.

Metodu HPLC

1.6.3.1.

Preparazzjoni
Apparat
Huwa meħtieġ kromatografu likwidu, mgħammar b'pompa mingħajr
vibrazzjoni u apparat ta' osservazzjoni adattat. Huwa rakkomandat li
jintuża valv ta' injezzjoni b'ċirku ta' injezzjoni. Il-preżenza ta' gruppi
polari fil-fażi stazzjonarja tista' tfixkel serjament il-prestazzjoni talkolonna HPLC. Għalhekk, fażijiet stazzjonarji għandhom ikollhom
il-perċentwali minima tal-gruppi polari (11). Jista' jintuża ppakkjar
kummerċjali ta' mikropartikulati b'fażi b'lura jew kolonni diġà ppakk
jati. Kolonna ta' protezzjoni tista' titpoġġa bejn is-sistema ta' injez
zjoni u l-kolonna analitika.

Fażi mobbli
Biex jitħejja s-solvent ta' elużjoni jintużaw metanol iggradat għallHPLC jew ilma ggradat għall-HPLC u s-solvent jitneħħilu l-gass
qabel l-użu. Għandha tintuża elużjoni isokratika. Għandhom jintużaw
proporzjonijiet ta' metanol/ilma b'kontenut minimu ta' ilma ta' 25 %.
Tipikament taħlita ta' 3:1 (v/v) metanol-ilma hija sodisfaċenti għallelużjoni ta' komposti ta' log P 6 fi żmien siegħa, b'rata ta' fluss ta' 1
ml/min. Għal komposti ta' log P għoli jista' jkun neċessarju li jitqas
srilhom iż-żmien ta' l-elużjoni (u dak tal-komposti ta' referenza) billi
titnaqqas il-polarità tal-fażi mobbli jew it-tul tal-kolonna.

Sustanzi b'solubiltà baxxa ħafna f’n-oktanol għandhom tendenza li
jagħtu valuri ta' log Pow baxxi u mhux normali bil-metodu HPLC; ilquċċata ta' komposti bħal dawn xi drabi takkumpanja l-front tassolvent. Dan probabbilment huwa minħabba l-fatt li l-proċess talqsim huwa bilmod wisq biex jintlaħaq ekwilibriju fiż–żmien normal
ment meħtieġ għal separazzjoni HPLC. It-tnaqqis tar-rata tal-fluss
u/jew it-tbaxxija tal-proporzjon metanol/ilma tista’/jistgħu mbagħad
tkun/ikunu effettivi biex jinkiseb valur affidabbli.
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Il-komposti għat-test u ta' referenza għandhom ikunu solubbli fil-fażi
mobbli f’konċentrazzjonijiet suffiċjenti li jippermettu l-osservazzjoni
tagħhom. F’każijiet eċċezzjonali biss jistgħu jintużaw additivi mattaħlita metanol/ilma, għaliex l-additivi jibdlu l-proprjetajiet talkolonna. Għal kromatogrammi b'additivi huwa obbligatorju li tintuża
kolonna separata ta' l-istess tip. Jekk il-metanol/ilma mhuwiex
adattat, taħlitiet oħra ta' solvent organiku-ilma jistgħu jintużaw, eż.
etanol-ilma jew acetonitrile-ilma.

Il-pH ta' l-eluwent huwa kritiku għal komposti jonizzabbli. Huwa
għandu jkun fl-iskala operattiva tal-pH tal-kolonna, li s-soltu hija
bejn 2 u 8. Hija rakkomandata protezzjoni. Għandha tingħata attenz
joni biex ikun evitat il-preċipitazzjoni tal-melħ u t-taħsir tal-kolonna
li jseħħu b'xi taħlitiet ta' fażi organika/ta, protezzjoni. Kejl HPLC
b'fażijiet stazzjonarji bbażati fuq is-silika 'l fuq minn pH8 mhuwiex
rakkomandat għaliex l-użu ta' fażi alkalina, mobbli tista' tikkawża
nuqqas rapidu ta' prestazzjoni tal-kolonna.

Sustanzi maħlula
Il-komposti ta' referenza għandhom ikunu fil-forma l-aktar pura
disponibbli. Komposti li se jiġu użati għal skopijiet ta' test jew ta'
kalibrazzjoni jiġu maħlula jekk huwa possibli fil-fażi mobbli.

Kondizzjonijiet tat-test
It-temperatura matul il-kejl m‘għandhiex tvarja b’aktar minn ± 2 K.

1.6.3.2.

Kejl
Kalkolu tal-ħin mejjet to
Il-ħin mejjet to jista' jkun iddeterminat bl-użu jew ta' serje omologa
(eż. n-alkyl methyl ketones) jew mill-komposti organiċi mhux
miżmuma (eż. thiourea jew formamide). Għal kalkolu tal-ħin mejjet
to bl-użu tas-serje omologa, sett ta' mill-anqas seba' membri tas-serje
omologa jiġi injettat u ż-żmien ta' retenzjoni rispettivament jiġi
ddeterminat. Il-ħinijiet ta' retenzjoni mhux analizzati tr (n c + 1) jiġu
pplottjati bħala funzjoni ta' tr(n c) u l-linja bejn żewġ punti ta' inter
ċezzjoni a u l-anglu b ta' l-ekwazzjoni ta' regressjoni:

tr(nc + 1) = a + b tr(nc)

jiġu ddeterminati (nc = n-numru ta' l-atomi tal-karbonju). Il-ħin
mejjet to mbagħad huwa mogħti bi:

to = a/(1-b)
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Graff ta' kalibrazzjoni
Il-pass li jmiss huwa li tinbena plott ta' korrelazzjoni tal-valuri log k
kontra log p għall-komposti ta' referenza adattati. Fil-prattika, sett ta'
bejn 5 u 10 komposti ta' referenza standard li l-log p tagħhom hija
madwar l-iskala mistennija jiġu injettati flimkien u jiġu ddeterminati
l-ħinijiet ta' retenzjoni, preferibbilment fuq integratur ta' l-irrekordjar
mgħaqqad mas-sistema tat-tiftix. Il-logaritmi korrispondenti tal-fatturi
ta' kapaċità, log k, huma kkalkulati u pplottjati bħala funzjoni tal-log
p ddeterminat bil-metodu taċ-ċaqliq tal-flixkun. Il-kalibrazzjoni
titwettaq f’intervalli regolari, għall-inqas darba kuljum, sabiex
ikunu jistgħu jiġu kkunsidrati l-bidliet possibbli fil-prestazzjoni talkolonna.

Determinazzjoni tal-fattur tal-kapaċità tas-sustanza għat-test
Is-sustanza għat-test tiġi injettata fi kwantità żgħira kemm jista' jkun
ta' fażi mobbli. Il-ħin ta' retenzjoni jiġi ddeterminat (għal darbtejn), u
b'hekk jippermetti l-kalkolu tal-fattur ta' kapaċità k. Mill-graff talkorrelazzjoni tal-komposti ta' referenza, il-koeffiċjent tas-sustanza
għat-test jista' jiġi interpolat. Għal koeffiċjenti baxxi ħafna u għolja
ħafna, hija neċessarja l-estrapolazzjoni. F’dawk il-każijiet trid
tingħata attenzjoni partikulari għal-limiti ta' validità tal-linja ta'
rigressjoni.

2.

DATA
Metodu taċ-ċaqliq tal-flixkun
L-affidabbiltà tal-valuri ddeterminati ta' P jistgħu jkunu ppruvati bi
tqabbil mal-mezzi tad-determinazzjonijiet dupplikati mal-medja
globali.

3.

RAPPURTAR
Ir-rapport tat-test għandu, jekk huwa possibli, jinkludi l-informaz
zjoni li ġejja:

— l-ispeċifikazzjoni preċiża tas-sustanza (identità u impuritajiet),

— meta l-metodi ma japplikawx (eż. materjal attiv fuq is-superfiċje),
għandhom ikun pprovdut valur ikkalkulat jew stima bbażat/a fuq
is-solubilitajiet individwali fl-n-oktanol u fl-ilma,

— l-informazzjoni u r-rimarki kollha relevanti għall-interpretazzjoni
tar-riżultati għandhom ikunu rrapportati, b'mod speċjali firrigward ta' l-impuritajiet u l-istat fiżiku tas-sustanza.

Għall-metodu taċ-ċaqliq tal-flixkun:
— ir-riżultat ta' l-istima preliminari, jekk ikun hemm,

— it-temperatura tad-determinazzjoni,

— id-DATA dwar il-proċeduri analitiċi użati fid-determinazzjoni talkonċentrazzjonijiet,

— il-ħin u l-veloċità taċ-ċentrifugazzjoni, jekk użata,
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— il-konċentrazzjonijiet imkejla biż-żewġ fażijiet għal kull determi
nazzjoni (dan ifisser li total ta' 12-il konċentrazzjoni jiġu rrap
purtati),
— il-piż tas-sustanza għat-test, il-volum ta' kull fażi użata f’kull
reċipjent tat-test u l-ammont totali kkalkulat ta' sustanza għattest preżenti f’kull fażi wara l-ekwilibrazzjoni,
— il-valuri kkalkulati tal-koeffiċjent tal-qsim (P) u l-medja
għandhom ikunu rrapurtati għal kull sett ta' kondizzjonijiet tattest kif għandu jsir ukoll għall-medja tad-determinazzjonijiet
kollha. Jekk hemm suspett ta' dipendenza tal-konċentrazzjoni
fuq il-koeffiċjent tal-qsim, dan għandu jkun imniżżel fir-rapport,
— id-devjazzjoni standard tal-valuri individwali P madwar il-medja
tagħhom għandha tkun rrapurtata,
— il-valur medju P tad-determinazzjonijiet kollha għandu jkun
espress ukoll bħala logartimu tiegħu stess (bażi 10),
— il-Pow teoretiku kkalkulat meta dan il-valur ġie ddeterminat jew
meta l-valur imkejjel huwa > 104,
— il-pH ta' l-ilma użat u tal-fażi fl-ilma matul l-esperiment,
— jekk jintużaw protezzjonijiet, ġustifikazzjoni għall-użu tal-protez
zjonijiet flok l-ilma, il-kompożizzjoni, il-konċentrazzjoni u l-pH
tal-protezzjonijiet, il-pH tal-fażi fl-ilma qabel u wara l-esperi
ment.
Metodu HPLC:
— ir-riżultat ta' l-istima preliminari, jekk ikun hemm,
— is-sustanza għat-test u ta' referenza u l-purità tagħhom,
— l-iskala tat-temperatura tad-determinazzjonijiet,
— il-pH li fih isiru d-determinazzjonijiet,
— id-dettalji tal-kolonna analitika u ta' protezzjoni, tal-fażi mobbli u
tal-mezzi tat-tiftix,
— id-DATA ta' retenzjoni u l-valuri tal-log P fil-letteratura għallkomposti ta' referenza użati fil-kalibrazzjoni,
— id-dettalji tal-linja ta' rigressjoni riżultanti (log K kontra log P),
— id-DATA ta' retenzjoni medja u l-valur interpolat ta' log P għallkompost għat-test,
— id-deskrizzjoni tat-tagħmir u l-kondizzjonijiet operattivi,
— il-profili ta' l-elużjoni,
— il-kwantitajiet ta' sustanzi għat-test u ta' referenza mdaħħla filkolonna,
— il-ħin mejjet u kif tkejjel.
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Appendiċi 1
Metodi ta' stima/kalkolu
DAĦLA
Daħla ġenerali għall-metodi ta' kalkolu, DATA u eżempji huma pprovduti filHandbook of Chemical Property Estimation Methods (a).

Il-valuri kkalkulati tal-Pow jistgħu jintużaw:

— biex ikun deċiż liema mill-metodi sperimentali huma adattati (skala taċ-ċaqliq
tal-flixkun: log Pow: minn - 2 sa 4, skala HPLC: log Pow: minn 0 sa 6),

— għall-għażla tal-kondizzjonijiet għat-test adattati (eż. sustanzi ta' referenza
għal proċeduri HPLC, proporzjon tal-volum n-oktanol/ilma għall-metodu
taċ-ċaqliq tal-flixkun),

— bħala verifika interna tal-laboratorju ta' żbalji sperimentali possibli,

— għall-għoti ta' stima ta' Pow- f'każijiet fejn il-metodi sperimentali ma jistgħux
jiġu applikati għal raġunijiet tekniċi.

METODU TA' STIMA
Stima preliminari tal-koeffiċjent tal-qsim
Il-valur tal-koeffiċjent tal-qsim jista' jkun stmat bl-użu tas-solubilitajiet tassustanza tat-test f'solventi puri: Għal din:

Pstmat ¼

saturazzjoni cn Ä oktanol
saturazzjoni c

METODI TA' KALKOLU
Prinċipju tal-Metodi ta' Kalkolu
Il-metodi kollha ta' kalkolu huma bbażati fuq il-frammentazzjoni formali talmolekula b'sub-strutturi adattati li għalihom huma magħrufa żidiet affidabbli
tal-log Pow. Il-log Pow tal-molekula kollha huwa mbagħad ikkalkulat bħala ssomma tal-valur tal-framment korrispondenti tiegħu flimkien mas-somma tattermini ta' korrezzjoni għal interazzjonijiet intramolekulari.

Lista ta' kostanti ta' frammenti u termini ta' korrezzjoni huma disponibbli
(b)(c)(d)(e);. Uħud huma regolarment aġġornati (b).

Kriterji ta' kwalità
B'mod ġenerali, l-affidabbiltà tal-metodu ta' kalkolu tonqos jekk tiżdied ilkomplessità tal-kompost taħt studju. Fil-każ ta' molekuli sempliċi b'piż moleku
lari baxx u grupp funzjonali jew tnejn, tista' tkun mistennija devjazzjoni ta' 0,1 sa
0,3 unitajiet ta' log Pow bejn ir-riżultati tal-metodi ta' frammentazzjoni differenti u
l-valur mkejjel. Fil-każ ta' molekuli aktar komplessi l-marġni ta' l-iżball jista' jkun
akbar. Dan se jiddependi fuq l-affidabbiltà u d-disponibbiltà ta' kostanti ta' fram
ment, kif ukoll fuq l-abbiltà biex jintgħarfu l-interazzjonijeit intramolekulari (eż..
ir-rabtiet ta' l-idroġenu) u l-użu korrett tat-termini ta' korrezzjoni (inqas ta'
problema bis-software tal-kompjuter CLOGP-3) (b). Fil-każ ta' komposti joniz
zanti l-konsiderazzjoni korretta taċ-ċarġ u l-grad ta' jonizzazzjoni hija importanti.
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Proċedura ta' kalkolu
Il-metodu Hansch πIl-kostanti tas-sostitwent idrofobiku oriġinali, π, introdott minn Fujira et al. (f)
huwa mfisser bħala:

πx = log Pow (PhX) -log Pow (PhH)
fejn Pow (PhX) huwa l-koeffiċjent tal-qsim ta' derivattiv aromatiku u Pow (PhH)
dak tal-kompost ewlieni

(eż.. πCl = log Pow (C6H5Cl) -log Pow (C6H6) = 2,84 – 2,13 = 0,71).
Skond id-definizzjoni tiegħu l-metodu π japplika b'mod predominanti għal sosti
tuzzjoni aromatika. Valuri π għal għadd kbir ta' sostitwenti ngħataw f'tabelli
(b)(c)(d). Huma użati għall-kalkolu ta' log Pow għall-molekuli jew substrutturi
aromatiċi.

Metodu Rekker
Skond Rekker (g) il-valur tal-log Pow huwa kkalkulat kif ġej:
log Pow ¼

X
i

ai fi þ

X
j

ðtermini ta0 interazzjoniÞ:

fejn fi jirrappreżenta l-kostanti tal-frammenti molekulari differenti u ai il-frek
wenza ta' l-okkorrenza fil-molekula taħt eżami. It-termini ta' korrezzjoni jistgħu
jiġu espressi bħala multiplu integrali ta' kostanti wieħed Cm (l-hekk imsejjaħ
“kostanti maġiku”). Il-kostanti tal-frammenti fi u Cm kienu ddeterminati minn
lista ta' 1,054 valur sperimentali ta' Pow (825 kompost) bl-użu ta' l-analiżi ta'
rigressjoni multipla (c)(h). Id-determinazzjoni tat-termini ta' interazzjoni titwettaq
skond regoli fissi mfissra fil-letteratura (e)(h)(i).

Il-metodu Hansch-Leo
Skond Hansch u Leo (c) il-valur tal-log Pow huwa kkalkulat kif ġej:
log Pow ¼

X
i

ai fi þ

X
j

b j Fj

fejn fi jirrapreżenta l-kostanti tal-frammenti molekulari differenti, Fj it-termini ta'
korrezzjoni u ai il-frekwenzi korrispondenti ta' l-okkorrenza. Lista ta' valuri
atomiċi u ta' gruppi frammentali u lista ta' termini ta' korrezzjoni Fj (l-hekk
imsejħa “fatturi”) iddeterminati bl-approssimazzjoni, inkisbet mill-valuri speri
mentali Pow. It-termini ta' korrezzjoni kienu ordnati f'diversi klassijiet differenti
(a)(c). Huwa relattivament komplikat u jitteħed wisq ħin biex ikunu kkunsidrati rregoli u t-termini ta' korrezzjoni kollha. Pakketti tas-software ġew żviluppati (b).

Metodu Kombinat
Il-kalkolu tal-log Pow tal-molekuli komplessi tista' titjieb konsiderevolment, jekk
il-molekula tiġi tinqasam f'substrutturi akbar li għalihom hemm disponibbli valuri
affidabbli tal-log Pow jew mit-tabelli (b)(c) jew mill-kejl li wieħed jagħmel.
Frammenti bħal dawn (eż.. eteroċikli, antrakinone, ażobenżin) jistgħu mbagħad
jiġu kkombinati mal-valuri Hansch π jew mal-kostanti tal-frammenti Rekker jew
Leo.

Rimarki
i) Il-metodi ta' kalkolu jistgħu jkunu applikati biss għal komposti jonizzati
parzjalment jew sħaħ meta huwa possibli li jiġu kkunsidrati l-fatturi ta'
korrezzjoni neċessarji.
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ii) Jekk wieħed jassumi li hemm rabtiet idroġeni intramolekulari, it-termini ta'
korrezzjoni korrispondenti (approssimattivament unitajiet + 0,6 to + 1,0 log
Pow) jridu jiġu miżjuda (a). Indikazzjoni tal-preżenza ta' rabtiet bħal dawn
jistgħu jinkisbu mill-mudelli tridimensjonali jew mid-DATA spettroskopika
tal-molekula.
iii) Jekk huma possibli bosta forom tawtomeriċi, l-aktar forma probabbli għandha
tintuża bħala bażi għall-kalkolu.
iv) Ir-reviżjonijiet tal-listi tal-kostanti tal-frammenti għandhom jkunu segwiti blattenzjoni kollha.
Rapport
Meta jkunu qed jintużaw metodi ta' kalkolu/stima, ir-rapport tat-test għandu, jekk
huwa possibli, jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
— id-deskrizzjoni tas-sustanza (identità, impuritajiet, eċċ.),
— l-indikazzjoni ta' kwalunkwe rabta idroġena intramolekulari possibli, dissoċ
jazzjoni, taċ-ċarġ u kwalunkwe effett mhux tas-soltu ieħor (eż.. tawtome
riżmu),
— id-deskrizzjoni tal-metodu ta' kalkolu,
— l-identifikazzjoni jew il-provvista ta' database,
— il-pekularitajiet fil-għażla tal-frammenti,
— id-dokumentazzjoni komprensiva tal-kalkolu.
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Appendici 2
Sustanzi ta' Referenza Rakkomandati għal Metodu HPLC
No.

Reference Substance

log Pow

pKa

1

2-Butanone

0,3

2

4-Acetylpyridine

0,5

3

Aniline

0,9

4

Acetanilide

1,0

5

Benzylalcohol

1,1

6

p-Methoxyphenol

1,3

pKa = 10,26

7

Phenoxy acetic acid

1,4

pKa = 3,12

8

Phenol

1,5

pKa = 9,92

9

2,4-Dinitrophenol

1,5

pKa = 3,96

10

Benzonitrile

1,6

11

Phenylacetonitrile

1,6

12

4-Methylbenzyl alcohol

1,6

13

Acetophenone

1,7

14

2-Nitrophenol

1,8

pKa = 7,17

15

3-Nitrobenzoic acid

1,8

pKa = 3,47

16

4-Chloraniline

1,8

pKa = 4,15

17

Nitrobenzene

1,9

18

Cinnamic alcohol

1,9

19

Benzoic acid

1,9

pKa = 4,19

20

p-Cresol

1,9

pKa = 10,17

21

Cinnamic acid

2,1

pKa = 3,89 cis 4,44
trans

22

Anisole

2,1

23

Methylbenzoate

2,1

24

Benzene

2,1

25

3-Methylbenzoic acid

2,4

pKa = 4,27

26

4-Chlorophenol

2,4

pKa = 9,1

27

Trichloroethylene

2,4

28

Atrazine

2,6

29

Ethylbenzoate

2,6

30

2,6-Dichlorobenzonitrile

2,6

31

3-Chlorobenzoic acid

2,7

32

Toluene

2,7

33

1-Naphthol

2,7

34

2,3-Dichloroaniline

2,8

35

Chlorobenzene

2,8

36

Allyl-phenylether

2,9

37

Bromobenzene

3,0

pKa = 3,82

pKa = 9,34
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No.

Reference Substance

log Pow

38

Ethylbenzene

3,2

39

Benzophenone

3,2

40

4-Phenylphenol

3,2

41

Thymol

3,3

42

1,4-Dichlorobenzene

3,4

43

Diphenylamine

3,4

44

Naphthalene

3,6

45

Phenylbenzoate

3,6

46

Isopropylbenzene

3,7

47

2,4,6-Trichlorophenol

3,7

48

Biphenyl

4,0

49

Benzylbenzoate

4,0

50

2,4-Dinitro-6 sec. butyophenol

4,1

51

1,2,4-Trichlorobenzene

4,2

52

Dodecanoic acid

4,2

53

Diphenylether

4,2

54

n-Butylbenzene

4,5

55

Phenanthrene

4,5

56

Fluoranthene

4,7

57

Dibenzyl

4,8

58

2,6-Diphenylpyridine

4,9

59

Triphenylamine

5,7

60

DDT

6,2
Other reference substances of low log Pow

1

Nicotinic acid

- 0,07

pKa

pKa = 9,54

pKa = 0,79

pKa = 6
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A.9.
1.

METODU

1.1.

DAĦLA

IL-PUNT TA' FJAMMABILITÀ

Huwa utli li jkun hemm informazzjoni preliminari dwar il-fjammabi
lità tas-sustanza qabel jitwettaq dan it-test. Il-proċedura tat-test hija
applikabbli għas-sustanzi likwidi fejn il-fwar jista' jitqabbad permezz
ta' għejun ta' fjammabilità tan-nar. Il-metodi tat-test mniżżla f’dan ittest huma biss affidabbli għall-iskala ta' punti ta' fjammabilità li huma
speċifikati fil-metodi individwali.

Il-possibiltà ta' reazzjonijiet kimiċi bejn is-sustanza u fejn jinżamm ilkampjun għandha tkun ikkunsidrata meta jintgħażel il-metodu li se
jintuża.

1.2.

TIFSIRIET U UNITAJIET
Il-punt ta' infjammabilità huwa l-inqas temperatura, korretta għal
pressjoni ta' 101,325 kPa, li fiha likwidu jevolvi l-fwar, taħt kondiz
zjonijiet imfissra fil-metodu tat-test, f’dak l-ammont li l-fwar fjam
mabbli/t-taħlita ta' arja huwa/hija prodott/a fir-reċipjent tat-test.

Unitajiet: °C

t = T - 273,15

(t f’ oC u T f’K)

1.3.

SUSTANZI TA' REFERENZA
Sustanzi ta' referenza mhumiex meħtieġa li jintużaw fil-każijiet kollha
meta tkun qed tiġi investigata sustanza ġdida. Huma għandhom
iservu primarjament biex jiċċekkjaw ir-rendiment tal-metodu minn
żmien għal żmien u sabiex jippermettu tqabbil ma' riżultati minn
metodi oħra.

1.4.

PRINĊIPJU TAL-METODI
Is-sustanza titpoġġa fir-reċipjent tat-test u tissaħħan jew titkessaħ sattemperatura tat-test skond il-proċedura mfissra fil-metodu tat-test
individwali. Testijiet dwar il-fjammabilità jitwettqu bil-għan li jkun
aċċertat jekk il-kampjun qabadx jew le fit-temperatura tat-test.

1.5.

KRITERJI TA' KWALITÀ

1.5.1.

Ripetibbilità
Ir-ripetibbilità tvarja skond l-iskala tal-fjammabilità u l-metodu tattest użat; sa massimu ta' 2 oC.

1.5.2.

Sensittività
Is-sensittività tiddependi fuq il-metodu tat-test użat.

1.5.3.

Speċifiċità
L-ispeċifiċità ta' wħud mill-metodi tat-test hija limitata għal ċerti skali
ta' punti ta' fjammabilità u suġġetti għal DATA relatata mas-sustanza
(eż. viskożità għolja).
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1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODU

1.6.1.

Preparazzjonijiet
Kampjun tas-sustanza għat-test jitpoġġa f’apparat għat-test skond
1.6.3.1 u/jew 1.6.3.2.

Għas-sikurezza, huwa rakkomandat li metodu li jutilizza daqs żgħir
ta' kampjun, circa 2 cm3, jintuża għal sustanzi enerġetiċi jew tossiċi.

1.6.2.

Kondizzjonijiet tat-test
L-apparat, għandu, sakemm ikun konsistenti mas-sikurezza, jitpoġġa
f’pożizzjoni 'l-bogħod mill-kurrent ta' l-arja.

1.6.3.

L-eżekuzzjoni tat-test

1.6.3.1.

Metodu ta' l-ekwilibriju
Ara ISO 1516, ISO 3680, ISO 1523, ISO 3679.

1.6.3.2.

Metodu ta' non-ekwilibriju
Apparat Abel:
Ara BS 2000 parti 170, NF M07-011, NF T66-009.

Apparat Abel-Pensky:
Ara EN 57, DIN 51755 parti 1 (għal temperaturi minn 5 sa 65 oC),
DIN 51755 parti 2 (għal temperaturi taħt il-5 C), NF M07-036.

Apparat Tag:
Ara ASTM D 56.

Apparat Pensky-Martens:
Ara ISO 2719, EN 11, DIN 51758, ASTM D 93, BS 2000-34, NF
M07-019.

Rimarki:
Meta l-punt ta' fjammabilità, iddeterminat permezz ta' metodu ta' nonekwlibriju f’1.6.3.2., jinstab li huwa 0 ± 2 oC, 21 ± 2 oC jew 55 ± 2
o
C, għandu jkun ikkonfermat b'metodu ta' ekwilibriju bl-użu ta' listess apparat.

Il-metodi li jagħtu t-temperatura tal-punt ta' fjammabilità biss jistgħu
jintużaw għal notifikazzjoni.

Biex ikun iddeterminat il-punt ta' fjammabilità ta' likwidi viskożi
(żebgħa, gomom u simili) li fihom solventi, jista' jintuża biss apparat
u jintużaw biss metodi tat-test adattati għad-determinazzjoni tal-punt
ta' fjammabilità ta' likwidi viskożi.

Ara ISO 3679, ISO 3680, ISO 1523, DIN 53213 parti 1.
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2.

DATA

3.

RAPPURTAR
Ir-rapport tat-test għandu, jekk huwa possibli, jinkludi l-informazzjoni
li ġejja:
— l-ispeċifikazzjoni preċiża tas-sustanza (identità u impuritajiet),
— il-metodu użat għandu jkun dikjarat kif ukoll xi devjazzjonijiet
possibbli,
— ir-riżultati u xi rimarki addizzjonali relevanti għall-interpretazzjoni
tar-riżultati.

4.

REFERENZI
Xejn.
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A.10.
1.

METODU

1.1.

DAĦLA

FJAMMABILITÀ (SOLIDI)

Huwa utli li jkun hemm informazzjoni preliminari dwar proprjetajiet
splussivi potenzjali tas-sustanza qabel jitwettaq dan it-test.

Dan it-test għandu jkun applikat biss għal sustanzi tat-trab, mrammla
jew qishom kolla.

Bil-għan li ma jiġux inklużi s-sustanzi kollha li jistgħu jinxtegħlu
imma dawk biss li jinħarqu malajr jew dawk li l-imġiba tal-ħruq
tagħhom hija fi kwalunkwe mod speċjalment perikoluża, sustanzi li
l-veloċità tal-ħruq tagħhom taqbeż ċertu valur ta' limitu biss huma
kkunsidrati bħala fjammabbli ħafna.

B'mod speċjali jista' jkun perikoluż li inkandexxenza timxi permezz
ta' trab metalliku minħabba d-diffikultajiet fit-tifi ta' nar. Trabijiet
metalliċi għandhom ikunu kkunsidrati bħala fjammabli ħafna jekk
huma jgħinu t-tixrid ta' l-inkandexxenza fil-piż fi żmien speċifikat.

1.2.

TIFSIRA U UNITAJIET
Il-ħin tal-ħruq huwa muri f’sekondi.

1.3.

SUSTANZI TA' REFERENZA
Mhux speċifikati

1.4.

PRINĊIPJU TAL-METOD
Is-sustanza tiġi ffurmata fi strixxa mhix maqtugħa jew miċċa tat-trab
ta' madwar 250 mm tul u test preliminari ta' orjentazzjoni jiġi esegwit
biex ikun iddeterminat jekk, mal-fjammabilità ta' fjamma tal-gass,
issirx propagazzjoni bil-ħruq tal-fjamma jew bi ħruq bati mingħajr
fjamma. Jekk isseħħ propagazzjoni fuq 200 mm tal-miċċa f’ħin speċi
fikat allura jitwettaq programm ta' test sħiħ biex tkun iddeterminata rrata ta' ħruq.

1.5.

KRITERJI TA' KWALITÀ
Mhux definiti.
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1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODU

1.6.1.

Test preliminari ta' orjentazzjoni
Is-sustanza tiġi ffurmata fi strixxa mhux miksura jew miċċa tat-trab
madwar 250 mm tul u 20 mm wiesa’ b’10 mm għoli fuq pjanċa talbażi mhux kombustibbli, mhux poruża u b'konduċibilità ta' sħana
baxxa. Fjamma b’temperatura għolja minn berner tal-gass (dijametru
minimu ta' 5 mm) tiġi applikata fuq tarf tal-miċċa tat-trab sakemm ittrab jaqbad jew għal massimu ta' 2 minuti (5 minuti għal trab talmetall jew għal liegi metalliċi). Għandu jkun innotat jekk il-kombust
joni timxix matul 200 mm tal-miċċa fil-perjodu ta' test ta' 4 minuti
(jew 40 minuta għal trabijiet tal-metall). Jekk is-sustanza ma taqbadx
u ma tmexxix il-kombustjoni permezz tal-fjammabilità bil-fjamma
jew bin-nati bati bla fjamma matul 200 mm tal-miċċa tat-trab filperjodu ta' test ta’4 minuti (jew 40 minuta), allura s-sustanza
m'għandhiex titqies bħala fjammabbli ħafna u mhuwa meħtieġ ebda
test ieħor. Jekk is-sustanza tmexxi l-fjammabilità fuq 200 mm talmiċċa tat-trab f’inqas minn 4 minuti, jew inqas minn 40 minuta għal
trabijiet metalliċi, għandha titwettaq il-proċedura mfissra hawn taħt
(punt 1.6.2 u ta' wara).

1.6.2.

It-test tar-rata ta' fjammabilità

1.6.2.1.

Preparazzjoni
Sustanzi f'forma ta' trab jew mrammla jiġu mimlija sfużi f’forma ta'
250 mm tul b'taqsima trasversali trijangulari ta' għoli intern ta' 10 mm
u wisa' ta' 20 mm. Żewġ pjanċi tal-metall jiġu mmuntati fuq iż-żewġ
naħat tal-forma bħala limitazzjonijiet laterali li joħorġu 2 mm ’il barra
mit-tarf l-għoli tat-taqsima trasversali trijangulari (figura). Il-forma
mbagħad titwaddab tliet darbiet minn għoli ta' 2 cm fuq superfiċje
solida. Jekk ikun neċessarju l-forma terġa’ tiġi mimlija. Il-limitazzjo
nijiet laterali mbagħad jitneħħew u s-sustanza żejda titneħħa. Pjanċa
tal-bażi mhux kombustibbli, mhux poruża u b’konduċibilità ta' sħana
baxxa titpoġġa fuq il-forma, l-apparat jinqaleb u l-forma titneħħa.

Sustanzi bħall-pejst jiġu mdellka fuq pjanċa tal-bażi mhux kombus
tibbli, mhux poruża u b’konduċibilità ta' sħana baxxa fil-forma ta'
ħabel 250 mm fit-tul b'sezzjoni trasversali ta' madwar 1 cm2.

1.6.2.2.

Kondizzjonijiet tat-test
Fil-każ ta' sustanza sensittiva għall-umdità, it-test għandu jitwettaq
malajr kemm jista' jkun wara li jitneħħa mill-kontenitur.

1.6.2.3.

L-eżekuzzjoni tat-test
Irranġa l-gozz f’kurrent ta' arja f’armarju li jiġbed id-duħħan.

Il-veloċità ta' l-arja trid tkun suffiċjenti biex tevita li d-duħħan joħroġ
fil-laboratorju u m'għandhiex tkun varjata matul it-test. L-apparat irid
ikun protett mill-kurrent ta' l-arja.

Fjamma taħraq minn berner tal-gass (dijametru minimu ta' 5mm)
jintuża biex ikun mixgħul il-gozz minn naħa waħda. Meta l-gozz
ikun inħaraq sa distanza ta' 80 mm, titkejjel ir-rata ta' ħruq fuq il100 mm li jmiss.
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It-test jitwettaq sitt darbiet, bl-użu ta' pjanċa nadifa u kiesħa kull
darba, kemm-il darba ma jkunx osservat riżultat pożittiv qabel.
2.

DATA
Il-ħin tal-ħruq mit-test ta' orjentazzjoni preliminari (1.6.1.) u l-inqas
ħin ta' ħruq sa sitt testijiet (1.6.2.3.) huma relevanti għall-valutaz
zjoni.

3.

RAPPURTAR

3.1.

RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu, jekk huwa possibli, jinkludi l-informazzjoni
li ġejja:
— l-ispeċifikazzjoni preċiża tas-sustanza (identifikazzjoni u impuri
tajiet),
— id-deskrizzjoni tas-sustanza għat-test, l-istat fiżiku tagħha inkluż
il-kontenut ta' l-umdità,
— ir-riżultati mit-testijiet ta' orjentazzjoni preliminari u mit-test tarrata ta' ħruq jekk ikunu saru,
— ir-rimarki addizzjonali kollha relevanti għall-interpretazzjoni tarriżultati.

3.2.

INTERPRETAZZJONI TAR-RIŻULTATI
Sustanzi f'forma ta' trab, imrammla jew bħall-pejst għandhom jiġu
kkunsidrati bħala fjammabbli ħafna meta l-ħin tal-ħruq fi kwalunkwe
test skond il-proċedura tat-test mfisser f'1.6.2 huwa inqas minn 45
sekonda. Trabijiet tal-metall u liegi tal-metall huma kkunsidrati bħala
fjammabbli ħafna meta huma jistgħu jitqabbdu u l-fjamma jew iżżona ta' reazzjoni tinfirex fuq il-kampjun kollu f’10 minuti jew inqas.

4.

REFERENZI
NF T 20-042 (SEPT 85). Chemical products for industrial use. Deter
mination of the flammability of solids.
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Appendiċi
Figura
Forom u aċċessorji għall-preparazzjoni tal-gozz
(Id-dimensjonijiet kollha f'millimetri)
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A.11.
1.

METODU

1.1.

DAĦLA

FJAMMABILITÀ (GASSIJIET)

Dan il-metodu jippermetti d-determinazzjoni ta' jekk gassijiet imħallta
ma' l-arja f’temperatura ambjentali (circa 20 oC) u l-pressjoni atmos
ferika humiex fjammabbli u, jekk huma hekk, fuq liema skala ta'
konċentrazzjonijiet. Taħlitiet ta' konċentrazzjonijiet li jiżdiedu talgass għat-test ma' l-arja jiġu esposti għal spark elettriku u jiġi
osservat jekk jaqbdux.

1.2.

TIFSIRA U UNITAJIET
L-iskala ta' fjammabilità hija l-iskala ta' konċentrazzjoni bejn l-inqas
u l-ogħla limiti ta' splużjoni. L-inqas u l-ogħla limiti ta' splużjoni
huma dawk il-limiti ta' konċentrazzjoni ta' gass fjammabbli mħallat
ma' l-arja li fih ma sseħħx propagazzjoni tal-fjamma.

1.3.

SUSTANZI TA' REFERENZA
Mhux speċifikati

1.4.

PRINĊIPJU TAL-METODU
Il-konċentrazzjoni tal-gass fl-arja tiżdied pass pass u t-taħlita hija
esposta f’kull stadju għal spark elettriku.

1.5.

KRITERJI TA' KWALITÀ
Mhux definiti.

1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODU

1.6.1.

Apparat
Ir-reċipjent għat-test huwa ċilindru tal-ħġieġ vertikali li għandu dija
metru intern ta' 50 mm u għoli minimu ta' 300 mm. L-elettrodi għallfjammabilità huma separati b'distanza ta' 3 sa 5 mm u huma mpoġġija
600 mm fuq il-qiegħ taċ-ċilindru. Iċ-ċilindru huwa mgħammar bi ftuħ
għar-rilaxx tal-pressjoni. L-apparat għandu jkollu protezzjoni biex
inaqqas kwalunkwe ħsara minn splużjoni.

Bħala sors ta' fjammabilità jintuża spark ta' induzzjoni permanenti ta'
dewmien ta' 0,5 s, li huwa ġġenerat minn transformer ta' vultaġġ għoli
b'vultaġġ ta' ħruġ minn 10 sa 15 kV (massimu ta' enerġija ta' dħul 300 W).
Eżempju ta' apparat adattat huwa mfisser fir-referenza (2).

1.6.2.

Kondizzjonijiet tat-test
It-test irid isir f’temperatura ambjentali (circa 20 oC).
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1.6.3.

L-eżekuzzjoni tat-test
Konċentrazzjoni magħrufa ta' gass fl-arja tiġi mdaħħla fiċ-ċilindru talgass, permezz ta' pompi li jippompjaw proporzjon tad-doża. Spark
jiġi mgħoddi mit-taħlita u jiġi osservat jekk il-fjamma tinqatax
waħedha jew mill-għajn tal-fjammabilità u tinfirix b'mod indipen
denti. Il-konċentrazzjoni tal-gass tvarja fi stadji ta' 1 % vol. sakemm
isseħħ il-fjammabilità kif imfisser hawn fuq.
Jekk l-istruttura kimika tal-gass tindika li ma tkunx fjammabbli u
tista' tiġi kkalkulata l-kompożizzjoni tat-taħlita stojkjometrika blarja, imbagħad taħlitiet fl-iskala minn 10 % anqas mill-kompożizzjoni
stojkjometrika sa 10 % aktar minn din il-kompożizzjoni biss jeħtieġ li
jkunu ttestjati fi stadji ta' 1 %.

2.

DATA
L-okkorrenza tat-tixrid tal-fjamma hija l-unika DATA ta' informaz
zjoni relevanti għad-determinazzjoni ta' din il-proprjetà.

3.

RAPPURTAR
Ir-rapport tat-test għandu, jekk huwa possibli, jinkludi l-informazzjoni
li ġejja:
— l-ispeċifikazzjoni preċiża tas-sustanza (identifikazzjoni u impuri
tajiet),
— deskrizzjoni, bid-dimensjonijiet, ta' l-apparat użat,
— it-temperatura li fiha twettaq it-test,
— il-konċentrazzjonijiet ippruvati u r-riżultati miksuba,
— ir-riżultat tat-test: gass mhux fjammabbli jew gass fjammabbli
ħafna,
— jekk ikun konkluż li l-gass mhuwiex fjammabbli allura l-iskala ta'
konċentrazzjoni li fuqha kien ippruvat fi stadji ta' 1 % għandha
tkun iddikjarata,
— ir-rimarki addizzjonali kollha relevanti għall-interpretazzjoni tarriżultati għandhom ikunu rrapurtati.

4.

REFERENZI
(1) NF T 20-041 (SEPT 85). Chemical products for industrial use.
Determination of the flammability of gases.
(2) W.Berthold, D.Conrad, T.Grewer, H.Grosse- einer StandardApparatur zur Messung von Explosionsgrenzen'. Chem.-Ing.Tech. 1984, vo156, 2, 126-127.Wortmann, T.Redeker und
H.Schacke. 'Entwicklung
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A.12.

FJAMMABILITÀ (KUNTATT MA' L-ILMA)

1.

METODU

1.1.

DAĦLA
Dan il-metodu ta' test jista' jintuża biex ikun iddeterminat jekk irreazzjoni ta' sustanza ma' l-ilma jew l-arja umda twassalx għalliżvilupp ta' ammonti perikolużi ta' gass jew gassijiet li jistgħu
jkunu fjammabbli ħafna.

Il-metodu jista' jiġi applikat għal sustanzi likwidi kif ukoll solidi.
Dan il-metodu mhux applikabbli għal sustanzi li jitqabbdu spon
tanjament meta jiġu f’kuntatt ma' l-arja.

1.2.

TIFSIRIET U UNITAJIET
Fjammabbli ħafna: sustanzi li, f’kuntatt ma' l-ilma jew l-arja umda,
jevolvu gassijiet fjammabbli ħafna fi kwantitajiet perikolużi b'rata
minima ta' 1 litru/kg għal kull siegħa.

1.3.

PRINĊIPJU TAL-METODU
Is-sustanza hija ttestjata skond is-sekwenza pass wara pass imfissra
hawn taħt; jekk il-fjammabilità isseħħ fi kwalunkwe pass, ebda test
ieħor mhuwa meħtieġ. Jekk ikun magħruf li s-sustanza ma tirrea
ġixxix b'mod vjolenti ma' l-ilma allura jsir pass 4 (1.3.4).

1.3.1.

Pass 1
Is-sustanza għat-test titpoġġa f’reċipjent bl-ilma distillat f’20 oC u
jiġi nnotat jekk il-gass li evolva jaqbadx jew le.

1.3.2.

Pass 2
Is-sustanza għat-test titpoġġa fuq karta filtru fuq il-wiċċ ta' dixx li
fih ilma distillat f’20 oC u jiġi nnotat jekk il-gass li evolva jaqbadx
jew le. Il-karta filtru tintuża biss biex iżżomm lis-sustanza f’post
wieħed biex jikbru ċ-ċansijiet tal-fjammabilità.

1.3.2.

Pass 3
Is-sustanza għat-test hija magħmula f’gozz approssimattivament 2
cm għoli u 3 cm dijametru. Ftit qtar ta' ilma jiżdiedu mal-gozz u
jiġi nnotat jekk il-gass evolut jaqbadx jew le.

1.3.4.

Pass 4
Is-sustanza għat-test tiġi miżjuda ma' ilma distillat f’20 C u r-rata
ta' evoluzzjoni tal-gass titkejjel fuq perjodu ta' seba' sigħat, f’inter
valli ta' siegħa. Jekk ir-rata ta' evoluzzjoni mhijiex kostanti, jew
qed tiżdied wara seba’ sigħat, il-ħin tal-kejl għandu jittawwal għal
massimu ta' ħamest ijiem. It-test jista' jitwaqqaf jekk ir-rata fi
kwalunkwe ħin taqbeż il-1 litru/kg għal kull siegħa.
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1.4.

SUSTANZI TA' REFERENZA
Mhux speċifikati

1.5.

KRITERJI TA' KWALITÀ
Mhux definiti.

1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODU

1.6.1.

Pass 1

1.6.1.1.

Kondizzjonijiet tat-test
It-test irid isir f’temperatura ambjentali (circa 20 C).

1.6.1.2.

L-eżekuzzjoni tat-test
Kwantità żgħira (approssimattivament 2 mm dijametru) tassustanza għat-test għandha titpoġġa f'reċipjent li fih ilma distillat.
Għandu jkun innotat jekk (i) evolviex xi gass u (ii) jekk seħħitx ilfjammabbiltà tal-gass. Jekk isseħħ il-fjammabbiltà tal-gass mhuwa
meħtieġ l-ebda test ieħor tas-sustanza għaliex is-sustanza hija
meqjusa bħala perikoluża.

1.6.2.

Pass 2

1.6.2.1.

Apparat
Karta filtru titpoġġa tgħum fil-wiċċ ta' l-ilma distillat fi kwalunkwe
reċipjent adattat, eż. dixx għall-evaporazzjoni b'dijametru ta' 100 mm.

1.6.2.2.

Kondizzjonijiet tat-test
It-test irid isir f’temperatura ambjentali (circa 20 oC).

1.6.2.3.

L-eżekuzzjoni tat-test
Kwantità żgħira tas-sustanza għat-test (approssimattivament 2 mm
dijametru) għandha titpoġġa fin-nofs tal-karta filtru. Għandu jkun
innotat jekk (i) evolviex xi gass u (ii) jekk seħħitx il-fjammabilità
tal-gass. Jekk isseħħ it-tqabbid tal-gass mhuwa meħtieġ l-ebda test
ieħor tas-sustanza għaliex is-sustanza hija meqjusa bħala periko
luża.

1.6.3.

Pass 3

1.6.3.1.

Kondizzjonijiet tat-test
It-test irid isir f’temperatura ambjentali (circa 20 oC).

1.6.3.2.

L-eżekuzzjoni tat-test
Is-sustanza għat-test hija magħmula f’gozz approssimattivament 2
cm għoli u 3 cm dijametru bi ftit fond fil-quċċata. Jiżdiedu ftit qtar
ta' ilma fil-post fond u għandu jkun innotat jekk (i) evolviex xi
gass u (ii) jekk seħħitx il-fjammabilità tal-gass. Jekk isseħħ ilfjammabbiltà tal-gass mhuwa meħtieġ l-ebda test ieħor tas-sustanza
għaliex is-sustanza hija meqjusa bħala perikoluża.
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1.6.4.

Pass 4

1.6.4.1.

Apparat
L-apparat jiġi mmuntat kif jidher fil-figura.

1.6.4.2.

Kondizzjonijiet tat-test
Spezzjona l-kontenitur tas-sustanza għat-test għal xi trab < 500 μm
(daqs tal-partikula). Jekk it-trab jikkostitwixxi aktar minn 1 % w/w
tat-total, jew jekk il-kampjun jista' jitfarrak malajr, allura l-ammont
kollu tas-sustanza għandu jitfarrak fi trab qabel it-test sabiex jipper
metti tnaqqis fid-daqs tal-partikula matul il-ħażna u l-immaniġġar;
inkella s-sustanza għandha tkun ittestjata kif tkun irċevuta. It-test
irid isir f’temperatura ambjentali (circa 20 oC) u pressjoni atmos
ferika.

1.6.4.3.

L-eżekuzzjoni tat-test
Minn 10 sa 20 ml ta' ilma jitpoġġew fil-lembut tal-qtar ta' l-apparat
u 10 g tas-sustanza jitpoġġew fi flixkun koniku. Il-volum tal-gass li
jevolvi jista' jitkejjel bi kwalunkwe mezz adattat. It-tapp tal-lembut
tal-qtar jiġi miftuħ biex iħalli l-ilma jidħol fil-flixkun koniku u larloġġ tal-ħin jibda jitħaddem. L-evoluzjoni tal-gass titkejjel kull
siegħa matul perjodu ta' seba’ sigħat. Jekk, matul dan il-perjodu, levoluzzjoni tal-gass hija irregolari, jew jekk, fi tmiem dan ilperjodu, ir-rata ta' l-evoluzzjoni tal-gass qed tiżdied, allura l-kejl
għandu jitkompla sa ħamest ijiem. Jekk, fi kwalunkwe ħin tal-kejl
ir-rata tal-gass taqbeż il-1 litru/kg għal kull siegħa, it-test għandu
jieqaf. It-test għandu jsir għal tliet darbiet.

Jekk l-identità kimika tal-gass ma tkunx magħrufa, il-gass għandu
jkun analizzat. Meta l-gass jinkludi komponenti fjammabbli ħafna
u mhux magħruf jekk it-taħlita kollha hijiex fjammabbli ħafna,
taħlita ta' l-istess kompożizzjoni għandha titħejja u tkun ppruvata
skond il-metodu A.11.

2.

DATA
Is-sustanza titqies li hija perikoluża jekk:

— isseħħ fjammabilità spontanja f’kull stadju tal-proċedura tattest,

jew

— hemm evoluzzjoni ta' gass fjammabbli b'rata akbar minn 1
litru/kg tas-sustanza għal kull siegħa.

3.

RAPPURTAR
Ir-rapport tat-test għandu, jekk huwa possibbli, jinkludi l-informaz
zjoni li ġejja:

— l-ispeċifikazzjoni preċiża tas-sustanza (identifikazzjoni u impu
ritajiet),

— dettalji ta' kwalunkwe Preparazzjoni inizjali tas-sustanza għattest,
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— ir-riżultati tat-testijiet (passi 1, 2, 3 u 4),
— l-identità kimika tal-gass evolut,
— ir-rata ta' evoluzzjoni ta' gass jekk pass 4 (1.6.4) jitwettaq,
— kwalunkwe rimarki relevanti għall-interpretazzjoni tar-riżultati.
4.

REFERENZI
(1) Recommendations on the transport of dangerous goods, test
and criteria, 1990, United Nations, New York.
(2) NF T 20-040 (SEPT 85). Chemical products for industrial use.
Determination of the flammability of gases formed by the
hydrolysis of solid and liquid products.
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Appendiċi
Figura
Apparat
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A.13.

PROPRJETAJIET PIROFORIĊI TA' SOLIDI U LIKWIDI

1.

METODU

1.1.

DAĦLA
Il-proċedura tat-test hija applikabbli għal sustanzi solidi jew likwidi,
li, f’ammonti żgħar, jaqbdu spontanjament f’ħin qasir wara li
jagħmlu kuntatt ma' l-arja f’temperatura ambjentali (circa 20 oC).

Sustanzi li jeħtieġ li jkunu esposti għall-arja għal sigħat jew ġranet
f’temperatura ambjentali jew f’temperaturi elevati qabel ma sseħħ ilfjammabilità mhumiex koperti b'dan il-metodu ta' test.

1.2

TIFSIRIET U UNITAJIET
Sustanzi huma kkunsidrati li għandhom proprjetajiet piroforiċi jekk
huma jaqbdu jew jikkawżaw ħruq sakemm l-oġġett isir faħam skond
il-kondizzjonijiet mfissra f’1.6.

L-awto-fjammabilità ta' likwidi tista' tkun ittestjata bl-użu tal-metodu
A.15 Temperatura ta' awto-fjammabilità (likwidi u gassijiet).

1.3.

SUSTANZI TA' REFERENZA
Mhux speċifikati.

1.4.

PRINĊIPJU TAL-METODU
Is-sustanza, kemm jekk solida kif ukoll likwida, tiżdied ma' carrier
inert u titqiegħed f’kuntatt ma' l-arja f’temperatura ambjentali għal
perjodu ta' ħames minuti. Jekk is-sustanzi likwidi ma jaqbdux allura
huma assorbiti f’karta filtru u esposti għall-arja f’temperatura
ambjentali (circa 20 oC) għal ħames minuti. Jekk solidu jew likwidu
jaqbad, jew likwidu jaqbad jew jagħmel ifaħħam karta filtru, allura ssustanza hija meqjusa bħala piroforika.

1.5.

KRITERJI TA' KWALITÀ
Ripetibbilità: minħabba l-importanza fir-rigward tas-ikurezza, riżultat
pożittiv wieħed huwa suffiċjenti biex is-sustanza tiġi kkunsidrata
bħala piroforika.

1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TA' TEST

1.6.1.

Apparat
Kapsula tal-porċellana ta' dijametru circa 10 cm tiġi mimlija bi trab
diatomaceous sa għoli ta' madwar 5 mm f’temperatura ambjentali
(circa 20 oC).

Nota:

It-trab diatomaceous jew kwalunkwe sustanza inerta komparabbli
oħra li hija disponibbli b'mod ġenerali għandha titqies bħala rappre
żentattiva ta' ħamrija li fiha s-sustanza għat-test tista' tintefa' f'każ ta'
inċident.

Karta filtru niexfa hija meħtieġa biex ikunu ttestjati likwidi li ma
jaqbdux f'kuntatt ma' l-arja meta jkunu f'kuntatt ma' carrier inert.
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1.6.2.

L-eżekuzzjoni tat-test
a)

Solidi trab

Minn 1 sa 2 cm3 mis-sustanza għat-test jitferraw minn għoli ta' circa
1 m fuq superfiċje mhux kombustibbli u jiġi osservat jekk issustanza taqbadx matul it-tferrigħ jew fi żmien ħames minuti wara
li toqgħod.
It-test jitwettaq sitt darbiet kemm-il darba ma sseħħx il-fjammabilità.
b)

Likwidi

Madwar 5 cm3 mil-likwidu għat-test jitferra’ f’kapsula tal-porċellana
mħejjija u jiġi osservat jekk is-sustanza taqbadx fi żmien ħames
minuti.
Jekk ma sseħħ l-ebda fjammabilità f’sitt testijiet, għandhom jitwettqu
dawn it-testijiet:
Kampjun ta' 0,5 mm jintefa' permezz ta' siringa fuq karta filtru bittarf f’forma ta' serrieq u jiġi osservat jekk isseħħx fjammabilità jew
ħruq sakemm titfaħħam il-karta filtru fi żmien ħames minuti li
jiżdied il-likwidu. It-test jitwettaq tliet darbiet kemm-il darba ma
sseħħx il-fjammabbiltà u t-tfaħħim.
2.

DATA

2.1.

INTERPRETAZZJONI TAR-RIŻULTATI
It-test jista' jitwaqqaf hekk kif iseħħ riżultat pożittiv f’xi wieħed mittestijiet.

2.2.

VALUTAZZJONI
Jekk is-sustanza taqbad fi żmien ħames minuti meta tiżdied ma'
courier inert u tkun esposta għall-arja, jew jekk sustanza likwida
tinħaraq sakemm issir faħam jew tqabbad karta filtru fi żmien
ħames minuti meta miżjuda jew esposta għall-arja, hija kkkunsidrata
bħala piroforika.

3.

RAPPURTAR
Ir-rapport tat-test għandu, jekk huwa possibli, jinkludi l-informaz
zjoni li ġejja:
— l-ispeċifikazzjoni preċiża tas-sustanza (identifikazzjoni u impuri
tajiet),
— ir-riżultat tat-test,
— kwalunkwe rimarka relevanti għall-interpretazzjoni tar-riżultati.

4.

REFERENZI
(1) NF T 20-039 (SEPT 85). Chemical products for industrial use.
Determination of the spontaneous flammability of solids and
liquids.
(2) Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Test
and criteria, 1990, United Nations, New York.
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A.14.
1.

METODU

1.1.

DAĦLA

PROPRJETAJIET ESPLOŻIVI

Il-metodu jipprovdi skema ta' testijiet biex jiġi ddeterminat jekk
sustanza solida jew f’forma ta' pejst tippreżentax perikolu ta' spluż
joni meta tkun sottomessa għall-effett ta' fjamma (sensittività
termika), jew għal xokk jew frizzjoni (sensittività għal stimuli
mekkaniċi), u jekk sustanza likwida tippreżentax periklu ta' spluż
joni meta sottomessa għall-effett ta' fjamma jew xokk.
Il-metodu fih tliet partijiet:
(a) test ta' sensittività termika (1);
(b) test ta' sensittività mekkanika fir-rigward ta' xokk (1);
(ċ) test ta' sensittività mekkanika fir-rigward ta' frizzjoni (1).
Il-metodu jforni DATA biex tkun evalwata l-probabbiltà li tinbeda
splużjoni permezz ta' ċerti stimuli komuni. Il-metodu mhuwiex
maħsub biex jaċċerta jekk sustanza hijiex kapaċi li tesplodi taħt
kwalunkwe kondizzjonijiet.
Il-metodu huwa adattat biex ikun iddeterminat jekk sustanza
tippreżentax periklu ta' splużjoni (termika jew sensittività mekka
nika) taħt kondizzjonijiet partikulari speċifikati fid-Direttiva.
Huwa bbażat fuq numru ta' tipi ta'apparati li huma użati ħafna
internazzjonalment (1) u li s-soltu jagħtu riżultati sinifikattivi.
Huwa rikonoxxut li l-metodu mhuwiex definittiv. Apparat alter
nattiv għal dak speċifikat jista' jintuża kemm-il darba huwa riko
noxxut internazzjonalment u li r-riżultati jistgħu jkunu korrelatati
adegwatament ma' dawk minn apparat speċifikat.
M'hemmx għalfejn jitwettqu t-testijiet meta informazzjoni termo
dinamika hija disponibbli (eż. is-sħana tal-formazzjoni, is-sħana
tad-dekompożizzjoni) u/jew l-assenza ta' ċerti gruppi reattivi (2)
fil-formula strutturali tistabbilixxi mingħajr dubju raġjonevoli li ssustanza mhijiex kapaċi li tiddekomponi malajr bl-evoluzzjoni talgassijiet jew bir-rilaxx ta' sħana (i.e. il-materjal ma jippreżenta lebda riskju ta' splużjoni). Test ta' sensittività mekkanika firrigward ta' frizzjoni mhuwiex meħtieġ għal-likwidi.
1.2.

TIFSIRIET U UNITAJIET
Esplożiv:
Sustanzi li jistgħu jisplodu taħt l-effett ta' fjamma jew li huma
sensittivi għal xokk jew frizzjoni fl-apparat speċifikat (jew li
huma sensittivi mekkanikament aktar minn 1,3 dinitrobenzene
f’apparat alternattiv).

1.3.

SUSTANZI TA' REFERENZA
1,3-dinitrobenzene, prodott ta' kristallina teknika mgħarbul biex
jgħaddi minn 0,5 mm, għall-metodi ta' frizzjoni u ta' xokk.
Perhydro-1.3.5-trinitro-1.3.5-triazine (RDX, hexogen, ċikloniteCAS 121-82-4), rikristallizzat minn cyclohexogen fl-ilma,
mgħarbel fl-ilma minn 250 μm u miżmum fuq għarbiel ta' 150
μm u mnixxef f’103 ± 2 oC (għal erba' sigħat) għat-tieni serje ta'
frizzjoni u testijiet ta' xokk.
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1.4.

PRINĊIPJU TAL-METODU
Testijiet preliminari huma neċessarji biex ikunu stabbiliti kondiz
zjonijiet bla periklu għall-eżekuzzjoni tat-tliet testijiet ta' sensitti
vità.

1.4.1.

Testijiet ta' sikurezza fl-immaniġġjar (3)
Għal raġunijiet ta' sikurezza, qabel jitwettqu t-testijiet ewlenin,
kampjuni żgħar ħafna (madwar 10 mg) tas-sustanza jiġu soġġetti
għas-sħana mingħajr għeluq fi fjamma tal-gass, għal xokk fi
kwalunkwe forma konvenjenti ta' apparat u għal frizzjoni bl-użu
ta' martell b'ras ta' l-injam kontra inkwina jew kwalunkwe forma
ta' magna għall-frizzjoni. L-għan huwa li jkun assigurat jekk issustanza hijiex daqshekk sensittiva u esplożiva li t-testijiet ta'
sensittività preskritti, b'mod partikolari dak tas-sensittività termika,
għandhomx jitwettqu bi prekawzjonijiet speċjali sabiex jiġi evitat
korriment ta' l-operatur.

1.4.2.

Sensittività termika
Il-metodu jinvolvi t-tisħin tas-sustanza f’tubu ta' l-azzar, magħluq
bi pjanċi miftuħa b'dijametri ta' toqob differenti, biex ikun idde
terminat jekk is-sustanza għandhiex tendenza li tisplodi taħt
kondizzjonijiet ta' sħana intensa u għeluq definit.

1.4.3.

Sensittività mekkanika (xokk)
Il-metodu jinvolvi li s-sustanza tkun soġġetta għal xokk minn piż
speċifikat mwaqqa’ minn għoli speċifikat.

1.4.4.

Sensittività mekkanika (frizzjoni)
Il-metodu jinvoli li sustanza solida jew f’forma ta' pejst tkun
soġġetta għal frizzjoni bejn spuperfiċje standard taħt kondizzjoni
jiet speċifiċi ta' tagħbija u moviment relattiv.

1.5.

KRITERJI TA' KWALITÀ
Mhux definiti.

1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODU

1.6.1.

Sensittività termika (effett ta' fjamma)

1.6.1.1.

Apparat
L-apparat jikkonsisti f’tubu ta' l-azzar li ma jerġax jintuża bi stru
ment li jagħlaq u li jerġa' jintuża (figura 1) installat fi strument ta'
sħana u ta' protezzjoni. Kull tubu huwa miġbud minn pjanċa ta' lazzar (ara l-Appendiċi) u li għandu dijametru intern ta' 24 mm, tul
ta' 75 mm u ħxuna tal-qoxra ta' 0,5 mm. It-tubu għandu flanġ filġenb tal-ftuħ biex ikun jista' jingħalaq bl-immuntar tal-pjanċa
miftuħa. Dan jikkonsisti fi pjanċa miftuħa li tirreżisti l-pressjoni,
b'toqba ċentrali, marbuta sewwa ma' tubu bl-użu ta' vit f’żewġ
partijiet (vit u skorfina bil-kamin). Il-vit u l-iskorfina bil-kamin
huma magħmulin minn azzar tal-kromju-manganiż (ara l-Appen
diċi) li ma jisparkjax sa 800 oC. Il-pjanċi miftuħin huma 6 mm
ħoxnin, magħmula minn azzar reżistenti għas-sħana, u huma dispo
nibbli b'firxa ta' dijametri fil-ftuħ.
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1.6.1.2.

Kondizzjonijiet tat-test
Normalment is-sustanza tiġi ttestjata kif tkun riċevuta għalkemm
f’ċerti każijiet, eż. jekk ippressata, magħmula f’forma jew ikkon
densata b'xi mod ieħor, ikun neċessarju li s-sustanza tiġi ttestjata
wara it-tifrik.

Għal solidi, il-piż tal-materjal għall-użu f’kull test huwa ddetermi
nata bl-użu ta' testijiet f’żewġ stadji f’forma niexfa. Tubu miksi
bil-qatran jimtela b“9 cm3 ta' sustanza u s-sustanza tiġi kompatta
b'forza ta' 80 N applikata fuq it-trasversali totali tat-tubu. Għal
raġunijiet ta' sikurezza jew f’każijiet fejn il-forma fiżika talkampjun tista' tinbidel b'kompressjoni jistgħu jintużaw proċeduri
ta' mili oħrajn, eż. jekk is-sustanza hija sensittiva ħafna għal friz
zjoni allura l-ikkompattjar mhuwiex adattat. Jekk il-materjal huwa
kompressibbli jiżdied aktar materjal u jiġi kkompattjat sakemm ittubu jimtela” sa 55 mm minn fuq. Il-piż totali użat biex jimtela’ ttubu sal-livell ta' 55 mm huwa ddeterminat u jsiru żewġ żidiet
oħra, kull waħda kkompattjata b'forza ta' 80N. Imbagħad jiżdied
il-materjal jew bl-ikkompattjar, jew billi jinħareġ barra, kif ikun
meħtieġ, sabiex it-tubu jitħalla mimli sa livell ta' 15 mm minn fuq.
Jitwettaq test ieħor niexef, fil-bidu bi kwantità kkompattjata ta' terz
mill-piż totali misjuba fl-ewwel test niexef. Żewġ żidiet oħra minn
dawn isiru flimkien ma' ikkompattjar ta' 80 N u l-livell tas-sustanza
fit-tubu jiġi aġġustat sa 15 mm minn fuq biż-żieda jew bit-tnaqqis
tal-materjal kif meħtieġ. L-ammont ta' solidu ddeterminat fit-tieni
test niexef jintuża f’kull test; billi l-mili jitwettaq fi tliet ammonti
ugwali, kull wieħed kompressat sa 9 cm3 b'kull mod ta' forza
neċessarju. (Dan jista' jkun iffaċilitat bl-użu ta' ħoloq li joħolqu
spazju).

Likwidi u ġels jintefgħu fit-tubu sa għoli ta' 60 mm b'attenzjoni
partikulari fejn jidħlu l-ġels biex tkun evitata l-formazzjoni ta'
spazju vojt. L-iskorfina bil-kamin tiddaħħal madwar it-tubu millqiegħ, tiddaħħal il-pjanċa mtaqqba u l-vit jiġi ssikkat wara l-app
likazzjoni ta' ftit lubrikant bbażat fuq disulphide tal-molibdenu.
Huwa essenzjali li jiġi ċċekkjat li xejn mis-sustanza ma jinqabad
bejn il-flanġ u l-pjanċa, jew fil-ħjut.

Is-sħana tiġi pprovduta mill-propan meħud minn ċilindru industri
jali, mgħammar b'regolatur tal-pressjoni (60 sa 70 mbar), permezz
ta' arloġġ u distribwit ugwalment (kif indikat b'osservazzjoni
viżwali tal-fjammi mill-berners) minn manifold għal erba' berners.
Il-berners huma lokalizzati madwar il-kompartiment tat-test kif
jidher f’figura 1. L-erba' berners flimkien għandhom konsum ta'
madwar 3,2 litri ta' propan għal kull minuta. Jistgħu jintuża gassi
jiet kombustibbli u berners alternattivi iżda r-rata tat-tisħin trid
tkun kif speċifikata fil-figura 3. Għall-apparati kollha, ir-rata tattisħin trid tkun iċċekkjata perjodikament bl-użu ta' tubi mimlija
b’dibutyl phthalate kif indikat fil-figura 3.

1.6.1.3.

L-eżekuzzjoni tat-testijiet
Kull test jitwettaq sakemm jew it-tubu jitfarrak jew it-tubu jkun
issaħħan għal ħames minuti. Test li jirriżulta fil-frammentazzjoni
tat-tubu fi tliet biċċiet jew aktar, li f’xi każijiet jistgħu jkunu
kkonnettjati ma' xulxin bi strixxi dojoq tal-metall kif muri fil-figura
2, huwa evalwat bħala wieħed li jagħti splużjoni. Test li jirriżulta
f’biċċiet inqas jew ebda frammentazzjoni jiġi meqjus bħala wieħed
li ma tax splużjoni.
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L-ewwel titwettaq serje ta' tliet testijiet bi pjanċa mtaqqba b'dija
metru ta' 6,0 mm u, jekk ma tinkiseb ebda splużjoni, titwettaq serje
oħra ta' tliet testijiet bi pjanċa mtaqqba b'dijametru ta' 2,0 mm.
Jekk isseħħ splużjoni matul xi waħda mis-serje ta' testijiet allura
mhumiex meħtieġa aktar testijiet.

1.6.1.4.

Valutazzjoni
Ir-riżultat tat-test jiġi kkunsidrat bħala pożittiv jekk isseħħ spluż
joni f’xi waħda mis-serje ta' testijiet t'hawn fuq.

1.6.2.

Sensittività mekkanika (xokk)

1.6.2.1.

Apparat (figura 4)
Il-partijiet essenzjali ta' apparat bil-martell li jaqa' tipiku huma
blokka ta' l-azzar fondut bil-bażi, inkwina, kolonna, gwidi, piżijiet
li jaqgħu, apparat għar-rilaxx u reċipjent għall-kampjun. L-inkwina
ta' l-azzar 100 mm (dijametru) x 70 mm (għoli) tiġi invitata malwiċċ tal-blokka ta' l-azzar 230 mm (twila) x 250 mm (wiesa’) x
200 mm (għolja) b'bażi fonduta 450 mm (twila) x 450 mm
(wiesa’) x 60 mm (għolja). Kolonna magħmula minn tubu ta' lazzar mingħajr saldatura, tintrabat mar-reċipjent invitat ma' wara
tal-blokka ta' l-azzar. Erba' viti jorbtu lill-apparat ma' blokka talkonkrit solida 60 x 60 x 60 cm b'tali mod li l-gwidi huma asso
lutament vertikali u l-piżijiet li jaqgħu jistgħu jaqgħu liberament.
Piżijiet ta' 5 u 10 kg, magħmula minn azzar solidu, huma dispo
nibbli għall-użu. Il-parti ta' fuq li tagħmel impatt għal kull piż hija
ta' azzar imwebbes, HRC 60 sa 63, u għandha dijametru minimu
ta' 25 mm.

Il-kampjun għat-test jingħalaq f’apparat għax-xokk li jikkonsistit
f’żewġ ċilindri ta' l-azzar solidu koassjali, wieħed fuq l-ieħor,
f'ħolqa gwida ċilindrika mħaffra. Iċ-ċilindri ta' l-azzar solidu
għandhom ikunu ta' 10 (- 0,003, - 0,005) mm dijamtru u 10 mm
għoli u jkollhom uċuħ ippolixxjati, ġnub fit-tond (raġġ tal-kurva
tura ta' 0,5 mm) u l-għebusija ta' HRC minn 58 sa 65. Iċ-ċilindru
mħaffer irid ikollu dijametru estern ta' 16 mm, toqba ppolixxjata ta'
10 (+ 0,005, + 0,010) mm u għoli ta' 13 mm. L-apparat għax-xokk
jiġi mmuntat fuq inkwina intermedjarja (26 mm dijametru u 26
mm għoli) magħmula minn azzar u ċċentrata b'ħolqa b'perforaz
zjonijiet biex tippermetti l-ħruġ ta' dħaħen.

1.6.2.2.

Kondizzjonijiet tat-test
Il-volum tal-kampjun irid ikun 40 mm3, jew volum li huwa adattat
ma' kwalunkwe apparat alternattiv. Sustanzi solidi għandhom
ikunu ppruvati fi stat niexef u mħejjija kif ġej:

(a) sustanzi mfarrka jiġu mgħarbula (daqs tat-toqba ta' l-għarbiel
0,5 mm); dak kollu li jgħaddi mill-għarbiel jintuża għat-test;

(b) sustanzi ppressati, fonduti jew altrimenti kondensati jiġu
mkissra fi bċejjeċ żgħar u mgħarbula; il-frazzjoni mgħarbula
minn 0,5 sa 1 mm dijametru tintuża għat-test u għandha tkun
rappreżentattiva tas-sustanza oriġinali.

Sustanzi pprovduti normalment bħala pejst għandhom ikunu ppru
vati fi stat niexef fejn possibbli jew, wara t-tneħħija ta' l-ammont
massimu possibbli ta' dilwent. Sustanzi likwidi jiġu ppruvati bi
spazju ta' 1 mm bejn iċ-ċilindri ta' l-azzar ta' fuq u t’isfel.
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1.6.2.3.

L-eżekuzzjoni tat-testijiet
Jitwettqu serje ta' sitt testijiet bit-twaqqigħ tal-piż ta' 10 kg minn
0,40 m (40 J). Jekk tinkiseb splużjoni matul is-sitt testijiet f’40 J,
trid titwettaq serje oħra ta' sitt testijiet, bit-twaqqigħ ta' piż ta' 5 kg
minn 0,15 m (7,5 J). F’apparati oħrajn, il-kampjun jitqabbel massustanza ta' referenza magħżula bl-użu ta' proċedura stabbilita (eż.
bit-teknika ta' 'l fuq u 'l isfel eċċ.).

1.6.2.4.

Valutazzjoni
Ir-riżultat tat-test jiġi kkunsidrat pożittiv jekk splużjoni (il-bidu ta'
fjamma u/jew ta' rapport huma ekwivalenti għal splużjoni) isseħħ
ta' l-inqas darba f'xi wieħed mit-testijiet bl-apparat għax-xokk
speċifikat jew il-kampjun huwa aktar sensittiv minn 1, 3–dinitro
benzene jew RDX f’test tax-xokk alternattiv.

1.6.3.

Sensittività mekkanika (frizzjoni)

1.6.3.1.

Apparat (figura 5)
L-apparat tal-frizzjoni jikkonsisti fi pjanċa tal-bażi magħmula minn
azzar fondut li fuqha jiġi mmuntat l-apparat ta' frizzjoni. Dan
jikkonsisti f’ċilindru fiss tal-porċellana u pjanċa mobbli tal-porċel
lana. Il-pjanċa tal-porċellana tinżamm fuq keriġ li tiġri fuq żewġ
gwidi. Il-keriġ tiġi kkonnettjata ma' mutur ta' l-elettriku permezz
ta' virga li tikkonnettja, kamm eċċentriku u apparat ta' trażmissjoni
adattat biex il-pjanċa tal-porċellana titmexxa, darba waħda, lura u'l
quddiem taħt iċ-ċilindru tal-porċellana għal distanza ta' 10 mm. Iċċilindru jista' jitgħabba b'eż. 120 jew 360 newtons.

Il-pjanċi ċatti tal-porċellana huma magħmula minn porċellana
teknika bajda (ħruxija minn 9 sa 32 μm) u għandhom dimensjo
nijiet 25 mm (tul) x 25 mm (wisa') × 5 mm (għoli). Iċ-ċilindru talporċellana huwa magħmul ukoll minn porċellana teknika bajda u
huwa twil 15 m, għandu dijametru ta' 10 mm u wċuħ tal-ġnub
sferikali ħorox b'raġġ ta' kurvatura ta' 10 mm.

1.6.3.2.

Kondizzjonijiet tat-test
Il-volum tal-kampjun irid ikun ta' 10 mm3, jew volum li huwa
adattat għal kwalunkwe apparat alternattiv.

Sustanzi solidi għandhom ikunu ttestjati fi stat niexef u mħejjija
kif ġej:

(a) sustanzi mfarrka jiġu mgħarbula (daqs tat-toqba ta' l-għarbiel
0,5 mm); dak kollu li jgħaddi mill-għarbiel jintuża għat-test;

(b) sustanzi ppressati, fonduti jew altrimenti kkondensati jiġu
mkissra fi bċejjeċ żgħar u mgħarbula; il-frazzjoni mgħarbula
ta' < 0,5 mm dijametru tintuża għat-test.

Sustanzi forniti normalment bħala pejsts għandhom ikunu ppruvati
fi stat niexef fejn huwa possibbli. Jekk is-sustanza ma tistax
titħejja fi stat niexef, il-pejst (wara t-tneħħija ta' l-ammont
massimu possibbli ta' dilwent) jiġi ppruvat bħala liega 0,5 mm
ħoxna, 2 mm wiesa’, 10 mm twila, ippreparata ma' ta' qabel.
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1.6.3.3.

L-eżekuzzjoni tat-testijiet
Iċ-ċilindru tal-porċellana jiddaħħal fil-kampjun għat-test u tiġi
applikata l-forza. Meta jkun qed jitwettaq it-test, il-marki ta' lisponża tal-pjanċa tal-porċellana jridu jkunu b'mod trasversali
mad-direzzjoni tal-moviment. Trid tingħata attenzjoni li ċ-ċilindru
jistrieħ fuq il-kampjun, li jkun hemm materjal tat-test suffiċjenti
taħt iċ-ċilindru u anke li l-pjanċa timxi b'mod korrett taħt iċċilindru. Għal sustanzi f’forma ta' pejst, gejġ bi ħxuna ta' 0,5
mm b'xaqq ta' 2 x 10 mm jintuża biex tkun applikata s-sustanza
mal-pjanċa. Il-pjanċa tal-porċellana trid timxi 10 mm il quddiem u
lura taħt iċ-ċilindru tal-porċellana f’ħin ta' 0,44 sekondi. Kull parti
tas-superfiċje tal-pjanċa trid tintuża darba biss; iż-żewġt itruf ta'
kull ċilindru jservu għal żewġ provi u kull waħda miż-żewġ super
fiċji tal-pjanċa sservi għal tliet provi.

Jitwettqu serje ta'sitt testijiet b'tagħbija ta' 360 N. Jekk riżultat
pożittiv jinkiseb matul dawn is-sitt testijiet, serje oħra ta' sitt testi
jiet trid titwettaq b'tagħbija ta' 120 N. F’apparati oħra, il-kampjun
huwa mqabbel ma' sustanza ta' referenza magħżula bl-użu ta'
proċedura stabbilita (eż. teknika ta' ‘l fuq u ‘l isfel, eċċ.).

1.6.3.4.

Valutazzjoni
Ir-riżultat tat-test jiġi kkunsidrat pożittiv jekk splużjoni (tifqigħ
u/jew rapport jew kombustibilità fi fjamma huma ekwivalenti
għal splużjoni) titwettaq għall-inqas darba f'xi wieħed mit-testijiet
bl-apparat speċifiku ta' frizzjoni jew il-kriterji ekwivalenti f'test ta'
frizzjoni alternattiv ikunu ssodisfati.

2.

DATA
Fil-prinċipju, sustanza hija kkunsidrata li tippreżenta periklu ta'
splużjoni fis-sens tad-Direttiva jekk riżultat pożittiv jinkiseb fittest termiku, bix-xokk jew bis-sensittività tal-frizzjoni.

3.

RAPPURTAR

3.1.

RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu, jekk huwa possibli, jinkludi l-informaz
zjoni li ġejja:

— identità, kompożizzjoni, purità, kontenut ta' umdità eċċ. tassustanza ttestjata.

— il-forma fiżika tal-kampjun u jekk kienx imfarrak, miksur
u/jew mgħarbul,

— l-osservjazzjonijiet matul it-testijiet għas-sensittività termika
(eż. piż b'kampjun, numru ta' frammenti eċċ.),

— l-osservjazzjonijiet matul it-testijiet għas-sensittività mekkanika
(eż. il-formazzjoni ta' ammonti konsiderevoli ta' duħħan jew
dekompożizzjoni kompleta mingħajr rapport, fjammi, sparks,
rapport, tifqigħ eċċ.),

— ir-riżultati ta' kull test,

— jekk intuża apparat alternattiv, trid tingħata ġustifikazzjoni
alternattiva kif ukoll xhieda ta' korelazzjoni bejn riżultati
miksuba b'apparat speċifiku u dawk miksuba b'apparat ekwi
valenti,
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— kwalunkwe kummenti utli bħal referenza għal testijiet bi
prodotti simili li jistgħu jkunu relevanti għall-interpretazzjoni
proprja tar-riżultati,
— ir-rimarki addizzjonali kollha relevanti għall-interpretazzjoni
tar-riżultati.
3.2.

INTERPRETAZZJONI U VALUTAZZJONI TA' RIŻULTATI
Ir-rapport tat-test irid isemmi kwalunkwe riżultati li huma kkunsi
drati foloz, anomali jew mhux rappreżentattivi. Jekk xi wieħed
mir-riżultati għandu jitwarrab, għandha tingħata spjegazzjoni u rriżultati ta' l-ittestjar supplimentari. Sakemm riżultat anomalu ma
jkunx spjegat, irid ikun aċċettat skond l-apparenza u użat biex tkun
ikklassifikata s-sustanza skond il-każ.

4.

REFERENZI
(1) Recommendations on the Transport of Dangerous Goods:
Tests and criteria, 1990, United Nations, New York.
(2) Bretherick, L., Handbook of Reactive Chemical Hazards, 4th
edition, Butterworths, London, ISBN 0-750-60103-5, 1990.
(3) Koenen, H., Ide, K.H. and Swart, K.H., Explosivstoffe, 1961,
vol.3, 6-13 and 30-42.
(4) NF T 20-038 (Sept. 85). Chemical products for industrial use
-Determination of explosion risk.
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Appendiċi
Eżempju ta' speċifikazzjoni ta' materjal għal test ta' sensittività termika (ara
DIN 1623)
(1) Tubu: Speċifikazzjoni tal-materjal Nru 1.0336.505 g
(2) Pjanċa mħaffra: Speċifikazzjoni tal-materjal Nru 1.4873
(3) Il-vit fil-kamin u l-iskorfina: Speċifikazzjoni tal-materjal Nru 1.3817
Figura 1
Apparat għat-test tas-sensittività termika
(d-dimensjonijiet kollha f'millimetri)
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Figura 2
Test tas-sensittività termika
(eżempju ta' frammentazzjoni)
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Figura 3
Il-kalibrazzjoni tar-rata ta' tisħin għat-test tas-sensittività termika

Il-kurvatura tat-temperatura/ħin miksuba bit-tisħin ta' dibutyl phtalate (27 cm3) f'tubu magħluq (1,5
mm pjanċa mħaffra) bl-użu ta' rata ta' fluss tal-propan ta' 3,2 litru/minuta. It-temperatura tiġi mkejla
b'termokoppja ta' azzar li ma jissaddadx miksi b’chromel/alumel ta' 1mm dijametru, impoġġija fiċċentru 43 mm taħt ix-xifer tat-tubu. Ir-rata tat-tisħin bejn 135 oC u 285 oC għandha tkun bejn 185 u
215 K/minuta.
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Figura 4
Apparat għat-test bix-xokk
(i-dimensjonijiet huma kollha f'millimetri)
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Figura 4
Kontinwazzjoni
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Figura 5
Apparat għas-sensittività tal-frizzjoni.
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A.15.

TEMPERATURA TA' AWTO-FJAMMABILITÀ (LIKWIDI U
GASSIJIET)

1.

METODU

1.1.

DAĦLA
Sustanzi esplożivi u sustanzi li jaqbdu spontanjament f’kuntatt ma' larja f’temperatura ambjentali m‘għandhomx ikunu sottomessi għal
dan it-test. Il-proċedura tat-test hija applikabbli għal gassijiet, likwidi
u fwawar li, fil-preżenza ta' l-arja, jistgħu jitqabbdu b'superfiċje
sħuna.

It-temperatura ta' l-awto-fjammabilità tista' titqies imnaqqsa b'mod
konsiderevoli bil-preżenza ta' impuritajiet katalitiċi, b'materjal tassuperfiċje u b'volum akbar tar-reċipjent tat-test.

1.2.

TIFSIRIET U UNITAJIET
Il-grad ta' l-awto-fjammabilità huwa espress f’termini ta' temperatura
ta' awto-fjammabilità. It-temperatura ta' l-awto-fjammabilità hija linqas temperatura li fiha s-sustanza għat-test taqbad meta mħallta
ma' l-arja taħt kondizzjonijiet imfissra fil-metodu tat-test.

1.3.

SUSTANZI TA' REFERENZA
Sustanzi ta' referenza huma ċitati fl-istandards (ara 1.6.3.). Huma
għandhom iservu primarjament biex jiċċekkjaw ir-rendiment talmetodu minn żmien għal żmien u sabiex jippermettu tqabbil ma'
riżultati minn metodi oħra.

1.4.

PRINĊIPJU TAL-METODU
Il-metodu jiddetermina t-temperatura minima tal-qoxra ta' ġewwa ta'
reċipjent magħluq li tirriżulta fil-fjammabilità ta' gass, fwar jew
likwidu injettat fir-reċipjent.

1.5.

KRITERJI TA' KWALITÀ
Ir-ripetibbilità tvarja skond l-iskala ta' l-awto-fjammabilità u lmetodu tat-test użat.

Is-sensittività u l-ispeċifiċità jiddependu fuq il-metodu tat-test użat.

1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODU

1.6.1.

Apparat
L-apparat huwa mfisser fil-metodu riferut f’1.6.3.

1.6.2.

Kondizzjonijiet tat-test
Kampjun tas-sustanza tat-test jiġi ttestjat skond il-metodu msemmi
f’1.6.3.

1.6.3.

L-eżekuzzjoni tat-test
Ara IEC 79-4, DIN 51794, ASTM-E 659-78, BS 4056, NF T 20037.
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2.

DATA
Irreġistra t-temperatura tat-test, il-pressjoni atmosferika, il-kwantità
użata mill-kampjun u l-intervall ta' ħin sakemm issir il-fjammabi
lità.

3.

RAPPURTAR
Ir-rapport tat-test għandu, jekk huwa possibli, jinkludi l-informaz
zjoni li ġejja:
— l-ispeċifikazzjoni preċiża tas-sustanza (identifikazzjoni u impu
ritajiet),
— il-kwantità ta' kampjun użata, il-pressjoni atmosferika,
— l-apparat użat,
— ir-riżultat tal-kejl (temperaturi tat-test, riżultati li jirrigwardaw
il-fjammabilità, u l-intervalli ta' ħin korrispondenti),
— ir-rimarki addizzjonali kollha relevanti għall-interpretazzjoni
tar-riżultati.

4.

REFERENZI
Xejn.
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A.16.

TEMPERATURA TA' AWTO-FJAMMABILITÀ RELATTIVA
GĦAL SOLIDI

1.

METODU

1.1

DAĦLA
Sustanzi esplożivi u sustanzi li jaqbdu spontanjament f’kuntatt ma' larja f’temperatura ambjentali m'għandhomx ikunu sottomessi għal
dan it-test.

L-għan ta' dan it-test huwa li jipprovdi informazzjoni preliminari
dwar l-awto-fjammabilità ta' sustanzi solidi f’temperaturi elevati.

Jekk is-sħana li tiżviluppa jew b'reazzjoni tas-sustanza ma' l-ossiġenu
jew b’dekompożizzjoni eżotermika ma tintilifx malajr biżżejjed filmadwar, iseħħ awto-tisħin li jwassal għall-awto-fjammabilità. Awtofjammabilità għalhekk isseħħ meta r-rata ta' produzzjoni tas-sħana
taqbeż ir-rata tat-telf tas-sħana.

Il-proċedura tat-test hija utli bħala test ta' skrinjar preliminari għal
sustanzi solidi. Minħabba n-natura komplessa tal-fjammabilità u lkombustjoni ta' solidi, it-temperatura ta' l-awto-fjammabilità ddeter
minata skond dan il-metodu ta' test għandha tintuża għal għanijiet ta'
tqabbil biss.

1.2.

TIFSIRIET U UNITAJIET
It-temperatura ta' awto-fjammabilità kif miksuba b'dan il-metodu hija
t-temperatura ambjentali minima espressa f’ oC li fiha ċertu volum ta'
sustanza jaqbad taħt kondizzjonijiet definiti.

1.3.

SUSTANZI TA' REFERENZA
Xejn.

1.4.

PRINĊIPJU TAL-METODU
Ċertu volum tas-sustanza għat-test jitpoġġa f’forn f’temperatura
ambjentali; il-kurva tat-temperatura/ħin relatata mal-kondizzjonijiet
f’nofs il-kampjun tiġi rreġistrata waqt li t-temperatura tal-forn tiżdied
sa 400 oC, jew sal-punt tat-tidwib jekk dan huwa iżgħar, b'rata ta' 0,5
o
C/min. Għall-għan ta' dan it-test, it-temperatura tal-forn li fiha ttemperatura tal-kampjun tilħaq 400 C b'awto-tisħin tissejjaħ it-tempe
ratura ta' l-awto-fjammabilità.

1.5.

KRITERJI TA' KWALITÀ
Xejn.

1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODU

1.6.1.

Apparat

1.6.1.1.

Forn
Forn tal-laboratorju pprogrammat b'temperatura (volum ta' madwar 2
litri) mgħammar b'ċirkolazzjoni ta' l-arja naturali u bi sfog għal
splużjoni. Bil-għan li jkun evitat ir-riskju ta' splużjoni potenzjali,
kwalunkwe gassijiet ta' dekompożizzjoni m‘għandhomx jitħallew
jagħmlu kuntatt ma' l-elementi elettriċi tat-tisħin.
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1.6.1.2.

Kubu b'xibka tal-wajer irqiq
Biċċa xibka tal-wajer irqiqa ta' l-azzar li ma jissaddadx b'fetħiet ta'
0,045 mm għandha tinqata' skond id-disinn f'figura 1. Ix-xibka
għandha tintewa u tintrabat b'wajer f'forma ta' kubu bil-parti ta'
fuq miftuħa.

1.6.1.3.

Termokoppji
Termokoppji adattati.

1.6.1.4.

Rekorder
Kwalunkwe rekorder b'żewġ kanali kkalibrati minn 0 sa 600 oC jew
vultaġġ korrispondenti.

1.6.2.

Kondizzjonijiet tat-test
Is-sustanzi jiġu ttestjati kif riċevuti.

1.6.3.

L-eżekuzzjoni tat-test
Il-kubu jimtela bis-sustanza għat-test u jittaptap bil-mod, u tiżdied
aktar sustanza sakemm il-kubu jkun mimli kompletament. Il-kubu
mbagħad jiġi sospiż fiċ-ċentru tal-forn f’temperatura ambjentali.
Termokoppja titpoġġa fiċ-ċentru tal-kubu u oħra bejn il-kubu u lġenb tal-forn biex tirreġistra t-temperatura tal-forn.

It-temperaturi tal-forn u tal-kampjun jiġu rreġistrati kontinwament
waqt li t-temperatura tal-forn tiġi miżjuda għal 400 C, jew għattemperatura tat-tidwib jekk din tkun iżgħar, bir-rata ta' 0,5 oC/min.

Meta s-sustanza tqabbad it-termokoppja kampjun turi żieda qawwija
fit-temperatura ogħla mit-temperatura tal-forn.

2.

DATA
It-temperatura tal-forn li fiha t-temperatura kampjun tilħaq l-400 oC
b'awto-tisħin hija relevanti għal valutazzjoni (ara figura 2).

3.

RAPPURTAR
Ir-rapport tat-test għandu, jekk huwa possibli, jinkludi l-informaz
zjoni li ġejja:

— deskrizzjoni tas-sustanza għat-test,

— ir-riżultati tal-kejl inkluża l-kurva tat-temperatura/ħin,

— ir-rimarki addizzjonali kollha relevanti għall-interpretazzjoni tarriżultati.

4.

REFERENZI
NF T 20-036 (September 85). Chemical products for industrial use.
Determination of the relative temperature of the spontaneous flam
mability of solids.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 115
▼B
Figura 1
Disinn ta' kubu tat-test ta' 20 mm

Figura 2
Kurva tipika tat-temperatura/ħin
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A.17.

PROPRJETAJIET OSSIDANTI (SOLIDI)

1.

METODU

1.1.

DAĦLA
Huwa utli li jkun hemm informazzjoni preliminari dwar proprjetajiet
esplożivi potenzjali tas-sustanza qabel jitwettaq dan it-test.

Dan it-test mhuwiex applikabbli għal likwidi, gassijiet, sustanza
fjammabbli jew esplożivi ħafna, jew perrossidi organiċi.

Dan it-test jista' ma jsirx meta eżami tal-formula strutturali jistabbi
lixxi mingħajr ebda dubju raġjonevoli li s-sustanza mhijiex kapaċi li
tirreaġixxi eżotermikament ma' materjal kombustibbli.

Bil-għan li jkun żgurat jekk it-test għandux jitwettaq bi prekawzjo
nijiet speċjali, għandu jitwettaq test preliminari.

1.2.

TIFSIRIET U UNITAJIET
Ħin tal-kombustjoni: żmien ta' reazzjoni, f’sekondi, meħud għażżona ta' reazzjoni biex timxi mal-gozz, wara l-proċedura mfissra
f’1.6.

Rata ta' kombustjoni: espressa f’millimetri għal kull sekonda.

Rata massima ta' kombustjoni: l-ogħla valur ta' rati ta' kombustjoni
miksuba b'taħlitiet li jinkludu minn 10 sa 90 % bil-piż ta' ossidant.

1.3.

SUSTANZI TA' REFERENZA
Nitrat tal-barju (grad analitiku) huwa użat bħala sustanza ta' refe
renza għat-test u t-test preliminari.

It-taħlita ta' referenza hija dik it-taħlita ta' nitrat tal-barju b'ċelluloża
f’forma ta' trab, ippreparat skond 1.6, li għandu rata ta' kombustjoni
massima (is-soltu taħlita b’60 % nitrat tal-barju bil-piż).

1.4.

PRINĊIPJU TAL-METODU
Test preliminari jitwettaq fl-interess tas-sikurezza. Ma jkunx meħtieġ
aktar ittestjar meta t-test preliminari jindika b'mod ċar li s-sustanza
għat-test għandha proprjetajiet ossidanti. Meta dan mhuwiex il-każ,
is-sustanza mbagħad għandha tkun soġġetta għat-test sħiħ.

Fit-test sħiħ, is-sustanza għat-test u sustanza kombustibbli definita
tiġi mħallta fi proporzjonijiet diversi. Kull taħlita mbagħad tiġi ffur
mata f’gozz u l-gozz jitqabbad f’tarf minnu. Ir-rata ta' kombustjoni
massima ddeterminata titqabbel mar-rata ta' kombustjoni massima
tat-taħlita ta' referenza.

1.5.

KRITERJI TA' KWALITÀ
Jekk ikun meħtieġ, kwalunkwe metodu ta' tħin u taħlit huwa validu
bil-kondizzjoni li d-differenza fir-rata ta' kombustjoni massima fissitt testijiet separati tarja mill-valur medju aritmetiku b'mhux aktar
minn 10 %.
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1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODU

1.6.1.

Preparazzjoni

1.6.1.1.

Is-sustanza għat-test
Naqqas il-kampjun għat-test għal daqs ta' partikula < 0,125 mm blużu tal-proċedura li ġejja: għarbel is-sustanza għat-test, itħan il-fraz
zjoni li jkun baqa', irrepeti l-proċedura sakemm il-porzjon kollha
għat-test tkun għaddiet mill-għarbiel.

Jista' jintuża kwalunkwe metodu ta' tħin jew ta' tgħarbil li jissodisfa
l-kriterji ta' kwalità.

Qabel titħejja t-taħlita s-sustanza titnixxef f’105 oC, sakemm jinkiseb
il-piż kostanti. Jekk it-temperatura ta' dekompożizzjoni tas-sustanza
għat-test hija taħt il-105 oC, is-sustanza għandha titnixxef b'tempe
ratura adattata iktar baxxa.

1.6.1.2.

Sustanza kombustibbli
Ċelluloża f’forma ta' trab hija użata bħala sustanza kombustibbli. Iċċelluloża għandha tkun tat-tip użata għal kromatografija ta' saff irqiq
jew għal kromatograija tal-kolonna. Waħda tat-tip b'fibri ta' tul ta'
aktar minn 85 % bejn 0,020 u 0,075 mm instabu li kienu adattati. Ittrab taċ-ċelluloża jiġi mgħoddi minn għarbiel b'toqob ta' daqs ta'
0,125 mm. L-istess lott ta' ċelluloża għandu jintuża matul it-test.

Qabel titħejja t-taħlita, iċ-ċelluloża f’forma ta' trab titnixxef f’105 oC,
sakemm jinkiseb piż kostanti.

Jekk tintuża ċ-ċana ta' l-injam fit-test preliminari, allura pprepara ċċana ta' l-injam artab billi tiġbor il-porzjon li tgħaddi minn għarbiel
b'toqob ta' 1,6 mm, ħallat sewwa, imbagħad nixxef f’105 oC għal
erba' sigħat f’saff ta' mhux oħxon aktar minn 25 mm. Kessaħ u
aħżen f’kontenitur li fih ma jidħolx arja mimli kemm sa kemm
huwa prattiku u sakemm ikun meħtieġ, preferibbilment fi żmien 24
siegħa mit-tnixxif.

1.6.1.3.

Għajn ta' fjammabiltà
Fjamma taħraq minn berner tal-gass (dijametru minimu ta' 5 mm)
għandha tintuża bħala l-għajn ta' fjammabilità. Jekk tintuża għajn ta'
fjammabbiltà oħra (eż. meta jsir it-test f’atmosfera inerta), id-deskriz
zjoni u l-ġustifikazzjoni għandhom ikunu rrapurtati.

1.6.2.

L-eżekuzzjoni tat-test
Nota:

Taħlitiet ta' ossidaturi ma' ċelluloża jew ċana ta' l-injam iridu jkunu
ttrattati bħala potenzjalment splussivi u mmaniġġjati b'attenzjoni
xierqa.

1.6.2.1.

Test preliminari
Is-sustanza mnixxfa hija mħallta sewwa ma' ċelluloża mnixxfa jew
ċana ta' l-injam fil-proporzjonijiet ta' 2 ta' sustanza għat-test għal 1
ta' ċelluloża jew ċana ta' l-injam bil-piż u t-taħlita tiġi ffurmata
f’gozz żgħir forma ta' kon ta' dimensjonijiet 3,5 cm (dijametru talbażi) x 2,5 cm (għoli) pemezz tal-mili, mingħajr rass, ta' oġġett li
jifforma kon (eż. lembut tal-ħġieġ tal-laboratorju biż-żennuna magħ
luqa).
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Il-gozz jitpoġġa fuq pjanċa tal-bażi li mhijiex kombustibbli, mhux
poruża u b'konduttività baxxa ta' sħana. It-test għandu jitwettaq
f’armarju tad-duħħan bħal f’1.6.2.2.

L-għajn tal-fjammabbiltà jitressaq f’kuntatt mal-kon. Is-saħħa u ddewmien tar-reazzjoni riżultanti għandhom ikunu osservati u rreġis
trati.

Is-sustanza għandha tkun ikkunsidrata bħala ossidanti jekk ir-reaz
zjoni hija qawwija.

Fi kwalunkwe każ fejn ir-riżultat huwa dubjuż, imbagħad ikun
neċessarju li jsir it-test kollu mfisser hawn taħt.

1.6.2.2.

It-test tas-serje
Ipprepara taħlitiet ta' ossidatur ċelluloża li jkun fihom minn 10 sa
90 % piż ta' ossidatur f’żidiet ta' 10 %. F'każijiet li kważi qegħdin flistess limiti, taħlitiet ta' ossidatur ċelluloża intermedji għandhom
jintużaw biex tinkiseb ir-rata ta' fjammabbiltà massima b'aktar
preċiżjoni.

Il-gozz ikun iffurmat permezz ta' forma. Din il-forma magħmula
mill-metall, għandha tul ta' 250 mm b'taqsima trasversali trijangulari
ta' għoli intern ta' 10 mm u wisa' interna ta' 20 mm. Żewġ pjanċi talmetall jiġu mmuntati fuq iż-żewġ naħat tal-forma f’direzzjoni lonġi
tudinali bħala limitazzjonijiet laterali li joħorġu 2 mm “il barra mittarf l-għoli tat-taqsima trasversali trijangulari (figura). Dan l-arranġa
ment jimtela liberament bi ftit taħlita żejda. Wara li l-forma tintefa”
għal darba waħda minn għoli ta' 2 cm fuq superfiċje solida, issustanza żejda li tibqa’ titneħħa b’karta milwija. Il-limitazzjonijiet
laterali jitneħħew u t-trab li jibqa' jiħi ċċattjat, permezz ta' romblu.
Pjanċa ta' bażi mhux kombustibbli, mhux poruża u b’konduttività ta'
sħana baxxa mbagħad titpoġġa fuq il-forma, l-apparat jinqaleb u lforma titneħħa.

Irranġa l-gozz fil-kurrent ta' l-arja f’armarju li jiġbed id-duħħan.

Il-veloċità ta' l-arja trid tkun suffiċjenti biex tevita li d-duħħan joħroġ
fil-laboratorju u m'għandhiex tkun varjata matul it-test. L-apparat irid
ikun protett mill-kurrent ta' l-arja.

Minħabba l-igroskopiċità taċ-ċelluloża u ta' wħud mis-sustanzi għattest, it-test għandu jitwettaq malajr kemm jista' jkun.

Qabbad ġenb wieħed tal-gozz billi tressqu mal-fjamma.

Kejjel il-ħin tar-reazzjoni fuq distanza ta' 200 mm wara li ż-żona ta'
reazzjoni tinfirex sa distanza inizjali ta' 30 mm.

It-test jitwettaq bis-sustanza ta' referenza u ta' l-inqas darba b'kull
waħda mill-firxa ta' taħlitiet tas-sustanza għat-test maċ-ċelluloża.

Jekk ir-rata ta' fjammabilità massima tinsab li hija akbar b'mod sini
fikanti minn dik tat-taħlita ta' referenza, it-test jista' jitwaqqaf; inkella
t-test għandu jkun ripetut għal ħames darbiet għal kull waħda mittliet taħlitiet li jagħtu l-aktar rata veloċi ta' fjammabilità.
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Jekk hemm suspett li r-riżultat huwa pożittiv falz, allura t-test
għandu jkun ripetut bl-użu ta' sustanza inerta bl-istess daqs ta' parti
kula, bħall-kieselguhr, flok iċ-ċelluloża. Alternattivament, it-taħlita
tas-sustanza għat-test maċ-ċelluloża, li għandha l-aktar rata veloċi
ta' fjammabilità, għandha tkun ittestjata mill-ġdid f’atmosfera inerta
(< 2 % v/v kontenut ta' ossiġnu).
2.

DATA
Għal raġunijiet ta' sikurezza r-rata ta' fjammabilità massima – mhux
il-valur medju – għandha tkun ikkunsidrata bħala l-proprjetà ossi
danti karatteristika tas-sustanza għat-test.
L-ogħla valur tar-rata tal-fjammabilità f’serje ta' sitt testijiet ta' taħlita
definita huwa relevanti għall-valutazzjoni.
Pinġi graff ta' l-ogħla valur tar-rata tal-fjammabilità għal kull taħlita
kontra l-konċentrazzjoni ta' l-ossidatur. Mill-graff ħu r-rata tal-fjam
mabilità massima.
Is-sitt valuri mkejla tar-rata tal-fjammabilità f’serje miksuba mittaħlita mar-rata ta' fjammabilità massima ma tridx tiddiferenzja
mill-valur medju aritmetiku b'aktar minn 10 %; inkella l-metodi
tat-tħin u t-taħlit jridu jittejbu.
Qabbel ir-rata ta' fjammabilità massima miksuba mar-rata ta' fjam
mabilità massima tat-taħlita ta' referenza (ara 1.3).
Jekk it-testijiet jitwettqu f’atmosfera inerta, ir-rata ta' reazzjoni
massima titqabbel ma' dik tat-taħlita ta' referenza f’atmosfera inerta.

3.

RAPPURTAR

3.1.

RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu, jekk huwa possibli, jinkludi l-informaz
zjoni li ġejja:
— l-identità, il-kompożizzjoni, il-purità, il-kontenut ta' umdità eċċ.
tas-sustanza ttestjata;
— kwalunkwe trattament tal-kampjun għat-test (eż. tħin, tnixxif);
— l-għajn tal-fjammabbiltà użata fit-testijiet;
— ir-riżultati tal-kejl;
— il-mod ta' reazzjoni (eż. fjammabilità lelliexa fuq is-superfiċje,
fjammabilità tul il-massa kollha, kwalunkwe informazzjoni li
tirrgwarda l-prodotti ta' kombustjoni, ...);
— ir-rimarki rilevanti kollha għall-interpretazzjoni tar-riżultati,
inkluża deskrizzjoni ta' l-enerġija fiżika (fjamma, spark, duħħan,
ħruq bil-mod sakemm isir faħam, eċċ.) u t-tul ta' żmien appros
simattiv prodott fit-test preliminari tas-sikurezza/skrinjar kemm
għas-sustanza għat-test kif ukoll għal dik ta' referenza;
— ir-riżultati minn testijiet b'sustanza inerta, jekk hemm;
— ir-riżultati minn testijiet f’atmosfera inerta, jekk hemm.
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3.2.

INTERPRETAZZJONI TAR-RIŻULTATI
Sustanza titqies li hija sustanza ossidanti meta:
(a) fit-test preliminari, hemm reazzjoni vigoruża;
(b) fit-test sħiħ, ir-rata ta' fjammabilità massima tat-taħlitiet ittestjati
hija ogħla minn jew ugwali għar-rata ta' fjammabilità massima
tat-taħlita ta' referenza taċ-ċelluloża u n-nitrat tal-barju.
Bil-għan li jkun evitat pożittiv falz, ir-riżultati miksuba meta ssustanza għat-test titħallat ma' materjal inert u/jew meta jsir l-ittestjar
taħt atmosfera inerta, għandhom jiġu kkunsidrati wkoll fl-interpretaz
zjoni tar-riżultati.

4.

REFERENZI
NF T 20-035 (SEPT 85). Chemical products for industrial use.
Determination of the oxidizing properties of solids.
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Appendiċi
Figura
Forma u aċċessorji għall-preparazzjoni tal-gozz
(Id-dimensjonijiet kollha f'millimetri)
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A.18.

IL-MEDJA TAL-PIŻ MOLEKULARI TAN-NUMRU U DDISTRIBUZZJONI TAL-PIŻ MOLEKULARI TAL-POLIMERI

1.

METODU
Dan il-metodu Kromotografiku bil-Permeazzjoni tal-Ġel huwa
replika tal-OECD TG 118 (1996). Il-prinċipji fundamentali u aktar
informazzjoni teknika jinsabu fir-referenza 1.

1.1.

DAĦLA
Ladarba l-proprjetajiet tal-polimeri huma daqshekk differenti, huwa
impossibbli li jiġi deskritt metodu wieħed li jagħti l-kondizzjonijiet
preċiżi għas-separazzjoni u l-valutazzjoni li japplikaw għal kull
sitwazzjoni u għal kull ħaġa li tiġri waqt is-separazzjoni tal-polimeri.
Partikolarment u ta' spiss, sistemi ta' polimeri komplessi mhumiex
soġġetti għall-kromatografija bil-permeazzjoni tal-ġel (GPC). Meta lGPC mhuwiex prattikabbli, l-piż molekulari jista' jiġi deċiż b'metodi
oħrajn (ara l-Anness). F'dawn il-każijiet, għandhom jingħataw iddettalji u l-ġustifikazzjonijiet kollha għall-metodu użat.

Il-metodu deskritt huwa bbażat fuq l-istandard DIN 55671 (1). F'dan
l-istandard DIN tinsab informazzjoni dettaljata fuq kif għandhom
jitmexxew dawn l-esperimenti u kif għandha tiġi vvalutata dDATA. F'każ illi hemm bżonn li l-kondizzjonijiet ta' l-esperiment
jinbidlu, dawn il-bidliet iridu jiġu ġustifikati. Jistgħu jintużaw stan
dards oħrajn jekk ikun hemm ir-referenzi kollha. Il-metodu deskritt
juża kampjuni tal-polisterin ta' politixrid magħruf għall-kalibrazzjoni,
u jista' jagħti l-każ li jrid jiġi modifikat biex jaqbel ma' ċerti poli
meri, eż. polimeri li jinħallu fl-ilma u polimeri long-chain branched.

1.2.

DEFINIZZJONIJIET U UNITAJIET
Il-medja tal-piż molekulari tan-numru Mn u l-medja tal-piż moleku
lari tal-piż Mw huma ddeterminati skond l-ekwazzjonijiet li ġejjin:

Mn ¼

n
X

Hi

i¼1
n
X

Hi =Mi

i¼1

Mw ¼

n
X
i¼1

Hi Ü Mi

n
X

Hi

i¼l

fejn,

Hi huwa l-livell tas-sinjal ta' osservazzjoni mil-linja ta' bażi għallvolum ta' retenzjoni Vi,

Mi huwa l-piż molekulari tal-frazzjoni tal-polimeri fil-volum ta'
retenzjoni Vi, u

n huwa n-numru tal-punti ta' DATA.

Il-wisa' tad-distribuzzjoni tal-piż molekulari, li hija miżura tat-tixrid
tas-sistema, tingħata bil-proporzjon Mw/Mn.
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1.3.

SUSTANZI TA' REFERENZA
Ladarba l-GPC huwa metodu relattiv, hemm bżonn ta' kalibrazzjoni.
Normalment jintużaw standards tal-polistiren b'distribuzzjoni limitata
u mibnija linearment u li għandhom piż molekulari medju Mn u Mw
u distribuzzjoni ta' piż molekolari magħrufa. Il-kurva tal-kalibraz
zjoni tista' tintuża biss fid-determinazzjoni tal-piż molekulari talkampjun mhux magħruf jekk il-kondizzjonijiet għas-separazzjoni
tal-kampjun u l-istandards intgħażlu b'mod preċiżament l-istess.

Ir-relazzjoni ddeterminata bejn il-piż molekulari u l-volum ta' eluż
joni huwa validu biss taħt il-kondizzjonijiet speċifiċi ta' l-esperiment
partikolari. Il-kondizzjonijiet fuq kollox jinkludu t-temperatura, ssolvent (jew taħlita tas-solventi), il-kondizzjonijiet tal-kromatografija
u l-kolonna tas-separazzjoni jew is-sistemi tal-kolonni.

Il-piż molekulari tal-kampjuni ddeterminati b'dan il-mod huma valuri
relattivi u huma deskritti bħala “piżijiet molekulari ekwivalenti
għall-polistiren”. Dan ifisser illi skond id-differenzi strutturali u
kimiċi bejn il-kampjun u l-istandards, il-piżijiet molekulari jistgħu
jiddevjaw mill-valuri assoluti sa grad iktar jew inqas. Jekk jintużaw
standards oħrajn, eż. il-glikol tal-polietilin, l-ossidu tal-politin, ilmetakrilat tal-polimetil, aċidu poliakriliku, għandha titniżżel irraġuni.

1.4.

PRINĊIPJU TAL-METODU TA' L-EŻAMI
Kemm id-distribuzzjoni tal-piż molekulari tal-kampjun kif ukoll ilpiżijiet molekulari medji (Mn, Mw) jistgħu jiġu ddeterminati billi
jintuża l-GPC. Il-GPC huwa metodu speċjali ta' kromatografija
likwida fejn il-kampjun jiġi separat skond il-valuri idrodinamiċi
tal-kostitwenti individwali (2).

Is-separazzjoni ssir kif il-kampjun jgħaddi minn ġo kolonna mimlija
b'materjal poruż, tipikament ġel organiku. Molekoli żgħar jistgħu
jippenetraw il-pori filwaqt li l-molekoli kbar ma jistgħux. Il-passaġġ
tal-molekoli kbar huwa, għalhekk, iqsar u għalhekk huma jippene
traw l-ewwel. Il-molekoli ta'daqs medju jippenetraw minn uħud millpori u jgħaddu iktar tard. L-iżgħar molekoli, b'raġġ idrodinamiku
medju iżghar mill-pori tal-ġel jistgħu jippenetraw il-pori kollha.
Dawn ikun elużi l-aħħar.

Idealment, is-separazzjoni hija ddeterminata biss skond id-daqs ta' lispeċi tal-molekoli, imma fil-prattika huwa diffiċli li wieħed jevita xi
interferenza mill-assorbiment L-ippakkjar mhux ugwali tal-kolonni u
volumi mejtin jistgħu jaggravaw is-sitwazzjoni (2).

L-osservazzjoni hija effetwata minn, eż. l-indiċi refrattiv jew l-assor
biment tal-UV u tagħti kurva tad-distribuzzjoni sempliċi. Madan
kollu, biex il-kurva tingħata valuri attwali tal-piż molekulari, huwa
neċessarju li l-kolonna tiġi kkalibrata billi polimeri ta' piż molekulari
magħruf u, idealment, ta' struttura simili ħafna, jitniżżlu 'l isfel, eż.
standards tal-polistiren varji. B'mod tipiku, għandha tirriżulta kurva
Gaussian, xi drabi mgħawwġa minħabba denb fuq in-naħa baxxa talpiż molekulari, fejn il-fus vertikali jindika l-kwantità, skond il-piż,
ta' l-ispeċi tal-piż molekulari varji, u l-fus orizzontali l-piż moleku
lari rreġistrat.
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1.5.

KRITERJI TA' KWALITÀ
Ir-ripetibilità (Devjazzjoni ta' Livell Stabbilit: RSD) tal-volum ta' lelużjoni għandha tkun aħjar minn 0,3 %. Ir-ripetibilità mixtieqa ta' lanaliżi għandha tiġi żgurata permezz ta' korrezzjoni skond standard
intern jekk kromatogram huwa evalwat b'mod li huwa dipendenti
fuq il-ħin u ma jaqbilx mal-kriterju msemmi hawn fuq (1). Il-poli
tixrid jiddependi fuq il-piżijiet molekulari ta' l-istandards. Fil-każ ta'
standards tal-polistirene, valuri tipiċi huma:

Mp < 2 000

Mw/Mn < 1,20

2 000 ≤ Mp ≤ 106

Mw/Mn < 1,05

Mp > 106

Mw/Mn < 1,20

(Mp huwa l-piż molekulari ta' l-istandard fil-quċċata tal-massimu)

1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TA' L-EŻAMI

1.6.1.

Preparazzjoni tas-soluzzjonijiet standard tal-polistiren
L-istandards tal-polistiren għandhom jinħallu billi jitħalltu b'attenz
joni fl-eluwent magħżul. Ir-rakkomandazzjonijiet tal-fabbrikant
għandhom jiġu kkunsidrati waqt il-preparazzjoni tas-soluzzjonijiet.

Il-konċentrazzjonijiet ta' l-istandards magħżula jiddependu fuq
diversi fatturi: eż. il-volum ta' l-injezjoni, il-viskożità tas-soluzzjoni
u s-sensittività tad-ditekter analitiku. Il-volum massimu ta' l-injez
zjoni għandu jiġi adattat għat-tul tal-kolonna biex tiġi evitata tagħ
bija żejda. Volumi ta' injezzjoni tipiċi għas-separazzjonijiet analitiċi
bl-użu tal-GPC b'kolonna ta' 30 cm × 7,8 mm huma normalment
bejn 40 u 100 μl. Volumi ogħla huma possibbli, imma m'għand
homx jaqbu 250 μl. L-aħjar proporzjon ta' bejn il-volum ta' l-injez
zjoni u l-konċentrazzjoni għandha tiġi ddeterminata qabel ma tiġi
kkalibrata l-kolonna.

1.6.2.

Preparazzjoni tal-kampjun tas-soluzzjoni
Fil-prinċipju, l-istess ħtiġijiet japplikaw għall-preparazzjoni talkampjuni tas-soluzzjonijiet. Il-kampjun għandu jinħall f’solvent
xieraq, eż. it-tetraidrofuran (THF), billi jitħawwad bil-galbu. Taħt
l-ebda ċirkostanza m'għandu jinħall permezz ta' banju ultrasoniku.
Fejn huwa neċessarju, il-kampjun tas-soluzzjoni għandu jiġi ppuri
fikat permezz ta' filtru tal-membrana b'pori ta' daqs bejn 0,2 u 2 μm.

Il-preżenza ta' partikoli li ma nħallux għanda titniżżel fir-rapport
finali għar-raġuni li dawn jistgħu jirriżultaw minn speċi ta' piż mole
kulari għoli. Għandu jintuza metodu xieraq biex jiġi ddeterminat ilperċentaġġ skond il-piż tal-partikoli li nħallu. Is-soluzzjonijiet
għandhom jintużaw fi-żmien 24 siegħa.

1.6.3.

L-apparat
— ġibjuni tas-solventi:

— degasser (fejn xieraq),

— pompa
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— apparat biex inaqqas l-impuls (fejn hemm bżonn)

— sistema ta' injezzjoni,

— kolonni tal-kromatografija,

— ditekter

— flowmeter (fejn hemm bżonn),

— proċessur li jirrekordja d-DATA,

— kontenitur għall-iskart

Għandu jiġi żgurat li s-sistema GPC hija inerta fir-rigward tassolventi użati (eż. bl-użu ta' kapillari ta' l-azzar għas-solvent THF).

1.6.4.

L-injezzjoni u s-sistema li twassal s-solventi
Volum definit tal-kampjun tas-soluzzjoni jitgħabba fuq il-kolonna blużu ta' auto-sampler jew manwalment f'żona definita preċiżament.
L-irtirar jew l-għafis tal-plunger tas-siringa b'mod mgħaġġel, jekk
isir manwalment, jista' jikkawża bidliet fid-distribuzzjoni tal-piż
molekulari osservata. Is-sistema tat-twassil tas-solvent għandha,
safejn huwa possibbli, tkun ħielsa mill-impulsi u idealment għandha
tinkludi apparat li jnaqqas l-impulsi. Il-flowrate tkun madwar 1
ml/min.

1.6.5.

Il-kolonna
Skond il-kampjun, il-polimer ikun karatterizzat mill-użu ta' kolonna
sempliċi jew minn numru ta' kolonni konnessi f’sekwenza. Għadd ta'
materjali porużi tal-kolonni bi proprjetajiet definiti (eż. daqs tal-pori,
limiti ta' esklużjoni) huma disponibbli kummerċjalment. L-għażla
tal-ġel ta' separazzjoni jew tat-tul tal-kolonna jiddependi fuq il-propr
jetajiet tal-kampjun (volumi idrodinamiċi, distribuzzjoni tal-piż
molekulari) u l-kondizzjonijiet speċifiċi għas-separazzjoni bħassolventi, t-temperatura u l-flowrate (1) (2) (3).

1.6.6.

Il-pjanċi teoretiċi
Il-kolonna jew il-kombinazzjoni tal-kolonni użati għas-separazzjoni
għandhom jiġu karatterizzati skond in-numru ta' pjanċi teoretiċi. Dan
jinvolvi, f’każ meta t-THF huwa s- solvent eluwent, it-tagħbija ta'
soluzzjoni ta' etile benżin jew ta' sustanza maħlula mhux b'polarità
xierqa fuq kolonna ta' tul magħruf. In-numru ta' pjanċi teoretiċi huwa
mogħti skond l-ekwazzjoni li ġejja:

A
N ¼ 5,54

Ve
W1=2

!2

A
or

N ¼ 16

fejn,

N

= in-numru tal-pjanċi teoretiċi

Ve

= il-volum ta' elużjoni fil-quċċata tal-massimu

Ve
W

!2
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W

= il-quċċata tal-wisa' tal-linja bażi

W1/2 = il-quċċata tal-wisa' fin-nofs ta' l-għoli
1.6.7.

L-effiċjenza tas-separazzjoni
Flimkien ma' l-ammont tal-pjanċi teoretiċi, li hija kwantità li tistab
bilixxi il-bandwidth, l-effiċjenza tas-separazzjoni għandha sehem
ukoll, u din hija stabbilita skond kemm hi wieqfa l-kurva tal-kali
brazzjoni. L-effiċjenza tas-separazzjoni ta' kolonna tinkisebskond irrelazzjoni li ġejja:

Ve;Mx Ä Ve;ð10Mx Þ
ã 6,0
cross sectional area of the column

"

cm3
cm2

#

fejn,
Ve,

Mx

= il-volum ta' elużjoni għall-polistiren b'piż molekulari Mx

Ve,(10.Mx) = il-volum ta' elużjoni għall-polistiren b'piż molekulari ta'
għaxar darbiet iktar
Ir-riżoluzzjoni tas-sistema hija normalment definita kif ġej:

R1,2 ¼ 2 Ü

Ve1 Ä Ve2
1
Ü
log10 ðM2 =M1 Þ
W1 þ W2

fejn,
Ve1, Ve2 = il-volumi ta' elużjoni taż-żewġ standards tal-polistiren
fil-quċċata tal-massimu
W1 , W2

= il-quċċata tal-wisat tal-linji ta' bażi

M 1, M 2

= il-piżijiet molekulari fil-quċċata tal-massimu (għandu
jkun hemm differenza b' fattur ta' 10)

Il-valur R għas-sistema tal-kolonni għandu jkun ikbar minn 1.7 (4).
1.6.8.

Solventi
Is-solventi kollha għandhom ikollhom purità għolja (għat-THF
tintuża purità ta' 99,5 %). Id-depożitu tas-solventi (f'atmosfera ta'
gass inert, jekk huwa neċessarju) għandu jkun kbir biżżejjed għallkalibrazzjoni tal-kolonna u għal diversi analiżijiet tal-kampjuni. Ilgass għandu jitneħħa mis-solvent qabel ma jgħaddi għall-kolonna
minn ġo pompa.

1.6.9.

Kontroll tat-temperatura
It-temperatura tal-komponenti kruċjali interni (iċ-ċirku ta' injezzjoni
(injection loop), il-kolonni, id-ditekter, u t-tubi) għandha tkun
kostanti u konsistenti skond l-għażla tas-solvent.
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1.6.10.

Ditekter
Il-funzjoni tad-ditekter hija li jirreġistra b'mod kwantitattiv il-konċen
trazzjoni tal-kampjun li ġie elwat mill-kolonna. Biex jiġi evitat li lquċċati jitwessgħu, il-volum tal-cuvette taċ-ċellula tad-ditekter
għandu jinżamm żgħir kemm jista' jkun. M'għandux ikun akbar
minn 10 μl ħlief għal ditekters li jxerrdu d-dawl u għal ditekters
tal-viskożità. Normalment tintuża rifrattometrija differenzjali għallosservazzjoni. Madankollu, jekk meħtieġ mill-proprjetajiet speċifiċi
tal-kampjun jew tas-solvent ta' elużjoni, jistgħu jintużaw ditekters
oħrajn, eż. UV/VIS, IR, ditekters tal-viskożità, eċċ.

2.

DATA U RAPPURTAR

2.1.

DATA
L-istandard DIN (1) għandu jiġi kkonsultat għall-kriterji ta' valutaz
zjoni dettaljata kif ukoll għall-kondizzjonijiet għall-ġbir u għallproċessar ta' DATA.

Għal kull kampjun għandhom isiru żewġ esperimenti indipendenti.
Għandhom jiġu analizzati individwalment.

Mn, Mw, Mw/Mn u Mp għandhom jiġu pprovduti għal kull kejl.
Huwa neċessarju li jiġi espliċitament indikat li l-valuri mkejla
huma valuri relattivi ekwivalenti għall-piżijiet molekulari ta' l-istan
dard użat.

Wara li jiġu ddeterminati il-volumi ta' ritenzjoni jew il-ħinijiet ta'
ritenzjoni (possibbilment irranġati permezz ta' standard intern), valuri
log Mp (fejn Mp huwa l-massimu tal-quċċata ta' l-istandard tal-kali
brazzjoni) għandhom jitniżżlu ma' wieħed minn dawk il-kwantitajiet.
Mill-inqas żewġ punti ta' kalibrazzjoni huma neċessarji għal kull sett
ta' għaxar piżijiet molekulari, u mill-inqas ħames punti ta' kejl huma
meħtieġa għall-kurva totali, u dan għandu jkopri l-piż molekulari
stmat tal-kampjun. It-tarf baxx tal-kurva tal-kalibrazzjoni tal-piż
molekulari huwa definit permezz ta' benżin n-hexyl jew sustanza
maħlula mhux polari oħra.xierqa Il-medja tan-numru u l-medja talpiż molekulari huma ġeneralment iddeterminati permezz ta' proċessar
tad-DATA elettronika bbażata fuq il-formuli tas-sezzjoni 1.2. F'każ li
tintuża d-diġitazzjoni manwali, ASTM D 3536-91 jista' jiġi kkon
sultat (3).

Il-kurva tad-distribuzzjoni għandha tiġi pprovduta f'forma ta' tabella
jew figura (frekwenza differenzjali jew persentaġġi tas-somom ma'
log M). Fir-rappreżentazzjoni grafika, sett wieħed ta' għaxar piżijiet
molekulari huwa normalment wiesa' 4 cm u l-massimu tal-quċċata
għandu jkun twil xi 8 cm. F'każ ta' kurvi tad-distribuzzjoni integrali,
d-differenza fil-koordinat bejn 0 u 100 % għandha tkun ta' xi 10 cm.

2.2.

IR-RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:

2.2.1.

Sustanza tat-test
— informazzjoni disponibbli dwar is-sustanza tat-test (identità,
addittivi, impuritajiet),
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— deskrizzjoni
problemi.
2.2.2.

tat-trattament

tal-kampjun,

osservazzjonijiet,

Strumentazzjoni
— kontenitur ta' l-eluwent, gass inert, tneħħija ta' gass żejjed ta' leluwent, kompożizzjoni ta' l-eluwent, impuritajiet,
— pompa, apparat li jnaqqas il-polz, sistema ta' injezzjoni,
— kolonni tas-separazzjoni (il-fabbrikant, l-informazzjoni kollha
dwar il-karatteristiċi tal-kolonni bħad-daqs tal-pori, it-tip ta'
materjal ta' separazzjoni eċċ., in-numru, it-tul u l-ordni talkolonni użati),
— numru ta' pjanċi teoretiċi tal-kolonni (jew kombinazzjoni), effiċ
jenza tas-separazzjoni (riżoluzzjoni tas-sistema).
— informazzjoni dwar is-simetrija tal-quċċati,
— temperatura tal-kolonni, tip ta' kontroll tat-temperatura,
— indikatur (prinċipju tal-kejl, tip, cuvette, volum),
— flowmeter jekk użat (il-fabbrikant, il-prinċipju tal-kejl),
— sistema għar-reġistrazzjoni u proċessar tad-DATA (hardware u
software)

2.2.3.

Kalibrazzjoni tas-sistema
— deskrizzjoni dettaljata tal-metodu użat biex tinbena l-kurva talkalibrazzjoni,
— informazzjoni dwar il-kriterji ta' kwalità ta' dan il-metodu (eż.
koeffiċjent tal-korrelazzjoni, error sum of squares eċċ.),
— informazzjoni dwar l-estrapolazzjonijiet, l-assunzjonijiet u lapprossimazzjonijiet li saru waqt il-proċedura esperimentali u lvalutazzjoni u l-proċessar tad-DATA,
— il-kejl kollu użat għall-kostruzzjoni tal-kurva ta' kalibrazzjoni
għandu jiġi dokumentat f'tabella li tinkludi l-informazzjoni li
ġejja għal kull punt ta' kalibrazzjoni:
— l-isem tal-kampjun,
— il-fabbrikant tal-kampjun,
— il-valuri karatteristiċi ta' l-istandards Mp, Mn, Mw u Mw/Mn,
kif ipprovduti mill-fabbrikant jew kif miġjuba minn kejl
sussegwenti, flimkien ma' dettalji dwar il-metodu ta' determi
nazzjoni,
— il-volum ta' l-injezzjoni u l-konċentrazzjoni ta' l-injezzjoni,
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— il-valur Mp użat għall-kalibrazzjoni,
— il-valur ta' l-elużjoni jew il-ħin taż-żamma kkoreġut imkejjel
fl-ogħla punt massimu,
— l-Mp kkalkulat fl-ogħla punt massimu,
— il-persentaġġ ta' żball ta' l-Mp kkalkulat u l-valur tal-kalibraz
zjoni.
2.2.4.

Valutazzjoni:
— valutazzjoni fuq bażi ta' ħin: il-metodi użati biex tkun żgurata rriproduzzjoni meħtieġa (metodu ta' korrezzjoni, standard intern,
eċċ.),
— informazzjoni dwar jekk l-istima ġietx affettwata fuq il-bażi talvolum ta' l-elużjoni jew il-ħin taż-żamma,
— informazzjoni dwar il-limiti tal-valutazzjoni jekk quċċata mhijiex
analizzata kompletament,
— deskrizzjoni ta' metodi li jneħħu x-xkiel, jekk użati,
— proċeduri ta' preparazzjoni u trattament minn qabel tal-kampjun,
— il-preżenza ta' partikoli mhux maħlulin, jekk hemm,
— il-volum ta' l-injezzjoni (μl) u l-konċentrazzjoni ta' l-injezzjoni
(mg/ml),
— osservazzjonijiet li jindikaw effetti li jwasslu għal devjazzjonijiet
mill-profil GPC ideali,
— deskrizzjoni dettaljata tal-modifikazzjonijiet kollha fil-proċeduri
ta' l-ittestjar,
— dettalji ta' l-iskali ta' żbalji,
— kwalunkwe informazzjoni oħra u osservazzjonijiet rilevanti għallinterpretazzjoni tar-riżultati,

3.
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Appendiċi
Eżempji ta' metodi oħra għad-determinazzjoni tal-piż numru medju
molekulari (mn) għall-polimeri
Il-kromatografija bil-permeazzjoni tal-ġel (GPC) hija l-metodu preferut għaddeterminazzjoni ta' Mn, speċjalment meta huwa disponibbli sett ta' standards, li
l-istruttura tagħhom hija komparabbli ma' l-istruttura tal-polimer. Madankollu,
fejn hemm diffikultajiet prattiċi fl-użu tal-GPC jew fejn diġà mistenni li ssustanza ma tgħaddix mill-kriterju regolatorju Mn (u li jeħtieġ konferma), metodi
alternattivi oħra huma disponibbli, bħal:

1.

Użu ta' Proprjetajiet Kolligativi

1.1

Ebulljoskopija/Krijoskopija

tinvolvi l-kejl ta' l-elevazzjoni tat-temperatura tat-tgħolija (ebulljos
kopija) jew id-depressjoni tat-temperatura ta' l-iffriżar (krijoskopija)
ta' solvent, meta jiżdied il-polimer. Il-metodu huwa bbażat fuq il-fatt
li l-effett tal-polimer maħlul fuq it-temperatura tat-tgħolija/ta' liffriżar tal-likwidu jiddependi fuq il-piż molekulari tal-polimer (1)(2).

Applikabilità, Mn < 20 000.

1.2

Tbaxxija tal-Pressjoni tal-Fwar

tinvolvi l-kejl tal-pressjoni tal-fwar minn likwidu ta' referenza
magħżul qabel u wara ż-żieda ta' kwantitajiet magħrufa ta' polimer
(1)(2).

Applikabilità, Mn < 20 000 (teoretikament; iżda fil-prattika ta' valur
limitat).

1.3

L-Ożmometrija tal-Membrana

hija bbażata fuq il-prinċipju ta' l-ożmosi, i.e. it-tendenza naturali ta'
molekuli solventi li jgħaddu minn membrana semi-permeabbli minn
soluzzjoni dilwita għal soluzzjoni konċentrata biex jinkiseb l-ekwi
libriju. Fit-test, is-soluzzjoni dilwita hija f'konċentrazzjoni żero, waqt
li s-soluzzjoni konċentrata fiha l-polimer. L-effett tal-ġbid tas-solvent
mill-membrana jikkawża differenzjal tal-pressjoni li huwa dipendenti
fuq il-konċentrazzjoni u l-piż molekulari tal-polimer (1)(3)(4).

Applikabilità, Mn < 20 000 – 200 000.

1.4

Ożmometrija tal-Fażi tal-Fwar.

tinvolvi l-paragun tar-rata ta' evaporazzjoni ta' aerosol tas-solvent
pur ma' mill-anqas tliet aerosols li fihom il-polimer f'konċentrazzjo
nijiet varji (1)(5)(6) Applikabbiltà Mn < 20 000.

Analiżi tal-Grupp Terminali Mn < 20 000.
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2.

Analiżi tal-Grupp Terminali
Biex jintuża dan il-metodu, huwa meħtieġ għarfien kemm ta' l-istrut
tura komplessiva tal-polimer kif ukoll in-natura tal-gruppi terminali
tal-katina (li jridu jkunu distinti mill-iskeletru ewlieni b'eż.. NMR
jew titrazzjoni/derivatizzazzjoni). Id-determinazzjoni tal-konċentraz
zjoni molekulari tal-gruppi terminali preżenti fuq il-polimer tista'
twassal għal valur għall-piż molekulari (7) (8) (9).
Applikabbiltà, Mn sa 50 000 (b'affidabilità li tonqos).

3.
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A.19.
1.

KONTENUT TA' POLIMERI TA' PIŻ MOLEKULARI BAXX
METODU
Dan il-metodu ta' kromatografija bil-permeazzjoni tal-ġel hu ripetiz
zjoni ta' l-OECD TG 119 (1996). Il-prinċipji fundamentali u iktar
informazzjoni teknika jinsabu bħala riferenzi.

1.1.

DAĦLA
Ladarba l-proprjetajiet tal-polimeri huma daqshekk varji, huwa
impossibbli li jiġi deskritt metodu wieħed li jagħti l-kondizzjonijiet
preċiżi għas-separazzjoni u l-valutazzjoni li japplikaw għal kull
sitwazzjoni u għal kull ħaġa li tiġri waqt is-separazzjoni tal-polimeri.
Ta' spiss u b'mod partikolari, sistemi ta' polimeri kumplessi
mhumiex soġġetti għall-kromatografija bil-permeazzjoni tal-ġel
(GPC). Meta il-GPC mhuwiex prattikabbli, il-piż molekulari jista'
jiġi deċiż b'metodi oħrajn (ara l-Anness). F'dawn il-każijiet,
għandhom jingħataw id-dettalji u l-ġustifikazzjonijiet kollha għallużu ta' dak il-metodu.

Il-metodu deskritt huwa bbażat fuq l-istandard DIN 55671 (1). F'dan
l-istandard DIN tinsab informazzjoni dettaljata fuq kif għandhom
jitmexxew dawn l-esperimenti u kif għandha tiġi vvalutata dDATA. F'każ illi hemm bżonn li l-kondizzjonijiet ta' l-esperiment
jinbidlu, dawn il-bidliet iridu jiġu ġġustifikati. Jistgħu jintużaw stan
dards oħrajn jekk ikun hemm ir-referenzi kollha. Il-metodu deskritt
juża kampjuni tal-polisterin ta' politixrid magħruf għall-kalibraz
zjoni, u jista' jagħti l-każ li jrid jiġi modifikat biex jaqbel ma'
ċerti polimeri, eż. polimeri li jinħallu fl-ilma u polimeri longchain branched.

1.2.

DEFINIZZJONIJIET U UNITAJIET
Piż molekulari baxx huwa deskritt arbitrarjament bħala piż moleku
lari ta' inqas minn 1 000 dalton.

Il-medja tal-piż molekulari tan-numru Mn u l-medja tal-piż moleku
lari tal-piż Mw huma ddeterminati skond l-ekwazzjonijiet li ġejjin:

Mn ¼

n
X

Hi

i¼1

n
X
i¼1

Hi =Mi

Mw ¼

n
X
i¼1

H i Ü Mi

n
X

Hi

i¼l

fejn,

HI = il-livell tas-sinjal tad-ditekter mil-linji bażi għall-volum ta'
retenzjoni Vi,

Mi = Mi huwa t-toqol molekulari tal-frazzjoni tal-polimeri filvolum ta' retenzjoni Vi, u n huwa n-numru tal-punti tadDATA.

Il-wisa' tad-distribuzzjoni tat-toqol molekulari, li hija miżura tattixrid tas-sistema, huwa mogħti bil-proporzjon Mw/Mn.
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1.3.

SUSTANZI TA' RIFERENZA
Ladarba l-GPC huwa metodu relattiv, hemm bżonn ta' kalibrazzjoni.
Normalment jintużaw standards tal-polistiren b'distribuzzjoni limi
tata u mibnija linearment u li għandhom piż molekulari medju Mn
u Mw u distribuzzjoni ta' piż molekolari magħrufa. Il-kurva tal-kali
brazzjoni tista' tintuża biss fid-determinazzjoni tal-piż molekulari talkampjun mhux magħruf jekk il-kondizzjonijiet għas-separazzjoni
tal-kampjun u l-istandards intgħażlu b'mod preċiżament l-istess.

Ir-relazzjoni ddeterminata bejn il-piż molekulari u l-volum ta' eluż
joni huwa validu biss taħt il-kondizzjonijiet speċifiċi ta' l-esperiment
partikolari. Il-kondizzjonijiet fuq kollox jinkludu t-temperatura, ssolvent (jew taħlita tas-solventi), il-kondizzjonijiet tal-kromatografija
u l-kolonna tas-separazzjoni jew is-sistemi tal-kolonni.

Il-piż molekulari tal-kampjuni ddeterminati b'dan il-mod huma
valuri relattivi u huma deskritti bħala “piżijiet molekulari ekwiva
lenti għall-polistiren”. Dan ifisser illi skond id-differenzi strutturali u
kimiċi bejn il-kampjun u l-istandards, il-piżijiet molekulari jistgħu
jiddevjaw mill-valuri assoluti sa grad iktar jew inqas. Jekk jintużaw
standards oħrajn, eż. il-glikol tal-polietilin, l-ossidu tal-politin, ilmetakrilat tal-polimetil, aċidu poliakriliku, għandha titniżżel irraġuni.

1.4.

PRINĊIPJU TAL-METODU TA' L-EŻAMINAZZJONI
Kemm id-distribuzzjoni tal-piż molekulari tal-kampjun kif ukoll ilpiżijiet molekulari medji (Mn, Mw) jistgħu jiġu ddeterminati billi
jintuża l-GPC. Il-GPC huwa metodu speċjali ta' kromatografija
likwida fejn il-kampjun jiġi separat skond il-valuri idrodinamiċi
tal-kostitwenti individwali (2).

Is-separazzjoni ssir kif il-kampjun jgħaddi minn ġo kolonna mimlija
b'materjal poruż, tipikament ġel organiku. Molekoli żgħar jistgħu
jippenetraw il-pori filwaqt li l-molekoli kbar ma jistgħux. Il-passaġġ
tal-molekoli kbar huwa, għalhekk, iqsar u għalhekk huma jippene
traw l-ewwel. Il-molekoli ta'daqs medju jippenetraw minn uħud
mill-pori u jgħaddu iktar tard. L-iżgħar molekoli, b'raġġ idrodina
miku medju iżgħar mill-pori tal-ġel jistgħu jippenetraw il-pori
kollha. Dawn ikun elużi l-aħħar.

Idealment, is-separazzjoni hija ddeterminata biss skond id-daqs ta' lispeċi tal-molekoli, imma fil-prattika huwa diffiċli li wieħed jevita xi
interferenza mill-assorbiment L-ippakkjar mhux ugwali tal-kolonni u
volumi mejtin jistgħu jaggravaw is-sitwazzjoni (2).

L-osservazzjoni hija effetwata minn, eż. l-indiċi refrattiv jew l-assor
biment tal-UV u tagħti kurva tad-distribuzzjoni sempliċi. Madan
kollu, biex il-kurva tingħata valuri attwali tal-piż molekulari, huwa
neċessarju li l-kolonna tiġi kkalibrata billi polimeri ta' piż molekulari
magħruf u, idealment, ta' struttura simili ħafna, jitniżżlu 'l isfel, eż.
standards tal-polistiren varji. B'mod tipiku, għandha tirriżulta kurva
Gaussian, xi drabi mgħawwġa minħabba denb fuq in-naħa baxxa
tal-piż molekulari, fejn il-fus vertikali jindika l-kwantità, skond ilpiż, ta' l-ispeċi tal-piż molekulari varji, u l-fus orizzontali l-piż
molekulari rreġistrat.
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Il-kontenut tal-piż molekulari baxx huwa derivat minn din il-kurva.
Il-kalkolu jista' jkun eżatt biss jekk l-ispeċi ta' piż molekulari baxx
iġibu ruħhom bl-istess mod fuq bażi ta' piż għall-polimer sħiħ.

1.5.

KRITERJI TA' KWALITÀ
Ir-ripetibilità (Devjazzjoni ta' Standard Relattiv: RSD) tal-volum ta'
l-elużjoni għandha tkun aħjar minn 0,3 %. Ir-ripetibilità mixtieqa ta'
l-analiżi għandha tiġi żgurata permezz ta' korrezzjoni skond standard
intern jekk kromatogram huwa evalwat b'mod li huwa dipendenti
fuq il-ħin u ma jaqbilx mal-kriterju msemmi hawn fuq (1). Il-poli
tixrid jiddependi fuq il-piżijiet molekulari ta' l-istandards. Fil-każ ta'
standards tal-polisterin, valuri tipiċi huma:

Mp < 2 000

Mw/Mn < 1,20

2 000 ≤ Mp ≤ 106

Mw/Mn < 1,05

Mp > 106

Mw/Mn < 1,20

(Mp huwa l-piż molekulari ta' l-istandard fil-quċċata tal-massimu)

1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TA' L-EŻAMINAZZJONI

1.6.1.

Preparazzjoni tas-soluzzjonijiet standard tal-polistirene
L-istandards tal-polisterin huma maħlula permezz ta' taħlit bil-galbu
fl-eluwent
magħżul.
Ir-rakkomandazzjonijiet
tal-fabbrikant
għandhom jiġu kkunsidrati waqt il-preparazzjoni tas-soluzzjonijiet.

Il-konċentrazzjonijiet ta' l-istandards li ntagħżlu huma dipendenti
fuq fatturi varji, eż. il-volum ta' injezzjoni, il-viskożità tas-soluzzjoni
u s-sensittività ta' l-indikatur analitiku. Il-volum massimu ta' injez
zjoni għandu jiġi adattat għat-tul tal-kolonna, sabiex tiġi evitata ttagħbija żejda. Il-volumi tipiċi ta' injezzjoni għal separazzjonijiet
analitiċi bl-użu ta' GPC b'kolonna ta' 30 cm × 7,8 mm huma
normalment bejn 40 u 100 μl. Volumi ogħla huma possibbli,
imma m'għandhomx ikunu aktar minn 250 μl. L-aħjar proporzjon
ta' volum ta' injezzjoni ma' konċentrazzjoni għandha tiġi ddetermi
nata qabel il-kalibrazzjoni attwali tal-kolonna.

1.6.2.

Preparazzjoni tas-soluzzjoni tal-kampjun
Bħala prinċipju, l-istess ħtiġijiet japplikaw għall-preparazzjoni tassoluzzjonijiet tal-kampjun. Il-kampjun hu maħlul f'solvent xieraq,
e.g. tetraidrofuran (THF), billi jitħawwad bil-galbu. Taħt l-ebda
ċirkustanzi m'għandu jiġi maħlul permezz ta' banju ultrasoniku.
Meta meħtieġ, is-soluzzjoni tal-kampjun hija ppurifikata permezz
ta' filtru tal-membrana b'daqs tal-pori ta' bejn 0,2 u 2 μm.

Il-preżenza ta' partikoli mhux maħlula għandha tiġi rreġistrata firrapport finali peress li dawn jistgħu jkunu minħabba speċi ta' piż
molekulari għoli. Metodu xieraq għandu jintuża' biex jiġi ddeter
minat il-persentaġġ f’piż tal-partikoli mhux maħlula. Is-soluzzjoni
jiet għandhom jintużaw fi żmien 24 siegħa.
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1.6.3.

Korrezzjoni għal kontenut ta' impuritajiet u addittivi
Korrezzjoni tal-kontenut ta' speċi ta' M < 1 000 għall-kontribuzzjoni
minn komponenti speċifiċi mhux polimeri preżenti (eż. impuritajiet
u/jew addittivi) hija ġeneralment meħtieġa, sakemm il-kontenut
imkejjel mhux diġà <1 %. Dan jinkiseb permezz ta' analiżi diretta
tas-soluzzjoni polimera jew l-elużjoni GPC.
F'każijiet fejn l-elużjoni, wara passaġġ mill-kolonna, hija wisq
dilwita għal analiżi ulterjuri, din għandha tiġi kkonċentrata. Jista'
jkun hemm il-ħtieġa li l-elużjoni tiġi evaporata san-nixfa u maħlula
mill-ġdid. Konċentrazzjoni ta' l-elużjoni għandha tiġi miksuba taħt
kondizzjonijiet li jassiguraw li l-ebda bidliet ma jseħħu fl-elużjoni.
It-trattament ta' l-elużjoni wara l-pass tal-GPC hu dipendenti fuq ilmetodu analitiku użat għad-determinazzjoni kwantitattiva.

1.6.4.

Apparat
L-apparat GPC jinkludi l-komponenti li ġejjin:
— reservoir tas-solventi,
— degasser (fejn hemm bżonn),
— pompa,
— apparat li jnaqqas l-impuls (fejn hemm bżonn),
— sistema ta' injezzjoni,
— kolonni tal-kromatografija,
— indikatur,
— flowmeter (fejn hemm bżonn)
— reġistratur-proċessur tad-data,
— reċipjent għall-iskart.
Għandu jiġi żgurat li s-sistema GPC hija inerta fir-rigward tassolventi użati (eż. bl-użu ta' kapillari ta' l-azzar għas-solvent THF).

1.6.5.

L-injezzjoni u s-sistema li twassal s-solventi
Volum definit tal-kampjun tas-soluzzjoni jitgħabba fuq il-kolonna
bl-użu ta' auto-sampler jew manwalment f'żona definita preċiża
ment. L-irtirar jew l-għafis tal-plunger tas-siringa b'mod mgħaġġel,
jekk isir manwalment, jista' jikkawża bidliet fid-distribuzzjoni tal-piż
molekulari osservata. Is-sistema tat-twassil tas-solvent għandha,
safejn huwa possibbli, tkun ħielsa mill-impulsi u idealment għandha
tinkludi apparat li jnaqqas l-impulsi. Il-flowrate tkun madwar 1
ml/min.

1.6.6.

Il-kolonna
Skond il-kampjun, il-polimer ikun karatterizzat mill-użu ta' kolonna
sempliċi jew minn numru ta' kolonni konnessi f’sekwenza. Għadd
ta' materjali porużi tal-kolonni bi proprjetajiet definiti (eż. daqs talpori, limiti ta' esklużjoni) huma disponibbli kummerċjalment. Lgħażla tal-ġel ta' separazzjoni jew tat-tul tal-kolonna jiddependi
fuq il-proprjetajiet tal-kampjun (volumi idrodinamiċi, distribuzzjoni
tal-piż molekulari) u l-kondizzjonijiet speċifiċi għas-separazzjoni
bħas-solventi, t-temperatura u l-flowrate (1) (2) (3).

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 136
▼B
1.6.7.

Il-pjanċi teoretiċi
Il-kolonna jew il-kombinazzjoni tal-kolonni użati għas-separazzjoni
għandhom jiġu karatterizzati skond in-numru ta' pjanċi teoretiċi.
Dan jinvolvi, f’każ meta t-THF huwa s- solvent eluwent, it-tagħbija
ta' soluzzjoni ta' etile benżin jew ta' sustanza maħlula mhux b'pola
rità xierqa fuq kolonna ta' tul magħruf. In-numru ta' pjanċi teoretiċi
huwa mogħti skond l-ekwazzjoni li ġejja:
A
N ¼ 5,54

Ve
W1=2

!2

A
or

N ¼ 16

Ve
W

!2

fejn,
N

= in-numru tal-pjanċi teoretiċi

Ve

= il-volum ta' elużjoni fil-quċċata tal-massimu

W

= il-quċċata tal-wisa' tal-linja bażi

W1/2 = il-quċċata tal-wisa' fin-nofs ta' l-għoli
1.6.8.

L-effiċjenza tas-separazzjoni
Flimkien ma' l-ammont tal-pjanċi teoretiċi, li hija kwantità li tistab
bilixxi il-bandwidth, l-effiċjenza tas-separazzjoni għandha sehem
ukoll, u din hija stabbilita skond kemm hi wieqfa l-kurva tal-kali
brazzjoni. L-effiċjenza tas-separazzjoni ta' kolonna tinkisebskond irrelazzjoni li ġejja:
"
#
Ve;Mx Ä Ve;ð10Mx Þ
cm3
ã 6,0
cm2
cross sectional area of the column

fejn,
Ve,

Mx

= il-volum ta' elużjoni għall-polistiren b'piż molekulari
Mx

Ve,(10.Mx) = il-volum ta' elużjoni għall-polistiren b'piż molekulari
ta' għaxar darbiet iktar
Ir-riżoluzzjoni tas-sistema hija normalment definita kif ġej:

R1,2 ¼ 2 Ü

Ve1 Ä Ve2
1
Ü
W1 þ W2
log10 ðM2 =M1 Þ

fejn,
Ve1, Ve2 = il-volumi ta' elużjoni taż-żewġ standards tal-polistiren
fil-quċċata tal-massimu
W1 , W2

= il-quċċata tal-wisat tal-linji ta' bażi

M 1, M 2

= il-piżijiet molekulari fil-quċċata tal-massimu (għandu
jkun hemm differenza b' fattur ta' 10)

Il-valur R għas-sistema tal-kolonni għandu jkun ikbar minn 1,7 (4).
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1.6.9.

Solventi
Is-solventi kollha għandhom ikollhom purità għolja (għat-THF
tintuża purità ta' 99,5 %). Id-depożitu tas-solventi (f'atmosfera ta'
gass inert, jekk huwa neċessarju) għandu jkun kbir biżżejjed għallkalibrazzjoni tal-kolonna u għal diversi analiżijiet tal-kampjuni. Ilgass għandu jitneħħa mis-solvent qabel ma jgħaddi għall-kolonna
minn ġo pompa.

1.6.10.

Kontroll tat-temperatura
It-temperatura tal-komponenti kruċjali interni (iċ-ċirku ta' injezzjoni
(injection loop), il-kolonni, id-ditekter, u t-tubi) għandha tkun
kostanti u konsistenti skond l-għażla tas-solvent.

1.6.11.

Ditekter
Il-funzjoni tad-ditekter hija li jirreġistra b'mod kwantitattiv ilkonċentrazzjoni tal-kampjun li ġie elwat mill-kolonna. Biex jiġi
evitat li l-quċċati jitwessgħu, il-volum tal-cuvette taċ-ċellula tadditekter għandu jinżamm żgħir kemm jista' jkun. M'għandux ikun
akbar minn 10 μl ħlief għal ditekters li jxerrdu d-dawl u għal
ditekters tal-viskożità. Normalment tintuża rifrattometrija differenz
jali għall-osservazzjoni. Madankollu, jekk meħtieġ mill-proprjetajiet
speċifiċi tal-kampjun jew tas-solvent ta' elużjoni, jistgħu jintużaw
ditekters oħrajn, eż. UV/VIS, IR, ditekters tal-viskożità, eċċ.

2.

DATA U RAPPURTAR

2.1.

DATA
L-istandard DIN (1) għandu jiġi kkonsultat għall-kriterji ta' valutaz
zjoni dettaljata kif ukoll għall-kondizzjonijiet għall-ġbir u għallproċessar ta' DATA.

Għal kull kampjun għandhom isiru żewġ esperimenti indipendenti.
Għandhom jiġu analizzati individwalment. Fil-każijietjiet kollha hu
essenjzali li tiġi ddeterminata wkoll DATA minn blanks, ittrattati
taħt l-istess kondizzjonijiet tal-kampjun.

Huwa meħtieġ li jiġi indikat b'mod espliċitu li l-valuri mkejla huma
valuri relattivi ekwivalenti għall-piż molekulari ta' l-istandard użat.

Wara determinazzjoni tal-volumi taż-żamma jew tal-ħinijiet tażżamma (possibilment ikkoreġuti bl-użu ta' standard intern), valuri
log Mp (Mp meqjus bħala l-ogħla quċċata ta' l-istandard tal-kalibraz
zjoni) jitniżżlu ħdejn waħda minn dawn il-kwantitajiet. Mill-inqas
żewġ punti ta' kalibrazzjoni huma meħtieġa għal kull sett ta' għaxaa
piżijiet molekulari, u mill-inqas ħames punti ta' kejl huma meħtieġa
għall-kurva totali, li għandha tkopri l-piż molekulari stmat għallkampjun. Il-punt ta' tmiem baxx tal-piż molekulari tal-kurva ta'
kalibrazzjoni huwa mfisser minn n-hexyl benżin jew minn soluzzjo
nimaħlula mhux polari oħra xierqa. Il-porzjon tal-kurva li jikkorris
pondi għall-piż molekulari taħt 1 000 huwa ddeterminat u kkoreġut
kif meħtieġ għall-impuritajiet u l-addittivi. Il-kurvi ta' l-elużjoni
huma ġeneralment stmati permezz ta' l-ipproċessar elettroniku tadDATA. Fil-każ li tintuża diġitazzjoni manwali, ASTM D 3536-91
jista' jiġi kkonsultat (3).
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Jekk kwalunkwe polimer li ma jinħallx jinżamm fil-kolonna, il-piż
molekulari tiegħu x'aktarx li jkun ogħla minn dak tal-frazzjoni li
tinħall, u jekk ma jiġix ikkunsidrat jista' jirriżulta fi stima eċċessiva
tal-kontenut tal-piż molekulari baxx. Gwida għall-korrezzjoni talkontenut tal-piż molekulari baxx għall-polimer li ma jinħallx hija
prevista fl-Anness.

Il-kurva tad-distribuzzjoni għandha tiġi pprovduta f'forma ta' tabella
jew figura (frekwenza differenzjali jew persentaġġi tas-somom ma'
log M). Fir-rappreżentazzjoni grafika, sett wieħed ta' għaxar piżijiet
molekulari huwa normalment wiesa' 4 cm u l-massimu tal-quċċata
għandu jkun twil xi 8 cm. F'każ ta' kurvi tad-distribuzzjoni integrali,
d-differenza fil-koordinat bejn 0 u 100 % għandha tkun ta' xi 10 cm.

2.2.

IR-RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:

2.2.1.

Sustanza tat-test
— informazzjoni disponibbli dwar is-sustanza tat-test (identità,
addittivi, impuritajiet),

— deskrizzjoni
problemi.

2.2.2.

tat-trattament

tal-kampjun,

osservazzjonijiet,

Strumentazzjoni
— kontenitur ta' l-eluwent, gass inert, tneħħija ta' gass żejjed ta' leluwent, kompożizzjoni ta' l-eluwent, impuritajiet,

— pompa, apparat li jnaqqas il-polz, sistema ta' injezzjoni,

— kolonni tas-separazzjoni (il-fabbrikant, l-informazzjoni kollha
dwar il-karatteristiċi tal-kolonni bħad-daqs tal-pori, it-tip ta'
materjal ta' separazzjoni eċċ., in-numru, it-tul u l-ordni talkolonni użati),

— numru ta' pjanċi teoretiċi tal-kolonni (jew kombinazzjoni), effiċ
jenza tas-separazzjoni (riżoluzzjoni tas-sistema).

— informazzjoni dwar is-simetrija tal-quċċati,

— temperatura tal-kolonni, tip ta' kontroll tat-temperatura,

— indikatur (prinċipju tal-kejl, tip, cuvette, volum),

— flowmeter jekk użat (il-fabbrikant, il-prinċipju tal-kejl),

— sistema għar-reġistrazzjoni u proċessar tad-DATA (hardware u
software)

2.2.3.

Kalibrazzjoni tas-sistema
— deskrizzjoni dettaljata tal-metodu użat biex tinbena l-kurva talkalibrazzjoni,
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— informazzjoni dwar il-kriterji ta' kwalità ta' dan il-metodu (eż.
koeffiċjent tal-korrelazzjoni, error sum of squares eċċ.),
— informazzjoni dwar l-estrapolazzjonijiet, l-assunzjonijiet u lapprossimazzjonijiet li saru waqt il-proċedura esperimentali u
l-valutazzjoni u l-proċessar tad-DATA,
— il-kejl kollu użat għall-kostruzzjoni tal-kurva ta' kalibrazzjoni
għandu jiġi dokumentat f'tabella li tinkludi l-informazzjoni li
ġejja għal kull punt ta' kalibrazzjoni:
— l-isem tal-kampjun,
— il-fabbrikant tal-kampjun,
— il-valuri karatteristiċi ta' l-istandards Mp, Mn, Mw u Mw/Mn,
kif ipprovduti mill-fabbrikant jew kif miġjuba minn kejl
sussegwenti, flimkien ma' dettalji dwar il-metodu ta' deter
minazzjoni,
— il-volum ta' l-injezzjoni u l-konċentrazzjoni ta' l-injezzjoni,
— il-valur Mp użat għall-kalibrazzjoni,
— il-valur ta' l-elużjoni jew il-ħin taż-żamma kkoreġut imkejjel
fl-ogħla punt massimu,
— l-Mp kkalkulat fl-ogħla punt massimu,
— il-persentaġġ ta' żball ta' l-Mp kkalkulat u l-valur tal-kali
brazzjoni.
2.2.4.

Informazzjoni dwar il-kontenut polimeru ta' piż molekulari
baxx
— deskrizzjoni tal-metodi użati fl-analiżi u l-mod li bih twettqu lesperimenti;
— informazzjoni dwar il-persentaġġ ta' kontenut ta' speċi ta' piż
molekulari baxx (w/w) relatat mal-kampjun totali,
— informazzjoni dwar impuritajiet, addittivi u speċi oħra mhux
polimeri f'persentaġġ f’piż relatat mal-kampjun totali.

2.2.5.

Valutazzjoni:
— valutazzjoni fuq bażi ta' ħin: il-metodi użati biex tkun żgurata rriproduzzjoni meħtieġa (metodu ta' korrezzjoni, standard intern,
eċċ.),
— informazzjoni dwar jekk l-istima ġietx affettwata fuq il-bażi talvolum ta' l-elużjoni jew il-ħin taż-żamma,
— informazzjoni dwar il-limiti tal-valutazzjoni jekk quċċata
mhijiex analizzata kompletament,
— deskrizzjoni ta' metodi li jneħħu x-xkiel, jekk użati,
— proċeduri ta' preparazzjoni u trattament minn qabel tal-kampjun,
— il-preżenza ta' partikoli mhux maħlulin, jekk hemm,
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— il-volum ta' l-injezzjoni (μl) u l-konċentrazzjoni ta' l-injezzjoni
(mg/ml),
— osservazzjonijiet li jindikaw effetti li jwasslu għal devjazzjonijiet
mill-profil GPC ideali,
— deskrizzjoni dettaljata tal-modifikazzjonijiet kollha fil-proċeduri
ta' l-ittestjar,
— dettalji ta' l-iskali ta' żbalji,
— kwalunkwe informazzjoni oħra u osservazzjonijiet rilevanti
għall-interpretazzjoni tar-riżultati,
3.

REFERENZI
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Weight Averages and Molecular Weight Distribution by Liquid
Exclusion Chromatography (Gel Permeation ChromatographyGPC). American Society for Testing and Materials, Phila
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Weight Averages and Molecular Weight Distribution of Polys
tyrene by High Performance Size-Exclusion Chromatography.
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Appendiċi
Gwida għall-korrezzjoni tal-kontenut molekulari baxx għall-preżenza ta'
polimeri insolubbli
Meta hemm polimer insolubbli f'kampjun, dan jirriżulta f'telf tal-piż matul lanaliżi GPC. Il-polimer insolubbli jinżamm b'mod irriversibbli fuq il-kolonna
jew il-filtru tal-kampjun waqt li l-porzjon solubbli tgħaddi mill-kolonna. Filkaż fejn iż-żieda fl-indiċi rifrattiva (dn/dc) tal-polimer tista' tkun stmata jew
imkejla, wieħed jista' jistma’ l-piż tal-kampjun mitluf fuq il-kolonna. F'dak ilkaż, wieħed jagħmel korrezzjoni bl-użu ta' kalibrazzjoni esterna b'materjali stan
dard ta' konċentrazzjoni magħrufa u dn/dc magħruf sabiex ikun ikkalibrat irreazzjoni tar-rifrattometru. Fl-eżempju hawn taħt jintuża standard poly(methyl
methacrylate) (pMMA).
Fil-kalibrazzjoni esterna għall-analiżi ta' polimeri akriliċi, standard pMMA ta'
konċentrazzjoni magħrufa fit-tetraidrofuran, jiġi analizzat bil-GPC u d-data li
tirriżulta tintuża biex jinsab il-kostanti tar-rifrattometru skond l-ekwazzjoni:
K = R/(C x V x dn/dc)
fejn:
K

= il-kostanti tar-rifrattometru (f'microvolt second/ml),

R

= it-tweġiba ta' l-istandard pMMA (f'microvolt/second),

C

= il-konċentrazzjoni ta' l-istandard pMMA (f'mg/ml),

V

= il-volum ta' l-injezzjoni (f'ml) u

dn/dc

= iż-żieda fl-indiċi rifrattiv għall-pMMA f'tetraidrofuran (f'ml/mg).

The following data are typical for a pMMA standard:
R

= 2 937 891

C

= 1,07 mg/ml

V

= 0,1 ml

dn/dc

= 9 x 10-5 ml/mg

Il-valur K li jirriżulta, 3,05 x 1011 imbagħad jintuża biex tkun ikkalkulata rreazzjoni teoretika tad-ditekter jekk 100 % tal-polimer injettat kien elwat permezz
tad-ditekter.
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A.20.

1.

L-IMĠIBA TAS-SOLUZZJONI/TA' L-ESTRAZZJONI TA'
POLIMERI FL-ILMA
METODU
Il-metodu deskritt huwa repetizzjoni tal-verżjoni reveduta ta' l-OECD
TG 120 (1997). Aktar informazzjoni teknika tingħata bħala referenza
(1).

1.1.

DAĦLA
Għal ċerti polimeri, bħall-polimeri ta' emulsjoni, xogħol ta' preparaz
zjoni inizjali jista' jkun meħtieġ qabel ma jista' jintuża' l-metodu stab
bilit minn hawn 'il quddiem. Il-metodu mhuwiex applikabbli għal
polimeri likwidi u għal polimeri li jirreaġixxu ma' l-ilma taħt ilkondizzjonijiet ta' l-ittestjar.
Meta l-metodu mhuwiex prattiku jew mhuwiex possibbli, l-imġiba tassoluzzjoni/ta’ l-estrazzjoni tista' tiġi investigata permezz ta' metodi
oħrajn. F'każijiet bħal dawn, dettalji sħaħ u ġustifikazzjoni sħiħa
għandhom jingħataw għall-metodu użat.

1.2.

SUSTANZI TA' REFERENZA
Xejn.

1.3.

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TA' TTESTJAR
L-imġiba tas-soluzzjoni/ta’ l-estrazzjoni ta' polimeri f'sustanza ta' lilma hija ddeterminata bl-użu tal-metodu tal-flixkun (ara A.6 is-solu
bilità fl-ilma, metodu tal-flixkun) bil-modifikazzjonijiet deskritti hawn
taħt.

1.4.

KRITERJI TA' KWALITÀ
Xejn.

1.5.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TA' TTESTJAR

1.5.1.

Apparat
L-apparat li ġej hu meħtieġ għall-metodu:
— mezz ta' tifrik, eż. mola għall-produzzjoni ta' partikoli ta' daqs
magħruf,
— apparat għat-tħawwid bil-possibiltà ta' kontroll tat-temperatura,
— sistema ta' l-iffiltrar tal-membrana,
— apparat analitiku xieraq,
— għarbiela standardizzati.

1.5.2.

Preparazzjoni tal-kampjun
Kampjun rappreżentattiv għandu l-ewwel jitnaqqas sa daqs ta' parti
kolu bejn 0,125 u 0,25 mm bl-użu ta' għarbiela xierqa. Jista' jkun
meħtieġ tkessiħ għall-istabbilità tal-kampjun jew għall-proċess tadtħin. Materjali ta' natura li tixbah il-lastiku jistgħu jitfarrku fit-tempe
ratura tan-nitroġenu likwidu (1).
Jekk il-frazzjon tad-daqs tal-partikolu meħtieġ ma jistax jinkiseb,
għandha tittieħed azzjoni biex kemm jista' jkun jitnaqqas id-daqs
tal-partikoli u r-riżultat jiġi rrappurtat. Fir-rapport, huwa meħtieġ li
jiġi indikat il-mod li bih il-kampjun imfarrak kien maħżun qabel ittest.
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1.5.3.

Proċedura
Tliet kampjuni ta' 10g tas-sustanza tat-test jintiżnu f'kull wieħed minn
tliet kontenituri li għandhom stopper tal-ħġieġ u jiżdiedu 1 000 ml ta'
ilma f’kull kontenitur. Jekk it-trattament ta' ammont ta' polimeru ta' 10
g jidher li mhuwiex prattikabbli, l-ogħla ammont li jmiss li jista' jiġi
ttrattat għandu jintuża' u l-volum ta' ilma jiġi aġġustat skond dan.

Stoppers jitqiegħdu fuq il-kontenituri u jiġu ssikkati u mbgħad
jitħawdu f'temperatura ta' 20 oC. Għandu jintuża apparat ta' ċaqliq
jew tħawwid li kapaċi jaħdem f'temperatura kostanti. Wara perjodu
ta' 24 siegħa, il-kontenut ta' kull kontenitur huwa ċċentrifugat u ffiltrat
u l-konċentrazzjoni ta' polimer fil-fażi ċara ta' l-ilma hija ddeterminata
permezz ta' metodu analitiku xieraq. Jekk metodi analitiċi xierqa
għall-fażi ta' l-ilma mhumiex disponibbli, is-solubilità/l-estrattività
totali tista' tiġi stmata mill-piż niexef tar-residwu tal-filtru jew talpreċipitat iċċentrifugat.

Is-soltu ikun hemm il-ħtieġa li jkun hemm differenza kwantitattiva
bejn l-impuritajiet u l-addittivi min-naħa l-waħda u l-ispeċi ta' piż
molekulari baxx min-naħa l-oħra. Fil-każ ta' determinazzjoni gravime
trika, huwa importanti wkoll li titwettaq prova blank mingħajr
sustanza għat-test sabiex jinkiseb għarfien dwar residwi li ġejjin
mill-proċedura esperimentali.

L-imġiba tas-soluzzjoni/ta’ l-estrazzjoni ta' polimeri fl-ilma f’tempera
tura ta' 37 oC f’pH 2 u pH 9 tista' tiġi ddeterminata bl-istess mod kif
deskritt fit-twettiq ta' l-esperiment f‘temperatura ta' 20 oC. Il-valuri talpH jistgħu jinkisbu biż-żieda jew sustanzi ta' protezzjoni xierqa jew ta'
aċidi jew ta' bażi xierqa bħal aċidu idrokloriku, aċidu aċetiku, sodju ta'
grad analitiku jew idrossidu tal-potassju jew NH3.

Skond il-metodu ta' analiżi użat, għandhom jitwettqu test wieħed jew
żewġ testijiet. Meta metodi speċifiċi biżżejjed ikunu disponibbli għallanaliżi diretta tal-fażi ta' l-ilma għall-komponent tal-polimer, test
wieħed kif deskritt hawn fuq għandu jkun biżżejjed. Madankollu,
meta dawn il-metodi mhumiex disponibbli u d-determinazzjoni ta' limġiba tas-soluzzjoni/ta’ l-estrazzjoni tal-polimer hija limitata għallanaliżi indiretta billi jiġi iddeterminat biss il-kontenut totali ta'
karbonju organiku (TOC) ta' l-estratt ta' l-ilma, test addizzjonali
għandu jitwettaq. Dan it-test addizzjonali għandu wkoll jsir tliet
darbiet, bl-użu ta' kampjuni ta' polimeri li huma 10 darbiet iżgħar u
bl-istess ammonti ta' ilma użati fl-ewwel test.

1.5.4.

Analiżi

1.5.4.1.

Test imwettaq b'daqs wieħed ta' kampjun
Jista' jkun hemm metodi disposnibbli għall-analiżi diretta ta' kompo
nenti polimeri fil-fażi ta' l-ilma. Inkella, analiżi indiretta ta' kompo
nenti polimeri maħlula/estratti, permezz tad-determinazzjoni talkontenut totali ta' partijiet li jinħallu u l-korrezzjoni għal komponenti
polimeri mhux speċifiċi, tista' wkoll tiġi kkunsidrata.

Analiżi tal-fażi ta' l-ilma għall-ispeċi polimerika totali hija possibbli:

jew permezz ta' metodu sensittiv biżżejjed, eż.

— TOC li tuża diġestjoni ta' persulfat jew dikromata biex tagħti CO2
segwita bi stima permezz ta' IR jew ta' analiżi kimika,
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— spettrometrija atomika ta' l-assorbiment (AAS) jew l-emissjoni talplasma tagħha magħquda b'mod induttiv (ICP) ekwivalenti għal
silikone jew polimer li jkun fih il-metall,

— assorbiment ta' l-UV jew spettrofluworimetrija għall-polimeri aryl,

— LC-MS għal kampjuni ta' piż molekulari baxx.

jew permezz ta' evaporazzjoni b'vakwu san-nixfa ta' l-estratt ta' l-ilma
u analiżi spettroskopika (IR, UV, eċċ.) jew AAS/ICP tar-residwu.

Jekk analiżi tal-fażi ta' l-ilma fiha nnifisha mhijiex prattikabbli, lestratt ta' l-ilma għandu jiġi estratt b'solvent organiku li ma jistax
jitħallat ma' l-ilma, eż. idrokarbonju klorinat. Is-solvent huwa
mbagħad evaporat u r-residwu huwa analizzat kif imsemmi hawn
fuq għall-kontenut polimeru notifikat. Kwalunkwe komponenti f'dan
ir-residwu li huma identifikati bħala impuritajiet jew addittivi
għandhom jitnaqqsu għall-iskop tad-determinazzjoni tal-grad ta' soluz
zjoni/ta' l-estrazzjoni tal-polimer nnifsu.

Meta kwantitajiet relattivament kbar ta' dawn il-materjali huma
preżenti, jista' jkun meħtieġ li r-residwu jiġi soġġett għal, eż. analiżi
HPLC jew GC biex jiġu differenzjati l-impuritajiet preżenti li ġejjin
mill-ispeċi monomeri jew li ġejjin mill-monomeri sabiex il-kontenut
veru ta' dawn ta' l-aħħar jista' jiġi ddeterminat.

F'xi każijiet, jista' jkun suffiċjenti li ssir evaporazzjoni sempliċi tassolvent organiku san-nixfa u li jintiżen ir-residwu niexef.

1.5.4.2.

Test imwettaq b'żewġ daqsijiet differenti ta' kampjun
L-estratti ta' l-ilma kollha huma analizzati għat-TOC.

Determinazzjoni gravimetrika titwettaq fuq il-parti mhux maħlu
la/mhux estratta tal-kampjun. Jekk, wara ċ-ċentrifugazzjoni jew l-iffil
trar tal-kontenut ta' kull kontenitur, residwi polimeri jibqgħu
mwahħlin mal-ħajt tal-kontenitur, il-kontenitur għandu jitlaħlaħ bilfiltrat sa kemm il-kontenitur jitnaddaf mir-residwi viżibbli kollha.
Wara dan, il-filtrat huwa ċċentrifugat jew iffiltrat għal darb'oħra. Irresidwi li jibqgħu fuq il-filtru jew fit-tubu taċ-ċentrifugu jitnixxfu
f’temperatura ta' 40 oC taħt vakwu u jintiżnu. It-tnixxif jitkompla
sakemm jintlaħaq piż kostanti.

2.

DATA

2.1.

TEST IMWETTAQ B'DAQS WIEĦED TAL-KAMPJUN
Ir-riżultati individwali għal kull wieħed mit-tliet fliexken u l-valuri
medji għandhom jingħataw u għandhom ikunu espressi f'unitajiet ta'
piż għal kull volum tas-soluzzjoni (tipikament mg/l) jew piż għal kull
piż ta' kampjun tal-polimeru (tipikament mg/g). Barra dan, it-telf ta'
piż tal-kampjun (ikkalkulat bħala l-piż tas-sustanza maħlula mnaqqsa
mill-piż tal-kampjun inizjali) għandu wkoll jingħata. Id-devjazzjonijiet
relattivi standard (RSD) għandhom jiġu kkalkulati. Figuri individwali
għandhom jingħataw għas-sustanza totali (polimer + addittivi essenz
jali, eċċ.) u għall-polimer biss (jiġifieri wara t-tnaqqis tal-kontribuz
zjoni minn dawn l-addittivi).
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2.2.

TEST IMWETTAQ B'ŻEWĠ DAQSIJIET DIFFERENTI TALKAMPJUN
Il-valuri TOC individwali ta' l-estratt ta' l-ilma taż-żewġ esperimenti
ripetuti għal tliet darbiet u l-valur medju għal kull esperiment għandu
jingħata espress bħala unità ta' piż għal kull volum ta' soluzzjoni
(tipikament mgC/1), kif ukoll f'unità ta' piż għal kull piż tal-kampjun
inizjali (tipikament mgC/g).
Jekk m'hemm l-ebda differenza bejn ir-riżultati fil-proporzjonijiet
għolja u baxxi tal-kampjun/ilma, dan jista' jindika li l-komponenti li
setgħu jiġu estratti kienu fil-fatt estratti kollha. F'dan il-każ, analiżi
diretta m'għandhiex normalment tkun meħtieġa.
Il-piżijiet individwali tar-residwi għandhom jingħataw u jiġu espressi
f'persentaġġ tal-piżijiet inizjali tal-kampjuni. Il-medji għandhom jiġu
kkalkulati għal kull esperiment. Id-differenzi bejn 100 u l-persentaġġi
li nstabu jirrappreżentaw il-persentaġġi ta' materjal li jinħall u li jista'
jiġi estratt fil-kampjun oriġinali.

3.

RAPPURTAR

3.1.

IR-RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:

3.1.1.

Is-sustanza għat-test
— informazzjoni disponibbli dwar is-sustanza għat-test (identità,
addittivi, impuritajiet, kontenut ta' speċi ta' piż molekulari baxx).

3.1.2.

Kondizzjonijiet esperimentali
— deskrizzjoni tal-proċeduri użati u kondizzjonijiet esperimentali,
— deskrizzjoni tal-metodi analitiċi u ta' osservazzjoni.

3.1.3.

Riżultati
— riżultati tal-kapaċità li jinħall/jiġi estratt f’mg/l; valuri medji u
individwali għat-testijiet ta' l-estrazzjoni fis-soluzzjonijiet varji,
imqassmin f'kontenut polimeru u impuritajiet, addittivi, eċċ.,
— riżultati tal-kapaċità li jinħall/jiġi estratt f’mg/g ta' polimer,
— valuri TOC ta' estratti ta' l-ilma, piż tas-sustanza li tinħall u lpersentaġġi kkalkulati, jekk imkejlin,
— il-pH ta' kull kampjun,
— informazzjoni dwar il-valuri vojta,
— fejn meħtieġ, referenzi għall-instabilità kimika tas-sustanza tat-test,
kemm matul il-proċess ta' l-ittestjar kif ukoll il-proċess analitiku,
— l-informazzjoni kollha li hija importanti għall-interpretazzjoni tarriżultati.

4.

REFERENZI
(1) DIN 53733 (1976) Zerkleinerung von Kunststofferzeugnissen für
Prüfzwecke.
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A.21.

PROPRJETAJIET OSSIDIZZANTI (LIKWIDI)

1.

METODU

1.1

INTRODUZZJONI
Dan il-metodu tat-test huwa ddisinjat sabiex ikejjel il-potenzjal ta'
sustanza likwida li żżid ir-rata tal-ħruq jew l-intensità tal-ħruq ta'
sustanza kombustibbli, jew li tifforma taħlita ma' sustanza kombus
tibbli li tieħu n-nar b'mod spontanju, meta it-tnejn ikunu kompleta
ment imħallta. Dan huwa bbażat fuq it-test tan-NU dwar likwidi ossi
dizzanti (1) u huwa ekwivalenti għalih. B'danakollu, minħabba li dan
il-metodu A.21 huwa primarjament iddisinjat biex jissodisfa l-ħtiġijiet
tar-Regolament 1907/2006, huwa meħtieg il-paragun ma' sustanza ta'
referenza waħda. It-testijiet u l-paragun ma' sustanzi addizzjonali ta'
referenza jistgħu jkunu meħtieġa meta jkun mistenni li r-riżultati tattest se jintużaw għal skopijiet oħrajn. (1)

Dan it-test mhux bil-fors li jitwettaq meta l-eżami tal-formula struttrali
jistabbilixxi lil hinn minn kull dubbju raġjonevoli li s-sustanza ma
jistax ikollha reazzjoni eżotermika ma' materjal kombustibbli.

Huwa utli li jkun hemm informazzjoni preliminarja dwar il-potenzjal
tal-proprjetajiet esplożivi tas-sustanza qabel ma jitwettaq it-test.

Dan it-test mhux applikabbli għal solidi, gassijiet, sustanzi li huma
ferm fjammabbli jew splussivi, jew perossidi organiċi.

Dan it-test jista' ma jsirx meta r-riżultati tas-sustanza għat-test fit-test
tan-NU għal likwidi ossidanti (1) ikunu diġà disponibbli.

1.2

DEFINIZZJONIJIET U UNITAJIET
Iż-żieda fil-ħin tal-pressjoni medja hija l-medja tal-ħinijiet imkejla
għal taħlita li tkun għat-test sabiex tipproduċi żieda fil-pressjoni
minn 690 kPa sa 2 070 kPa aktar minn dik atmosferika.

1.3

SUSTANZA TA' REFERENZA
65 % (w/w) aċidu nitriku fl-ilma (grad analitiku) huwa meħtieġ bħala
sustanza ta' referenza (2).

(1) Kif, per eżempju, muri fil-kwadru tar-regolamenti ta' trasport tan-NU.
(2) L-aċidu għandu jiġi ttitrat qabel it-test sabiex tiġi kkonfermata l-konċentrazzjoni tiegħu.
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L-aħjar, jekk l-esperiment jipprevedi li r-riżultati ta' dan it-test jistgħu
eventwalment ikunu użati għal skopijiet oħrajn (1), l-ittestjar ta'
sustanzi ta' referenza addizzjonali jista' jkun xieraq ukoll (2).

1.4

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Il-likwidu għat-test jitħawwad fi proporzjon ta' 1: 1, bil-piż, ma' ċellu
lożi fibruża u jiġi introdott f’reċipjent ta' pressjoni. Jekk waqt it-taħlit
jew waqt il-mili jaqbad b'mod spontanju, l-ebda test ieħor ma jkun
meħtieġ.

Jekk ma jaqbadx b'mod spontanju it-test kollu għandu jitwettaq. Ittaħlita tisaħħan f'reċipjent ta' pressjoni u l-ħin medju jkun irreġistrat
għall-pressjoni li titla’ minn 690 kPa sa 2 070 kPa aktar mill-pressjoni
atmosferika. Dan jitqabbel maż-żieda fil ħin tal-pressjoni medja għattaħlita 1: 1 tas-sustanza(i) ta' referenza u ċ-ċellulożi.

1.5

KRITERJA TA' KWALITÁ
F'serje ta' ħames provi fuq sustanza waħda l-ebda riżultat m'għandu
jiddiferixxi b'aktar minn 30 % mill-medja aritmetika. Ir-riżultati li
jiddiferixxu b'aktar minn 30 % minn dik il-medja għandhom jitwarrbu,
il-proċedura tat-taħlit jew tal-mili tittejjeb u t-test jiġi ripetut.

1.6

DESKRIZZJONI TAL-METODU

1.6.1

Preparazzjoni

1.6.1.1

Sustanza kombustibbli
Sustanza xotta, fibruża, biċ-ċellulożi b'fibra b'tul ta' bejn 50 u 250 μm
u dijametru medju ta' 25 μm, (3) tintuża bħala l-materjal kombustibbli.
Din titnixxef għal piż kostanti f'saff ta' mhux aktar minn 25 mm
ħxuna f’105 oC għal 4 sigħat u tinżamm f'dessikatur, bid-dessikant,
sakemm tibred u tkun meħtieġa għall-użu. Il-kontenut ta' l-ilma taċċellulożi xotta għandu jkun anqas minn 0,5 % f’piż xott (4). Jekk
meħtieġ, il-ħin tat-tnixxif għandu jittawwal sabiex jintlaħaq dan illivell (5). L-istess lott ta' ċellulożi għandu jintuża matul it-test kollu.

(1) Kif, per eżempju, muri fil-kwadru tar-regolamenti ta' trasport tan-NU.
(2) Eż.: 50 % (w/w) aċidu perkloriku u 40 % (w/w) klorat tas-sodju jintużaw f’referenza 1.
(3) eż. Trab taċ-Ċelluloża għal — Kolonni tal-Kromatografija Whatman CF11, nru talkatalgu 4021050.
(4) Konfermat minn (eż.) titrazzjoni Karl-Fisher.
(5) Alternattivament, dan il-kontenut ta' ilma jista' jintlaħaq (eż.) b'tisħin f’105 oC taħt
vakwu għal 24 h.
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1.6.1.2

Apparat

1.6.1.2.1

Reċipjent ta' pressjoni
Reċipjent ta‘ pressjoni huwa meħtieġ. Ir-reċipjent jikkonsisti minn
reċipjent ċilindriku ta' pressjoni ta' l-azzar 89 mm tul u 60 mm dija
metru estern (ara l-figura 1). Żewġ pjanċi huma msawwra b'magna fuq
in-naħat opposti (il-cross section tar-reċipjent b'hekk tonqos għal 50
mm) sabiex ikun iffaċilitat it-twaħħil tal-plagg li jqabbad u tat-tapp
tal-vent. Ir-reċipjent, b'ċirkonfernza interna ta' 20 mm u ribattut f'kull
tarf għall-fond ta' 19 mm u b'kamin li jaċċetta 1” British Standard
Pipe (BSP) jew l-ekwivalenti metriku. It-take-off tal-pressjoni, flgħamla ta' driegħ laterali, tiġi invitata fuq il-wiċċ tal-kurva tar-reċip
jent ta' pressjoni, 35 mm minn tarf wieħed u 90o mill-pjanċi msawwra
b'magna. Il-plagg għal dan jitħaffer għal fond ta' 12 mm u jingħata lkamin sabiex jaċċetta 1/2” BSP (jew metriku ekwivalenti) fit-tarf lieħor tad-driegħ. Jekk meħtieġ, siġill inert jitwaħħal sabiex jassigura
siġill li ma jgħaddix gass minnu. Id-driegħ tal-ġenb jestendi għall-55
mm lil hinn mil-qafas tar-reċipjent ta' pressjoni u jkollu ħofra interna
ta' 6 mm. It-tarf tad-driegħ tal-ġenb ikun ribattut u jkollu kamin sabiex
jaċċetta transducer tal-pressjoni tat-tip bid-dijaframma. Kwalunkwe
apparat li jkejjel il-pressjoni jista' jintuża basta dan ma jkunx effettwat
minn gassijiet sħan jew minn dikompożizzjoni ta' prodotti u jkun
kapaċi jirrispondi għal rati ta' żieda fil-pressjoni ta' 690-2 070 kPa
f'mhux aktar minn 5ms.

It-tarf l-aktar 'il bogħod mid-driegħ tal-ġenb tar-reċipjent ta‘ pressjoni
jingħalaq bi plagg li jqabbad u li jkun mgħammar b'żewg elettrodi,
waħda insulata minn ġewwa, u l-oħra mwaħħla ma' l-earth, mal-plagg
taċ-ċilindru. It-tarf l-ieħor tar-reċipjent ta‘ pressjoni jingħaluq b'disk li
tinfaqa' (pressjoni tat-tifqigħ ta' madwar 2 200 kPa) miżmuma fil-post
b'plagg li jżomm li jkollu ħofra ta' 20 mm. Jekk meħtieġ, siġill inert jintuża
mal-plagg li jqabbad sabiex jiżgura rabta tajba li ma jgħaddix gass
minnha. Stend ta' frid (il-figura 2) iservi sabiex iżomm l-immuntar filpożizzjoni t-tajba matul l-użu. Dan normalment ikun jinkludi pjanċa ta' lazzar artab b'kejl ta' 235 mm × 184 mm × 6 mm u 185 mm tul b'sezzjoni
kwadra mħaffra (S.H.S.) 70 mm × 70 mm × 4 mm.

Sezzjoni tkun maqtugħa minn kull wieħed mill-ġnub opposti fit-tarf ta'
l-S.H.S. hekk li tirriżulta struttura b'żewġ saqajn bil-ġenb ċatt li fuqha
tistrieħ box section intatta b'tul ta' 86 mm. It-truf ta' dawn il-ġnub ċatti
huma maqtugħa għal angolu ta' 60o mal-lat orizzontali u iwweldjati
mal-pjanċa tal-qiegħ. Qasma bil-kejl ta' 22 mm wisa' x 46 mm fond
tinqata’ b'mod mekkaniku fuq naħa waħda fit-tarf ta' fuq tas-sezzjoni
tal-qiegħ hekk li l-immuntar tar-reċipjent ta' pressjoni jitniżżel, it-tarf
tal-plagg li jqabbad jiddaħħal l-ewwel, fil-box section ta' l-irfid tassezzjoni, bid-driegħ tal-ġenb akkomodat f'dik il-qasma. Biċċa azzar 30
mm wisa' u 6 mm ħxuna tkun iwweldjata mal-wiċċ intern l-aktar baxx
tas-sezzjoni tal-box section sabiex taġixxa bħala spacer. Żewġ skorfini
butterfly, bil-kamin fuq il-wiċċ oppost, iservu sabiex iżommu r-reċip
jent ta' pressjoni f'pożizzjoni soda. Żewġ strippi 12 mm wiesa' magħ
mulin minn azzar ta' 6 mm ħxuna, iwweldjati mal-biċċiet tal-ġenb li
joħorġu mill-bażi tal-box section, jirfdu r-reċipjent tal-pressjoni minn
taħt.
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1.6.1.2.2

Sistema li tagħti n-nar
Is-sistema li tagħti n-nar tikkonsisti minn wajer ta' Ni/Cr twil 25 cm
b'dijametru ta' 0,6 mm u b’reżistenza ta' 3,85 ohm/m. Il-wajer
jinbaram, bl-użu ta' virga b'dijametru ta' 5 mm, f'għamla ta' romblu
u jintrabat ma' l-elettrodi tal-plagg li jqabbad. Ir-romblu għandu jkollu
waħda mill-konfigurazzjonijiet murija fil-figura 3. Id-distanza bejn ilqiegħ tar-reċipjent u l-parti t'isfel tar-romblu li jqabbad għandha tkun
20 mm. Jekk l-elettrodi ma jkunux aġġustabbli, it-trufijiet tal-wajer li
jqabbad bejn ir-romblu u l-qiegħ tar-reċipjent għandhom ikunu insulati
b'kisja taċ-ċeramika. Il-fil jissaħħan b'kurrent kostanti ta' l-elettriku li
jista' jforni mill-anqas 10 A.

1.6.2

It-twettiq tat-test (1)
L-apparat, immuntat kollu kemm hu bit-transducer tal-pressjoni u ssistema tas-sħana imma mingħajr il-plattina li tinfaqa', huwa mirfud
bit-tarf tal-plagg li jqabbad fin-naħa t'isfel. 2,5 g mill-likwidu tat-test
jitħallat ma' 2,5 g taċ-ċelluloża mnixxfa f'beaker tal-ħġieġ bl-użu ta'
virga tal-ħġieġ għat-tħawwid (2). Bħala prekawzjoni kontra l-periklu,
it-tħawwid għandu jitwettaq wara tarka tas-sikurezza bejn l-operatur u
t-taħlita. Jekk it-taħlita taqbad matul it-tħawwid jew waqt il-mili, ilkumplament tat-test mhux meħtieġ. It-taħlita tiżdied, fi porzjonijiet
żgħar u bit-taptip, fir-reċipjent tal-pressjoni waqt li jkun żgurat li ttaħlita tkun ippakkjata madwar il-bobina li tqabbad u li tkun f'kuntatt
tajjeb magħha. Huwa importanti li l-bobina ma titgħaffiġx waqt ilproċess ta' l-ippakkjar minħabba li dan jista' jwassal għal riżultati
ħżiena (3). Il-plattina ti tinfaqa' titqiegħed f'postha u l-plagg li
jżomm jiġi invitat sewwa. Ir-reċipjent kif hekk imħejji jkun trasferit
għal fuq l-istand ta' rfid ta' tqabbid, bil-plattina li tinfaqa' fuq in-naħa
ta' fuq, u r-reċipjent għandu jkun lokalizzat f'armarju ventilat xieraq
jew inkella f'ċellula li tqabbad. L-għejun ta' l-elettriku jintrabat mattrufijiet esterni tal-plagg li jqabbad u jiġu applikati 10 A. Il-ħin minn
meta jibda t-taħlit u jinxtegħel l-elettriku m'għandux jeċċedi l-10
minuti.

Is-sinjal prodott mit-transducer tal-pressjoni jkun irreġistrat fuq
sistema xierqa li tippermetti kemm il-valutazzjoni u kif ukoll il-ġene
razzjoni ta' reġistrazzjoni permanenti tal-profil tal-ħin mal-pressjoni
(eż. reġistratur b'kurrent qasir ma' reġistratur chart). It-taħlita tissaħħan
sakem il-plattina li tinfaqa' tinkiser jew sakemm mill-anqas ikunu
għaddew 60 s. Jekk il-plattina li tinfaqa' ma tinkisirx, it-taħlita
għandha titħalla tibdred qabel ma, b'galbu kbir, l-apparat jiżżarma,
billi jittieħdu l-prekawzjonijiet għal xi forza ta' pressjoni li jista jkun
hemm. Għandhom jitwettqu ħames provi bis-sustanza tat-test u bissustanza(i) tar-referenza. Il-ħin meħtieġ sabiex il-pressjoni titla’ minn
690 kPa sa 2 070 kPa aktar mill-pressjoni atmosferika għandu jkun
innotat. Il-ħin taż-żieda medja fil-pressjoni tkun ikkalkulata.

F'ċerti każijiet, is-sustanzi jistgħu jiġġeneraw żieda fil-pressjoni
(għolja wisq jew baxxa wisq), minħabba r-reazzjonijiet kimiċi li ma
jkunux jikkaratterizzaw il-proprjetajiet ossidanti tas-sustanza. F'dawn
il-każijiet, jista' jkun hemm il-ħtieġa li jkun ripetut it-test b'sustanza
inerta, eż. diatomit (kieselguhr), minflok iċ-ċelluloża, sabiex tkun iċċa
rata n-natura tar-reazzjoni.
(1) Taħlitiet ta' ossidanti maċ-ċelluloża għandhom jitqiesu bħala potenzjalment esplożiv u
għandhom jintużaw bil-galbu xieraq.
(2) Fil-prattika dan jista' jsir bil-preparament ta' taħlita ta' 1:1 ta' likwidu għat-test u ċelluloża
f’ammont akbar milli meħtieġ għat-test u bit-trasferiment ta' 5 ± 0,1 g fir-reċipjent talpressjoni. It-taħlita għandha tiġi ppreparata friska għal kull esperiment.
(3) B'mod partikolari, il-kuntatt bejn it-tidwiriet ta' ħdejn xulxin tal-bobina għandu jiġi evitat.
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2.

DATA
Il-ħinijiet taż-żieda fil-pressjoni kemm għas-sustanza tat-test u wkoll
għas-sustanza(i) ta' referenza. Il-ħinijiet taż-żieda fil-pressjoni għattestijiet b'sustanza inerta, jekk imwettqa.

2.1

TRATTAMENT TAR-RIŻULTATI
Il-ħinijiet taż-żieda fil-pressjoni kemm għas-sustanza tat-test u wkoll
għas-sustanza(i) ta' referenza jkunu ikkalkulati.

Il-ħinijiet taż-żieda fil-pressjoni għat-testijiet b'sustanza inerta, (jekk
imwettqa) jkunu ikkalkulati.

Uħud mill-eżempji tar-riżultati huma murija fit-Tabella 1

Tabella 1
Eżempji tar-riżultati (а)

Sustanza (b)

Il-ħin taż-żieda medja fil-pressjoni ta' taħlita ta' 1:1 maċċelluloża
(ms)

Dikromat ta' l-ammonju, taħlita saturata fl-ilma

20 800

Nitrat tal-kalċju, taħlita saturata fl-ilma

6 700

Nitrat ferriku, taħlita saturata fl-ilma

4 133

Perklorat tal-litjum, taħlita saturata fl-ilma

1 686

Perklorat tal-magneżju, taħlita saturata fl-ilma
Nitrat tan-nikil, taħlita saturata fl-ilma
Aċidu nitriku, 65 %

777
6 250
4 767 (c)

Aċidu perkoriku, 50 %

121 (c)

Aċidu perkoriku, 55 %

59

Nitrat tal-potassju, 30 % taħlita fl-ilma

26 690

Nitrat tal-fidda, taħlita saturata fl-ilma

— (d)

Klorat tas-sodju, 40 % taħlita fl-ilma

2 555 (c)

Nitrat tas-sodju, 45 % taħlita fl-ilma

4 133

Sustanza inerta
Ilma:Ċelluloża
(а)
(b)
(c)
(d)

ara r-referenza (1) għall-klassifika skond l-iskema tat-trasport tan-NU.
Is-soluzzjonijiet saturati għandhom jitħejjew f’20 oC.
Valur medju minn esperimenti komparattivi minn laboratorji differenti.
Il-pressjoni massima ta' 2 070 kPA ma ntlaħqitx.

— (d)
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3.

RAPPORT

3.1

RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:

— l-identità, il-kompożizzjoni, il-purità, eċċ. tas-sustanza għat-test;

— il-konċentrazzjoni tas-sustanza għat-test;

— il-proċedura użata għat-tnixxif taċ-ċelluloża;

— il-kontenut ta' l-ilma użat fiċ-ċelluloża;

— ir-riżultati tal-kejl;

— ir-riżultati mit-testijiet b'sustanza inerta, jekk ikun hemm;

— il-ħinijiet medji taż-żieda fil-pressjoni kkalkulati;

— xi devjazzjonijiet minn dan il-metodu u r-raġunijiet ta' dawn;

— l-informazzjoni addizzjonali kollha, jew ir-rimarki, dwar l-interpre
tazzjoni tar-riżultati;

3.2

INTERPRETAZZJONI TAR-RIŻULTATI (1)
Ir-riżultati tat-test huma vvalutati fuq il-bażi ta':

a) jekk it-taħlita tas-sustanza għat-test u ċ-ċelluloża jaqbdux b'mod
spontanju; u

b) il-paragun fil-ħin medju meħtieġ sabiex il-pressjoni titla’ minn 690
kPa għal 2 070 kPa, mas-sustanza(i) ta' referenza.

Sustanza likwida għandha titqies ossidanti, meta:

a) taħlita 1:1, fil-piż, tas-sustanza u ċ-ċelluloża taqbad b'mod spon
tanju; jew

b) taħlita 1:1, fil-piż, tas-sustanza u ċ-ċelluloża turi żieda fil-ħin talmedja tal-pressjoni li tkun anqas minn jew ugwali għal, żieda filħin għal taħlita 1:1 fil-piż, ta' 65 % (w/w) aċidu nitriku fl-ilma u
ċelluloża.

Sabiex ikunu evitati riżultati pożittivi foloz, ir-riżultati mogħtija meta
tiġi ttestjata s-sustanza għat-test ma' materjal inert, għandhom jitqiesu
wkoll fl-interpretazzjoni tar-riżultati.
(1) Ara r-referenza 1 għall-interpretazzjoni tar-riżultati skond ir-regolamenti għat-trasport
tan-NU bl-użu ta' bosta sustanzi ta' referenza.
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O.2: Test għall-likwidu ossidanti
Figura 1
Reċipjent tal-Pressjoni
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Figura 2
Stend għall-irfid

Figura 3
Sistema li tqabbad

Nota: tista' tintuża kwalunkwe konfigurazzjoni minn dawn.
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A.22.

ID-DIJAMETRU MEDJU ĠEOMETRIKU TAL-FIBRI PEŻAT
SKONT IT-TUL TAGĦHOM

1.

IL-METODU

1.1.

DAĦLA
Dan il-metodu jiddeskrivi proċedura li tkejjel id-Dijametru Medju
Ġeometriku Peżat Skont it-Tul [Length Weighted Geometric Mean
Diameter] (LWGMD) ta' massa ta' Fibri Minerali Magħmula millBniedem [Man Made Minerla Fibres] (MMMF). Minħabba li lLWGMD tal-popolazzjoni se jkollha probabbiltà ta' 95 % li tkun
bejn il-livelli ta' kunfidenza ta' 95 % (LWGMD ± żewġ devjazzjoni
jiet standard) tal-kampjun, il-valur irrapportat (il-valur tat-test) se jkun
l-inqas limitu ta' kunfidenza ta' 95 % tal-kampjun (iġifieri LWGMD
— 2 devjazzjonijiet standard). Il-metodu huwa bbażat fuq aġġorna
ment (Ġunju 1994) ta' abbozz ta' proċedura industrijali HSE maqbula
fil-laqgħa bejn l-ECFIA u l-HSE f'Chester fis-26/9/93 u żviluppat
għal u permezz ta’ tieni prova interlaboratorja (1, 2). Dan il-metodu
ta' kejl jista' jintuża sabiex jikkaratterizza d-dijametru tal-fibra ta'
sustanzi tal-massa jew prodotti li fihom l-MMMFs u jinkludu fibri
ta' ċeramika refrattarja (RCF), fibri tal-ħġieġ magħmula mill-bniedem
(MMVF), u fibri tal-kristallina u l-polikristallina.

L-ippeżar tat-tul huwa mod ta' kumpens għall-effett fuq id-distribuz
zjoni tad-dijametru kkawżata bit-tkissir ta' fibri twal meta jkunu qed
isiru l-kampjuni jew jitmiss il-materjal. Tintuża statistika ġeometrika
(medja ġeometrika) sabiex tkejjel id-distribuzzjoni tad-daqs tad-dija
metri tal-MMMF għaliex ġeneralment dawn id-dijametri jkollhom
distribuzzjonijiet tad-daqs li jqarbu n-norma logaritmika.

Il-kejl tat-tul kif ukoll tad-dijametru huwa tedjanti u jieħu ħafna ħin
imma, jekk jitkejlu biss dawk il-fibri li jmissu linja infinitament
irqieqa fuq il-firxa viżiva ta’ SEM, imbagħad il-probabbiltà li
tingħażel waħda mill-fibri tkun proporzjonali għat-tul tagħha.
Minħabba li b’hekk jitqies it-tul fil-kalkoli tal-ippeżar tat-tul, luniku kejl meħtieġ huwa d-dijametru u l-LWGMD-2SE jista' jkun
ikkalkulat kif deskritt.

1.2.

TIFSIRIET
Il-partikula: Oġġett li għandu proporzjon bejn it-tul u l-wisa' ta'
inqas minn 3:1.

Il-fibra: Oġġett li għandu proporzjon bejn it-tul u l-wisa' (aspect
ratio) mill-inqas 3:1.

1.3.

AMBITU U LIMITAZZJONIJIET
Il-metodu huwa ddisinjat sabiex janalizza d-distribuzzjoni ta’ dija
metri li jkollhom valur medja bejn 0,5 μm u 6 μm. Dijametri ikbar
jistgħu jitkejlu bl-użu ta' ingrandimenti minn SEM iktar baxxi iżda lmetodu se jkun dejjem iktar limitat fid-distribuzzjonijiet tal-fibra iktar
fini u jekk id-dijametru medjan ikun inqas minn 0,5 μm, huwa rrak
komandat kejl permezz ta’ TEM (transmission electron microscope).
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1.4.

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TAL-ITTESTJAR
Numru ta' kampjuni rappreżentattivi tal-qalba jittieħdu mill-kutra talfibra jew jiġu mislutin mill-massa tal-fibra. Il-fibri tal-massa jitqassru
bl-użu ta' proċedura tat-tifrik u sottokampjun rappreżentattiv mxerred
fl-ilma. Il-biċċiet jiġu estratti u ffiltrati minn filtru tal-polikarbonat
b’pori tad-daqs 0,2 μm u jiġu ppreparati għal analiżi bl-użu ta' tekniki
tal-iscanning electron microscope (SEM). Id-dijametri tal-fibri jitkejlu
taħt ingrandiment tal-iskrin ta' × 10 000 jew ikbar (1) bl-użu ta'
metodu ta' interċetazzjoni tal-linja sabiex tittieħed stima imparzjali
tad-dijametru medjan. L-inqas intervall tal-kunfidenza ta' 95 %
(ibbażat fuq test unilaterali) jiġi kkalkulat sabiex issir stima tal-iżjed
valur baxx tal-medju ġeometriku tad-dijametru tal-fibra tal-materjal.

1.5.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAL-ITTESTJAR

1.5.1.

Il-prekawzjonijiet / is-sikurezza
L-espożizzjoni tal-persuni għall-fibri fl-arja għandha tkun imminimiz
zata u għandha tintuża vetrina li tkun mgħammra b’ventilatur għallestrazzjoni jew kaxxa mgħammra bl-ingwanti sabiex isir kuntatt malfibri niexfa. Għandu jitwettaq monitoraġġ prejodiku tal-espożizzjoni
tal-persuna sabiex tiġi determinata l-effikaċja tal-metodi ta' kontroll.
Meta jisir kuntatt mal-MMMFs għandhom jintlibsu l-ingwanti li
jintremew sabiex tonqos l-irritazzjoni tal-ġilda u tkun evitata l-konta
minazzjoni min-naħa għall-oħra.

1.5.2.

L-apparat / it-tagħmir
— Pressa u dadi tal-mastri (b'kapaċità li jipproduċu 10 MPa).

— filtri kapillari tal-polikarbonat bid-daqs tal-pori ta' 0,2 μm (dija
metru ta' 25 mm).

— filtru ta’ membrana tal-ester taċ-ċelluloża bid-daqs tal-pori ta' 5
μm sabiex jintuża bħala filtru tal-appoġġ.

— Apparat tal-ħġieġ għall-filtrazzjoni (jew sistemi tal-filtrazzjoni li
jintremew) li jieħu filtri li għandhom dijametru ta' 25 mm (eż.
Millipore glass microanalysis kit, tat-tip nru XX10 025 00).

— Ilma li jkun għadu kemm ġie ddistallat, iffiltrat minn filtru biddaqs tal-pori ta' 0,2 μm sabiex jitneħħew il-mikro-organiżmi.

— Pulverizzatur li jkopri d-deheb jew deheb u palladju.

— Scanning electron microscope li kapaċi jirrisolvi sa' 10 nm u
jkabbar b'10 000.

— Mixxellanji: spatuli, xafra tal-iskarpell tat-tip 24, pinzetta, tubi tasSEM, kolla tal-karbonju jew tejp adeżiv tal-karbonju, irbaba talfidda.

— Sonda ultrasonika jew banju ultrasoniku li joqgħod fuq bank

— Core sampler jew cork borer, sabiex jieħu l-kampjuni tal-qalba
mill-kutra tal-MMMF
(1) Dan il-valur ta' ingrandiment huwa indikat għall-fibri tad-daqs 3 μm, għall-fibri tad-daqs
6 μm ingrandiment ta' × 5 000 jaf ikun aħjar.
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1.5.3.

Il-Proċedura tat-test

1.5.3.1.

It-teħid tal-kampjuni
Jintuża core sampler ta' 25 mm jew cork borer sabiex jittieħdu kamp
juni tal-profil trasversali. Dawn għandhom ikunu spazjati b'mod ekwu
matul il-wisa’ ta' tul qasir tal-kutra jew meħuda minn partijiet spora
diċi jekk ikun hemm biċċiet twal tal-kutra disponibbli. L-istess
tagħmir jista' jintuża sabiex jiġu estratti kampjuni sporadiċi minn
fibri maħlula. Meta huwa possibli għandhom jittieħdu sitt kampjuni,
sabiex jirriflettu l-varjazzjonijiet tal-ispazju fil-materjal tal-massa.

Is-sitt kampjuni tal-qalba għandhom jitfarku b’dada li jkollha dija
metru ta' 50 mm b'10 Mpa. Il-materjal jitħallat bi spatula u jerġa
jiġi ppressat b'10 Mpa. Il-materjal imbagħad jitneħħa mid-dada u
jinħażen fi flixkun tal-ħġieġ issiġillat.

1.5.3.2.

Il-Preparazzjoni tal-Kampjun
Fejn jeħtieġ, tista' titneħħa il-kopertura organika li taqqad billi l-fibra
titqiegħed ġo forn b'temperatura ta' 450 grad C għal madwar siegħa.

Sabiex ikun sottodiviż il-kampjun għandu jinqasam f'kon u fi kwarti
(dan għandu jsir ġewwa vetrina tat-trab).

Bl-użu ta' spatula, żid ammont żgħir (< 0,5 g) tal-kampjun ma' 100
ml ilma li jkun għadu kemm ġie ddistillat u ffiltrat minn ġo filtru
b'membrana ta' 0,2 μm (sorsi alternattivi ta' ilma purissimu jistgħu
jintużaw, jekk jirriżulta li huma xierqa). Ħallat sew bl-użu ta' sonda
ultrasonika li topera b'saħħa ta' 100 W u intunata sabiex tifforma
ħofra fl-istruttura. (Jekk ma tkunx disponibbli sonda uża l-metodu li
ġej: ċaqlaq l'hemm u l'hawn u dawwar repetittivament għal madwar
30 sekonda; qiegħdu f'banju ultrasoniku li joqgħod fuq bank għal
madwar ħames minuti; imbagħad ċaqalqu l'hemm u l'hawn u dawwru
repetittivament għal madwar 30 sekonda oħra).

Eżatt wara t-tixrid tal-fibra, neħħi numru ta' alikwoto (eż. tliet alikwoti ta'
3, 6 u 10 ml) bl-użu ta' pipetta bl-għonq wiesa (li tesa' 2-5 ml).

Iffiltra f'vakum kull alikwota b'filtru tal-polikarbonat ta' 0,2 μm
appoġġjat b'filtru tal-appoġġ li għandu pora MEC ta' 5 μm, bl-użu
ta' lenbut tal-filtrazzjoni tal-ħġieġ ta' 25 mm li jkollu depożitu tallikwidu ċilindriku. Fil-lenbut għandhom jitqegħdu madwar 5 ml ta'
ilma distillat iffiltrat u l-alikwot titqiegħed bil-mod fl-ilma bl-użu talpipetta fejn il-ponta tagħha tinżamm taħt il-menisku. Il-pipetta u ddepożitu tal-likwidu iridu jiġu mlaħalħa sew wara dan il-proċess bilpipetta, għaliex il-fibri irqaq għandhom tendenza li jkunu iżjed filwiċċ.

B'attenzjoni neħħi l-filtru u sseparah mill-filtru tal-appoġġ qabel ma'
tqiegħdu f'kontenitur biex jinxef.
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Aqta sezzjoni daqs ta' kwart jew nofs tad-depożitu ffiltrat b'xafra taliskarpell tat-tip 24 b’moviment ’l hinn u ’l hawn tal-id. B'attenzjoni
waħħal is-sezzjoni maqtuha ma' trej tas-SEM permezz ta’ tejp talkarbonju jew kolla tal-karbonju. Għandhom jiġu applikati l-irbaba
tal-fidda f'tal-inqas tliet pożizzjonijiet sabiex jittejjeb il-kuntatt
eletriku fit-truf tal-filtru u tat-trej. Meta l-kolla / l-irbaba tal-fidda
tinxef/jinxfu, bil-pulverizzatur agħmel kopertura ta' madwar 50 nm
ta' deheb jew deheb u palladju fuq il-wiċċ tad-depożitu.

1.5.3.3.

Il-kalibrar tas-SEM u l-operat

1.5.3.3.1. I l - k a l i b r a r
Il-kalibrar tas-SEM għandu jkun ikkontrollat tal-inqas darba filġimgħa (idealment darba kuljum) bl-użu ta' xibka tal-kalibrazzjoni
ċċertifikata. Il-kalibrar għandu jkun ikkontrollat skont standard iċċer
tifikat u jekk il-valur mkejjel (SEM) ma jkunx f’medda ta’ ± 2 % talvalur iċċertifikat, il-kalibrar tas-SEM irid ikun aġġustat u jerġa jkun
ikkontrollat.

Is-SEM irid ikun kapaċi jirrisolvi tal-inqas dijametru b'viżibbiltà
minima ta' 0,2 μm, bl-użu ta' matriċi ta' kampjun reali, b'ingrandiment
ta' x 2 000.

1.5.3.3.2. L - o p e r a t
Is-SEM għandu jkun operat fuq ingrandiment ta' 10 000 (1) bl-użu ta'
kundizzjonijiet li jagħtu reżoluzzjoni tajba b'immaġini aċċetabbli b'rati
baxxi ta' skan bħal, per eżempju, 5 sekondi għal kull ritratt. Għal
kemm il-ħtiġijiet tal-operat ta' SEMs differenti jistgħu ivarjaw, ġene
ralment sabiex tinkiseb l-aħjar viżibbiltà u reżoluzzjoni, b'materjali li
relattivament għandhom daqs atomiku żgħir, għandhom jintużaw
vultaġġi t'aċċelerazzjoni ta' bejn 5-10 keV issetjati fuq tikka ta'
daqs żgħir u distanza tax-xogħol qasira. Meta jkun qiegħed isir ittravers lineari, għandha tintuża inklinazzjoni ta' 0o sabiex ikun mini
mizzat il-bżonn li terġa tiffoka jew, jekk is-SEM għandu stage ewċen
trika, għandha tintuża l-istage ewċentrika Jista' jintuża ingrandiment
iktar baxx jekk il-materjal m'għandux fibri (b'dijametru) żgħar u ddijametri tal-fibri huma kbar (> 5 μm)

1.5.3.4.

Il-kejl tad-daqs

1.5.3.4.1. E ż a m i t a ħ t i n g r a n d i m e n t b a x x s a b i e x i k u n i v v a 
lutat l-kampjun
Fil-bidu l-kampjun għandu jiġi eżaminat taħt ingrandiment baxx
sabiex isir tfittix għal evidenza ta' tagħqid ta' fibri kbar u sabiex
issir valutazzjoni tad-densità tal-fibri. Fil-każ ta' wisq għoqod huwa
rrakomandat li jiġi ppreparat kampjun ġdid.

Huwa meħtieġ li jitkejjel numru minimu ta' fibri għall-korettezza flistatistika u d-densità għolja tal-fibri taf tkun mixtieqa għaliex leżaminazzjoni tal-partijiet vojta tieħu ħafna ħin u ma tagħtix kontribut
għall-analiżi. Madankollu, jekk il-filtru ikun mimli wisq, isir diffiċli
biex jitkejlu l-fibri kollha li jistgħu jiġu mkejla u, peress li li l-fibri żżgħar jistgħu jinħbew wara oħrajn li huma ikbar, tista' ma tindunax
bihom.
(1) Għall-fibri tad-daqs 3 μm, ara n-nota ta' qabel.
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Il-parzjalità lejn stima eċessiva tal-LWGMD tista' tirriżulta minn fibri
li għandhom densità ta' iktar minn 150 fibra f'kull millimetru tal-linja
traversa. Minn naħa l-oħra, il-konċentrazzjonijiet tal-fibra baxxi jżidu
l-ħin tal-analiżi u, spiss, finanzjarjament ikun jaqbel li jiġi ppreparat
kampjun b'densita tal-fibra iżjed viċin l-ottimu milli tkompli bl-għadd
ta' filtri li għandhom konċentrazzjoni baxxa. L-aħjar densità tal-fibra
għandha tagħti medju ta' madwar fibra waħda jew tnejn f'kull firxa
viżiva taħt ingrandiment ta' x 5 000. Minkejja dan, l-aħjar densità
tiddependi fuq id-daqs (dijametru) tal-fibri, għalhekk jeħtieġ li loperatur juża xi ġudizzju espert sabiex jiddeċidi jekk id-densità talfibra hijiex ottima jew le.

1.5.3.4.2. L - i p p e ż a r s k o n t i t - t u l t a d - d i j a m e t r i t a l - f i b r i
Jingħaddu biss dawk il-fibri li jmissu (jew jaqsmu) linja (infinitament)
rqiqa mpinġija fuq l-iskrin tas-SEM. Għal din ir-raġuni titpinġa linja
orizzontali (jew vertikali) fiċ-ċentru tal-iskrin.

Alternattivament jitqiegħed punt uniku fiċ-ċentru tal-iskrin u jiġi
inizjat skan kontinwu f'direzzjoni waħda matul il-filtru. Kull fibra li
għandha aspect ratio ikbar minn 3:1 li tmiss jew taqsam dan il-punt
ikollha d-dijametru mkejjel u rreġistrat.

1.5.3.4.3. I l - k e j l t a d - d a q s t a l - f i b r a
Huwa rrakkomandat li jiġu mkejla minimu ta' 300 fibra. Kull fibra
tiġi mkejla darba biss fil-punt tal-intersezzjoni mal-linja jew il-punt
impinġi fuq l-immaġini (jew viċin tal-punt tal-intersezzjoni jekk it-truf
tal-fibri huma moħbija). Jekk tiltaqa' ma' fibri li għandhom profil
sezzjonali mhux uniformi, għandu jintuża kejl li jirrapreżenta lmedju tad-dijametru tal-fibra. Għandha tingħata attenzjoni għal kif
jiġi definit it-tarf u kif tiġi mkejla l-iqsar distanza bejn it-truf talfibra. Il-kejl tad-daqs jista' jsir on-line, jew off-line fuq immaġini
jew ritratti maħżuna. Huma rrakkomandati sistemi semi awtomatiċi
li jkejlu l-immaġini li jniżżlu d-dejta direttament fuq spreadsheet,
għaliex inaqqsu t-telf ta' ħin, jeliminaw l-iżbalji tat-traskrizzjoni u lkalkoli jistgħu jiġu awtomatizzati.

It-truf tal-fibri twal għadhom ikunu kkontrollati taħt ingrandiment
baxx sabiex tiżgura li mhux qed jinbarmu lura ġol-firxa viżiva u
qed jiġu mkejla darba biss.

2.

ID-DEJTA

2.1.

IT-TRATTAMENT TAR-RIŻULTATI
Normalment, iddijametri tal-fibri ma jkollhomx distribuzzjoni
normali. Madankollu, permezz ta’ trasformazzjoni logaritmika jkun
possibbli li tikseb distribuzzjoni li toqrob aktarlejn in-normal.

Ikkalkula l-medju aritmetiku (medju lnD) u d-devjazzjoni standard
(SDlnD) tal-logaritmu ta' valuri tal-bażi e (lnD) tad-dijameteri (D)
ta’ n fibri..

mean lnD ¼

P

lnD
n

(1)
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SDlnD

sﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
P
ðlnD Ä mean lnDÞ2
¼
nÄ1

(2)

Iddividi d-devjazzjoni standard bir-radiċi kwadrata tan-numru (n) ta'
kejl differenti sabiex tikseb id-devjazzjoni standard (SElnD).
SD
SElnD ¼ pﬃﬃﬃ
n

(3)

Naqqas għal darbtejn il-valur tad-devjazzjoni standard mill-medju u
kkalkula l-esponenzjali ta' dan il-valur (il-medju bit-tnaqqis ta' żewġ
devjazzjonijiet standard) sabiex toħroġ il-medju ġeometriku bittnaqqis ta' żewġ devjazzjonijiet standard ġeometriċi.
LWGMD Ä 2SE ¼ eðmean lnDÄ2SElnd Þ
3.

(4)

IR-RAPPURTAĠĠ
IR-RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi tal-inqas it-tagħrif li ġej:
— Il-valur tal-LWGMD-2SE.
— Kwalunkwe devjazzjoni u b'mod partikolari dawk li jista'
jkollhom effett fuq il-preċiżjoni jew il-korettezza tar-riżultati bilġustifikazzjonijiet xierqa.

4.

IR-REFERENZI
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measure the length-weigthed geometric mean fibre diameter:
Results of the Second inter-laboratory exchange. IR/L/MF/94/07.
Project R42.75 HPD. Health and Safety Executive. Research and
Laboratory Services Division. 1994.
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A.23

KOEFFIĊJENT TAL-PARTIZZJONI (1-Ottanol/Ilma): METODU
TA’ TĦAWWID BIL-MOD
DAĦLA

1.

Dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa ekwivalenti għal-Linja Gwida tat-Test (TG)
123 (2006) tal-OECD. Il-valuri ta’ koeffiċjent tal-partizzjoni (POW) ta’ 1ottanol/ilma sa log POW ta’ 8.2 ġew iddeterminati b’mod korrett bil-metodu
ta’ tħawwid bil-mod (1). Għalhekk dan huwa approċċ sperimentali adattat
għad-determinazzjoni diretta ta’ POW ta’ sustanzi idrofobiċi ħafna.

2.

Metodi oħra għad-determinazzjoni tal-koeffiċjent tal-partizzjoni ta’ 1-otta
nol/ilma (POW) huma l-metodu ta’ “tħawwid tal-flixkun” (2), u d-determi
nazzjoni tal-POW minn mġiba ta’ ritenzjoni ta’ HPLC ta’ fażi inversa (3). Ilmetodu ta’ “tħawwid tal-flixkun” għandu tendenza għal oġġetti estraneji
(artifacts) minħabba t-trasferiment ta’ taqtiriet mikro ta’ ottanol fil-fażi flilma. B’valuri jiżdiedu tal-POW il-preżenza ta’ dawn it-taqtiriet fil-fażi flilma twassal għal stima eċċessiva dejjem tiżdied tal-konċentrazzjoni tassustanza għall-ittestjar fl-ilma. Għalhekk, l-użu tiegħu huwa limitat għal
sustanzi b’log POW < 4. It-tieni metodu joqgħod fuq dejta solida ta’ valuri
POW iddeterminati direttament biex jikkalibraw ir-relazzjoni bejn mġiba ta’
ritenzjoni ta’ HPLC u valuri POW imkejla. Abbozz tal-linja gwida tal-OECD
kien disponibbli biex ikunu ddeterminati l-koeffiċjenti tal-partizzjoni ta’ 1ottanol/ilma ta’ sustanzi jonizzabbli (4) iżda m’għandhiex tibqa’ tintuża.

3.

Dan il-Metodu ta’ Ttestjar kien żviluppat fil-Pajjiżi l-Baxxi. Il-preċiżjoni talmetodi deskritti hawn kienet ivvalidata u ottimizzata fi studju ta’ validaz
zjoni ta’ ring-test li fih kienu ħadu sehem 15-il laboratorju (5).

KONSIDERAZZJONIJIET INIZJALI
Sinifikat u użu
4.

Għal sustanzi organiċi inerti nstabu relazzjonijiet sinifikanti ħafna bejn
koeffiċjenti tal-partizzjoni ta’ 1-ottanol/ilma (POW) u l-akkumulazzjoni bijo
loġika tagħhom fil-ħut. Minbarra dan, intwera li l-POW huwa korrelatat mattossiċità fil-ħut, kif ukoll ma’ sorbiment ta’ kimiċi għal solidi bħall-ħamrija
u s-sedimenti. Fir-referenza (6) ingħatat ħarsa ġenerali estensiva tar-relaz
zjonijiet.

5.

Kienet stabbilita varjetà wiesgħa ta’ relazzjonijiet bejn il-koeffiċjent talpartizzjoni ta’ 1-ottanol/ilma u proprjetajiet oħra ta’ sustanzi ta’ rilevanza
għat-tossikoloġija ambjentali u l-kimika. Bħala konsegwenza, il-koeffiċjent
tal-partizzjoni ta’ 1-ottanol/ilma evolva bħala parametru ewlieni fil-valutaz
zjoni tar-riskju ambjentali tal-kimiċi, kif ukoll fit-tbassir ta’ x’jista’ jiġri
mill-kimiċi fl-ambjent.

Kamp ta’ applikazzjoni
6.

L-esperiment ta’ tħawwid bil-mod jitqies li jnaqqas il-formazzjoni ta’ taqti
riet mikro minn taqtiriet ta’ 1-ottanol fil-fażi tal-ilma. Bħala konsegwenza,
ma jkunx hemm stima eċċessiva ta’ konċentrazzjoni fl-ilma minħabba mole
kuli ta’ sustanza għall-ittestjar assoċjati ma’ taqtiriet bħal dawn. Għalhekk
il-metodu ta’ tħawwid bil-mod huwa partikolarment adattat għad-determi
nazzjoni ta’ POW għal sustanzi b’valuri mistennija ta’ log POW ta’ 5 u ogħla,
li għalihom il-metodu ta’ tħawwid tal-flixkun (2) ikollu tendenza li jrendi
riżultati żbaljati.
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DEFINIZZJONI U UNITAJIET
7.

Il-koeffiċjent tal-partizzjoni ta’ sustanza bejn ilma u solvent lipofiliku (1ottanol) jikkaratterizza d-distribuzzjoni tal-ekwilibriju tal-kimika bejn iżżewġ fażijiet. Il-koeffiċjent tal-partizzjoni bejn l-ilma u 1-ottanol (POW)
huwa definit bħala l-proporzjon tal-konċentrazzjonijiet ta’ ekwilibriju tassustanza għall-ittestjar f’1-ottanol issaturat bl-ilma (CO) u ilma ssaturat b’1ottanol (CW).

POW ¼ CO =CW
Bħala proporzjon ta’ konċentrazzjonijiet m’għandux dimensjoni. Spiss
jingħata l-bħala l-logaritmu għall-bażi 10 (log POW). POW huwa dipendenti
mit-temperatura u d-dejta rappurtata għandha tinkludi t-temperatura tal-kejl.
PRINĊIPJU TAL-METODU
8.

Biex ikun iddeterminat il-koeffiċjent tal-partizzjoni, l-ilma, 1-ottanol u ssustanza għall-ittestjar ikunu ekwilibrati ma’ xulxin f’temperatura kostanti.
Wara jkunu ddeterminati l-konċentrazzjonijiet tas-sustanza għall-ittestjar fiżżewġ fażijiet.

9.

Id-diffikultajiet sperimentali assoċjati mal-formazzjoni ta’ taqtiriet mikro
matul l-esperiment ta’ tħawwid tal-flixkun jistgħu jitnaqqsu fl-esperiment
ta’ tħawwid bil-mod propost hawn. Fl-esperiment ta’ tħawwid bil-mod, lilma, 1-ottanol u s-sustanza għall-ittestjar ikunu ekwilibrati f’reattur li
jħawwad b ‘termostat miegħu. L-iskambju bejn il-fażijiet ikun aċċellerat
bit-tħawwid. It-tħawwid jintroduċi turbulenza limitata li ssaħħaħ l-iskambju
bejn 1-ottanol u l-ilma mingħajr ma jkunu ffurmati taqtiriet mikro (1).
APPLIKABBILTÀ TAT-TEST

10. Minħabba li l-preżenza ta’ sustanzi, minbarra s-sustanza għall-ittestjar,
jistgħu jinfluwenzaw il-koeffiċjent ta’ attività tas-sustanza għall-ittestjar,
is-sustanza għall-ittestjar għandha tkun ittestjata bħala sustanza pura.
Għandha tintuża l-ogħla purezza disponibbli kummerċjalment għall-esperi
ment ta’ partizzjoni ta’ 1-ottanol/ilma.
11. Dan il-metodu japplika għal sustanzi puri li ma jiddisassoċjawx jew li
jassoċjaw u li ma jurux attività interfaċjali sinifikanti. Jista’ jkun applikat
biex ikun iddeterminat il-proporzjon ta’ partizzjoni ta’ 1-ottanol/ilma għal
sustanzi u taħlitiet bħal dawn. Meta l-metodu jintuża għal taħlitiet, ilproporzjonijiet ta’ partizzjoni ta’ 1-ottanol/ilma determinati jkunu kondiz
zjonaLi u dipendenti mill-kompożizzjoni kimika tat-taħlita ttestjata u millkompożizzjoni elettrolitika użata bħala fażi fl-ilma. Jekk jittieħdu passi
addizzjonali, il-metodu jkun applikabbli wkoll għal komposti li jiddisas
soċjaw jew li jassoċjaw (il-paragrafu 12).
12. Minħabba ekwilibriji multipli fl-ilma u f’1-ottanol involuti fil-partizzjoni ta’
1-ottanol/ilma ta’ sustanzi li jiddisassoċjaw bħall-aċidi organiċi u l-fenoli,
bażijiet organiċi u sustanzi organometalliċi, il-proporzjon ta’ partizzjoni 1ottanol/ilma huwa kostant kondizzjonali dipendenti ħafna mill-kompożiz
zjoni elettrolitika (7)(8). Id-determinazzjoni tal-proporzjon ta’ partizzjoni
1-ottanol/ilma, għalhekk, teħtieġ li l-pH u l-kompożizzjoni elettrolitika
jkunu kkontrollati fl-esperiment u rrappurtati. Għandu jkun hemm ġudizzju
espert fl-evalwazzjoni ta’ dawn il-proporzjonijiet ta’ partizzjoni. Billi jintuża
l-valur ta’ kostant(i) ta’ disassoċjazzjoni, ikun meħtieġ li jintgħażlu valuri
ta’ pH adatti, b’mod li jkun iddeterminat proporzjon ta’ partizzjoni għal kull
stat ta’ jonizzazzjoni. Għandhom jintużaw bafers li ma jikkumplikawx meta
jkunu ttestjati komposti organometalliċi (8). B’konsiderazzjoni tat-tagħrif
dwar il-kimika fl-ilma (kostanti ta’ kumplessazzjoni, kostanti ta’ disassoċ
jazzjoni), il-kundizzjonijiet sperimentali għandhom jintgħażlu b’mod li tkun
tist’a tiġi stmata l-ispeċjazzjoni tas-sustanza għall-ittestjar fil-fażi fl-ilma. Issaħħa jonika għandha tkun identika fl-esperimenti kollha billi jintuża elet
trolit bħala sfond.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 162
▼M4
13. Jistgħu jinqalgħu diffikultajiet fit-test meta jsir it-test għal sustanzi b’solu
bilità fl-ilma baxxa jew b’ POW għoli minħabba l-fatt li l-konċentrazzjonijiet
fl-ilma jsiru baxxi ħafna b’mod li d-determinazzjoni akkurata tagħhom tkun
diffiċli. Dan il-Metodu ta’ Ttestjar jipprovdi gwida dwar kif tkun ittrattata
din il-problema.
INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA GĦALL-ITTESTJAR
14. Reaġenti kimiċi għandhom ikunu ta’ grad analitiku jew ta’ purezza ogħla.
Huwa rrakkomandat l-użu ta’ sustanzi għall-ittestjar mhux b’tikketta,
b’kompożizzjoni kimika magħrufa u preferibbilment b’purezza ta’ millanqas 99 %, jew ta’ sustanzi għall-ittestjar b’tikketta radjoloġika b’kompo
żizzjoni kimika magħrufa u b’purezza radjukimika. Fil-każ ta’ traċċaturi ta’
nofs ħajja qasira, għandhom ikunu applikati l-korrezzjonijiet għad-degradaz
zjoni. Fil-każ ta’ sustanzi għall-ittestjar b’tikketta radjoloġika, għandu
jintuża metodu analitiku speċifiku għal kimika biex ikun żgurat li r-radjuat
tività tkun relatata direttament mas-sustanza għall-ittestjar.
15. Tista’ tinkiseb stima ta’ log POW billi jintuża softwer disponibbli kummerċ
jalment għal stima ta’ log POW, jew billi jintuża l-proporzjon tas-solubili
tajiet fiż-żewġ solventi.
16. Qabel ma jsir esperiment ta’ tħawwid bil-mod għad-determinazzjoni ta’
POW, għandha tkun disponibbli l-informazzjoni li ġejja dwar is-sustanza
għall-ittestjar:
(a) formula strutturali;
(b) metodi analitiċi adatti għad-determinazzjoni tal-konċentrazzjoni tassustanza fl-ilma u 1-ottanol;
(c) kostant(i) ta’ disassoċjazzjoni ta’ sustanzi jonizzabbli (Linja Gwida 112
tal-OECD (9));
(d) solubilità fl-ilma (10);
(e) idroliżi abijotika] (11);
(f) bijodegradabbiltà faċli (12);
(g) pressjoni tal-fwar (13).
DESKRIZZJONI TAL-METODU
Tagħmir u apparat
17. Ikun meħtieġ tagħmir tal-laboratorju standard, b’mod partikolari, dan li ġej:
— jintużaw ħawwadin manjetiċi u vireg manjetiċi li jħawdu miksijin bitTeflon biex iħawdu l-fażi tal-ilma;
— strumentazzjoni analitika, adattata għad-determinazzjoni tal-konċentraz
zjoni tas-sustanza għall-ittestjar fil-konċentrazzjonijiet mistennija;
— reċipjent għat-tħawwid b’tapp fil-qiegħ. Skont stima tal-log POW u lLimitu ta’ Detezzjoni (LOD) tal-kompost tat-test, irid jitqies l-użu ta’
reċipjent ta’ reazzjoni tal-istess ġeometrija akbar minn ta’ litru wieħed,
biex ikun jista’ jinkiseb volum suffiċjenti ta’ ilma għall-estrazzjoni u lanaliżi ta’ kimika. Dan se jirriżulta f’konċentrazzjonijiet ogħla fl-estratt
tal-ilma u b’hekk ikun hemm determinazzjoni analitika aktar affidabbli.
Fl-Appendiċi 1 hemm tabella li tagħti stimi tal-volum minimu meħtieġ,
il-LOD tal-kompost, l-istima tal-log POW tiegħu u s-solubilità fl-ilma
tiegħu. It-tabella hija bbażata fuq ir-relazzjoni bejn il-log POW u lproporzjon bejn is-solubilitajiet f’ottanol u ilma, kif ippreżentat minn
Pinsuwan et al. (14):

log POW ¼ 0,88 log SR þ 0,41
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fejn

SR ¼ Soct =Sw (fil-molarità);
u r-relazzjoni mogħtija minn Lyman (15) biex titbassar is-solubilità flilma. Solubilitajiet tal-ilma kkalkulati bl-ekwazzjoni mogħtija fl-Appen
diċi 1 għandhom jitqiesu bħala l-ewwel stima. Għandu jkun innotat li lutent huwa liberu li jiġġenera stima tas-solubilità fl-ilma permezz ta’
kwalunkwe relazzjoni li titqies li tirrappreżenta aħjar ir-relazzjoni bejn lidrofobiċità u s-solubilità. Għal komposti solidi, l-inklużjoni ta’ punt ta’
tidwib fit-tbassir ta’ solubilità hija, pereżempju, irrakomandata. F’każ li
tintuża ekwazzjoni modifikata, għandu jkun aċċertat li l-ekwazzjoni
għall-kalkulazzjoni ta’ solubilità f’ottanol tkun għadha valida. Disinn
skematiku ta’ reċipjent tat-tħawwid imdawwar bil-ħġieġ b’volum ta’
madwar litru wieħed jidher fl-Appendiċi 2. Il-proporzjonijiet tar-reċip
jent muri fl-Appendiċi 2 kienu ppruvati li kienu favorevoli u għandhom
jinżammu meta jintuża apparat ta’ daqs differenti;

— huma essenzjali mezzi biex it-temperatura tinżamm kostanti matul lesperiment ta’ tħawwid bil-mod.

18. Ir-reċipjenti għandhom ikunu magħmulin minn materjal inert b’mod li lassorbiment mill-uċuħ tar-reċipjenti jkun negliġibbli.

Preparazzjoni tas-soluzzjonijiet għat-test
19. Id-determinazzjoni tal-POW għandha ssir b’1-ottanol tal-ogħla purezza li
jkun disponibbli kummerċjalment (mill-anqas + 99 %). Hija rrakkomandata
purifikazzjoni ta’ 1-ottanol b’estrazzjoni bl-aċidu, bażi u ilma u sussegwen
tement bi tnixxif. Flimkien ma’ dan, tista’ tintuża distillazzjoni għall-puri
fikazzjoni ta’ 1-ottanol. Għandu jintuża 1-ottanol ippurifikat biex ikunu
ppreparati soluzzjonijiet standard tas-sustanzi għall-ittestjar. L-ilma li
għandu jintuża fid-determinazzjoni ta’ POW għandu jkun ħġieġ jew quartz
distillat, jew miksub minn sistema ta’ purifikazzjoni, jew jista’ jintuża ilma
ta’ grad HPLC. Tkun meħtieġa filtrazzjoni permezz ta’ filtru ta’ 0,22 μm
għall-ilma distillat, u għandhom ikunu inklużi in bjanki biex ikun ivverifikat
li fl-estratti konċentrati ma hemmx impuritajiet li jistgħu jkunu ta’ tfixkil
għas-sustanza għall-ittestjar. Jekk jintuża filtru ta’ fibra tal-ħġieġ, dan
għandu jitnaddaf billi jinħema għal mill-anqas tliet sigħat f’400 °C.

20. Iż-żewġ solventi jkunu ssaturati reċiprokament qabel l-esperiment billi
jkunu ekwilibrati f’reċipjent kbir biżżejjed. Dan isir billi s-sistema f’żewġ
fażijiet titħawwad bil-mod għal jumejn.

21. Tintgħażel konċentrazzjoni adattata ta’ sustanza għall-ittestjar u tinħall f’1ottanol (saturat bl-ilma). Il-koeffiċjent tal-partizzjoni ta’ 1-ottanol/ilma jkun
jeħtieġlu jiġi ddeterminat f’soluzzjonijiet dilwiti f’1-ottanol u ilma. Għal
hekk il-konċentrazzjoni tas-sustanza għall-ittestjar m’għandhiex tkun aktar
minn 70 % tas-solubilità tagħha b’konċentrazzjoni massima ta’ 0,1 M
f’wieħed miż-żewġ fażijiet (1). Is-soluzzjonijiet ta’ 1-ottanol użati għallesperiment għandhom ikunu mingħajr sustanza għall-ittestjar solida sospiża.

22. L-ammont adattat ta’ sustanza għall-ittestjar jinħall f’1-ottanol (saturat blilma). Jekk l-istima ta’ log POW tkun aktar minn ħamsa, għandha tingħata
attenzjoni biex is-soluzzjonijiet ta’ 1-ottanol użati għall-esperiment ikunu
mingħajr sustanza għall-ittestjar solida sospiża. Għal dak il-għan, qed tiġi
segwita l-proċedura li ġejja għall-kimiċi b’valur stmat ta’ log POW > 5:

— is-sustanza għall-ittestjar tinħall f’1-ottanol (saturat bl-ilma);
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— is-soluzzjoni tingħata ħin biżżejjed biex is-sustanza solida sospiża
toqgħod. Waqt li s-sustanza tkun qed toqgħod, il-konċentrazzjoni tassustanza għall-ittestjar tiġi mmonitorjata;

— wara li l-konċentrazzjonijiet imkejla fis-soluzzjoni ta’ 1-ottanol ikunu
kisbu valuri stabbli, is-soluzzjoni stokk tiġi dilwita b’volum adattat ta’
1-ottanol;

— il-konċentrazzjoni tas-soluzzjoni stokk dilwita titkejjel. Jekk il-konċen
trazzjoni mkejla tkun konsistenti mad-dilwizzjoni, is-soluzzjoni stokk
dilwita tkun tista’ tintuża fl-esperiment ta’ tħawwid bil-mod.

Estrazzjoni u analiżi ta’ kampjuni
23. Għandu jintuża metodu analitiku vvalidat għall-analiżi tas-sustanza għallittestjar. L-investigaturi għandhom jipprovdu xhieda li l-konċentrazzjonijiet
f’1-ottanol saturat bl-ilma, kif ukoll fil-fażi tal-ilma saturat b’1-ottanol matul
l-esperiment ikunu ‘l fuq mil-limitu tal-metodu ta’ kwantifikazzjoni talproċeduri analitiċi użati. L-irkupri analitiċi tas-sustanza għall-ittestjar millfażi tal-ilma u mill-fażi ta’ 1-ottanol ikun jeħtiġilhom jiġu stabbiliti qabel lesperiment f’dawk il-każijiet li għalihom ikunu meħtieġa metodi ta’ estraz
zjoni. Is-sinjal analitiku jkun jeħtieġlu jiġi kkoreġut għal in bjanki u
għandha tingħata attenzjoni biex ma jseħħux riporti ta’ analita minn
kampjun għal ieħor.

24. L-estrazzjoni tal-fażi tal-ilma b’solvent organiku u konċentrazzjoni minn
qabel tal-estratt aktarx li jkunu meħtieġa qabel l-analiżi, minħabba konċen
trazzjonijiet pjuttost baxxi ta’ sustanzi għall-ittestjar idrofobiċi fil-fażi talilma. Għall-istess raġuni jkun meħtieġ li jitnaqqsu l-konċentrazzjonijiet in
bjank eventwali. Għal dak il-għan, ikun meħtieġ li jintużaw solventi ta’
purezza għolja, preferibbilment solventi għall-analiżi tar-residwi. Minbarra
dan, li wieħed jaħdem b’oġġetti tal-ħġieġ maħsulin sew minn qabel (eż.
ħasil b’solventi jew ħami f’temperatura għolja) jgħin biex tkun evitata lkontaminazzjoni kroċjata.

25. Stima tal-log POW tista’ tinkiseb minn programm ta’ stima jew permezz ta’
ġudizzju espert. Jekk il-valur ikun ogħla minn sitta, f’dak il-każ korrezzjo
nijiet in bjank u r-riporti analita jeħtieġu jkunu mmonitorjati mill-qrib. Blistess mod, jekk l-istima ta’ log POW tkun aktar minn sitta, l-użu ta’ stan
dard sostitut għall-korrezzjoni ta’ rkupru huwa obbligatorju, biex ikunu
jistgħu jintlaħqu fatturi ta’ konċentrazzjoni minn qabel. Huma kummerċjal
ment disponibbli għadd ta’ programmi tas-softwer għall-istima tal-log
POW (1), eż. Clog P (16), KOWWIN (17), ProLogP (18) u ACD log P
(19). Id-deskrizzjonijiet tal-approċċi tal-stima jinsabu fir-referenzi (20-22).

26. Il-limiti ta’ kwantifikazzjoni (LOQ) għad-determinazzjoni tas-sustanza
għall-ittestjar f’1-ottanol u l-ilma huma stabbiliti bl-użu ta’ metodi aċċettati.
Bħala regola bażika, il-limitu tal-metodu ta’ kwantifikazzjoni jista’ jkun
iddeterminat bħala l-konċentrazzjoni fl-ilma jew f’1-ottanol li tipproduċi
proporzjon ta’ sinjal għal ħoss ta’ għaxra. Għandu jintgħażel metodu adattat
ta’ estrazzjoni u konċentrazzjoni minn qabel u l-irkupri analitiċi għandhom
jiġu speċifikati wkoll. Jintgħażel fattur adattat ta’ konċentrazzjoni minn
qabel biex jinkiseb sinjal tad-daqs meħtieġ malli jkun hemm determinaz
zjoni analitika.
(1) Din l-informazzjoni tingħata biss għall-konvenjenza ta’ min jużahom. Programmi oħra
ekwivalenti tal-kompjuter jistgħu jintużaw jekk ikun jista’ jintwera li jipproduċu l-istess
riżultati.
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27. Abbażi tal-parametri tal-metodu analitiku u tal-konċentrazzjonijiet misten
nija, jiġi ddeterminat daqs approssimattiv tal-kampjun meħtieġ għad-deter
minazzjoni korretta tal-konċentrazzjoni kompost. Għandu jkun evitat l-użu
ta’ kampjuni tal-ilma li jkunu wisq żgħar biex jinkiseb sinjal analitiku
suffiċjenti. Għandu jkun evitat ukoll l-użu ta’ kampjuni tal-ilma li jkunu
eċċessivament kbar, għax inkella jista’ jkun li jifdal ftit wisq ilma għal
għadd minimu ta’ analiżi meħtieġa (n = 5). Fl-Appendiċi 1, il-volum
minimu tal-kampjuni huwa indikat bħala funzjoni tal-volum tar-reċipjent,
l-LOD tas-sustanza għall-ittestjar u s-solubilità tas-sustanza għall-ittestjar.

28. Il-kwantifikazzjoni tas-sustanzi għall-ittestjar isseħħ b’paragun mal-kurvi ta’
kalibrazzjoni tal-kompost rispettiv. Il-konċentrazzjonijiet fil-kampjuni
analizzati għandhom ikunu kkategorizzati skont il-konċentrazzjonijiet talistandards.

29. Għal sustanzi għall-ittestjar bi stima tal-log POW ogħla minn sitta, għandu
jitħallat standard sostitut mal-ilma qabel l-estrazzjoni sabiex ikun irreġistrat
it-telf li jseħħ matul l-estrazzjoni u l-konċentrazzjoni minn qabel tal-kamp
juni tal-ilma. Għal korrezzjoni korretta tal-irkupri, is-sostituti għandu
jkollhom proprjetajiet li jkunu qrib ħafna ta’, jew identiċi għal dawk tassustanza għall-ittestjar. Preferibbilment, għal dan il-għan jintużaw analogi
b’tikketti isotopiċi (stabbli) tas-sustanzi ta’ interess (pereżempju, perdew
terat jew b’tikketti 13C). Jekk l-użu ta’ isotopi stabbli b’tikketta, jiġifieri 13C
jew 2H, ma jkunx possibbli, għandu jintwera minn dejta affidabbli fil-lette
ratura li l-proprjetajiet fiżikokimiċi tas-sostitut huma qrib ħafna ta’ dawk
tas-sustanza għall-ittestjar. Matul l-estrazzjoni ta’ likwidu-likwidu tal-fażi
tal-ilma jistgħu jifformaw l-emulsjonijiet. Dawn jistgħu jitnaqqsu billi
jiżdied il-melħ u l-emulsjoni titħalla toqgħod matul il-lejl. Il-metodi użati
għall-estrazzjoni u għall-konċentrazzjoni minn qabel tal-kampjuni jeħti
ġilhom ikunu rrappurtati.

30. Il-kampjuni meħudin mill-fażi ta’ 1-ottanol jistgħu, jekk ikun meħtieġ, jiġu
dilwiti b’solvent adattat qabel l-analiżi. Minbarra dan, huwa rrakkomandat lużu ta’ standards sostituti għal korrezzjoni ta’ rkupri għal sustanzi li
għalihom l-esperimenti ta’ rkupru jkunu wrew grad għoli ta’ varjazzjoni
fl-esperimenti ta’ rkupru (devjazzjoni standard relattiva > 10 %).

31. Id-dettalji tal-metodu analitiku jeħtiġilhom ikunu rrappurtati. Dan jinkludi lmetodu tal-estrazzjoni, il-konċentrazzjoni minn qabel u fatturi ta’ dilwiz
zjoni, parametri ta’ strumenti, rutina ta’ kalibrazzjoni, firxa ta’ kalibrazzjoni,
irkupru analitiku tas-sustanza għall-ittestjar mill-ilma, żieda ta’ standards
sostituti għal korrezzjoni ta’ rkupri, valuri in bjank, limiti ta’ detezzjoni u
limiti ta’ kwantifikazzjoni.

Prestazzjoni tat-Test
Proporzjonijiet ottimi tal-volum ta’ 1-ottanol/ilma
32. Fl-għażla tal-volumi ta’ ilma u 1-ottanol, għandhom jitqiesu l-LOQ f’1ottanol u l-ilma, il-fatturi ta’ konċentrazzjoni minn qabel applikati lill-kamp
juni tal-ilma, il-volumi li tagħhom ikunu ttieħdu l-kampjuni f’1-ottanol u lilma, u l-konċentrazzjonijiet mistennija. Għal raġunijiet ta’ sperimentazzjoni,
il-volum ta’ 1-ottanol fis-sistema ta’ tħawwid bil-mod għandha tintgħażel
b’mod li s-saff ta’ 1-ottanol ikun oħxon biżżejjed (> 0,5 cm) sabiex jipper
metti t-teħid ta’ kampjuni tal-fażi ta’ 1-ottanol mingħajr ma jiddisturbah.

33. Il-proporzjonijiet tipiċi tal-fażijiet għad-determinazzjonijiet ta’ komposti
b’log POW ta’ 4,5 u ogħla huma 20 sa 50 ml ta’ 1-ottanol u 950 sa 980
ml ta’ ilma f’reċipjent ta’ litru wieħed.
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Kundizzjonijiet tat-test
34. Matul it-test ir-reċipjent tar-reazzjoni għandu termostat biex inaqqas ilvarjazzjoni tat-temperatura għal inqas minn 1 °C. L-analiżi għandha
titwettaq f’25 °C.

35. Is-sistema sperimentali għandha tkun protetta mid-dawl naturali billi l-espe
riment isir f’kamra mudlama jew billi r-reċipjent ta’ reazzjoni jitgħatta
b’folja tal-aluminju.

36. L-esperiment għandu jsir f’ambjent ħieles (kemm jista’ jkun) mit-trab.

37. Is-sistema ta’ 1-ottanol-ilma titħawwad sakemm jinkiseb ekwilibriju.
F’esperiment pilota jkun ivvalutat it-tul tal-perjodu ta’ ekwilibrazzjoni
billi jsir esperiment ta’ tħawwid bil-mod u perjodikament jittieħed kampjun
tal-ilma u ta’ 1-ottanol. Il-punti ta’ ħin ta’ teħid ta’ kampjun għandhom
jitqassmu f’perjodu minimu ta’ ħames sigħat.

38. Kull determinazzjoni tal-POW għandha ssir billi jsiru mill-anqas tliet espe
rimenti indipendenti ta’ tħawwid bil-mod.

Determinazzjoni tal-ħin ta’ ekwilibrazzjoni
39. Huwa preżunt li l-ekwilibriju jinkiseb meta rigressjoni tal-proporzjon ta’
konċentrazzjoni ta’ 1-ottanol/ilma mal-ħin tul intervall ta’ ħin ta’ erba’
punti ta’ ħin trendi angolu li ma jkunx differenti b’mod sinifikanti minn
żero f’livell p ta’ 0,05. Il-ħin minimu ta’ ekwilibrazzjoni huwa ta’ jum qabel
ma jinbeda jittieħed il-kampjun. Bħala regola, it-teħid ta’ kampjuni ta’
sustanzi bi stima ta’ log POW ta’ anqas minn ħamsa jista’ jsir matul ittieni u t-tielet jum. L-ekwilibrazzjoni jista’ jkollha tkun estiża għal komposti
aktar idrofobiċi. Għal kompost b’log POW ta’ 8,23 (dekaklorobifenil) 144
siegħa kienu suffiċjenti għal ekwilibrazzjoni. L-ekwilibriju jiġi vvalutat
permezz ta’ teħid ripetut ta’ kampjuni ta’ reċipjent wieħed.

Bidu tal-esperiment
40. Fil-bidu tal-esperiment ir-reċipjent ta’ reazzjoni jimtela bl0ilma saturat b’1ottanol. Għandu jitħalla jkun hemm ħin biżżejjed biex tintlaħaq it-tempera
tura tat-termostat.

41. L-ammont mixtieq ta’ sustanza għall-ittestjar (maħlula fil-volum meħtieġ ta’
1-ottanol saturat bl-ilma) tiżdied b’attenzjoni fir-reċipjent ta’ reazzjoni. Dan
huwa stadju kruċjali fl-esperiment, minħabba li għandu jkun evitat it-taħlit
b’turbulenza taż-żewġ fażijiet. Għal dak il-għan, il-fażi ta’ 1-ottanol tista’
tgħaddi bil-mod minn pipetta mal-ħajt tar-reċipjent sperimentali, qrib il-wiċċ
tal-ilma. Wara tgħaddi fi fluss tul il-ħajt tal-ħġieġ u tifforma rita ‘l fuq millfażi tal-ilma. Id-dikantar ta’ 1-ottanol direttament fil-flixkun għandu dejjem
jiġi evitat; it-taqtiriet ta’ 1-ottanol m’għandhomx jitħallew jaqgħu diretta
ment fl-ilma.

42. Wara li jibda t-tħawwid, ir-rata ta’ tħawwid għandha tiżdied bil-mod. Jekk
il-muturi tat-tħawwid ma jkunux jistgħu jiġu aġġustati sewwa għandu jiġi
kkunsidrat l-użu ta’ trasformatur. Ir-rata ta’ tħawwid għandha tiġi aġġustat
sabiex tinħoloq il-vortiċi fil-interfaċċa bejn l-ilma u 1-ottanol ta’ fond ta’
0,5 għal massimu ta’ 2,5 cm. Ir-rata ta’ tħawwid għandha titnaqqas jekk ilfond tal-vortiċi jaqbeż it-2,5 cm; inkella jistgħu jifformaw taqtiriet mikro
mit-taqtiriet ta’ 1-ottanol fil-fażi tal-ilma, li jwassal għal stima eċċessiva talkonċentrazzjoni tas-sustanza għall-ittestjar fl-ilma. Hija rrakkomandata r-rata
massima ta’ tħawwid ta’ 2,5 cm abbażi tas-sejbiet fl-istudju ta’ validazzjoni
tar-ring-test (5). Huwa kompromess bejn il-kisba ta’ rata mgħaġġla ta’
ekwilibrazzjoni, filwaqt li tkun illimitata l-formazzjoni ta’ taqtiriet mikro
ta’ 1-ottanol.
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Teħid ta’ Kampjuni u Trattament tal-Kampjuni
43. Il-ħawwad għandu jintefa qabel ma jittieħdu l-kampjuni u l-likwidi
għandhom jitħallew jieqfu milli jiċċaqalqu. Wara li jitlesta t-teħid tal-kamp
juni, il-ħawwad jerġa’ jitqabbad bil-mod, kif deskritt hawn fuq, u mbagħad
ir-rata ta’ tħawwid tiżdied gradwalment.

44. Il-fażi tal-ilma jitteħdilha kampjun minn rubinett tal-għeluq fil-qiegħ tarreċipjent ta’ reazzjoni. Skarta dejjem il-volum mejjet ta’ ilma li jkun
hemm fil-vitijiet (madwar 5 ml fir-reċipjent muri fl-Appendiċi 2). L-ilma
fil-vitijiet ma jitħawwadx u, għalhekk, ma jkunx f’ekwilibriju mal-bulk.
Innota l-volum tal-kampjuni tal-ilma, u żgura li jitqies l-ammont ta’
sustanza għall-ittestjar li jkun hemm fl-ilma skartat meta tiffissa bilanċ
tal-massa. It-telfiet minħabba l-evaporazzjoni għandhom ikunu mminimiz
zati billi l-ilma jitħalla jgħaddi fi fluss mingħajr taqlib fil-lembut separa
torju, b’mod li ma jkunx hemm disturb tas-saff tal-ilma/1-ottanol.

45. Il-kampjuni ta’ 1-ottanol jinkisbu billi tittieħed alikwota żgħira (madwar 100
μl) mis-saff ta’ 1-ottanol b’siringa ta’ 100 mikrolitru kollha kemm hija talħġieġ u l-metall. Għandha tingħata attenzjoni li l-limitu ma jitqallibx. Ilvolum tal-likwidu li jkun itteħiedlu kampjun jiġi rreġistrat. Alikwota żgħira
hija biżżejjed, minħabba li l-kampjun ta’ 1-ottanol se jiġi dilwit.

46. Stadji mhux meħtieġa ta’ trasferiment ta’ kampjuni għandhom ikunu evitati.
Għal dak il-għan il-volum ta’ kampjun għandu jkun iddeterminat b’mod
gravimetriku. F’każ ta’ kampjuni ta’ ilma dan ikun jista’ jinkiseb bil-ġbir
tal-kampjun tal-ilma f’lembut separatorju li jkun diġà fih il-volum meħtieġ
ta’ solvent.

DEJTA U RAPPURTAR
47. Skont dan il-Metodu ta’ Ttestjar, POW ikun iddeterminat billi jsiru tliet
esperimenti ta’ tħawwid bil-mod (tliet unitajiet sperimentali) bil-kompost
li jkun qed jiġi investigat li juża kundizzjonijiet identiċi. Ir-rigressjoni
użata biex jintwera li jkun inkiseb ekwilibriju għandha tkun ibbażata fuq
ir-riżultati ta’ mill-anqas erba’ determinazzjonijiet ta’ CO/CW f’punti konse
kuttivi ta’ ħin. Dan jippermetti li tkun ikkalkulata varjanza bħala kejl talinċertezza tal-valur medju miksub minn kull unità sperimentali.

48. Il-POW jista’ jiġi kkaratterizzat mill-varjanza fid-dejta miksuba għal kull
unità sperimentali. Din l-informazzjoni tintuża biex ikun ikkalkulat il-POW
bħala l-medja peżata tar-riżultati tal-unitajiet sperimentali individwali. Biex
isir dan, jintuża bħala piż l-invers tal-varjanza tar-riżultati tal-unitajiet speri
mentali. Bħala riżultat, dejta b’varjazzjoni kbira (espressa bħala l-varjanza)
u, għalhekk, b’anqas affidabbiltà, ikollha anqas influwenza fuq ir-riżultat
minn dejta b’varjanza baxxa.

49. B’mod analoġiku, tiġi kkalkulata d-devjazzjoni standard peżata. Din tikka
ratterizza r-ripetibbiltà tal-kejl tal-POW. Valur baxx tad-devjazzjoni standard
peżata jindika li d-determinazzjoni tal-POW kienet ripetibbli ħafna f’labora
torju wieħed. It-trattament formali tal-istatistika tad-dejta jinsab spjegat
hawn taħt.
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Trattament tar-riżultati
Wiri ta’ kisba ta’ ekwilibriju
50. Il-logaritmu tal-proporzjon tal-konċentrazzjoni tas-sustanza għall-ittestjar
f’1-ottanol u ilma (log (CO/Cw)) huwa kkalkulat għal kull ħin ta’ teħid
ta’ kampjuni. Il-kisba ta’ ekwilibriju kimiku tintwera billi dan il-proporzjon
jitfassal f’konfront mal-ħin. Livell kostanti f’din il-grafika li jkun ibbażat
f’mill-anqas fuq erba’ punti konsekuttivi ta’ ħin jindika li jkun inkiseb
ekwilibriju, u li l-kompost ikun inħall tassew f’1-ottanol. Jekk le, it-test
ikun jeħtieġlu jitkompla sakemm erba’ punti suċċessivi ta’ ħin jrendu
angolu li ma jkunx differenti b’mod sinifikanti minn 0 f’livell p ta’ 0,05,
li jindika li log CO/Cw huwa indipendenti mill-ħin.
Kalkolu ta’ Log POW
51. Il-valur ta’ log POW tal-unità sperimentali huwa kkalkulat bħala l-valur
medju peżat ta’ log Co/Cw għall-parti tal-kurva ta’ log Co/Cw vs il-ħin, li
għalih ikun intwera l-ekwilibriju. Il-medja peżata hija kkalkulata billi d-dejta
tintiżen mal-invers tal-varjanza sabiex l-influwenza tad-dejta fuq ir-riżultat
finali tkun proporzjonata b’mod invers għall-inċertezza fid-dejta.
Medja ta’ log POW
52. Il-valur medju ta’ log POW ta’ unitajiet sperimentali differenti huwa kkal
kulat bħala l-medja tar-riżultati tal-unitajiet sperimentali individwali ppeżati
mal-varjanzi rispettivi tagħhom.
Il-kalkulazzjoni ssir kif ġej:

log POW;Av ¼ ðΣwi Ü log POW;i Þ Ü ðΣwi Þ–1
fejn
log POW,i

= il-valur log POW tal-unità sperimentali i individwali;

log POW,Av = il-valur medju peżat tad-determinazzjonijiet log POW indi
vidwali;
wi

= il-piż statistiku assenjat lil valur log POW tal-unità sperimen
tali i.

Ir-reċiproku
tal-varjanza
(wi ¼ varðlog POW;i Þ–1 ).

ta’

log

POW,i

jintuża

bħala

wi

53. L-iżball tal-medja ta’ log POW huma stmat bħala r-ripetibbiltà ta’ log Co/Cw
iddeterminat matul il-fażi ta’ ekwilibriju fl-unitajiet sperimentali individwali.
Huwa espress bħala d-devjazzjoni standard peżata ta’ log POW,Av (σlog
Pow,Av) li mbagħad ikun kejl tal-iżball assoċjat ma’ log POW,Av. Id-devjaz
zjoni standard peżata tista’ tiġi kkomputata mill-varjanza peżata varlog
Pow,Av kif ġej:

varlog Pow;Av ¼ ðΣwi Ü ðlog POW;i Ä log POW;Av Þ2 Þ Ü ðΣwi Ü ðn Ä 1ÞÞ–1

σlog Pow;Av ¼ ðvarlog Pow;Av Þ0,5
Is-simbolu n huwa għall-għadd ta’ unitajiet sperimentali.
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Rapport tat-test
54. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Sustanza għall-ittestjar:
— isem komuni, isem tal-kimika, numru tal-CAS, formula strutturali (li
tindika l-pożizzjoni tat-tikketta meta tintuża sustanza b’tikketta radjolo
ġika) u proprjetajiet fiżikokimiċi rilevanti (ara l-paragrafu 17);
— purezza (impuritajiet) tas-sustanza għall-ittestjar;
— purezza tat-tikketta ta’ kimiċi b’tikketta u attività molari (fejn jixraq);
— stima preliminari ta’ log Pow, kif ukoll il-metodu użat biex joħroġ ilvalur.
Kundizzjonijiet tat-test:
— dati tat-twettiq tal-istudji;
— temperatura matul l-esperiment;
— volumi ta’ 1-ottanol u ilma fil-bidu tat-test;
— volumi ta’ kampjuni meħudin ta’ 1-ottanol u ilma;
— volumi ta’ 1-ottanol u ilma li jifdal fir-reċipjenti tat-test;
— deskrizzjoni tar-reċipjenti tat-test u tal-kundizzjonijiet tat-tħawwid
(ġeometrija tal-virga tat-tħawwid u tar-reċipjent tat-test, l-għoli talvortiċi f’mm, u meta disponibbli: rata ta’ tħawwid) użati;
— metodi analitiċi użati biex ikunu ddeterminati s-sustanza għall-ittestjar u
l-limitu tal-metodu ta’ kwantifikazzjoni;
— ħinijiet ta’ teħid ta’ kampjuni;
— il-pH tal-fażi fl-ilma u l-bafers użati, meta l-pH ikun aġġustat għal
molekuli jonizzabbli;
— għadd ta’ replikati.
Riżultati:
— ripetibbiltà u sensittività tal-metodi analitiċi użati;
— konċentrazzjonijiet iddeterminati tas-sustanza għall-ittestjar f’1-ottanol u
ilma bħala funzjoni ta’ ħin;
— wiri ta’ bilanċ tal-massa;
— temperatura u devjazzjoni standard jew il-firxa tat-temperatura matul lesperiment;
— ir-rigressjoni tal-proporzjon ta’ konċentrazzjoni f’konfront mal-ħin;
— il-valur medju ta’ log Pow,Av u l-iżball standard tiegħu;
— diskussjoni u interpretazzjoni tar-riżultati;
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— eżempji ta’ ċifri ta’ dejta mhux maħduma ta’ analiżi rappreżentattiva (iddejta kollha mhux maħduma għandha tinħażen skont standards tal-GLP),
inklużi rkupri ta’ sostituti, u l-għadd ta’ livelli użati fil-kalibrazzjoni
(flimkien mal-kriterji għall-koeffiċjent ta’ korrelazzjoni tal-kurva ta’
kalibrazzjoni), u r-riżultati ta’ garanzija tal-kwalità/kontroll tal-kwalità
(QA/QC);
— meta disponibbli: rapport ta’ validazzjoni tal-proċedura ta’ analiżi (li
għandu jkun indikat fost ir-referenzi).
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Appendiċi 1
Spreadsheet għall-komputazzjoni ta’ volumi minimi ta’ ilma meħtieġ għalldetezzjoni ta’ sustanzi għall-ittestjar ta’ valuri differenti ta’ log POW fil-fażi
fl-ilma
Suppożizzjonijiet:
— Volum massimu ta’ alikwoti individwali = 10 % tal-volum totali; 5 alikwoti =
50 % tal-volum totali.
— Koncentrazzjoni ta’ sustanzi ghall-ittestjar = 0,7 × solubilità f’fazi wahda jew
ohra. F’każ ta’ konċentrazzjonijiet aktar baxxi, ikunu meħtieġa volumi akbar.
— Volum użat għal determinazzjoni ta’ LOD = 100 ml.
— log Pow vs. log Sw u log Pow vs. SR (Soct/Sw) huma rappreżentazzjonijiet
raġonevoli ta’relazzjonijiet għal sustanzi għall-ittestjar.
Stima ta’ Sw
log Pow

ekwazzjoni

log Sw

Sw (mg/l)

4

ð–Þ0; 922 Ü log Pow þ 4; 184

0,496

3,133E+00

4,5

ð–Þ0; 922 Ü log Pow þ 4; 184

0,035

1,084E+00

5

ð–Þ0; 922 Ü log Pow þ 4; 184

– 0,426

3,750E-01

5,5

ð–Þ0; 922 Ü log Pow þ 4; 184

– 0,887

1,297E-01

6

ð–Þ0; 922 Ü log Pow þ 4; 184

– 1,348

4,487E-02

6,5

ð–Þ0; 922 Ü log Pow þ 4; 184

– 1,809

1,552E-02

7

ð–Þ0; 922 Ü log Pow þ 4; 184

– 2,270

5,370E-03

7,5

ð–Þ0; 922 Ü log Pow þ 4; 184

– 2,731

1,858E-03

8

ð–Þ0; 922 Ü log Pow þ 4; 184

– 3,192

6,427E-04

Stima ta’ Soct
log Pow

ekwazzjoni

Soct (mg/l)

4

log Pow ¼ 0; 88log SR þ 0; 41

3,763E+04

4,5

log Pow ¼ 0; 88log SR þ 0; 42

4,816E+04

5

log Pow ¼ 0; 88log SR þ 0; 43

6,165E+04

5,5

log Pow ¼ 0; 88log SR þ 0; 44

7,890E+04

6

log Pow ¼ 0; 88log SR þ 0; 45

1,010E+05

6,5

log Pow ¼ 0; 88log SR þ 0; 46

1,293E+05

7

log Pow ¼ 0; 88log SR þ 0; 47

1,654E+05

7,5

log Pow ¼ 0; 88log SR þ 0; 48

2,117E+05

8

log Pow ¼ 0; 88log SR þ 0; 49

2,710E+05
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Total tal-Massa tassustanza għallMassaoct/Massailma
ittestjar
(mg)

MassaH2O
(mg)

ConcH2O
(mg/l)

Massaoct
(mg)

Concoct
(mg/l)

1 319

526

2,5017

2,6333

1 317

26 333

1 686

1 664

1,0127

1,0660

1 685

33 709

2 158

5 263

0,4099

0,4315

2 157

43 149

2 762

16 644

0,1659

0,1747

2 762

55 230

3 535

52 632

0,0672

0,0707

3 535

70 691

4 524

1664 36

0,0272

0,0286

4 524

90 480

5 790

5263 16

0,0110

0,0116

5 790

115 807

7 411

1 664 357

0,0045

0,0047

7 411

148 223

9 486

5 263 158

0,0018

0,0019

9 486

189 713

Komputazzjoni ta’ volumi
Volum minimu meħtieġ għal fażi ta’ H2O f’kull konċentrazzjoni ta’ LOD
log Kow

LOD (mikrogrammi/
l)→

0,001

0,01

0,10

1,00

10

4

0,04

0,38

3,80

38

380

4,5

0,09

0,94

9,38

94

938

5

0,23

2,32

23,18

232

2 318

5,5

0,57

5,73

57,26

573

5 726

6

1,41

14,15

141

1 415

14 146

6,5

3,50

34,95

350

3 495

34 950

7

8,64

86,35

864

8 635

86 351

7,5

21,33

213

2 133

21 335

213 346

8

52,71

527

5 271

52 711

527 111

Volum użat
għal LOD (l)

0,1

Spjegazzjoni tal-Komputazzjonijiet
Jirrappreżenta < 10 % tal-volum totali ta’ fażi fl-ilma, reċipjent ta’ ekwilibraz
zjoni ta’ 1 litru.
Jirrappreżenta < 10 % tal-volum totali ta’ fażi fl-ilma, reċipjent ta’ ekwilibraz
zjoni ta’ 2 litri.
Jirrappreżenta < 10 % tal-volum totali ta’ fażi fl-ilma, reċipjent ta’ ekwilibraz
zjoni ta’ 5 litri.
Jirrappreżenta < 10 % tal-volum totali ta’ fażi fl-ilma, reċipjent ta’ ekwilibraz
zjoni ta’ 10 litri.
Jeċċedi l-10 % ta’ reċipjent ta’ ekwilibrazzjoni anke tal-10 litri.
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Prospett ta’ volumi meħtieġa, bħala funzjoni ta’ solubilità fl-ilma u Log Pow
Volum minimu meħtieġ għal fażi ta’ H2O f’kull konċentrazzjoni ta’ LOD (ml)
log Pow

LOD (micrograms/l)→

Sw (mg/l)

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

0,001

0,01

0,10

1,00

10

10

0,01

0,12

1,19

11,90

118,99

5

0,02

0,24

2,38

23,80

237,97

3

0,04

0,40

3,97

39,66

396,62

1

0,12

1,19

11,90

118,99

1 189,86

5

0,02

0,20

2,03

20,34

203,37

2

0,05

0,51

5,08

50,84

508,42

1

0,10

1,02

10,17

101,68

1 016,83

0,5

0,20

2,03

20,34

203,37

2 033,67

1

0,09

0,87

8,69

86,90

869,01

0,5

0,17

1,74

17,38

173,80

1 738,02

0,375

0,23

2,32

23,18

231,75

2 317,53

0,2

0,43

4,35

43,45

434,51

4 345,05

0,4

0,19

1,86

18,57

185,68

1 856,79

0,2

0,37

3,71

37,14

371,36

3 713,59

0,1

0,74

7,43

74,27

742,72

7 427,17

0,05

1,49

14,85

148,54

1 485,43

14 854,35

0,1

0,63

6,35

63,48

634,80

6 347,95

0,05

1,27

12,70

126,96

1 269,59

12 695,91

0,025

2,54

25,39

253,92

2 539,18

25 391,82

0,0125

5,08

50,78

507,84

5 078,36

50 783,64

0,025

2,17

21,70

217,02

2 170,25

21 702,46

0,0125

4,34

43,40

434,05

4 340,49

43 404,93

0,006

9,04

90,43

904,27

9 042,69

90 426,93

0,003

18,09

180,85

1 808,54

18 085,39

180 853,86

0,006

7,73

77,29

772,89

7 728,85

77 288,50

0,003

15,46

154,58

1 545,77

15 457,70

154 577,01

0,0015

23,19

231,87

2 318,66

23 186,55

231 865,51

0,001

46,37

463,73

4 637,31

46 373,10

463 731,03

0,002

19,82

198,18

1 981,77

19 817,73

198 177,33

0,001

39,64

396,35

3 963,55

39 635,47

396 354,66

0,0005

79,27

792,71

7 927,09

79 270,93

792 709,32
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log Pow

Sw (mg/l)

8

LOD (micrograms/l)→

0,001

0,01

0,10

1,00

10

0,00025

158,54

1 585,42

15 854,19

158 541,86

1 585 418,63

0,001

33,88

338,77

3 387,68

33 876,77

338 767,72

0,0005

67,75

677,54

6 775,35

67 753,54

677 535,44

0,00025

135,51

1 355,07

13 550,71

135 507,09

1 355 070,89

0,000125

271,01

2 710,14

27 101,42

271 014,18

2 710 141,77

Volum użat għal LOD (l)

0,1
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Appendiċi 2
Eżempju ta’ reċipjent tat-test imdawwar bil-ħġieġ għall-esperiment ta’
tħawwid bil-mod għal determinazzjoni ta’ POW
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A.24.

KOEFFIĊJENT TA' PARTIZZJONI (N-OTTANOL/ILMA),
METODU
TA'
KROMATOGRAFIJA
LIKWIDA
BI
PRESTAZZJONI GĦOLJA (HPLC)

INTRODUZZJONI
Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linja gwida ta' ttestjar talOECD (TG) 117 (2004)

1.

Il-koeffiċjent ta' partizzjoni (P) huwa ddefinit bħala l-proporzjon tal-konċen
trazzjonijiet tal-ekwlibriju ta' sustanza maħlula f'sistema b'żewġ fażijiet li
tikkonsisti f'żewġ solventi li fil-parti l-kbira ma jistgħux jitħalltu. Fil-każ ta'
n-ottanol u ilma,

Pow ¼

C n Ä octanol
C water

Il-koeffiċjent ta' partizzjoni li huwa l-kwozjent ta' żewġ konċentrazzjonijiet,
huwa mingħajr dimensjoni u normalment jingħata fil-forma tal-logaritma
tiegħu għal bażi ta' għaxra.

2.

Pow huwa paremetru ewlieni fl-istudji tad-destin ambjentali tas-sustanzi
kimiċi. Intweriet relazzjoni sinifikanti ħafna bejn il-Pow ta' forma mhux
jonizzata ta' sustanzi u l-bijoakkumulazzjoni tagħhom fil-ħut. Intwera
wkoll li Pow huwa parametru utli fit-tbassir tal-adsorbiment fil-ħamrija u
n-naqal u għall-istabbiliment ta' relazzjonijiet bejn l-istruttura u l-attività
kwantitattivi għal firxa wiesgħa ta' effetti bijoloġiċi.

3.

Il-proposta oriġinali għal dan il-metodu ta' ttestjar kienet ibbażata fuq artiklu
minn C.V. Eadsforth u P. Moser (1). L-iżvilupp tal-metodu ta' ttestjar u test
ta' tqabbil bejn il-laboratorji tal-OECD kienu kkoordinati mill-Umweltbun
desamt tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja matul l-1986 (2).

KUNSIDERAZZJONIJIET TAL-BIDU
4.

Valuri log Pow fil-medda – 2 sa 4 (xi drabi sa 5 u iktar) (1) jistgħu jiġu
determinati b'mod sperimentali bil-metodu Flask tat-Theżżiż (Kapitolu A.8
ta' dan l-Anness, Linja Gwida tat-Test 107 tal-OECD). Il-metodu HPLC
ikopri log Pow fil-medda ta' 0 sa 6 (1)(2)(3)(4)(5). Dan il-metodu jaf ikun
jeħtieġ stima tal-Pow biex jassenja s-sustanzi ta' referenza xierqa u jappoġġja
kwalunkwe konklużjoni maħruġa mid-dejta ġġenerata mit-test. Il-metodi ta'
kalkolu huma diskussi fil-qosor fl-Appendiċi ta' dan il-metodu ta' ttestjar. Ilmodalità ta' operazzjoni HPLC hija isokratika.

5.

Il-valuri tal-Pow jiddependu mill-kundizzjonijiet ambjentali bħat-tempera
tura, il-pH, is-saħħa jonika eċċ, u dawn għandhom jiġu ddefiniti fl-esperi
ment għall-interpretazzjoni korretta tad-dejta dwar il-Pow. Għal sustanzi
jonizzabbli, metodu ieħor (eż. abbozz tal-linja gwida tal-OECD dwar ilmetodu metriku tal-pH għal sustanzi jonizzati (6)) jista' jsir disponibbli u
jista' jintuża bħala metodu alternattiv. Għalkemm dan l-abbozz tal-lingwa
gwida tal-OECD jaf ikun xieraq biex jiġi ddeterminat il-Pow għal dawn issustanzi jonizzabbli, f'xi każijiet huwa iktar xieraq li jintuża l-metodu HPLC
f'pH ambjentalment rilevanti (ara l-paragrafu 9).

(1) Jingħata limitu superjuri minħabba l-ħtieġa li tintlaħaq fażi ta' separazzjoni kompleta
wara l-aġġustamenti tal-ekwilibriju tal-partizzjoni u qabel jittieħdu kampjuni għal anali
żijiet kwantitattivi. Jekk tingħata attenzjoni xierqa, il-limitu superjuri jista' jiġi estiż għal
valuri ogħla ta' Pow
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PRINĊIPJU TAL-METODU
6.

Titwettaq HPLC f'fażi inversa fuq kolonni analitiċi ppakkjati b'fażi solida
kummerċjalment disponibbli li fihom ktajjen tal-idrokarburi twal (eż. C8,
C18) magħqud kimikament mas-siliċju.

7.

Sustanza kimika injettata f'tali partizzjonijiet tal-kolonna bejn il-fażi tassolvent mobbli u l-fażi stazzjonarja tal-idrokarbouri hekk kif tiġi ttrasportata
tul il-kolonna mill-fażi mobbli. Is-sustanzi jinżammu fi proporzjon tal-koef
fiċjent ta' partizzjoni idrokarbur/ilma tagħhom, b'sustanzi idrofiliċi elwiti lewwel u sustanzi lipofiliċi l-aħħar. Il-ħin ta' żamma huwa deskritt mill-fattur
ta' kapaċità k ikkalkolat bl-espressjoni:

k¼

tR Ä t0
t0

fejn tR huwa l-ħin ta' żamma tas-sustanza tat-test, u t0 huwa l-ħin mejjet,
jiġifieri l-ħin medju li molekula tas-solvent teħtieġ biex tgħaddi millkolonna. Mhumiex meħtieġa metodi analitiċi kwantitattivi u hija meħtieġa
biss id-determinazzjoni tal-ħinijiet ta' żamma.
8.

Il-koeffiċjent tal-partizzjoni tal-ottanol/ilma ta' sustanza tat-test jista' jiġi
kkalkolat billi jiġi ddeterminat b'mod sperimentali l-fattur tal-kapaċità k
tiegħu fejn imbagħad jiddaħħal k fl-ekwazzjoni li ġejja:

log Pow ¼ a þ b Ü log k
fejn
a, b = koeffiċjenti ta' rigressjoni lineari.
L-ekwazzjoni ta' hawn fuq tista' tinkiseb bir-rigressjoni lineari tal-log talkoeffiċjenti ta' partizzjoni ottanol/ilma tas-sustanzi ta' referenza kontra l-log
tal-fatturi ta' kapaċità tas-sustanzi ta' referenza.
9.

Il-metodu HPLC f'fażi inversa jippermetti li jiġu stmati l-koeffiċjenti ta'
partizzjoni fil-medda tal-log Pow bejn 0 u 6, iżda jista' jiġi estiż biex ikopri
l-medda tal-log Pow bejn 6 u 10 f'każijiet eċċezzjonali. Dan jaf ikun jeħtieġ
li tiġi mmodifikata l-fażi mobbli (3). Il-metodu mhuwiex applikabbli għal
aċidi u bażijiet b'saħħithom, kumplessi tal-metalli, sustanzi li jkollhom reaz
zjoni mal-elwent, jew aġenti tensjoattivi. Il-miżuri jistgħu jitwettqu fuq
sustanzi jonizzabbli fil-forma mhux jonizzata tagħhom (aċidu ħieles jew
bażi ħielsa) biss permezz ta' bafer xieraq b'pH taħt il-pKa għal aċidu ħieles
jew iktar mill-pKa għal bażi ħielsa. Inkella, il-metodu metriku tal-pH għallittestjar ta' sustanzi jonizzabbli (6) jista' jitqiegħed għad-dispożizzjoni u
jista' jintuża bħala metodu alternattiv (6). Jekk il-valur tal-log Pow jiġi
ddeterminat għall-użu fi klassifikazzjoni tal-perikli tal-ambjent jew f'valutaz
zjoni tar-riskju ambjentali, it-test għandu jitwettaq fil-medda ta' pH rilevanti
għall-ambjent naturali, jiġifieri fil-medda tal-pH ta' 5,0 - 9.

10. F'xi każijiet, l-impuritajiet jistgħu jagħmlu l-interpretazzjoni tar-riżultati
diffiċli minħabba l-inċertezza fl-assenjazzjonijiet tal-ogħla livelli. Għal taħli
tiet li jirriżultaw f'faxxa mhux riżolta, għandhom jiġu rrapportati l-limiti
superjuri u inferjuri tal-log Pow, u l- % taż-żona tal-ogħla livelli tal-log
Pow kollha. Għal taħlitiet li huma gruppi ta' omologi, għandu jiġi ddikjarat
ukoll il-log Pow medju ppeżat (7), ikkalkolat abbażi ta' valuri Pow uniċi u lvaluri korrispondenti tal- % taż-żona (8). L-ogħla livelli kollha li jikkon
tribwixxu għal żona ta' 5 % jew iktar għaż-żona totali tal-ogħla livell
għandhom jitqiesu fil-kalkolu (9):
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weighted average log Pow ¼

P

i ðlog

Powi Þðarea %Þ

total peak area %

¼

P

ðlog Powi Þðarea %i Þ
P
i area %

Il-log Pow medju mwieżen huwa validu biss għal sustanzi jew taħlitiet (eż.
żjut twal) li jikkonsistu f'omologi (eż. serje ta' alkani). It-taħlitiet jistgħu
jitkejlu b'riżultati sinifikanti, sakemm ir-rilevatur analitiku użat ikollu l-istess
sensittività għas-sustanzi kollha fit-taħlita u jistgħu jiġu riżolti b'mod
adegwat.

INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA TAT-TEST
11. Il-kostant ta' dissoċjazzjoni, il-formula strutturali, u s-solubbiltà fil-fażi
mobbli għandhom ikunu magħrufin qabel jintuża l-metodu. Barra minn
hekk, informazzjoni dwar l-idrolożi tkun utli.

KRITERJI TAL-KWALITÀ
12. Sabiex tiżdied il-kunfidenza fil-kejl, għandhom isiru determinazzjonijiet
doppji.

— Ripetibbiltà: Il-valur tal-log Pow minn kejliet ripetuti li jittieħdu f'kun
dizzjonijiet identiċi u permezz tal-istess sett ta' sustanzi ta' referenza
għandu jaqa' fi ħdan medda ta' ± 0,1 tal-unitajiet tal-log.

— Riproduċibbiltà: Jekk il-kejliet jiġu ripetuti b'sett ta' sustanzi ta' refe
renza differenti, ir-riżultati jaf ivarjaw. Ġeneralment, il-koeffiċjent ta'
korrelazzjoni R għar-relazzjoni bejn il-log k u l-log Pow għal sett ta'
sustanzi tat-test huwa ta' madwar 0,9, li jikkorrispondi għal koeffiċjent
ta' partizzjoni ottanol/ilma tal-log Pow ± 0,5 unitajiet tal-log.

13. It-test tal-tqabbil bejn il-laboratorji wera li bil-metodu HPLC, il-valuri tallog Pow jistgħu jinkisbu sa fi ħdan ± 0,5 unitajiet tal-valuri tal-Flask tatTheżżiż (2). Paraguni oħra jistgħu jinstabu fid-dokumentazzjoni
(4)(5)(10)(11)(12). Graffs ta' korrelazzjoni bbażati fuq sustanzi ta' referenza
strutturalment relatati jagħtu l-iktar riżultati preċiżi (13).

SUSTANZI TA' REFERENZA
14. Sabiex il-fattur tal-kapaċità k imkejjel jiġi kkorrelat mal-Pow tiegħu, irid jiġi
stabbilit graff ta' kalibrazzjoni permezz ta' mill-anqas 6 punti (ara l-para
grafu 24). Huwa f'idejn l-utent li jagħżel is-sustanzi ta' referenza xierqa.
Normalment is-sustanzi ta' referenza għandu jkollhom valuri tal-log Pow li
jinkludu l-log Pow tas-sustanza tat-test, jiġifieri tal-inqas sustanza ta' refe
renza waħda għandu jkollha Pow ogħla minn dak tas-sustanza tat-test, u oħra
Pow inqas minn dak tas-sustanza tat-test. L-estrapolazzjoni għandha tintuża
biss f'każijiet eċċezzjonali. Idealment dawn is-sustanzi ta' referenza jkunu
strutturalment relatati mas-sustanza tat-test. Il-valuri tal-log Pow tas-sustanzi
ta' referenza użati għall-kalibrazzjoni għandhom ikunu bbażati fuq dejta
sperimentali affidabbli. Madankollu, għal sustanzi b'log Pow għoli (ġeneral
ment iktar minn 4), jistgħu jintużaw il-valuri kkalkolati sakemm ma tkunx
disponibbli dejta sperimentali affidabbli. Jekk jintużaw valuri estrapolati,
għandu jiġi kkwotat valur ta' limitu.

15. Huma disponibbli listi estensivi ta' valuri tal-log Pow għal ħafna gruppi ta'
sustanzi kimiċi (14)(15). Jekk dejta dwar il-koeffiċjent ta' partizzjoni tassustanzi strutturalment relatati ma tkunx disponibbli, tista' tintuża kalibraz
zjoni iktar ġenerali, stabbilita b'sustanzi ta' referenza oħra. Sustanzi ta' refe
renza rakkomandati u l-valuri Pow tagħhom huma elenkati fit-Tabella 1.
Għal sustanzi jonizzabbli, il-valuri mogħtija japplikaw għall-forma mhux
jonizzata. Il-valuri kienu ċċekkjati għall-plawżibbiltà u l-kwalità matul ittest ta' tqabbil bejn il-laboratorji.
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Tabella 1
Sustanzi ta' referenza rakkomandati
Numru CAS

Sustanza ta' referenza

log Pow

1

78-93-3

2-Butanon
(Metiletilketon)

0,3

2

1122-54-9

4-Aċetilpiridina

0,5

3

62-53-3

Anilinea

0,9

4

103-84-4

Aċetanilid

1,0

5

100-51-6

Alkoħol benżiliku

1,1

6

150-76-5

4-Metossifenol

1,3

pKa = 10,26

7

122-59-8

Aċidu fenossiaċetiku

1,4

pKa = 3,12

8

108-95-2

Fenol

1,5

pKa = 9,92

9

51-28-5

2,4-Dinitrofenol

1,5

pKa = 3,96

10

100-47-0

Benżonitril

1,6

11

140-29-4

Fenilaċetonitril

1,6

12

589-18-4

Alkoħol 4-metilbenzil

1,6

13

98-86-2

Aċetofenon

1,7

14

88-75-5

2-Nitrofenol

1,8

pKa = 7,17

15

121-92-6

Aċidu 3-nitrobenżojku

1,8

pKa = 3,47

16

106-47-8

4-Kloroanilina

1,8

pKa = 4,15

17

98-95-3

Nitrobenżen

1,9

18

104-54-1

Alkoħol taċ-ċinnamil
(Alkoħol ċinnamiku)

1,9

19

65-85-0

Aċidu benżojku

1,9

pKa = 4,19

20

106-44-5

p-Kreżol

1,9

pKa = 10,17

21

140-10-3
(trans)

Aċidu ċinnamiku

2,1

pKa = 3,89 (cis)
4,44 (trans)

22

100-66-3

Aniżol

2,1

23

93-58-3

Metilbenżoat

2,1

24

71-43-2

Benżen

2,1

25

99-04-7

Aċidu 3-metilbenżojku

2,4

pKa = 4,27

26

106-48-9

4-Klorofenol

2,4

pKa = 9,1

27

79-01-6

Trikloroetilen

2,4

28

1912-24-9

Atrażina

2,6

29

93-89-0

Benżoat tal-etil

2,6

pKa
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Numru CAS

Sustanza ta' referenza

log Pow

30

1194-65-6

2,6-Diklorobenżonitril

2,6

31

535-80-8

Aċidu 3-klorobenżojku

2,7

32

108-88-3

Toluwen

2,7

33

90-15-3

1-Naftol

2,7

34

608-27-5

2,3-Dikloroanilina

2,8

35

108-90-7

Klorobenżen

2,8

36

1746-13-0

Eter tal-fenil tal-allil

2,9

37

108-86-1

Bromobenżen

3,0

38

100-41-4

Etilbenżen

3,2

39

119-61-9

Benżofenon

3,2

40

92-69-3

4-Fenilfenol

3,2

41

89-83-8

Timol

3,3

42

106-46-7

1,4-Diklorobenżen

3,4

43

122-39-4

Difenilamina

3,4

44

91-20-3

Naftalen

3,6

45

93-99-2

Fenilbenżoat

3,6

46

98-82-8

Isopropilbenżen

3,7

47

88-06-2

2,4,6-Triklorofenol

3,7

48

92-52-4

Bifenil

4,0

49

120-51-4

Benżilbenżoat

4,0

50

88-85-7

2,4-Dinitro-6-sek-butilfenol

4,1

51

120-82-1

1,2,4-Triklorobenżen

4,2

52

143-07-7

Aċidu dodekanojku

4,2

53

101-84-8

Etere tad-difenil

4,2

54

85-01-8

Fenantren

4,5

55

104-51-8

n-Butilbenżen

4,6

56

103-29-7

Dibenżil

4,8

57

3558-69-8

2,6-Difenilpiridina

4,9

58

206-44-0

Fluworanten

5,1

59

603-34-9

Trifenilamina

5,7

60

50-29-3

DDT

6,5

pKa

pKa = 3,82

pKa = 9,34

pKa = 9,54

pKa = 0,79

pKa = 6

pKa = 5,3
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DESKRIZZJONI TAL-METODU
Stima preliminari tal-koeffiċjenti ta' partizzjoni
16. Jekk ikun hemm bżonn, il-koeffiċjent ta' partizzjoni tas-sustanza tat-test
jista' jiġi stmat idealment permezz ta' metodu ta' kalkolu (ara l-Appendiċi,
jew fejn ikun xieraq, permezz tal-proporzjon tas-solubbiltà tas-sustanza tattest fis-solventi puri.

Apparat
17. Huwa meħtieġ kromatografu b'fażi likwida mgħammar b'pompa b'ritmu
baxx u sistema ta' detezzjoni xierqa. Huwa applikabbli rilevatur tal-UV, li
juża tul ta' mewġa ta' 210 nm, jew rilevatur tal-RI għal varjetà wiesgħa ta'
gruppi ta' sustanzi kimiċi. Il-preżenza ta' gruppi polari fil-fażi stazzjonarja
tista' serjament ixxekkel il-prestazzjoni tal-kolonna HPLC. Għalhekk, ilfażijiet stazzjonarji għandu jkollhom perċentwal minimu ta' gruppi polari
(16). Jista' jintuża ppakkjar f'fażi inversa tal-mikropartikulati kummerċjali
jew kolonni ppakkjati bil-lest. Tista' titqiegħed kolonna ta' lqugħ bejn issistema ta' injezzjoni u l-kolonna analitika.

Fażi mobbli
18. Jintużaw metanol tal-grad HPLC u ilma dejonizzat jew distillat biex jitħejja
s-solvent ta' elużjoni, li jitneħħielu l-gass qabel jintuża. Għandha tintuża
elużjoni isokratika. Għandhom jintużaw proporzjonijiet ta' metanol/ilma
b'kontenut minimu ta' ilma ta' 25 %. Ġeneralment taħlita ta' 3:1 (v/v) meta
nol/ilma hija sodisfaċenti għall-elużjoni ta' sustanzi b'log P ta' 6 fi żmien
siegħa, b'rata ta' fluss ta' 1 ml/min. Għal sustanzi b'log P ikbar minn 6, jaf
ikun hemm bżonn li jitqassar il-ħin ta' elużjoni (u dawk tas-sustanzi ta'
referenza) billi titnaqqas il-polarità tal-fażi mobbli jew it-tul tal-kolonna.

19. Is-sustanza tat-test u s-sustanzi ta' referenza għandhom ikunu solubbli filfażi mobbli f'konċentrazzjoni suffiċjenti li tippermetti d-detezzjoni tagħhom.
Jistgħu jintużaw addittivi mat-taħlita ta' metanol/ilma f'każijiet eċċezzjonali
biss, peress li dawn jibdlu l-proprjetajiet tal-kolonna. F'dawn il-każijiet,
għandu jiġi kkonfermat li l-ħin ta' żamma tas-sustanzi tat-test u ta' referenza
mhumiex influwenzati. Jekk it-taħlita ta' metanol/ilma ma tkunx xierqa,
jistgħu jintużaw taħlitiet ta' solvent/ilma organiċi oħrajn, eż. etanol/ilma,
aċetonitril/ilma jew isopropil alkoħol (2-propanol)/ilma.

20. Il-pH tal-elwent huwa essenzjali għal sustanzi jonizzabbli. Għandu jkun fi
ħdan il-medda pH operattiva tal-kolonna, ġeneralment bejn 2 u 8. Huwa
rakkomandat ibbaferjar. Għandha tingħata attenzjoni biex jiġu evitati preċi
pitazzjoni tal-melħ u tgħarriq tal-kolonna li jseħħu b'xi taħlitiet tal-fażi/bafer
organiċi. Il-kejliet tal-HPLC b'fażijiet stazzjonari bbażati fuq is-siliċju b'pH
ogħla minn 8 normalment mhumiex rakkomandati peress li l-użu ta' fażi
mobbli alkalina tista' tikkawża tgħarriq fil-prestazzjoni tal-kolonna.

Soluti
21. Is-sustanzi tat-test u ta' referenza għandhom ikunu kemm jista' jkun puri
biżżejjed sabiex jiġu assenjati l-ogħla livelli fil-kromatogrammi għassustanzi rispettivi. Is-sustanzi li għandhom jintużaw għall-finijiet tal-ittestjar
jew il-kalibrazzjoni jinħallu fil-fażi mobbli jekk ikun possibbli. Jekk solvent
minbarra l-fażi mobbli jintuża biex iħoll is-sustanzi tat-test u ta' referenza,
il-fażi mobbli għandha tintuza għad-dilwizzjoni finali qabel l-injezzjoni.

Kundizzjonijiet tat-test
22. It-temperatura matul il-kejl ma għandhiex tvarja b'aktar minn ± 1 °C.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 183
▼M6
Determinazzjoni tal-ħin mejjet to
23. Il-ħin mejjet t0 jista' jitkejjel permezz ta' sustanzi organiċi mhux miżmuma
(eż. tjourea jew formamid). Jista' jiġi derivat ħin mejjet iktar preċiż millħinijiet ta' żamma mkejla jew sett ta' madwar seba' membri ta' serje
omologa (eż. n-alkil metil ketoni) (17). Il-ħinijiet ta' żamma tR (nC + 1)
jiġu pplottjati mat-tR (nC), fejn nC huwa n-numru ta' atomi tal-karbonju.
Tinkiseb linja dritta, tR (nC + 1) = A tR (nC) + (1 – A)t0, meta A, li
tirrappreżenta k(nC + 1)/k(nC), tkun kostanti. Il-ħin mejjet t0 jinkiseb millinterċett (1 – A)t0 u l-gradjent A.
Ekwazzjoni ta' Rigressjoni
24. Il-pass li jmiss huwa li tiġi pplottjata korrelazzjoni ta' log k ma' log P għal
sustanzi ta' referenza xierqa b'valuri log P qrib il-valur mistenni għassustanza tat-test. Fil-prattika, jiġu injettati minn 6 sa 10 sustanzi ta' refe
renza fl-istess ħin. Il-perjodi ta' żamma huma ddeterminati, preferibbilment
fuq integratur ta' reġistrazzjoni marbut mas-sistema ta' detezzjoni. Il-loga
ritmi korrispondenti tal-fatturi ta' kapaċità, log k, huma pplottjati bħala
funzjoni ta' log P. L-ekwazzjoni ta' rigressjoni titwettaq f'intervalli regolari,
tal-inqas darba kuljum, sabiex jittieħed kont tal-bidliet possibbli fil-prestaz
zjoni tal-kolonna.
DETERMINAZZJONI TAL-POW TAS-SUSTANZA TAT-TEST
25. Is-sustanza tat-test tiġi injettata fl-iżgħar kwantitajiet traċċabbli. Il-ħin ta'
żamma huwa ddeterminat darbtejn. Il-koeffiċjent tal-partizzjoni tas-sustanza
tat-test, jinkiseb bl-interpolazzjoni tal-fattur tal-kapaċità kkalkolat fuq ilgraff tal-kalibrazzjoni. Għal koeffiċjenti ta' partizzjoni baxxi ħafna u għolja
ħafna, hija meħtieġa estrapolazzjoni. Speċjalment f'dawn il-każijiet, għandha
tingħata attenzjoni lil-limiti ta' kunfidenza tal-linja ta' rigressjoni. Jekk il-ħin
ta' żamma tal-kampjun ma jaqax taħt il-medda tal-ħinijiet ta' żamma
miksuba għall-istandards, għandu jiġi kkwotat valur ta' limitu.
DEJTA U RAPPORTAR
Rapport tat-test
26. Dan li ġej għandu jiġi inkluż fir-rapport:
— jekk tkun iddeterminata, l-istima preliminari tal-koeffiċjent tal-partiz
zjoni, il-valuri stmati u l-metodu użat; u jekk intuża metodu ta' kalkolu,
id-deskrizzjoni sħiħa tiegħu inkluż l-identfikazzjoni tal-bażi ta' dejta u
informazzjoni ddettaljata dwar l-għażla tal-frammenti;
— is-sustanzi tat-test ta' referenza: il-purità, il-formula strutturali u n-numru
CAS,
— deskrizzjoni tat-tagħmir u l-kundizzjonijiet operattivi: il-kolonna anali
tika, il-kolonna ta' lqugħ,
— il-fażi mobbli, il-mezzi ta' detezzjoni, il-medda tat-temperatura, il-pH;
— il-profili ta' elużjoni (kromatogrammi);
— il-ħin mejjet u kif tkejjel;
— id-dejta u d-dokumentazzjoni dwar iż-żamma tal-valuri tal-log Pow għal
sustanzi ta' referenza użati fil-kalibrazzjoni;
— dettalji dwar linja ta' rigressjoni mdaħħla (log k meta mqabbel ma' log
Pow) u l-koeffiċjent ta' korrelazzjoni tal-linja inklużi l-intervalli ta' kunfi
denza;
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— dejta ta' żamma medja u valur tal-log Pow interpolat għas-sustanza tattest;
— fil-każ ta' taħlita: il-kromatogramma tal-profil ta' elużjoni bil-valuri ta'
limitu indikati;
— il-valuri tal-log Pow relattivi għall- % taż-żona tal-ogħla livell ta' Pow;
— kalkolu permezz ta' linja ta' rigressjoni;
— valuri tal-log Pow medji ppeżati kkalkolati, fejn ikun xieraq.
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Appendiċi
Metodi ta' kalkolu tal-POW
INTRODUZZJONI
1.

Dan l-appendiċi jipprovdi introduzzjoni qasira għall-kalkolu tal-Pow. Għal
iktar informazzjoni, il-qarrej għandu jirreferi għall-kotba (1)(2).

2.

Il-valuri kkalkolati tal-Pow jintużaw għal:
— deċiżjoni dwar liema metodu sperimentali għandu jintuża: Metodu talFlask Mheżżeż għal log Pow bejn – 2 u 4 u metodu HPLC għal log Pow
bejn 0 u 6;
— l-għażla tal-kundizzjonijiet li għandhom jintużaw fl-HPLC (sustanzi ta'
referenza, proporzjon ta' metanol/ilma);
— il-verifika tal-plawżibbiltà tal-valuri miksuba permezz ta' metodi speri
mentali;
— l-għoti ta' stima meta ma jkunux jistgħu applikati metodi sperimentali.
Prinċipju tal-metodi ta' kalkolu

3.

Il-metodi ta' kalkolu ssuġġeriti hawnhekk huma bbażati fuq il-frammentaz
zjoni teoretika tal-molekula f'sottostrutturi xierqa għal liema huma magħ
rufin żidiet fil-log Pow affidabbli. Il-log Pow jinkiseb billi l-valuri tal-fram
menti jiżdiedu mat-termini ta' korrezzjoni għall-interazzjonijiet intramoleku
lari. Huma disponibbli listi ta' kostanti frammentati u termini ta' korrezzjoni
(1)(2)(3)(4)(5)(6). Xi wħud huma aġġornati regolarment (3).
Affidabbiltà tal-valuri kkalkolati

4.

B'mod ġenerali, l-affidabbiltà tal-metodi ta' kalkolu tonqos hekk kif tiżdied
il-kumplessità tas-sustanza studjata. Fil-każ ta' molekuli sempliċi b'piż mole
kulari baxx u b'grupp funzjonali wieħed jew tnejn, wieħed jista' jistenna
devjazzjoni ta' 0,1 sa 0,3 unitajiet ta' log Pow bejn ir-riżultati tal-metodi ta'
frammentazzjoni differenti u l-valuri mkejla. Il-marġni ta' żball sejjer jidde
pendi fuq l-affidabbiltà tal-kostanti tal-frammenti użati, il-ħila li jingħarfu linterazzjonijiet intramolekulari (eż. ir-rabtiet tal-idroġenu) u l-użu xieraq tattermini ta' korrezzjoni. Fil-każ ta' sustanzi jonizzanti, iċ-ċarġ u l-grad ta'
jonizzazzjoni għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni (10).
Metodu Fujita-Hansch π

5.

Il-kostant tas-sostitwent idrofobiku, π, introdott oriġinarjament minn Fujita
et al. (7) huwa ddefinit bħala:
π

X = log Pow (PhX) – log Pow (PhH)

fejn PhX huwa derivattiv aromatiku u PhH huwa s-sustanza ewlenija.
eż.

π

Cl

= log Pow (C6H5Cl) – log Pow (C6H6)
= 2,84 – 2,13
≥ 0,71

Il-π-metodu huwa primarjament ta' interess għal sustanzi aromatiċi. Huma
disponibbli valuri-π għal numru kbir ta' sostitwenti (4)(5).
Metodu Rekker
6.

Permezz tal-metodu Rekker (8) il-valur tal-Pow huwa kkalkolat bħala:
LogPow ¼

X
i

ai f i þ

X
j

ðinteractiontermsÞ
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fejn ai huwa n-numru ta' drabi li jseħħ framment partikolari fil-molekula u fi
huwa ż-żieda fil-Pow tal-framment. It-termini ta' interazzjoni jistgħu jiġu
espressi bħala multiplu integrali ta' kostanti wieħed Cm (l-hekk imsejjaħ
“kostanti maġiku”). Il-kostanti tal-framment fi u Cm ġew iddeterminati
minn lista ta' 1 054 valur Pow sperimentali ta' 825 sustanza permezz ta'
analiżi tar-rigressjoni tal-multipli (6)(8). Id-determinazzjoni tat-termini ta'
interazzjoni ssir skont regoli stabbiliti (6)(8)(9).
Metodu Hansch-Leo
7.

Permezz tal-metodu Hansh u Leo (4), il-valur tal-log Pow huwa kkalkolat
bħala:

Log Pow ¼

X
i

ai fi þ

X

b j Fj

j

fejn fi huwa kostant tal-framment, Fj terminu ta' korrezzjoni (fattur), ai u bj
il-frekwenza korrispondenti tal-okkorrenza. Lista ta' valuri frammentali
atomiċi u tal-grupp tat-termini ta' korrezzjoni Fj kienet idderivata b'appros
simazzjoni minn valuri Pow sperimentali. It-termini tal-korrezzjoni tqassmu
f'diversi klassijiet differenti (1)(4). Il-pakketti tas-softwer ġew żviluppati
biex iqisu r-regoli u t-termini ta' korrezzjoni kollha (3).
METODU KKOMBINAT
8.

Il-kalkolu tal-log Pow ta' molekuli kumplessi jista' jittejjeb b'mod konside
revoli, jekk il-molekula tinqasam f'sottostrutturi ikbar għal liema jkunu
disponibbli valuri log Pow affidabbli mit-tabelli (3)(4) jew minn miżuri
eżistenti. Imbagħad, it-tali frammenti (eż. eteroċikli, antrakinon, ażobenżen)
jistgħu jiġu kkombinati mal-valuri Hansch π jew mal-kostanti tal-frammenti
ta' Rekker jew Leo.

Rimarki
i) Il-metodi ta' kalkolu huma applikabbli biss ma' sustanzi parzjalment jew
kompletament jonizzati meta jitqiesu l-fatturi ta' korrezzjoni meħtieġa.
ii) Jekk wieħed jista' jassumi l-eżistenza ta' rabtiet tal-idroġenu intramolekulari,
għandhom jiżdiedu t-termini ta' korrezzjoni korrispondenti (madwar + 0,6 sa
+ 1,0 unitajiet ta' log Pow) (1). Indikazzjonijiet dwar il-preżenza ta' tali rabtiet
tista' tinkiseb minn mudelli tridimensjonali jew dejta spektroskopika.
iii) Jekk ikunu possibbli diversi forom tawtomeriċi, l-iktar forma probabbli
għandha tintuża bħala l-bażi tal-kalkolu.
iv) Ir-reviżjonijiet tal-listi ta' kostanti frammentati għandhom jiġu segwiti b'at
tenzjoni.
LETTERATURA DWAR IL-METODI TA' KALKOLU
(1) W.J. Lyman, W.F. Reehl and D.H. Rosenblatt (ed.). Handbook of Chemical
Property Estimation Methods, McGraw-Hill, New York (1982).
(2) W.J. Dunn, J.H. Block and R.S. Pearlman (ed.). Partition Coefficient, Deter
mination and Estimation, Pergamon Press, Elmsford (New York) and
Oxford (1986).
(3) Pomona College, Medicinal Chemistry Project, Claremont, California
91711, USA, Log P Database and Med. Chem. Software (Program
CLOGP-3).
(4) C. Hansch and A.J. Leo. Substituent Constants for Correlation Analysis in
Chemistry and Biology, John Wiley, New York (1979).
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(6) R. F. Rekker, H. M. de Kort. (1979). The hydrophobic fragmental constant:
An extension to a 1 000 data point set. Eur. J. Med. Chem. — Chim. Ther.
14, 479.
(7) Toshio Fujita, Junkichi Iwasa & Corwin Hansch (1964). A New Substituent
Constant, π, Derived from Partition Coefficients. J. Amer. Chem. Soc. 86,
5175.
(8) R.F. Rekker. The Hydrophobic Fragmental Constant, Pharmacochemistry
Library, Vol. 1, Elsevier, New York (1977).
(9) C.V. Eadsforth and P. Moser. (1983). Assessment of Reverse Phase Chro
matographic Methods for Determining Partition Coefficients. Chemosphere.
12, 1459.
(10) R.A. Scherrer. ACS — Symposium Series 255, p. 225, American Chemical
Society, Washington, D.C. (1984).
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A.25.

KOSTANTI TA' DISSOĊJAZZJONI FL-ILMA (METODU TA'
WINKLER — METODU SPETTROFOTOMETRIKU —
METODU KONDUTTOMETRIKU)

INTRODUZZJONI
Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linja gwida tat-test 112 (1981)
tal-OECD
Prerekwiżiti
— Metodu analitiku xieraq
— Is-solubilità fl-ilma
Informazzjoni ta' gwida
— Formula strutturali
— Il-konduttività elettrika għall-metodu konduttometriku
Dikjarazzjonijiet kwalifikati
— Il-metodi ta' ttestjar jistgħu jsiru fuq sustanzi puri jew ta' grad kummerċjali.
Għandhom jiġu kkunsidrati l-effetti possibbli tal-impuritajiet fuq ir-riżultati.
— Il-metodu ta' Winkler mhuwiex adattat għal sustanzi b'solubilità baxxa (ara
Soluzzjonijiet tat-test, iktar 'il quddiem).
— Il-metodu spettrofotometriku huwa applikabbli biss għal sustanzi li għandhom
spettri tal-assorbiment tal-UV/VIS effettivament differenti għall-forom dissoċ
jati u mhux dissoċjati. Dan il-metodu jista' jkun adattat ukoll għal sustanzi
b'solubilità baxxa u għal dissoċjazzjonijiet mhux aċidi/bażi, eż. formazzjoni
kumplessa.
— Fil-każijiet li fihom tapplika l-ekwazzjoni ta' Onsager, jista' jintuża l-metodu
konduttometriku, anki f'konċentrazzjonijiet moderatament baxxi u anki f'ka
żijiet għal ekwilibriji mhux aċidi/bażi.
Dokumenti standard
Dan il-metodu ta' ttestjar huwa bbażat fuq metodi mogħtijin fir-referenzi elenkati
fit-taqsima “Tagħrif” u fil-Preliminary Draft Guidance for Premanufacture Noti
fication EPA tat-18 ta' Awwissu, 1978.
METODU — INTRODUZZJONI, SKOP, KAMP TA' APPLIKAZZJONI, RILE
VANZA, APPLIKAZZJONI U LIMITI TAT-TEST
Id-dissoċjazzjoni ta' sustanza fl-ilma hija ta' importanza fil-valutazzjoni tal-impatt
tagħha fuq l-ambjent. Tirregola l-forma tas-sustanza li min-naħa tagħha tistabbi
lixxi l-imġiba u t-trasport tagħha. Tista' taffettwa l-adsorbiment tas-sustanza
kimika fuq il-ħamriji u s-sedimenti u l-assorbiment fiċ-ċelloli bijoloġiċi.
Definizzjonijiet u unitajiet
Id-dissoċjazzjoni hija l-qsim irriversibbli f'żewġ speċijiet kimiċi jew iktar li
jistgħu jkunu joniċi. Ġeneralment il-proċess ikun indikat bi
RX Ð R++ X –
u l-kostant ta' ekwilibriju tal-konċentrazzjoni li jirregola r-reazzjoni huwa

K¼

½Rþ â½X Ä â
½RX â

Pereżempju, fil-każ partikolari li fih R huwa idroġenu (is-sustanza hija aċidu), ilkostant huwa
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K α ¼ ½H þ â ·

½X Ä â
½HX â

jew
pK α ¼ pH Ä log

½X Ä â
½HX â

Sustanzi ta' referenza
Is-sustanzi ta' referenza li ġejjin mhux bilfors jintużaw fil-każijiet kollha meta tiġi
investigata sustanza ġdida. Primarjament jiġu pprovduti sabiex kultant ikun jista'
jiġi kkalibrat il-metodu u sabiex tingħata l-possibbiltà li jitqabblu r-riżultati meta
jiġi applikat metodu ieħor.

pKa (1)

Temp. f'°C

p-Nitrofenol

7.15

25 (1)

Aċidu benżojku

4.12

20

p-Kloroanilina

3.93

20

(1) Ma hemm l-ebda valur disponibbli għal 20 °C, iżda jista' jiġi supponut li l-varjabbiltà
tar-riżultati tal-kejl hija ikbar mid-dipendenza tat-temperatura mistennija

Tajjeb li wieħed ikollu sustanza b'bosta pKs kif indikat fil-Prinċipju tal-metodu,
hawn taħt. Sustana bħal din tista' tkun:

Aċidu ċitriku

pKa (8)

Temp. f'°C

1) 3,14

20

2) 4,77

20

3) 6,39

20

Il-prinċipju tal-metodu ta' ttestjar
Il-proċess kimiku deskritt ġeneralment ftit ikun dipendenti mit-temperatura filmedda ta' temperaturi rilevanti għall-ambjent. Id-determinazzjoni tal-kostant ta'
dissoċjazzjoni teħtieġ kejl tal-konċentrazzjonijiet tal-forom dissoċjati u mhux
dissoċjati tas-sustanza kimika. Bl-għarfien tal-istekjometrija tar-reazzjoni ta'
dissoċjazzjoni indikata fid-Definizzjonijiet u unitajiet, iktar 'il fuq, jista' jiġi stab
bilit il-kostant it-tajjeb. Fil-każ partikolari deskritt f'dan il-metodu ta' ttestjar, issustanza qiegħda ġġib ruħha bħala aċidu jew bażi, u d-determinazzjoni tista' ssir
l-aħjar billi jiġu stabbiliti l-konċentrazzjonijiet rilevanti tal-forom jonizzati u
mhux jonizzati tas-sustanza u l-pH tas-soluzzjoni. Ir-relazzjoni bejn dawn ittermini tingħata fl-ekwazzjoni għall-pKa f'Definizzjonijiet u unitajiet, iktar 'il
fuq. Ċerti sustanzi jesibixxu iktar minn kostant ta' dissoċjazzjoni wieħed u jistgħu
jiġu żviluppati ekwazzjonijiet simili. Uħud mill-metodi deskritti hawnhekk huma
adattati wkoll għal dissoċjazzjoni mhux aċida/bażi.
Kriterji tal-kwalità
Ripetibbiltà
Il-kostant ta' dissoċjazzjoni għandu jiġi rreplikat (tal-inqas tliet determinazzjoni
jiet) għal unità fi ħdan ± 0.1 unità log.
DESKRIZZJONI TAL-PROĊEDURI TA' TEST
Hemm żewġ approċċi bażiċi għad-determinazzjoni tal-pKa. Wieħed jinvolvi
titrazzjoni ta' ammont magħruf ta' sustanza b'aċidu jew bażi standard, kif xieraq;
l-ieħor jinvolvi l-istabbiliment tal-konċentrazzjoni relattiva tal-forom jonizzati u
mhux jonizzati u d-dipendenza tagħha mill-pH.
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Preparamenti
Il-metodi bbażati fuq dawk il-prinċipji jistgħu jiġu kklassifikati bħala proċeduri
ta' titrazzjoni, ta' spettrofotometrija u ta' konduttometrija.
Soluzzjonijiet tat-test
Għall-metodu ta' Winkler u l-metodu konduttometriku, is-sustanza kimika
għandha tiġi dissolta f'ilma distillat. Għal metodi spettrofotometriċi u oħrajn,
jintużaw soluzzjonijiet mewwieta. Il-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test ma
għandhiex taqbeż l-inqas wieħed bejn 0.01 M jew nofs il-konċentrazzjoni tassaturazzjoni, u l-iktar forma pura disponibbli tas-sustanza għandha tintuża fittiswir tas-soluzzjonijiet. Jekk is-sustanza jkollha solubilità medja, tista' tiġi
dissolta f'ammont żgħir ta' solvent li jitħallat mal-ilma qabel ma jiżdiedu lkonċentrazzjonijiet indikati hawn fuq.
Is-soluzzjonijiet għandhom jiġu vverifikati għall-preżenza ta' emulsjonijiet bl-użu
ta' raġġ ta' Tyndall, speċjalment jekk jintuża kosolvent sabiex tissaħħaħ is-solu
bilità. Meta jintużaw soluzzjonijiet mewwieta, il-konċentrazzjoni tal-bafer ma
għandhiex taqbeż iż-0.05 M.
Kundizzjonijiet tat-test
Temperatura
It-temperatura għandha tiġi kkontrollata sa tal-inqas ± 1 °C. Id-determinazzjoni
idealment għandha ssir f'20 °C.
Jekk ikun hemm suspett ta' dipendenza sinifikanti fuq it-temperatura, id-determi
nazzjoni għandha ssir f'tal-inqas żewġ temperaturi oħrajn. L-intervalli tat-tempe
ratura għandhom ikunu ta' 10 °C f'dan il-każ u l-kontroll tat-temperatura
± 0.1 °C.
Analiżijiet
Il-metodu sejjer jiġi stabbilit mill-għamla tas-sustanza li tkun qiegħda tiġi ttest
jata. Irid ikun sensittiv biżżejjed sabiex ikunu jistgħu jiġu stabbiliti l-ispeċijiet
differenti f'kull konċentrazzjoni tas-soluzzjoni tat-test.
It-twettiq tat-test
Il-metodu ta' Winkler
Is-soluzzjoni tat-test tiġi stabbilita b'titrazzjoni bis-soluzzjoni bażi jew aċida stan
dard kif xieraq, billi titkejjel il-pH wara kull żieda ta' soluzzjoni titrata.
Għandhom isiru minimu ta' 10 żidiet addizzjonali qabel il-punt ta' ekwivalenza.
Jekk l-ekwilibriju jintlaħaq malajr biżżejjed, jista' jintuża potentjometru tar-reġis
trazzjoni. Għal dan il-metodu, kemm il-kwantità totali tas-sustanza kif ukoll ilkonċentrazzjoni tagħha jridu jkunu magħrufin bl-eżatt. Iridu jittieħdu prekawzjo
nijiet sabiex jiġi eskluż id-diossidu tal-karbonju. Dettalji dwar il-proċedura, ilprekawzjonijiet, u l-kalkolu jingħataw f'testijiet standard, eż. referenzi (1), (2),
(3), (4).
Il-metodu spettrofotometriku
Tul tal-mewġa jinstab meta l-forom jonizzati u mhux jonizzati tas-sustanzi
jkollhom koeffiċjenti ta' estinzjoni konsiderevolment differenti. L-ispettru ta'
assorbiment tal-UV/VIS jinkiseb minn soluzzjonijiet ta' konċentrazzjoni kostanti
taħt kundizzjoni tal-pH li fiha s-sustanza essenzjalment ma tkunx jonizzata u
kompletament jonizzata u f'bosta pHs intermedji. Dan jista' jsir, jew billi jiżdiedu
inkrementi ta' aċidu kkonċentrat (bażi) ma' volum relattivament kbir ta' soluzzjoni
tas-sustanza f'bafer b'bosta komponenti, inizjalment f'pH għolja (baxxa) (ref. 5),
jew billi jiżdiedu volumi ndaqs ta' soluzzjoni ewlenija tas-sustanza, pereżempju
fl-ilma, il-metanol, ma' volumi kostanti ta' bosta soluzzjonijiet mewwieta li
jkopru l-medda ta' pH mixtieqa. Mill-valuri tal-pH u l-assorbiment fit-tul talmewġa magħżula, jiġi kkalkolat numru suffiċjenti ta' valuri għall-pKa billi tintuża
dejta minn tal-inqas 5 pHs meta s-sustanza tkun tal-inqas 10 fil-mija u inqas
minn 90 fil-mija jonizzata. Id-dettalji sperimentali ulterjuri u l-metodu ta' kalkolu
jintgħataw fir-referenza (1).
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Il-metodu konduttometriku
Bl-użu ta' ċellola ta' kostant żgħir u magħruf taċ-ċellola, titkejjel il-konduttività
ta' soluzzjoni ta' madwar 0.1 M tas-sustanza f'ilma tal-konduttività. Jitkejlu wkoll
il-konduttivitajiet ta' numru ta' dilwizzjonijiet li jsiru bi preċiżjoni ta' din issoluzzjoni. Il-konċentrazzjoni titnaqqas bin-nofs kull darba, u s-serje għandha
tkopri tal-inqas ordni ta' kobor fil-konċentrazzjoni. Il-konduttività ta' limitazzjoni
f'dilwizzjoni infinita tinstab billi jsir esperiment simili b'melħ NA u bl-estrapo
lazzjoni. Imbagħad il-grad ta' dissoċjazzjoni jkun jista' jiġi kkalkolat mill-kondut
tività ta' kull soluzzjoni bl-użu tal-ekwazzjoni Onsager, u b'hekk bl-użu tal-Liġi
ta' Dilwizzjoni Ostwald jista' jiġi kkalkolat il-kostant ta' dissoċjazzjoni bħala
K = α2C/(1 – α) fejn C hija l-konċentrazzjoni f'moli kull litru u α hija l-frazzjoni
dissoċjata. Iridu jittieħdu prekawzjonijiet sabiex jiġi eskluż is-CO2. Id-dettalji
sperimentali ulterjuri u l-metodu ta' kalkolu jintgħataw fit-testi standard u firreferenzi (1), (6) u (7).

DEJTA U RAPPORTAR
Trattament tar-riżultati
Il-metodu ta' Winkler
Il-pKa hija kkalkolata għal 10 punti mkejlin fuq il-kurva ta' titrazzjoni. Jiġu
kkalkolati d-devjazzjoni medja u d-devjazzjoni standard tat-tali valuri pKa.
Plott tal-pH kontra l-volum tal-bażi jew l-aċidu standard għandha tkun inkluża
flimkien ma' preżentazzjoni f'tabelli.

Il-metodu spettrofotometriku
L-assorbiment u l-pH huma mqegħdin f'tabella minn kull spettru. Tal-inqas
ħames valuri għall-pKa huma kkalkolati mill-punti ta' data tal-ispettri intermedji,
u jiġu kkalkolati d-devjazzjoni medja u dik standard ta' dawn ir-riżultati wkoll.

Il-metodu konduttometriku
Il-konduttività ekwivalenti Λ hija kkalkolata għal kull konċentrazzjoni tal-aċidu u
għal kull konċentrazzjoni ta' taħlita ta' ekwivalenti ta' aċidu, flimkien ma' 0.98
ekwivalenti ta' idrossidu tas-sodju mingħajr karbonat. L-aċidu huwa eċċessiv
sabiex jiġi evitat OH– eċċessiv minħabba l-idroliżi. 1/Λ tiġi pplottjata kontra
Λ _ tal-melħ tista' tinstab bl-estrapolazzjoni għal konċentrazzjoni żero.

Λo tal-aċidu tista' tiġi kkalkolata billi jintużaw il-valuri tat-tagħrif għal H+ u Na+.
Il-pKa tista' tiġi kkalkolata minn α = Λi /Λo u Ka = α2C/(1 – α) għal kull
konċentrazzjoni. Valuri aħjar għall-Ka jistgħu jinkisbu billi jsiru korrezzjonijiet
għall-mobilità u l-attività. Għandhom jiġu kkalkolati d-devjazzjoni medja u ddevjazzjoni standard tal-valuri pKa.

Rapport tat-test
Id-dejta mhux ipproċessata u l-valuri pKa kkalkolati kollha għandhom jiġu sotto
messi flimkien mal-metodu ta' kalkolu (idealment f'forma ta' tabelli, kif issuġġerit
fir-ref. 1) u hekk ukoll il-parametri statistiċi deskritti iktar 'il fuq. Għall-metodi ta'
Winkler, għandhom jingħataw id-dettalji tal-istandardizzazzjoni tas-soluzzjonijiet
titrati.

Għall-metodu spettrofotometriku, għandhom jiġu sottomessi l-ispettri kollha.
Għall-metodu konduttometriku, għandhom jiġu rrapportati d-dettalji tad-determi
nazzjoni tal-kostant taċ-ċelloli. Għandha tingħata informazzjoni dwar it-teknika
użata, il-metodi analitiċi u l-għamla ta' kwalunkwe bafer użat.

Għandha tiġi rrapportata t-temperatura (jew temperaturi) tat-test.
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1973).
(6) ASTM D 1125 — Annual ASTM Standards, Philadelphia, 1974.
(7) Standard Method 205 — APHA/AWWA/NPCF (see above (4)).
(8) Handbook of Chemistry and Physics, 60th ed. CRC-Press, Boca Raton,
Florida, 33431 (1980).

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 194
▼B
PARTI B: METODI GĦAD-DETERMINAZZJONI TAT-TOSSIĊITÀ U
EFFETTI OĦRA TAS-SAĦĦA
WERREJ
DAĦLA ĠENERALI

B.1.bis.

TOSSIĊITÀ ORALI AKUTA – PROĊEDURA GĦAL DOŻA
FISSA

B.1.tris.

TOSSIĊITÀ ORALI AKUTA – METODU TAL-KLASSIFIKA
TOSSIKA AKUTA

B.2.

TOSSIĊITÀ TA’ INALAZZJONI AKUTA

B.3.

TOSSIĊITÀ AKUTA (DERMALI)

B.4.

TOSSIĊITÀ AKUTA: IRRITAZZJONI/KORRUŻJONI TALĠILDA

B.5.

IRRITAZZJONI AKUTA TAL-GĦAJNEJN/KORRUŻJONI

B.6.

SENSITIZZAZZJONI TAL-ĠILDA

B.7.

STUDJU DWAR IT-TOSSIĊITÀ ORALI TA’ DOŻA RIPETUTA
KULL 28 JUM FIR-RODITURI

B.8.

TOSSIĊITÀ TA’ INALAZZJONI SUBAKUTA: STUDJU TA’ 28
JUM

B.9.

DOŻI REPETUTI (28 jum) TOSSIĊITÀ (DERMALI)

B.10.

TEST IN VITRO TA' ABERRAZZJONI KROMOŻOMIKA FILMAMMIFERI

B.11.

TEST
TAL-ABERRAZZJONI
MUDULLUN TAL-MAMMIFERI

B.12.

TEST TAL-MIKRONUKLEU FL-ERITROĊITI MAMMIFERI

B.13/14.

MUTAĠENIĊITÀ – TEST TA' MUTAZZJONI RIVERSIVA TA'
BATTERJI

B.17.

MUTAĠENEĊITÀ – TEST TAL-MUTAZZJONI TAL-ĠENE
TAĊ-ĊELLULA TAL-MAMMIFERI IN VITRO

B.21.

TEST TAT-TIBDIL TAL-ĠENI F’ĊELLULI MAMMIFERI IN
VITRO

B.22.

TEST LETALI DOMINANTI TAL-MAMMALI ĠERRIERA

FIL-KROMOŻOMI

TAL-
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B.23.

TEST DWAR ANORMALITÀ FIL-KROMOŻOMI SPERMATO
GONI TAL-MAMMIFERI

B.25.

IT-TRASLOKAZZJONI TAL-ĠRIEDEN LI TITTIEĦED

B.26.

EŻAMI TA’ TOSSIĊITA ORALI SUB-KRONIKU ESPERI
MENT BIS-SOMMINISTRAZZJONI ORALI RIPETUTA TA’
DOŻA GĦAL 90 ĠURNATA BL-UŻU TA’ SPEĊJI TA’ ANNI
MALI GERRIEMA

B.27.

EŻAMI TA’ TOSSIĊITÀ ORALI SUB-KRONIKU ESPERI
MENT BIS-SOMMINISTRAZZJONI ORALI RIPETUTA TA’
DOŻI GĦAL 90 ĠURNATA BL-UŻU TA’ SPEĊI TA’ ANNI
MALI MHUX GERRIEMA

B.28.

STUDJU
TAT-TOSSIĊITÀ
DERMALI
SUB-KRONIKA
STUDJU DERMALI TAD- DOŻA RIPETUT GĦAL 90
ĠURNATA LI JUŻA SPEĊI TA’ MAMMALI GERRIEMA

B.29.

TOSSIĊITÀ TA’ INALAZZJONI SUBKRONIKA: STUDJU TA’
90 JUM

B.30.

STUDJI DWAR TOSSIĊITÀ KRONIKA

B.31.

STUDJU TAT-TOSSIĊITÀ FL-IŻVILUPP PRENATALI

B.32.

STUDJI DWAR IL-KARĊINOĠENIĊITÀ

B.33.

STUDJI KONĠUNTI DWAR TOSSIĊITÀ KRONIKA/KARĊI
NOĠENIĊITÀ

B.34.

TEST TA’ TOSSIĊITÀ FUQ IR-RIPRODUZZJONI FUQ ĠENE
RAZZJONI WAĦDA

B.35.

STUDJU TAT-TOSSIĊITÀ REPRODUTTIVA FUQ ŻEWĠ
ĠENERAZZJONIJIET

B.36.

TOSSIKOKINETIĊI

B.37.

ID-DEWMIEN
FIN-NEWROTOSSIĊITÀ
TAS-SUSTANZI
ORGANOPHOSPHORUS WARA L-ESPOŻIZZJONI AKUTA

B.38.

ID-DEWMIEN
FIN-NEWROTOSSIĊITÀ
TAS-SUSTANZI
ORGANOPHOSPHORUS STUDJU TA' DOŻA RIPETUTTA
GĦAL 28 ĠURNATA

B.39.

TEST IN VIVO TA' SINTESI MHUX PROGRAMMATA TA'
DNA (UDS) FUQ ĊELLULI TAL-FWIED TAL-MAMMIFERI

B.40.

IL-KORROŻJONI TAL-ĠILDA IN VITRO: IT-TEST TARREŻISTENZA ELETTRIKA TRANSKUTANJA (TER – TRANS
CUTANEAL ELECTRICAL RESISTANCE)

B.40.BIS.

IL-KORROŻJONI TAL-ĠILDA IN VITRO: IT-TEST TALMUDELL TAL-ĠILDA UMANA

B.41.

IT-TEST TAL-FOTOTOSSIĊITÀ IN VITRO 3T3 NRU

B.42.

SENSITIZZAZZJONI TAL-ĠILDA: ANALIŻI TAN-NODULA
TAL-LIMFA LOKALI
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B.43.

STUDJU DWAR
GERRIEMA

IN-NEWROTOSSIĊITÁ

FL-ANNIMALI

B.44.

L-ASSORBIMENT TAL-ĠILDA: IL-METODU IN VIVO

B.45.

L-ASSORBIMENT TAL-ĠILDA: IL-METODU IN VITRO

B.46.

IRRITAZZJONI TAL-ĠILDA IN VITRO: METODU TA’
TTESTJAR TAL-EPIDERMIDE UMANA RIKOSTRUWITA

B.47.

METODU TAT-TEST TAL-OPAĊITÀ U L-PERMEABILITÀ
TAL-KORNEA FIL-BOVINI GĦALL-IDENTIFIKAZZJONI TA'
I) SUSTANZI KIMIĊI LI JINDUĊU ĦSARA SERJA LILLGĦAJNEJN U II) SUSTANZI KIMIĊI LI MA JEĦTIĠUX
KLASSIFIKAZZJONI GĦAL IRRITAZZJONI TAL-GĦAJNEJN
JEW ĦSARA SERJA LILL-GĦAJNEJN

B.48.

METODU TA' TTESTJAR TAL-GĦAJNEJN TAT-TIĠIEĠ
IŻOLATI GĦALL-IDENTIFIKAZZJONI TA' I) SUSTANZI
KIMIĊI LI JINDUĊU ĦSARA SERJA LILL-GĦAJNEJN U II)
SUSTANZI KIMIĊI LI MA JEĦTIĠUX KLASSIFIKAZZJONI
GĦAL IRRITAZZJONI TAL-GĦAJNEJN JEW ĦSARA SERJA
LILL-GĦAJNEJN

B.49.

TEST IN VITRO TAL-MIKRONUKLEU TAĊ-ĊELLOLI TALMAMMIFERI

B.50.

TEST IN VITRO TAL-MIKRONUKLEU TAĊ-ĊELLOLI TALMAMMIFERI

B.51.

SENSITIZZAZZJONI TAL-ĠILDA: ANALIŻI TAN-NODULU
LIMFATIKU LOKALI BRDU-ELISA

B.52.

TOSSIĊITÀ TA’ INALAZZJONI AKUTA – METODU TA’
KLASSI AKUTA TOSSIKA

B.53.

STUDJU DWAR IN-NEWROTOSSIĊITÀ TAL-IŻVILUPP

B.54.

BIJOASSAĠĠ UTEROTROFIKU F'RODITURI: TEST TA'
TGĦARBIL TA' TERMINU QASIR GĦAL PROPRJETAJIET
ESTROĠENIĊI

B.55.

BIJOASSAĠĠ HERSHBERGER F'FIRIEN: ASSAĠĠ TA'
TGĦARBIL TA' TERMINU QASIR GĦAL PROPRJETAJIET
(ANTI)ANDROĠENIĊI

B.56.

STUDJU ESTIŻ TAT-TOSSIĊITÀ RIPRODUTTIVA TA' ĠENE
RAZZJONI WAĦDA

B.57.

H295R ASSAĠĠ TAL-ISTEROJDOĠENESI

B.58.

ASSAĠĠI TAL-MUTAZZJONI TAL-ĠENI SOMATIĊI U TAĊĊELLOLI TAL-ĠERMI TA' RODITURI TRANSĠENIĊI

B.59.

SENSITIZZAZZJONI TAL-ĠLDA IN CHEMICO: ASSAĠĠ
DIRETT TAR-REATTIVITÀ TAL-PEPTIDI (DPRA)

B.60.

SENSITIZZAZZJONI TAL-ĠILDA IN VITRO: METODU TA'
TTESTJAR TAL-ARE-NRF2 LUCIFERASE

B.61.

METODU TA' TTESTJAR TAT-TNIXXIJA TA' FLUWOREX
XEINA
GĦALL-IDENTIFIKAZZJONI TA' KORRUŻIVI
OKULARI U IRRITANTI SEVERI

B.62.

ASSAĠĠ IN VIVO KOMETA TAL-ALKALINI TAL-MAMMI
FERI
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DAĦLA ĠENERALI
A.

KARATTERIZZAZZJONI TAS-SUSTANZA GĦAT-TEST
Il-kompożizzjoni tas-sustanza għat-test, inklużi l-impuritajiet l-iktar
importanti, u l-proprjetajiet fiżiko-kimiċi relevanti tagħha inkluża listabilità, għandha tkun magħrufa qabel il-bidu ta’ kwalunkwe
studju għat-tossiċità.

Il-proprjetajiet fiżiko-kimiċi tas-sustanza għat-test jagħtu informaz
zjoni importanti fl-għażla election of the route of administration, the
design of each particular study and the handling and storage of the
test substance.

L-iżvilupp ta’ metodu analitiku għad-determinazzjoni tas-sustanza
għat-test (inklużi l-impuritajiet prinċipali meta hu possibbli) filmidjum tad-dożaġġ u l-materjal bijoloġiku għandu jiġi qabel ilbidu ta’ l-istudju.

L-informazzjoni kollha li għandha x’taqsam ma’ l-identifikazzjoni,
il-proprjetajiet fiżiko-kimiċi, il-purità, u l-imġiba tas-sustanza għattest għandhom jiġu inklużi fir-rapport tat-test.

B.

KURA TA’ L-ANNIMALI
Il-kontroll strett tal-kundizzjonijiet ambjentali u l-kura b’sengħa ta’
l-annimali huma essenzjali fl-ittestjar tat-tossiċità

(i) Il-kundizzjonijiet ta’ fejn jitpoġġew l-annimali
Il-kundizzjonijiet ambjentali fil-kmamar sperimentali jew l-ispazji
magħluqa ta’ l-annimali għandhom ikunu xierqa għall-ispeċi li se
jiġu ttestjati. Għall-firien, ġrieden u fniek ta’ l-indi, il-kundizzjoni
jiet xierqa huma temperatura tal-kamra ta’ 22 oC ± 3 oC b’umdità
relattiva minn 30 sa 70 %; għall-fniek it-temperatura għandha tkun
ta’ 20 oC ± 3 oC b’umdità relattiva minn 30 sa 70 %.

Ċerti tekniki sperimentali huma partikularment sensittivi għalleffetti tat-temperatura u, f’dawn il-każijiet, id-dettalji tal-kundizzjo
nijiet xierqa huma inklużi fid-deskrizzjoni tal-metodu tat-test. Flinvestigazzjonijiet kollha ta’ l-effetti tossiċi, it-temperatura u lumdità għandhom jiġu mmoniterjati, irrekordjati, u inklużi fir-raport
finali ta’ l-istudju.

Id-dwal għandhom ikunu artifiċjali, is-sekwenza għandha tkun ta’
12-il siegħa dawl, 12-il siegħa dlam. Id-dettalji tas-sekwenza taddwal għandhom jiġu rrekordjati u inklużi fir-rapport finali ta’ listudju.

Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fil-metodu, l-annimali
jistgħu jitpoġġew individwalment, jew jinqaflu fi gruppi żgħar ta’
l-istess sess; biex jinqaflu fi grupp, m’għandux ikun hemm iktar
minn ħames annimali f’kull gaġġa.

Fir-rapporti ta’ l-esperimenti fuq l-annimali, huwa importanti li
jidher ċar kif qed jiġu maqfula l-annimali u n-numru ta’ annimali
mpoġġija f’kull gaġġa kemm waqt l-espożizzjoni għall-kimika u
kemm waqt kwalunkwe perjodu ta' osservazzjoni li jiġi wara.
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(ii) Kundizzjonijiet ta’ l-għalf
Id-dieti għandhom jissodisfaw il-ħtiġiet nutrizzjonali kollha ta’ lispeċi li qed jiġu ttestjati. Fejn jiġu amministrati s-sustanzi għat-test
fid-dieta ta' l-annimali il-valur nutrizzjonali jista’ jonqos permezz ta'
l-effett li s-sustanza u l-kostitwent tad-dieta jagħmlu fuq xulxin. Ilpossibbiltà ta’ reazzjoni bħal din għandha tiġi meqjusa meta jiġu
interpretati ir-riżultati tat-testijiet. Id-dieti konvenzjonali tal-labora
torju jistgħu jintużaw b'forniment illimitat ta' ilma għax-xorb. Lgħażla tad-dieta tista’ tkun influwenzata mil-ħtieġa li tiġi żgurata
taħlita xierqa tas-sustanza għat-test meta tiġi somministrata b'dan ilmetodu.
Il-kontaminanti tad-dieta li jinfluwenzaw it-tossiċità m’għandhomx
ikunu preżenti f’konċentrazzjonijiet li jinterferixxu.
C.

ITTESTJAR ALTERNATTIV
L-Unjoni Ewropea għandha l-impenn li tippromwovi l-iżvilupp u lvalidazzjoni ta’ tekniki alternattivi li jistgħu jipprovdu l-istess livell
ta’ informazzjoni bħala testijiet kurrenti għall-annimali, iżda li
jużaw inqas annimali, jikkawżaw inqas tbatija jew jevitaw komple
tament l-użu ta' annimali.
Metodi bħal dawn, meta jsiru disponibbli, għandhom jiġu kkunsi
drati fejn hu possibbli għall-karatterizzazzjoni tal-periklu u l-klassi
fikazzjoni u l-ittikettjar konsegwenti għall-perikli intrinsiċi u l-valu
tazzjoni għas-sigurtà tal-kimika.

D.

EVALWAZZJONI U INTERPRETAZZJONI
Meta t-testijiet jiġu evalwati u interpretati, il-limitazzjonijiet safejn
ir-riżultati ta' l-istudji ta' l-annimali u ta' l-in vitro jistgħu jkunu
estrapolati direttament lill-bniedem iridu jiġu kkunsidrati u għal
hekk, l-evidenza ta’ effetti avversi fil-bnedmin, fejn huma dispo
nibbli, jistgħu jintużaw għall-konfermazzjoni tar-riżultati ta’ littestjar.

E.

REFERENZI TA’ LETTERATURA
Bosta minn dawn il-metodi huma żviluppati fi ħdan l-istruttura talprogramm OECD Testing Guidelines, u għandhom isiru skond ilprinċipji tal-Good Laboratory Practice, sabiex jiżguraw ‘l-aċċettaz
zjoni reċiproka tad-data’ kemm jista’ jkun.
Informazzjoni addizzjonali tinsab fir-referenzi msemmija fil-linji
gwida ta' l-OECD u l-etteratura relevanti ppubblikata x’imkien
ieħor.
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B.1 BIS.
1.

TOSSIĊITÀ ORALI AKUTA – PROĊEDURA GĦAL DOŻA
FISSA
METODU
Dan il-metodu tat-test huwa ekwivalenti għal OECD TG 420 (2001)

1.1.

DAĦLA
Il-metodi tradizzjonali għall-istudju tat-tossiċità akuta bl-użu tal-mewt
ta' l-annimali bħala l-għan ewlieni. Fil-1984, resqien ġdid dwar ittestijiet tat-tossiċità akuta kien ġie suġġerit mill-British Toxocology
Society li huwa ibbażat fuq l-amministrazzjoni f'serje ta' livelli ta'
dożi fissi (1). Ir-resqien evita l-użu tal-mewt ta' l-annimali bħala lgħan ewlieni, u minflok straħ fuq l-osservazzjonijiet ta' sinjali ċari
tat-tossiċità f'wieħed mis-serje ta' livelli ta' dożi fissi. Bsegwiment ta'
studji in vivo tal-validazzjoni fil-UK (2) u f'medda internazzjonali (3),
il-proċedura kienet adottata bħala metodu tat-test fil-1992. Sussegwen
tament, il-propjetajiet statistiċi tal-Proċedura ta' Doża Fissa kienu ġew
evalwati bl-użu ta' mudelli matematiċi f'serje ta' studji (4) (5) (6).
Flimkien, l-istudji in vivo u l-mudellar kienu were li l-proċedura hija
riproduċibbli, bl-użu anqas ta' annimali u tikkawża anqas tbagħtija
mill-metodi tradizzjonali u hija kapaċi li tiggrada s-sustanzi f'manjera
simili mal-metodi l-oħrajn tat-testijiet tat-tossiċità akuta.

Gwida dwar l-għażla tal-metodu tat-test l-aktar xieraq għal skop parti
kolari tista’ tinstab fid-Dokument ta' Gwida dwar it-Testijiet tat-Tossi
ċità Akuta Orali (7). Dan id-Dokument ta' Gwida fih ukoll informaz
zjoni addizzjonali dwar it-twettieq u l-interpretazzjoni tal-Metodu tattest B.1 bis.

Huwa prinċipju tal-metodu li fl-istudju ewlieni dożi tossiċi moderati
biss ikunu użati, u li l-amministrazzjoni tad-dożi li jkunu mistenna
bħala letali għandhom ikunu evitati. Ukoll, id-dożi li huma magħrufa
bħala li jikkawżaw uġiegħ u tqallib żejjed, minħabba l-azzjonijiet
korrossivi jew ta' irritazzjoni qawwija, ma jkunx hemm ħtieġa li
jkunu amministrati. Annimali moridondi, jew annimali li ovvjament
ikunu bl-uġiegħ jew li juru sinjali ta' tqallib sever u dewwiemi
għandhom ikunu maqtula b'mod uman, u huma meqjusa fl-interpretaz
zjoni tar-riżultati tat-test bl-istess mezz bħal dawk l-annimali li jkunu
mietu waqt it-test. Il-kriterja ta' kif tittieħed id-deċiżjoni sabiex ikunu
maqtula l-annimali moribondi jew dawk li jkunu fi tbagħtija kbira, u lgwida għar-rikonoxximent ta' mewt prevista jew mistennija, huma ssuġġett ta' Dokument ta' Gwida separat (8).

Il-metodu jipprovdi informazzjoni dwar il-propjetajiet perikolużi u
jippermetti li s-sustanza tkun iggradata u ikklassifikata skond ilGlobally Harmonised System (GHS) (Sistema Armonizzata Globali)
għall-klassifika ta' kimika li toħloq tossiċità akuta (9).

Il-laboratorju tat-test għandu jikkonsidra l-informazzjoni disponibbli
kollha dwar is-sustanza tat-test qabel ma jwettaq l-istudju. Tali infor
mazzjoni għandha tinkludi l-identifikaazzjoni u l-istruttura kimika tassustanza; il-propjetajiet fiżikokimiċi tagħha; ir-riżultati ta' xi testijiet
oħrajn In vitro jew in vivo dwar is-sustanza' id-dettalji tossikoloġiċi
dwar sustanzi struttalment relatati; u l-użu(i) antiċipati tas-sustanza.
Din l-informazzjoni hija meħtieġa sabiex tissodisfa lil dawk kollha
ikkonċernati li t-test huwa relevanti għall-protezzjoni tas-saħħa
umana, u li jkun jgħin fil-għażla ta' doża xierqa għal-bidu.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 200
▼B
1.2.

DEFINIZZJONIJIET
Tossiċita akuta orali: Tirreferi għall-effetti ħżiena li jseħħu wara lamministrazzjoni orali ta' doża waħda ta' sustanza jew dożi multipli,
matul 24 siegħa.

Mewt imdewma: Tfisser li l-annimal ma jkunx u ma jidhirx moribond
fi żmien 48 siegħa, imma li jmut aktar tard matul il-perjodu ta' osser
vazzjoni ta' 14-il jum.

Doża: Hija l-ammont tas-sustanza tat-test li tkun somministrata. Iddoża hija espressa bħala l-piż tas-susatanza tat-test għal kull unità
tal-piż ta' l-annimal tat-test (eż. mg/kg).

Tossiċità evidenti: Hija terminoloġija ġenerali li tiddeskrivi sinjali ċari
tat-tossiċita bħala segwiment ta' l-amministrazzjoni tas-sustanza tat-test
(ara (3) għall-eżempji) bħal ma hija d-doża fissa segwenti aktar għolja
li toħloq uġiegħ waqqi jew sinjali dewwiema ta' tbagħtija qawwija, listatus ta' moribond (il-kriterja hija ippreżentatha fil-Humane
Endpoints Guidance Document (8) (Dokument ta' Gwida dwar lGħanijiet Umani)), jew li l-probabbiltà ta' mortalità f'bosta annimali
tista’ tkun mistennija.

GHS: Globally Harmonised Classification System for Chemical Subs
tances and Mixtures. (Sistema tal-Klassifikazzjoni Armonizzata
Globali dwar Sustanzi u Taħlitiet Kimiċi.) Attività konġunta talOECD (is-saħħa umana u l-ambjent), il-Kumitat tan-NU ta' l-Esperti
dwar it-Trasport ta' Oġġetti Perikolużi (il-propjetajiet fiżiċi/kimiċi) u lILO (kommunikazzjoni ta' periklu) u kordinata mill-Programm Interor
ganizzazzjonali għal Amministrazzjoni Soda tal-Kimika (IOMC).

Mewt iminenti: Meta l-istat ta' moribond jew mewt ikun mistenni
qabel il-ħin ta' l-osservazzjoni segwenti ippjanata. Sinjali indikattivi
ta' dan l-istat f'annimali gerriema jistgħu jinkludu konvulżjonijiet,
posizzjoni laterali, mimduda, u roda. (Ara d-Dokument ta' Gwida
dwar l-Umanita Immirata (8) għal aktar dettalji).

LD50 (doża letali medja): Hija akkwistata b'mod statistiku minn doża
waħda ta' sustanza li tista’ tkun mistennija li tikkaġuna mewt f'50 filmija ta' l-annimali meta amministrati permezz tar-rotta orali. Il-valur
LD50 huwa espress f'termini ta' piż tas-sustanza tat-test għal kull unità
tal-piż ta' l-annimal tat-test (mg/kg).

Limitu tad-doża: Tirreferi għal doża fil-litu l-aktar għoli tagħha waqt
it-testijiet (2 000 jew 5 000 mg/kg).

L-istat moribondi: Huwa l-istat ta' qabel il-mewt jew ta' l-inabbiltà
tas-sopravivenza, anki jekk ikun hemm trattament. (Ara d-Dokmunet
ta' Gwida tat-Tmiem Umanitarju (8) dwar aktar dettalji).

Mewt mistennija: Il-preżenza ta' sinjali kliniċi indikattivi tal-mewt fi
żmien mistenni jew inkella fil-ġejjieni imma qabel it-tmiem ippjanat ta'
l-esperiment, per eżempju: l-inabbiltà li jersaq lejn l-ilma u lejn l-ikel.
(Ara d-Dokmunet ta' Gwida tat-Tmiem Umanitarju (8) dwar aktar
dettalji).
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1.3.

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Gruppi ta' annimali ta' sess wieħed huma mogħtija doża fi proċedura
mtarrġa bl-użu ta' dożi fissi ta' 5, 50, 300 u 2 000 mg/kg (eċċezzjo
nalment għal doża fissa addizzjonali ta' 5 000 mg/kg li tista’ tkun
ikkonsidrata, ara s-sezzjoni 1.6.2.). Il-livell inizjali tad-doża huwa
magħżul fuq il-bażi ta' l-istudju tas-sejbien bħala d-doża mistennija li
tipproduċi xi sinjali ta' tassiċità mingħajr ma toħloq l-effetti ta' tossiċità
severa jew tal-mortalità. Is-sinjali kliniċi u l- kundizzjonijiet assoċjati
ma l-uġiegħ, sofferenza, u mewt iminenti, huma deskritti fid-dettall fi
Gwida OECD separata, id-Dokument (8). L-annimali jistgħu jingħataw
doża aktar għolja jew aktar baxxa, jiddependi mill-preżenza jew innuqqas ta' sinjali ta' tossiċità jew mortalità. Din il-proċedura tinżamm
sakemm id-doża li toħloq tossiċità evidenti jew ta' mewt waħda jew
aktar, ikunu identifikati, jew meta l-ebda effetti ma jkunu jidhru fiddoża l-aktar għolja jew meta l-imwiet iseħħu fid-doża l-aktar baxxa.

1.4.

ID–DESKRIZZJONI TAL–METODU TAT–TEST

1.4.1.

L-għażla ta' l-ispeċje ta' l-annimali
L-ispeċi preferuta ta' l-annimali gerriema huwa l-far, għalkemm speċi
oħrajn ta' annimali gerriema tista’ tkun użata. Normalment ikunu wżata
il-femminili (7). Dan huwa minħabba li listħarriġ letterarju tat-testijiet
konvenzjonali LD50 juru li normalment ikun hemm ftit differenza fissensittività bejn is-sessi, imma li f'dawk il-każi meta d-differenzi jkunu
osservati, in-nisa ikunu ġeneralment kemm xejn aktar sensittivi (10).
B'dana kollu, jekk tagħrif dwar il-propjetajiet tossikoloġiċi jew tossi
kinetiċi ta' kimiċi strutturament relatati jindika li l-irġiel aktarx li jkunu
aktar sensittivi, allura dak is-sess għandu jkun użat. Meta t-test ikun
imwettaq fuq maskili, ġustifikazzjoni adekwata għandha tkun ipprov
duta.

Annimali żgħażagħ adulti u b'saħħithom tas-siltiet normalment użati
fil-laboratorju għandhom ikunu utilizzati. Il-femminili għandhom
ikunu tali li qatt ma jkunu weldu u ma jkunux tqal. Kull annimal,
fil-bidu ta' meta jkun sejjer jingħata doża, għandu jkun f'età ta' bejn 8
u 12 il-ġimgħa u l-piż tiegħu għandu jkun fil-medda ta' ± 20 % tal-piż
medju ta' dawk l-annimali li preċedentament ikun u ntużaw għad-dożi.

1.4.2.

Il-kundizzjonijiet tal-gaġeġ u ta' l-għalf
It-temperatura tal-kamra ta' l-annimali esperimentali għandha tkun 22
C (± 3 oC). Għalkemm l-umidità relattiva għandha tkun mill-anqas
30 % u preferibbilment ma teċċedix 70 % apparti milli waqt it-tindif
tal-kamra, l-għand għandu jkun ta' 50-60 %. Id-dawl għandu jkun
artifiċjali, is-sekwenza tkun 12-il siegħa dawl, 12-il siegħa dlam.
Għall-għalf, id-dieti konvenzjonali tal-laboratorju jistgħu ikunu użati
b'forniment mingħajr limitu ta' ilma tax-xorb. L-annimali jistgħu ikunu
miġbura flimkien bħala grupp skond id-doża, imma n-numru ta' lannimali f'kull gaġġa m'għandux ifixkel l-osservazzjonijiet ċari ta'
kull annimal.
o

1.4.3.

Preparazzjoni ta' l-annimali
L-animmali għandhom ikunu magħżula kif jinzerta, immarkati sabiex
jippermettu identifikazzjoni individwali, u miżmuma fil-gaġġeġ
tagħhom għal mill-anqas 5 tijiem qabel il-bidu tad-dożi sabiex jipper
mettu li jkunu akklamattiżati għall-kundizzjonijiet tal-laboratorju.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 202
▼B
1.4.4.

Preparazzjoni tad-dożi
Ġeneralment, is-sustanzi tat-test għandhom ikunu amministrati f'volum
kostanti matul medda ta' dożi tat-testijiet bil-varjazzjoni tal-konċentraz
zjoni fil-preparazzjoni tad-dożi. Meta, b'dana kollu, likwidu jew taħlita
ikunu l-prodott finali, l-użu ta' sustanza tat-test mingħajr trattib, i.e.
konċentrazzjoni kostanti, tista’ tkun aktar relevanti għall-istudju susse
gwenti tar-riskju ta' dik is-sustanza, u hija ħtieġa għal uħud mill-awto
ritajiet regolatorji. Fi kwalunkwe każ, il-volum massimu tad-doża
għall-amminsitrazzjoni m'għandux ikunu misbuq. Il-volum massimu
ta' likwidu li jista’ jkun amministrat f'waqt wieħed ikun jiddependi
mid-daqs ta' l-annimal tat-test. Fl-annimali gerriema, il-volum
m'għandux normalment jeċċedi 1ml/100g tal-piż tal-ġisem: b'dana
kollu fil-każ ta' taħlitiet akweji, 2 ml/100g tal-piż tal-ġisem jista’
jkun ikkonsidrat. Fir- rigward tal-formulazzjoni tal-preparazzjoni taddoża, l-użu ta' taħlita/sospenzjoni/emulsifikazzjoni akweja hija rakkom
mandata kull meta possibbli, segwita f'ordni ta' preferenza bit-taħlita/
sospenzjoni/emulsifikazzjoni fiż-żejt (eż. żejt tal-qamħ-ir- rum) u
mbagħad il-possibbiltà ta' likwidi oħrajn. Għal likwidi oħrajn apparti
milli l-ilma, il- karatteristiċi tossikoloġiċi tal-likwidu għandhom ikunu
magħrufa. Id-dożi għandhom ikunu ippreparati ftit qabel l-amminis
trazzjoni, sakemm l-istabbilità tal-preparazzjoni matul il- perjodu ta'
l-użu tkun magħruha u turi li tkun aċċettabbli.

1.5.

PROĊEDURA

1.5.1.

Amministrazzjoni tad-dożi
Is-sustanza tat-tes hija somministrata f'doża waħda b'mod sfurzat blużu ta' tubu sa l-istonku jew b'xi intubazzjoni canula xierqa. F'ċirkos
tanzi mhux tas-soltu li fihom doża waħda ma tkunx possibbli, id-doża
tista’ tingħata fi frazzjonijiet iżgħar matul perjodu li ma jeċċedix l-24
siegħa.

L-annimali għandhom ikunu msajma qabel ma jingħataw id-doża (eż.
għall-firien, l-ikel imma mhux ilma għandu jkun imċaħħad għal ma tul
il-lejl sal-ħin ta' l-esperiment; fil-każ ta' ġurdien, l-ikel imma mhux
ilma għandu jkun imċaħħad għal ma tul 3-4 siegħat). Wara l-perjodu
tas-sawma, l-annimali għandhom ikunu miżuna u s-sustanza tat-test
tkun somministrata. Wara li s-sustanza tat-test tkun somministrata, likel jista’ jkun imċaħħad għal 3-4 siegħat oħra fil-każ tal-firien jew 1-2
siegħat fil-każ tal-ġrieden. Meta d-doża tkun somministrata fi frazzjo
nijiet matul perjodu ta' żmien, jista’ jkun meħtieġ li l-annimali jkunu
ipprovduti b'ikel u ilma, jiddependi mit-tul tal-perjodu.

1.5.2.

Studju ta' l-osservazzjoni
L-iskop ta' l-istudju ta' l-osservazzjoni huwa li jippermetti l-għażla
xierqa tad-doża tal-bidu li tintuża fl-istudju ewlieni. Is-sustanza tattest hija somministrata lill-annimali singoli b'manjera sekwenzali
skond il-karti tan-nixxija fl-Anness 1. L-istudju ta' l-osservazzjoni
ikunu komplut meta d-deċiżjoni dwar il-bidu tad-doża għall-istudju
ewlieni tkun tista’ tittieħed (jew jekk il-mewt tkun apparenti fid-doża
l-baxxa kif stabbilita).

Id-doża tal-bidu għall-istudju ta' l-oisservazzjoni hija magħżulha minn
livelli fissi ta' dożi ta' 5, 50, 300 u 2 000 mg/kg bħala doża mistennija
li tipproduċi tossiċità evidenti ibbażata, meta possibbli, fuq evidenza
mid-dettalji In vivo u In vitro mill-istess kimika jew il-kimiċi ta' strut
tura relatata. Fin-nuqqas ta' tali informazzjoni, id-doża tal-bidu
għandha tkun 3000 mg/kg.

Perijodu ta' mill-anqas 24 siegħa għandu jkun imħolli bejn l-għoti taddoża lil kull annimal. L-annimali kollha għandhom ikunu osservati
għal mil anqas 14-il jum.
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B'mod eċċezzjonali, u biss meta iġġustifikat bi ħtiġiet regolatorji speċi
fiċi, l-użu ta' doża addizzjonali iffissata fil-livel għoli ta' 5 000 mg/kg
tista’ tkun ikkonsidrata (ara l-Anness 3). Għal raġunijiet li jikkon
ċernaw il-ġid ta' l-annimali, it-testijiet ta' l-annimali skond GHS, ilKategorija 5, il-meded (2 000-5 000 mg/kg huma ferm skorraġiti u
għandhom biss ikunu ikkonsidrati meta jkun hemm possibbiltà
qawwija li r-riżultati minn tali test ikollu relevanza diretta għall-rotez
zjoni umana jew tas-saħħa ta' l-annimali jew dik ambjentali.

Fil-każi meta annimal ikun ittestjat fil-livell l-aktar baxx ta' doża fissa
(5 mg/kg) fl-istudju ta' l-osservazzjoni imut, il-proċeduira normali hija
li jkun terminat l-istudju u li s-sustanza tkun assanjata għal-GHS,
Kategorija 1 (kif muri fl-Anness 1). B'dana kollu, jekk aktar konferma
tal-klassifika tkun meħtieġa, proċedura supplementari voluntarja tista’
tkun imwettqa, kif ġej: It-tieni annimal ikunu mogħti d-doża f’5
mg/kg. Jekk dan it-tieni annimal imut, allura il-Kategorija 1 GHS
tkun ikkonfermata u l-istudju jkun terminat immedjetament. Jekk ittieni annimali jibqa ħaj, allura massimu ta' tlett annimali addizjnonali
ikunu mogtoja d-doża ta' 5 mg/kg. Minħabba li jkun hemm riskju kbir
ta' mortalità, dawn l-annimali għandhom ikunu mogjħtija d-doża b'mod
sekwenzali sabiex ikun imħares il-ġid ta' l-annimali. Fl-intervall ta' ħin
bejn kull doża għal kull annimal għandu jkun suffiċjenti sabiex ikun
stabbilit jekk l-annimal preċedenti jkunx sejjer jibqa ħaj. Jekk isseħħ
it-tieni mewt, is-sekwenza tad-doża għandha tkun terminata immedje
tament u l-ebda annimali oħrajn ma jingħataw id-doża. Minħabba lokkorrenza tat-tieni mewt (irrispettivemanet min-numru ta' l-annimali
ittestjati fil-waqt tat-terminazzjoni) tidħol fl-eżitu A (2 jew aktar
imwiet), ir-regola tal-klassifika ta' l-Anness 2 fi 5 mg/kg doża fissa
tkun segwita (il-Kategorija 1 jew ikun hemm 2 jew aktar imwiet, jew
il-Kategorija 2 jekk ikun hemm mhux aktar minn mewt waħda).
B'żieda, l-Anness 4 jagħti gwida dwar il-klassifika fis-sistema UE
sakemm GHS ġdida tkun implementata.

1.5.3.

Studju ewlieni

1.5.3.1.

Numru ta' l-annimali u l-livelli tad-dożi
L-azzjoni li għandha tittieħed b'segwiment tat-testijiet fid-doża tallivell tal-bidu hija indikata fil-karti nixxija fl-Anness 2. Waħda mittlett azzjonijiet tkun meħtieġa; jew li jieqfu t-testijiet u li tkun assenjata
l-klassifikazzjoni tal-klassi tal-periklu xierqa, it-test f'doża ta' livell
għola jew test f'doża f'livell aktar baxx. B'dana kollu, għall-protezzjoni
ta' l-annimali, livell ta' doża li jikkaġuna l-mewt fl-istudju ta' l-osser
vazzjoni m'għandhiex tkun użata mill-ġdid fl-istudju ewlieni (ara lAnness 2). L-esperjenza wriet li r-riżultat probabbli fil-livell tad-doża
tal-bidu ikun dak li s-sustanza tista’ tkun klassifikata u li l-ebda aktar
testijiet ma jkunu meħtieġa.

Total ta' ħames annimali ta' sess wieħes ikun normalment użat għal
kull livell ta' doża investigata. Il-ħames annimali għandhom ikunu
magħmula minn annimal wieħed mill-istudju ta' l-osservazzjoni li
jkun ħa doża fil-livell magħżul flimkien ma erba annimali addizzjonali
oħrajn (apparti, ħaġa mhux tas-soltu, jekk il-livell tad-doża użat ma
kienx inkluż fl-istudju ta' l-osservazzjoni).

L-intervall tal-ħin bejn id-dożi f'kull wieħed mill-livelli huwa deter
minat bl-iskoppjar, it-tul, u s-severità, tas-sinjali tossiċi. It-trattament ta'
l-annimali fid-doża segwenti għandu jkun imdewwem sakemm wieħed
ikun żgur bis-sopravivenza ta' l-annimali li jkunu ireċevew id-doża
preċedentament. Perijodu ta' minn 3 sa 4 ijiem bejn id-dożi f'kull livell
huma rakkommandabbli, jekk maħtieġ, sabiex jippermetti għall-osser
vazzjoni tat-tossiċità mdewma. L-intervall tal-ħin jista’ jkun aġġustat
kif xieraq, eż. fil-każ ta' reazzjoni mhux konklussiva.
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Meta l-użu tad-doża l-aktar għolja ta' 5 000 mg/kg ikun ikkonsidrat, ilproċedura kif elenkata fl-Appendiċi 3 għandha tkun segwita (ara wkoll
is-sezzjoni 1.6.2.).

1.5.3.2.

Test tal-limitu
It-test tal-limitu huwa primarjament użat f'sitwazzjonijiet meta dak li
jwettaq l-esperiment ikollu informazzjoni li tindika li l-materjal tat-test
ma jkunx tossiku, i.e. li jkollu tossiċita biss aktar mil-limitu regolatorju
tad-dożi. L-informazzjoni dwar it-tossiċità tal-materjal tat-test tista’
tkun akkwistat mit-tagħrif dwar komposti simili li kienu ġew ittestjati
jew minn taħlitiet jew prodotti simili li kienu ġew ittestjati, billi tkun
meqjusa l-identità u l-persentaġġ tal-komponenti magħrufa li huma ta'
sinifikanza tossikoloġika. F'dawk is-sitwazzjonijiet meta ftit jew l-ebda
informazzjoni ma tkun disponibbli dwar it-tossiċità tagħha, jew meta lmaterjal tat-test ikun mistenni li huwa tossiku, it-test ewlieni għandu
jkun imwettaq.

Bl-użu tal-proċedura normali, studju ta' l-osservazzjoni li jibda b'doża
ta' 2 000 mg/kg (jew b'mod eċċezzjonali 5 000 mg/kg) segwit b'doża
fuq erba’ annimali oħrajn f'dan il-livell iservi bħala test tal-limitu għal
din il-linja ta' gwida.

1.6.

OSSERVAZZJONIJIET
L-annimali osservati individwalment wara l-ewwel doża mill-anqas
darba matul l-ewwel 30 minuta, perdodikament matul l-ewwel 24
siegħa, b'attenzjoni speċjali mogħtija matul l-ewwel 4 siegħat, u ta'
kull minn hemm il-quddiem, għal total ta' 14-il jum, apparti minn
meta jkun meħtieġ li dawn jitneħħew mill-istudju u li jkunu maqtula
b'mod umanesk għal raġunijiet tal-benesseri ta' l-annimali jew inkella li
jinsabu mejta. B'dana kollu, it-tul ta' l-osservazzjoni m'għandhux ikun
iffissat b'mod rigoruż. Għandu jkun determinat bir-reazzjoni tossika, ilħin ta' l-iskoppjar u t-tul tal-perjodu ta' l-irkupru, u jista’ b'hekk ikun
estiż meta ikkonsidrat bħala meħtieġ. Il-ħinijiet ta' meta jidhru jew
jisparixxu s-sinjali tat-tossiċità huma importanti, speċjalment jekk
ikun hemm tendenza li s-sinjali tossiċi jkunu mdewwma (11). L-osser
vazzjonijiet kollha huma sistematista’ment irreġistrati, b'dettalji indi
vidwali jkunu jinżammu għal kull annimal.

Osservazzjonijiet addizzjonali jkunu meħtieġa jekk l-annimali jkomplu
juru sinjali ta' tossiċità. L-osservazzjonijiet għandhom jinkludu xi tibdil
fil-ġilda u s-suf, l-għajnejn, fil-membrani mukaneji, u wkoll fis-sistemi
respiratorji, ċirkolatorji, awtonomiċi u tan-nervituri ċentrali, u l-attività
somatomuturali u t-tip ta' l-imġieba. Attenzjoni għandha tkun diretta
għall-osservazzjonijiet ta' roda, konvulżjonijiet, rieq, dijarrea, letarġija,
irqad u koma. Il-prinċipji u l-kriterja kif aggruppati fid-Dokument ta'
Gwida dwar il-Miri Umanitarji għandhom ikunu ikkonsidrati (8). Lannimali misjuba f'kundizzjoni moribonda u l-annimali li juru sinjali ta'
uġieħ qawwi jew li jgħaddu minn sinjali ta' tbgħatija, għandhom ikunu
maqtula b'mod umanitarju. Meta l-annimali jkunu maqtula għal raġu
nijiet umanitarji jew jekk jinstabu mejta, il-ħin tal-mewt għandu jkun
reġistrat bi preċiżjoni kemm jista’ jkun possibbli.

1.6.1.

Piż tal-Ġisem
Il-piżijiet ta' l-annimali individwali għandhom ikunu determinati
kemxejn qabel ma s-sustanza tat-test tkun somministrata u mill-anqas
darba fil-ġimgħa wara dan. Tibdiliet fil-piż għandhom ikunu ikkalko
lati u rreġistrati. Fit-tmiem tat-test, l-annimali li jibqgħu ħajjin
għandhom ikunu miżuna w imbagħas maqtula b'mod umanitarju.
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1.6.2.

Patoloġija
L-annimali kolha tat-test (inklużi dawk li jmutu matul it-test jew li
jkunu mneħħija mill-istudju minħabba raġunijiet tal-benesseri ta' lannimali) għandhom ikunu suġġetti għal nekropsija ġenerali. It-tibdiliet
patoloġiċi ġenerali għandhom ikunu irreġistrati għal kull annimal.
Eżaminazzjoni mikroskopika ta' l-organi li juri evidenza patoloġika
ġenerali fl- annimali li jibqgħu ħajjin għa 24 siegħa jew aktar wara
li jkunu rċevew id-doża inizjali għandha wkoll tkun ikkunsidrata
minħabba li din tista’ tforni informazzjoni utili.

2.

DATA
Data ta' l-annimal individwali għandha tkun ipprovduta. B'żieda ma
dan, id-dettalji kollha għandhom ikunu miġbura f'sommarju, li juru
għal kull grupp tat-test, in-numru ta' l-annimali użati, in-numru ta'
annimali ji jkollhom sinjali ta' tossiċità, in-numru ta' annimali li jins
tabu mejta matul it-test jew li jkunu maqtula għal raġunijiet umanitarji,
il-ħin tal-mewt ta' l-annimali individwali, deskrizzjoni u l-korsa tal-ħin
ta' l-effetti tossiċi, u r-riversabbiltà ta' dawn, u s-sejbiet tan-nekropsija.

3.

RAPPORTAĠĠ

3.1.

RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja, skond kif
xieraq:
Is-sustanza tat-test:
— in-natura fiżika, il-purità, u meta relevanti, il-propjetajiet fiżikokimiċi (inkluża l- iżomerizzazzjoni);
— dettalji ta' l-identifikazzjoni, inkluż in-numru CAS.
Mezz (jekk applikabbli):
— ġustifikazzjoni dwar l-għażla tal-mezz, jekk mhux sempliċement
ilma.
Annimali tat-test:
— speċi/tipi użati;
— l-istatus mikrobioloġiku ta' l-annimali, meta magħruf;
— in-numru, l-età u s-sess ta' l-annimali (inklużi, meta xieraq, raġor
nament dwar l-użu ta' maskili minflok femminili);
— is-sorsi, il-kundizzjonijiet tal-gaġġeg, id-dieta, etc.
Kondizzjonijiet tat-test:
— dettalji dwar il-formulazzjoni tas-sustanza tat-test, inklużi dettalji
dwar l-għamla fiżika tal-materjal amministrat;
— dettalji dwar l-amminstrazzjoni tas-sustanza tat-test, inklużi lvolumi tad-dożi u l-ħin ta' meta tkun ingħata id-doża;
— dettalji dwar il-kwalità ta' l-ikel u ta' l-ilma (inklużi t-tip/sorsi taddieta, is-sorsi ta' l-ilma);
— ir-raġjonar għall-għażla tad-doża tal-bidu.
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Riżultati:
— tabulazzjoni tad-dettalji tar-reazzjoni u tal-livell tad-doża għal kull
animal (i.e. l-annimali li juru sinjali ta' tossiċità, inklużi l-effetti talmortalità, in-natura, is-severanza u t-tul ta' l-effetti);
— tabulazzjoni tal-piż tal-ġisem u tat-tibdiliet fil-piż tal-ġisem;
— il-piżijiet ta' l-annimali individwali fil-jum ma meta jirċievi d-doża,
u wara dan matul intervalli ta' darba fil-ġimgħa, u il-ħin tal-mewt
jew ta' meta jkunu maqtula;
— id-data u l-ħin tal-mewt jekk qabel il-qtil previst;
— il-korsa tal-ħin ta' kif jiskoppjaw is-sinjali tat-tossiċità u jekk dawn
kienux riversibbli għal kull animal individwali;
— is-sejbiet tan-nekropsija u s-sejbiet ħispatoloġiċi għal kull animal,
jekk disponibbli.
Diskussjoni u interpretazzjoni tar-riżultati.
Kunklużjonijiet.
4.

REFERENZI
(1) British Toxicology Society Working Party on Toxicity (1984).
Special report: a new approach to the classification of substances
and preparations on the basis of their acute toxicity. Human
Toxicol., 3, 85-92.
(2) Van den Heuvel, M.J., Dayan, A.D. and Shillaker, R.O. (1987).
Evaluation of the BTS approach to the testing of substances and
preparations for their acute toxicity. Human Toxicol., 6, 279-291.
(3) Van den Heuvel, M.J., Clark, D.G., Fielder, R.J., Koundakjian,
P.P., Oliver, G.J.A., Pelling, D., Tomlinson, N.J. and Walker,
A.P. (1990). The international validation of a fixed-dose proce
dure as an alternative to the classical LD50 test. Fd. Chem.
Toxicol. 28, 469-482.
(4) Whitehead, A. and Curnow, R.N. (1992). Statistical evaluation of
the fixed-dose procedure. Fd. Chem. Toxicol., 30, 313-324.
(5) Stallard, N. and Whitehead, A. (1995). Reducing numbers in the
fixed-dose procedure. Human Exptl. Toxicol. 14, 315-323.
Human Exptl. Toxicol.
(6) Stallard, N., Whitehead, A. and Ridgeway, P. (2002). Statistical
evaluation of the revised fixed dose procedure. Hum. Exp.
Toxicol., 21, 183-196.
(7) OECD (2001). Guidance Document on Acute Oral Toxicity
Testing. Environmental Health and Safety Monograph Series on
Testing and Assessment N. 24. Paris.
(8) OECD (2000). Guidance Document on the Recognition, Assess
ment and Use of Clinical Signs as Humane Endpoints for Expe
rimental Animals Used in Safety Evaluation. Environmental
Health and Safety Monograph Series on Testing and Assessment
N. 19.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 207
▼B
(9) OECD (1998). Harmonised Integrated Hazard Classification for
Human Health and Environmental Effects of Chemical Subs
tances as endorsed by the 28th Joint Meeting of the Chemicals
Committee and the Working Party on Chemicals in November
1998, Part 2, p. 11 ġhttp://webnet1.oecd.org/oecd/pages/home/
displaygeneral/0,3380,EN-documents-521-14-no-24-no0,FF.htmlħ.
(10) Lipnick, R.L., Cotruvo, J.A., Hill, R.N., Bruce, R.D., Stitzel,
K.A., Walker, A.P., Chu, I., Goddard, M., Segal, L., Springer,
J.A. and Myers, R.C. (1995). Comparison of the Up-and- Down,
Conventional LD50, and Fixed-Dose Acute Toxicity Procedures.
Fd. Chem. Toxicol. 33, 223-231.
(11) Chan P.K and A.W. Hayes (1994) Chapter 16 Acute Toxicity
and Eye Irritation. In: Principles and Methods of Toxicology. 3rd
Edition. A.W. Hayes, Editor. Raven Press, Ltd. New York, USA.

▼B
ANNESS 1
FLOW CHART DWAR L-ISTUDJU TA' OSSERVAZZJONI

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 208

▼B

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 209

▼B
ANNESS 2:
FLOW CHART DWAR L-ISTUDJU EWLIENI
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ANNESS 3
KRITERJI
GĦALL-KLASSIFIKA
TAS-SUSTANZI
TAT-TEST
B'VALURI MISTENNIJA TA’ LD50 LI JEĊĊEDU 2 000 MG/KG
MINGĦAJR IL-ĦTIEĠA TA’ TESTIJIET
Il-kriterji dwar il-periklu tal-Kategorija 5 hija ntiża sabiex tiffaċilita l-identifikaz
zjoni tas-sustanzi tat-test li huma relattivament f'periklu ta’ tossiċità akuta baxxa
imma li, skond ċerti ċirkustanzi jistgħu jippreżentaw periklu għall-populazzjoni
jiet vulnerabbli. dawn is-sustanzi huma antiċipati li jkollhom LD50 orali jew talġilda fil-medda ta’ 2 000-5 000 mg/kg jew b'dożi ekwivalenti għal rotot oħra. Issustanzi tat-test jistgħu jkunu kklassifikati fil-kategorija tal-periklu definita bi:
2 000 mg/kg <LD50< 5 000 MG/KG (Kategorija 5 fil-GHS) f'dawn il-każi li
ġejjin:

a) jekk ikunu miġjuba f'din il-kategorija minn kwalunkwe skemi tat-testijiet ta’ lAnness 2, ibbażati fuq l-inċidenti tal-mortalità;

b) jekk evidenza affidabbli diġà tkun disponibbli li tindika li l-LD50 tkun filmedda tal-valuri tal-Kategorija 5 jew li studji oħrajn dwar l-annimali jew ta’ leffetti tossiċi fil-bnedmin umani jindikaw tħassib għas-saħħa umana ta’ natura
akuta;

ċ) permezz ta’ estrapolazzjoni, estimi jew kejl tad-dettalji jekk assenjati għal
klassi aktar perikoluża milli mistħoqq u

— informazzjoni affidabbli kif disponibbli tindika effetti tossiċi sinifikanti filbnedmin, jew

— xi mortalità tkun osservata meta t-test isir sal-valuri tal-Kategorija 4 birrotta orali, jew

— meta ġudizzju minn esperti jikkonferma sinjali kliniċi sinifikanti ta’ tossi
ċità, meta t-test isir sal-valuri tal-Kategorija 4, apparti milli għal dijarrea,
piloerezzjoni jew dehra żmattata, jew

— meta ġudizzju minn esperti jikkonferma li l-informazzjoni affidabli tindika
il-potenzjal għal effetti sinifikament akuti minn studji oħrajn fuq l-anni
mali.

TESTIJIET F'DOŻI OGĦLA MINN 2 000 MG/KG
B'mod eċċezzjonali u biss meta ġġustifikat bi ħtiġiet regolatorji speċifiċi, l-użu
ta’ doża addizzjonali ffissata fil-livell l-għoli ta’ 5 000 mg/kg tista’ tkun ikkun
sidrata. Bir-rikonoxximent tal-ħtieġa li jkun mħares il-ġid ta’ l-annimali, testijiet
fi 5 000 mg/kg huma skuraġġiti u għandhom biss ikunu kunsidrati meta jkun
hemm possibiltà qawwija li r-riżultati minn tali test ikollu relevanza diretta għallħarsien tas-saħħa ta’ l-annimali jew dik umana (9).

Studju ta’ l-osservazzjoni
Ir-regoli tad-deċiżjoni li jirregolaw il-proċedura sekwenzjali ppreżentata flAnness 1 huma estiżi sabiex jinkludu l-livell ta’ doża 5 000mg/kg. Għalhekk,
meta l-istudju ta’ l-osservazzjoni li jibda b'doża ta’ 5 000 mg/kg ikun użat, irriżultat A (mewt) ikun jeħtieġ it-tieni annimal li jkun ittestjat fi 2 000 mg/kg; irriżultat B u C (tossiċità evidenti jew l-ebda tossiċità) ikunu jippermettu l-għażla
ta’ 5 000 mg/kg bħala d-doża tal-bidu fl-istudju ewlieni. Bl-istess mod, jekk iddoża tal-bidu apparti milli ta’ 5 000 mg/kg tkun użata, allura t-test għandu
jippreċedi għal 5 000 mg/kg fil-każ tar-riżultati B jew C fi 2 000 mg/kg; irriżultat A sussegwenti ta’ 5 000 mg/kg ikun jimponi studju ewlieni li jibda b'doża
ta’ 2 000 mg/kg u r-riżultati B u C ikunu jimponu studju ewlieni li jibda b'doża
ta’ 5 000 mg/kg.
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Studju Ewlieni
Ir-regoli tad-deċiżjoni li jirregolaw il-proċedura sekwenzjali ppreżentata flAnness 2 huma estiżi sabiex jinkludu l-livell ta’ doża 5 000 mg/kg. Għalhekk,
meta d-doża ta’ l-istudju ewlieni li tibda bi 5 000 mg/kg tkun użata, ir-riżultat A
(≥ 2 imwiet) ikun jeħtieġ it-testijiet tat-tieni grupp fi 2 000 mg/kg; ir-riżultat B
(tossiċità evidenti u/jew ≤ mewt 1)jew C (l-ebda tossiċità) ikun jirriżulta filli ssustanza ma tkunx ikklassifikata skond il-GHS. L-istess, jekk id-doża tal-bidu
apparti milli ta’ 5 000 mg/kg tkun użata, allura t-test ikun jiproċedi lejn il-5 000
mg/kg fil-każ tar-riżultat C fi 2 000 mg/kg; ir-riżultat A sussegwenti ta’ 5 000
mg/kg ikun jirriżulta filli s-sustanza tkun assenjata għal GHS Kategorija 5 u rriżultati B jew C ikunu jwasslu li s-sustanza ma tkunx ikklassifikata.

▼B
ANNESS 4
METODU TAT-TEST B.1.
bis Gwida dwar il-klassifika skond l-iskema UE li tkopri l-perjodu tranżitorju sat-tmiem sħiħ ta' l-implimentazzjoni kollha tas-Sistema Armonizzata tal-Klassifika Globali (GHS)
(meħud mir-referenza (8))
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B.1TRIS.

1.

TOSSIĊITÀ

ORALI
AKUTA
–
METODU
KLASSIFIKA TOSSIKA AKUTA

TAL-

METODU
Dan il-metodu huwa ekwivalnti għal OECD TG 423 (2001)

1.1.

INTRODUZZJONI
Il-metodu tal-klassi tat-tossiċità akuta (1) kif stabbilit f'dan it-test
huwa l-proċedura sussegwenti ma l-użu ta' 3 annimali ta' sess
wieħed għal kull pass. Jiddependi mill-mortalità u/jew l-istat ta'
modibondi li jkunu fih l-annimali, bħala medja 2-3 passi jkunu
meħtieġa sabiex jippermeti li jsir ġudizju dwar it-tossiċità akuta
tas-sustanza tat-test. Din il-proċedura hija riproduċibbli, tuża ftit
annimali u hija kapaċi li tiggrada sustanzi b'manjera simili għallmetodi l-oħrajn tat-testijiet dwar it-tossiċità akuta. Il-metodu talklassi tat-tossiċità akuta huwa bbażat fuq evalwazzjonijiet biome
triċi (2) (3) (4) (5) b'dożi fissi, separati b'mod adekwat sabiex
jippermettu li sustanza tkun iggradata għall-iskopijiet tal-klassifika
u ta' l-assessjar tal-periklu. Il-metodu kif adottat fil-1996 kien ġie
validat b'mod estensiv in vivo bi tqabbil mad-dettalji JD50 akkwis
tati mil-letteratura, kemm nazzjonali (6) u dik internazzjonali (7).

Gwida dwar l-għażla tal-metodu tat-test l-aktar xieraq għal skop
partikolari tista’ tinstab fid-Dokument ta' Gwida dwat it-Testijiet
tat-Tossiċità Orali Akuta (8). Dan id-Dokument ta' Gwida fih
ukoll informazzjoni addizzjonali dwar it-twettieq u l-interpretaz
zjoni tal-metodu tat-test B. 1 tris.

Is-sustanzi tat-test, fid-dożi li huma magħrufa li jikkaġunaw uġiegħ
qawwi u tbatija minħabba l-azzjonijiet korrossivi jew severament
irritanti, ma jistgħux ikunu amministrati. Annimali fl-għafja talmewt, jew annimali avvjament bl-uġiegħ jew li juru sinjali ta'
tbagħtija qawwija għandhom ikun u maqtula b'mod umanitarju, u
huma meqjusa fl-interpretazzjoni tar-riżultati tat-test bl-istess mod
bħal dawk l-annimali li jmutu matul it-test. Il-kriterja sabiex
tittieħed id-deċiżjoni li jkunu maqtula l-annimali fl-għafja talmewt jew dawk li jkunu jbagħtu ħafna, u l-gwida dwar ir-rikonox
ximent ta' mewt mistennija jew prevista, huma s-suġġett ta' Doku
ment ta' Gwida separat (9).

Dan il-metodu jutilizza dożi definiti bil-quddiem u r-riżultati jipper
mettu li sustanza tkun gradata u klassifikata skond is-Sistema
Globali Armonizzata għall-klassifika ta' kimiċi li jikkaġunaw tossi
ċità akuta (10).

Bħala prinċipju, il-metodu mhux intiż li jippermetti l-kalkolu ta'
LD50 preċiża, imma fil-fatt jipperemetti għad-determinazzjoni ta'
medded ta' esposizzjoni definita meta l-letalità tkun mistennija
minħabba li l-mewt ta' proporzjoni ta' l-annimali tkun xorta
waħda l-għan finali ewlieni ta' dan it-test. Il-metodu jippermetti
għad-determinazzjoni tal-valur LD50 biss meta mill-anqas żewġ
dożi jirriżultaw f'mortalità għola minn 0 % u anqas minn 100 %.
L-użu ta' għażla ta' dożi definiti bil-quddiem, independentament
mis-sustanza tat-test, bil-klassifika espliċitament marbuta mannumri ta' l-annimali osservati f'diversi sitwazzjonijiet ittejjeb lopportunità għar-rapurtaġġ ta' bejn laboratorju u laboratorju, b'kon
sistenza u repatabbilità.
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Il-laboratorju tat-test għandu jikkonsidra l-informazzjoni disponibbli
kollha dwar is-sustanza tat-test qabel ma jwettaq l-istudju. Tali
informazzjoni għandha tinkludi l-identità u l-istruttura kimika tassustanza, il-propjetajiet fiżikokimiċi tagħha; ir-riżultat ta' xi testijiet
oħrajn In vivo jew in vitro dwar is-sustanza; id-dettalji tossikoloġiċi
dwar is-sustanzi strutturament relatati; u l-użu antiċipat tas-sustanza.
Din l-informazzjhoni hija meħtieġa sabiex tissodisfa lil dawk kollha
ikkonċernati li t-test huwa relevanti għall-protezzjoni tas-saħħa
umana u li jkun ta' għajnuna fl-għażla tad-doża tal-bidu l-aktar
xierqa.

1.2.

DEFINIZZJONIJIET
Tossiċità akuta orali: Tirreferi għal dawk l-effetti ħżiena li jseħħu
wara l-amministrazzjoni orali ta' doża singola ta' sustanza jew ta'
dożi multipli mogħtija matul 24 siegħa.

Mewt imdewma: Tfisser li annimal ma jmutx u ma jkunx jidher
f'għafja tal-mewt fi żmien 48 siegħa imma li jmut aktar tard matul
il-perjodu ta' l-osservazzjoni ta' 14-il jum.

Doża: Hija l-ammont tas-sustanza tat-test kif somministrata. Iddoża hija espressa bħala piż tas-sustanza tat-test għal kull unità
tal-piż ta' l-annimal ittestjat (eż. mg/kg).

GHS: Globally Harmonised Classification System for Chemical
Substances and Mixtures. Is-Sistema tal-Klassifika Globali Armo
nizzata għal Sustanzi u Taħlitiet Kimiċi. Attività konġunta talOECD (is-saħħa umana u l-ambjent), Il-Kumitat ta' Esperti talNU dwar it-Trasport ta' Oġġetti Perikolużi (il-propjetajiet fiżiċi/ki
miċi) u l-ILO (kommunikazzjoni perikoluża) u l-kordinazzjoni millProgramm Interorganizzazzjonali għal Amministrazzjoni Soda talKimika (IOMC).

Imwiet imminenti: Meta l-istat fl-għafja tal-mewt jew il-mewt
ikunu mistennija qabel il-ħin ippjanat segwenti ta' l-osservazzjoni.
Sinjali indikattivi għal dan l-istat f'annimali gerriema jistgħu jink
ludu konvulżjonijiet, posizzjoni ta' serħan fuq il-ġemb, mitluqa fuq
darhom, u tregħid (Ara d-Dokument ta' Gwida ta' l-Għan Finali
b'mod Umanitarju (9) għal aktar dettalji).

LD50 (doża orali medja ta' l-mwiet): Hija doża akkwistata b'mod
statistiku ta' sustanza li tista’ tkun mistennija li tikkaġuna l-mewt fi
50 fil-mija ta' l-annimali meta amminsitrata bir-rotta orali. Il-valur
LD50 huwa espress f'termini ta' piż tas-sustanza tat-test għal kull
unità piż ta' l-annimal tat-test (mg/kg).

Doża b'limitu: Tirreferi għad-doża fil-limitu l-aktar għoli tat-testi
jiet (2 000 jew 5 000 mg/kg).

Stat moribund (fl-għafja tal-mewt): Huwa l-istat li jwassal għallmewt jew ta' nuqqas ta' kapaċità għal ħajja, anki jekk ittrattat (ara
d-Dokument ta' Gwida dwar it-Tmiem Finali b'mod Umanitarju (9)
dwar aktar dettalji).

Mewt mistennija: Il-preżenza ta' sinjali kliniċi indikattivi tal-mewt
fi żmien mistenni jew inkella fil-ġejjieni imma qabel it-tmiem
ippjanat ta' l-esperiment, per eżempju: l-inabbiltà li jersaq lejn lilma u lejn l-ikel. (Ara d-Dokmunet ta' Gwida tat-Tmiem Umani
tarju (9) dwar aktar dettalji).
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1.3.

IL-PRINĊIPJU TAT-TEST
Huwa l-prinċipju tat-test li, ibbażat fuq il-proċedura ta' pass b'pass,
bl-użu ta' numru minimu ta' annimali kull pass, informazzjoni
suffiċjenti tkun akkwista dwar it-tossiċità akuta tas- sustanza tattest sabiex tiffaċilita l-klassifika tagħha. Is-sustanza hija ammenis
trata b'mod orali fuq grupp ta' annimali esperimentali b'waħda middożi definiti. Is-sustanza hija ittestjata bl-użu tal-proċedura tal-pass
b'pass, kull pass jutilizza tlett annimali ta' sess wieħed (normalment
nisa). In-nuqqas jew il-preżenza ta' mortalità relatata mal-kompost
ta' l-anniamli bid-doża. Ta' l-ewwel pass tkun tiddetermina l-pass
segwenti, i.e.:

— l-ebda aktar testijiet ma jkunu meħtieġa,

— id-doża fuq tlett annimali, bl-istess doża,

— id-doża fuq tlett annimali addizzjonali fil-livell aktar għoli
segwenti jew fil-livell aktar baxx preċedenti.

Id-dettalji tal-proċedura tat-test huma deskritti fl-Anness I. Ilmetodu ikun jiffaċilita ġudizju fir-rigward tal-klassifika ta' sustanza
tat-test lejn waħda mis-serje tal-klassijiet ta' tossiċità definiti bilvaluri fissi LD-50 bħala waqfien.

1.4.

DESKRIZZJONI TAL-METODU

1.4.1.

L-għażla ta' l-ispeċje ta' l-annimali
L-ispeċi preferuta ta' l-annimali gerriema huwa l-far, għalkemm
speċi oħrajn ta' annimali gerriema tista’ tkun użata. Normalment
ikunu wżata il-femminili (9). Dan huwa minħabba li listħarriġ lette
rarju tat-testijiet konvenzjonali LD-50 juru li normalment ikun
hemm ftit differenza fis-sensittività bejn is-sessi, imma li f'dawk
il-każi meta d-differenzi jkunu osservati, in-nisa ikunu ġeneralment
kemm xejn aktar sensittivi (11). B'dana kollu, jekk tagħrif dwar ilpropjetajiet tossikoloġiċi jew tossikinetiċi ta' kimiċi strutturament
relatati jindika li l-irġiel aktarx li jkunu aktar sensittivi, allura dak
is-sess għandu jkun użat. Meta t-test ikun imwettaq fuq maskili,
ġustifikazzjoni adekwata għandha tkun ipprovduta.

Annimali żgħażagħ adulti u b'saħħithom tas-siltiet normalment użati
fil-laboratorju għandhom ikunu utilizzati. Il-femminili għandhom
ikunu tali li qatt ma jkunu weldu u ma jkunux tqal. Kull annimal,
fil-bidu ta' meta jkun sejjer jingħata doża, għandu jkun f'età ta' bejn
8 u 12 il-ġimgħa u l-piż tiegħu għandu jkun fil-medda ta' ± 20 %
tal-piż medju ta' dawk l-annimali li preċedentament ikun u ntużaw
għad-dożi.

1.4.2.

Il-kundizzjonijiet tal-gaġġeġ u ta' l-għalf
It-temperatura tal-kamra ta' l-annimali esperimentali għandha tkun
22 oC (± 3 oC). Għalkemm l-umidità relattiva għandha tkun millanqas 30 % u preferibbilment ma teċċedix 70 % apparti milli waqt
it-tindif tal-kamra, l-għand għandu jkun ta' 50-60 %. Id-dawl
għandu jkun artifiċjali, is-sekwenza tkun 12-il siegħa dawl, 12-il
siegħa dlam. Għall-għalf, id-dieti konvenzjonali tal-laboratorju
jistgħu ikunu użati b'forniment mingħajr limitu ta' ilma tax-xorb.
L-annimali jistgħu ikunu miġbura flimkien bħala grupp skond iddoża, imma n-numru ta' l-annimali f'kull gaġġa m'għandux ifixkel losservazzjonijiet ċari ta' kull annimal.
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1.4.3.

Preparazzjoni ta' l-annimali
L-annimali għandhom ikunu magħżula kif jinzerta, immarkati
sabiex jippermettu identifikazzjoni individwali, u miżmuma filgaġġeġ tagħhom għal mil anqas 5 tijiem qabel il-bidu tad-dożi
sabiex jippermettu li jkunu akklamattiżati għall-kundizzjonijiet tallaboratorju.

1.4.4.

Preparazzjoni tad-dożi
Ġeneralment, is-sustanzi tat-test għandhom ikunu amministrati
f'volum kostanti matul medda ta' dożi tat-testijiet bil-varjazzjoni
tal-konċentrazzjoni fil-preparazzjoni tad-dożi. Meta, b'dana kollu,
likwidu jew taħlita ikunu l-prodott finali, l-użu ta' sustanza tat-test
mingħajr trattib, i.e. konċentrazzjoni kostanti, tista’ tkun aktar rele
vanti għall-istudju sussegwenti tar-riskju ta' dik is-sustanza, u hija
ħtieġa għal uħud mill-awtoritajiet regolatorji. Fi kwalunkwe każ, ilvolum massimu tad-doża għall-amminsitrazzjoni m'għandux ikunu
misbuq. Il-volum massimu ta' likwidu li jista’ jkun amministrat
f'waqt wieħed ikun jiddependi mid-daqs ta' l-annimal tat-test. Flannimali gerriema, il-volum m'għandux normalment jeċċedi
1ml/100g tal-piż tal-ġisem: b'dana kollu fil-każ ta' taħlitiet akweji,
2 ml/100g tal-piż tal-ġisem jista’ jkun ikkonsidrat. Fir- rigward talformulazzjoni tal-preparazzjoni tad-doża, l-użu ta' taħlita/sospenzjo
ni/emulsifikazzjoni akweja hija rakkommandata kull meta possibbli,
segwita f'ordni ta' preferenza bit-taħlita/sospenzjoni/emulsifikazzjoni
fiż-żejt (eż. żejt tal-qamħ-ir- rum) u mbagħad il-possibbiltà ta'
likwidi oħrajn. Għal likwidi oħrajn apparti milli l-ilma, il- karatte
ristiċi tossikoloġiċi tal-likwidu għandhom ikunu magħrufa. Id-dożi
għandhom ikunu ppreparati ftit qabel l-amministrazzjoni, sakemm listabbiltà tal-preparazzjoni matul il- perjodu ta' l-użu tkun magħrufa
u turi li tkun aċċettabbli.

1.5.

PROĊEDURA

1.5.1.

Amministrazzjoni tad-dożi
Is-sustanza tat-test hija somministrata f'doża waħda b'mod sfurzat
bl-użu ta' tubu sa l-istonku jew b'xi intubazzjoni canula xierqa.
F'ċirkostanzi mhux tas-soltu li fihom doża waħda ma tkunx
possibbli, id-doża tista’ tingħata fi frazzjonijiet iżgħar matul perjodu
li ma jeċċedix l-24 siegħa.

L-annimali għandhom ikunu msajma qabel ma jingħataw id-doża
(eż. għall-firien, l-ikel imma mhux ilma għandu jkun imċaħħad għal
ma tul il-lejl sal-ħin ta' l-esperiment; fil-każ ta' ġurdien, l-ikel imma
mhux ilma għandu jkun imċaħħad għal ma tul 3-4 siegħat). Wara lperjodu tas-sawma, l-annimali għandhom ikunu miżuna u ssustanza tat-test tkun somministrata. Wara li s-sustanza tat-test
tkun somministrata, l-ikel jista’ jkun imċaħħad għal 3-4 siegħat
oħra fil-każ tal-firien jew 1-2 siegħat fil-każ tal-ġrieden. Meta ddoża tkun somministrata fi frazzjonijiet matul perjodu ta' żmien,
jista’ jkun meħtieġ li l-annimali jkunu ipprovduti b'ikel u ilma,
jiddependi mit-tul tal-perjodu.

1.5.2.

Numru ta' l-annimali u l-livelli tad-dożi
Tlett annimali huma użati għal kull pass. Il-livell tad-doża li għandu
jkun użat bħala d-doża tal-bidu jkun magħżul minn wieħed minn
erba’ livelli fissi, 5, 50, 300 u 2 000 mg/kg piż tal-ġisem. Il-livell
tad-doża tal-bidu għandu jkun dak li jkun l-aktar probabbli li
jipproduċi mortalità f'uħud mill-animali li jkunu reċevew id-doża.
Il-karti tan-nixxija ta' l-Anness 1 jiddeskrivu l-proċedura li għandha
tkun segwita għal kull waħda mid-dożi tal-bidu. B'żieda, l-Anness 4
jagħti gwida dwar il-klassifika fis-sistema UE sakemm GHS ġdida
tkun implementata.
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Meta l-informazzjoni disponibbli tissuġġerixxi li l-lortalità pjuttost
li ma sseħħx fl-għola livell tal-bidu (2 000 mg/kg piż tal-ġisem),
allura test tal-limitu għandu jkun imwettaq. Meta ma jkunx hemm
informazzjoni dwar xi sustanza li għandha tkun ittestjata, għal raġu
nijiet tal-ġid ta' l-annimali, huwa rakkommandabbli li jsir użu minn
doża tal-bidu ta' 300 mg/kg piż tal-ġisem.

L-intervall tal-ħin bejn id-dożi f'kull wieħed mill-livelli huwa deter
minat bl-iskoppjar, it-tul, u s-severità, tas-sinjali tossiċi. It-tratta
ment ta' l-annimali fid-doża segwenti għandu jkun imdewwem
sakemm wieħed ikun żgur bis-sopravivenza ta' l-annimali li jkunu
ireċevew id-doża preċedentament.

B'mod eċċezzjonali, u biss meta iġġustifikat bi ħtiġiet regolatorji
speċifiċi, l-użu ta' doża addizzjonali iffissata fil-livel għoli ta' 5 000
mg/kg tista’ tkun ikkonsidrata (ara l-Anness 2). Għal raġunijiet li
jikkonċernaw il-ġid ta' l-annimali, it-testijiet ta' l-annimali skond
GHS, il-Kategorija 5, il-meded (2 000-5 000 mg/kg huma ferm
skorraġiti u għandhom biss ikunu ikkonsidrati meta jkun hemm
possibbiltà qawwija li r-riżultati minn tali test ikollu relevanza
diretta għall-rotezzjoni umana jew tas-saħħa ta' l-annimali jew dik
ambjentali.

1.5.3.

Test tal-limitu
It-test tal-limitu huwa primarjament użat f'sitwazzjonijiet meta dak
li jwettaq l-esperiment ikollu informazzjoni li tindika li l-materjal
tat-test ma jkunx tossiku, i.e. li jkollu tossiċita biss aktar mil-limitu
regolatorju tad-dożi. L-informazzjoni dwar it-tossiċità tal-materjal
tat-test tista’ tkun akkwistat mit-tagħrif dwar komposti simili li
kienu ġew ittestjati jew minn taħlitiet jew prodotti simili li kienu
ġew ittestjati, billi tkun meqjusa l-identità u l-persentaġġ tal-kompo
nenti magħrufa li huma ta' sinifikanza tossikoloġika. F'dawk issitwazzjonijiet meta jkun ftit jew l-ebda informazzjoni dwar. Ittossiċità tagħha, jew li fiha l-materjal tat-test ikun mistenni li jirri
żulta tossiku, it-test ewlieni għandu jkun imwettaq.

Test tal-limitu f'doża waħda fil-livell ta' 2 000 mg/kg piż tal-ġisem
jista’ jitwettaq fuq sitt annimali (tlett annimali kull pass). B'mod
eċċezzjonali, test tal-limitu b'doża waħda fil-livell ta' 5 000 mg/kg
jista’ jkun imwettaq fuq tlett annimali (ara l-Anness 2). Jekk ilmortalità tat-test relatata mas-sustanza tirriżulta, aktar testijiet fillivell preċedenti aktar baxx jista’ jkun hemm il-ħtieġa li jitwettqu.

1.6.

OSSERVAZZJONIJIET
L-annimali osservati individwalment wara l-ewwel doża mill-anqas
darba matul l-ewwel 30 minuta, perjodikament matul l-ewwel 24
siegħa, b'attenzjoni speċjali mogħtija matul l-ewwel 4 siegħat, u ta'
kull minn hemm il-quddiem, għal total ta' 14-il jum, apparti minn
meta jkun meħtieġ li dawn jitneħħew mill-istudju u li jkunu
maqtula b'mod umanesk għal raġunijiet tal-benesseri ta' l-annimali
jew inkella li jinsabu mejta. B'dana kollu, it-tul ta' l-osservazzjoni
m'għandhux ikun iffissat b'mod rigoruż. Għandu jkun determinat
bir-reazzjoni tossika, il-ħilata' l-iskoppjar u t-tul tal-perjodu ta' lirkupru, u jista’ b'hekk ikun estiż meta ikkonsidrat bħala meħtieġ.
Il-ħinijiet li fihom is-sinjali tat-tassiċità) jkunu apparaenti jew li
jisparixxu huma. Importanti, speċjalment meta jkun hemm tendenza
li s-sinjali tossiċi jkunu mdewma (12). L-osservazzjonijiet kollha
huma sistematista’ment irreġistrati, b'dettalji individwali jkunu
jinżammu għal kull annimal.
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Osservazzjonijiet addizzjonali jkunu meħtieġa jekk l-annimali
jkomplu juru sinjali ta' tossiċità. L-osservazzjonijiet għandhom jink
ludu xi tibdil fil-ġilda u s-suf, l-għajnejn, fil-membrani mukaneji, u
wkoll fis-sistemi respiratorji, ċirkolatorji, awtonomiċi u tan-nervituri
ċentrali, u l-attività somatomuturali u t-tip ta' l-imġieba. Attenzjoni
għandha tkun diretta għall-osservazzjonijiet ta' roda, konvulżjoni
jiet, rieq, dijarrea, letarġija, irqad u koma. Il-prinċipji u l-kriterja kif
aggruppati fid-Dokument ta' Gwida dwar il-Miri Umanitarji
għandhom ikunu ikkonsidrati (9). L-annimali misjuba f'kundizzjoni
moribonda u l-annimali li juru sinjali ta' uġieħ qawwi jew li
jgħaddu minn sinjali ta' tbgħatija, għandhom ikunu maqtula
b'mod umanitarju. Meta l-annimali jkunu maqtula għal raġunijiet
umanitarji jew jekk jinstabu mejta, il-ħin tal-mewt għandu jkun
reġistrat bi preċiżjoni kemm jista’ jkun possibbli.
1.6.1.

Piż tal-ġisem
Il-piżijiet ta' l-annimali individwali għandhom ikunu determinati
kemxejn qabel ma s-sustanza tat-test tkun somministrata u millanqas darba fil-ġimgħa wara dan. Tibdiliet fil-piż għandhom
ikunu ikkalkolati u rreġistrati. Fit-tmiem tat-test, l-annimali li
jibqgħu ħajjin għandhom ikunu miżuna w imbagħas maqtula
b'mod umanitarju.

1.6.2.

Patoloġija
L-annimali kolha tat-test (inklużi dawk li jmutu matul it-test jew li
jkunu mneħħija mill-istudju minħabba raġunijiet tal-benesseri ta' lannimali għandhom ikunu suġġetti għal nekropsija ġenerali. It-tibdi
liet patoloġiċi ġenerali għandhom ikunu irreġistrati għal kull
annimal. Eżaminazzjoni mikroskopika ta' l-organi li juri evidenza
patoloġika ġenerali fl-annimali li jibqgħu ħajjin għa 24 siegħa jew
aktar wara li jkunu rċevew id-doża inizjali għandha wkoll tkun
ikkunsidrata minħabba li din tista’ tforni informazzjoni utili.

2.

DATA
Data ta' l-annimal individwali għandha tkun ipprovduta. B'żieda ma
dan, id-dettalji kollha għandhom ikunu miġbura f'sommarju, li juru
għal kull grupp tat-test, in-numru ta' l-annimali użati, in-numru ta'
annimali ji jkollhom sinjali ta' tossiċità, in-numru ta' annimali li
jinstabu mejta matul it-test jew li jkunu maqtula għal raġunijiet
umanitarji, il-ħin tal-mewt ta' l-annimali individwali, deskrizzjoni
u l-korsa tal-ħin ta' l-effetti tossiċi, u r-riversabbiltà ta' dawn, u ssejbiet tan-nekropsija.

3.

RAPPORTAĠĠ

3.1.

Rapport tat-test
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja, skond kif
xieraq:
Is-sustanza tat-test:
— in-natura fiżika, il-purità, u, meta relevanti, il-propjetajiet fiżikokimiċi (inkluża l- iżomerizzazzjoni);
— dettalji ta' l-identifikazzjoni, inkluż in-numru CAS.
Mezz (jekk applikabbli):
— ġustifikazzjoni dwar l-għażla tal-mezz, jekk mhux sempliċement
ilma.
Annimali tat-test:
— speċi/tipi użati;
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— l-istatus mikrobioloġiku ta' l-annimali, meta magħruf;
— in-numru, l-età u s-sess ta' l-annimali (inklużi, meta xieraq,
raġornament dwar l-użu ta' maskili minflok femminili);
— is-sorsi, il-kundizzjonijiet tal-gaġġeg, id-dieta, etc.
Kondizzjonijiet tat-test:
— dettalji dwar il-formulazzjoni tas-sustanza tat-test, inklużi
dettalji dwar l-għamla fiżika tal-materjal amministrat;
— dettalji dwar l-amminstrazzjoni tas-sustanza tat-test, inklużi lvolumi tad-dożi u l-ħin ta' meta tkun ingħata d-doża;
— dettalji dwar il-kwalità ta' l-ikel u ta' l-ilma (inklużi t-tip/sorsi
tad-dieta, is-sorsi ta' l-ilma);
— ir-raġjonar għall-għażla tad-doża tal-bidu.
Riżultati:
— tabulazzjoni tad-dettalji tar-reazzjoni u tal-livell tad-doża għal
kull animal (i.e. l-annimali li juru sinjali ta' tossiċità, inklużi
l-effetti tal-mortalità, in-natura, is-severanza u t-tul ta' l-effetti);
— tabulazzjoni tal-piż tal-ġisem u tat-tibdiliet fil-piż tal-ġisem;
— il-piżijiet ta' l-annimali individwali fil-jum ma meta jirċievi ddoża, u wara dan matul intervalli ta' darba fil-ġimgħa, u l-ħin
tal-mewt jew ta' meta jkunu maqtula;
— id-data u l-ħin tal-mewt jekk qabel il-qtil previst;
— il-korsa tal-ħin ta' kif jiskoppjaw is-sinjali tat-tossiċità u jekk
dawn kienux riversibbli għal kull animal individwali;
— is-sejbiet tan-nekropsija u s-sejbiet ħispatoloġiċi għal kull
animal, jekk disponibbli.
Diskussjoni u interpretazzjoni tar-riżultati.
Konklużjonijiet.
4.
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ANNESS 1
PROĊEDURA LI GĦANDHA TKUN SEGWITA GĦAL KULL WAĦDA
MID-DOŻI TAL-BIDU
RIMARKI ĠENERALI
Għal kull doża tal-bidu, l-iskemi rispettivi tat-testijiet, kif inklużi f'dan l-Anness,
jelenkaw il-proċedura li għandha tkun segwita.
— Anness 1 a: Id-doża tal-bidu hija: 5 mg/kg piż tal-ġisem
— Anness 1 b: Id-doża tal-bidu hija: 50 mg/kg piż tal-ġisem
— Anness 1 c: Id-doża tal-bidu hija: 300 mg/kg piż tal-ġisem
— Anness 1 d: Id-doża tal-bidu hija: 2 000 mg/kg piż tal-ġisem
Jiddependi min-numru ta' annimali maqtula b'mod umanitarju jew ta' l-annimali
mejta, il-proċedura tat-test għandha ssegwi il-vleġeġ indikati.

▼B
ANNESS 1A
PROĊEDURA TAT-TEST B'DOŻA TAL-BIDU TA' 5 MG/KG PIŻ TAL-ĠISEM

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 225

▼B
ANNESS 1B
PROĊEDURA TAT-TEST B'DOŻA TAL-BIDU TA' 50 MG/KG PIŻ TAL-ĠISEM
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▼B
ANNESS 1C
PROĊEDURA TAT-TEST B'DOŻA TAL-BIDU TA' 300 MG/KG PIŻ TAL-ĠISEM
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▼B
ANNESS ID
PROĊEDURA TAT-TEST B'DOŻA TAL-BIDU TA' 2 000 MG/KG PIŻ TAL-ĠISEM
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ANNESS 2
KRITERJA
GĦALL-KLASSIFIKA
TAS-SUSTANZI
TAT-TEST
B'VALURI MISTENNIJA TA' LD50 LI JEĊĊEDU 2 000 MG/KG
MINGĦAJR IL-ĦTIEĠA TA'TESTIJIET
Il-kriterji dwar il-periklu tal-Kategorija 5 hija ntiża sabiex tiffaċilita l-identifikaz
zjoni tas-sustanzi tat-test li huma relattivament f'periklu ta' tossiċità akuta baxxa
imma li, skond ċerti ċirkostanzi jistgħu jippreżentaw periklu għall-populazzjoni
jiet vulnerabbli. Dawn is-sustanzi huma antiċipati li jkollhom LD50 orali jew talġilda fil-medda ta' 2 000 - 5 000 mg/kg jew b'dożi ekwivalenti għal rotot oħrajn.
Is-sustanzi tat-test jistgħu ikunu klassifikati fil-kategorija tal-periklu definita bi:
2 000 mg/kg < LD50 < 5 000 mg/kg (Kategorija 5 fil-GHS) f'dawn il-każi li
ġejjin:
a) jekk ikunu miġjuba f'din il-kategorija minn kwalunkwe skemi tat-testijiet ta' lAnness 2, ibbażati fuq l-inċidenti tal-mortalità;
b) jekk evidenza affidabbli diġà tkun disponibbli li tindika li l-LD50 tkun filmedda tal-valuri tal-Kategorija 5; jew li studji oħrajn dwar l-annimali jew ta'
l-effetti tossiċi fil-bnedmin umani jindikaw tħassib għas-saħħa umana ta'
natura akuta;
c) permezz ta' extrapolazzjoni, estimi jew kejl tad-dettalji jekk assenjati għal
klassi aktar perikoluża milli mistħoqq; u
— informazzjoni affidabbli kif disponibbli tindika effetti tossiċi sinifikati filbnedmin, jew
— xi mortalità tkun osservata meta t-test isir sal-valuri tal-Kategorija 4 birrotta orali, jew
— meta ġudizzju minn esperti jikkonferma sinjali kliniċi sinifikanti ta' tossi
ċità, meta t-test isir sal-valuri tal-Kategorija 4, apparti milli għal dijarrea,
piloerezzjoni jew dehra żmattata, jew
— meta ġudizzju minn esperti jikkonferma li l-informazzjoni affidabbli
tindika l-potenzjal għal effetti sinifikament akuti minn studji oħrajn fuq
l-annimali.
TESTIJIET F'DOŻI OGĦLA MINN 2 000 MG/KG
Bir-rikonoxximent tal-ħtieġa li jkun imħares il-ġid ta' l-annimali, testijiet fi 5 000
mg/kg huma skurraġiti u għandhom biss ikunu kkunsidrati meta jkun hemm
possibbiltà qawwija li r-riżultati minn test bħal dan ikollu relevanza diretta
għall protezzjoni tas-saħħa ta' l-annimali jew dik umana (10). L-ebda aktar testi
jiet m'għandhom ikunu mwettqa fil-livelli tad-dożi aktar għoljin.
Meta t-testijiet ikunu jeħtieġu doża ta' 5 000 mg/kg, il-pass wieħed biss (i.e. tliet
annimali) huwa meħtieġ. Jekk l-ewwel annimal li jkun ingħata d-doża, imut,
allura l-għoti tad-dożi għandu jipproċedi fi 2 000 mg/kg skond il-flow chart flAnness 1. Jekk l-ewwel annimal jibqa' ħaj, żewġ annimali oħrajn għandhom
jingħataw id-doża. Jekk wieħed biss mit-tliet annimali jmut, il-valur LD50
huwa mistenni li jeċċedi 5 000 mg/kg. Jekk żewġ annimali jmut, allura d-doża
tipproċedi fi 2 000 mg/kg.
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ANNESS 3
B1c. METODU TAT-TEST Gwida dwar il-klassifika skond l-iskema UE li tkopri lperjodu transitorju sakemm ikun hemm l-implementazzjoni sħiħa tas-Sistema ta'
Klassifika Armonizzata Globali (GHS) (meħuda minn referenza (8))
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B.2. TOSSIĊITÀ TA’ INALAZZJONI AKUTA
DAĦLA
1.

Dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa ekwivalenti għal-Linja Gwida tat-Test 403
(2009) tal-OECD (1). Il-Linja Gwida 403 (TG 403) tat-Test oriġinali dwar linalazzjoni akuta kienet adottata fl-1981. Dan il-Metodu ta’ Ttestjar B.2
rivedut (bħala ekwivalenti għat-TG 403 riveduta) tfassal biex ikun aktar
flessibbli, biex inaqqas l-użu tal-annimali, u biex jissodisfa ħtiġijiet regola
torji. Il-Metodu ta’ Ttestjar rivedut fih żewġ tipi ta’ studji: protokoll Tradiz
zjonali LC50 u protokoll ta’ Konċentrazzjoni x Żmien (C × t). Karatteristiċi
primarji ta’ dan il-Metodu ta’ Ttestjar huma l-kapaċità li jipprovdi relazzjoni
ta’ konċentrazzjoni-rispons b’firxa minn riżultati mhux letali għal dawk
letali sabiex jag]ti konċentrazzjoni letali medjana (LC50), livell limitu ta’
konċentrazzjoni mhux letali (eż. LC01), u angolu, u biex possibbilment
jidentifika suxxettibbiltà sesswali. Il-Protokoll C × t għandu jintuża meta
jkun hemm ħtieġa regolatorja jew xjentifika speċifika li ssejjaħ għall-ittestjar
ta’ annimali tul durati multipli ta’ żmien, bħal għall-finijiet ta’ ppjanar ta’
rispons għal emerġenza [eż. li jidderivaw valuri ta’ Linji Gwida ta’ Livelli
ta’ Espożizzjoni Akuta (AEGL), Linji Gwida ta’ Ppjanar għal Rispons ta’
Emerġenza (ERPG), jew Livelli Limiti ta’ Espożizzjoni Akuta (AETL)], jew
għal ippjanar ta’ użu ta’ artijiet.

2.

Gwida dwar it-tmexxija u l-interpretazzjoni tal-istudji dwar dan il-Metodu
ta’ Ttestjar tinsab fid-Dokument ta’ Gwida dwar l-Ittestjar tat-Tossiċità ta’
Inalazzjoni Akuta (GD 39) (2).

3.

Id-definizzjonijiet użati fil-kuntest ta’ dan il-Metodu ta’ Ttestjar jinsabu flaħħar ta’ dan il-kapitolu u f’GD 39 (2).

4.

Dan il-Metodu ta’ Ttestjar jgħin għal karatterizzazzjoni ta’ kimiċi u l-valu
tazzjoni tar-riskju kwantitattiv, u jippermetti li l-kimiċi għall-ittestjar ikunu
ggradati u kklassifikati skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (3). GD
39 (2) jipprovdi gwida għall-għażla tal-Metodu ta’ Ttestjar adattat għal
ittestjar akut. Meta tkun meħtieġa informazzjoni dwar klassifikazzjoni u
tikkettar biss, ġeneralment huwa rrakkomandat il-kapitolu B.52 ta’ dan lAnness (4) [ara GD 39 (2)]. Dan il-Metodu ta’ Ttestjar B.2 mhux maħsub
speċifikatament għall-ittestjar ta’ materjali speċjalizzati, bħal materjali
isometriċi jew fibrużi li ftit jinħallu jew nanomaterjali manifatturati.

KONSIDERAZZJONIJIET INIZJALI
5.

Qabel ma jitqies l-ittestjar skont dan il-Metodu ta’ Ttestjar l-informazzjoni
kollha disponibbli dwar il-kimika għall-ittestjar, inklużi studji eżistenti (eż.
il-kapitolu B.52 ta’ dan l-Anness (4)) li d-dejta tagħhom tkun tappoġġa li
ma jsirx ittestjar addizzjonali, għandhom jitqiesu mil-laboratorji tal-ittestjar
biex ikun imminimizzat l-użu tal-annimali. L-informazzjoni li tista’ tassisti
fl-għażla tal-ispeċi, razza, sess, mod ta’ espożizzjoni u konċentrazzjonijiet
ta’ testijiet l-aktar adatti tinkludi l-identità, l-istruttura tal-kimika u l-propr
jetajiet fiżikokimiċi tal-kimika għall-ittestjar; ir-riżultati ta’ kwalunkwe test
ta’ tossiċità in vitro jew in vivo; l-użijiet mistennija u l-potenzjal għal
espożizzjoni umana; id-dejta (Q)SAR disponibbli u d-dejta tossikoloġika
dwar sustanzi strutturalment relatati [ara GD 39 (2)].
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6.

L-ittestjar ta’ kimiċi għall-ittestjar, korrużivi u/jew irritanti f’konċentrazzjo
nijiet li jkunu mistennija jikkawżaw uġigħ sever u/jew diffikultà għandu
jkun evitat kemm jista’ jkun possibbli. Il-potenzjal korrusiv/irritanti għandu
jiġi evalwat skont ġudizzju espert bl-użu ta’ evidenza bħall-esperjenza talbniedem jew tal-annimali (eż. minn studji ripetuti ta’ dożi li jitwettqu f’kon
ċentrazzjonijiet mhux korrusivi/irritanti), dejta eżistenti in vitro (eż. millkapitoli B.40, (5), B.40bis (6) ta’ dan l-Anness jew OECD TG 435 (7)),
il-valuri tal-pH, informazzjoni minn sustanzi simili jew kwalunkwe dejta
pertinenti oħra, għall-iskop ta’ investifazzjoni dwar jekk jista’ ma jsirx
iktar ittestjar. Għal ħtiġijiet regolatorji speċifiċi (eż. għal skopijiet ta’
ippjanar ta’ emerġenza), dan il-Metodu ta’ Ttestjar jista’ jintuża biex l-anni
mali jiġu esposti għal dawn il-materjali għaliex jipprovdi d-direttur jew linvestigatur prinċipali tal-istudju li għandu kontroll fuq is-selezzjoni talkonċentrazzjonijeit fil-mira. Madankollu, il-konċentrazzjonijiet immirati ma
għandhomx jiġġeneraw effetti ta’ irritazzjoni/korrużivi severi, iżda biżżejjed
biex jestendu l-kurva ta’ konċentrazzjoni-rispons għal livelli li jilħqu l-għan
regolatorju u xjentifiku tat-test. Dawn il-konċnetrazzjonijiet għandhom
jingħażlu abbażi ta’ każ b’każ u għandha tiġi pprovduta ġustifikazzjoni
għall-għażla tal-konċentrazzjoni [see GD 39 (2)].

PRINĊIPJU TAT-TEST
7.

Dan il-Metodu ta’ Ttestjar B.2 rivedut tfassal biex tinkiseb informazzjoni
suffiċjenti dwar it-tossiċità akuta ta’ kimika għall-ittestjar biex tkun tista’ tiġi
kklassifikata u biex jipprovdi dejta dwar il-letalità (eż. LC50, LC01 u langolu) għal wieħed jew għaż-żewġ sessi kif meħtieġ għall-valutazzjonijiet
tar-riskji kwantitattivi. Dan il-Metodu ta’ Ttestjar joffri żewġ metodi. Lewwel metodu huwa protokoll tradizzjonali li fih gruppi ta’ annimali jiġu
esposti għal konċentrazzjoni limitata (test ta’ limitu) jew għal serje ta’
konċentrazzjonijiet fi proċedura pass pass għal durata predeterminata
normalment 4 sigħat. Jistgħu japplikaw durati oħra ta’ espożizzjoni biex
jaqdu skopijiet regolatorji speċifiċi. It-tieni metodu (C × t) huwa protokoll
li fih gruppi ta’ annimali jkunu esposti għal waħda (konċentrazzjoni limitata)
jew għal serje ta’ konċentrazzjonijiet multipli matul durati multipli.

8.

L-annimali moribondi jew annimali li ċarament huma muġugħa jew li jkunu
qed juru sinjali ta’ diffikultà severa jew fit-tul għandhom jinqatlu b’mod
uman u jitqiesu fl-interpretazzjoni tar-riżultat tat-test bl-istess mod bħallannimali li jkunu mietu waqt it-test. Il-kriterji għal teħid tad-deċiżjoni li
annimali moribondi jew li jkunu qed ibatu ħafna jinqatlu, u gwida dwar
ir-rikonoxximent ta’ mewta prevedibbli jew imminenti, huma s-suġġett ta’
Document ta’ Gwida Nru 19 tal-OECD dwar il-Punti tat-Tmiem b’Mod
Uman (8).

DESKRIZZJONI TAL-METODU
Għażla tal-ispeċijiet tal-annimali
9.

Għandhom jintużaw annimali adulti żgħażagħ f’saħħithom ta’ razez li
normalment jintużaw fil-laboratorju. L-ispeċi preferuta hija l-far u għandha
tingħata ġustifikazzjoni jekk jintużaw speċijiet oħra.

Preparazzjoni tal-annimali
10. In-nisa għandhom ikunu qatt ma welldu u m’għandhomx ikunu tqal. Fil-jum
ta’ espożizzjoni, l-annimali għandhom ikunu adulti żgħażagħ ta’ bejn 8 u
12-il ġimgħa, u li jkunu jiżnu madwar ± 20 % tal-piż medju għal kull sess
ta’ kwalunkwe annimal preċedentament qabel tal-istess età. L-annimali jint
għazlu b’mod każwali u jkunu mmarkati għal identifikazzjoni individwal
ment. L-annimali jinżammu fil-gaġeġ tagħhom għal mill-anqas 5 ijiem qabel
ma jibda t-test biex jidraw il-kundizzjonijiet tal-laboratorju. L-annimali
għandhom ikunu draw ukoll l-apparat tat-test għal perjodu qasir qabel littestjar, minħabba li dan inaqqas it-tensjoni kkawżata bl-introduzzjoni għallambjent il-ġdid.
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Trobbija tal-annimali
11. It-temperatura tal-kamra ta’ manutenzjoni tal-annimali esperimentali
għandha tkun 22 ± 3 °C. L-umdità relattiva għandha idealment tinżamm
fil-firxa ta’ 30 % sa 70 %, għalkemm dan jista’ ma jkunx possibbli meta
jintuża l-ilma bħala vejjikolu. Qabel u wara l-espożizzjonijiet, l-annimali
ġeneralment għandhom jitqiegħdu f’gaġġa fi gruppi skont is-sess u lkonċentrazzjoni, iżda l-għadd ta’ annimali għal kull gaġġa m’għandux
ifixkel l-osservazzjoni ċara ta’ kull annimal u għandu jimminimizza t-telf
minħabba l-kannibaliżmu u l-ġlied. Meta l-annimali jkollhom ikunu esposti
mill-imnieħer biss, jista’ jkun jeħtiġilhom jidraw it-tubi ta’ trażżin. It-tubi ta’
trażżin m’għandhomx jimponu tensjoni fiżika, termali u ta’ immobilizzaz
zjoni bla bżonn fuq l-annimali. It-trażżin jista’ jaffettwa punti ta’ tmiem
fiżjoloġiċi bħat-temperatura tal-ġisem (ipertermja) u/jew volum respiratorju
minusklu. Jekk tkun disponibbli dejta ġenerika li turi li l-ebda bidliet bħal
dawn ma jseħħu sa kwalunkwe limitu konsiderevoli, f’dak il-każ ma jkunx
meħtieġ adattament minn qabel għat-tubi ta’ trażżin. L-annimali esposti millġisem kollu għal aerosol għandhom jingħalqu individwalment matul l-espo
żizzjoni biex ma jitħallewx jiffiltraw l-aerosol tat-test mal-pil ta’ sħabhom
fil-gaġġa. Jistgħu jintużaw dieti konvenzjonali u ċċertifikati mil-laboratorju,
ħlief matul l-espożizzjoni, flimkien ma’ provvista bla limitu ta’ ilma taxxorb muniċipali. Id-dawl għandu jkun artifiċjali, bis-sekwenza tkun ta’ 12-il
siegħa dawl/12-il siegħa dlam.

Kmamar tal-inalazzjoni
12. In-natura tal-kimika għall-ittestjar u l-għan tat-test għandhom jitqiesu flgħażla tal-kamra tal-inalazzjoni. Il-mod preferut ta’ espożizzjoni huwa
mill-imnieħer biss (liema frażi tinkludi r-ras biss, l-imnieħer biss jew ilgeddum biss). Espożizzjoni mill-imnieħer biss hija ġeneralment ippreferuta
għal studji ta’ aerosols likwidi jew solidi u għal fwar li jista’ jikkondensa
biex jifforma l-aerosols. Għanijiet speċjali tal-istudju jistgħu jinkisbu aħjar
billi tintuża modalità ta’ espożizzjoni mill-ġisem kollu, iżda dan għandu
jkun iġġustifikat fir-rapport tal-istudju. Biex tkun żgurata stabbiltà tal-atmos
fera meta tintuża kamra għall-ġisem kollu, il-volum totali tal-annimali tattest m’għandux ikun aktar minn 5 % tal-volum tal-kamra. Il-prinċipji tattekniki tal-espożizzjoni mill-imnieħer biss u mill-ġisem kollu u tal-vantaġġi
u l-iżvantaġġi partikolari tagħhom huma deskritti f’GD 39 (2).

KONDIZZJONIJIET TA’ ESPOŻIZZJONI
Amministrazzjoni ta’ konċentrazzjonijiet
13. L-espożizzjonijiet mill-imnieħer biss jistgħu jkunu ta’ kwalunkwe durata sa
6 sigħat għall-firien. Jekk il-ġrieden ikunu esposti mill-imnieħer biss, lespożizzjonijiet ġeneralment m’għandhomx ikunu itwal minn 4 sigħat.
Għandha tingħata ġustifikazzjoni jekk ikunu meħtieġa studji li jdumu
aktar [ara GD 39 (2)]. L-annimali esposti għall-aerosols fi kmamar għallġisem kollu għandhom jingħalqu individwalment biex ma jitħallewx jibilgħu
kimika għall-ittestjar minħabba t-tindif ta’ sħabhom fil-gaġġa. M’għandux
jingħata għalf matul il-perjodu ta’ espożizzzjoni. Jista’ jingħata ilma matul lespożizzjoni kollha mill-ġisem kollu.

14. L-annimali jkunu esposti għall-kimika għall-ittestjar bħala gass, fwar,
aerosol, jew taħlita tagħhom. L-istat fiżiku li jkollu jiġi ttestjat jiddependi
mill-proprjetajiet fiżikokimiċi tal-kimika għall-ittestjar, il-konċentrazzjoni
magħżula, u/jew il-forma fiżika li x’aktarx tkun preżenti matul l-immaniġġar
u l-użu tal-kimika għall-ittestjar. Il-kimiċi għall-ittestjar igroskopiku u reat
tivi kimikament għandhom ikunu ttestjati f’kundizzjonijiet ta’ arja xotta.
Għandha tingħata attenzjoni biex ikun evitat li jkunu ġġenerati konċentraz
zjonijiet li jistgħu jisplodu.
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Distribuzzjoni tad-daqs tal-partiċelli
15. It-teħid tad-daqs tal-partiċelli għandu jsir għall-aerosols kollha u għall-fwar
li jista’ jikkondensa biex jifforma l-aerosols. Biex jitħalla jkun hemm espo
żizzjoni tar-reġjuni kollha rilevanti tas-sistema respiratorja, huma rrakko
mandati aerosols b’dijametri ajrudinamiċi ta’ medja massa (MMAD) f’firxa
minn 1 sa 4 μm b’devjazzjoni ġeometrika standard (σg) fil-firxa ta’ 1,5 sa
3,0 (2) (9) (10). Għalkemm għandu jsir sforz raġonevoli biex dan l-istandard
jintlaħaq, għandu jingħata ġudizzju espert jekk ma jkunx jista’ jintlaħaq.
Pereżempju, id-dħaħen tal-metall jistgħu jkunu anqas minn dan l-istandard,
u l-partiċelli, fibri u materjali igroskopiċi mimlijin (li jikbru fid-daqs flambjent niedi tas-sistema respiratorja) jistgħu jaqbżu dan l-istandard.

Preparazzjoni ta’ kimika għall-ittestjar f’vejjikolu
16. Jista’ jintuża vejjikolu biex jiġġenera konċentrazzjoni u daqs ta’ partiċelli
xierqa tal-kimika għall-ittestjar fl-atmosfera. Bħala regola, l-ilma għandu
jingħata preferenza. Il-materjal tal-partiċelli jista’ jkun soġġett għal proċessi
mekkaniċi biex tinkiseb id-distribuzzjoni tad-daqs meħtieġ ta’ partiċelli,
iżda, għandha tingħata attenzjoni biex il-kimika għall-ittestjar ma tiddekom
ponix jew tinbidel. F’każijiet fejn proċessi mekkaniċi jitqiesu li jkunu bidlu
l-kompożizzjoni tal-kimika għall-ittestjar (eż. temperaturi estremi minn tħin
eċċessiv minħabba l-frizzjoni), il-kompożizzjoni tal-kimika għall-ittestjar
għandha tkun ivverifikata b’mod analitiku. Għandha tingħata attenzjoni
adegwata biex il-kimika għall-ittestjar ma tkunx ikkontaminata. Mhux
meħtieġ li jkunu ttestjati materjali granulari li ma jiżżartux li jkunu fformu
lati apposta biex ma jkunux jistgħu jittieħdu man-nifs. Għandu jintuża test
ta’ attrizzjoni biex jintwera li partiċelli li jistgħu jittieħdu man-nifs ma
jkunux prodotti meta jintmiss il-materjal granulari. Jekk test ta’ attrizzjoni
jipproduċi sustanzi li jistgħu jittieħdu man-nifs, għandu jsir test għat-tossi
ċità tal-inalazzjoni.

Annimali ta’ kontroll
17. Mhux meħtieġ grupp ta’ kontroll konkurrenti negattiv (arja). Meta vejjikolu,
minbarra l-ilma, jintuża biex jassisti fil-ġenerazzjoni tal-atmosfera tat-test,
grupp ta’ kontroll ta’ vejjikoli għandu jintuża biss meta ma tkunx dispo
nibbli dejta storika ta’ teħid ta’ tossiċità man-nifs. Jekk studju dwar ittossiċità ta’ kimika għall-ittestjar ifformulata f’vejjikolu ma juri ebda tossi
ċità, isegwi li l-vejjikolu ma jkunx tossiku fil-konċentrazzjoni ttestjata; għal
hekk ma jkunx meħtieġ kontroll ta’ vejjikolu.

MONITORAĠĠ TAL-KONDIZZJONIJIET TA’ ESPOŻIZZJONI
Fluss tal-arja fil-kamra
18. Il-fluss tal-arja mal-kamra għandu jkun ikkontrollat sewwa, immonitorjat
kontinwament u rreġistrat mill-anqas kull siegħa matul kull espożizzjoni. Ilmonitoraġġ ta’ konċentrazzjoni atmosferika tat-test (jew stabbiltà) huwa kejl
integrali tal-parametri dinamiċi kollha u jipprovdi mezz indirett għall-kontroll
tal-parametri dinamiċi rilevanti kollha tal-ġenerazzjoni tal-atmosfera. Għandha
tingħata konsiderazzjoni speċjali biex tkun evitata inalazzjoni mill-ġdid fi
kmamar għall-imnieħer biss f’każijiet fejn fluss tal-arja mis-sistema ta’ espo
żizzjoni ma jkunx adegwat biex jipprovdi fluss dinamiku ta’ atmosfera talkimika għall-ittestjar. Hemm metodoloġiji preskritti li jistgħu jintużaw biex
jintwera li inalazzjoni mill-ġdid ma ssirx skont il-kundizzjonijiet operattivi
magħżula (2) (11). Il-konċentrazzjoni tal-ossiġenu għandha tkun mill-anqas
ta’ 19 % u l-konċentrazzjoni tad-dijossidu tal-karbonju m’għandhiex tkun
aktar minn 1 %. Jekk ikun hemm raġuni biex wieħed jemmen li dawn l-istan
dards ma jkunux jistgħu jintlaħqu, il-konċentrazzjonijiet tal-ossiġnu u taddijossidu tal-karbonju għandhom jitkejlu.
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Temperatura tal-kamra u umdità relattiva
19. It-temperatura tal-kamra għandha tinżamm għal 22 ± 3 °C. L-umdità relat
tiva fiż-żona fejn l-annimali jieħdu n-nifs, għal espożizzjonijiet kemm millimnieħer biss kif ukoll mill-ġisem kollu, għandha tkun immonitorjata u
rreġistrata mill-anqas tliet darbiet għal durati sa 4 sigħat, u kull siegħa
għal durati iqsar. L-umdità relattiva għandha idealment tinżamm fil-firxa
ta’ 30 % sa 70 %, iżda din jew ma tkunx tista’ tintlaħaq (eż. meta jkunu
ttestjati taħlitiet ibbażati fl-ilma) jew ma tkunx tista’ titkejjel minħabba
interferenza minn kimika għall-ittestjar mal-metodu tal-ittestjar.

Kimika għall-ittestjar: Konċentrazzjoni nominali
20. Kull meta jkun fattibbli, il-konċentrazzjoni nominal tal-kamra ta’ espożiz
zjoni għandha tkun ikkalkulata u rreġistrata. Il-konċentrazzjoni nominali hija
l-massa ġġenerata ta’ kimika għall-ittestjar diviża bil-volum totali ta’ arja li
tkun għaddiet mis-sistema tal-kamra. Il-konċentrazzjoni nominali ma
tintużax biex tikkaratterizza l-espożizzjoni tal-annimali, iżda paragun talkonċentrazzjoni nominali u l-konċentrazzjoni attwali jagħti indikazzjoni
tal-effiċjenza tal-ġenerazzjoni tas-sistema tal-ittestjar, u, għalhekk, jista’
jintuża biex jiżvela problemi ta’ ġenerazzjoni.

Kimika għall-ittestjar: Konċentrazzjoni attwali
21. Il-konċentrazzjoni attwali hija l-konċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar fiżżona fejn l-annimali jieħdu n-nifs f’kamra tal-inalazzjoni. Il-konċentrazzjo
nijiet attwali jistgħu jinkisbu b’metodi speċifiċi (eż. teħid dirett ta’ kamp
juni, metodi ta’ assorbiment jew kimiċi reattivi u karatterizzazzjoni analitika
sussegwenti) jew b’metodi mhux speċifiċi bħal analiżi gravimetrika b’filtru.
L-użu ta’ analiżi gravimetrika huwa aċċettabbli biss għal aerosols tat-trab
b’komponent wieħed jew għal aerosols ta’ likwidi ta’ volatilità baxxa u
għandu jkun appoġġat minn karatterizzazzjonijiet adattati ta’ qabel l-istudju
speċifiċi għal kimika għall-ittestjar. Il-konċentrazzjoni ta’ aerosols tat-trab
b’ħafna komponenti tista’ wkoll tkun iddeterminata b’analiżi gravimetrika.
Iżda din teħtieġ dejta analitika li turi li l-kompożizzjoni tal-materjal fl-arja
tkun simili għall-materjal tal-bidu. Jekk din l-informazzjoni ma tkunx dispo
nibbli, tista’ tkun meħtieġa analiżi mill-ġdid tal-kimika għall-ittestjar (ideal
ment fl-istat tagħha fl-arja) f’intervalli regolari waqt li jkun għaddej listudju. Għal aġenti tal-aerosols li jistgħu jevaporaw jew jissubblimaw,
għandu jintwera li l-fażijiet kollha nġabru bil-metodu magħżul. Il-konċen
trazzjonijiet immirati, nominali u attwali għandhom ikunu pprovduti firrapport tal-istudju, iżda fl-analiżi jintużaw biss konċentrazzjonijiet attwali
ta’ statistika biex ikunu kkalkulati l-valuri ta’ konċentrazzjonijiet letali.

22. Għandu jintuża lott wieħed tal-kimika għall-ittestjar, jekk ikun possibbli, u lkampjun tat-test għandu jinħażen f’kundizzjonijiet li jżommu l-purezza, lomoġeneità u l-istabbiltà tiegħu. Qabel ma jinbeda l-istudju, għandu jkun
hemm karatterizzazzjoni tal-kimika għall-ittestjar, inkluża l-purezza tagħha,
u jekk teknikament fattibbli, l-identità u l-kwantitajiet ta’ kontaminanti u
impuritajiet identifikati. Dan jista’ jintwera bid-dejta li ġejja, iżda ma jkunx
limitat għaliha: ħin ta’ ritenzjoni u erja relattiva fl-ogħla livell, piż moleku
lari minn spettrometrija tal-massa jew minn analiżi kromatografika ta’ gass,
jew minn stimi oħra. Għalkemm l-identità tal-kampjun tat-test mhix irresponsabbiltà tal-laboratorju tat-test, jista’ jkun prudenti għal-laboratorju
tat-test li jikkonferma l-karatterizzazzjoni tal-isponser mill-anqas b’mod
limitat (eż. lewn, natura fiżika, eċċ.).

23. L-atmosfera ta’ espożizzjoni għandha tinżamm kemm prattikabbilment
kostanti u tkun immonitorjata kontinwament u/jew f’intervalli skont ilmetodu ta’ analiżi. Meta jittieħed kampjun f’intervalli, il-kampjuni talatmosfera tal-kamra għandhom jittieħdu mill-anqas darbtejn għal studju ta’
erba’ sigħat. Jekk dan ma jkunx jista’ jsir minħabba rati limitati ta’ fluss ta’
arja jew konċentrazzjonijiet baxxi, jista’ jinġabar kampjun wieħed tul ilperjodu kollu ta’ espożizzzjoni. Jekk iseħħ ċaqliq minn kampjun għal
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kampjun, il-konċentrazzjonijiet ittestjati li jkun imiss għandhom jużaw erba’
kampjuni għal kull espożizzjoni. Kampjuni individwali ta’ konċentrazzjoni
jiet tal-kamra m’għandhomx jiddevjaw mill-konċentrazzjoni medja b’aktar
minn ± 10 % għall-gassijiet u l-fwar jew ± 20 % għal aerosols likwidi jew
solidi. L-ekwilibrazzjoni ta’ ħin ma’ kamra (t95) għandha tkun ikkalkulata u
rreġistrata. Id-durata ta’ espożizzjoni tkopri l-ħin li fih il-kimika għallittestjar tkun iġġenerata u din tqis il-ħinijiet meħtieġa biex jinkiseb t95. Ilgwida għall-istima ta’ t95 tinsab f’GD 39 (2).

24. Għal taħlitiet kumplessi ħafna li jikkonsistu f’gassijiet/fwar, u aerosols (eż.
atmosferi ta’ kombustjoni u kimiċi għall-ittestjar imħaddmin minn prodotti/
mezzi ta’ użu finali b’għan speċifiku), kull fażi tista’ taġixxi b’mod diffe
renti f’kamra tal-inalazzjoni, għalhekk għandha tintgħażel mill-anqas
sustanza (analita) waħda bħala indikatur, normalment is-sustanza attiva prin
ċipali fit-taħlita, ta’ kull fażi (gass/fwar u aerosol). Meta l-kimika għallittestjar tkun taħlita, il-konċentrazzjoni analitika għandha tkun irrappurtata
fir-rigward tat-taħlita u mhux biss għas-sustanza jew għall-komponent
(analita). L-informazzjoni addizzjonali dwar il-konċentrazzjonijiet attwali
tinsab f’GD 39 (2).

Kimika għall-ittestjar: Distribuzzjoni tad-daqs tal-partiċelli
25. Id-distribuzzjoni tad-daqs tal-partiċelli tal-aerosols għandha tkun iddetermi
nata mill-anqas darbtejn matul kull espożizzjoni ta’ 4 sigħat billi jintuża
impattur kaskata jew strument alternattiv bħall-għodda ajrudinamika li tagħti
d-daqs tal-partiċelli. Jekk tkun tista’ tintwera ekwivalenza tar-riżultati
miksubin minn impattur kaskata jew strument alternattiv, f’dak il-każ listrument alternattiv ikun jista’ jintuża tul l-istudju kollu. It-tieni mezz,
bħal filtru gravimetriku jew impinger/gas bubbler, għandu jintuża b’mod
parallell mal-istrument primarju biex jikkonferma l-effiċjenza tal-istrument
primarju fil-ġbir. Il-konċentrazzjoni tal-massa miksuba b’analiżi tad-daqs talpartiċelli għandha tkun fil-limiti raġjonevoli tal-konċentrazzjoni tal-massa
miksuba b’analiżi b’filtru [ara GD 39 (2)]. Jekk tkun tista’ tintwera ekwi
valenza fil-fażi bikrija tal-istudju, f’dak il-każ il-kejlijiet ta’ konferma ulter
juri jistgħu jitħallew barra. Għal raġunijiet ta’ trattament xieraq tal-annimali,
għandhom jittieħdu miżuri biex tkun imminimizzata dejta inkonklussiva li
tista’ twassal għal ħtieġa ta’ ripetizzjoni ta’ espożizzjoni. It-teħid tad-daqs
tal-partiċelli għandu jsir għal fwar jekk ikun hemm xi possibbiltà li tista’
tirriżulta kondensazzjoni ta’ fwar fil-formazzjoni ta’ aerosol, jew jekk jins
tabu partiċelli f’atmosfera ta’ fwar b’potenzjal għal fażijiet imħallta (ara lparagrafu 15).

PROĊEDURA
26. Żewġ tipi ta’ studji huma deskritti hawn taħt: il-protokoll Tradizzjonali u lprotokoll C × t. Iż-żewġ protokolli jistgħu jinkludu studju ta’ osservazzjoni,
studju ewlieni, u/jew test ta’ limitu (protokoll Tradizzjonali) jew ittestjar
f’konċentrazzjoni limitata (C × t). Jekk ikun magħruf li wieħed miż-żewġ
sessi jkun aktar suxxettibbli, id-direttur tal-istudji jista’ jagħżel li jwettaq
dawn l-istudji billi juża biss is-sess suxxettibbli. Jekk speċijiet ta’ rodituri
minbarra l-firien ikunu esposti mill-imnieħer biss, il-perjodi massimi ta’
espożizzjoni jistgħu jkunu aġġustati biex titnaqqas diffikultà speċifika għal
speċi partikolari. Qabel il-bidu, għandha titqies id-dejta kollha disponibbli
biex l-użu ta’ annimali jkun mill-anqas. Pereżempju, dejta ġġenerata bl-użu
tal-kapitolu B.52 ta’ dan l-Anness (4) tista’ telimina l-ħtieġa ta’ studju ta’
osservazzjoni, u tista’ wkoll turi jekk wieħed miż-żewġ sessi jkunx aktar
suxxettibbli [ara GD 39 (2)].
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PROTOKOLL TRADIZZJONALI
Konsiderazzjonijiet ġenerali: Protokoll tradizzjonali
27. Fi studju tradizzjonali, il-gruppi ta’ annimali jkunu esposti għal kimika
għall-ittestjar għal perjodu fiss ta’ żmien (ġeneralment 4 sigħat) f’kamra
tal-espożizzjoni mill-imnieħer biss jew mill-ġisem kollu. L-annimali jkunu
esposti għal konċentrazzjoni limitata (test ta’ limitu), jew għal mill-anqas
tliet konċentrazzjonijiet fi proċedura pass pass (studju ewlieni). Studju ta’
osservazzjoni jista’ jiġi qabel studju ewlieni sakemm ma tkunx teżisti diġà
xi informazzjoni dwar il-kimika għall-ittestjar, bħal studju B.52 li jkun sar
qabel [ara GD 39 (2)].

Studju ta’ osservazzjoni: Protokoll tradizzjonali
28. Studju ta’ osservazzjoni jintuża biex tkun stmata l-qawwa ta’ kimika għallittestjar, biex ikunu identifikati d-differenzi sesswali fis-suxxettibbiltà, u biex
jassisti fl-għażla ta’ livelli ta’ konċentrazzjoni ta’ espożizzjoni għall-istudju
ewlieni jew għat-test tal-limitu. Meta tkun qed issir l-għażla tal-livelli ta’
konċentrazzjoni għall-istudju ta’ osservazzjoni, għandha tintuża l-informaz
zjoni kollha disponibbli, inkluża dejta (Q)SAR u dejta għal kimiċi simili.
M’għandhomx ikunu esposti aktar minn tliet irġiel u tliet nisa f’kull konċen
trazzjoni (jista’ jkun hemm ħtieġa ta’ 3 annimali/sess biex tkun stabbilita ddifferenza sesswali). Studju ta’ osservazzjoni jista’ jikkonsisti f’konċentraz
zjoni waħda, iżda jistgħu jiġu ttestjati aktar konċentrazzjonijiet jekk ikun
meħtieġ. Studju ta’ osservazzjoni m’għandux jittestja tant annimali u
konċentrazzjonijiet li jkun jixbah studju ewlieni. Jista’ jintuża studju B.52
li kien sar qabel (4) minflok studju ta’ osservazzjoni [ara GD 39 (2)].

Test ta’ limitu: Protokoll tradizzjonali
29. Test ta’ limitu jintuża meta l-kimika għall-ittestjar tkun magħrufa jew tkun
mistennija li tkun prattikament mhux tossika, jiġifieri li tislet rispons tossiku
‘l fuq biss mill-konċentrazzjoni regolatorja tal-limitu. F’test ta’ limitu, grupp
wieħed ta’ tliet irġiel u tliet nisa jkun espost għall-kimika għall-ittestjar
f’konċentrazzjoni limitata. L-informazzjoni dwar it-tossiċità tal-kimika
għall-ittestjar tista’ tinkiseb minn tagħrif dwar kimiċi ttestjati bl-istess
mod, filwaqt li jitqiesu l-identità u l-perċentwali ta’ komponenti magħrufin
li jkunu ta’ sinifikat tossikoloġiku. F’dawk is-sitwazzjonijiet fejn ikun hemm
ftit jew ebda informazzjoni dwar it-tossiċità tagħha, jew fejn il-kimika għallittestjar hija mistennija li tkun tossika, għandu jsir it-test ewlieni.

30. L-għażla ta’ konċentrazzjonijiet ta’ limitu normalment tiddependi minn
rekwiżiti regolatorji. Meta jintuża r-Regolament (KE) Nru 1272/2008, ilkonċentrazzjonijiet ta’ limitu għall-gassijiet, il-fwar u l-aerosols jkunu ta’
20 000 ppm, 20 mg/l u 5 mg/l, rispettivament (jew il-konċentrazzjoni
massima li tista’ tinkiseb) (3). Tista’ tkun ta’ sfida teknika li jkunu ġġenerati
konċentrazzjonijiet ta’ limitu ta’ xi kimiċi għall-ittestjar, speċjalment bħala
fwar u aerosols. Meta jkunu ttestjati l-aerosols, l-għan primarju għandu jkun
li jinkiseb daqs ta’ partiċelli li jkun jista’ jitteħed man-nifs (MMAD ta’ 1-4
μm). Dan huwa possibbli għal kważi l-kimiċi kollha għall-ittestjar f’konċen
trazzjoni ta’ 2 mg/l. L-ittestjar ta’ aerosols f’aktar minn 2 mg/l għandu jkun
ittentat biss jekk ikun jista’ jinkiseb daqs ta’ partiċelli li jkun jista’ jittieħed
man-nifs [ara GD 39 (2)]. Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 jiskuraġġixxi
l-ittestjar li jeċċedi konċentrazzjoni limitata għal raġunijiet ta’ trattament
xieraq tal-annimali (3). Il-konċentrazzjoni limitata għandha titqies biss
meta jkun hemm probabbiltà kbira li riżultati ta’ test bħal dan ikun se
jkollhom rilevanza diretta għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem (3), u
tingħata ġustifikazzjoni fir-rapport ta’ studju. Fil-każ ta’ kimiċi għall-ittestjar
potenzjalment esplożivi, għandha tingħata attenzjoni biex ikunu evitati kun
dizzjonijiet favorevoli għal splużjoni. Biex ikun evitat l-użu mhux meħtieġ
tal-annimali, għandu jsir test ta’ prova mingħajr l-annimali qabel it-test ta’
limitu sabiex ikun żgurat li l-kundizzjonijiet tal-kamra għat-test ta’ limitu
jkunu jistgħu jinkisbu.
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31. Jekk ikunu osservati mortalità jew annimali moribondi fil-konċentrazzjoni
limitata, ir-riżultati tat-test ta’ limitu jistgħu jservu bħala studju ta’ osservaz
zjoni għal ittestjar ulterjuri f’konċentrazzjonijiet oħra (ara l-istudju ewlieni).
Jekk il-proprjetajiet fiżiċi jew kimiċi ta’ kimika għall-ittestjar jagħmluha
impossibbli li tinkiseb konċentrazzjoni limitata, għandha tiġi ttestjata lkonċentrazzjoni massima li tista’ tinkiseb. Jekk ikun hemm anqas minn
50 % ta’ letalità fil-konċentrazzjoni massima li tista’ tinkiseb, ma jkunx
meħtieġ aktar ittestjar. Jekk il-konċentrazzjoni limitata ma’ kinitx tista’
tinkiseb, ir-rapport ta’ studju għandu jipprovdi spjegazzjoni u dejta ta’
sostenn. Jekk il-konċentrazzjoni massima li tista’ tinkiseb ta’ fwar ma tislitx
tossiċità, jista’ jkun meħtieġ li tkun iġġenerata kimika għall-ittestjar bħala
aerosol likwidu.

Studju ewlieni: Protokoll tradizzjonali
32. Studju ewlieni tipikament isir billi jintużaw ħames irġiel u ħames nisa (jew
5 annimali tas-sess suxxettibbli, jekk ikun magħruf) għal kull livell ta’
konċentrazzjoni, b’mill-anqas tliet livelli ta’ konċentrazzjoni. Għandhom
jintużaw livelli suffiċjenti ta’ konċentrazzjoni biex tinkiseb analiżi robusta
tal-istatistika. L-intervall ta’ żmien bejn il-gruppi ta’ espożizzjoni huwa
determinat malli jfaqqgħu s-sinjali tossiċi, kemm idumu u s-severità
tagħhom. L-espożizzjoni tal-annimali fil-livell ta’ konċentrazzjoni li jkun
imiss għandha titħalla għal aktar tard sakemm ikun hemm kunfidenza raġo
nevoli ta’ sopravivenza għall-annimali li jkunu ġew ittestjati qabel. Dan
jippermetti lid-direttur tal-istudju jaġġusta l-konċentrazzjoni mmirata għallgrupp ta’ espożizzjoni li jkun imiss. Minħabba d-dipendenza fuq teknoloġiji
sofistikati, dan mhux dejjem jista’ jkun prattikabbli fi studji dwar l-inalaz
zjoni, għalhekk l-espożizzjoni tal-annimali fil-livell ta’ konċentrazzjoni li
jkun imiss għandha tkun ibbażata fuq esperjenza preċedenti u fuq ġudizzju
xjentifiku. GD 39 (2) għandu jkun ikkonsultat meta jkunu ttestjati it-taħlitiet.

PROTOKOLL TAL-KONĊENTRAZZJONI X ĦIN (C × T)
Konsiderazzjonijiet ġenerali: Protokoll C × t
33. Studju C × t pass pass jista’ jitqies bħala alternattiva għall-protokoll Tradiz
zjonali għall-valutazzjoni tat-tossiċità tal-inalazzjoni (12) (13) (14). Dan lapproċċ jippermetti li l-annimali jkunu esposti għal kimika għall-ittestjar
f’diversi livelli ta’ konċentrazzjoni u għal durati multipli ta’ żmien. Littestjar kollu jsir f’kamra għall-imnieħer biss (kmamar għall-ġisem kollu
mhumiex prattiċi għal dan il-protokoll). Dijagramma tal-fluss tagħti illustraz
zjoni ta’ dan il-protokoll fl-Appendiċi 1. Analiżi ta’ simulazzjoni wriet li lprotokoll Tradizzjonali u l-protokoll C × t it-tnejn huma kapaċi jrendu valuri
robusti ta’ LC50, iżda l-protokoll C × t huwa ġeneralment aħjar biex irendi
valuri robusti ta’ LC01 u LC10 (15).

34. Analiżi ta’ simulazzjoni wriet li l-użu ta’ żewġ annimali għal kull intervall
ta’ C × t (wieħed għal kull sess billi jintużaw iż-żewġ sessi, jew tnejn tassess l-aktar suxxettibbli) jista’ ġeneralment ikun adegwat meta jkunu ttestjati
durati ta’ 4 konċentrazzjonijiet u 5 espożizzjonijiet fi studju ewlieni. F’xi
ċirkostanzi, id-direttur tal-istudju jista’ jagħżel li juża żewġ firien għal kull
sess għal kull intervall C × t (15). L-użu ta’ 2 annimali għal kull sess għal
kull konċentrazzjoni u punt ta’ ħin jista’ jnaqqas il-parzjalità u l-varjabbiltà
tal-istimi, iżid ir-rata ta’ suċċess tal-istimi, u jtejjeb il-kopertura tal-intervall
ta’ kunfidenza. Iżda f’każ li dan ma jkunx suffiċjenti biex jaqbel eżatt maddejta għall-istima (meta jintuża annimal wieħed għal kull sess jew żewġ
annimali tas-sess l-aktar suxxettibbli) tista’ wkoll tkun biżżejjed il-ħames
(5) espożizzjoni ta’ konċentrazzjoni. Gwida ulterjuri dwar l-għadd ta’ anni
mali u konċentrazzjonijiet li għandhom jintużaw fi studju C × t tinsab f’GD
39 (2).
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Studju ta’ osservazzjoni: Protokoll C × t
35. Studju ta’ osservazzjoni jintuża biex tkun stmata l-qawwa ta’ kimika għallittestjar u biex jassisti fl-għażla tal-livelli ta’ konċentrazzjoni ta’ espożizzjoni
għall-istudju ewlieni. Jista’ jkun meħtieġ studju ta’ osservazzjoni li juża sa
tliet annimali/sess/konċentrazzjoni [għad-dettalji ara l-Appendiċi III ta’ GD
39 (2)] biex tintgħażel il-konċentrazzjoni tal-bidu adattata għall-istudju
ewlieni u biex ikun imminimizzat l-għadd ta’ annimali użati. Jista’ jkun
meħtieġ li jintużaw tliet annimali għal kull sess biex tkun stabbilita diffe
renza sesswali. Dawn l-annimali għandhom ikunu esposti għal durata
waħda, ġeneralment ta’ 240 minuta. Il-fattibbiltà tal-ġenerazzjoni tal-atmos
fera adegwata tat-testijiet għandha tkun ivvalutata matul testijiet tekniċi li
jsiru qabel mingħajr annimali. Ġeneralment ma jkunx meħtieġ li jsir studju
ta’ osservazzjoni jekk tkun disponibbli dejta tal-mortalità mill-istudju B.52
(4). Meta tkun qed issir l-għażla tal-konċentrazzjoni inizjali mmirata flistudju B.2, id-direttur tal-istudju għandu jqis ix-xejriet tal-mortalità osser
vati f’kull studju B.52 disponibbli (4) għaż-żewġ sessi u għall-konċentraz
zjonijiet kollha ttestjati [ara GD 39 (2)].

Konċentrazzjoni inizjali: Protokoll C × t
36. Il-konċentrazzjoni inizjali (Sessjoni ta’ Espożizzjoni I) (Appendiċi 1) tkun
konċentrazzjoni limitata jew konċentrazzjoni magħżula mid-direttur talistudju abbażi tal-istudju ta’ osservazzjoni. Il-gruppi ta’ annimal wieħed/sess
wieħed ikunu esposti għal din il-konċentrazzjoni għal durati multipli (eż. 15,
30, 60, 120, jew 240 minuta), li jirriżultaw f’għadd totali ta’ 10 annimali
(msejħa s-Sessjoni ta’ Espożizzjoni I) (Appendiċi 1).

37. L-għażla ta’ konċentrazzjonijiet limitati normalment tiddependi minn rekwi
żiti regolatorji. Meta jintuża r-Regolament (KE) Nru 1272/2008, il-konċen
trazzjonijiet limitati għall-gassijiet, il-fwar u l-aerosols jkunu ta’ 20 000
ppm, 20 mg/l u 5 mg/l, rispettivament (jew il-konċentrazzjoni massima li
tista’ tinkiseb) (3). Tista’ tkun ta’ sfida teknika li jkunu ġġenerati konċen
trazzjonijiet ta’ limitu ta’ xi kimiċi għall-ittestjar, speċjalment bħala fwar u
aerosols. Meta jkunu ttestjati l-aerosols, l-għan għandu jkun li jinkiseb daqs
ta’ partiċelli li jkun jista’ jittieħed man-nifs (jiġifieri MMAD ta’ 1-4 μm)
f’konċentrazzjoni limitata ta’ 2 mg/l. Dan huwa possibbli b’ħafna millkimiċi għall-ittestjar. L-ittestjar tal-aerosols f’aktar minn 2 mg/l għandu
jkun ippruvat biss jekk ikun jista’ jinkiseb daqs ta’ partiċelli li jkun jista’
jittieħed man-nifs [ara GD 39 (2)]. Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008
jiskuraġġixxi l-ittestjar li jeċċedi konċentrazzjoni limitata għal raġunijiet
ta’ trattament xieraq tal-annimali (3). L-itestjar li jeċċedi l-konċentrazzjoni
limitata għandu jitqies biss meta jkun hemm probabbiltà kbira li r-riżultati
ta’ test bħal dan se jkollhom rilevanza diretta għall-protezzjoni tas-saħħa talbniedem (3), u għandha tingħata ġustifikazzjoni fir-rapport ta’ studju. Filkaż ta’ kimiċi għall-ittestjar potenzjalment esplożivi, għandha tingħata
attenzjoni biex ikunu evitati kundizzjonijiet favorevoli għal splużjoni. Biex
ikun evitat l-użu mhux meħtieġ tal-annimali, għandha titwettaq eżekuzzjoni
tat-test mingħajr annimali qabel l-ittestjar fil-konċentrazzjoni inizjali biex
ikun żgurat li l-kundizzjonijiet tal-kamra għal din il-konċentrazzjoni jkunu
jistgħu jinkisbu.

38. Jekk ikunu osservati mortalità jew annimali moribondi fil-konċentrazzjoni
inizjali, ir-riżultati f’din il-konċentrazzjoni jistgħu jservu bħala punt tat-tluq
għall-ittestjar ulterjuri f’konċentrazzjonijiet oħra (ara l-istudju ewlieni). Meta
l-proprjetajiet fiżiċi jew kimiċi ta’ kimika għall-ittestjar jagħmluha impos
sibbli li tinkiseb konċentrazzjoni limitata, il-konċentrazzjoni massima li tista’
tinkiseb għandha tiġi ttestjata. Jekk ikun hemm anqas minn 50 % ta’ letalità
fil-konċentrazzjoni massima li tista’ tinkiseb, ma jkunx meħtieġ aktar
ittestjar. Jekk il-konċentrazzjoni limitata ma’ kinitx tista’ tinkiseb, ir-rapport
ta’ studju għandu jipprovdi spjegazzjoni u dejta ta’ sostenn. Jekk il-konċen
trazzjoni massima li tista’ tinkiseb ta’ fwar ma tislitx tossiċità, jista’ jkun
meħtieġ li tkun iġġenerata kimika għall-ittestjar bħala aerosol likwidu.
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Studju ewlieni: Protokoll C × t
39. Il-konċentrazzjoni inizjali (Sessjoni ta’ Espożizzjoni I) (Appendiċi 1) ittest
jata fl-istudju ewlieni tkun konċentrazzjoni limitata jew konċentrazzjoni
magħżula mid-direttur tal-istudju abbażi tal-istudju ta’ osservazzjoni. Jekk
tqkun ġiet osservata mortalità matul jew wara s-Sessjoni ta’ Espożizzjoni I,
l-espożizzjoni minima (C × t) li tirriżulta f’mortalità tittieħed bħala gwida
biex tkun stabbilità l-konċentrazzjoni u l-perjodi ta’ espożizzjoni għas-Sess
joni ta’ Espożizzjoni II. Kull Sessjoni ta’ Espożizzjoni sussegwenti tkun
tiddependi mis-sessjoni ta’ qabel (ara l-Appendiċi 1).

40. Għal ħafna kimiċi għall-ittestjar ir-riżultati miksubin fil-konċentrazzjoni iniz
jali, flimkien ma’ tliet sessjonijiet ta’ espożizzjoni addizzjonali b’distribuz
zjoni anqas ta’ ħin (jiġifieri l-ispazjar ġeometriku ta’ perjodi ta’ espożizz
zjoni kif indikat mill-fattur bejn perjodi suċċessivi, ġeneralment √2),
għandhom ikunu suffiċjenti biex tkun stabbilita r-relazzjoni ta’ mortalità C
× t (15), iżda jista’ jkun hemm xi benefiċċju għall-użu ta’ ħames (5)
konċentrazzjoni ta’ espożizzjoni [ara l-Appendiċi 1 u GD 39 (2)]. Għal
trattament matematiku tar-riżultati għall-protokoll C × t, ara l-Appendiċi 1.

OSSERVAZZJONIJIET
41. L-annimali għandhom ikunu osservati klinikament sikwit matul il-perjodu
ta’ espożizzzjoni. Wara espożizzjoni, l-osservazzjonijiet kliniċi għandhom
isiru mill-anqas darbtejn fil-jum tal-espożizzjoni jew aktar sikwit meta
indikat mir-rispons tal-annimali għat-trattament, u mill-anqas darba kuljum
minn hemm ‘il quddiem għal total ta’ 14-il jum. It-tul tal-perjodu ta’ osser
vazzjoni ma jkunx iffissat, iżda għandu jkun iddeterminat min-natura u miżżmien meta jfaqqgħu s-sinjali kliniċi u mit-tul tal-perjodu ta’ rkupru. Iddrabi li fihom jidhru u jgħibu s-sinjali ta’ tossiċità huma importanti, l-aktar
jekk ikun hemm tendenza li s-sinjali ta’ tossiċità jdumu ma jidhru. L-osser
vazzjonijiet kollha jiġu rreġistrati sistematikament b’reġistri individwalment
miżmumin għal kull annimal. L-annimali li jinstabu li jkunu f’kondizzjoni
moribonda u annimali li juru uġigħ sever u/jew sinjali li jdumu ta’ diffikultà
għandhom jinqatlu b’mod uman għal raġunijiet ta’ trattament xieraq talannimali. Għandha tingħata attenzjoni meta jsiru eżamijiet għal sinjali kliniċi
ta’ tossiċità biex meta jidhru ftit għall-bidu u jkun hemm bidliet respiratorji
li jgħaddu malajr, li jiġu minn proċedura ta’ espożizzjoni, wieħed ma jiħux
żball u jaħsibhom tossiċità relatata ma’ kimika għall-ittestjar li tkun teħtieġ
il-qtil prematur tal-annimali. Għandhom jitqiesu l-prinċipji u l-kriterji
sommarji fid-Dokument ta’ Gwida dwar il-Punti ta’ Tmiem b’Mod Uman
(GD 19) (7). Meta l-annimali jinqatlu għal raġunijiet umani jew jinstabu
mejta, il-ħin tal-mewt għandu jiġi rreġistrat b’mod preċiż kemm jista’ jkun.

42. L-osservazzjonijiet mal-ġenb tal-gaġġa għandhom jinkludu bidliet fil-ġilda u
l-pil, l-għajnejn u l-membrani mukużi, u wkoll fis-sistema respiratorja,
ċirkulatorja, awtonomika u nervuża ċentrali, u fl-attività somatomotorja u
x-xejriet ta’ mġiba. Meta jkun possibbli, għandha tkun innotata kull divrenz
jazzjoni bejn l-effetti lokali u sistemiċi. L-attenzjoni għandha tkun diretta
għal osservazzjonijiet ta’ tregħid, konvulżjonijiet, tbeżliq, dijarea, letarġija,
irqad u koma. Il-kejl tat-temperatura tar-rektum jista’ jipprovdi evidenza li
ssostni bradipnea riflessa jew ipo/ipertermja relatati mat-trattament jew lgħeluq.

Piżijiet tal-ġisem
43. Il-piżijiet individwali ta’ kull annimal għandhom jiġu rreġistrati darba matul
il-perjodu ta’ akklimatazzjoni, fil-jum ta’ espożizzjoni qabel l-espożizzjoni
(jum 0), u mill-anqas fil-jiem 1, 3 u 7 (u kull ġimgħa minn hemm ‘il
quddiem), u fil-ħin tal-mewt jew ewtanasja jekk jaqbżu l-ewwel (1) jum.
Il-piż tal-ġisem huwa rikonoxxut bħala indikatur kritiku tat-tossiċità, għal
hekk annimali li juru tnaqqis sostnut ta’ > 20 %, meta mqabbel ma’ valuri
ta’ qabel l-istudju, għandhom ikunu mmonitorjati mill-qrib. L-annimali li
jibqgħu ħajjin jintiżnu u jinqatlu b’mod uman fi tmiem il-perjodu ta’ wara lespożizzjoni.
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Patoloġija
44. L-annimali kollha tat-test, inklużi dawk li jmutu matul it-test jew li jinqatlu
bl-ewtanasja u jitneħħew mill-istudju għal raġunijiet ta’ trattament xieraq talannimali, għandhom ikunu soġġetti għal awtopsja makroskopika. Jekk ma
tkunx tista’ ssir l-awtopsja minnufih wara li jkun instab annimal mejjet, lannimal għandu jitkessaħ (mhux iffriżat) f’temperaturi baxxi biżżejjed biex
tkun imminimizzata l-awtoliżi. L-awtopsji għandhom isiru malajr kemm
jista’ jkun, normalment f’jum jew tnejn. Il-bidliet patoloġiċi makroskopiċi
kollha għandhom jiġu rreġistrati għal kull annimal b’attenzjoni partikolari
għal kull bidla fis-sistema respiratorja.

45. L-eżamijiet addizzjonali inklużi a priori dawk imfasslin apposta jistgħu
jitqiesu li jestendu l-valur interpretattiv tal-istudju, bħall-kejl tal-piż talpulmun ta’ firien li jkunu baqgħu ħajjin, u/jew li jipprovdu evidenza ta’
irritazzjoni b’eżami mikroskopiku tas-sistema respiratorja. L-organi eżami
nati jistgħu jinkludu wkoll dawk li juru evidenza ta’ patoloġija makrosko
pika f’annimali li jibqgħu jgħixu għal 24 siegħa jew aktar, u organi magħ
rufin jew mistennija li jkunu affettwati. L-eżami mikroskopiku tas-sistema
respiratorja kollha jista’ jipprovdi informazzjoni utli dwar kimiċi għallittestjar li huma reattivi mal-ilma, bħal aċidi u kimiċi igroskopiċi għallittestjar.

DEJTA U RAPPURTAR
Dejta
46. Għandha tkun ipprovduta dejta dwar annimali individwali fir-rigward talpiżijiet tal-ġisem u s-sejbiet mill-awtopsji. Id-dejta dwar l-osservazzjonijiet
kliniċi għandha tinġabar fil-qosor f’forma tabulari, li turi għal kull grupp tattest l-għadd ta’ annimali użati, l-għadd ta’ annimali li jkunu wrew sinjali
speċifiċi ta’ tossiċità, l-għadd ta’ annimali li jkunu nstabu mejta matul it-test
jew li jkunu nqatlu għal raġunijiet umani, il-ħin tal-mewt ta’ annimali indi
vidwali, deskrizzjoni u kemm jieħdu żmien l-effetti tossiċi u r-riversibbiltà,
u s-sejbiet mill-awtopsji.

Rapport tat-test
47. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja, skont il-każ:

Annimali tat-test u trobbija

— Deskrizzjoni tal-kundizzjonijiet tal-gaġġa, inkluż: l-għadd (jew bidla flgħadd) tal-annimali għal kull gaġġa, il-materjal għall-irqad, it-tempera
tura ambjentali u l-umdità relattiva, il-fotoperjodu u identifikazzjoni taddieta;

— Speċi/razza użata u ġustifikazzjoni għall-użu ta’ speċi minbarra l-far;

— Għadd, età u sess tal-annimali;

— Metodu ta’ każwalità;

— Dettalji tal-kwalità tal-ikel u tal-ilma (inkluż tip ta’ dieta/sors, sors talilma);

— Deskrizzjoni ta’ kull kondizzjonament qabel it-test, inklużi dieta,
kwarantina u trattament għall-mard;
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Kimika għall-ittestjar
— Natura fiżika, purezza u, fejn ikun rilevanti, proprjetajiet fiżikokimiċi
(inkluża l-isomerizzazzjoni);
— Dejta ta’ identifikazzjoni u n-Numru tar-Reġistru tal-Chemical Abstract
Services (CAS), jekk ikunu magħrufa;
Vejjikolu
— Ġustifikazzjoni għal użu ta’ vejjikolu u ġustifikazzjoni għal għażla ta’
vejjikolu (jekk ma jkunx ilma);
— Dejta storika jew konkurrenti li turi li l-vejjikolu ma jfixkilx ir-riżultat
tal-istudju;
Kamra tal-inalazzjoni
— Deskrizzjoni tal-kamra tal-inalazzjoni inklużi d-dimensjonijiet u l-volum;
— Sors u deskrizzjoni tat-tagħmir użat għall-espożizzjoni tal-annimali kif
ukoll għall-ġenerazzjoni tal-atmosfera;
— Tagħmir għall-kejl tat-temperatura, umdità, daqs tal-partiċelli u konċen
trazzjoni attwali;
— Sors tal-arja u trattament tal-arja pprovduta/estratta u sistema użata għal
kondizzjonament;
— Metodi użati għall-kalibrazzjoni tat-tagħmir biex tkun żgurata atmosfera
omoġenea tat-test;
— Differenza ta’ pressjoni (pożittiva jew negattiva);
— Portijiet ta’ espożizzjoni għal kull kamra (imnieħer biss); tqegħid talannimali fis-sistema (il-ġisem kollu);
— Omoġeneità/stabbiltà temporali tal-atmosfera tat-test;
— Post tas-sensuri tat-temperatura u tal-umdità u teħid ta’ kampjuni talatmosfera tat-test fil-kamra;
— Rati tal-fluss tal-arja, rata tal-fluss tal-arja/port ta’ espożizzjoni (imnieħer
biss), jew toqol tal-annimali/kamra (il-ġisem kollu);
— Informazzjoni dwar it-tagħmir użat għall-kejl tal-ossiġenu u tad-dijossidu
tal-karbonju, jekk applikabbli;
— Ħin meħtieġ biex jintlaħaq ekwilibriju tal-kamra tal-inalazzjoni (t95)
— Għadd ta’ bidliet fil-volum kull siegħa;
— Apparati ta’ metraġġ (jekk applikabbli);
Dejta ta’ espożizzjoni
— Motiv għal għażla ta’ konċentrazzjoni mmirata fl-istudju ewlieni;
— Konċentrazzjonijiet nominali (massa totali tal-kimika għall-ittestjar iġġe
nerata għal ġol-kamra tal-inalazzjoni diviża bil-volum ta’ arja li tkun
għaddiet mill-kamra);
— Konċentrazzjonijiet attwali tal-kimika għall-ittestjar miġbura miż-żona
tal-inalazzjoni tal-annimali; għal taħlitiet li jipproduċu forom fiżiċi etero
ġenji (gassijiet, fwar, aerosols); kull waħda tista’ tkun analizzata sepa
ratament;
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— Il-konċentrazzjonijiet kollha tal-arja għandhom ikunu rrappurtati f’unita
jiet ta’ massa (eż. mg/l, mg/m3, eċċ.); unitajiet ta’ volum (eż. ppm, ppb,
eċċ.) jistgħu wkoll ikunu rrappurtati f’parenteżi;

— Distribuzzjoni tad-daqs tal-partiċelli, dijametru ajrudinamiku ta’ medja
tal-massa (MMAD), u devjazzjoni ġeometrika standard (σg), inkluż ilmetodi ta’ kalkulazzjoni tagħhom. Għandha tkun irrappurtata analiżi
waħda għal kull daqs ta’ partiċelli;

Kundizzjonijiet tat-test

— Dettalji tal-preparazzjoni tal-kimika għall-ittestjar, inklużi dettalji ta’
kwalunkwe proċedura użata biex jitnaqqas id-daqs tal-partiċelli ta’
materjali solidi jew biex ikunu ppreparati soluzzjonijiet tal-kimika
għall-ittestjar. F’każijiet fejn il-proċessi mekkaniċi jkunu setgħu biddlu
l-kompożizzjoni tal-kimika għall-ittestjar, inkludi r-riżultati tal-analiżi li
tivverifika l-kompożizzjoni tal-kimika għall-ittestjar;

— Deskrizzjoni (preferibbilment inkluża dijagramma) tat-tagħmir użat biex
tkun iġġenerata l-atmosfera tat-test u biex l-annimali jkunu esposti għallatmosfera tat-test;

— Dettalji tal-metodu analitiku kimiku użat u l-validazzjoni tal-metodu
(inkluża l-effiċjenza fl-irkupru tal-kimika għall-ittestjar mill-midjum
tat-teħid tal-kampjuni);

— Il-motiv għall-għażla ta’ konċentrazzjonijiet tat-test;

Riżultati

— Tabulazzjoni tat-temperatura tal-kamra, l-umdità u l-fluss tal-arja;

— Tabulazzjoni tad-dejta ta’ konċentrazzjoni nominali u attwali tal-kamra;

— Tabulazzjoni tad-dejta dwar id-daqs tal-partiċelli, inklużi dejta ta’ ġbir
ta’ kampjuni analitiċi, id-distribuzzjoni tad-daqs tal-partiċelli u l-kalku
lazzjonijiet tal-MMAD u σg;
— Tabulazzjoni tad-dejta ta’ rispons u tal-livell ta’ konċentrazzjoni għal
kull annimal (jiġifieri annimali li juru sinjali ta’ tossiċità, inklużi morta
lità, natura, severità, żmien ta’ meta jfaqqgħu u kemm idumu l-effetti);

— Piżijiet tal-ġisem individwali tal-annimali miġburin għall-istudju; data u
ħin tal-mewt jekk qabel l-ewtanasja skedata, kemm ikun għadda żmien
minn meta faqqgħu s-sinjali tat-tossiċità u jekk dawn kinux riversibbli
għal kull annimal;

— Sejbiet minn awtopsji u sejbiet istopatoloġiċi għal kull annimal, jekk
disponibbli;

— Stimi tal-letalità (eż. LC50, LD01) inklużi 95 % limiti ta’ kunfidenza, u
angolu (jekk ipprovdut mill-metodu ta’ evalwazzjoni);

— Relazzjoni tal-istatistika, inkluża stima għall-esponent n (protokoll C ×
t). Għandu jkun ipprovdut l-isem tas-softwer tal-istatistika użat;
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Diskussjoni u interpretazzjoni tar-riżultati
— Għandha ssir enfażi partikolari għad-deskrizzjoni ta’ metodi użati biex
jissodisfaw il-kriterji ta’ dan il-Metodu ta’ Ttestjar, eż. il-konċentrazzjoni
limitata jew id-daqs tal-partiċelli;
— Għandu jkun indirizzat jekk jistax ikun hemm respirazzjoni tal-partiċelli
fid-dawl tas-sejbiet globali, speċjalment jekk il-kriterji tad-daqs tal-parti
ċelli ma setgħux jitħarsu;
— Għandha tingħata spjegazzjoni jekk kienx hemm ħtieġa li b’mod uman
jinqatlu l-annimali muġugħa jew li jkunu wrew sinjali ta’ diffikultà u li
jdumu, abbażi tal-kriterji fid-Dokument ta’ Gwida tal-OECD dwar ilPunti ta’ Tmiem b’Mod Uman (8);
— Jekk l-ittestjar skont il-kapitolu B.52 ta’ dan l-Anness (4) ma baqax isir
favur dan il-Metodu ta’ Ttestjar B.2, għandhom ikunu pprovduti l-ġusti
fikazzjonijiet;
— Il-konsistenza tal-metodi użati biex ikunu ddeterminati l-konċentrazzjo
nijiet nominali u attwali, u r-relazzjoni tal-konċentrazzjoni attwali malkonċentrazzjoni nominali għandhom ikunu inklużi fil-valutazzjoni
globali tal-istudju;
— Il-kawża probbbali tal-mewt u l-modalità predominanti tal-azzjoni (siste
mika versus lokali) għandhom ikunu indirizzati.
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DEFINIZZJONI
Kimika għall-ittestjar: Kull sustanza jew taħlita ttestjata bl-użu ta’ dan ilMetodu ta’ Ttestjar.
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Appendiċi 1
Protokoll C × t
1.

Jista’ jitqies studju pass pass ta’ Konċentrazzjoni × Ħin (C × t) bħala alter
nattiva għall-protokoll Tradizzjonali biex tkun ivvalutata t-tossiċità tal-inalaz
zjoni (12) (13) (14). Dan għandu jsir b’mod preferenzjalment meta jkun
hemm ħtieġa regolatorja jew xjentifika speċifika li ssejjaħ għall-ittestjar ta’
annimali tul durati multipli ta’ żmien bħal ta’ ppjanar ta’ rispons għal emer
ġenza jew ippjanar ta’ użu ta’ artijiet. Dan l-approċċ normalment jibda blittestjar f’konċentrazzjoni limitata (is-Sessjoni ta’ Espożizzjoni I) li fiha lannimali jkunu esposti għal kimika għall-ittestjar għal ħames durati ta’ ħin
(eż. 15, 30, 60, 120 u 240 minuta) biex id-durati multipli ta’ ħin jinkisbu
f’Sessjoni ta’ Espożizzjoni waħda (ara l-Figura 1). Meta jintuża r-Regola
ment (KE) Nru 1272/2008, il-konċentrazzjonijiet limitati għall-gassijiet, fwar
u aerosols jkunu ta’ 20 000 ppm, 20 mg/l, u 5 mg/l, rispettivament. Dawn illivelli jistgħu jinqabżu biss jekk ikun hemm ħtieġa regolatorja jew xjentifika
għall-ittestjar f’dawn il-livelli (ara l-paragrafu 37 fit-test ewlieni ta’ B.2).

2.

F’sitwazzjonijiet fejn ikun hemm ftit jew l-ebda informazzjoni dwar it-tossi
ċità ta’ kimika għall-ittestjar, għandu jsir studju ta’ osservazzjoni li fih gruppi
ta’ mhux aktar minn 3 annimali għal kull sess ikunu esposti għal konċen
trazzjonijiet immirati magħżula mid-direttur tal-istudju, ġeneralment ta’ 240
minuta.

3.

Jekk konċentrazzjoni limitata tkun ittestjata matul is-Sessjoni ta’ Espożiz
zjoni I u tkun osservata mortalità ta’ anqas minn 50 %, ma jkunx hemm
ħtieġa ta’ ttestjar addizzjonali. Jekk ikun hemm ħtieġa regolatorja jew xjen
tifika biex tkun stabbilità r-relazzjoni ta’ konċentrazzjoni/ħin/rispons f’livelli
ogħla mill-konċentrazzjoni limitata indikata, l-espożizzjoni li jkun imiss
għandha ssir f’livell ogħla bħall-konċentrazzjoni limitata għal darbtejn (jiġi
fieri 2L fil-Figura 1).

4.

Jekk tkun osservata t-tossiċità fil-konċentrazzjoni limitata, ikun meħtieġ
ittestjar addizzjonali (studju ewlieni). Ddawn l-eżpożizzjonijiet addizzjonali
jitwettqu f’konċentrazzjonijiet iktar baxxi (fil-Figura 1; Sessjonijiet ta’ Espo
żizzjoni II, III jew IV) jew f’konċentrazzjonijiet ogħla bl-użu ta’ durati iqsar
(fil-Figura 1: Sessjoni ta’ Espożizzjoni IV) bl-użu ta’ durati li huma adattati
u mhux daqshekk spazjati.

5.

It-test (konċentrazzjoni inizjali u konċentrazzjonijiet addizzjonali) isir billi
jintuża annimal wieħed/sess wieħed għal kull konċentrazzjoni/punt ta’ ħin
jew b’2 annimali tas-sess aktar suxxettibbli għal kull konċentrazzjoni/punt ta’
ħin. F’xi ċirkostanzi, id-direttur tal-istudju jista’ jagħżel li jutilizza 2 firien
għal kull sess għal kull konċentrazzjoni/punt ta’ ħin (jew 4 annimali tas-sess
suxxettibbli għal kull konċentrazzjoni/punt ta’ ħin) (15). L-użu ta’ 2 annimali
għal kull sess għal kull konċentrazzjoni/punt ta’ ħin ġeneralment inaqqas
mill-parzjalità u mill-varjabbiltà tal-istimi, iżid ir-rata ta’ suċċess ta’ stimi,
u jtejjeb il-kopertura ta’ intervall ta’ kunfidenza relattiva għall-protokoll kif
deskritt hawn. Aktar dettalji jingħataw f’GD 39 (2).

6.

Idealment, kull sessjoni ta’ espożizzjoni ssir f’jum wieħed. Dan jagħti lopportunità biex l-espożizzjoni li jkun imiss titħalla għal aktar tard sakemm
ikun hemm kunfidenza raġonevoli ta’ sopravivenza, u tippermetti lid-direttur
tal-istudju jaġġusta l-konċentrazzjoni mmirata u d-durati għas-sessjoni ta’
espożizzjoni li jkun imiss. Qed jiġi rrakkomandat li kull sessjoni ta’ espożiz
zjoni tinbeda mal-grupp li se jkun espost l-iżjed fit-tul, jiġifieri l-grupp ta’
espożizzjoni ta’ 240 minuta, warajh il-grupp ta’ espożizzjoni ta’ 120 minuta,
eċċ. Jekk, pereżempju, l-annimali fil-grupp tal-240 minuta jibdew imutu wara
90 minuta jew juru sinjali severi ta’ tossiċità (eż. tibidl estrem fix-xjera tatteħid tan-nifs bħal nifs bi tbagħtija), ma jagħmilx sens li grupp jiġi espost
għal 120 minuta għaliex il-mortalità proabbilment tkun 100 %. Għalhekk iddirettur tal-istudju għandu jagħżel durati iqsar ta’ espożizzjoni għal dik ilkonċentrazzjoni (eż. 90, 65, 45, 33 u 25 minuta).
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7.

Il-konċentrazzjoni tal-kamra għandha titkejjel ta’ spiss biex tkun iddetermi
nata l-konċentrazzjoni medja peżata mal-ħin għal kull perjodu ta’ espożiz
zjoni. Kull meta jkun possibbli, għandu jintuża l-ħin tal-mewt ta’ kull
annimal (iktar milli d-durata ta’ espożizzjoni) fl-analiżi ta’ statistika.

8.

Ir-riżultati tal-ewwel erba’ sessjonijiet ta’ espożizzjoni għandhom ikunu
eżaminati biex tkun identifikata differenza fid-dejta fil-kurva ta’ konċentraz
zjoni-ħin (ara l-Figura 1). F’każ li ma jkunx hemm qbil biżżejjed, tkun tista’
ssir espożizzjoni addizzjonali (il-ħames (5) konċentrazzjoni). Għandhom jint
għażlu durati ta’ konċentrazzjoni u espożizzjoni għall-ħames espożizzjoni (5)
biex ikopru din id-differenza.

9.

Is-sessjonijiet ta’ espożizzjoni kollha (inkluża l-ewwel Sessjoni ta’ Espożiz
zjoni) jintużaw biex tkun ikkalkulata r-relazzjoni ta’ konċentrazzjoni-ħinrispons billi tintuża Analiżi ta’ Statistika (16). Jekk ikun possibbli, għal
kull intervall C × t, għandhom jintużaw il-konċentrazzjoni medja peżata
mal-ħin u d-durata ta’ espożizzjoni sal-mewt (jekk il-mewt isseħħ matul lespożizzjoni).
Figura 1

Illustrazzjoni ipotetika tar-relazzjoni ta’ konċentrazzjoni-ħin-mortalità filfirien.

Simboli miftuħa = superstiti; simboli magħluqa = annimali mejta
Trijangli = nisa; ċrieki = rġiel
Linja kontinwa = valuri LC50 (firxa 7,5-240 min) għall-irġiel b’n = 1
Linja maqsuma = valuri LC50 (firxa 7,5-240 min) għan-nisa b’n = 1
Linji ttikkjati = linji ta’ valuri LC50 ipotetiċi għall-irġiel u għan-nisa jekk n kienet
ugwali għal 2 (12).
Glossarju
Konċentrazzjoni:
Ħin ta’ espożizzjoni:
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10. Hawn taħt hawn eżempju tal-proċedura pass pass:
Sessjoni ta’ Espożizzjoni I – Ittestjar fil-konċentrazzjoni limitata (ara lFigura 1)
— 1 annimal għal kull sess għal kull konċentrazzjoni/punt ta’ ħin; total (a)
— Konċentrazzjoni (b) = konċentrazzjoni limitata.
— Esponi ħames gruppi ta’ annimali f’din il-konċentrazzjoni mmirata għal
durati ta’ 15, 30, 60, 120 u 240 minuta, rispettivament.
↓
Sessjoni ta’ Espożizzjoni II (c) – Studju Ewlieni
— 1 annimal għal kull sess għal kull konċentrazzjoni/punt ta’ ħin; total ta’
10 annimali.
— Esponi ħames gruppi ta’ annimali f’konċentrazzjoni (d) (1/2L) b’durati ta’
espożizzjoni ftit itwal (fattur √2 spazjat; ara l-Figura 1).
↓
Sessjoni ta’ Espożizzjoni III – Studju Ewlieni
— 1 annimal għal kull sess għal kull konċentrazzjoni/punt ta’ ħin; total ta’
10 annimali.
— Esponi ħames gruppi ta’ annimali f’konċentrazzjoni (d) (1/4L) b’durati ta’
espożizzjoni ftit itwal (fattur √2 spazjat; ara l-Figura 1).
↓
Sessjoni ta’ Espożizzjoni IV’ – Studju Ewlieni
— 1 annimal għal kull sess għal kull konċentrazzjoni/punt ta’ ħin; total ta’
10 annimali.
— Esponi ħames gruppi ta’ annimali f’konċentrazzjoni (d) (1/8L) b’durati ta’
espożizzjoni ftit itwal (fattur √2 spazjat; ara l-Figura 1).
↓ jew
(a) Jekk ma tkunx disponibbli informazzjoni dwar is-suxxettibbiltà tas-sessi, jintużaw firien
taż-żewġ sessi, jiġifieri annimal wieħed/sess wieħed għal kull konċentrazzjoni. Abbażi ta’
informazzjoni eżistenti, jew jekk ikun jidher biċ-ċar matul din is-sessjoni ta’ espożizzjoni
li sess ikun aktar suxxettibbli mill-ieħor, għandhom jintużaw 10 annimali mis-sess
suxxettibbli (2 annimali għal kull konċentrazzjoni/punt ta’ ħin) f’kull livell ta’ konċen
trazzjoni matul l-ittestjar sussegwenti. ta’ 10 annimali
(b) Meta jintuża r-Regolament (KE) Nru 1272/2008, il-konċentrazzjonijiet ta’ limitu għallgassijiet, il-fwar u l-aerosols huma 20 000 ppm, 20 mg/l u 5 mg/l, rispettivament. F’każ
ta’ tossiċità mistennija jew ibbażata fuq ir-riżultati tal-istudju ta’ osservazzjoni,
għandhom jintgħażlu konċentrazzjonijiet tal-bidu aktar baxxi. F’każ ta’ ħtiġijiet regola
torji jew xjentifiċi, jistgħu jintużaw konċentrazzjonijiet ogħla. mmirata
c
( ) Idealment, l-espożizzjoni tal-annimali fil-livell ta’ konċentrazzjoni li jkun imiss għandha
ssir aktar tard sakemm ikun hemm kunfidenza raġonevoli ta’ sopravivenza għal annimali
li jkunu ġew ittrattati qabel. Dan jippermetti lid-direttur tal-istudju jaġġusta l-konċentraz
zjoni mmirata u d-durati għas-sessjoni ta’ espożizzjoni li tkun imiss.
(d) Id-doża minima (konċentrazzjoni × ħin) li tkun irriżultat f’mortalità matul l-ittestjar filkonċentrazzjoni inizjali (l-ewwel sessjoni ta’ espożizzjoni) tittieħed bħala gwida biex
tkun stabbilita t-taħlita li jkun imiss ta’ konċentrazzjoni u d-durati ta’ espożizzjoni.
Tipikament, il-konċentrazzjoni għandha tonqos b’darbtejn (1/2L) u l-annimali jiġu esposti
fuq firxa ġdida ta’ ħin b’grid iktar fina li tuża diviżjoni ġeometrika ta’ perjodi ta’
espożizzjoni b’fattur ta’ 1.4 (√2; ara r-referenza 11) matul il-ħin skont il-livell minimu
tad-doża letali (ħin × konċnetrazzjoni) osservat matul l-ewwel espożizzjoni. F’din ilfigura (Figura 1), il-mortalità fis-sessjoni ta’ espożizzjoni I kienet osservata l-ewwel
darba fil-15-il minuta; id-durati matul is-sessjoni II ikunu, għalhekk, huma ċċentrati
għal madwar 30 minuta, u jkunu 15, 21 30, 42 u 60 minuta. Wara l-ewwel żewġ
espożizzjonijiet, huwa rrakkomandat ħafna li d-dejta titfassal f’mod simili kif indikat
hawn fuq, u li jkun ivverifikat jekk ir-relazzjoni bejn il-konċentrazzjoni u l-ħin ikollhiex
angolu ta’ 45 grad (n = 1) jew jekk ir-relazzjoni ta’ konċentrazzjoni-ħin-rispons tkunx
anqas wieqfa (eż. n = 2) jew aktar wieqfa (eż. n = 0,8). Fil-każijiet tal-aħħar huwa
rrakkomandat ħafna li l-konċentrazzjonijiet u d-durati li jkun imiss ikunu adattati blistess mod. aktar baxxa
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Sessjoni ta’ Espożizzjoni IV – Studju Ewlieni
— 1 annimal għal kull sess għal kull konċentrazzjoni/punt ta’ ħin; total ta’
10 annimali.
— Esponi ħames gruppi ta’ annimali f’konċentrazzjoni (e) (2L) b’durati ta’
espożizzjoni ftit aqsar (fattur √2 spazjat; ara l-Figura 1).
Trattament matematiku tar-riżultati għall-protokoll C × t
11. Il-proċedura ta’ C × t b’4 jew 5 konċentrazzjonijiet ta’ espożizzjoni u ħames
durati trendi 20 jew 25 punt ta’ dejta, rispettivament. B’dawn il-punti ta’
dejta, ir-relazzjoni C × t tista’ tkun ikkalkulata billi tintuża analiżi ta’ statis
tika (16):
Ekwazzjoni 1:
ProbitðPÞ ¼ b0 þ b1 ln C þ b2 ln t
fejn C = konċentrazzjoni; t = perjodu ta’ espożizzjoni, jew
Ekwazzjoni 2:
Reazzjoni ¼ ƒðC n tÞ
fejn n ¼ b1 =b2 :

Bl-użu tal-ekwazzjoni 1, jista’ jkun ikkalkulat il-valur LC50 għal perjodu ta’
ħin partikolari (eż. 4 sigħat, siegħa 1, 30 minuta, jew kwalunkwe perjodu filfirxa ta’ perjodi ta’ ħin ittestjati) bl-użu ta’ P = 5 (50 % rispons). Innota li rregola ta’ Haber tapplika biss meta n = 1. LC01 jista’ jkun ikkalkulat bl-użu
ta’ P = 2,67.

(e) F’ċerti każijiet jista’ jkun meħtieġ li l-konċentrazzjoni tiżdied (2L) tul firxa ġdida ta’ ħin
bi grid terġa aktar fina bl-użu ta’ diviżjoni ġeometrika ta’ perjodi ta’ espożizzzjoni
b’fattur ta’ 1.4 (√2) f’dak il-ħin skont il-livell minimu tal-konċentrazzjoni letali osservat
matul l-ewwel espożizzjoni. Id-durata minima ta’ espożizzjoni għandha preferibbilment
tkun aktar minn 5 minuti; id-durata massima ta’ espożizzjoni m’għandhiex tkun aktar
minn 8 sigħat.”
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B.3.

TOSSIĊITÀ AKUTA (DERMALI)

1.

METODU

1.1.

INTRODUZZJONI
Ara l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B (A).

1.2.

DEFINIZZJONI
Ara l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B (B).

1.3.

SUSTANZI TA’ REFERENZA
Xejn.

1.4.

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Is-sustanza tat-test tiġi applikata fuq il-ġilda f’dożi ggradwati lil
bosta gruppi ta’ annimali sperimentali, doża waħda użata għal
kull grupp. Sussegwentement, isiru l-osservazzjonijiet ta’ l-effetti
u ta’ l-imwiet. L-annimali, li jmutu waqt it-test issirilhom innekropsija u fl-aħħar tat-test din issir fuq dawk l-annimali li baqgħu
ħajjin.

Jista’ jagħti l-każ li l-annimali li juru sinjali gravi u li jtulu ta’
tbatija u uġigħ jinqatlu b’mod uman. Is-sustanzi għat-test f’dożaġġi
magħrufa li jikkawżaw l-uġigħ u t-tbatija minħabba proprjetajiet
korrużivi jew ta’ irritazzjoni m’għandhomx għalfejn jitwettqu.

1.5.

KRITERJI TAL-KWALITÀ
Xejn

1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST

1.6.1.

Preparazzjonijiet
L-annimali huma miżmuma f’fondi sperimentali u f’kundizzjonijiet
ta’ l-għalf għal mill-anqas ħamest ijiem qabel l-esperiment. Qabel
it-test, annimali adulti żgħażagħ b’saħħithom huma magħżula
b’mod kif jinzerta u assenjati lejn gruppi għat-trattament. Xi ftit
qabel it-testijiet, il-pil huwa maqtugħ miż-żona dorsali tad-dahar
ta’ l-annimali tat-test. It-tqaxxir jista’ jkun użat imma għandu
jkun imwettaq madwar 24 siegħa qabel it-test. Meta jsir il-qtugħ
jew it-tqaxxir tal-pil, kura għandha tittieħed sabiex ikun evitat xi
grif fil-ġilda li jkunu jistgħu jibdlu l-permeabbiltà tagħha. Mhux
anqas minn 10 % tal-wiċċ tal-ġisem għandu jkun imnaddaf għallapplikazzjoni tas-sustanza tat-test. Meta jsiru testijiet tas-solidi, li
jistgħu ikunu pulverizzati jekk xieraq, is-sustanza tat-test għandha
tkun b’umidità suffiċjenti bl-ilma, jew, meta meħtieġ, apparat
adattat sabiex jassigura kuntatt tajjeb mal-ġilda. Meta jiġi użat xi
mezz, għandha tiġi kkunsidrata l-influwenza tiegħu fuq il-penetraz
zjoni tal-ġilda bis-sustanza għat-test. Is-sustanzi għat-test likwidi
ġeneralment jintużaw mhux maħlula.

1.6.2.

Kundizzjonijiet tat-test

1.6.2.1.

Annimali sperimentali
Firien jew fniek, jew fniek ta’ l-indi adulti jistgħu jintużaw. Speċje
oħrajn jistgħu jiġu użati imma l-użu tagħhom ikun jeħtieġ ġustifi
kazzjoni. Għandhom jintużaw karatteristiċi tal-laboratorju użati
b’mod komuni. Fil-bidu ta’ kull test, il-medda tal-varjazzjoni filpiż ta’ l-annimali użati m’għandhiex teċċedi ± 20 % tal-valur medju
kif xieraq.
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1.6.2.2.

Numru u sess.
Mill-anqas 5 annimali huma użati f’kull livell tad-doża. Iridu jkunu
ta’ l-istess sess. Jekk jintużaw dawk femminili, dawn qatt ma jkunu
welldu u mhumiex tqal. Fejn l-informazzjoni hija disponibbli li turi
li s-sess partikulari huwa iktar sensittiv, l-annimali ta’ dan is-sess
għandhom jingħataw id-doża.

Nota: F’testijiet ta’ tossiċità akuta b’annimali t’ordni ogħla minn
tal-gerriema, l-użu ta’ numri iżgħar għandu jiġi kkunsidrat. Id-dożi
għandhom jingħażlu bl-attenzjoni, u għandu jsir kull sforz sabiex
id-dożi li huma xi ftit tossiċi ma jinqabżux. F’testijiet bħal dawn, lamministrazzjoni tad-dożi letali tas-sustanza għat-test għandha tiġi
evitata.

1.6.2.3.

Livelli tad-doża
Dawn għandhom ikunu biżżejjed bħala numru, mill-inqas tlieta, u
spazjati b’mod xieraq sabiex jipproduċu gruppi ta’ test b’medda ta’
effetti tossiċi u rati ta’ mortalità. Kwalunkwe effetti korrużivi jew
ta’ irritazzjoni għandhom jiġu kkunsidrati meta jiġu deċiżi l-livelli
tad-doża. Id-data għandha tkun biżżejjed biex tipproduċi kurva li
turi d-doża/ir-rispons u, fejn hu possibbli, tippermetti determinaz
zjoni aċċettabbli ta’ l- LD50

1.6.2.4.

Test ta’ limitazzjoni
Test ta’ limitu f’livell wieħed ta’ doża ta’ mill-inqas 2 000 mg/kg
ta’ piż tal-ġisem jista’ jitwettaq fi gruppi ta’ 5 annimali maskili u 5
femminili, bl-użu tal-proċeduri deskritti hawn fuq. Jekk ikun hemm
mortalità compound-related jista’ jiġi kkunsidrat studju sħiħ.

1.6.2.5.

Perijodu ta’ l-Osservazzjoni
Il-perjodu ta’ osservazzjoni għandu jkun ta’ mill-inqas 14-il jum.
Madankollu, it-tul ta’ l-osservazzjoni m’għandux ikun issettjat stret
tament. Għandu jkun determinat mir-reazzjonijiet tossiċi, ir-rata ta’
onset tagħhom u t-tul tal-perjodu ta’ rkupru, u għalhekk jista’ jiġi
estiż jekk ikun meħtieġ. Il-ħin li fih is-sinjali tat-tossiċità jidhru u
jisparixxu, iż-żmien li jieħdu u l-ħin tal-mewt huma importanti,
speċjalment jekk ikun hemm it-tendenza li jtulu l-imwiet.

1.6.3.

Il-proċedura
L-annimali għandhom jinżammu f’gaġeġ individwali. Is-sustanza
għat-test għandha tiġi applikata b’mod uniformi fuq żona, li hija
bejn wieħed u ieħor 10 % taż-żona totali tal-wiċċ tal-ġisem B’sus
tanzi ferm tossiċi, iż-żona tal-wiċċ koperta tista’ tkun anqas imma
kemm jista’ jkun miż-żona għandha tkun koperta b’saff irqieq u
uniformi kemm jista’ jkun possibbli

Matul l-24 siegħa tal-perjodu ta’ l-espożizzjoni s-sustanza tat-test
tinżamm f’kuntatt mal-ġilda b’garża poruża u faxxa mhux irritan
ti.Is-sit tat-test għandu jkun aktar kopert b’mod xieraq sabiex
iżomm il-faxxex bil-garża u s-sustanza tat-test u jassiguraw li lannimali ma jkunux jistgħu jilgħaqu u jieklu s-sustanza tat-test.
Restrizzjonijiet jistgħu jintużaw sabiex jipprevjenu l-inġestjoni tassustanza tat-test, imma l-immobilizzazzjoni kompleta mhix metodu
rakkommandat.
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Fi tmiem il-perjodu ta’ l-espożizzjoni, għandhom jitneħħew irresidwi tas-sustanza għat-test, fejn hu prattikabbli, permezz ta’ lilma jew xi metodu xieraq ieħor ta’ tindif tal-ġilda.

L-osservazzjonijiet għandhom jiġu rrekordjati sistematikament kif
isiru. Ir-rekords individwali għandhom jinżammu għal kull animal.
L-osservazzjonijiet għandhom isiru ta’ spiss fl-ewwel jum. Eżami
nazzjoni klinika bil-galbu għandha ssir mill-inqas darba kull
ġurnata ta’ xogħol, l-osservazzjonijiet l-oħra għandhom isiru kuljum
b’azzjonijiet xierqa sabiex jiġi minimizzat it-telf ta’ annimali millistudju eż. In-nekropsija jew ir-refriġerazzjoni ta’ dawk l-annimali li
jinstabu mejta u l-iżolament jew il-qtil ta’ annimali dgħajfa jew li
qed imutu.

L-osservazzjonijiet għandhom jinkludu tibdil fil-ġilda u l-pil, flgħajnejn u membrani mukożji, u anki fis-sistemi respiratorji, ċirko
latorji, awtonomiċi u tas-sistema ċentrali tan-nervituri; l-attività
somatomotori u l-istil ta’ l-imġiba. Għandha tingħata attenzjoni
partikulari għall-osservazzjoni ta’ tkexkix, konvulżjonijiet, ir-rieq,
dijareja, il-letarġija, l-irqad u l-koma. Il-ħin tal-mewt għandu jiġi
rrekordjat kemm jista’ jkun bl-eżatt. L-annimali li jmutu waqt it-test
u dawk li jibqgħu ħajjin fi tmiem it-test huma suġġetti għannekropsija. It-tibdil kollu patoloġiku kbir għandu jiġi rrekordjat.
Fejn hu indikat, it-tessuti għandhom jittieħdu għall-eżaminazzjoni
ħispatoloġika.

Valutazzjoni tat-tossiċità fis-sess l-ieħor.
Wara tmiem l-istudju ta’ sess wieħed, mill-inqas grupp wieħed ta’ 5
annimali tas-sess l-ieħor jingħata d-doża biex jiġi stabbilit li l-anni
mali ta’ dan is-sess mhumiex iktar sensittivi għas-sustanza tat-test.
L-użu ta’ inqas annimali jista’ jkun ġustifikat f’ċirkostanzi individ
wali. Fejn hemm informazzjoni xierqa disponibbli li turi li l-anni
mali tas-sess li qed jiġi ttestjat huma iktar sensittivi, l-ittestjar fuq lannimali tas-sess l-ieħor jista’ ma jsirx.

2.

DATA
Id-data għandha tkun riassunta f’għamla tabulari, li turi għal kull
grupp tat-test, in-numru ta’ l-annimali fil-bidu tat-test, il-ħin talmewt ta’ l-annimali individwali, in-numru ta’ l-annimali li juru
sinjali oħra ta’ tossiċità, id-deskrizzjoni ta’ l-effetti tossiċi u ssejbiet ta’ nekropsija. Il-piżijiet individwali ta’ l-annimali
għandhom jiġu determinati u rrekordjati ftit qabel is-sustanza
għat-test tiġi applikata. Wara, dan isir kull ġimgħa u mal-mewt
it-tibdiliet fil-piż għandhom jiġu kkalkulati u rrekordjati meta lannimali jibqgħu ħajjin sa ġurnata wara. L-annimali li jiġu maqtula
b’mod uman minħabba t-tbatija u l-uġigħ li huma compound
related huma rrekordjati bħala mwiet compound-related. L-LD50
għandu jiġi determinat minn metodu rikonoxxut.

Il-valutazzjoni tad-data għandha tinkludi l-valutazzjoni tar-relazzjo
nijiet, jekk ikun hemm, bejn l-espoħizzjoni ta’ l-annimali għassustanza tat-test u l-okkorrenza u l-gravità ta’ l-anormalitajiet
kollha, inklużi dawk ta’ imġiba u dawk kliniċi, feriti kbar, tibdil
fil-piż tal-ġisem, il-mortalità u kwalunkwe effetti tossiċi oħra.

3.

RAPPORTAĠĠ

3.1.

RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu, jekk inhu possibbli, jinkludi l-informaz
zjoni li ġejja:
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— l-ispeċje, is-silta, is-sors, il-kundizzjonijiet ambjentali, dieta,
eċċ.;
— kundizzjonijiet tat-test (inklużu t-tip ta’ faxex: okklussivi jew
mhux okklussivi);
— il-livelli tad-doża (inkluż il-mezz, jekk użat, u l-konċentrazzjo
ninijiet);
— is-sess ta’ l-annimal li qed jingħata d-doża;
— it-tabulazzjoni tad-data ta’ rispons tas-sess u l-livell tad-doża
(i.e. in-numru ta’ l-annimali li mietu jew inqatlu waqt it-test;
in-numru ta’ annimali li juru sinjali ta’ tossiċità; in-numru ta’
annimali esposti);
— il-ħin tal-mewt wara d-dożaġġ, ir-raġunijiet u l-kriterji użati
għall-qtil b’mod uman ta’ l-annimali;
— l-osservazzjonijiet kollha;
— il-valur LD50 għas-sess suġġett għal studju komplet, determinat
f’14-il jum bil-metodu ta’ determinazzjoni speċifikat;
— 95 % ta’ l-intervall ta’ kunfidenza għall- LD50 (fejn dan huwa
provdut);
— Il-kurva li turi id-doża/il-mortalità fejn hu permess bil-metodu
tad-determinazzjoni
— Is-sejbiet tan-nekropsija;
— Kwalunkwe sejbiet ħispatoloġiċi;
— Ir-riżultati ta’ kwalunkwe test fuq is-sess l-ieħor;
— Id-diskussjoni tar-riżultati (b’attenzjoni partikulari għall-effett li
l-qtil b’mod uman ta’ l-annimali jista’ jkollu fuq il-valur
kalkulat LD50);
— L-interpretazzjoni tar-riżultati.
3.2.

EVALWAZZJONI U INTERPRETAZZJONI
Ara l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B (D).

4.

REFERENZI
Ara l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B (E).
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B.4.
1.

TOSSIĊITÀ

AKUTA:

IRRITAZZJONI/KORRUŻJONITALĠILDA

METODU
Dan il-metodu huwa ekwivalnti għal OECD TG 404 (2002)

1.1

INTRODUZZJONI
Fil-preparazzjoni ta' dan il-metodu aġġornat, attenzjoni speċjali
kienet mogħtija għat-titjib possibbli b'relazzjoni ma dak li jikkon
ċerna l-ġid ta' l-annimali u ta' l-evalwazzjoni ta' l-informazzjoni
eżistenti kollha dwar is-sustanza tat-test sabiex ikunu evitati testijiet
mingħajr ħtieġa ta' l-annimali fil-laboratorju. Dan il-metodu jinkludi
r-rakkommandazzjonijiet li qabel ma jibda l-impenn deskritt għat-test
in vivo dwar il-korrużjoni/irrirtazzjoni tas-sustanza, l-analiżi ta' levidenza peżata għandu jkun imwettaq skond id-dettalji relevanti
eżistenti. Meta d-disponabbiltà ta' dettalji mhux suffiċċjenti, dawn
jistgħu ikunu żviluppati permezz ta' l-applikazzjoni ta' testijiet
sekwenzali (1). L-istrateġija tat-testijiet tinkludi t-twettieq ta' testijiet
validati u aċċettabbli ta' in vitro u kemm provvediment dwarha bħala
Anness ta' dan il-metodu. B'żieda, meta xieraq, l-applikazzjoni
suċċessiva, minflok simultanja, tat-tlett impjastri tat-test fuq lannimal, fit-test inizjali in vivo, hija rakkommandata.

Fl-interess kemm ta' xjenza għaqlija u tal-ġid ta' l-annimali, testijiet
in vivo m'għandhomx iseħħu qabel ma d-dettalji relevanti disponibbli
kollha dwar il-potenzal ta' korrossività/irritazzjoni tal-ġilda missustanza jkunu ġew evalwati b'analiżi tal-peżar bl-evidenza. Tali
dettalji għandhom jinkludu evidenza minn studju eżistenti kemm
fuq il-bnedmin u/jew l-annimali tal-laboratorju, l-evidenza ta' korros
sività/irritazzjoni ta' sustanza waħda struttarament relatati u it-taħlitiet
ta' tali sustanzi, id-dettalji li juru aċidità jew alkalinità qawwija tassustanza (2) (3), u r-riżultati minn testijiet validati u aċċettati kemm
in vitro jew ex vivo (4) (5) (5a). Din l-analiżi għandha tnaqqas ilħtieġa ta' testijiet in vivo dwar is-sustanzi b'korrossività/irritazzjoni
tal-ġilda li dwarha evidenza suffiċjenti tkun diġa eżistenti minn
studju oħrajn rigward iż-żewġ għanijiet aħħarija.

Strateġija preferuta sekwenzali ta' testijiet, li tinkludi t-twettieq ta
testijiet validati u aċċettabbli, in vitro jew ex vivo, dwar il-korrożjo
ni/irritazzjoni, hija inkluża bħala Anness għal dan il-metodu. L-istra
teġija kienet żviluppata fi, u rakkommandata b'mod unanimu, millparteċipanti ta' laqgħa ta' studju ta' l-OECD (6), u kienet ġiet adottata
bħala l-istrateġija rakkommandata tat-testijiet fis-Sistema Armoniz
zata Globali għall-Klassifika ta' Sustanzi Kimiċi (GHS) (7). Huwa
rakkommandabbli li din l-istrateġija tat-testijiet tkun segwita qabel
ma jindew xi testijiet in vivo. Għal sustanzi ġodda huwa rakkom
mandabbli r-resqien ta' testijiet pass b'pass għall-iżvilupp ta' infor
mazzjoni xjentifikament soda dwar il-korrosività/irritazzjoni missustanza. Għal sustanzi eżistenti b'informazzjoni mhux suffiċjenti
dwar il-korrożjoni/irritazzjoni tal-ġilda, l-istrateġija għanha tkun
użata sabiex timla l-vojt fin-nuqqas tad-dettalji. L-użu ta' strateġija
jew proċedura differenti tat-testijiet, jew ta' deċiżjoni li ma jkunx
utilizzat it-test ta' pass b'pass, għandha tkun ġustifikata.

Jekk determinazzjoni tal-korrossività jew irritazzjoni ma tkuns tista’
ssir bl-użu ta' l-analiżi tal-peżar ta' l-evidenza, konsistenti mal-istra
teġija sekwenzali tat-testijiet, test in vivo għandu jkun ikkonsidrat
(ara l-Anness).
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1.2

DEFINIZZJONIJIET
Irritazzjoni dermali (tal-ġilda): Hija l-produzzjoni ta' ħsara riversibbli
tal-ġilda bħala segwiment ta' l-applikazzjoni ta' sustanza tat-test għal 4
siegħat.

Korrożjoni dermali (tal-ġilda): Hija l-produzzjoni ta' ħsara irrevir
sibbli tal-ġilda nekrożi viżibbli mill-epidermis u sa ġewwa d-dermis,
bħala segwiment ta' l-applikazzjoni ta' sustanza tat-test għal sa 4
siegħat. Ir-reazzjonijiet korrossivi huma tipifikati b'ulċeri, nixxija
ta' demm, qoxra bid-demm, u, fit-tmiem ta' l-osservazzjoni matul
14-il jum, b'tibdil tal-kulur minħabba l-bjudija tal-ġilda, żoni sħaħ
bi alopecia u farretti. Il-ħispatoloġija għandha tkun ikkonsidrata
sabiex tevalwa feriti dubbjużi.

1.3

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Is-sustanza li għandha tkun ittestjata hija applikata f'doża singola
mal-ġilda ta' annimal sperimentli; żoni tal-ġilda mhux trattati ta' lannimal tat-test iservu għall-kontroll. Il-grad tal-korrożjoni/irritaz
zjoni ikun moqri u rreġistrat matul intervalli speċifiċi u jkun aktar
deskritt sabiex jipprovdi evalwazzjoni sħiħa ta' l-effetti. It-tul ta'
żmien ta' l-istudju għandu jkun suffiċjenti sabiex tkun evalwata rriversabbilità jew in-nuqqas ta' riversabbilità ta' l-effetti osservati.

L-annimali li juru sinjali kontinwi ta' dwejjaq u/jew uġiegħ severi, fi
kwalunkwe waqt tat-test, għandhom ikunu maqtula b'mod umani
tarju, u s-sustanza tkun assessjata kif xieraq. Il-kriterja sabiex
tittieħed id-deċiżjoni li jkunu maqtula b'mod umanitarju l-annimali
moribondi jew li jkunu jsofru ħafna tista’ tinstgħab fir-referenza (8).

1.4

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST

1.4.1

Preparazzjoni tat-test in vivo

1.4.1.1

L-għażla ta' l-ispeċje ta' l-annimali
Il-fenek albino huwa l-annimal preferut tal-laboratorju, u fniek żgħa
żagħ adulti huma użati. Ir-raġuni għall-użu ta' speċje oħrajn għandha
tkun mogħtija.

1.4.1.2

Preparazzjoni ta' l-annimali
Madwar 24 siegħa qabel it-test, is-suf għandu jkun imneħħi bi
tqaxxir taż-żona dorsali minn fuq id-dhar ta' l-annimali. Kura
għandha tingħata li jkunu evitati xi brix tal-ġilda, u biss l-anniamli
li huma b'saħħithom, b'ġilda ntatta, għandhom ikunu użati.

Uħud mit-tip tal-fniek għandhom irqajja folti ta' suf li huma aktar
prominenti f'ċerti żminijiet tas-sena. Tali żoni ta' tkabbir ta' suf folt
m'għandhomx ikunu użati bħala s-siti tat-testijiet.

1.4.1.3

Il-kundizzjonijiet tal-gaġġeġ u ta' l-għalf
L-annimali għandhom jinzammi f'gaġġeġ individwali. It-temperatura
tal-kamra ta' l-annimali esperimentali għandha tkun 20 oC (± 3 oC),
għall-fniek. Għalkemm l-umidità relattiva għandha tkun mill-anqas
30 % u preferibbilment ma teċċedix 70 % apparti milli waqt it-tindif
tal-kamra, l-għand għandu jkun ta' 50-60 %. Id-dawl għandu jkun
artifiċjali, is-sekwenza tkun 12-il siegħa dawl, 12-il siegħa dlam.
Għall-għalf, id-dieti konvenzjonali tal-laboratorju jistgħu ikunu
użati b'forniment mingħajr limitu ta' ilma tax-xorb.
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1.4.2

Proċedura tat-test

1.4.2.1

L-applikazzjoni tas-sustanza tat-test
Is-sustanza tat-test għandha tkun applikata fuq żona żgħira (madwar
6 cm2) tal-ġilda u miksija b'biċċa garża, li tinżamm fil-post bi stikk
mhux irritanti. Fil-każi meta l-applikazzjoni diretta ma tkunx
possibbli (eż. likwidi u ċerti dlik), is-sustanza tat-test għandha lewwel tkun applikata fuq biċċa garża, li imbagħad tkun applikata
mal-ġilda. Il-biċċa għandha tinżamm f'kuntatt ħafif mal-ġilda
permezz ta' faxxa adattata semi-okklussiva, għal matul il-perjodu
ta' l-espożizzjoni. Jekk is-sustanza tat-test tkun applikata fuq biċċa,
din għandha tkun imwaħħla mal-ġilda b'tali mod li jkun hemm
kuntatt tajjeb u distribuzzjoni uniformi tas-sustanza mal-ġilda.
Aċċess mill-annimal lejn il-biċċa, jew l-inġestjoni li t-teħid mannifs tas-sustanza tat-test m'għandux jitħalla li jseħħ.

Is-sustanzi likwidi huwa ġeneralment użati mingħajr ma jkunu
mrattba. Meta jsiru t-testijiet ta' solidi (li jistgħu ikunu pulverizzati,
jekk hekk ikun meqjus bħala meħtieġ), is-sustanza tat-test għandha
tkun niedja b'ammont żgħir ilma (jew, meta meħtieġ, b'xi likwidu
adattat ieħor) li jkun suffiċjenti sabiex jassigura kuntatt tajjeb malġilda. Meta likwidi oħrajn apparti milli l-ilma jkunu użati, l-influ
wenza potenzali tal-likwidu fuq l-irritazzjoni tal-ġilda mis-sustanza
tat-test għand tkun ferm minima, jekk ikun hemm.

Fit-tmiem tal-perjodu ta' l-espożizzjoni, li normalment ikun ta' 4
siegħat, is-sustanza residwa tat-test għandha tkun imneħħija, meta
prattikabbli, bl-użu ta' ilma jew b'xi solvent xieraq mingħajr ma
jbiddel ir-reazzjoni eżistenti jew l-integrità ta' l-epidermis.

1.4.2.2

Livell tad-doża
Doża ta' 0,5 ml likwidu jew 0,5 g solidu jew dlik hija applikata mażżona tat-test.

1.4.2.3

It-test inizjali (It-test in vivo bl-irritazzjoni/korrożjoni dermali bl-użu
ta' annimal wieħed)
Huwa ferm rakkommandabbli li t-test in vivo jkun imwettaq inizjal
ment bl-użu ta' annimal wieħed, speċjalment meta s-sustanza tkun
issusspetata li jkollha potenzal korrossiv. Dan huwa skond l-istrate
ġija tat-testijiet sekwenzali (ara l-Anness 1).

Meta sustanza tkun ġiet iġġudikata bħala korrossiva fuq il-bażi ta' lanaliżi ta' l-evidenza peżata, l-ebda aktar testijiet fuq l-annimali ma
jkunu meħtieġa. Għal bosta mis-sustanzi li huma issusspettati bħala
korrossivi, aktar testijiet in vivo ma jkunux normalment meħtieġa.
B'dana kollu, f'dawk il-każi meta informazzjoni addizzjonali tinħass
li tkun meħtieġa minħabba l-evidenza mhux suffiċjenti, testijiet limi
tati ta' l-annimali jistgħu jitwettqu bl-użu ta' dan il-metodu: Sa tlett
biċċiet tat-test huma applikati b'mod sekwenzali fuq l-annimal. Lewwel biċċa tkun imneħħija wara tlett minuti. Jekk l-ebda reazzjoni
tal-ġilda ma tkun osservata, it-tieni biċċa tkun applikata u mneħħija
wara siegħa. Jekk l-osservazzjonijiet f'dan l-istadju jindikaw li lespożizzjoni tista’ titħalla b'mod umanitarju, allura t-test ikun estiż
għal erba' siegħat, it-tielet biċċa tkun applikata u mneħħija wara erba'
siegħat, u r-reazzjoni tkun gradata.

Jekk effett korrossiv ikun osservat wara kwalunkwe mit-tlett espżiz
zjonijiet sekwenzali, it-test ikun immedjetament terminat. Jekk effett
korrossiv ma jkunx osservat wara li l-aħħar biċċa tkun imneħħija, lannimal ikun osservat għal 14-il jum, sakemm il-korrożjoni ma
tkunx żviluppat f'xi punt aktar kmieni.
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F'dawk il-każi li fihom is-sustanza tat-test ma tkunx mistennija li
tipproduċi korrożjoni imma li tista’ tkun irritanti, biċċa waħda
għandha tkun applikata ma annimal wieħed għal erba' siegħat.

1.4.2.4

Test konfermatorju (It-test in vivo ta' l-irritazzjoni tal-ġilda b'anni
mali addizzjonali)
Jekk effett korrossiv ma jkunx osservat fit-test inizjali, l-irritant jew
ir-reazzjoni negattiva għandhom ikunu ikkonfermati bl-użu ta' żewġ
annimali oħrajn, kull wieħed b'biċċa waħda, għal perjodu ta' espo
żizzjoni ta' erba' siegħat. Jekk effett irritanti jkun osservat fit-test
inizjali, it-test konfermatorju jista’ jitwettaq b'mod sekwenzali, jew
bl-espożizzjoni ta' żewġ annimali simultanjament. Fil-każ eċċezzjoni,
li fih it-test inizjali ma jkunx imwettaq, tnejn jew tlett annimali
jistgħu ikunu ittrattati b'biċċa waħda, li tkun imneħħija wara erba'
siegħat. Meta żewġ annimali huma użati, jekk it-tnejn li huma juru listess reazzjoni, l-ebda testijiet oħrajn ma huma meħtieġa. Inkella, ittielet annimal ikun ukoll ittestjat. Reazzjonijiet ekwoviċi ikunu
jeħtieġu avalwazzjoni bl-użu ta' annimali addizzjonali.

1.4.2.5

Perijodu ta' osservazzjoni
It-tul ta' żmien ta' l-istudju gġandu jkun suffiċjenti sabiex tkun eval
wata r-riversabbiltà jew in-nuqqas ta' riversabbiltà ta' l-effetti osser
vati. B'dana kollu l-esperiment għandu jkun terminat fi kwalunkwe
ħin jekk dak l-annimal ikollu sinjali kontinwi ta' uġiegħ jew tbagħtija
qawwija. Sabiex ikunu determinati l-effetti tar-riversabbilità, l-anni
mali għandhom ikunu osservati sa 14-il jum wara t-tneħħija talbiċċiet. Jekk l-irriversibbiltà tkun osservata qabel l-14-il jum, l-espe
riment għandu jkun imwaqqaf f'dak il-waqt.

1.4.2.6

Osservazzjonijiet kliniċi u l-iggradar tar-reazzjonijiet tal-ġilda
L-annimali kollha għandhom ikunu eżaminati għal sinjali ta' eritema
u odema, u r-reazzjoni rreġistrati wara 60 minuta, u imbagħad fi 24,
48 u 72 siegħa, wara t-tneħħija tal-biċċa. Għattest inizjali fuq
annimal wieħed, is-sit tat-test ikun ukoll eżaminat immedjetament
wara li l-biċċ tkun imneħħija. Ir-reazzjoni dermali huma ggradati u
rreġistrati skond il-gradi fit-tabella ta' hawn taħt. Jekk ikun hemm
ħsara għall-ġilda li ma tistgħax tkunidentifikata bħala irritazzjoni jew
korrożjoni wara 72 siegħa, l-osservazzjonijiet jistgħu ikunu meħtieġa
sal-jum 14 sabiex tkun determinata r-riversibbiltà ta' l-effetti. B'żieda
ma l-osservazzjonijiet ta' l-irritazzjoni, l-effetti tossiċi kollha, bħal ma
huma n-nuqqas ta' xaħam min taħt il-ġilda, u xi effett kuntrarji
sistematiċi (eż. l-effetti fuq sinjali kliniċi ta' tossiċità u l-piż talġisem), għandhom ikunu deskritti bis-sħiħ u rreġistrati. L-eżaminaz
zjoni ħistoġatoloġika għandha tkun ikkonsidrata sabiex tikklarifika rreazzjonijiet b'mod ekwivoku.

Il-gradar tar-reazzjonijiet tal-ġilda hija neċċessarjament suġġestiva.
Sabiex tkun imħġeġġa l-armonizzazzjoni fil-gradar tar-reazzjoni talġilda u sabiex ikunu mgħejjuna l-laboratorji tat-testijiet u dawk invo
luti fiż-żamma ta' l-osservazzjonijiet u ta' l-interpretazzjoni tagħhom,
il-persunal li jwettaq l-osservazzjonijiet jeħtieġu li jkunu adekwata
ment imħarrġa fis-sistema ta' l-iggradat kif użata (ara t-Tabella ta'
hawn taħt). Gwida illustrata dwar l-iggradar ta' l-irritazzjoni tal-ġilda
u feriti oħrajn tista’ tkun ta' għajnuna (9).

2.

DATA

2.1

PREŻENTAZZJONI TAR-RIŻULTATI
Ir-riżultati ta' l-istudju għandhom ikunu miġbura f'sommarju f'għamla
tabulari fir-rapport finali tat-test u għandhom ikopru l-punti kollha
elenkati fis-sezzjoni 3.1.
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2.2

EVALWAZZJONI TAR-RIŻULTATI
Il-marki ta' l-irritazzjoni dermali għandhom ikunu evalwati b'kon
nessjoni man-natura u s-severità tal-feriti, u r-riversibbilità tagħhom,
jew tan-nuqqas ta' riversibbilità. Il-marki individwali ma jkunux jirra
preżentaw norma assoluta għall-propjetajiet irritanti ta' xi materjaa,
minħabba li effetti oħrajn tal-materjal taat-test huma wkoll evalwati.
Minflok, marki individwali għandhom ikunu meqjusa bħala valuri ta'
referenza, li jeħtieġu li jkunu evalwati flimkien ma l-osservazzjonijiet
l-oħrajn kolha li jirriżultaaw mill-istudju.
Ir-riversibbilità tal-feriti dermali għandha wkoll tkun ikkunsidrata flevalwazzjoni tar-reazzjoni irritanti. Meta r-reazzjonijiet bħal ma
huma l-alopeċja (żoma limitat), iperkeratożi, iperplażja u qxur,
jippersistu fit-tmiem talk-perjodu ta' 14-il jum osservazzjoni, issustanza tat-test għandha tkun meqjusha bħala irritanti.

3.

RAPPORTAĠĠ

3.1

RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Raġġunar dwar it-test in vivo: Analiżi ta' l-evidenza mal-piż ra'
informazzjoni pre-eżistenti qabel it-test, inklużi r-riżultati minn stra
teġija ta' testijiet sekwenzali:
— deskrizzjoni tad-dettalji relevanti disponibbli minn testijiet preċe
denti;
— informazzjoni akkwistat f’kull stadju ta’ l-istrateġija ta’ l-ittestjar;
— deskrizzjoni tat-testijiet in vitro kif imwettqa, inklużi d-dettalji
tal-proċeduri, ir-riżultati akkwistati bis-sustanza tat-test/referenza;
— analiżi ta’ l-evidenza peżata għat-twettieq ta’ l-istudju in vivo.
Is-sustanza tat-test:
— dettalji ta’ l-identifikazzjoni (eż. numru CAS; sorsi; purità; impu
ritajiet magħrufa; n-numru tal-lot);
— in-natura fiżika u l-propjetajiet fiżikokimiċi (eż. pH, volatilità,
solubilità, stabbilità);
— jekk taħlita, il-komposizzjoni u l-persentaġġi relattivi tal-kompo
nenti.
Mezz:
— l-identifikazzjoni, il-konċentrazzjoni (meta xieraq), il-volum użat;
— il-ġustifikazzjoni tal-mezz użat.
Annimali tat-test:
— l-ispeċji/tipi użati, ir-raġjunar għall-użu ta’ l-annimali apparti
milli fniek albino;
— in-numru ta’ l-annimaali għal kull sess;
— il-piżijiet ta’ l-annimali individwali, kemm fil-bidu u wkoll filkonklużjoni tat-test;
— l-età fil-bidu ta’ l-istudju;
— is-sorsi, il-kundizzjonijiet tal-gaġġeg, id-dieta, eċċ.
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Kundizzjonijiet tat-test:
— it-teknika taal-preparazzjoni tas-sit tal-biċċa;
— id-dettalji tal-materjali użat fil-biċċa u t-teknika tat-twaħħil talbiċċa;
— dettalji dwar il-preparazzjoni, l-applikazzjoni u t-tneħħija tassusstanza tat-test.
Riżultati:
— tabulazzjoni tal-marki tar-reazzjoni/korrożjoni għal kull annimal
fil-punti kollha tal-ħin tal-kejl;
— deskrizzjonijiet tal-feriti kollha, kif osservati;
— deskrizzjoni narrattiva tan-natura u l-grad ta’ l-irritazzjoni jew
tal-korrożjoni osservati, u xi sejbiet ħistopatoloġiċi;
— id-deskrizzjoni ta’ xi Danni lokali oħrajn (eż. tneħħija tax-xaħam
minn taħt il-ġilda) u l-effetti sistematiċi b’żieda ma l-irritazzjoni
jew il-korrożjoni dermali.
— Diskussjoni tar-riżultati.
4.
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Tabella I
IGGRADAR TAR-REAZZJONIJIET TAL-ĠILDA
Il-Formazzjoni ta’ l-Eritema u l-Eskar
L-ebda eritema ................................................................................... ...

0

Eritema ferm ħafifa (bill-kemm tidher) ................................................

1

Eritema definita sewwa ................................................ .........................

2

Eritima moderata jew severa ...............................................................

3

Eritema severa (ħmura ta’ laħam nej) għall-formazzjoni ta’ l-eskar
għall-prevenzjoni ta’ l-eritema gradata .................................................

4

Massimu possibli: 4
Formazzjoni ta’ l-odema
L-ebda oredma ................................................................................... ...

0

Odema ferm ħafifa (bill-kemm tidher) .................................................

1

Odema ħafifa (it-trufijiet taż-żona definiti sewwa b’ħanek definit) ....

2

Odema moderata (imqabbża b’madwar 1 mm) ...................................

3

Odema severa (imqabbża b’aktar minn 1 mm u testendi lil hinn miżżona esposta) .............................................................................. ..........

4

Massimu possibli: 4
L-eżaminazzjoni ħistoġatoloġika għandha titwettaq sabiex tikklarifika r-reazzjo
nijiet b’mod ekwoviku.
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ANNESS
Strateġija ta' testijiet Sekwenzali dwar l-Irritazzjoni u l-Korrożjoni ta' lGħajnejn
KONSIDERAZZJONIJIET ĠENERALI
Fl-imnteressi ta' xjenza soda u l-ġid ta' l-annimali, huwa importanti li jkun evitat
l-użu bla bżonn ta' l-annimali, u jkun imnaqqas it-testjar li aktar jipproduċi
reazzjonijiet serveri fl-annimali. L-informazzjoni kollha dwar sustanza relatata
mal-potenzal tagħha ta' l-irritazzjoni/korrożjoni okulari għandha tkun evalwata
bil-quddiem qabel ma jkunu ikkonsidrati t-testijiet in vivo. Evidenza suffiċjenti
tista' tkun diġa teżisti sabiex tikklassifika sustanza tat-test dwar l-irritazzjoni ta' lgħajnejn jew tal-potenzal tal-korrożjoni mingħajr il-ħtieġa li jkunu mwettqa testi
jiet fuq l-annimali tal-laboratorju. Għalhekk, l-utiliżżażżjoni ta' l-analiżi peżata blevidenza u l-istrateġija sussegwenti tat-testijiet għandha tnaqqas il-ħtieġa ta' testi
jiet in vivo, speċjalemnt jekk is-sustanza aktarx li tipproduċi reazzjonijiet severi.

Huwa rakkommandabbli li l-analiżi ta' l-evidenza peżata tkun użata għall-eval
wazzjoni ta' l-informazzjoni eżistenti li tappartieni għas-sustanzi ta' l-irritazzjoni u
l-korrożjoni ta' l-għajnejn u sabiex tiddetermina jekk studju addizzjonali, apparti
milli l-istudji in vivo fuq l-għajnejn, għandhom ikun u mwettqa sabiex jgħinu
dwar il-karatteristiċi ta' tali potenzal. Meta aktar studji huma meħtieġa, huwa
rakkommandabbli li l-istrateġija ta' testijiet sekwenzali tkun utilizzata sabie tiżvi
luppa d-dettalji sperimentali relevanti. Għal sustanzi li ma jkollhom l-ebda storja
ta' testijiet, l-istrateġija tat-testijiet sekwenzali għandha tkun utilizzata sabiex
jiżviluppa l-informazzjoni meħtieġa għall-evalwazzjoni tal-korrożjoni/irritazzjoni
tagħha fuq l-għajnejn. L-istrateġija tat-testijiet deskritta f'dan l-Anness kienet ġiet
żviluppata minn grupp ta' ħidma tal-OECD (1). Kienet sussegwentament ikkon
fermata u mkabbra fis-sistema tal-Klassifa Armonizzata Integrata dwar is-Saħħa
Umana u l-Effetti Ambjentali tas-Sustanzi Kimiċi, kif ikkonfermata bit-28
Laqgħa Konġunta tal-Kumitat tal-Kimiċi u tal-Grupp ta' Ħidma dwar il-Kimiċi,
f'Novembru 1998 (2).

Għalkemm din l-istrateġija tat-testijiet mhix parti integrali tal-metodu tat-testijiet
B.5, din tesprimi r-resqien rakkommandat għad-determinazzjoni tal-propjetajiet ta'
l-irritazzjoni/korrożjoni ta' l-għajnejn. Dan ir-resqien jirrapreżenta kemm l-aħjar
prassi u l-mira etika dwar testijiet in vivo ta' l-irritazzjoni korrożjoni ta' l-għaj
nejn. Il-metodu tat-testijiet jipprovdi gwida għat-twettieq tat-test in vivo u
sommarji u fatturi li għandhom ikunu ndirizzati qabel ma jkun ikkonsidrat tali
test. L-istrateġija tat-testijiet sekwenzali tipprovdi r-resqien ta' l-evidenza peżata
għall-evalwazzjoni ta' informazzjoni eżistenti dwar il-propjetajiet ta' l-irritazzjo
ni/kjorrożjoni ta' l-għajnejn, ta'sustanza, u tar-resqien imtarraġ għall-ġenerazzjoni
ta' l-informazzjoni relevanti dwar sustanzi li dwarhom studju addizzjonali huma
meħtieġa jew li dwarhom l-ebda studji ma kienu twettqu. L-istrateġija tinkludi ittwettieq, l-ewwel ta' testijiet tal-validazzjoni u l-aċċettazzjoni in vitro jew ex vivo,
u imbagħad il-metodu tat-test B.4 ta' studji dwar l-irritazzjoni/korrożjoni tal-ġilda
skond iċ-ċirkostanzi speċifiċi (3) (4).

DESKRIZZJONI TA' L-ISTRATEĠIJA GĦAL TESTIJIET PASS B'PASS
Qabel ma jitwettqu t-testijiet bħala parti mill-istrateġija tat-testijiet sekwenżjali
(il-Figura), l-informazzjoni disponibbli kollha għandha tkun evalutata għad-deter
minazzjoni tal-ħtieġa tat-testijiet in vivo fuq l-għajnejn. Għalkemm informazzjoni
sinifikanti tista' tkun akkwistata mill-evalwazzjoni ta' parametri singoli (eż. pH
estrema), it-totalità ta' l-informazzjoni eżistenti għandha tkun assessjata. L-infor
mazzjoni relevanti kollha dwar l-effetti tas-sustanza f'dak il-każ, u ta' l-analogi
strutturali tagħha, għandhom ikunu evalutati fit-teħid tad-deċiżjoni ta' l-evidenza
peżata, u r-raġjunar għad-deċiżjoni għandu jkun ippreżentat. L-emfasi primarja
għandha tkun fuq l-informazzjoni jmana u ta' l-annimali eżistenti risward issustanza, segwita bl-eżitu tat-testijiet in vitro jew ex vivo. L-istudji in vivo ta'
sustanzi korrosivi għandhom ikunu evitati, kull meta jkun possibbli. Il-fatturi
meqjusa għall-istrateġija tat-testijiet, jinkludu:
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Evalwazzjoni ta' l-informazzjoni eżistenti, umana u ta' l-annimali (il-Pass 1).
Informazzjoni eżistenti umana, eż. studji kliniċi u okkupazzjonali, u rapporti
dwar il-każ, u/jew informazzjoni minn testijiet fuq l-annimali minn studji okulari
għandhom ikun ikkunsidrata bħala l-ewwel ħaġa, minħabba li dawn jipprovdu
informazzjoni relatata direttament ma l-effetti fuq l-għajnejn. Wara dan, l-infor
mazzjoni disponibbli mill-istudji umani u/jew ta' l-annimali, li jinvestigaw
korrożjoni/irritazzjoni dermali, għandhom ikunu evalutati. Sustanzi b'korrossività
magħrufa jew ta' irritazzjoni severa, fuq l-għajnejn, m'għandhomx ikunu imdeffsa
fuq l-għajnejn ta' l-annimali, u l-anqas m'għandhom is-sustanzi li juru effetti
korrossivi jew irritanti fuq il-ġilda; tali sustanzi għandhom ikunu meqjusa
bħala korrossivi u/jew irritanti għall-għajnejn, ukoll. Sustanzi b'evidenza suffiċ
jenti ta' non-korrossività u non-irritazzjoni, minn studji okulari preċedenti diġa
mwettqa, għandhom ukoll ma jkunux ittestjati fi studji in vivo fuq l-għajnejn.
Analiżi tar-relazzjonijietta’ l-attività strutturali (SAR) (il-Pass 2). Ir-riżultati tattestijiet ta' kimika strutturalment relatata għandhom ikunu ikkunsidrati, jekk
disponibbli. Meta informazzjoni, umana u/jew ta' l-annimali, suffiċjenti, tkun
disponibbli dwar sustanzi jew taħlitiet strutturalment relatati ta' tali sustanzi li
jindikaw il-potenzal tal-korrożjoni/irristazzjoni ta' l-għajnejn, dan għandu jkun
present li s-sustanza tat-test tkun sejra tipproduċi l-istess reazzjonijiet. F'dawk
il-każi, is-sustanza ma jkunx hemm ħtieġa tat-test tagħha. Informazzjoni negattiva
mill-istudji tas-sustanzi strutturalment relatati jew minn taħlitiet ta' tali sustanzi
ma tkunx tikkostitwixxi evidenża suffiċjenti tan-non-korrosività/non-irrittabbilità
ta' sustanza permezz ta' l-istrateġija tat-testijiet sekwenzali. Ir-resqien SAR validat
u aċċettat għandu jkun użat sabiex jidentifika l-korrożjoni u l-irrirtazzjoni poten
zali kemm ta' l-effett dermali u wkoll okulari.
Propjetajiet fiżikokimiċi u r-reattivazzjoni kimika (il-Passa 3). Is-sustanzi li jese
bixxu pH estremi bħal ma huma ≤ 2,0 jew ≥ 11,5 jistgħu ikollhom effetti lokali
ferm qawwija. Jekk il-pH estrema hija l-bażi għall-identifikazzjoni ta' sustanza
bħala korrossiva jew irritanti għall-għajnejn, allura ir-riserva aċida/alkalina tagħha
(il-kapaċità mewwieta) tista' wkoll tkun ikkunsidrata (5) (6). Jekk il-kapaċità
mewwieta tissuġġerixxi lki sustanza ma tistgħax tkun korrossiva għall-għajnejn,
allura aktar testijiet għandhom ikunu mwettqa sabiex jikkonfermaw dan, prefe
ribbilment bl-użu ta' test in vitro jew ex vivo validat u aċċettat (ara s-sezzjoni, ilpass 5 u 6).
Konsiderazzjoni ta' informazzjoni eżistenti oħra (il-Pass 4). L-informazzjoni
disponibbli kollha dwar it-tossiċità sistematika permezz tar-rotta dermali għandha
tkun evalutata f'dan l-istadju. It-tossiċità dermali akuta tas-sustanza tat-test
għandha wkoll tkun ikkonsidrata. Jekk is-susrtanza tat-test tkun uriet li hija
ferm tossika bir-rotta dermali, din ma tkunx teħtieġ li tkun ittestjata fl-għajnejn.
Għalkemm mhux bilfors li neċessarjament hemm relazzjoni bejn it-tossiċità akuta
dermali u l-irritazzjoni/korrożjonu ta' l-għajnejn, dan jista' jkun preżent jekk aġent
li huwa ferm tossiku via ir-rotta dermali, dan ikun ukoll jesebixxi tossiċità għolja
meta jkun imqiegħed fuq l-għajnejn. Tali informazzjoni tista' wkoll tkun ikkon
sidrata bejn il-Passi 2 u 3.
Ir-riżultati mit-testijiet in vitro jew ex vivo (il-Passi 5 u 6). Is-sustanzi li jkunu
wrew propjetajiet severi korrossivi jew irritanti f'test in vitro jew ex vivo (7) (8) li
jkunu ġew validati u aċċettati għall-istudju speċifikament dwar il-kossossività/ir
ritazzjoni ta' l-għajnejn jew tal-ġilda, ma jeħtieġx li jkunu ittestjati fuq l-annimali.
Jista' jkun preżent li tali sustanzi jkunu jipproduċu l-istess effetti severi in vivo.
Jekk it-testijiet in vitro/ex vivo validati u aċċettati ma jkunux disponibbli, wieħed
għandu jevita il-Passi 5 u 6 u jipproċiedi direttament għall-Pass 7.
Assessjar ta' l-irritazzjoni jew tal-korrożjoni dermali in vivo tas-sustanza (il-Pass
7). Meta evidenza mhux suffiċjenti tkun teżisti li permezz tagħha tista' titwettaq
analiżi konklussiva ta' l-evidenza peżata tal-potenzal ta' l-irritazzjoni/korrossività
ta' l-għajnejn minn sustanza, li tkun ibbażata fuq inforazzjoni mill-istudji elenkati
hawn fuq, il-potenzal ta' l-irritazzjoni/korrożjoni in vivo għandha l-ewwel tkun
evalutata, bl-użu tal-metodu B.4 (4) u ta' l-Anness li hemm miegħu (9). Jekk issustanza turi li tipproduċi korrożjoni jew irritazzjoni severa tal-ġilda, din għandha
tkun ikkunsidrata bħala li hija irritant korrossiv għall-għajnejn sakemm infomaz
zjoni oħra tkun tappoġġja konklużjoni alternattiva. B'hekk, it-test in vivo fuq lgħajnejn ma jkunx hemm ħtieġa li jitwettaq. Jekk is-sustanza ma tkunx korros
siva jew severament irritanti għall-ġilda, it-test in vivo fuq l-għajnejn jenħtieġ li
jkun imwettaq.
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Test in vivo fuq il-fniek (il-Passi 8 u 9): Testijiet okulari in vivo għandhom ikunu
mibdija b'test inizjali li juża annimali wieħed. Jekk ir-riżultati ta' dan it-test
jindikaw li s-sustanza tkun severament irritanti jew korrosiva għall-għajnejn,
aktar testiet ma jkunx meħtieġa. Jekk dak it-test ma jiżvelax xi effetti korrossivi
jew severi, test konfermatorju ikun imwettaq b'żewġ annimali oħrajn.
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B.5. IRRITAZZJONI AKUTA TAL-GĦAJNEJN/KORRUŻJONI
INTRODUZZJONI
Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linja gwida tat-test (TG) 405 talOECD (2012). Il-linji gwida tat-test tal-OECD għall-Ittestjar tas-Sustanzi Kimiċi
jiġu riveduti kull ċertu żmien sabiex jiġi żgurat li dawn jirriflettu l-aħjar xjenza
disponibbli. Fir-reviżjonijiet preċedenti ta' din il-linja gwida tat-test, inxteħtet
attenzjoni speċjali fuq it-titjib permezz tal-evalwazzjoni tal-informazzjoni eżis
tenti kollha dwar is-sustanza kimika tat-test sabiex ikunu evitati testijiet żejda
fuq l-annimali tal-laboratorju u b'hekk jiġi indirizzat it-tħassib dwar it-trattament
xieraq tal-annimali. TG 405 (adottata fl-1981 u aġġornata fl-1987, l-2002, u l2012) tinkludi r-rakkomandazzjoni li qabel ma jitwettaq it-test in vivo deskritt
għal irritazzjoni akuta tal-għajnejn/korrużjoni, għandha ssir analiżi tal-piż talevidenza (1) fuq id-dejta rilevanti eżistenti. Meta ma jkunx hemm biżżejjed
dejta disponibbli, huwa rakkomandat li dawn jiġu żviluppati bl-applikazzjoni
ta' testijiet sekwenzali (2) (3). L-istrateġija tat-testijiet tinkludi t-twettieq ta' testi
jiet in vitro vvalidati u aċċettabbli u hija pprovduta bħala suppliment għal dan ilmetodu ta' ttestjar. Għall-fini tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 dwar ir-reġis
trazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi
(REACH) (1), strateġija ta' ttestjar integrata hija inkluża fil-Gwida tal-ECHA
rilevanti wkoll (21). L-ittestjar fl-annimali għandu jsir biss jekk jiġi stabbilit li
dan huwa neċessarju wara li jiġu kkunsidrati l-metodi alternattivi disponibbli, u lużu ta' dan jitqies xieraq. F'dan iż-żmien li fih qiegħed jiġi abbozzat dan ilmetodu ta' ttestjar aġġornat, hemm każijiet li fihom l-użu ta' dan il-metodu ta'
ttestjar għadu neċessarju jew meħtieġ minn ċerti oqfsa regolatorji.

L-aħħar aġġornament iffoka l-iktar fuq l-użu ta' analġeżiċi u anestetiċi mingħajr
ma jitħalla impatt fuq il-kunċett u l-istruttura bażiċi tal-linja gwida tat-test.
ICCVAM (2) u bord xjentifiku internazzjonali indipendenti ta' evalwazzjoni
bejn il-pari rrevedew l-utilità u l-limitazzjonijiet tal-użu spiss ta' anestetiċi topiċi,
analġeżiċi sistemiċi u punti ta' tmiem umanitarji matul l-ittestjar in vivo tassikurezza tal-irritazzjoni okulari (12). Ir-reviżjoni kkonkludiet li l-użu ta' aneste
tiċi topiċi u analġeżiċi sistemiċi jista' jevita ħafna mill-uġigħ u t-tbatija jew kull
uġigħ u tbatija bla ma jaffettwa l-eżitu tat-test, u rrakkomandat li dawn issustanzi jintużaw dejjem. Dan il-metodu ta' ttestjar jieħu f'kunsiderazzjoni din
ir-reviżjoni. Anestetiċi topiċi, analġeżiċi sistemiċi, u punti ta' tmiem umanitarji
għandhom jintużaw ta' spiss matul l-ittestjar in vivo tal-korrużjoni u l-irritazzjoni
akuta tal-għajnejn. L-eċċezzjonijiet għall-użu tagħhom għandhom ikunu ġġusti
fikati. L-irfinamenti deskritti f'dan il-metodu sejrin inaqqsu b'mod sostanzjali jew
jevitaw l-uġigħ u t-tbatija tal-annimali f'ħafna mis-sitwazzjonijiet ta' ttestjar fejn
ikun għad hemm bżonn li jsir ittestjar in vivo tas-sikurezza okulari.

L-immaniġġjar preventiv ibbilanċjat tal-uġigħ għandu jinkludi (i) pretrattament ta'
rutina b'anestetiku topiku (eż. proparacaine jew tetracaine) u analġeżiku sistemiku
(eż. buprenorphine), (ii) skeda ta' rutina ta' wara t-trattament tal-analġeżija siste
mika (eż. buprenorphine u meloxicam), (iii) osservazzjoni, monitoraġġ u reġis
trazzjoni skedati tal-annimali għal sinjali kliniċi ta' uġigħ u/jew tbatija, u (iv)
osservazzjoni, monitoraġġ u reġistrazzjoni skedati tal-għamla, is-severità u lprogressjoni ta' kull korriment marbut mal-għajnejn. Huma pprovduti iktar dettalji
(1) Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta'
Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni
ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li
jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill
u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE
tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE talKummissjoni. ĠU L 304, 22.11.2007, p. 1
(2) The US Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods
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fil-proċeduri aġġornati deskritti iktar 'il quddiem. Wara l-għoti tas-sustanza
kimika tat-test, ma għandu jiġi applikat l-ebda anestetiku jew analġeżiku topiku
addizzjonali sabiex tiġi evitata interferenza mal-istudju. L-analġeżiċi b'attività
antiinfjammatorja (eż. meloxicam) ma għandhomx jiġu applikati b'mod topiku,
u d-dożi użati b'mod sistemiku ma għandhomx jinterferixxu ma' effetti okulari.

Id-definizzjonijiet huma stabbiliti fl-Appendiċi għall-metodu ta' ttestjar.

KUNSIDERAZZJONIJIET TAL-BIDU
Fl-interess kemm ta' xjenza għaqlija kif ukoll tat-trattament xieraq tal-annimali,
testijiet in vivo ma għandhomx jiġu kkunsidrati qabel ma tkun ġiet evalwata ddejta disponibbli kollha rilevanti għall-potenzjal ta' korrużjoni/irritazzjoni talgħajnejn mis-sustanza f'analiżi tal-piż tal-evidenza. Tali dejta għandha tinkludi
evidenza minn studji eżistenti kemm fuq il-bnedmin u/jew l-annimali tal-labora
torju, l-evidenza ta' korrużjoni/irritazzjoni ta' sustanza jew taħlita waħda jew iktar
strutturalment relatata, id-dejta li turi aċidità jew alkalinità qawwija tas-sustanza
kimika (4) (5), u r-riżultati minn testijiet in vitro jew ex vivo vvalidati u aċċettati
għall-korrużjoni tal-ġilda u l-korrużjoni/irritazzjoni tal-għajnejn (6) (13) (14) (15)
(16) (17). L-istudji setgħu ġew konklużi qabel l-analiżi tal-piż tal-evidenza, jew
bħala riżultat tagħha.

Għal ċerti sustanzi kimiċi, tali analiżi tista' tindika l-ħtieġa għal studji in vivo
dwar il-potenzjal tas-sustanza kimika għal korrużjoni/irritazzjoni okulari. F'dawn
il-każijiet kollha, qabel ma jiġi kkunsidrat l-użu tat-test in vivo tal-għajnejn,
idealment l-ewwel għandu jsir u jiġi evalwat studju tal-effetti in vitro u/jew in
vivo ta' korrużjoni tal-ġilda tas-sustanza kimika skont l-istrateġija ta' ttestjar
sekwenzjali fil-metodu ta' ttestjar B.4 (7) jew l-istrateġija ta' ttestjar integrat
deskritta fil-Gwida tal-ECHA (21).

Strateġija ta' ttestjar sekwenzjali, li tinkludi t-twettiq ta' testijiet validati in vitro
jew ex vivo tal-korrużjoni/irritazzjoni tal-għajnejn, hija inkluża bħala Suppliment
għal dan il-metodu ta' ttestjar u, għall-fini tar-REACH, fil-Gwida tal-ECHA (21).
Huwa rakkomandat li din l-istrateġija ta' ttestjar tkun segwita qabel ma jinbdew
it-testijiet in vivo. Għal sustanzi kimiċi ġodda, huwa rakkomandat approċċ grad
wali ta' ttestjar għall-iżvilupp ta' dejta xjentifikament solida fuq il-korrużjoni/irri
tazzjoni tas-sustanza kimika. Għal sustanzi kimiċi eżistenti b'dejta mhux suffiċ
jenti dwar il-korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda u l-għajnejn, l-istrateġija tista' tintuża
sabiex timla l-vojt fin-nuqqas ta' dejta. L-użu ta' strateġija jew proċedura ta'
ttestjar differenti, jew id-deċiżjoni li ma jintużax approċċ gradwali ta' ttestjar,
għandhom ikunu ġustifikati.

IL-PRINĊIPJU TAT-TEST IN VIVO
Wara pretrattament b'analġeżiku sistemiku u l-induzzjoni ta' anesteżija topika
xierqa, is-sustanza kimika li trid tiġi ttestjata hija applikata f'doża waħda għal
waħda mill-għajnejn tal-annimal tal-esperiment; l-għajn mhux trattata isservi
bħala l-kontroll. Il-grad tal-irritazzjoni/korrużjoni tal-għajn huwa evalwat billi
jiġu kklassifikati l-leżjonijiet tal-konġuntiva, tal-kornea u tal-iris, f'intervalli
speċifiċi. Effetti oħrajn fl-għajn u l-effetti sistemiċi avversi huma deskritti
wkoll sabiex jipprovdu evalwazzjoni sħiħa tal-effetti. It-tul ta' żmien tal-istudju
għandu jkun biżżejjed sabiex tkun evalwata r-reversibilità jew l-irreversibilità taleffetti.

Annimali li juru sinjali ta' tbatija u/jew uġigħ severi fi kwalunkwe stadju tat-test
jew leżjonijiet konsistenti mal-punti ta' tmiem umanitarji deskritti f'dan il-metodu
ta' ttestjar (ara l-Paragrafu 26) għandhom jinqatlu b'mod umanitarju, u s-sustanza
kimika għandha tiġi vvalutata kif xieraq. Il-kriterji għat-teħid tad-deċiżjoni sabiex
jinqatlu b'mod umanitarju annimali fi stat ta' agunija jew tbatija severa huma
spjegati f'dokument ta' Gwida tal-OECD (8).
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IL-PREPARAMENTI GĦAT-TEST IN VIVO
L-għażla tal-ispeċijiet
Il-fenek albino huwa l-annimal tal-laboratorju preferut, u jintużaw annimali adulti
żgħażagħ b'saħħithom. Għandha tingħata raġuni għall-użu ta' razez jew speċijiet
oħrajn.

Preparazzjoni tal-annimali
Iż-żewġ għajnejn ta' kull annimal sperimentali magħżul b'mod provviżorju għattestijiet għandhom ikunu eżaminati fi żmien 24 siegħa qabel ma jibda t-test. Ma
għandhomx jintużaw annimali li juru irritazzjoni fl-għajnejn, difetti okulari, jew li
korriment korneali preeżistenti.

Kundizzjonijiet tal-abitazzjoni u l-għalf
L-annimali għandhom jinżammu f'gaġeġ individwali. It-temperatura tal-kamra talannimali sperimentali għandha tkun ta' 20 °C (± 3 °C) għall-fniek. Filwaqt li lumdità relattiva għandha tkun tal-inqas ta' 30 % u idealment ma taqbiżx is-70 %,
minbarra matul it-tindif tal-kamra, il-mira għandha tkun ta' 50-60 %. Id-dawl
għandu jkun artifiċjali, b'sekwenza ta' 12-il siegħa dawl, 12-il siegħa dlam.
Għandha tiġi evitata intensità eċċessiva tad-dawl. Għall-għalf, jistgħu jintużaw
id-dieti konvenzjonali tal-laboratorju bi provvista mingħajr limitu ta' ilma taxxorb.

PROĊEDURA TAT-TEST
L-użu ta' anestetiċi topiċi u analġeżiċi sistemiċi
Huma rakkomandati l-proċeduri li ġejjin sabiex jiġu evitati jew minimizzati luġigħ u t-tbatija fil-proċeduri ta' ttestjar tas-sikurezza okulari. Minflok, jistgħu
jintużaw proċeduri alternattivi li ġew stabbiliti li jipprovdu evitar jew tnaqqis
ekwivalenti jew aħjar tal-uġigħ u t-tbatija.

— Sittin minuta qabel l-applikazzjoni tas-sustanza kimika tat-test (TCA),
tingħata buprenorfina 0.01 mg/kg permezz ta' injezzjoni taħt il-ġilda (SC)
sabiex tipprovdi livell terapewtiku ta' analġeżija sistemika. Mhuwiex magħruf
jew mistenni li buprenorfina u analġeżiċi opojdi simili oħrajn mogħtijin
sistemikament jibdlu r-risponsi okulari (12).

— Ħames minuti qabel it-TCA, tiġi applikata taqtira waħda jew tnejn ta' anes
tetiku okulari topiku (eż. 0.5 % kloridrat tal-proparacaine jew 0.5 % kloridrat
tat-tetracaine) fuq kull għajn. Sabiex tiġi evitata l-interferenza possibbli malistudju, huwa rakkomandat anestetiku topiku li ma fihx preservattivi. L-għajn
ta' kull annimal li mhijiex ittrattata b'sustanza kimika tat-test, iżda li hija
ttrattata b'anestetiċi topiċi, isservi ta' kontroll. Jekk jiġi antiċipat li s-sustanza
kimika tat-test tikkawża uġigħ u tbatija sinifikanti, normalment mhux suppost
tiġi ttestjata in vivo. Madankollu, f'każ ta' dubju jew meta jkun hemm bżonn
li jsir hekk, għandhom jiġu kkunsidrati l-applikazzjonijiet addizzjonali talanestetiku topiku f'intervalli ta' 5 minuti qabel it-TCA. L-utenti għandhom
ikunu jafu li bosta applikazzjonijiet ta' anestetiċi topiċi jistgħu potenzjalment
jikkaġunaw żieda ħafifa fis-severità u/jew iż-żmien meħtieġ sabiex jgħibu
leżjonijiet indotti kimikament.

— sigħat wara t-TCA, jingħataw buprenorfina 0.01 mg/kg SC u meloxicam 0.5
mg/kg SC sabiex jipprovdu livell terapewtiku kontinwu ta' analġeżija siste
mika. Filwaqt li ma hemm l-ebda dejta li tissuġġerixxi li meloxican għandu
effetti antiinfjammatorji fuq l-għajn meta jingħata SC darba kuljum, melo
xicam ma għandux jingħata sa tal-inqas 8 sigħat wara t-TCA sabiex tiġi
evitata kwalunkwe interferenza possibbli mal-istudju (12).

— Wara t-trattament inizjali ta' 8 sigħat wara t-TCA, buprenorfina 0.01 mg/kg
SC għandha tingħata kull 12-il siegħa, flimkien ma' meloxicam 0.5 mg/kg SC
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kull 24 siegħa, sakemm jitilqu l-leżjonijiet okulari u ma jifdal ebda sinjal
kliniku ta' uġigħ jew tbatija. Hemm disponibbli preparamenti għar-rilaxx
sostnut ta' analġeżiċi li jistgħu jiġu kkunsidrati sabiex inaqqsu l-frekwenza
tad-dożaġġ tal-analġeżiku.

— Analġeżija “ta' salvataġġ” għandha tingħata minnufih wara t-TCA jekk lanalġeżija preventiva u l-anesteżija topika ma jkunux adegwati. Jekk annimal
juri sinjali ta' uġigħ u tbatija matul l-istudju, tingħata minnufih doża “ta'
salvataġġ” ta' buprenorfina 0.03 mg/kg SC u din tiġi ripetuta bi frekwenza
massima ta' kull 8 sigħat, jekk ikun hemm bżonn, minflok iż-0.01 mg/kg SC
kull 12-il siegħa. Imbagħad meloxicam 0.5 mg/kg SC jingħata kull 24 siegħa
flimkien mad-doża “ta' salvataġġ” ta' buprenorfina, iżda mhux sa tal-inqas 8
sigħat wara t-TCA.

Applikazzjoni tas-sustanza kimika tat-test
Is-sustanza kimika tat-test għandha titqiegħed fil-ħofra konġuntivali ta' waħda
mill-għajnejn ta' kull annimal wara li l-kappell t'isfel tal-għajn jinġibed bilgalbu lil hinn mill-boċċa tal-għajn. Imbagħad il-kpiepel jinżammu bil-galbu
magħluqin għal madwar sekonda sabiex jiġi evitat it-telf tal-materjal. L-għajn
l-oħra, li tibqa' mingħajr trattament, isservi ta' kontroll.

Irrigazzjoni
L-għajnejn tal-annimali tat-test ma għandhomx jinħaslu għal tal-inqas 24 siegħa
wara l-instillazzjoni tas-sustanza kimika tat-test, ħlief għas-solidi (ara l-paragrafu
18), u fil-każ ta' effetti korrużivi jew irritanti immedjati. Wara 24 siegħa, tista'
ssir tlaħliħa sewwa jekk jitqies li din hija xierqa.

L-użu ta' grupp satellita ta' annimali għall-investigazzjoni tal-infuwenza tal-ħasil
mhuwiex rakkommandat, sakemm ma jkunx xjetifikament ġustifikat. Jekk ikun
meħtieġ grupp satellita, għandhom jintużaw żewġt ifniek. Il-kundizzjonijiet talħasil għandhom ikunu dokumentati bir-reqqa, eż. il-ħin tal-ħasil; il-kompożiz
zjoni u t-temperatura tas-soluzzjoni tal-ħasil; id-durata, il-volum u l-veloċità
tal-applikazzjoni.

Livell tad-doża
(1) L-ittestjar tal-likwidi
Għat-testijiet tal-likwidi, tintuża doża ta' 0.1 ml. Ma għandhomx jintużaw sprejs
bil-pompa għall-instillazzjoni diretta tas-sustanza kimika fl-għajn. L-isprej tallikwidu għandu jitneħħa u jinġabar f'kontenitur qabel l-instillazzjoni ta' 0,1 ml
fl-għajn.

(2) L-ittestjar tas-solidi
Meta jsiru t-testijiet ta' solidi, pejsts, u sustanzi partikolati, l-ammont użat għandu
jkollu volum ta' 0.1 ml jew piż ta' mhux aktar minn 100 mg. Is-sustanza kimika
tat-test għandha tkun mitħuna fi trab fin. Il-volum tal-materjal solidu għandu
jitkejjel wara li jkun kumpattat b'ġentilezza, eż. b'taptip fuq il-kontenitur talkejl. Jekk is-sustanza kimika solida tat-test ma tkunx tneħħiet mill-għajn talannimal tat-test b'mekkaniżmi fiżjoloġiċi fl-ewwel punt tal-ħin tal-osserazzjoni
ta' siegħa wara t-trattament, l-għajn tista' titlaħlaħ b'ilma salin jew distillat.

(3) L-ittestjar ta' aerosoli
Huwa rakkommandat li l-isprejs bil-pompa u l-aerosoli kollha jinġabru qabel linstillazzjoni fl-għajn. L-unika eċċezzjoni hija għas-sustanzi kimiċi f'kontenituri
tal-aerosoli b'pressjoni għolja, li ma jistgħux jinġabru minħabba l-vaporizzaz
zjoni. F'dawn il-każijiet, l-għajn għandha tinżamm miftuħa, u s-sustanza kimika
tat-test tingħata fl-għajn f'tagħfisa sempliċi ta' madwar sekonda, minn distanza ta'
10 cm direttament quddiem l-għajn. Din id-distanza tista' tvarja jiddependi millpressjoni tal-isprej u l-kontenuti tiegħu. Għandha tingħata attenzjoni sabiex ma
ssirx ħsara lill-għajn mill-pressjoni tal-isprej. F'każijiet xierqa, jista' jkun hemm
il-ħtieġa li jkun evalutat il-potenzjal ta' ħsara “mekkanika” tal-għajn mill-qawwa
tal-isprej.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 273
▼M7
Tista' tinħareġ stima tad-doża minn aerosol billi t-test jiġi ssimulat kif ġej: issustanza kimika tiġi sprejjata fuq karta tal-użin minn fetħa d-daqs ta' għajn ta'
fenek imqiegħda direttament quddiem il-karta. Iż-żieda fil-piż tal-karta tintuża
sabiex jiġi kkalkolat l-ammont sprejjat fl-għajn. Għal sustanzi kimiċi volatili,
id-doża tista' tkun ikkalkolata bl-użin ta' kontenitur riċevitur qabel u wara ttneħħija tas-sustanza kimika tat-test.

It-test inizjali (test in vivo tal-irritazzjoni/korrużjoni tal-għajn bl-użu ta'
annimal wieħed)
Huwa ferm rakkomandat li t-test in vivo jsir inizjalment bl-użu ta' annimal
wieħed (ara s-Suppliment għal dan il-metodu ta' ttestjar: Strateġija ta' Ttestjar
Sekwenzali għall-Irritazzjoni u l-Korrużjoni tal-Għajnejn). L-osservazzjonijiet
għandhom jippermettu li jiġu stabbiliti s-severità u r-reversibilità qabel ma jsir
it-test konfermatorju f'annimal ieħor.

Jekk ir-riżultati ta' dan it-test jindikaw li s-sustanza kimika tkun korrużiva jew
severament irritanti għall-għajn bl-użu tal-proċedura deskritta, ma għandhomx
isiru aktar testiet dwar l-irritazzjoni okulari.

Test konfermatorju (test in vivo tal-irritazzjoni tal-għajn b'annimali addizz
jonali)
Jekk ma jkunx osservat effett korrużiv jew irritanti severament fit-test inizjali, irrispons irritanti jew negattiv għandu jiġi kkonfermat bl-użu ta' massimu ta' żewġ
annimali addizzjonali. Jekk jiġi osservat effett irritanti fit-test inizjali, huwa
rakkomandat li t-test konfermatorju jsir b'mod sekwenzjali f'annimal wieħed
wara l-ieħor, minflok ma jiġu esposti żewġ annimali addizzjonali fl-istess ħin.
Jekk it-tieni annimal juri effetti korrużivi jew irritanti severi, it-test m'għandux
jitkompla. Jekk ir-riżultati mit-tieni annimal ikunu biżżejjed sabiex jippermettu li
tiġi stabbilita klassifikazzjoni tal-periklu, ma għandu jsir ebda test ieħor.

Perjodu ta' osservazzjoni
Id-durata tal-perjodu ta' osservazzjoni għandha tkun biżżejjed sabiex ikunu eval
wati l-kobor u r-reversibilità tal-effetti osservati. Madankollu, l-esperiment
għandu jkun terminat fi kwalunkwe ħin jekk l-annimal juri sinjali kontinwi ta'
uġigħ jew tbatija severi (8). Sabiex tkun stabbilita r-reversibilità tal-effetti, lannimali għandhom ikunu osservati normalment għal 21 jum wara l-amminis
trazzjoni tas-sustanza kimika tat-test. Jekk ir-reversibilità tidher qabel 21 jum, lesperiment għandu jkun terminat f'dak il-waqt.

Osservazzjonijiet kliniċi u l-iggradar tar-reazzjonijiet tal-għajn
L-għajnejn għandhom jiġu evalwati b'mod komprensiv għall-preżenza jew lassenza ta' leżjonijiet okulari siegħa wara t-TCA, segwita minn evalwazzjonijiet
li tal-inqas isiru ta' kuljum. L-annimali għandhom jiġu evalwati bosta drabi
kuljum għall-ewwel 3 ijiem sabiex jiġi żgurat li d-deċiżjonijiet dwar it-terminaz
zjoni jittieħdu fil-ħin. L-annimali tat-test għandhom jiġu evalwati b'rutina għaddurata sħiħa tal-istudju għal sinjali kliniċi ta' uġigħ u/jew tbatija (eż. mess jew
ħakk ripetut tal-għajn, teptip eċċessiv tal-għajnejn, dmugħ eċċessiv) (9) (10) (11)
tal-inqas darbtejn kuljum, b'tal-inqas 6 sigħat bejn l-osservazzjonijiet, jew iktar
spiss jekk ikun hemm bżonn. Dan huwa neċessarju sabiex (i) l-annimali jiġu
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vvalutati b'mod adegwat għal evidenza ta' uġigħ u tbatija sabiex jittieħdu deċiż
jonijiet informati fuq il-ħtieġa li jiżdied id-dożaġġ tal-analġeżiċi u (ii) l-annimali
jiġu vvalutati għal evidenza ta' punti ta' tmiem umanitarji stabbiliti sabiex
jittieħdu deċiżjonijiet informati dwar jekk huwiex xieraq li l-annimali jingħataw
ewtanażija umanitarja, u sabiex jiġi żgurat li t-tali deċiżjonijiet jittieħdu fil-ħin. Ittilwin bil-fluworexxeina għandu jintuża ta' spiss u għandu jintuża bijomikros
kopju korneali meta jitqies li dan huwa xiearq (eż. għall-valutazzjoni tal-fond talkorriment meta jkun hemm ulċerazzjoni korneali) bħala għajnuna fid-detezzjoni u
l-kejl tal-ħsara okulari, u sabiex jiġi evalwat jekk intlaħqux il-kriterji tal-punt ta'
tmiem stabbiliti għall-ewtanażja umanitarja. Jistgħu jinġabru ritratti diġitali talleżjonijiet osservati għal referenza u sabiex jiġi pprovdut rekord permanenti talfirxa ta' ħsara okulari. L-annimali għandhom jinżammu fit-test mhux aktar milli
meħtieġ ladarba tinkiseb l-informazzjoni definita. L-annimali li juru uġigħ jew
tbatija severi għandhom jinqatlu b'mod umanitarju mingħajr dewmien, u ssustanza kimika għandha tiġi vvalutata kif xieraq.

L-annimali bil-leżjonijiet tal-għajnejn li ġejjin wara l-instillazzjoni għandhom
jinqatlu b'mod umanitarju (irreferi għat-Tabella 1 għal deskrizzjoni tal-gradi
tal-leżjonijiet): perforazzjoni korneali jew ulċerazzjoni korneali sinifikanti inkluża
stafiloma; demm fil-kompartiment anterjuri tal-għajn; opaċità korneali tal-grad 4;
assenza ta' rifless tad-dawl (grad 2 tar-rispons iridjali) li tippersisti għal 72
siegħa; ulċerazzjoni tal-membrana konġuntivali; nekrożi tal-membrana konġunti
vali jew nittitanti; jew tqaxxir. Dan għaliex, ġeneralment, tali leżjonijiet ma
jkunux reversibbli. Barra minn hekk, huwa rakkomandat li l-leżjonijiet okulari
li ġejjin jistgħu jintużaw bħala punti ta' tmiem umanitarji sabiex jiġu terminati listudji qabel tmiem il-perjodu ta' osservazzjoni skedat ta' 21 jum. Dawn il-leżjo
nijiet jitqiesu bħala prekursuri ta' korrimenti irritanti jew korrużivi u korrimenti li
mhumiex mistennijin li jitilqu sa tmiem il-perjodu ta' osservazzjoni ta' 21 jum:
fond sever tal-korriment (eż. ulċerazzjoni korneali li testendi lil hinn mis-saffi
superfiċjali tal-istroma), qerda tal-limbus > 50 % (kif evidenzjata minn tibjid tattessut konġuntivali), u infezzjoni severa tal-għajn (nixxija purulenti). Taħlita ta':
vaskularizzazzjoni tal-wiċċ tal-kornea (jiġifieri pannu korneali); żona ta' tilwin
bil-fluworexxeina li ma tonqosx maż-żmien skont valutazzjoni li ssir kuljum;
u/jew nuqqas ta' riefiteljalizzazzjoni 5 ijiem wara l-applikazzjoni tas-sustanza
kimika tat-test jistgħu jitqiesu wkoll bħala kriterji potenzjalment siewja li jinflu
wenzaw id-deċiżjoni klinika dwar it-terminazzjoni bikrija tal-istudju. Madankollu,
dawn is-sejbiet waħedhom mhumiex biżżejjed sabiex jiġġustifikaw terminazzjoni
bikrija tal-istudju. Ladarba jkunu ġew identifikati effetti okulari severi, għandu
jiġi kkonsultat veterinarju tal-annimali tal-laboratorju inkarigat jew ikkwalifikat
jew persunal imħarreġ sabiex jidentifika l-leżjonijiet kliniċi għal eżami kliniku
sabiex jistabbilixxi jekk it-taħlita ta' dawn l-effetti jiġġustifikax terminazzjoni
bikrija tal-istudju. Il-gradi ta' reazzjoni okulari (konġuntivi, kornea u iris)
għandhom jinkisbu u jiġu rreġistrati wara siegħa, 24, 48 u 72 siegħa wara lapplikazzjoni tas-sustanza kimika tat-test (Tabella 1). L-annimali li ma jiżvilup
pawx leżjonijiet okulari jistgħu jiġu terminati mhux aktar qabel 3 ijiem wara linstillazzjoni. L-annimali b'leżjonijiet okulari li mhumiex severi għandhom ikunu
osservati sakemm ifiqu l-leżjonijiet, jew għal 21 jum, f'liema waqt l-istudju jkun
terminat. L-osservazzjonijiet għandhom isiru u jiġu rreġistrati f'tal-inqas siegħa,
24 siegħa, 48 siegħa, 72 siegħa, 7 ijiem, 14-il jum, u 21 jum sabiex jiġi stabbilit
l-istatus tal-leżjonijiet, u r-reversibilità jew l-irreversibilità tagħhom. Għandhom
isiru osservazzjonijiet iktar frekwenti jekk ikun hemm bżonn sabiex jiġi stabbilit
jekk l-annimal tat-test għandux jiġi ewtanizzat minħabba kunsiderazzjonijiet
umanitarji jew jitneħħiex mill-istudju minħabba riżultati negattivi

Il-gradi tal-leżjonijiet okulari (Tabella 1) għandhom jiġu rreġistrati f'kull eżami.
Kwalunkwe leżjoni oħra fl-għajn (eż. pannu korneali, tilwin, bidliet fil-kompati
ment anterjuri) jew effett sistemiku avvers għandhom jiġu rrapportati wkoll.

L-eżami tar-reazzjonijiet jista' jkun iffaċilitat bl-użu tal-loupe binokulari, lampa
tal-ferq tal-id, bijomikroskopju, jew xi apparat xieraq ieħor. Wara r-reġistrazzjoni
tal-osservazzjonijiet wara 24 siegħa, l-għajnejn jistgħu jerġgħu jiġu eżaminati blgħajnuna tal-fluworexxeina.

L-iggradar tar-risponsi okulari huwa neċċessarjament suġġettiv. Sabiex tkun
imħeġġa l-armonizzazzjoni fl-iggradar tar-rispons okulari u sabiex ikunu megħ
juna l-laboratorji tat-testijiet u dawk involuti fit-twettiq tall-osservazzjonijiet u talinterpretazzjoni tagħhom, il-persunal li jwettaq l-osservazzjonijiet irid ikun
imħarreġ b'mod adegwat fis-sistema tal-punteġġ użata.
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DEJTA U RAPPORTAR
Evalwazzjoni tar-riżultati
Il-klassifikazzjonijiet tal-irritazzjoni okulari għandhom jiġu evalwati b'konness
joni man-natura u s-severità tal-leżjonijiet, u r-reversibilità jew in-nuqqas ta'
reversibilità tagħhom. Il-klassifikazzjonijiet individwali ma jirrapreżentawx stan
dard assolut għall-proprjetajiet irritanti ta' sustanza kimika, minħabba li jiġu
evalwati effetti oħrajn tas-sustanza kimika tat-test ukoll. Minflok, il-klassifikaz
zjonijiet individwali għandhom jitqiesu bħala valuri ta' referenza u jagħmlu sens
biss meta jkunu sostnuti b'deskrizzjoni sħiħa u evalwazzjoni tal-osservazzjonijiet
kollha.
Rapport tat-test
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Il-ħsieb wara l-ittestjar in vivo: il-piż tal-evidenza ta' dejta preeżistenti tat-testi
jiet, inklużi r-riżultati minn strateġija ta' ttestjar sekwenzali:
— deskrizzjoni tad-dejta rilevanti disponibbli minn testijiet preċedenti;
— dejta miksuba f'kull stadju tal-istrateġija ta' ttestjar;
— deskrizzjoni tat-testijiet in vitro mwettqin, inklużi d-dettalji tal-proċeduri, irriżultati miksubin bis-sustanzi kimiċi ta' referenza/tat-test;
— deskrizzjoni tal-istudju in vivo dwar l-irritazzjoni/korrużjoni dermali li jkun
sar, inklużi r-riżultati miksubin;
— analiżi tal-piż tal-evidenza għat-twettieq tal-istudju in vivo.
Sustanza kimika tat-test:
— dejta ta' identifikazzjoni (eż. isem is-sustanza u, jekk disponibbli, in-numru
CAS, il-purità, l-impuritajiet magħrufin, is-sors, in-numru tal-lott);
— in-natura fiżika u l-propjetajiet fiżikokimiċi (eż. il-pH, il-volatilità, is-solubi
lità, l-istabilità, ir-reattività mal-ilma);
— fil-każ ta' taħlita, il-komponenti għandhom jiġu identifikati inkluża d-dejta ta'
identifikazzjoni tas-sustanzi kostitwenti (eż. l-ismijiet tas-sustanzi kimiċi u,
jekk disponibbli, in-numri tas-CAS) u l-konċentrazzjonijiet tagħhom;
— id-doża applikata.
Il-veikolu:
— l-identifikazzjoni, il-konċentrazzjoni (meta xieraq), il-volum użat;
— il-ġustifikazzjoni għall-għażla tal-veikolu.
L-annimali tat-test:
— l-ispeċijiet/ir-razza użati, ir-raġuni wara l-użu ta' annimali oħrajn u mhux
fniek albino;
— l-età ta' kull annimal fil-bidu tal-istudju;
— in-numru ta' annimali ta' kull sess użati fit-test u fil-gruppi ta' kontroll (jekk
meħtieġ);
— il-piżijiet tal-annimali individwali, kemm fil-bidu kif ukoll fil-konklużjoni tattest;
— is-sors, il-kundizzjonijiet tal-gaġeg, id-dieta, eċċ.
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L-anestetiċi u l-analġeżiċi
— id-dożi u l-ħinijiet ta' meta ngħataw l-anestetiċi topiċi u l-analġeżiċi sistemiċi;
— jekk jintuża anestetiku lokali, l-identifikazzjoni, il-purità, it-tip, id-doża, u linterazzjoni potenzjali mas-sustanza kimika tat-test.
Ir-riżultati:
— id-deskrizzjoni tal-metodu użat sabiex jingħata punteġġ lill-irritazzjoni f'kull
ħin tal-osservazzjoni (eż. lampa tal-ferq tal-id, bijomikroskopju, fluworex
xeina);
— it-tqegħid f'tabella tad-dejta dwar ir-rispons irritanti/korrużiv għal kull anni
mali f'kull ħin ta' osservazzjoni jew sat-tneħħija ta' kull animal mit-test;
— id-deskrizzjoni narrattiva tal-grad u n-natura tal-irritazzjoni jew tal-korrożjoni
osservata;
— id-deskrizzjoni ta' kwalunkwe leżjoni oħra osservata fl-għajn (eż. vaskulariz
zazzjoni, formazzjoni tal-pannu korneali, aderenzi, tilwin);
— id-deskrizzjoni tal-effetti avversi sistemiċi u lokali mhux okulari, reġistraz
zjoni tas-sinjali kliniċi tal-uġigħ u t-tbatija, ritratti diġitali, u sejbiet istopato
loġiċi, jekk ikun hemm.
Diskussjoni dwar ir-riżultati
Interpretazzjoni tar-riżultati
L-estrapolazzjoni tar-riżultati tal-istudji dwar l-irritazzjoni tal-għajn fl-annimali
tal-laboratorju għall-bnedmin hija valida biss sa ċertu punt limitat. F'ħafna każi
jiet, il-fenek albino huwa iktar sensittiv mill-bnedmin għal irritanti jew korrużivi
okulari.
Għandha tingħata attenzjoni għall-interpretazzjoni tad-dejta sabiex tkun eskluża
irritazzjoni li tirriżulta minn infezzjoni sekondarja.
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Tabella 1
L-iggradar tal-leżjonijiet okulari
Il-kornea

Grad

Opaċità: il-grad ta' densità (il-qari għandu jittieħed milliktar żona densa) (*)
Ebda ulċerazzjoni jew opaċità

0

Partijiet mifruxin jew imxerrdin tal-opaċità (għajr
skurar ħafif ta' tleqqija normali); dettalji tal-iris viżibbli
biċ-ċar

1

Parti trasluċida li tintlemaħ faċilment; dettalji tal-iris ftit
oskurata

2

Parti nakruża; ebda dettalji tal-iris viżibbli; daqs talħabba ftit li xejn jingħaraf

3

Kornea opaka; iris ma tistax tingħaraf mill-opaċità

4

Il-massimu possibbli: 4
L-iris

Normali

0

Tikmix fond ħafna, konġestjoni, nefħiet, iperemija
ċirkumkorneali moderata; jew injezzjoni; iris reattiva
għad-dawl (reazzjoni batuta titqies li hija effett

1

Emorraġija, qerda sinifikanti, jew ebda reazzjoni għaddawl

2

Il-massimu possibbli: 2
Il-konġuntivi

Ħmura (tirreferi għal konġuntivi palpebrali u bulbari;
esklużi l-kornea u l-iris)
Normali

0

Xi vini iperemiċi (injettati)

1

Kulur diffuż, krimżi; vini individwali ma jingħarfux
faċilment

2

Aħmar mitfi diffuż

3

Il-massimu possibbli: 3
Il-kemożi

Nefħiet (tirreferi għall-kpiepel
nittitanti)

u/jew

il-membrani

Normali

0

Xi nefħiet iktar min-normal

1

Nefħiet evidenti, b'everżjoni palpebrali parzjali

2

Nefħiet, bil-kpiepel kważi nofshom magħluqin

3

Nefħiet, bil-kpiepel iktar minn nofshom magħluqin

4

Il-massimu possibbli: 4
(*) l-parti tal-opaċità tal-kornea trid tiġi osservata
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Appendiċi
DEFINIZZJONIJIET
Riserva tal-aċidi/alkali: Għal preparati aċidiċi, dan huwa l-ammont (g) ta' idros
sidu tas-sodju/100 g tal-preparat meħtieġ għall-produzzjoni ta' pH speċifika. Għal
preparati alkalini, dan huwa l-ammont (g) ta' idrossidu tas-sodju ekwivalenti
għall-aċidu sulfuriku g/100 g tal-preparat meħtieġ għall-produzzjoni ta' pH speċi
fika (Young et al. 1988).
Sustanza Kimika: Sustanza jew taħlita.
Mhux irritanti: Is-sustanzi li mhumiex ikklassifikati bħala irritanti okulari talKategorija I, II jew III tal-EPA; jew irritanti tal-għajnejn tal-GHS tal-Kategorija
1, 2, 2A, jew 2B; jew il-Kategorija 1 jew 2 tal-UE (17) (18) (19).
Korrużiva okulari: (a) Sustanza kimika li tikkawża ħsara irreversibbli fit-tessut
għall-għajn; (b) Sustanzi kimiċi li huma klassifikati bħala irritanti tal-għajnejn talGHS tal-Kategorija 1, jew irritanti okulari tal-Kategorija I tal-EPA, jew il-Kate
gorija 1 tal-UE (17) (18) (19).
Irritanti okulari: (a) Sustanza kimika li tipproduċi bidla reversibbli fl-għajn; (b)
Sustanzi kimiċi li huma kklassifikati bħala irritanti okulari tal-Kategorija II jew
III tal-EPA; jew irritanti tal-għajnejn tal-GHS tal-Kategorija 2, 2A jew 2B; jew ilKategorija 2 tal-UE (17) (18) (19).
Irranti okulari severa: (a) Sustanza kimika li tikkawża ħsara fit-tessut fl-għajn li
ma tfiqx fi żmien 21 mill-applikazzjoni jew tikkaġuna tnaqqis fiżiku sever talvista; (b) Sustanzi kimiċi li huma klassifikati bħala irritanti tal-għajnejn tal-GHS
tal-Kategorija 1, jew irritanti okulari tal-Kategorija I tal-EPA, jew il-Kategorija 1
tal-UE (17) (18)
Sustanza kimika tat-test: Kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata permezz ta'
dan il-metodu ta' ttestjar.
Approċċ sekwenzjali: Strateġija ta' ttestjar gradwali li biha l-informazzjoni eżis
tenti kollha dwar sustanza kimika tat-test tiġi riveduta, f'ordni speċifiku, permezz
ta' proċess tal-piż tal-evidenza f'kull livell sabiex jiġi ddeterminat jekk hemmx
biżżejjed informazzjoni disponibbli għal deċiżjoni dwar il-klassifikazzjoni talperiklu, qabel ma wieħed jgħaddi għal-livell li jmiss. Jekk il-potenzjal ta' irritaz
zjoni ta' sustanza kimika tat-test jista' jiġi assenjat fuq il-bażi tal-informazzjoni
eżistenti, ma jkun meħtieġ l-ebda ttestjar ieħor. Jekk il-potenzjal ta' irritazzjoni ta'
sustanza kimika tat-test ma jkunx jista' jiġi assenjat fuq il-bażi tal-informazzjoni
eżistenti, għandha ssir proċedura ta' ttestjar sekwenzjali fuq l-annimali sakemm
tkun tista' ssir klassifikazzjoni mhux ekwivoka.
Piż tal-evidenza (proċess): Il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' ġabra ta' informazzjoni
jintużaw bħala l-bażi għal konklużjoni li jaf ma tkunx evidenti mid-dejta indi
vidwali.
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SUPPLIMENT GĦALL-METODU TA' TTESTJAR B.5 (1)
STRATEĠIJA TA' TTESTJAR SEKWENZALI GĦALL-IRRITAZZJONI U LKORRUŻJONI TAL-GĦAJNEJN).
Kunsiderazzjonijiet ġenerali
Fl-interessi ta' xjenza valida u t-trattament xieraq tal-annimali, huwa importanti li
jkun evitat l-użu bla bżonn tal-annimali, u li jitnaqqas l-ittestjar li aktarx li
jipproduċi risponsi severi fl-annimali. L-informazzjoni kollha dwar sustanza
kimika relatata mal-potenzal tagħha ta' irritazzjoni/korrużjoni okulari għandha
tkun evalwata qabel ma jiġi kkunsidrat l-ittestjar in vivo. Jaf diġà jkun hemm
biżżejjed evidenza sabiex sustanza kimika tat-test tkun tista' tiġi kklassifikata firrigward tal-potenzjal tagħha ta' irritazzjoni jew korrużjoni tal-għajnejn mingħajr
il-ħtieġa li jsiru testijiet fuq annimali tal-laboratorju. Għalhekk, l-użu ta' analiżi
tal-piż tal-evidenza u strateġija ta' ttestjar sekwenzjali sejjer inaqqas il-ħtieġa ta'
testijiet in vivo, speċjalment jekk is-sustanza kimika aktarx li tipproduċi risponsi
severi.

Huwa rakkommandat li tintuża analiżi tal-piż tal-evidenza għall-evalwazzjoni talinformazzjoni eżistenti li tappartjeni għas-sustanzi ta' irritazzjoni u korrużjoni talgħajnejn u sabiex jiġi stabbilit jekk għandhomx isiru studji addizzjonali, apparti
minn studji in vivo fuq l-għajnejn, sabiex jgħinu fil-karatterizzazzjoni tat-tali
potenzjal. Meta jkunu meħtieġa aktar studji, huwa rakkommandat li tintuża listrateġija ta' ttestjar sekwenzali sabiex tiġi żviluppata d-dejta sperimentali rile
vanti. Għal sustanzi li ma jkollhom l-ebda storja ta' ttestjar, għandha tintuża listrateġija ta' ttestjar sekwenzali sabiex tiġi żviluppata d-dejta meħtieġa għallevalwazzjoni tal-korrużjoni/irritazzjoni tagħhom għall-għajnejn. L-istrateġija ta'
ttestjar inizjali deskritta f'dan is-Suppliment ġiet żviluppata f'sessjoni ta' ħidma
tal-OECD (1). Imbagħad kompliet tiġi kkonfermata u elaborata fis-Sistema ta'
Klassifikazzjoni Integrata Armonizzata għall-Effetti fuq is-Saħħa tal-Bniedem u lAmbjent tas-Sustanzi Kimiċi, kif approvata mit-28 Laqgħa Konġunta tal-Kumitat
dwar is-Sustanzi Kimiċi u l-Grupp ta' Ħidma dwar is-Sustanzi Kimiċi, f'No
vembru 1998 (2), u aġġornata minn grupp ta' esperti tal-OECD fl-2011.

Għad li din l-istrateġija ta' ttestjar mhijiex parti integrata mill-metodu ta' ttestjar
B.5, tesprimi l-approċċ rakkomandat għad-determinazzjoni tal-proprjetajiet ta'
irritazzjoni/korrużjoni tal-għajnejn. Dan l-approċċ jirrappreżenta kemm l-aħjar
prattika kif ukoll il-parametru referenzjarju etiku għall-ittestjar in vivo għall-irri
tazzjoni/korrużjoni tal-għajn. Il-metodu ta' ttestjar jipprovdi gwida għat-twettieq
tat-test in vivo u jiġbor fih il-fatturi li għandhom ikunu indirizzati qabel ma jkun
ikkunsidrat tali test. L-istrateġija ta' ttestjar sekwenzali tipprovdi approċċ tal-piż
tal-evidenza għall-evalwazzjoni ta' dejta eżistenti dwar il-proprjetajiet ta' irritaz
zjoni/korrużjoni tal-għajnejn tas-sustanzi kimiċi u approċċ sekwenzjali għallġenerazzjoni tad-dejta rilevanti dwar sustanzi li dwarhom hemm bżonn li jsiru
studji addizzjonali jew li dwarhom ma sar l-ebda studju. L-istrateġija l-ewwel
tinkludi t-twettiq ta' testijiet in vitro jew ex vivo vvalidati u aċċettati u mbagħad
ta' studji TM B.4 f'ċirkustanzi speċifiċi (3) (4).

Deskrizzjoni tal-istrateġija ta' ttestjar gradwali
Qabel ma jitwettqu t-testijiet bħala parti mill-istrateġija ta' ttestjar sekwenżjali
(Figura), l-informazzjoni kollha disponibbli għandha tkun evalwata sabiex jiġi
stabbilit hemmx bżonn li jsir ittestjar in vivo fuq l-għajnejn. Għalkemm tista'
tinkiseb informazzjoni sinifikanti mill-evalwazzjoni ta' parametri singoli (eż. pH
(1) Għall-użu ta' strateġija ta' ttestjar integrat għall-irritazzjoni tal-għajnejn skont ir-REACH,
ara wkoll l-ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assess
ment, Kapitolu R.7a: Endpoint specific guidance http://echa.europa.eu/document
s/10162/13632/information_requirements_r7a_en.pdf
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estrema), għandha tiġi vvalutata l-informazzjoni kollha eżistenti. Id-dejta rilevanti
kollha dwar l-effetti tas-sustanza kimika inkwistjoni, u tal-analogi strutturali
tagħha, għandha tiġi evalutata fit-teħid tad-deċiżjoni tal-piż tal-evidenza, u
għandu jiġi ppreżentat ir-raġunar wara d-deċiżjoni. L-enfasi ewlenija għandha
tinxteħet fuq dejta eżistenti dwar il-bniedem u l-annimali rigward is-sustanza
kimika, segwita mill-eżitu tal-ittestjar in vitro jew ex vivo. Studji in vivo ta'
sustanzi kimiċi korrużivi għandhom ikunu evitati, kull meta dan ikun possibbli.
Il-fatturi meqjusa għall-istrateġija tat-testijiet jinkludu:

Evalwazzjoni tad-dejta eżistenti dwar il-bniedem u/jew l-annimali u/jew dejta in
vitro minn metodi aċċettati internazzjonalment u vvalidati (Stadju 1).

L-ewwel għandha tiġi kkunsidrata dejta eżistenti dwar il-biedem, eż. studji kliniċi
u okkupazzjonali, u rapporti ta' każijiet, u/jew dejta dwar testijiet fuq l-animali
minn studji okulari u/jew dejta in vitro minn metodi aċċettati internazzjonalment
u vvalidati għall-irritazzjoni/korrużjoni tal-għajnejn, għaliex din tipprovdi infor
mazzjoni marbuta b'mod dirett mal-effetti fuq l-għajnejn. Wara, għandha tiġi
evalwata d-dejta disponibbli minn studji fuq il-bniedem u/jew l-annimali li
fihom tiġi investigata l-korrużjoni/irritazzjoni dermali, u/jew studji in vitro
minn metodi aċċettati internazzjonalment u vvalidati għall-korrużjoni tal-ġilda.
Sustanzi kimiċi b'korrużjoni jew irritazzjoni severa magħrufa, fuq l-għajnejn,
m'għandhomx ikunu instillati fuq l-għajnejn tal-annimali, u l-anqas sustanzi
kimiċi li juru effetti irritanti korrużivi jew severi fuq il-ġilda; dawn is-sustanzi
kimiċi għandhom jitqiesu li huma korrużivi u/jew irritanti għall-għajnejn ukoll.
Sustanzi kimiċi b'biżżejjed evidenza ta' nuqqas ta' korrużjoni u irritazzjoni minn
studji okulari mwettqin fl-imgħoddi ma għandhomx jiġu ttestjati fi studji in vivo
fuq l-għajnejn ukoll.

Analiżi tar-relazzjonijiet struttura-attività (SAR) (Stadju 2).

Ir-riżultati tat-testijiet fuq sustanzi kimiċi strutturalment relatati għandhom ikunu
ikkunsidrati, jekk disponibbli. Meta jkun hemm biżżejjed dejta dwar il-bniedem
u/jew l-annimali fuq sustanzi relatati strutturalment jew taħlitiet tat-tali sustanzi li
tindika l-potenzjal ta' korrużjoni/irritazzjoni tagħhom għall-għajnejn, jista' jiġi
supponut li s-sustanza kimika tat-test sejra tipproduċi l-istess risponsi. F'dawk
il-każijiet, is-sustanza kimika jaf ma jkollhiex bżonn tiġi ttestjata. Dejta negattiva
mill-istudji fuq sustanzi strutturalment relatati jew taħlitiet ta' tali sustanzi ma
tkunx tikkostitwixxi evidenża suffiċjenti ta' nuqqas ta' korrużjoni/irritazzjoni ta'
sustanza kimika permezz tal-istrateġija ta' ttestjar sekwenzjali. Għandhom
jintużaw approċċi SAR vvalidati u aċċettati sabiex jiġi identifikat il-potenzjal
ta' korrużjoni u irritazzjoni għal effetti dermali u dawk okulari.

Propjetajiet fiżikokimiċi u r-reattività kimika (Stadju 3).

Sustanzi kimiċi li jesibixxu pH estremi bħal ≤ 2.0 jew ≥ 11.5 jista' jkollhom
effetti lokali qawwija. Jekk il-pH estrema hija l-bażi għall-identifikazzjoni ta'
sustanza kimika bħala korrużiva jew irritanti għall-għajnejn, allura r-riserva
aċida/alkalina tagħha (il-kapaċità mewwieta) tista' tkun ikkunsidrata wkoll
(5)(6)(7). Jekk il-kapaċità mewwieta tissuġġerixxi li sustanza kimika jaf ma
tkunx korrużiva għall-għajnejn (jiġifieri sustanzi kimiċi b'pH estrema u riserva
aċida/alkalina baxxa), għandhom isiru iktar testijiet sabiex dan jiġi kkonfermat,
idealment billi jintuża test in vitro jew ex vivo vvalidat u aċċettat (ara l-paragrafu
10).

Kunsiderazzjoni ta' informazzjoni eżistenti oħra (Stadju 4).

L-informazzjoni disponibbli kollha dwar it-tossiċità sistemika permezz tar-rotta
dermali għandha tkun evalutata f'dan l-istadju. It-tossiċità dermali akuta tassustanza kimika tat-test għandha tkun ikkunsidrata wkoll. Jekk ikun intwera li
s-sustanza kimika tat-test hija ferm tossika bir-rotta dermali, jaf ma jkunx hemm
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bżonn li tkun ittestjata fl-għajnejn. Għalkemm mhux bilfors li jkun hemm relaz
zjoni bejn it-tossiċità akuta dermali u l-irritazzjoni/korrużjoni tal-għajnejn, jista'
jkun supponut li jekk aġent ikun ferm tossiku permezz tar-rotta dermali, dan ikun
jesibixxi wkoll tossiċità għolja meta jkun instillat fl-għajnejn. Tali dejta tista' tkun
ikkunsidrata wkoll bejn l-Istadji 2 u 3.
Valutazzjoni tal-korrużjoni dermali tas-sustanza kimika jekk tkun meħtieġa għal
finijiet regolatorji wkoll (Stadju 5).
Il-potenzjal ta' korrużjoni u irritazzjoni severa tal-ġilda għandu jiġi evalwat lewwel skont il-metodu ta' ttestjar B.4 (4) u s-Suppliment li jakkumpanjah (8),
inkluż l-użu ta' metodi ta' ttestjar dwar il-korrużjoni tal-ġilda in vitro aċċettati
internazzjonalment u vvalidati (9) (10) (11). Jekk jintwera li s-sustanza kimika
tipproduċi korrużjoni jew irritazzjoni serja tal-ġilda, tista' tiġi kkunsidrata wkoll li
hija korrużiva jew irritanti b'mod sever għall-għajnejn. B'hekk, ma jkun meħtieġ
li jsir ebda test ulterjuri. Jekk is-sustanza kimika ma tkunx korrużiva jew seve
rament irritanti għall-ġilda, għandu jsir test in vitro jew ex vivo fuq l-għajnejn.
Ir-riżultati mit-testijiet in vitro jew ex vivo (Stadju 6).
Is-sustanzi kimiċi li jkunu wrew proprjetajiet korrużivi jew irritanti severi f'test in
vitro jew ex vivo (12) (13) li jkun ġie vvalidat u aċċettat internazzjonalment
għall-valutazzjoni speċifika tal-korrużjoni/irritazzjoni tal-għajnejn, ma għand
homx bżonn jiġu ttestjati fl-annimali. Jista' jkun supponut li tali sustanzi kimiċi
jipproduċu l-istess effetti severi in vivo. Jekk ma jkunx hemm testijiet in vitro/ex
vivo vvalidati u aċċettati disponibbli, wieħed għandu jaqbeż l-Istadju 6 u jmur
direttament għall-Istadju 7.
Test in vivo fuq il-fniek (Stadji 7 u 8):
L-ittestjar okulari in vivo għandu jibda b'test inizjali li juża annimal wieħed. Jekk
ir-riżultati ta' dan it-test jindikaw li s-sustanza kimika tkun severament irritanti
jew korrużiva għall-għajnejn, ma għandux isir iktar ittestjar. Jekk dak it-test ma
jiżvelax effetti korrużivi jew irritanti severi, isir test konfermatorju b'żewġ anni
mali oħrajn. Skont ir-riżultati tat-test konfermatorju, jaf ikun hemm bżonn ta'
iktar testijiet. [ara l-metodu ta' ttestjar B.5]
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STRATEĠIJA GĦALL-ITTESTJAR U L-EVELWAZZJONI TA' IRRITAZZJONI/KORRUŻJONI TALGĦAJNEJN
Sejba

Attività

1

Konklużjoni

Punt finali apikali; ikkunsidra
korrużjoni għall-għajnejn. Ma hemm
bżonn tal-ebda test.

Dejta eżistenti dwar il-bniedem u/ Ħsara severa għall-għajnejn
jew l-annimali, u/jew dejta in vitro
minn metodi aċċettati internazzjo
nalment u vvalidati li juru l-effetti
fuq l-għajnejn
Irritazzjoni għall-għajnejn

Punt finali apikali; ikkunsidra irritaz
zjoni għall-għajnejn. Ma hemm
bżonn tal-ebda test.

Ma hemmx korrużjoni/ma hemmx
irritazzjoni għall-għajnejn

Punt finali apikali; ikkunsidra li ma
hemmx korrużjoni u ma hemmx irri
tazzjoni għall-għajnejn. Ma hemm
bżonn tal-ebda test.

Dejta eżistenti dwar il-bniedem u/ Korrużjoni għall-ġilda
jew l-annimali, u/jew dejta in vitro
minn metodi aċċettati internazzjo
nalment u vvalidati li juru l-effetti
korrużivi fuq il-ġilda

Assumi korrużjoni għall-għajnejn.
Ma hemm bżonn tal-ebda test.

Dejta eżistenti dwar il-bniedem u/ Irritazzjoni severa għall-ġilda
jew l-annimali, u/jew dejta in vitro
minn metodi aċċettati internazzjo
nalment u vvalidati li juru l-effetti
irritanti severi fuq il-ġilda

Assumi irritazzjoni għall-għajnejn.
Ma hemm bżonn tal-ebda test

↓
ebda informazzjoni disponibbli, jew
l-informazzjoni disponibbli mhijiex
konklużiva
↓
2

Agħmel SAR għall-korrużjoni/irri Hija mbassra ħsara severa għall- Assumi korrużjoni għall-għajnejn.
tazzjoni tal-għajnejn
għajnejn
Ma hemm bżonn tal-ebda test.
Hija mbassra
għajnejn
Ikkunsidra SAR għall-korrużjoni
tal-ġilda

irritazzjoni

għall- Assumi irritazzjoni għall-għajnejn.
Ma hemm bżonn tal-ebda test.

Hija mbassra korrużjoni għall-ġilda

Assumi korrużjoni għall-għajnejn.
Ma hemm bżonn tal-ebda test.

pH ≤ jew ≥ 11,5 (b'kapaċità
mewwieta għolja, jekk rilevanti)

Assumi korrużjoni għall-għajnejn.
Ma hemm bżonn tal-ebda test.

↓
Ma tista' ssir ebda previżjoni, jew
il-previżjonijlet mhumiex konklużivi
jew huma negattivi
↓
3

Kejjel il-pH (kapaċità mewwieta,
jekk rilevanti)
↓
2 < H < 11,5, jew pH ≤ 2,0 jew
≥11,5 b'kapaċità mewwieta baxxa/
b'ebda kapaċità mewwieta, jekk
rilevanti
↓

4

Ikkunsidra d-dejta eżistenti dwar ittossiċità sistemika permezz tar-rotta
dermali

Tossiċità għolja f'konċentrazzjoni Is-sustanza kimika tkun tossika wisq
jiet li jkunu ttestjati fuq l-għajn.
sabiex tiġi ttestjata. Ma hemm bżonn
tal-ebda test.
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Attività

Sejba

Konklużjoni

↓
Tali informazzjoni mhijiex dispo
nibbli, jew is-sustanza kimika
mhijiex tossika ħafna
↓
5

Ivvaluta l-potenzjal ta' korrużjoni Rispons korrużiv
tal-ġilda b'esperimenti skont l-istra severament
teġija ta' ttestjar fil-kapitolu B.4 ta'
dan l-Anness jekk ikun hemm
bżonn li jsir hekk għal finijiet rego
latorji wkoll

jew

irritanti Assumi korrużjoni għall-għajnejn.
Ma hemm bżonn li jsir ebda test
ieħor.

jew

irritanti Assumi korrużjoni jew irritazzjoni
severa għall-għajnejn, diment li ttest imwettaq jista' jintuża sabiex
jidentifika korrużivi/irritanti severi u
s-sustanza kimika tkun fi ħdan iddominju tal-applikabilità tat-test. Ma
hemm bżonn li jsir ebda test ieħor.

↓
Is-sustanza kimika mhijiex korru
żiva jew severament irritanti għallġilda
↓
6

Agħmel test(ijiet) okulari in vitro
jew ex vivo vvalidat(i) u aċċettat(i)

↓
Test(ijiet) in vitro jew ex vivo vvali
dat(i) u aċċettat(i) ma jistgħux
jintużaw
sabiex
tintlaħaq
konklużjoni
↓

Rispons korrużiv
severament

Rispons irritanti

Assumi irritazzjoni għall-għajnejn,
diment li t-test(ijiet) imwettaq jista'
jintuża sabiex jidentifika kif suppost
korrużivi/irritanti severi u irritanti, u
s-sustanza kimika hija fi ħdan iddominju tal-applikabilità tat-test(i
jiet). Ma hemm bżonn li jsir ebda
test ieħor.

Rispons mhux irritanti

Assumi li ma hemmx irritazzjoni
għall-għajnejn, diment li t-test(ijiet)
imwettaq jista' jintuża sabiex jidenti
fika kif suppost mhux irritanti,
jagħmel distinzjoni kif suppost ta'
dawn minn sustanzi kimiċi li huma
irritanti, irritanti severi, jew korrużivi
okulari, u s-sustanza kimika hija fi
ħdan id-dominju tal-applikabilità tattest. Ma hemm bżonn li jsir ebda test
ieħor.
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Attività

7

Agħmel test inizjali tal-għajnejn in
vivo fuq il-fniek billi tuża annimal
wieħed

Sejba

Konklużjoni

Ħsara severa għall-għajnejn

Ikkunsidra korrużjoni lill-għajnejn.
Ma hemm bżonn li jsir ebda test
ieħor.

Korrużjoni jew irritazzjoni

Ikkunsidra korrużjoni jew irritazzjoni
għall-għajnejn. Ma hemm bżonn li
jsir ebda test ieħor.

↓
L-ebda ħsara severa, jew l-ebda
rispons
↓
8

Agħmel test konfermatorju billi
tuża annimal addizzjonali wieħed
jew tnejn

Ma
hemmx
irritazzjoni

korrużjoni

jew
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Ikkunsidra li ma hemmx irritazzjoni
u ma hemmx korrużjoni għall-għaj
nejn. Ma hemm bżonn li jsir ebda
test ieħor.
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B.6.

SENSITIZZAZZJONI TAL-ĠILDA

1.

METODU

1.1.

INTRODUZZJONI
Rimarki:

Is-sensittività u l-abbiltà tat-testijiet li jintebħu b’sensitizzaturu poten
zali għall-ġilda umana huma meqjusa bħala importanti fis-sistema
tal-klassifikazzjoni dwar it-tossiċità relevanti għas-saħħa pubblika.

M’hemm l-ebda metodu wieħed ta’ test li b’mod adegwat jidentifika
s-sustanzi kollha bil-potenzjal għas-sensitizzazzjoni tal-ġilda umana u
li huwa relevanti għas-sustanzi kollha.

Fatturi bħalma huma l-karatteristċi fiżiċi ta’ sustanza, inkluża labbiltà tagħha li tippenetra l-ġilda, għandhom ikunu meqjusa filgħażla tat-test.

Żewġ tipi ta’ testijiet bl-użu tal-fniek ta’ l-indi ġew żviluppati: testi
jiet tat-tip adġuvanti, li fihom l-istat ellerġiku jkun ippotenzjat bittaħlil jew bis-sospensjoni tas-sustanza tat-test fi Freunds Complete
Adjuvant (FCA), u f’testijiet mhux adġuvanti.

Testijiet tat-tip adġuvanti pjuttost li jkunu aktar eżatti fit-tbassir ta’
effett sensitizzanti probabbli tal-ġilda ta’ sustanza fuq il-bniedem
milli dawk il-metodi li ma jutilizzawx il-Freunds Complete Adjuvant
u huma għalhekk il-metodi preferiti.

It-test tal-Massimizzazzjoni tal-Fenek ta’ l-Indi (GPMT) huwa test
tat-tip adġuvanti ferm użat. Għalkemm diversi metodi oħrajn jistgħu
jkunu użati għas-sejbien tal-potenzjal ta’ sustanza li tikkaġuna reaz
zjoni ta’ sensitizzazzjoni tal-ġilda, il-GPMT huwa meqjusa bħala li
huma t-teknika adġuvinanti preferuta.

B’ħafna mill-klassijiet kimiċi, testijiet mhux-adġuvinanti (dak
preferut huwa t-test Buehler) huma meqjusa bħala li huma anqas
sensittivi.

F’ċerti każi jista’ jkun hemm raġunijiet tajbin għall-għażla tat-test
Buehler li jinvolvi applikazzjoni topika pjuttost milli l-injezzjoni
intradermali użata fit-Test tal-Massimizzazzjoni tal-Fenek ta’ l-Indi.
Ġustifikazzjoni xjentifika għandha tkun mogħtija meta t-test Buehler
ikun użat.

It-Test tal-Massimizzazzjoni tal-fenek ta’ l-Indi (GPMT) u t-test
Buehler huma deskritti f’dan il-metodu. Metodi oħrajn jistgħu
ikunu użati basta li dawn ikunu validati tajjeb u l-ġustifikazzjoni
xjentifika tkun mogħtija.

Jekk ikun jidher riżultat pożittiv f’test ta’ screening rikonoxxut,
sustanza tat-test jista’ jiġi ddisinjat bħala sensitizzatur potenzjali, u
jista’ ma jkunx meħtieġ test ieħor fuq il-fniek ta’ l-Indi. Madankollu,
jekk ikun hemm riżultat negattiv f’test bħal dan, it-test fuq il-fniek
ta’ l-Indi jrid isir bil-proċedura deskritta f’dan il-metodu tat-test.

Ara wkoll l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B
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1.2.

DEFINIZZJONIJIET
Is-sensitizzazzjoni tal-ġilda: (kuntatt allerġiku dermatitis) hija reaz
zjoni immunoloġikament cutaneous għas-sustanza. Fil-bniedem, irrispons jista’ jkun karatterizzat minn pruritis, erythema, oedema,
papules, vesicles, bullae jew kombinazzjoni ta’ dawn. Fi speċje
oħra ir-reazzjonijiet jistgħu ivarjaw u l-erythemau l- oedema biss
jistgħu jidhru.

Espożizzjoni ta’ induzzjoni: espożizzjoni sperimentali ta’ suġġett
għal sustanza tat-test bil-ħsieb li joħloq stat ipersensittiv.

Il-perjodu ta’ induzzjoni: perjodu ta’ mill-inqas ġimgħa wara l-espo
żizzjoni ta’ induzzjoni li matulu jista’ jiżviluppa stat ipersensittiv.

Espożizzjoni ta’ tħaqqieq: espożizzjoni sperimentali ta’ suġġett li
jkun ġie trattat qabel għas-sustanza tat-test wara l-perjodu ta’ induz
zjoni, sabiex jiġi determinat jekk is-suġġett jirreaġixxix b’mod iper
sensittiv.

1.3.

SUSTANZI TA’ REFERENZA
Is-sensittività u l-kredibilità tat-teknika sperimentali għandha tiġi
valutata kull sitt xhur bl-użu tas-sustanzi, li huma magħrufa li
jkollhom proprjetajiet ta’ sensitizzazzjoni għall-ġilda ħfief għal
moderati.

F’test magħmul sew, huwa mistenni li għal sesitizzaturi ħfief għal
moderati jkun hemm rispons ta’ mill-inqas 30 % f’test adġuvinanti u
mill-inqas 15 % f’test li mhux adġuvinanti.

Is-sustanzi li ġejjin huma preferuti.

Numri CAS

Numri EINECS

Ismijiet EINECS

Ismijiet komuni

101-86-0

202-983-3

α-hexylcinnamaldehyde

α-hexylcinnamaldehyde

149-30-4

205-736-8

Benzothiazole-2-thiol
(mercaptobenzothiazole)

kaptax

94-09-7

202-303-5

Benzocaine

norcaine

Jista’ jkun hemm ċirkustanzi fejn, b’ġustifikazzjoni adegwata mogħ
tija jistgħu jintużaw sustanzi ta’ kontroll oħra li jissodisfaw il-kriterji
t’hawn fuq.

1.4.

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
L-annimali għat-test huma esposti fil-bidu għas-sustanza tat-test
permezz ta’ injezzjonijiet intradermali u/jew applikazzjoni epidermali
espożizzjoni ta’ induzzjoni). Wara perjodu ta’ waqfa ta’ minn 10 sa
14-il jum (perjodu ta’ induzzjoni), li matulu jista’ jiżviluppa rispons
ta’ immunità, l-annimali jiġu esposti għal doża ta’ tħaqqieq. Il-grad u
l-firxa tar-reazzjoni tal-ġilda għall-espożizzjoni ta’ tħaqqieq fl-anni
mali għat-test huma mqabbla ma’ dak li ntwera fl-annimali ta’
kontroll li jġarrbu l-istess trattament waqt l-induzzjoni u jirċievu lespożizzjoni ta’ tħaqqieq.

1.5.

DESKRIZZJONI TAL-METODI TAT-TEST
Jekk it-tneħħija tas-sustanza tat-test hija meħtieġa, dan għandu
jinkiseb bl-użu ta’ l-ilma jew solvent xieraq mingħajr bidla firrispons li jkun hemm jew fl-integrità ta’ l-epidermi.
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1.5.1.

Test ta’ Massimizzazzjoni tal-Fniek ta’ l-Indi (TMFI)

1.5.1.1.

Preparazzjonijiet
Fniek ta’ l-indi albino, żgħażagħ u b’saħħithom jadattaw għall-kun
dizzjonijiet tal-laboratorju mill-inqas 5 ijiem qabel it-test. Qabel ittest, l-annimali jingħażlu bl-addoċċ fi gruppi ta’ trattament. It-tneħ
ħija tax-xagħar isir permezz ta’ l-ikklippjar, tqaxxir jew possibilment
depolazzjoni kemikali, skond il-metodu tat-test użat. Għandha
tingħata attenzjoni sabiex il-ġilda ma tiġix migrufa. L-annimali
jintiżnu qabel jibda t-test u fi tmiemu.

1.5.1.2.

Kundizzjonijiet tat-test

1.5.1.2.1.

Annimali għat-test
Razzez tal-fniek ta’ l-indi albino normalment użati fil-laboratorju
huma utilizzati

1.5.1.2.2.

In-numru u s-sess
Annimali maskili u/jew femminili jistgħu ikunu użati. Jekk ikunu
użati femminili, dawn għandhom ikunu femminili li qatt ma welldu
u li mhumiex tqal.

Minimu ta’ 10 annimali huma użati fil-grupp ittrattat u mill-anqas 5
fil-grupp tal-kontroll. Meta inqas minn 20 test u 10 fniek ta’ l-Indi
jkunu ntużaw, u mhux possibbli tikkonkludi li s-sustanza għat-test
hija sensitizzatur, huwa rakkomandat ħafna li jiġu ttestjati iktar anni
mali sabiex ikun hemm mill-inqas total ta’ 20 test u 10 annimali talkontroll.

1.5.1.2.3.

Livelli tad-dożi
Il-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test hija aġġustata lejn livell li
jipproduċi xi ftit ta’ l-evidenza ta’ l-irritazzjoni tal-ġilda, imma li
tkun tollerata tajjeb mill-annimali matul kull stadju ta’ l-induzzjoni.
Il-konċentrazzjoni użata għandha tkun il-massimu li ma jipproduċi lebda evidenza ta’ l-irritazzjoni tal-ġilda f’annimali li mhumiex sensi
tizzati. Dawn il-konċentrazzjoninijiet jistgħu jkunu determinati fi
skala żgħira b’żewġ jew tliet annimali waqt l-istudju pilota ladarba
informazzjoni oħra ma tkunx disponibbli. L-annimali trattati bl-FCA
għandhom jiġu kkunsidrati għal dan il-għan.

1.5.1.3.

Il-Proċedura

1.5.1.3.1.

L-induzzjoni
Jum 0 – il-grupp ittrattat

Il-pari segwenti ta’ injezzjonijiet intradermali, kull waħda ta’ 0,1 ml,
huma mogħtija fiż-żona ta’ l-ispalla li ma jkollhiex suf hekk li kull
wieħed mill-pari jkun fuq kull naħa taċ-ċentru ta’ l-annimal.

Injezzjoni 1: it-taħlita ta’ (v/v) FCA/l-ilma jew salin fiżjoloġiku 1:1

Injezzjoni 2: is-sustanza tat-test, bil-mezz xieraq u bil-konċentraz
zjoni magħżula

Injezzjoni 3:is-sustanza tat-test bil-konċentrazzjoni magħżula fformu
lata f’taħlita 1:1 (v/v) FCA/ilma jew salin fiżjoloġiku
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Fl-injezzjoni 3, is-sustanzi li jinħallu fl-ilma huma mdewba fil-fażi
akweja qabel it-taħlit ma’ l-FCA. Is-sustanzi liposolubbli jew inso
lubbli huma mdendla fl-FCA qabel il-kombinazzjoni mal-fażi
akweja. Il-konċentrazzjoni finali tas-sustanza għat-test għandha
tkun ugwali għal dik użata fit-2 injezzjoni.
L-injezzjonijiet 1 u 2 jingħataw waħda wara l-oħra u qrib ir-ras
kemm jista’ jkun, waqt illi l-injezzjoni 3 tkun lejn il-parti kawdjali
taż-żona tat-test.
Jum 0 – il-grupp tal-kontroll
It-tliet pari ta’ injezzjonijiet intradermali ta’ 0,1 ml f’volum il-waħda
jingħataw fl-istess żoni bħal fl-annimali trattati.
Injezzjoni 1: it-taħlita (v/v) FCA/ilma jew salin fiżjoliġiku 1:1
Injezzjoni 2: il-mezz mhux maħlul fl-ilma
Injezzjoni 3: formulazzjoni ta’ 50 % w/v tal-mezz f’taħlita (v/v)
FCA/ilma jew salin fiżjoloġiku 1:1
5-7 jum – gruppi ta’ kontroll trattati
Bejn wieħed u ieħor erbgħa u għoxrin siegħa qabel l-applikazzjoni
ta’ l-induzzjoni topikali, jekk is-sustanza mhix irritanti għall-ġilda,
iż-żona tat-test, wara l-ikklippjar u/jew it-tqaxxir tiġi trattata b’0,5 ml
ta’ 10 % mis- sulfat lawrju tas-sodju fil-vażelina, sabiex tinħoloq
irritazzjoni lokali.
Jum 6-8 tal-grupp trattat
Iż-żona tat-test terġa’ titnaddaf mis-suf. Filter paper (2 x 4 ċm)
titgħabba kollha bis-sustanza għat-test f’mezz xieraq u applikata
fuq iż-żona tat-test u miżmuma f’kuntatt permezz ta’ faxxa okklus
siva għal 48 siegħa. L-għażla tal-mezz għandha tkun ġustifikata. Issolidi jiġu pulverizzati b’mod fin u inkorporati f’mezz xieraq. Illikwidi jistgħu jiġu applikati mingħajr taħlit bl-ilma jekk inhu xieraq.
Jum 6-8 grupp ta’ kontroll
Iż-żona tat-test terġa’ titnaddaf mis-suf. Il-mezz biss huwa applikat
b’mod simili liż-żona tat-test u miżmum f’kuntatt permezz ta’ faxxa
okklussiva għal 48 siegħa.
1.5.1.3.2.

It-tħaqqieq
Jum 20-22 gruppi ta’ kontroll trattati
Il-ġenbejn huma trattati u l-annimali tal-kontroll huma mnaddfa mixxagħar. Biċċa jew kapsula li jkun fiha s-sustanza tat-test hija appli
kata ma’ wieħed mill-ġnub ta’ l-annimali ittratati u l-biċċa jew ilkapsula mil-mezz biss mal-ġemb l-ieħor. Il-biċċiet huma miżmuma
b’faxxa okklussiva għal 24 siegħa.
L-osservazzjoni u l-iggradar: gruppi ta’ kontroll trattati
— Bejn wieħed u ieħor 21 siegħa wara t-tneħħija tal-biċċa, iż-żona
mħaqqa hija mnaddfa u kklippjata u/jew imqaxxra u depilata
jekk ikun meħtieġ,
— Bejn wieħed u ieħor 3 sigħat wara (bejn wieħed u ieħor 48
siegħa mill-bidu ta’ l-applikazzjoni tat-tħaqqieq) ir-reazzjoni talġilda hija osservata u rrekordjata skond il-gradi li jidhru fl-appen
diċi;
— Bejn wieħed u ieħor 24 siegħa wara din l-osservazzjoni, it-tieni
osservazzjoni (72 siegħa) hija mwettqa u rrekordjata għal
darb’oħra.
Il-qari bl-addoċċ ta’ l-annimali ta’ kontroll u tat-test huwa nkuraġġit.
Sabiex ikunu kjarifikati r-riżultati miksuba fl-ewwel tħaqqieqa, t-tieni
tħaqqieqa, fejn hu xieraq mal-grupp tal-kontroll ġdid, għandha tkun
meqjusa madwar ġimgha minn wara l-ewwel waħda. Tħaqqieq għattieni darba jista’ jsir ukoll fuq il-grupp ta’ kontroll oriġinali.
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Ir-reazzjoni kollha tal-ġilda f’xi sejbiet mhux tas-soltu inklużi r-reaz
zjonijiet sistematiċi li jirriżultaw mill-proċeduri ta’ l-induzzjoni u tattħaqqieq ghandhom ikunu osservati u rrekordjati skond l-iskala ta’
gradazzjoni ta’ Magnusson/Kligman (Ara l-appendiċi). Proċeduri
oħra, eż. L-eżaminazzjoni ħispatoloġika, il-kejl tal-ħxuna tat-tinja
tal-ġilda, tista’ titwettaq sabiex jiġu ċċarati ir-reazzjonijiet dubbjużi.

1.5.2.

It-test Buehler

1.5.2.1.

Preparazzjonijiet
Fniek ta’ l-indi albino, żgħażagħ u b’saħħithom jadattaw għall-kun
dizzjonijiet tal-laboratorju 5 ijiem qabel it-test. Qabel it-test, l-anni
mali jinġabru kif jinzerta u assenjati għall-gruppi ta’ trattament. Il-pil
jitneħħa billi jiġi kklippjat, imqaxxar jew possibilment depilat kimi
kament skond il-metodu tat-test użat. Għandha tingħata attenzjoni
sabiex tkun evitata li ssir xi ħsara lill-ġilda. L-annimali jintiżnu
qabel ma jibda t-test u fi tmiemu.

1.5.2.2.

Il-kundizzjonijiet tat-test

1.5.2.2.1.

L-annimali għat-test
Razez tal-fniek ta’ l-indi albino normalment użati fil-labortatorju
huma utlizzati.

1.5.2.2.2.

Numru u sess.
Annimali maskili u/jew femminili jistgħu jintużaw. Jekk ikunu użati
femminili, dawn għandhom ikunu femminili li qatt ma welldu u li
mhumiex tqal.

Minimu ta’ 20 annimal huma użati fil-grupp ittrattat u mill-anqas 10
fil-grupp tal-kontroll.

1.5.2.2.3.

Il-livelli tad-dożi
Għal kull stadju ta’ l-induzzjoni, il-konċentrazzjonini tas-sustanza
tat-test hija aġġustata għal-ogħla livell possibbli biex tipproduċi irri
tazzjoni ħafifa imma mhux eċċessiva. Il-konċentrazzjoni mħaqqa
għandha tkun il-massimu tad-doża mhux irritanti. Jekk ikun meħtieġ
il-konċentrazzjonini xierqa tista’ tiġi determinata minn studju pilota
bl-użu ta’ żewġ jew tliet annimali.

Għall-materjali tat-test li jinħallu fl-ilma, huwa xieraq li jintuża lilma jew soluzzjoni mħallta bl-ilma li ma tikkawżax irritazzjoni ta’
surfactant bħala l-mezz. Għal materjali tat-test oħra 80 % ta’ letanol/l-ilma huwa preferut għall-induzzjoni u t-tħaqqieq ta’ lacetone.

1.5.2.3.

Il-proċedura

1.5.2.3.1.

L-induzzjoni
Jum 0 – il-grupp trattat

Ġenb wieħed huwa mnaddaf mill-pil (ikklippjat). Is-sistema tal-biċċa
għat-test għandha titgħabba tajjeb bis-sustanza għat-test f’mezz
xieraq (l-għażla tal-mezz għandha tkun ġustifikata; is-sustanzi għattest likwidi jistgħu jiġu applikati mingħajr ma jitħalltu bl-ilma, jekk
ikun xieraq).

Is-sistema tal-biċċa għat-test hija applikata fuq iż-żona tat-test u
miżmuma f’kuntatt permezz ta’ biċċa okklussiva jew kapsula u
faxxa xierqa għal 6 sigħat.
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Is-sistema tal-biċċa għat-test trid tkun okklussiva. Biċċa tal-qoton
hija adattata u tista’ tkun tonda jew kwadra, iżda għandha tkun
bejn wieħed u ieħor minn 4-6 cm2. Iż-żamma permezz ta’ żamma
xierqa hija preferuta sabiex tiżgura l-okklużjoni. Jekk jiġi użat ittqarwis, espożizzjonijiet addizzjonali jistgħu jkunu meħtieġa.

Jum 0 – il-grupp tal-kontroll

Ġenb wieħed huwa mnaddaf mill-pil (bl-ikklippjar). Il-mezz biss
huwa applikat b’manjera simili bħal dik għall-grupp trattat. Issistema tal-biċċa għat-test tinżamm f’kuntatt mal-ġilda b’biċċa jew
kapsula oklussiva u faxxa xierqa għal 6 sigħat. Jekk jista’ jintwera li
grupp ta’ kontroll falz mhux meħtieġ, jista’ jintuża grupp ta’ kontroll
naive.

Jiem 6-8 u 13-15 – il-grupp ta’ kontroll trattat

Titwettaq l-istess applikazzjoni bħal fil-jum 0 fuq l-istess żona għattest (nadifa mill-pil jekk ikun meħtieġ) tal-ġenb fil-jum 6-8, u għal
darb’oħra fil-jum 13-15.

1.5.2.3.2.

It-tħaqqieq
Il-jum 27-29 – il-grupp ta’ kontroll trattat

Il-ġenb li ma ġiex trattat ta’ l-annimali ta’ kontroll u trattati jitnaddaf
mill-pil (bl-ikklippjar). Biċċa okklussiva jew kabina li jkun fiha lammont xieraq tas-sustanza għat-test tiġi applikata fil-massimu talkonċentrazzjoni li mhix irritanti fuq il-ġenb mhux trattat ta’ wara ta’
l-annimali ta’ kontroll u trattati.

Fejn jgħodd, biċċa okklussiva jew kabina bil-mezz biss tiġi applikata
fuq il-ġenb mhux trattat ta’ quddiem ta’ l-annimali li huma kemm
kontrollati u kemm trattati. Il-biċċiet jew kabini huma miżmuma
f’kuntatt permezz ta’ faxex xierqa għal 6 sigħat.

1.5.2.3.3.

L-osservazzjoni u l-iggradar
— Bejn wieħed u ieħor 21 siegħa wara t-tneħħija tal-biċċa, ż-żona
mħaqqa hija mnaddfa mill-pil;

— Bejn wieħed u ieħor tliet sigħat aktar tard (bejn wieħed u ieħor
30 siegħa mill-bidu ta’ l-applikazzjoni tal-biċċa tat-tħaqqieq) irreazzjoni tal-ġilda hija osservata u rrekordjata skond il-gradi
murija fl-appendiċi;

— Bejn wieħed u ieħor 24 siegħa wara l-osservazzjoni ta’ 30
siegħa, (bejn wieħed u ieħor 54 siegħa wara l-applikazzjoni talbiċċa tat-tħaqqieq) ir-reazzjonijiet tal-ġilda huma għal darb’oħra
osservati u rrekordjati.

Il-qari bl-addoċċ ta’ l-annimali ta’ kontroll u għat-test huwa
nkuraġġit.

Sabiex ikunu kjarifikati r-riżultati miksuba fl-ewwel tħaqqieqa, t-tieni
tħaqqieqa, fejn hu xieraq mal-grupp tal-kontroll ġdid, għandha tkun
meqjusa madwar ġimgha minn wara l-ewwel waħda. Tħaqqieq għattieni darba jista’ jsir ukoll fuq il-grupp ta’ kontroll oriġinali.
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Ir-reazzjoni kollha tal-ġilda f’xi sejbiet mhux tas-soltu inklużi r-reaz
zjonijiet sistematiċi li jirriżultaw mill-proċeduri ta’ l-induzzjoni u tattħaqqieq ghandhom ikunu osservati u rrekordjati skond l-iskala ta’
gradazzjoni ta’ Magnusson/Kligman (Ara l-appendiċi). Proċeduri
oħra, eż. L-eżaminazzjoni ħispatoloġika, il-kejl tal-ħxuna tat-tinja
tal-ġilda, tista’ titwettaq sabiex jiġu ċċarati ir-reazzjonijiet dubbjużi
2.

DATA (GPMT u t-test buehler)
Id-data għandha tkun riassunta f’għamla tabulari, li turi għal kull
annimal individwali r-reazzjonijiet tal-ġilda għal kull perjodu ta’ losservazzjoni.

3.

RAPPURTAĠĠ (GPMT u t-test Buehler)
Jekk l-iscreening isir qabel it-test fuq il-fenek ta’ l-Indi, id-deskriz
zjoni jew ir-referenza tat-test (eż. It-Test ta’ l-Infiħ tal-Widnejn talĠurdien (TIWĠ), inklużi d-dettalji tal-proċedura, iridu jingħataw
flimkien mar-riżultati miksuba mas-sustanzi tat-test u tar-referenza.
Rapport tat-test (GPMT u t-test Buehler)
Ir-rapport tat-test għandu, jekk inhu possibbli, jinkludi l-informaz
zjoni li ġejja:
Annimali għat-test:
— ir-razza tal-fniek ta’ l-indi użata;
— in-numru, l-età u s-sess ta’ l-annimali;
— is-sors. Il-kundizzjonijiet ta’ fejn jitpoġġew. Id-dieta eċċ.;
— il-piżijiet individwali ta’ l-annimali fil-bidu tat-test u fi tmiemu.
Il-kundizzjonijiet tat-test
— it-teknika tal-preparazzjoni taż-żona tal-biċċa;
— id-dettalji tal-materjali tal-biċċa użati u t-teknika tal-biċċa;
— ir-riżultat ta’ l-istudju pilota bil-konklużjoni fuq l-induzzjoni u lkonċentrazzjonijiet tat-tħaqqieq li jridu jintużaw fit-test;
— id-dettalji tal-preparazzjoni tas-sustanza għat-test, l-applikazzjoni
u t-tneħħija;
— il-ġustifikazzjoni għall-għażla tal-mezz;
— il-mezz u l-konċentrazzjonijiet tas-sustanza għat-test użati għallinduzzjoni u l-espożizzjonijiet tat-tħaqqieq u l-ammont totali tassustanza applikata għall-induzzjoni u għattħaqqieq.
Ir-riżultati:
— taqsira tar-riżultati ta’ l-aħħar ċekkjatura għas-sensittività u għallkredibilità (ara 1.3) inkluża l-informazzjoni fuq is-sustanza, ilkonċentrazzjoni u l-mezz użat;
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— ta’ kull annimal inkluża s-sistema ta’ gradazzjoni;
— deskrizzjoni narrativa ta’ l-effetti tan-natura u tal-gradi osservati;
— kwalunkwe sejbiet hispatoloġiċi.
Id-diskussjoni tar-riżultati
Kunklużjonijiet.
4.

REFERENZI
Dan il-metodu huwa analogu għal OECD TG 406

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 295
▼B
Appendiċi
TABELLA
L-iskala ta' gradazzjoni ta' Magnusson/Kligman għall-evalwazzjoni tat-test
għar-reazzjonijiet tal-biċċa tat-tħaqqieq
0 = l-ebda bidla ċara
1 = erythema moderata jew fi dbabar
2 = erythema moderata u konfluwenti
3 = erythema intensa u nefħa
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B.7. STUDJU DWAR IT-TOSSIĊITÀ ORALI TA’ DOŻA RIPETUTA
KULL 28 JUM FIR-RODITURI
DAĦLA
1.

Dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa ekwivalenti għal-Linja Gwida tat-Test 407
(2008) tal-OECD. Il-Linja Gwida tat-Test 407 oriġinali kienet adottata fl1981. Fl-1995 kienet adottata verżjoni riveduta, biex tinkiseb informazzjoni
addizzjonali mill-annimal użat fl-istudju, b’mod partikolari dwar in-newrotos
siċità u l-immunotossiċità.

2.

Fl-1998, l-OECD bdiet attività ta’ prijorità kbira, biex tirrevedi l-Linji
Gwida tat-Testijiet eżistenti u biex tiżviluppa Linji Gwida tat-Testijiet
ġodda għat-tgħarbil u l-ittestjar ta’ interferenti endokrinali potenzjali (8).
Element wieħed tal-attività kien li tkun aġġornata l-linja gwida eżistenti
tal-OECD għal “studju dwar it-tossiċità orali ta’ doża ripetuta kull 28 jum
fir-rodituri” (TG 407) b’parametri adatti biex tkun individwata attività
endokrinali ta’ kimiċi għall-ittestjar. Din il-proċedura għaddiet minn
programmm internazzjonali estensiv biex tittestjata għar-rilevanza u l-pratti
kabbiltà tal-parametri addizzjonali, il-prestazzjoni ta’ dawn il-parametri għal
kimiċi b’attività (anti)estroġenika, (anti)androġenika u (anti)tirojde, l-intra- u
l-inter-riproduċibbiltà tal-laboratorju u l-interferenza tal-parametri l-ġodda
ma’ dawk meħtieġa mit-TG 407 ta’ qabel. L-ammont kbir ta’ dejta li nkisbet
b’hekk kienet ikkompilata u evalwata fid-dettall f’rapport komprensiv talOECD (9). Dan il-Metodu ta’ Ttestjar B.7 aġġornat (bħala ekwivalenti għatTG 407) huwa r-riżultat tal-esperjenza u r-riżultati miksubin matul ilprogrammm tat-test internazzjonali. Dan il-Metodu ta’ Ttestjar jippermetti
li ċerti effetti medjati mis-sistema endokrinali jitqiegħdu f’kuntest ma’ effetti
tossikoloġiċi oħra.

KONSIDERAZZJONIJIET INIZJALI U LIMITAZZJONIJIET
3.

Fil-valutazzjoni u l-evalwazzjoni tal-karatteristiċi tossiċi ta’ kimika, id-deter
minazzjoni ta’ tossiċità orali bl-uzu ta’ dożi ripetuti tista’ ssir wara li tkun
inkisbet l-informazzjoni inizjali dwar it-tossiċità bl-ittestjar ta’ tossiċità
akuta. Dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa maħsub biex ikunu investigati leffetti fuq varjetà wiesgħa ħafna ta’ miri potenzjali ta’ tossiċità. Jipprovdi
informazzjoni dwar il-perikli għas-saħħa li jista’ jkun hemm li x’aktarx
jinqalgħu minn espożizzjoni ripetuta tul perjodu ta’ żmien relattivament
qasir, inklużi effetti fuq is-sistema nervuża, immunitarja u endokrinali.
Dwar dawn il-punti ta’ tmiem partikolari, għandu jidentifika kimiċi
b’potenzjal newrotossiku, li jistgħu jagħtu lok għal investigazzjoni ulterjuri
fil-fond ta’ dan l-aspett, u kimiċi li joħolqu interferenza fil-fiżjoloġija tattirojde. Jista’ jipprovdi wkoll dejta dwar kimiċi li jaffettwaw l-organi ripro
duttivi tar-raġel u/jew tal-mara f’annimali adulti żgħażagħ u jista’ jagħti
indikazzjoni tal-effetti immunoloġiċi.

4.

Ir-riżultati minn dan il-Metodu ta’ Ttestjar B.7 għandhom jintużaw għallidentifikazzjoni ta’ perikli u l-valutazzjoni tar-riskju. Ir-riżultati miksubin
mill-parametri relatati mal-endokrinali għandhom jitqiesu fil-kuntest tal“Qafas Kunċettwali tal-OECD għall-Ittestjar u għall-Valutazzjoni ta’
Sustanzi Kimiċi li Jqallbu l-Endokrinali” (11). Il-metodu jinkuldi l-istudju
dwar id-doża bażika ripetuta ta’ tossiċità li jista’ jintuża għal kimiċi li
dwarhom ma jkunx jista’ jsir studju ta’ 90 jum (eż. meta l-volum tal-produz
zjoni ma jkunx jeċċedi ċerti limiti) jew bħala preliminari għal studju fit-tul.
Id-durata tal-espożizzjoni għandha tkun ta’ 28 jum.
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5.

Il-programm internazzjonali imwettaq skont il-validazzjoni ta’ parametri
adatti biex potenzjalment tinstab attività endokrinali ta’ kimika għall-ittestjar
wera li l-kwalità tad-dejta miksuba b’dan il-Metodu ta’ Ttestjar B.7 tkun
tiddependi ħafna mill-esperjenza mil-laboratorju tat-test. Dan jirrelata speċi
fikatament għad-determinazzjoni istopatoloġika ta’ bidliet ċikliċi fl-organi
riproduttivi tal-mara u għad-determinazzjoni tal-piż tal-organi żgħar dipen
denti mill-ormoni li jkunu diffiċli jiġu ddissektjati. Ġiet żviluppata gwida
dwar l-istopatoloġija (19). Hija disponibbli fuq is-sit tal-Internet pubbliku
tal-OECD dwar il-Linji Gwida tat-Testijiet. Hija maħsuba biex tassisti lillpatoloġisti fl-eżamijiet tagħhom u tgħin biex tiżdied is-sensittività tal-analiżi.
Varjetà ta’ parametri nstab li kienu indikattivi ta’ tossiċità relatata malendokrinali u ġew inkorporati fil-Metodu ta’ Ttestjar. Parametri li għalihom
kienet disponibbli dejta insuffiċjenti bħala prova ta’ utilità jew li wrew biss
evidenza dgħajfa fil-programm ta’ validazzjoni tal-kapaċità tagħhom biex
jgħinu fid-detezzjoni tal-interferenti endokrinali huma proposti bħala punti
tat-tmiem fakultattivi (ara Appendiċi 2).

6.

Abbażi ta’ dejta ġġenerata fil-proċess ta’ validazzjoni, għandu jkun enfa
sizzat li s-sensittività ta’ din l-analiżi mhix suffiċjenti biex tidentifika ssustanzi kollha b’modalitajiet ta’ azzjoni (anti)androġeniċi jew (anti)estroġe
niċi (9). Il-Metodu ta’ Ttestjar ma jsirx fi stadju tal-ħajja li jkun l-aktar
sensittiv għal taqlib endokrinali. Il-Metodu ta’ Ttestjar, madankollu, matul
il-proċess ta’ validazzjoni identifika sustanzi li kienu jaffettwaw b’mod
dgħajjef u b’saħħtu l-funzjoni tat-tirojde, u sustanzi endokrinali attivi f’saħ
ħithom u moderati li kienu qed jaġixxu permezz ta’ reċetturi ta’ estroġenu
jew androġenu, iżda kważi fil-każijiet kollha naqas milli jidentifika sustanzi
endokrinali attivi li b’mod dgħajjef jaffettwaw reċetturi ta’ estroġenu jew
androġenu. Għalhekk ma jistax ikun deskritt bħala analiżi ta’ tgħarbil għal
attività endokrinali.

7.

Konsegwentement, in-nuqqas ta’ effetti relatati ma’ dawn il-modalitajiet ta’
azzjoni ma jistax jitqies bħala evidenza għan-nuqqas ta’ effetti fuq is-sistema
endokrinali. Fir-rigward tal-effetti medjati mis-sistema endokrinali, il-karat
terizzazzjoni ta’ sustanzi m’għandhiex, għalhekk, tkun ibbażata fuq ir-riżul
tati ta’ dan il-Metodu ta’ Ttestjar waħdu iżda għandha tkun użata f’approċċ
ta’ piż ta’ evidenza li jinkorpora d-dejta kollha eżistenti dwar kimika biex
tkun ikkaratterizzata attività endokrinali potenzjali. Għal din ir-raġuni, itteħid regolatorju tad-deċiżjonijiet dwar attività endokrinali (karatterizzaz
zjoni ta’ sustanzi) għandu jkun approċċ fuq bażi wiesgħa, li ma jistrieħx
biss fuq riżultati minn applikazzjoni ta’ dan il-Metodu ta’ Ttestjar.

8.

Huwa rrikonoxxut li l-proċeduri kollha bbażati fuq l-annimali jkunu
konformi ma’ standards lokali ta’ kura tal-annimali; id-deskrizzjonijiet ta’
kura u trattament li jinsabu hawn taħt huma standards minimi ta’ prestaz
zjoni, u għandhom jeħdulhom posthom regolamenti lokali jekk ikunu aktar
stretti. Gwida ulterjuri dwar it-trattament uman tal-annimali tingħata millOECD (14).

9.

Id-definizzjonijiet użati jingħataw fl-Appendiċi 1.

PRINĊIPJU TAT-TEST
10. Il-kimika għall-ittestjar hija amministrata oralment kuljum f’dożi gradwati lil
diversi gruppi ta’ annimali għall-esperimenti, b’livell ta’ doża waħda għal
kull grupp għal perjodu ta’ 28 jum. Matul il-perjodu ta’ amministrazzjoni lannimali jkunu osservati mill-qrib, kull jum għal sinjali ta’ tossiċità. Lannimali li jmutu jew li jinqatlu bl-ewtanasja matul it-test issirilhom
awtopsja u fit-tmiem tat-test l-annimali li jkunu baqgħu ħajjin jinqatlu blewtanasja u ssirilhom awtopsja. Studju ta’ 28 jum jipprovdi informazzjoni
dwar l-effetti ta’ espożizzjoni orali ripetuta u jista’ jindika l-ħtieġa ta’ aktar
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studji ta’ aktar tul ta’ żmien. Jista’ jipprovdi wkoll informazzjoni dwar lgħażla ta’ konċentrazzjonijiet għal studji ta’ aktar tul ta’ żmien. Id-dejta
derivata mill-użu tal-Metodu ta’ Ttestjar għandha tippermetti l-karatterizzaz
zjoni tat-tossiċità tal-kimika għall-ittestjar, għall-indikazzjoni tar-reazzjoni
tad-doża u d-determinazzjoni tal-Livell Bla Effett Ħażin Osservat (NOAEL).

DESKRIZZJONI TAL-METODU
Għażla ta’ speċi ta’ annimali
11. L-ispeċi preferuta ta’ rodituri huwa l-far, għalkemm jistgħu jintużaw speċi
jiet oħra ta’ rodituri. Għandha tingħata ġustifikazzjoni dettaljata jekk ilparametri speċifikati f’dan il-Metodu ta’ Ttestjar B.7 ikunu investigati fi
speċijiet oħra ta’ rodituri. Għalkemm huwa bijoloġikament plawżibbli li
speċijiet oħra għandhom jirrispondu għal sustanzi tossiċi bl-istess mod
bħall-far, l-użu ta’ speċijiet iżgħar jista’ jirriżulta f’aktar varjabbiltà
minħabba sfidi tekniċi ta’ dissektjar ta’ organi iżgħar. Fil-programm inter
nazzjonali ta’ validazzjoni għad-detezzjoni ta’ interferenti endokrinali, il-far
kien l-unika speċi użata. Għandhom jintużaw annimali adulti żgħażagħ
f’saħħithom ta’ razez li komunement jintużaw fil-laboratorju. In-nisa
m’għandhomx ikunu welldu u m’għandhomx jkunu tqal. Għandu jinbeda
dożaġġ malli jkun fattibbli wara l-ftim, u, f’kull każ, qabel ma l-annimali
ikollhom disa’ ġimgħat. Malli jinbeda l-istudju l-varjazzjoni fil-piż tal-anni
mali użati għandha tkun minima u m’għandhiex taqbeż ± 20 % tal-piż
medju taż-żewġ sessi. Meta tingħata doża orali ripetuta bħala preliminari
għal studju ta’ aktar fit-tul, ikun preferibbli li l-annimali mill-istess razza u
sors jintużaw fiż-żewġ studji.

Abitazzjoni u għalf
12. Il-proċeduri kollha għandhom ikunu konformi ma’ standards lokali tal-kura
tal-annmali tal-laboratorju. It-temperatura fil-kamra tal-esperimenti tal-anni
mali għandha tkun 22 °C (± 3 °C). Għalkemm l-umdità relattiva għandha
tkun mill-anqas 30 % u preferibbilment ma tkunx aktar minn 70 % għajr
għal matul il-ħasil tal-kamra, il-mira għandha tkun ta’ 50-60 %. Id-dawl
għandu jkun artifiċjali, billi l-fotoperjodu jkun ta’ 12-il siegħa dawl, 12-il
siegħa dlam. Fir-rigward tal-għalf, jistgħu jintużaw dieti konvenzjonali tallaboratorju bi provvista bla limitu ta’ ilma tax-xorb. L-għażla tad-dieta tista’
tkun influwenzata mill-ħtieġa li tkun żgurata taħlita adattata ta’ kimika
għall-ittestjar meta tkun amministrata b’dan il-metodu. L-annimali
għandhom jabitaw bħala grupp fi gruppi żgħar tal-istess sess; l-annimali
jistgħu jabitaw individwalment jekk dan ikun ġustifikat xjentifikament.
Għal gruppi f’gaġeġ, m’għandux ikun hemm aktar minn ħames annimali
jabitaw f’gaġġa waħda.

13. L-għalf għandu jkun analizzat regolarment għall-kontaminanti. Għandu
jinżamm kampjun tad-dieta sakemm ikun iffinalizzat ir-rapport.

Preparazzjoni tal-annimali
14. L-annimali adulti żgħażagħ f’saħħithom ikunu assenjati b’mod każwali lillgruppi ta’ kontroll u trattament. Il-gaġeġ għandhom ikunu rranġati b’mod li
jkunu mminimizzati l-effetti li jista’ jkun hemm minħabba t-tqegħid talgaġeġ. L-annimali għandhom ikunu identifikati individwalment u jinżammu
fil-gaġeġ tagħhom għal mill-anqas ħamest ijiem qabel ma jibda l-istudju tattrattament biex ikunu jistgħu jidraw il-kundizzjonijiet tal-laboratorju.

Preparazzjoni ta’ dożi
15. Il-kimika għall-ittestjar tkun amministrata b’gavage (bil-forza) jew mad-dieta
jew mal-ilma tax-xorb. Il-metodu ta’ amministrazzjoni orali jkun jiddependi
mill-għan tal-istudju, u mill-proprjetajiet fiżiċi/kimiċi/tossikokinetiċi talkimika għall-ittestjar.
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16. Meta jkun meħtieġ, il-kimika għall-ittestjar tinħall jew tiġi sospiża f’vejji
kolu adattat. Huwa rrakkomandat li, kull meta jkun possibbli, l-ewwel
għandu jitqies l-użu ta’ soluzzjoni/sospensjoni fl-ilma, segwit minn konsi
derazzjoni ta’ soluzzjoni/sospensjoni fiż-żejt (eż. żejt tal-qamħa) u mbagħad
possibbilment b’soluzzjoni f’vejjikoli oħra. Għal vejjikoli oħra minbarra
ilma l-karatteristiċi tossiċi tal-vejjikolu għandhom ikunu magħrufa. L-istab
biltà tal-kimika għall-ittestjar fil-vejjikolu għandha tkun iddeterminata.

PROĊEDURA
Għadd u sess tal-annimali
17. Mill-anqas 10 annimali (ħames nisa u ħames irġiel) għandhom ikunu użati
fil-livell ta’ kull doża. Jekk tkun ippjanata ewtanasja interim, l-għadd
għandu jiżdied bl-għadd skedat ta’ annimalii li jinqatlu bl-ewtanasja qabel
jitlesta l-istudju. Għandha tingħata konsiderazzjoni għal grupp satellitarju
addizzjonali ta’ għaxar annimali (ħamsa għal kull sess) fil-grupp ta’ kontroll
u f’dak tad-doża l-aktar għolja għall-osservazzjoni ta’ riversibbiltà, persis
tenza jew okkorrenza mdewma ta’ effetti tossiċi, għal mill-anqas 14-il jum
wara it-trattament.

Dożaġġ
18. Ġeneralment, għandhom jintużaw mill-anqas tliet gruppi ta’ test u grupp ta’
kontroll, iżda jekk minn valutazzjoni ta’ dejta oħra, ma jkunu mistennija lebda effetti f’doża ta’ 1 000 mg/kg bw/d, ikun jista’ jsir test ta’ limitu. Jekk
ma jkun hemm l-ebda dejta adattata disponibbli, jista’ jsir studju dwar tiftix
ta’ firxa (annimali tal-istess razza u sors) bħala għajnuna għad-determinaz
zjoni tad-dożi li jkollhom jintużaw. Ħlief għal trattament bil-kimika għallittestjar, l-annimali fil-grupp ta’ kontroll għandhom ikunu trattati b’mod
identiku bħal tas-suġġetti tal-grupp tat-test. Jekk jintuża vejjikolu biex
tkun amministrata l-kimika għall-ittestjar, il-grupp ta’ kontroll għandu
jirċievi l-vejjikolu fl-ogħla volum użat.

19. Il-livelli tad-doża għandhom jintgħażlu billi titqies kull dejta eżistenti dwar
it-tossiċità u (tossiko-) kinetika disponibbli għall-kimika għall-ittestjar u għal
kimiċi relatati. L-ogħla livell ta’ doża għandu jintgħażel bil-għan li jġib
effetti tossiċi iżda mhux il-mewt jew tbatija severa. Minn hemm ‘il
quddiem, għandha tintgħażel sekwenza dejjem tonqos tal-livelli tad-doża
biex jintwera kull rispons relatat ma’ dożaġġ u l-ebda effetti ħżiena osservati
fl-aktar livell baxx tad-doża (NOAEL). Intervalli ta’ darbtejn jew erba’
darbiet ta’ spiss ikunu l-aħjar biex ikunu stabbiliti l-livelli neżlin tad-dożi,
u ż-żieda tar-raba’ grupp tat-test sikwit spiss hija preferibbli milli jintużaw
intervalli twal ħafna (eż. aktar minn fattur ta’ 10) bejn id-dożaġġi.

20. Meta jkun hemm tossiċità ġenerali osservata (eż. piż tal-ġisem ridott, effetti
tal-fwied, qalb, pulmun jew kliewi, eċċ.) jew tibdiliet oħra li jistgħu ma
jkunux risponsi tossiċi (eż. konsum anqas ta’ ikel, tkabbir tal-fwied), l-effetti
osservati fuq punti ta’ tmiem sensittivi immunitarji, newroloġiċi jew endok
rinali għandhon ikunu interpretati b’kawtela.

Test ta’ limitu
21. Jekk test b’livell ta’ doża waħda ta’ mill-anqas 1 000 mg/kg tal-piż talġisem/jum jew, għall-amministrazzjoni tad-dieta jew tal-ilma tax-xorb, ta’
perċentwali ekwivalenti fid-dieta, jew ta’ ilma tax-xorb (abbażi ta’ determi
nazzjonijiet ta’ piż tal-ġisem), billi jintużaw il-proċeduri deskritti għal dan listudju, ma jipproduċi l-ebda effetti tossiċi osservabbli u jekk ma tkunx
mistennija tossiċità bbażata fuq dejta minn kimiċi relatati strutturalment,
f’dak il-każ studju sħiħ bl-użu ta’ tliet livelli ta’ doża jista’ ma jitqisx li
jkun meħtieġ. It-test ta’ limitu japplika ħlief meta espożizzjoni umana
tindika l-ħtieġa li jkollu jintuża livell ogħla ta’ doża.
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Amministrazzjoni ta’ dożi
22. L-annimali jingħataw doża b’kimika għall-ittestjar kuljum 7 ijiem fil-ġimgħa
għal perjodu ta’ 28 jum. Meta l-kimika għall-ittestjar tkun amministrata
b’gavage, dan għandu jsir b’doża waħda lill-annimali billi jintuża tubu talistonku jew tubu rqiq ta’ intubazzjoni adattat. Il-volum massimu tal-likwidu
li jkun jista’ jiġi amministrat f’waqt wieħed ikun jiddependi mid-daqs talannimal tat-test. Il-volum m’għandux ikun aktar minn 1 ml/100 g tal-piż talġisem ħlief fil-każ ta’ soluzzjonijiet fl-ilma fejn jistgħu jintużaw 2 ml/100 g
tal-piż tal-ġisem. Ħlief għal kimiċi irritanti jew korrużivi, li normalment juru
effetti ta’ irritazzjoni b’konċentrazzjonijiet ogħla, il-varjabbiltà fil-volum tattest għandha tkun imminimizzata billi l-konċentrazzjoni tkun aġġustata biex
ikun żgurat volum kostanti fil-livelli kollha tad-doża.

23. Għall-kimiċi amministrati permezz tad-dieta jew l-ilma tax-xorb, huwa
importanti jkun żgurat li l-kwantitajiet tal-kimika għall-ittestjar involuta
ma jfixklux in-nutrizzjoni normali jew il-bilanċ tal-ilma. Meta l-kimika
għall-ittestjar tkun amministrata fid-dieta jistgħu jintużaw konċentrazzjoni
kostanti ta’ dieta (ppm) jew livell wieħed kostanti ta’ doża skont il-piż
tal-ġisem tal-annimali; l-alternattiva użata għandha tkun speċifikata. Għal
kimika amministrata b’gavage, id-doża għandha tingħata f’ħinijiet simili
għal kull jum, u aġġustata kif meħtieġ biex jinżamm livell wieħed kostanti
ta’ doża skont il-piż tal-ġisem tal-annimal. Meta jintuża studju ta’ doża
ripetuta bħala preliminari għal studju fit-tul, għandha tintuża dieta simili
fiż-żewġ studji.

Osservazzjonijiet
24. Il-perjodu ta’ osservazzjoni għandu jkun ta’ 28 jum. L-annimali fi grupp
satellitarju skedati għall-osservazzjonijiet ta’ segwitu għandhom jinżammu
għal mill-anqas 14-il jum mingħajr trattament biex tinstab okkorrenza
mdewma, jew persistenza ta’, jew irkupru minn effetti tossiċi.

25. Osservazzjonijiet kliniċi ġenerali għandhom isiru mill-anqas darba kuljum,
preferibbilment fl-istess ħin(ijiet) kull jum u jkun meqjus il-perjodu massimu
tal-effetti antiċipati wara dożaġġ. Il-kundizzjoni tas-saħħa tal-annimali
għandha tiġi rreġistrata. Mill-anqas darbtejn kuljum, l-annimali kollha jiġu
osservati għall-morbidità u l-mortalità.

26. Għal darba qabel l-ewwel espożizzjoni (biex jitħallew isiru paraguni skont
is-suġġett), u mill-anqas darba fil-ġimgħa minn hemm ‘il quddiem,
għandhom isiru osservazzjonijiet kliniċi dettaljati fl-annimali kollha. Dawn
l-osservazzjonijiet għandhom isiru barra mill-gaġġa ta’ abitazzjoni f’arena
standard u preferibbilment fl-istess ħin tal-jum f’kull okkażjoni. Għandhom
ikunu rreġistrati sewwa, preferibbilment billi jintużaw sistemi ta’ punti,
iddefiniti espliċitament mil-laboratorju tal-ittestjar. Għandu jsir sforz biex
ikun żgurat li l-varjazzjonijiet fil-kundizzjonijiet tat-test ikunu minimi u li
l-osservazzjonijiet preferibbilment jitmexxew minn osservaturi li ma jkunux
jafu bit-trattament. Sinjali nnotati għandhom jinkludu, iżda ma jkunux limi
tati għal, bidliet fil-ġilda, pil, għajnejn, membrani mukużi, okkorrenza ta’
sekrezzjonijiet u eskrezzjonijiet u attività awtonomika (eż. dmugħ, erezzjoni
tal-pil, daqs tal-pupilli, xejra respiratorja mhux tas-soltu). Bidliet fil-mixja,
qagħda u rispons għal immaniġġar, kif ukoll il-preżenza ta’ movimenti
kloniċi jew toniċi, stereotipi (eż. tindif eċċessiv, dawran ripetittiv) jew
imġiba biżarra (eż. awtomutilazzjoni, mixi b’lura) għandhom ukoll ikunu
rreġistrati (2).

27. Fir-raba’ ġimgħa ta’ espożizzjoni għandhom isiru valutazzjoni tar-reattività
sensorja għal stimuli ta’ tipi differenti (2) (eż. stimuli tas-smigħ, viżivi u
proprjoċettivi) (3)(4)(5), valutazzjoni tal-qawwa tal-qabda (6) u tal-attività
motorja (7). Aktar dettalji tal-proċeduri li jistgħu jkunu segwiti jingħataw
fir-referenzi rispettivi. Iżda, jistgħu jintużaw proċeduri alternattivi minbarra
dawk fir-referenzi.
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28. Osservazzjonijiet funzjonali magħmulin fir-raba’ ġimgħa ta’ espożizzjoni
jistgħu jitħallew barra meta l-istudju jsir bħala studju preliminari għal studju
subkroniku (ta’ 90 jum) sussegwenti. F’dak il-każ, l-osservazzjonijiet funz
jonali għandhom ikunu inklużi f’dan studju ta’ segwitu. Min-naħa l-oħra, iddisponibbiltà ta’ dejta dwar osservazzjonijiet funzjonali mill-istudju ta’ doża
ripetuta tista’ssaħħaħ il-kapaċità biex jintgħażlu dożi għal studju subkroniku
sussegwenti.
29. Bħala eċċezzjoni, l-osservazzjonijiet funzjonali jistgħu wkoll jitħallew barra
għal gruppi li xort’oħra juru sinjali ta’ tossiċità tant li tfixkel b’mod sinifi
kanti l-prestazzjoni funzjonali tat-test.
30. F’awtopsja, iċ-ċiklu estruż tan-nisa kollha jista’ jiġi ddeterminat (b’mod
fakultattiv) billi jittieħdu tiċpisiet (smears) vaġinali. Dawn l-osservazzjonijiet
se jipprovdu informazzjoni dwar l-istadju taċ-ċiklu estruż meta jsir il-qtil u
jgħinu fl-evalwazzjoni istoloġika ta’ tessuti sensittivi tal-estroġenu [ara lgwida dwar l-istopatoloġija (19)].
Piż tal-ġisem u konsum tal-ikel/ilma
31. L-annimali kollha għandhom jintiżnu mill-anqas darba fil-ġimgħa. Il-kejlijiet
tal-konsum tal-ikel għandu jsir mill-anqas kull ġimgħa. Jekk il-kimika għallittestjar tkun amministrata permezz tal-ilma tax-xorb, il-konsum tal-ilma
għandu wkoll jitkejjel mill-anqas kull ġimgħa.
Ematoloġija
32. L-eżamijiet ematoloġiċi li ġejjin għandhom isiru fit-tmiem tal-perjodu tattest: ematokrit, konċentrazzjonijiet tal-emoglobina, għadd ta’ eritroċiti, reti
kuloċiti, għadd totali u differenzjali ta’ lewkoċiti, għadd ta’ pjastrini u kejl
ta’ ħin/potenzjal għal emboliżmu. Determinazzjonijiet oħra li għandhom
isiru, jekk il-kimika għall-ittestjar jew il-metaboliti putattivi tagħha jkollhom
jew ikunu ssuspettati li jkollhom proprjetajiet ossidanti, jinkludu konċentraz
zjoni ta’ metemoglobina u l-korpi ta’ Heinz.
33. Il-kampjuni tad-demm għandhom jittieħdu minn sit imsemmi eżatt qabel jew
bħala parti mill-proċedura għall-ewtanasja tal-annimali, u għandhom
jinħażnu f’kundizzjonijiet xierqa. L-annimali għandhom jinżammu msajmin
tul il-lejl qabel l-ewtanasja (1).
Bijokimika klinika
34. Id-determinazzjonijiet ta’ bijokimika klinika għall-investigazzjoni tal-effetti
tossiċi maġġuri f’tessuti u, speċifikatament, ta’ effetti fuq il-kliewi u l-fwied,
għandhom isiru fuq il-kampjuni tad-demm miksubin mill-annimali kollha
eżatt qabel jew bħala parti mill-proċedura għall-ewtanasja tal-annimali
(minbarra dawk misjubin moribondi u/jew li jinqatlu bl-ewtanasja qabel
ma jintemm l-istudju). Investigazzjonijiet ta’ plażma jew serum għandhom
jinkludu sodju, potassju, glukożju, kolesterol totali, urea, kreatinina, proteina
totali u albumina, mill-anqas żewġ enzimi indikattivi ta’ effetti epatoċellulari
(bħal alanin aminotransferażi, aspartate aminotransferażi, fosfatażi alkalina,
γ-glutamil trans-peptidase u glutamat ta’ deidroġenażi), u aċidi tal-biljari. Ilkejl ta’ enzimi addizzjonali (ta’ oriġini epatika jew oriġinijiet oħra) u ta’
bilirubina jistgħu jipprovdu informazzjoni utli f’ċerti ċirkostanzi.
35. B’mod fakultattiv, id-determinazzjonijiet ta’ analiżi tal-awrina jistgħu jsiru
matul l-aħħar ġimgħa tal-istudju bl-użu ta’ ġbir ta’ volum ta’ awrina li jkun
itteħdilha l-ħin; dehra, volum, ożmolalità jew gravità speċifika, pH, proteina,
glukożju u demm/ċelluli tad-demm.
(1) Għal għadd ta’ kejlijiet ta’ serum u plażma, l-aktar għall-glukożju, is-sawm tul il-lejl ikun
ippreferut. Ir-raġuni ewlenija għal din il-preferenza hija li aktar varjabbiltà li għandha
inevitabbilment tirriżulta minn nuqqas ta’ sawm, għandha tendenza li taħbi effetti aktar
sottili u tagħmel l-interpretazzjoni diffiċli. Min-naħa l-oħra, iżda, is-sawm tul il-lejl jista’
joħloq interferenza fil-metaboliżmu ġenerali tal-annimali u, partikolarment fl-istudji dwar
l-għalf, jista’ jiddisturba l-espożizzjoni ta’ kuljum għall-kimika għall-ittestjar. Jekk ikun
adottat sawm tul il-lejl, id-determinazzjonijiet bijokimiċi kliniċi għandhom isiru wara li
jkunu twettqu l-osservazzjonijiet funzjonali fir-raba’ (4) ġimgħa tal-istudju.
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36. Flimkien ma’ dan, għandhom jitqiesu studji biex ikunu investigati markaturi
ta’ plażma jew serum ta’ ħsara ġenerali għal tessuti. Determinazzjonijiet
oħra li għandhom isiru, jekk il-proprjetajiet magħrufa tal-kimika għallittestjar ikunu jistgħu jew ikunu ssuspettati li jaffettwaw profili metaboliċi
relatati, jinkludu kalċju, fosfat, trigliċeridi, ormoni speċifiċi u kolinesterażi.
Dawn jeħtiġilhom ikunu identifikati għal kimiċi f’ċerti klassijiet jew abbażi
ta’ każ każ.

37. Għalkemm fl-evalwazzjoni internazzjonali tal-punti ta’ tmiem relatati malendokrinali ma setax jintwera vantaġġ ċar għad-determinazzjoni tal-ormoni
tat-tirojde (T3, T4) u TSH, jista’ jkun utli li jinżammu kampjuni ta’ plażma
jew serum biex jitkejlu T3, T4 u TSH (fakultattivi) jekk ikun hemm indi
kazzjoni ta’ effett fuq l-assi pitwitarja-tirojde. Dawn il-kampjuni jistgħu
jkunu ffriżati f’- 20° għall-ħżin. Il-fatturi li ġejjin jistgħu jinfluwenzaw ilvarjabbiltà u l-konċentrazzjonijiet assoluti tad-determinazzjonijiet tal-ormoni:

— il-ħin tal-qatla minħabba varjazzjonijiet tul il-jum tal-konċentrazzjonijiet
tal-ormoni

— il-metodu tal-qatla biex tkun evitata tensjoni bla bżonn għall-annimali li
tista’ taffettwa l-konċentrazzjonijiet tal-ormoni

— is-settijiet tat-testijiet għad-determinazzjonijiet tal-ormoni li jistgħu jkunu
differenti mill-kurvi standard tagħhom.

L-identifikazzjoni definittiva ta’ kimiċi tat-tirojde attiva hija l-aktar affi
dabbli b’analiżi istopatoloġika milli bil-livelli tal-ormoni.

38. Kampjuni ta’ plażma maħsubin speċifikatament għal determinazzjoni talormoni għandhom jinkisbu f’ħin komparabbli tal-jum. Huwa rrakkomandat
li tingħata konsiderazzjoni lid-determinazzjonijiet ta’ T3, T4 u TSH mibdija
bbażati fuq alterazzjonijiet ta’ istopatoloġija tat-tirojde. Il-valuri numeriċi
miksubin meta jkunu analizzati l-konċentrazzjonijiet tal-ormoni jkunu diffe
renti fost diversi settijiet ta’ analiżi kummerċjali. Għaldaqstant, jista’ ma
jkunx possibbli li jkunu pprovduti kriterji ta’ prestazzjoni bbażati fuq
dejta storika uniformi. Alternattivament, il-laboratorji għandhom jagħmlu
sforzi biex iżommu koeffiċjenti ta’ kontroll ta’ varjazzjoni taħt 25 għal T3
u T4 u taħt 35 għal TSH. Il-konċentrazzjonijiet kollha għandhom ikunu
rreġistrati f’ng/ml.

39. Jekk bażi tad-dejta storika ma tkunx adegwata, għandha tingħata konside
razzjoni lid-determinazzjoni ta’ varjabbli ematoloġiċi u ta’ bijokimika
klinika qabel ma jibda d-dożaġġ jew preferibbilment f’sett ta’ annimali
mhux inklużi fil-gruppi ta’ esperimenti.

PATOLOĠIJA
Awtopsja makroskopika
40. L-annimali kollha fl-istudju għandhom ikunu ssoġġettati għal awtopsja
makroskopika sħiħa u dettaljata li tkun tinkludi eżami bir-reqqa tal-wiċċ
estern tal-ġisem, tal-fetħiet kollha u tal-kavitajiet kranjali, toraċiċi u abdo
minali u tal-kontenuti tagħhom. Il-fwied, il-kliewi, l-adrenali, it-testikoli, lepididimi, il-prostata + il-bżieżaq seminali bi glandoli tal-koagulazzjoni
kollha flimkien, it-timu, il-milsa, il-moħħ u l-qalb tal-annimali kollha
(minbarra ta’ dawk misjubin moribondi u/jew li jinqatlu bl-ewtanasja
qabel ma intemm l-istudju) għandhom jintraqmu minn kull tessut imwaħħal
magħhom, kif jixraq, u l-piż tagħhom fl-imxarrab għandu jittieħed malajr
kemm jista’ jkun wara d-dissezzjoni biex ikun evitat it-tnixxif. Għandha
tkun eżerċitata attenzjoni meta jsir it-tirqim tal-kumpless tal-prostata biex
ikun evitat li jittaqqbu l-bżieżaq seminali mimlijin fluwidu. Alternattiva
ment, il-bżieżaq seminali u l-prostata jistgħu jintraqmu u jintiżnu wara lfissazzjoni.
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41. Flimkien ma’ dan, żewġ tessuti oħra jistgħu, imma mhux bilfors, jintiżnu
malajr kemm jista’ jkun wara d-dissezzjoni, biex ikun evitat it-tnixxif: ovarji
akkoppjati (piż fl-imxarrab) u l-utru, inkluż iċ-ċerviċi (il-gwida dwar ittneħħija u l-preparazzjoni tat-tessuti tal-utru għal-kejl tal-piż hija pprovduta
fit-TG 440 tal-OECD (18)).

42. Il-piż tat-tirojde (fakultattiv) jista’ jiġi ddeterminat wara l-fissazzjoni. Ittirqim għandu jsir ukol b’reqqa kbira u biss wara l-fissazzjoni biex tkun
evitata l-ħsara lit-tessut. Il-ħsara fit-tessut tista’ tippreġudika analiżi istopa
toloġika.

43. It-tessuti li ġejjin għandhom ikunu ppreservati f’midjum ta’ fissazzjoni laktar adattat kemm għat-tip ta’ tessut, kif ukoll għall-eżami istopatoloġiku
maħsub sussegwentement (ara l-paragrafu 47): il-leżjonijiet kbar kollha, ilmoħħ (reġjuni rappreżentattivi inklużi ċ-ċerebru, iċ-ċervellett u l-meżoċe
falu), in-nerv vertebrali, l-għajnejn, l-istonku, l-imsaren żgħar u kbar (inklużi
l-irqajja’ ta’ Peyer), il-fwied, il-kliewi, l-adrenali, il-milsa, il-qalb, it-timu, ittirojde, it-trakea u l-pulmuni (ippreservati b’inflazzjoni b’fissattiv u wara
b’immersjoni), il-gonadi (testikoli u ovarji), l-organi sesswali aċċessorji
(utru u ċerviċi, epididimi, prostata u bżieżaq seminali bi glandoli tal-koagu
lazzjoni), il-vaġina, il-bużżieqa tal-awrina, in-nodi limfatiċi [minbarra nnodu ta’ tisfija l-aktar qrib għandu jittieħed nodu limfatiku ieħor skont ilprassi tal-laboratorju (15)], in-nerv periferali (xjatiku jew tibjali) preferibbil
ment qrib ħafna tal-muskolu, il-muskolu skeletali u l-għadam, bil-mudullun
tal-għadam (taqsima jew, alternattivament, aspirat tal-mudullun tal-għadam
imqiegħed frisk). Huwa rrakkomandat li t-testikoli jkunu ffissati b’immers
joni f’fissattiv ta’ Bouin jew f’dak modifikat ta’ Davidson (16) (17). Ittunika albuġinea għandha tittaqqab bil-mod u mhux fil-fond fiż-żewġ poli
tal-organu b’labra biex jitħalla jkun hemm penetrazzjoni malajr tal-fissattiv.
Is-sejbiet kliniċi u oħrajn jistgħu jissuġġerixxu l-ħtieġa li jkunu eżaminati
tessuti addizzjonali. Għandu wkoll ikun ippreservat kull organu li x’aktarx
ikun meqjus bħala organu mmirat abbażi tal-proprjetajiet magħrufa talkimika għall-ittestjar.

44. It-tessuti li ġejjin jistgħu jagħtu indikazzjoni siewja tal-effetti relatati malendokrinali: Il-gonadi (ovarji u testikoli), organi sesswali aċċessorji (l-utru
inkluż iċ-ċerviċi, l-epididimi, il-bżieżaq seminali bi glandoli tal-koagulaz
zjoni, il-prostata dorsolaterali u l-ventrali), il-vaġina, il-pitwitarja, il-glandola
mammarja tar-raġel, il-glandola tirojde u l-adrenali. Il-bidliet fil-glandoli
mammarji tar-raġel ma kinux iddokumentati b’mod suffiċjenti iżda dan ilparametru jista’ jkun sensittiv ħafna għal sustanzi b’azzjoni estroġenika. Losservazzjoni ta’ organi/tessuti li mhumiex elenkati fil-paragrafu 43 hija
fakultattiva (ara l-Appendiċi 2).

45. Il-Gwida dwar l-istopatoloġija (19) tagħti aktar informazzjoni dwar iddissezzjoni, fissazzjoni, tqassim f’taqsimiet u l-istopatoloġija ta’ tessuti
endokrinali.

46. Fil-programmm tat-test internazzjonali nkisbet xi evidenza li effetti endok
rinali sottili minn kimiċi b’qawwa baxxa biex jaffettwaw l-omeostażi talormon sesswali jistgħu jkunu identifikati bid-disturb tas-sinkronizzazzjoni
taċ-ċiklu estruż f’tessuti differenti u mhux daqshekk b’alterazzjonijiet isto
patoloġiċi sfaċċati f’organi sesswali tal-mara. Għalkemm ma nkisbet l-ebda
prova definittiva għall-effetti bħal dawn, huwa rrakkomandat li evidenza ta’
asinkronija li jista’ jkun hemm taċ-ċiklu estruż għandha titqies fl-interpre
tazzjoni tal-istopatoloġija tal-ovarji (ċelluli follikulari, tekali u mrammlin),
tal-utru, taċ-ċerviċi u tal-vaġina. Jekk ikun ivvalutat, l-istadju taċ-ċiklu kif
iddeterminat minn tiċpisiet vaġinali jista’ jkun inkluż ukoll f’dan il-paragun.
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Istopatoloġija
47. Għandha ssir istopatoloġija sħiħa fuq l-organi u t-tessuti ppreservati talannimali kollha fil-gruppi ta’ kontroll u ta’ doża għolja. Dawn l-eżamijiet
għandhom ikunu estiżi għal annimali tal-gruppi l-oħra kollha ta’ dożaġġ,
jekk ikunu osservati bidliet relatati ma’ trattament fil-grupp ta’ doża għolja.
48. Il-leżjonijiet kbar kollha għandhom ikunu eżaminati.
49. Meta jintuża grupp satellitarju, l-istopatoloġija għandha ssir fuq tessuti u
organi identifikati bħala li juru effetti fil-gruppi ttrattati.
DEJTA U RAPPURTAR
Dejta
50. Għandha tkun ipprovduta dejta individwali. Addizzjonalment, id-dejta kollha
għandha tinġabar fil-qosor f’forma tabulari li turi għal kull grupp tat-test lgħadd ta’ annimali fil-bidu tat-test, l-għadd ta’ annimali li jkunu nstabu
mejta matul it-test jew li jkunu nqatlu bl-ewtanasja għal raġunijiet umani
u l-ħin ta’ kull mewta jew ewtanasja, l-għadd li juri sinjali ta’ tossiċità,
deskrizzjoni tas-sinjali ta’ tossiċità osservati, inkluż il-waqt meta jfaqqgħu,
kemm idumu u kemm ikun sever kull effett tossiku, l-għadd ta’ annimali li
juru leżjonijiet, it-tip ta’ leżjonijiet, is-severità tagħhom u l-perċentwali talannimali li juru kull tip ta’ leżjoni.
51. Meta jkun possibbli, ir-riżultati numeriċi għandhom ikunu evalwati
b’metodu ta’ statistika ġeneralment aċċettabbli u adattat. Il-paraguni taleffett tul firxa tad-doża għandhom jevitaw l-użu ta’ testijiet-t multipli. Ilmetodi ta’ statistika għandhom jintgħażlu matul it-tfassil tal-istudju.
52. Għall-kontroll tal-kwalità huwa propost li tinġabar dejta storika ta’ kontroll
u li għad-dejta numerika jkunu kkalkulati l-koeffiċjenti ta’ varjazzjoni, speċ
jalment għall-parametri li jkollhom rabta ma’ detezzjoni ta’ interferent
endokrinali. Din id-dejta tista’ tintuża għal finijiet ta’ paragun meta jkunu
evalwati studji attwali.
Rapport tat-test
53. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Kimika għall-ittestjar:
— natura fiżika, purezza u proprjetajiet fiżikokimiċi;
— dejta ta’ identifikazzjoni.
Vejjikolu (fejn xieraq):
— ġustifikazzjoni għal għażla ta’ vejjikolu, jekk ma jkunx ilma.
Annimali tat-test:
— speċi/razza użata;
— għadd, età u sess tal-annimali;
— sors, kundizzjonijiet ta’ abitazzjoni, dieta, eċċ.;
— piżijiet individwali tal-annimali fil-bidu tat-test.
— ġustifikazzjoni għal speċi jekk ma jkunx far
Kundizzjonijiet tat-test:
— motiv għall-għażla tal-livell ta’ doża;
— dettalji tal-formulazzjoni tal-kimika għall-ittestjar/preparazzjoni tad-dieta,
konċentrazzjoni miksuba, stabbiltà u omoġeneità tal-preparazzjoni;
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— dettalji tal-amministrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar;
— konverżjoni minn dieta/konċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar ta’ ilma
tax-xorb (ppm) għad-doża attwali (mg/kg tal-piż tal-ġisem/jum), jekk
applikabbli;
— dettalji tal-kwalità tal-ikel u tal-ilma.
Punti ta’ tmiem fakultattivi investigati
— lista ta’ punti ta’ tmiem fakultattivi investigati
Riżultati:
— piż tal-ġisem/bidliet fil-piż tal-ġisem;
— konsum ta’ ikel, u konsum ta’ ilma, jekk applikabbli;
— dejta ta’ reazzjoni tossika skont is-sess u livell ta’ doża, inklużi sinjali
ta’ tossiċità;
— natura, severità u durata ta’ osservazzjonijiet kliniċi (jekk reversibbli jew
le);
— attività sensorja, qawwa tal-qabda u valutazzjonijiet tal-attività motorja;
— testijiet ematoloġiċi b’valuri bażi rilevanti;
— testijiet ta’ bijokimika klinika b’valuri linja bażi rilevanti;
— piż tal-ġisem waqt l-ewtanasja u dejta dwar il-piżijiet tal-organi;
— sejbiet minn awtopsji;
— deskrizzjoni dettaljata tas-sejbiet kollha istopatoloġiċi;
— dejta ta’ assorbiment jekk disponibbli;
— trattament ta’ statistika ta’ riżultati, fejn jixraq.
Diskussjoni dwar riżultati.
Konklużjonijiet
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONIJIET
Androġeniċità hija l-kapaċità ta’ kimika li taġixxi bħal ormon androġeniku
naturali (eż. testosteron) f’organiżmu mammiferu.
Antiandroġeniċità hija l-kapaċità ta’ kimika li trażżan l-azzjoni ta’ ormon andro
ġeniku naturali (eż. testosteron) f’organiżmu mammiferu.
Antiestroġeniċità hija l-kapaċità ta’ kimika li trażżan l-azzjoni ta’ ormon estro
ġeniku naturali (eż. estradijol 17ß) f’organiżmu mammiferu.
Attività tal-antitirojde hija l-kapaċità ta’ kimika li trażżan l-azzjoni ta’ ormon
naturali tat-tirojde (eż. T3) f’organiżmu mammiferu.
Dożaġġ huwa terminu ġenerali li jinkludi doża, il-frekwenza tagħha u d-durata
ta’ dożaġġ.
Doża hija l-ammont ta’ kimika għall-ittestjar amministrata. Id-doża hija espressa
bħala piż tal-kimika għall-ittestjar għal kull unità ta’ piż tal-ġisem ta’ annimal tattest għal kull jum (eż. mg/kg tal-piż tal-ġisem/jum), jew bħala konċentrazzjoni
kostanti ta’ dieta.
Tossiċità evidenti huwa terminu ġenerali li jiddeskrivi sinjali ċari ta’ tossiċità
wara li tkun ġiet amministrata kimika għall-ittestjar. Dawn għandhom ikunu
suffiċjenti għal valutazzjoni tal-periklu and għandhom ikunu tali li żieda fiddoża amministrata tista’ tkun mistennija li tirriżulta fl-iżvilupp ta’ sinjali ta’
tossiċità estrema u probabbilment mortalità.
NOAEL hija l-abbrevjazzjoni għall-livell bla effett ħażin osservat. Dan huwa logħla livell ta’ doża fejn l-ebda sejbiet ħżiena relatati ma’ trattament ma jkunu
osservati minħabba trattament.
Estroġeniċità hija l-kapaċità ta’ kimika li taġixxi bħal ormon estroġeniku naturali
(eż. estradijol 17ß) f’organiżmu mammiferu.
Kimika għall-ittestjar: Kull sustanza jew taħlita ttestjata bl-użu ta’ dan ilMetodu ta’ Ttestjar.
Attività tat-tirojde hija l-kapaċità ta’ kimika li taġixxi bħal ormon naturali tattirojde (eż. T3) f’organiżmu mammiferu.
Validazzjoni hija proċess xjentifiku mfassal biex jikkaratterizza r-rekwiżiti
operattivi u l-limitazzjonijiet ta’ metodu ta’ ttestjar u biex juri l-affidabbiltà u
r-rilevanza tiegħu għal għan partikolari.
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Appendiċi 2
Punti ta’ tmiem rakkomandati għall-detezzjoni ta’ interferenti endokrinali
(EDs) f’dan il-Metodu ta’ Ttestjar B.7
Punti ta’ tmiem obbligatorji

Punti ta’ tmiem fakultattivi
Piż

— Testikoli

— Ovarji

— Epididimi

— Utru, inkluż ċerviċi

— Adrenali

— Tirojde

— Prostata + bżieżaq seminali bi
glandoli tal-koagulazzjoni
Istopatoloġija

— Gonadi:

— Tiċpisiet vaġinali

— Testikoli u

— Glandoli mammarji tar-raġel

— Ovarji

— Pitwitarja

— Organi sesswali aċċessorji:
— Epididimi,
— Prostata + bużżieqa seminali bi
glandoli tal-koagulazzjoni
— Utru, inkluż ċerviċi
— Adrenali
— Tirojde
— Vaġina
Kejl ta’ ormoni

— Livelli ta’ ċirkolazzjoni ta’ T3, T4
— Livelli ta’ ċirkolazzjoni ta’ TSH
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B.8.

TOSSIĊITÀ TA’ INALAZZJONI SUBAKUTA: STUDJU TA’ 28
JUM

SOMMARJU
Dan il-Metodu ta’ Ttestjar B.8 rivedut tfassal biex jikkaratterizza b’mod sħiħ ittossiċità ta’ kimika għall-ittestjar bir-rotta tal-inalazzjoni wara espożizzjoni ripe
tuta għal perjodu limitat ta’ żmien (28 jum), u biex jipprovdi dejta għal valutaz
zjonijiet tar-riskju ta’ inalazzjoni kwantitattiva. Gruppi ta’ mill-anqas 5 rġiel u 5
nisa rodituri jkunu esposti 6 sigħat kuljum għal 28 jum għal a) il-kimika għallittestjar fi tliet livelli jew aktar ta’ konċentrazzjoni, b) arja filtrata (kontroll
negattiv), u/jew c) il-vejjikolu (kontroll ta’ vejjikolu). L-annimali jkunu esposti
ġeneralment għal 5 ijiem fil-ġimgħa iżda espożizzjoni għal 7 ijiem fil-ġimgħa
hija wkoll permessa. L-iġiel u nisa jkunu dejjem ittestjati, iżda jkunu jistgħu jiġu
esposti f’livelli differenti ta’ konċentrazzjoni jekk ikun magħruf li sess wieħed
ikun aktar suxxettibbli għal kimika partikolari għall-ittestjar. Dan il-metodu
jippermetti lid-direttur tal-istudju jkun flessibbli biex jinkludi gruppi satellitarji
(riversibbli), ħasil tal-bronkoalveolari (BAL), testijiet newroloġiċi u patoloġija
klinika addizzjonali u evalwazzjonijiet istopatoliġiċi biex it-tossiċità ta’ kimika
għall-ittestjar tkun ikkaratterizzata aħjar.

DAĦLA
1.

Dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa ekwivalenti għal-Linja Gwida tat-Test 412
(2009) tal-OECD. Il-Linja Gwida tat-Test 412 (TG 412) oriġinali dwar
inalazzjoni subakuta kienet adottata fl-1981 (1). Dan il-Metodu ta’ Ttestjar
B.8 (bħala ekwivalenti għat-TG 412 riveduta) kien aġġornat biex jirrifletti listat tax-xjenza u biex jissodisfa l-ħtiġijiet regolatorji preżenti u futuri.

2.

Dan il-metodu jgħin biex ikunu kkaratterizzati effetti ħżiena wara espożiz
zjoni ripetuta kuljum ta’ inalazzjoni għal kimika għall-ittestjar għal 28 jum.
Id-dejta derivata minn studji dwar tossiċità ta’ inalazzjoni subakuta tista’
tintuża għal valutazzjonijiet tar-riskji kwantitattivi [jekk ma jkunux segwiti
minn studju ta’ 90 jum dwar tossiċità ta’ inalazzjoni subkronika (Kapitolu
B.29 ta’ dan l-Anness)]. Id-dejta tista’ tipprovdi wkoll informazzjoni dwar lgħażla ta’ konċentrazzjonijiet għal studji għal aktar fit-tul bħall-istudju ta’
90 jum dwar it-tossiċità ta’ inalazzjoni subkronika. Dan il-Metodu ta’
Ttestjar mhux maħsub speċifikatament għall-ittestjar ta’ nanomaterjali. Iddefinizzjonijiet użati fil-kuntest ta’ dan il-Metodu ta’ Ttestjar huma pprov
duti fl-aħħar ta’ dan il-kapitolu u fid-Dokument ta’ Gwida 39 (2).

KONSIDERAZZJONIJIET INIZJALI
3.

L-informazzjoni kollha disponibbli dwar il-kimika għall-ittestjar għandha
titqies mil-laboratorju tal-ittestjar qabel ma jsir l-istudju biex tissaħħaħ ilkwalità tal-istudju u biex l-użu tal-annimali jkun mill-anqas. L-informaz
zjoni li għandha tassisti fl-għażla ta’ konċentrazzjonijiet ta’ testijiet adatti
tista’ tinkludi l-identità, l-istruttura tal-kimika, u l-proprjetajiet fiżikokimiċi
tal-kimika għall-ittestjar; ir-riżultati ta’ kwalunkwe test ta’ tossiċità in vitro
jew in vivo; użu/ijiet antiċipat(i) u potenzjal għal espożizzjoni umana; dejta
(Q)SAR disponibbli u dejta tossikoloġika dwar kimiċi relatati struttural
ment; u dejta derivata minn ittestjar tat-tossiċità ta’ inalazzjoni akuta.
Jekk tkun mistennija jew osservata newrotossiċità waqt li jkun għaddej listudju, id-direttur tal-istudju jista’ jagħżel li jinkludi evalwazzjonijiet xierqa
bħal gaġġa funzjonali ta’ osservazzjoni (FOB) u kejl ta’ attività motorja.
Għalkemm l-għażla sewwa tal-ħin ta’ espożizzjonijiet relattivi għal eżamijiet
speċifiċi tista’ tkun kritika, il-prestazzjoni ta’ dawn l-attivitajiet addizzjonali
m’għandhiex tfixkel id-disinn bażiku tal-istudju.
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4.

Id-dilwizzjonijiet ta’ kimiċi għall-ittestjar korrużivi jew irritanti jistgħu jiġu
ttestjati f’konċentrazzjonijiet li għandhom jirrendu l-grad mixtieq ta’ tossi
ċità [irreferi għal GD 39 (2)]. Meta l-annimali jkunu esposti għal dawn ilmaterjali, il-konċentrazzjonijiet immirati għandhom ikunu baxxi biżżejjed li
ma joħolqux uġigħ kbir u diffikultà, iżda biżżejjed biex jestendu l-kurva ta’
konċentrazzjoni-rispons għal livelli li jilħqu l-għan regolatorju u xjentifiku
tat-test. Dawn il-konċentrazzjonijiet għandhom jintgħażlu abbażi ta’ każ
każ, preferibbilment imsejsa fuq studju mfassal b’mod adegwat ta’ detez
zjoni ta’ firxa li jipprovdi informazzjoni dwar il-punt ta’ tmiem kritiku,
dwar kull livell limitu ta’ irritazzjoni u dwar il-ħin ta’ meta beda (ara lparagrafi 11-13). Għandha tingħata l-ġustifikazzjoni għall-għażla ta’
konċentrazzjoni.

5.

L-annimali moribondi jew annimali li jkunu jidhru li jkunu muġugħa jew li
juru sinjali ta’ diffikultà severa u fit-tul għandhom jinqatlu b’mod uman. Lannimali moribondi jitqiesu bl-istess mod bħal annimali li jmutu waqt it-test.
Il-kriterji għat-teħid tad-deċiżjoni li jinqatlu annimali moribondi jew li jkunu
qed ibatu ħafna, u gwida biex ikun magħruf meta l-mewt tkun tista’ titbassar
jew tkun waslet qrib ħafna, huma s-suġġett ta’ Dokument ta’ Gwida talOECD dwar il-Punti ta’ Tmiem b’Mod Uman (3).

DESKRIZZJONI TAL-METODU
Għażla ta’ Speċi tal-Annimali
6.

Għandhom jintużaw rodituri adulti żgħażagħ f’saħħithom ta’ razez li komu
nement jintużaw fil-laboratorju. L-ispeċi preferuta hija l-far. Għandha
tingħata ġustifikazzjoni jekk jintużaw speċijiet oħra.

Preparazzjoni tal-annimali
7.

Nisa m’għandhomx ikunu welldu u m’għandhomx ikunu tqal. Fil-jum li fih
jintgħażlu b’mod każwali, l-annimali għandhom ikunu adulti żgħażagħ li
jkunu minn 7 sa 9 ġimgħat fl-età. Il-piżijiet tal-ġisem għandhom ikunu ta’
±20 % tal-piż medju għal kull sess. L-annimali jintgħażlu b’mod każwali,
jiġu mmarkati għal identifikazzjoni individwalment, u jinżammu fil-gaġeġ
tagħhom għal mill-anqas 5 ijiem qabel ma jibda t-test biex jidraw il-kun
dizzjonijiet tal-laboratorju.

Trobbija tal-annimali
8.

L-annimali għandhom ikunu identifikati individwalment, jekk ikun possibbli bi
transponders taħt il-ġilda, biex ikunu ffaċilitati l-osservazzjonijiet u tkun evitata
l-konfużjoni. It-temperatura tal-kamra ta’ manutenzjoni tal-annimali esperi
mentali għandha tkun 22 ± 3 °C. L-umdità relattiva għandha idealment tinżamm
fil-firxa ta’ 30 % sa 70 %, għalkemm dan jista’ ma jkunx possibbli meta jintuża
l-ilma bħala vejjikolu. Qabel u wara l-espożizzjonijiet, l-annimali ġeneralment
għandhom jitqiegħdu f’gaġġa fi gruppi skont is-sess u l-konċentrazzjoni, iżda lgħadd ta’ annimali għal kull gaġġa m’għandux ifixkel l-osservazzjoni ċara ta’
kull annimal u għandu jimminimizza t-telf minħabba kannibaliżmu u ġlied.
Meta l-annimali jkollhom ikunu esposti mill-imnieħer biss, jista’ jkun jeħti
ġilhom jidraw it-tubi ta’ trażżin. It-tubi ta’ trażżin m’għandhomx jimponu tens
joni fiżika, termali u ta’ immobilizzazzjoni bla bżonn fuq l-annimali. It-trażżin
jista’ jaffettwa punti ta’ tmiem fiżjoloġiċi bħat-temperatura tal-ġisem (iper
termja) u/jew volum respiratorju minusklu. Jekk tkun disponibbli dejta ġenerika
li turi li ebda bidliet bħal dawn ma jseħħu sa ċertu limitu konsiderevoli, f’dak ilkaż ma jkunx meħtieġ adattament minn qabel għat-tubi ta’ trażżin. L-annimali
esposti mill-ġisem kollu għal aerosol għandhom jingħalqu individwalment
matul l-espożizzjoni biex ma jitħallewx jiffiltraw l-aerosol tat-test mal-pil ta’
sħabhom fil-gaġġa. Jistgħu jintużaw dieti konvenzjonali u ċċertifikati mil-labo
ratorju, ħlief matul espożizzjoni, flimkien ma’ provvista bla limitu ta’ ilma taxxorb muniċipali. Id-dawl għandu jkun artifiċjali, bis-sekwenza tkun ta’ 12-il
siegħa dawl/12-il siegħa dlam.
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Kmamar tal-inalazzjoni
9.

In-natura tal-kimika għall-ittestjar u l-oġġett tat-test għandhom jitqiesu flgħażla tal-kamra tal-inalazzjoni. Il-modalità ppreferuta ta’ espożizzjoni hija
mill-imnieħer biss (liema frażi tinkludi r-ras biss, l-imnieħer biss, jew ilgeddum biss). Espożizzjoni mill-imnieħer biss hija ġeneralment ippreferuta
għal studji ta’ aerosols likwidi jew solidi u għal fwar li jista’ jikkondensa
biex jifforma l-aerosols. Għanijiet speċjali tal-istudju jistgħu jinkisbu aħjar
billi tintuża modalità ta’ espożizzjoni mill-ġisem kollu, iżda dan għandu
jkun iġġustifikat fir-rapport tal-istudju. Biex tkun żgurata stabbiltà talatmosfera meta tintuża kamra għall-ġisem kollu, “il-volum” totali tal-anni
mali tat-test m’għandux ikun aktar minn 5 % tal-volum tal-kamra. Il-prin
ċipji ta’ tekniki ta’ espożizzjoni mill-imnieħer biss u mill-ġisem kollu u talvantaġġi u l-iżvantaġġi partikolari tagħhom huma indirizzati f’GD 39 (2).

STUDJI DWAR IT-TOSSIĊITÀ
Konċentrazzjonijiet limitati
10. B’differenza minn studji akuti, m’hemmx konċentrazzjonijiet limitati ddefi
niti fi studji ta’ 28 jum dwar tossiċità ta’ inalazzjoni subakuta. Il-konċen
trazzjoni massima ttestjata għandha tqis: 1) il-konċentrazzjoni massima li
tista’ tinkiseb, 2) il-livell ta’ “l-agħar każ” ta’ espożizzjoni umana, 3) ilħtieġa li tinżamm provvista adegwata ta’ ossiġenu, u/jew 4) konsiderazzjo
nijiet ta’ trattament xieraq tal-annimali. Fin-nuqqas ta’ limiti abbażi ta’
dejta, jistgħu jintużaw il-limiti akuti tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008
(13) (jiġifieri sa konċentrazzjoni massima ta’ 5 mg/l għal aerosols, 20 mg/l
għal fwar u 20 000 ppm għal gassijiet); irreferi għal GD 39 (2). Għandha
tingħata ġustifikazzjoni jekk ikun meħtieġ li dawk il-limiti jinqabżu meta
jkunu ttestjati gassijiet jew kimiċi għall-ittestjar volatili ħafna (eż. refriġe
ranti). Il-konċentrazzjoni limitata għandha tislet tossiċità inekwivoka
mingħajr ma tikkawża tensjoni bla bżonn għall-annimali jew tolqot it-tul
tal-ħajja tagħhom (3).

Studju dwar id-Detezzjoni ta’ Firxa
11. Qabel ma jingħata bidu għall-istudju ewlieni, jista’ jkun meħtieġ li jsir
studju dwar l-detezzjoni ta’ firxa. Studju dwar id-detezzjoni ta’ firxa
huwa aktar komprensiv minn studju ta’ osservazzjoni minħabba li mhux
limitat għal għażla ta’ konċentrazzjonijiet. It-tagħlim li hemm x’wieħed
jieħu minn studju dwar id-detezzjoni ta’ firxa jista’ jwassal biex l-istudju
ewlieni jirnexxi. Studju dwar id-detezzjoni ta’ firxa jista’, pereżempju,
jipprovdi informazzjoni teknika dwar metodi analitiċi, teħid tad-daqs ta’
partiċelli, sejbien ta’ mekkaniżmi tossiċi, patoloġija klinika u dejta istopa
toloġika u stimi ta’ x’jista’ jkunu konċentrazzjonijiet ta’ NOAEL u MTC fi
studju ewlieni. Id-direttur tal-istudju jista’ jagħżel li juża l-istudju dwar iddetezzjoni ta’ firxa biex jidentifika l-limitu tal-irritazzjoni tas-sistema respi
ratorja (eż. bl-istopatoloġija tas-sistema respiratorja, l-ittestjar tal-funzjoni
pulmonarja jew il-ħasil tal-bronkoalveolari), il-konċentrazzjoni ogħla li
hija tollerata mingħajr tensjoni bla bżonn għall-annimali, u l-parametri li
għandhom jikkaratterizzaw bl-aħjar mod it-tossiċità ta’ kimika għall-ittestjar.

12. Studju dwar id-detezzjoni ta’ firxa jista’ jikkonsisti f’livell wieħed jew aktar ta’
konċentrazzjonijiet. M’għandhomx ikunu esposti aktar minn tliet irġiel u tliet
nisa f’kull livell ta’ konċentrazzjoni. Studju dwar id-detezzjoni ta’ firxa għandu
jdum mill-anqas 5 ijiem u ġeneralment mhux aktar minn 14 jum. Il-motiv għallgħażla ta’ konċentrazzjonijiet għall-istudju ewlieni għandu jingħata fir-rapport
ta’ studju. L-għan tal-istudju ewlieni huwa li tintwera relazzjoni ta’ konċentraz
zjoni-rispons ibbażata fuq dak li huwa mistenni li jkun l-aktar punt ta’ tmiem
sensittiv. Il-konċentrazzjoni baxxa għandha idealment tkun konċentrazzjoni ta’
ebda effett ħażin osservat, filwaqt li l-konċentrazzjoni għolja għandha tislet
tossiċità inekwivoka mingħajr ma tikkawża tensjoni bla bżonn għall-annimali
jew tolqot it-tul tal-ħajja tagħhom (3).
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13. Meta tkun qed issir l-għażla ta’ livelli ta’ konċentrazzjoni għall-istudju dwar
id-detezzjoni ta’ firxa, l-informazzjoni kollha disponibbli għandha titqies li
tinkludi relazzjonijiet ta’ attività strutturata u dejta għal kimiċi simili (ara lparagrafu 3). Studju dwar id-detezzjoni ta’ firxa jista’ jivverifika/jirrifjuta
dawk li jitqiesu li jkunu l-punti ta’ tmiem l-aktar sensittivi bbażati b’mod
mekkaniku, eż. inibizzjoni ta’ kolinesterażi minn organofosfati, formazzjoni
ta’ metemoglobina minn aġenti eritroċitotossiċi, ormoni tat-tirojde (T3, T4)
għal tirotossikanti, proteina, LDH, jew newtrofili f’ħasil tal-bronkoalveolari
għal partiċelli li ftit jinħallu li ma jagħmlux ħsara jew aerosols li jirritaw ilpulmun.

Studju Ewlieni
14. L-istudju ewlieni dwar tossiċità subakuta ġeneralment jikkonsisti fi tliet
livelli ta’ konċentrazzjoni, u wkoll kontrolli konkurrenti negattivi (arja)
u/jew ta’ vejjikoli skont il-ħtieġa (ara l-paragrafu 17). Id-dejta kollha dispo
nibbli għandha tkun utilizzata bħala għajnuna fl-għażla ta’ livelli adatti ta’
espożizzjoni, inklużi r-riżultati ta’ studji sistemiċi ta’ tossiċità, metaboliżmu
u kinetika (għandha ssir enfażi partikolari biex ikunu evitati livelli għoljin
ta’ konċentrazzjoni li jissaturaw proċessi kinetiċi). Kull grupp ta’ test ikollu
fih mill-anqas 10 rodituri (5 rġiel u 5 nisa) li jkunu esposti għall-kimika
għall-ittestjar għal 6 sigħat kuljum fuq bażi ta’ 5 ijiem fil-ġimgħa għal
perjodu ta’ 4 ġimgħat (l-istudju jdum b’kollox 28 jum). L-annimali jistgħu
wkoll ikunu esposti 7 ijiem fil-ġimgħa (eż. meta l-ittestjar ikun ħa farma
ċewtiċi man-nifs). Jekk ikun magħruf li wieħed miż-żewġ sessi jkun aktar
suxxettibbli għal kimika partikolari għall-ittestjar, is-sessi jkunu jistgħu jiġu
esposti f’livelli differenti ta’ konċentrazzjoni biex isir l-aħjar użu millkonċentrazzjoni-rispons kif deskritt fil-paragrafu 15. Jekk speċijiet ta’ rodi
turi minbarra l-firien ikunu esposti mill-imnieħer biss, il-perjodi massimi ta’
espożizzjoni jistgħu jkunu aġġustati biex titnaqqas id-diffikultà speċifika
għal speċi partikolari. Għandu jkun ipprovdut motiv meta l-espożizzjoni
ddum anqas minn 6 sigħat/jum, jew meta jkun meħtieġ li jsir studju ta’
espożizzjoni mill-ġisem kollu li jdum aktar (eż. 22 siegħa/jum) [irreferi għal
GD 39 (2)]. M’għandux jingħata għalf matul il-perjodu ta’ espożizzzjoni
sakemm espożizzjoni ma ddumx aktar minn 6 sigħat. Jista’ jingħata ilma
matul l-espożizzjoni kollha tal-ġisem kollu.

15. Il-konċentrazzjonijiet immirati magħżulin għandhom jidentifikaw l-organu/i
mmirat(i) u juru konċentrazzjoni-rispons ċari:

— Il-livell għoli ta’ konċentrazzjoni għandu jirriżulta f’effetti tossiċi iżda
m’għandux jikkawża sinjali jew letalità li jdumu u li ma jħallux li ssir
evalwazzjoni li tagħmel sens.

— Il-livell(i) intermedju/i ta’ konċentrazzjoni għandhom ikunu spazjati biex
jipproduċu gradazzjoni ta’ effetti tossiċi bejn dawk tal-konċentrazzjoni
baxxa u dawk tal-konċentrazzjoni għolja.

— Il-livell baxx ta’ konċentrazzjoni għandu jipproduċi ftit jew ebda
evidenza ta’ tossiċità.

Studju satellitarju (Riversibbiltà)
16. Studju satellitarju (riversibbiltà) jista’ jintuża biex ikunu osservati r-river
sibbiltà, il-persistenza jew l-okkorrenza mdewma ta’ tossiċità għal perjodu
ta’ wara t-trattament ta’ tul xieraq, iżda ta’ mhux anqas minn 14-il jum.
Gruppi satellitarji (riversibbli) jikkonsistu f’ħames irġiel u ħames nisa
esposti kontemporanjament mal-annimali tal-esperimenti fl-istudju ewlieni.
Gruppi ta’ studju satellitarju (riversibbli) għandhom ikunu esposti għallkimika għall-ittestjar fl-ogħla livell ta’ konċentrazzjoni u għandu jkun
hemm arja konkurrenti u/jew kontrolli ta’ vejjikoli skont il-ħtieġa (ara lparagrafu 17).
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Annimali tal-Kontroll
17. L-annimali tal-kontroll negattiv (arja) konkurrenti għandhom ikunu
mmaniġġati b’mod identiku għall-grupp ta’ annimali tat-test ħlief li huma
jkunu esposti għal arja filtrata milli għal kimika għall-ittestjar. Meta l-ilma
jew sustanza oħra jintużaw biex jassistu il-ġenerazzjoni tal-atmosfera tattest, fl-istudju għandu jkun inkluż grupp ta’ kontroll ta’ vejjikoli, minflok
grupp ta’ kontroll negattiv (arja). Kull meta jkun possibbli għandu jintuża lilma bħala l-vejjikolu. Meta l-ilma jintuża bħala l-vejjikolu, l-annimali ta’
kontroll għandhom ikunu esposti għall-arja bl-istess umdità relattiva bħal
tal-gruppi esposti. L-għażla ta’ vejjikolu adattat għandha tkun ibbażata fuq
studju minn qabel immexxi sewwa jew fuq dejta storika. Jekk it-tossiċità ta’
vejjikolu ma’ tkunx magħrufa sewwa, id-direttur tal-istudju jista’ jagħżel li
juża kemm kontroll negattiv (arja), kif ukoll kontroll ta’ vejjikolu, iżda dan
għandu jkun skuraġġit bil-qawwa. Jekk dejta storika turi li vejjikolu ma
jkunx tossiku, f’dak il-każ ma jkunx hemm ħtieġa għal grupp ta’ kontroll
negattiv (arja) u għandu jintuża biss kontroll ta’ vejjikolu. Jekk studju minn
qabel ta’ kimika għall-ittestjar ifformulata f’vejjikolu ma turi ebda tossiċità,
isegwi li l-vejjikolu ma jkunx tossiku fil-konċentrazzjoni ttestjata u għandu
jintuża dan il-kontroll ta’ vejjikolu.

KONDIZZJONIJIET TA’ ESPOŻIZZJONI
Amministrazzjoni ta’ Konċentrazzjonijiet
18. L-annimali jkunu esposti għall-kimika għall-ittestjar bħala gass, fwar,
aerosol, jew taħlita tagħhom. L-istat fiżiku li jkollu jiġi ttestjat jiddependi
mill-proprjetajiet fiżikokimiċi tal-kimika għall-ittestjar, il-konċentrazzjoni
magħżula, u/jew il-forma fiżika li x’aktarx tkun preżenti matul l-imma
niġġar u l-użu tal-kimika għall-ittestjar. Il-kimiċi għall-ittestjar igroskopiku
u reattivi kimikament għandhom ikunu ttestjati f’kundizzjonijiet ta’ arja
xotta. Għandha tingħata attenzjoni biex ikun evitat li jkunu ġġenerati
konċentrazzjonijiet esplussivi. Il-materjal tal-partiċelli jista’ jkun soġġett
għal proċessi mekkaniċi biex jitnaqqas id-daqs tal-partiċelli. Hija pprovduta
gwida ulterjuri f’GD 39 (2).

Distribuzzjoni tad-Daqs tal-Partiċelli
19. It-teħid tad-daqs tal-partiċelli għandu jsir għall-aerosols kollha u għall-fwar
li jista’ jikkondensa biex jifforma l-aerosols. Biex titħalla jkun hemm espo
żizzjoni tar-reġjuni kollha rilevanti tas-sistema respiratorja, huma rrakko
mandati aerosols b’dijametri aerodinamiċi ta’ medjan ta’ massa (MMAD)
f’firxa minn 1 sa 3 μm b’devjazzjoni ġeometrika standard (σg) fil-firxa ta’
1,5 sa 3,0 (4). Għalkemm għandu jsir sforz raġonevoli biex dan l-istandard
jintlaħaq, għandu jkun ipprovdut ġudizzju espert jekk ma jkunx jista’ jint
laħaq. Pereżempju, il-partiċelli tad-dħaħen tal-metall jistgħu jkunu anqas
minn dan l-istandard, u l-partiċelli u fibri ċċarġjati jistgħu jaqbżuh.

Preparazzjoni tal-Kimika għall-Ittestjar f’Vejjikolu
20. Idealment, il-kimika għall-ittestjar għandha tiġi ttestjata mingħajr vejjikolu.
Jekk ikun meħtieġ jintuża vejjikolu biex ikunu ġġenerati l-konċentrazzjoni
adattata tal-kimika għall-ittestjar u d-daqs tal-partiċelli, l-ilma għandu
jingħata preferenza. Kull darba li kimika għall-ittestjar tinħall f’vejjikolu,
l-istabbiltà tagħha għandha tintwera.

MONITORAĠĠ TAL-KONDIZZJONIJIET TAL-ESPOŻIZZJONI
Fluss tal-Arja fil-Kamra
21. Il-fluss tal-arja fil-kamra tal-espożizzjoni għandu jkun ikkontrollat sewwa,
immonitorjat kontinwament u rreġistrat mill-anqas kull siegħa matul kull
espożizzjoni. Il-monitoraġġ fil-ħin reali tat-konċentrazzjoni atmosferika tattest (jew stabbiltà temporali) huwa kejl integrali tal-parametri dinamiċi
kollha u jipprovdi mezzi indiretti għall-kontroll tal-parametri rilevanti u ddinamiċi kollha tal-inalazzjoni. Jekk il-konċentrazzjoni tkun immonitorjata
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fil-ħin reali, il-frekwenza tal-kejl tal-flussi tal-arja tista’ titnaqqas sa kejl
wieħed għal kull espożizzjoni għal kull jum. Għandha tingħata konsideraz
zjoni speċjali biex tkun evitata l-inalazzjoni mill-ġdid fil-kmamar għallimnieħer biss. Il-konċentrazzjoni tal-ossiġenu għandha tkun mill-anqas ta’
19 % u l-konċentrazzjoni tad-dijossidu tal-karbonju m’għandhiex tkun aktar
minn 1 %. Jekk ikun hemm raġuni biex wieħed jemmen li dan l-istandard
ma jkunx jista’ jitlaħaq, il-konċentrazzjonijiet tal-ossiġenu u tad-dijossidu
tal-karbonju għandhom jitkejlu. Jekk il-kejlijiet fl-ewwel jum ta’ espożiz
zjoni juru li dawn il-gassijiet ikunu ta’ livelli tajbin, ma jkunux meħtieġa
aktar kejlijiet.

Temperatura tal-Kamra u Umdità Relattiva
22. It-temperatura tal-kamra għandha tinżamm f’22 ± 3 °C. L-umdità relattiva
fiż-żona fejn l-annimali jieħdu n-nifs, għal espożizzjonijiet kemm millimnieħer biss, kif ukoll mill-ġisem kollu, għandha tkun immonitorjata
kontinwament u rreġistrata kull siegħa matul kull espożizzjoni meta jkun
possibbli. L-umdità relattiva għandha preferibbilment tinżamm fil-firxa ta’
30 % sa 70 %, iżda din jew ma tkunx tista’ tintlaħaq (eż. meta jkunu
ttestjati taħlitiet abbażi ta’ ilma) jew ma tkunx tista’ titkejjel minħabba
interferenza mill-kimika għall-ittestjar mal-Metodu ta’ Ttestjar.

Kimika għall-Ittestjar: Konċentrazzjoni Nominali
23. Kull meta jkun fattibbli, il-konċentrazzjoni nominali tal-kamra ta’ espożiz
zjoni għandha tkun ikkalkulata u rreġistrata. Il-konċentrazzjoni nominali
hija l-massa ġġenerata ta’ kimika għall-ittestjar diviża bil-volum totali ta’
arja li tkun għaddiet mis-sistema tal-kamra tal-inalazzjoni. Il-konċentraz
zjoni nominali ma tintużax biex tikkaratterizza l-espożizzjoni tal-annimali,
iżda hija paragun tal-konċentrazzjoni nominali u l-konċentrazzjoni attwali
tagħti indikazzjoni tal-effiċjenza ta’ ġenerazzjoni tas-sistema tal-ittestjar, u,
għalhekk, tista’ tintuża biex jinkixfu l-problemi ta’ ġenerazzjoni.

Kimika għall-Ittestjar: Konċentrazzjoni Attwali
24. Il-konċentrazzjoni attwali hija l-konċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar kif
ikun itteħdilha l-kampjun tagħha fiż-żona fejn l-annimali jieħdu n-nifs
f’kamra tal-inalazzjoni. Il-konċentrazzjonijiet attwali jistgħu jinkisbu
b’metodi speċifiċi (eż. teħid dirett ta’ kampjuni, metodi ta’ assorbiment
jew kimiċi reattivi, u karatterizzazzjoni analitika sussegwenti) jew b’metodi
mhux speċifiċi bħal analiżi gravimetrika b’filtru. L-użu ta’ analiżi gravime
trika huwa aċċettabbli biss għal aerosols tat-trab b’komponent wieħed jew
għal aerosols ta’ likwidi ta’ volatilità baxxa u għandu jkun appoġġat minn
karatterizzazzjonijiet adattati ta’ qabel l-istudju speċifiċi għall-kimika għallittestjar. Il-konċentrazzjoni ta’ aerosols tat-trab b’ħafna komponenti tista’
wkoll tkun iddeterminata b’analiżi gravimetrika. Iżda din teħtieġ dejta anali
tika li turi li l-kompożizzjoni tal-materjal tal-ajru tkun simili għall-materjal
tal-bidu. Jekk din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli, tista’ tkun meħtieġa
analiżi mill-ġdid tal-kimika għall-ittestjar (idealment fl-istat tagħha fl-arja)
f’intervalli regolari waqt li jkun għaddej l-istudju. Għal aġenti aerosolizzati
li jistgħu jevaporaw jew jissubblimaw, għandu jintwera li l-fażijiet kollha
kienu nġabru bil-metodu magħżul.

25. Għandu jintuża lott wieħed tal-kimika għall-ittestjar sakemm idum l-istudju,
jekk ikun possibbli, u l-kampjun tat-test għandu jinħażen f’kundizzjonijiet li
jżommu l-purezza, l-omoġeneità u l-istabbiltà tiegħu. Qabel ma jinbeda listudju, għandu jkun hemm karatterizzazzjoni tal-kimika għall-ittestjar,
inkluża l-purezza tagħha, u jekk teknikament fattibbli, l-identità u l-kwanti
tajiet ta’ kontaminanti u impuritajiet identifikati. Dan jista’ jintwera iżda ma
jkunx limitat mid-dejta li ġejja: ħin ta’ ritenzjoni u erja relattiva fl-ogħla
livell, piż molekulari minn spettrometrija tal-massa jew minn analiżi kroma
tografika ta’ gass, jew minn stimi oħra. Għalkemm l-identità tal-kampjun
tat-test mhix ir-responsabbiltà tal-laboratorju tat-test, jista’ jkun prudenti
għal-laboratorju tat-test li jikkonferma l-karatterizzazzjoni tal-isponser
għall-anqas b’mod limitat (eż. lewn, natura fiżika, eċċ.).
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26. L-atmosfera ta’ espożizzjoni għandha tinżamm kostanti daqa kemm ikun
prattikabbli. Jista’ jintuża apparat ta’ monitoraġġ f’ħin reali, bħalma huwa
fotomiter tal-aerosol għal aerosols jew analizzatur tal-idrokarbur totali għallfwar biex tintwera l-istabbiltà tal-kundizzjonijiet ta’ espożizzjoni. Il-konċen
trazzjonijiet attwali tal-kamra għandhom jitkejlu mill-anqas 3 darbiet matul
kull jum ta’ espożizzjoni għal kull livell ta’ konċentrazzjoni. Jekk dan ma
jkunx jista’ jsir minħabba rati limitati ta’ fluss ta’ arja jew minħabba
konċentrazzjonijiet baxxi, ikun aċċettabbli kampjun wieħed għal kull
perjodu ta’ espożizzzjoni. Idealment, dan il-kampjun għandu mbagħad
jinġabar tul il-perjodu kollu ta’ espożizzzjoni. Il-kampjuni individwali talkonċentrazzjoni tal-kamra jistgħu jkollhom devjazzjoni mill-konċentrazzjoni
medja tal-kamra b’mhux aktar minn ± 10 % għall-gassijiet u l-fwar, u
b’mhux aktar minn ± 20 % għall-aerosols likwidi jew solidi. Il-ħin biex
tinkiseb ekwilibrazzjoni tal-kamra (t95) għandu jkun ikkalkulat u rrappurtat.
Id-durata ta’ espożizzjoni tkopri l-ħin li fih il-kimika għall-ittestjar tkun
iġġenerata. Din tqis il-ħinijiet meħtieġa biex jinkisbu l-ekwilibrazzjoni
(t95) u d-degradazzjoni tal-kamra. Il-gGwida għal stima ta’ t95 tinsab
f’GD 39 (2).

27. Għal taħlitiet kumplessi ħafna li jikkonsistu f’gassijiet/fwar u aerosols (eż.
atmosferi ta’ kombustjoni u kimiċi għall-ittestjar imħaddmin minn prodot
ti/mezzi ta’ użu finali b’għan speċifiku), kull fażi tista’ taġixxi b’mod
differenti f’kamra tal-inalazzjoni. Għalhekk, għandha tintgħażel mill-anqas
sustanza indikatriċi waħda (analita), normalment is-sustanza attiva prinċipali
fit-taħlita, ta’ kull fażi (gass/fwar u aerosol). Meta l-kimika għall-ittestjar
tkun taħlita, il-konċentrazzjoni analitika għandha tkun irrappurtata firrigward tat-taħlita totali, u mhux biss għall-ingredjent attiv jew għassustanza indikatriċi (analita). L-informazzjoni addizzjonali dwar konċentraz
zjonijiet attwali tinsab f’GD 39 (2).

Kimika għall-Ittestjar: Distribuzzjoni tad-Daqs tal-Partiċelli
28. Id-distribuzzjoni tad-daqs tal-partiċelli tal-aerosols għandha tkun iddetermi
nata mill-anqas kull ġimgħa għal kull livell ta’ konċentrazzjoni billi jintuża
impattur kaskata jew strument alternattiv, bħall-għodda ajrudinamika li
tagħti d-daqs lill-partiċelli (APS). Jekk tkun tista’ tinkiseb ekwivalenza
tar-riżultati miksubin minn impattur kaskata u mill-istrument alternattiv,
f’dak il-każ l-istrument alternattiv ikun jista’ jintuża tul l-istudju kollu.

29. It-tieni mezz, bħal filtru gravimetriku jew impinger/gas bubbler, għandu
jintuża b’mod parallell mal-istrument primarju biex jikkonferma l-effiċjenza
tal-istrument primarju fil-ġabra. Il-konċentrazzjoni tal-massa miksuba b’ana
liżi tad-daqs tal-partiċelli għandha tkun fil-limiti raġonevoli tal-konċentraz
zjoni tal-massa miksuba b’analiżi b’filtru [ara GD 39 (2)]. Jekk tkun tista’
tintwera ekwivalenza fil-konċentrazzjonijiet kollha ttestjati fil-fażi bikrija
tal-istudju, f’dak il-każ kejlijiet ta’ konferma ulterjuri jistgħu jitħallew
barra. Biex jinżamm trattament xieraq tal-annimali, għandhom jittieħdu
miżuri biex tkun imminimizzata dejta inkonklussiva li tista’ twassal għal
ħtieġa ta’ ripetizzjoni tal-istudju.

30. It-teħid tad-daqs tal-partiċelli għandu jsir għal fwar jekk ikun hemm xi
possibbiltà li tista’ tirriżulta kondensazzjoni ta’ fwar fil-formazzjoni ta’
aerosol, jew jekk jinstabu partiċelli f’atmosfera ta’ fwar b’potenzjal għallfażijiet imħallta.

OSSERVAZZJONIJIET
31. L-annimali għandhom ikunu osservati klinikament qabel, matul u wara lperjodu ta’ espożizzzjoni. Jistgħu jkunu indikati osservazzjonijet aktar ta’
spiss skont ir-rispons tal-annimali matul l-espożizzjoni. Meta l-osservazzjoni
tal-annimali tkun imfixkla bl-użu ta’ tubi ta’ trażżin tal-annimali, bi kmamar
għall-ġisem kollu mixgħulin ħażin, jew b’atmosferi opaki, l-annimali
għandhom ikunu osservati bir-reqqa wara l-espożizzjoni. L-osservazzjonijiet
qabel l-espożizzjoni tal-jum li jkun imiss jistgħu jivvalutaw kwalunkwe
riversibbiltà jew effetti tossiċi li jkunu marru aktar għall-agħar.
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32. L-osservazzjonijiet kollha jiġu rreġistrati b’reġistri individwali miżmumin
għal kull annimal. Meta l-annimali jinqatlu għal raġunijiet umani jew jins
tabu mejta, il-ħin tal-mewt għandu jiġi rreġistrat b’mod preċiż kemm jista’
jkun.

33. L-osservazzjonijiet mal-ġenb tal-gaġġa għandhom jinkludu bidliet fil-ġilda u
l-pil, l-għajnejn, u l-membrani mukużi; il-bidliet fis-sistema respiratorja u
ċirkulatorja, il-bidliet fis-sistema nervuża, u l-bidliet fl-attività somatomo
torja u fix-xejriet tal-imġiba. Attenzjoni għandha tkun diretta għall-osservaz
zjonijiet ta’ tregħid, konvulżjonijiet, tbeżliq, dijarea, letarġija, rqad u koma.
Il-kejl tat-temparaturi tar-rektum jista’ jipprovdi evidenza li ssostni
bradipnea riflessa jew ipo/ipertermja relatati mat-trattament jew l-għeluq.
Jistgħu jkunu inklużi valutazzjonijiet addizzjonali fil-protokoll ta’ studju
bħal kinetika, monitoraġġ bijoloġiku, funzjoni tal-pulmun, ritenzjoni ta’
materjali li ftit jinħallu li jinġemgħu fit-tessut tal-pulmun, u bidliet flimġiba.

PIŻIJIET TAL-ĠISEM
34. Il-piżijiet tal-annimali indivdwali għandhom jiġu rreġistrati ftit qabel lewwel espożizzjoni (jum)), u darbtejn fil-ġimgħa wara din (pereżempju:
nhar ta’ Ġimgħa u nhar ta’ Tnejn biex juru l-irkupru matul tmiem il-ġimgħa
mingħajr espożizzjoni jew matul intervall tal-ħin biex jippermetti valuaz
zjoni tat-tossiċità sistematika) jew fil-mument tal-mewt jew l-ewtanażja.
Jekk ma jkunx hemm effetti fl-ewwel ġimagħtejn (2), il-piżijiet tal-ġisem
jistgħu jitkejlu kull ġimgħa għall-bqija tal-istudju. L-annimali satellitarji
(riversibbli) (jekk użati) għandhom jibqgħu jintiżnu kull ġimgħa tul ilperjodu kollu ta’ rkupru. Fi tmiem l-istudju, l-annimali kollha għandhom
jintiżnu ftit qabel il-qatla biex titħalla ssir kalkulazzjoni imparzjali talproporzjonijiet tal-organi mal-piżijiet tal-ġisem.

KONSUM TAL-IKEL U L-ILMA
35. Il-konsum tal-ikel għandu jitkejjel kull ġimgħa. Il-konsum tal-ilma wkoll
jista’ jitkejjel.

PATOLOĠIJA KLINIKA
36. Il-valutazzjonijiet tal-patoloġija klinika għandhom isiru għall-annimali
kollha, inklużi annimali ta’ kontroll u satellitarji (riversibbli), meta jinqatlu.
L-intervall ta’ ħin bejn tmiem l-espożizzjoni u l-ġbir tad-demm għandu jiġi
rreġistrat, l-aktar meta l-kostituzzjoni mill-ġdid tal-punt ta’ tmiem indirizzat
tkun mgħaġġla. It-teħid ta’ kampjuni wara tmiem espożizzjoni huwa indikat
għal dawk il-parametri b’nofs ħajja plażmatika qasira (eż. COHb, CHE, and
MetHb).

37. It-Tabella 1 telenka l-parametri ta’ patoloġija klinika li ġeneralment ikunu
meħtieġa għall-istudji tossikoloġiċi kollha. L-analiżi tal-awrina ma tkunx
meħtieġa abbażi ta’ rutina, iżda tista’ ssir meta titqies utli bbażata fuq
tossiċità mistennija jew osservata. Id-direttur tal-istudju jista’ jagħżel li
jivvaluta parametri addizzjonali biex jikkaratterizza aħjar it-tossiċità ta’
kimika għall-ittestjar (eż. kolinesterażi, lipidi, ormoni, bilanċ ta’ aċidu/bażi,
metemoglobina jew korpi ta’ Heinz, kinażi tal-kreatina, proporzjon ta’
mjelojde/eritrojde, troponini, gassijiet ta’ demm arterjali, deidroġenażi lattat,
deidroġenażi tas-sorbitol, glutamat ta’ deidroġenażi u gamma glutamil trans
peptidażi).
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Tabella 1
Parametri Standard ta’ Patoloġija Klinika
Ematoloġija

Għadd ta’ eritroċiti

Għadd totali ta’ lewkoċiti

Ematokrit

Għadd differenzjali ta’ lewkoċiti

Konċentrazzjoni ta’ emoglobina

Għadd ta’ pjastrini

Emoglobina korpuskulari medja

Potenzjal
għal
(agħżel wieħed):

Volum korpuskulari medju

emboliżmu

— Ħin protrombin
Konċentrazzjoni ta’ emoglobina korpus
— Ħin ta’ emboliżmu
kulari medja
— Ħin tromboplastin parzjali

Retikuloċiti

Kimika klinika

Glukożju (*)

Aminotransferażi tal-alanina

Kolesterol totali

Aspartate aminotransferażi

Trigliċeridi

Fosfatażi alkalina

Nitroġenu tal-urea tad-demm

Potassju

Bilirubina totali

Sodju

Kreatinina

Kalċju

Proteina totali

Fosforu

Albumina

Klorur

Globulina
Analiżi tal-awrina (fakultattiva)

Dehra (lewn u turbidità)

Proteina totali

Volum

Glukożju

Gravità speċifika jew ożmolalità

Demm/ċelluli tad-demm

pH
(*) Minħabba li perjodu ta’ sawm fit-tul jista’ jintroduċi parzjalità fil-kejl talglukożju għall-annimali ttrattati ma’ dawk tal-kontroll, id-direttur tal-istudju
għandu jiddetermina jekk ikunx sewwa li jsajjem lill-annimali. Jekk jintuża
perjodu ta’ sawm, dan għandu jkun adattat għall-ispeċi użata; għall-far dan
jista’ jkun 16-il siegħa (sawm tul il-lejl). Determinazzjoni ta’ glukożju għassawm tista’ ssir wara sawm tul il-lejl matul l-aħħar ġimgħa ta’ espożizzjoni,
jew wara sawm tul il-lejl qabel awtopsja (f’dan l-aħħar każ flimkien mal-para
metri patoloġiċi kliniċi l-oħra kollha).

38. Meta jkun hemm evidenza li s-sistema respiratorja inferjuri (jiġifieri, lalveoli) tkun is-sit primarju ta’ depożizzjoni u ritenzjoni, f’dak il-każ ilħasil tal-bronkoalveolari (BAL) jista’ jkun it-teknika ta’ għażla biex ikunu
analizzati kwantitattivament parametri b’effett ta’ doża abbażi ta’ ipoteżi li
jiffokaw fuq l-alveolitis, l-infjammazzjoni pulmonari, u l-fosfolipidożi. Dan
jippermetti li jkunu investigati sewwa bidliet ta’ doża-rispons u ta’ perkors
ta’ żmien meta jkun hemm ħsara alveolari. Il-fluwidu BAL jista’ jkun
analizzat għal għedud totali u differenzjali ta’ lewkoċiti, proteina totali u
deidroġenażi lattat. Parametri oħra li jistgħu jitqiesu huma dawk li jindikaw
ħsara liżosomali, fosfolipidożi, fibrożi u infjammazzjoni irritanti jew aller
ġika li tista’ tinkludi d-determinazzjoni ta’ ċitokines/kejmokines proinfjam
matorji. Il-kejlijiet BAL ġeneralment jikkumplimentaw ir-riżultati minn
eżamijiet ta’ istopatoloġija iżda ma jistgħux jeħdulhom posthom. Gwida
dwar kif isir il-ħasil tal-pulmuni tinsab f’GD 39 (2).
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PATOLOĠIJA MAKROSKOPIKA U PIŻIJIET TAL-ORGANI
39. L-annimali kollha tat-test, inklużi dawk li jmutu matul it-test jew li
jitneħħew mill-istudju għal raġunijiet ta’ trattament xieraq tal-annimali,
għandhom ikunu soġġetti għal żvinar sħiħ (jekk ikun jista’ jsir) u għal
awtopsja makroskopika. Il-ħin bejn it-tmiem tal-aħħar espożizzjoni ta’
kull annimal u meta jinqatel għandu jiġi rreġistrat. Jekk ma tkunx tista’
ssir awtopsja minnufih wara li jkun instab annimal mejjet, l-annimal għandu
jitkessaħ (mhux iffriżat) f’temperatura baxxa biżżejjed biex tkun immini
mizzata awtoliżi. Awtopsji għandhom isiru malajr kemm jista’ jkun,
normalment f’jum jew tnejn. Il-bidliet patoloġiċi makroskopiċi kollha
għandhom jiġi rreġistrati għal kull annimal b’attenzjoni partikolari għal
kull bidla fis-sistema respiratorja.
40. It-Tabella 2 telenka l-organi u t-tessuti li għandhom ikunu ppreservati
f’midjum adattat matul awtopsja makroskopika għal eżami istopatoloġiku.
Il-preservazzjoni tal-organi u tat-tessuti [mqegħdin flimkien] u ta’ kull
organu u tessut ieħor tkun fid-diskrezzjoni tad-direttur tal-istudju. L-organi
mitkubin b’tipa grassa għandhom jintraqmu u jintiżnu mxarbin malajr
kemm jista’ jkun wara d-dissezzjoni biex ikun evitat it-tnixxif. It-tirojde u
l-epididimi għandhom jintiżnu biss jekk ikun meħtieġ minħabba li ċ-ċelloli
mill-irqim jistgħu jfixklu l-evalwazzjoni istopatoloġika. It-tessuti u l-organi
għandhom jitqiegħdu f’10 % ta’ formalina newtralizzata jew f’fissattiv
adattat ieħor malli ssir l-awtopsja, u mhux f’anqas minn 24-48 siegħa
qabel l-irqim skont il-fissattiv li għandu jintuża.
Tabella 2
Organi u Tessuti Ippreservati Matul Awtopsja Makroskopika
Adrenali

Bżieżaq seminali

Mudullun tal-għadam (u/jew aspirat frisk)

Nerv vertebrali (ċervikali, midtoraċiku u
lumbari)

Moħħ (inklużi taqsimiet taċ-ċerebru, ċervel
lett, u medulla/meżoċefalu)
Milsa
[Għajnejn (retina, nerv ottiku) u tebqiet lgħajnejn]
Qalb
Kliewi
Larinġi (3 livelli, 1 livell biex jinkludi l-bażi
tal-epiglotta)
Fwied
Pulmun (id-denduliet kollha f’livell wieħed,
inklużi l-bronki ewlenin)

Stonku
Testikoli
Timu
Tirojde
Trakea (mill-anqas 2 livelli inkluża 1
taqsima lonġitudinali tul il-karina u 1
taqsima trasversali)
[Bużżieqa tal-awrina]

Utru
Nodi limfatiċi mir-reġjun ilarju tal-pulmun,
speċjalment għal kimiċi f’partiċelli għall- Il-leżjonijiet kbar kollha
ittestjar li ftit jinħallu. Għal eżamijiet u/jew
studji aktar fil-fond b’fokus immunoloġiku,
jistgħu jitqiesu nodi limfatiċi addizzjonali,
eż. dawk mir-reġjuni medjastinali, ċervikali/
submandibulari u/jew awrikulari.
It-tessuti nażofarinġali (mill-anqas 4 livelli; 1
livell biex jinkludi l-kanal nażofarinġali u tTessut Limfojde b’Assoċjazzjoni Nażali
(NALT)
Esofagu
[Basla tax-xamm]
Ovarji
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41. Il-pulmuni għandhom jitneħħew intatti, jintiżnu u jiddaħħlu b’fissattivi
adatti bi pressjoni ta’ 20-30 cm ta’ ilma biex ikun żgurat li tinżamm listruttura tagħhom (5). Għandhom jinġabru taqsimiet għad-denduliet kollha
f’livell wieħed, inklużi l-bronki ewlenin, iżda jekk isir il-ħasil tal-pulmuni,
id-dendula mhux maħsula għandha titqiegħed fit-taqsima bi tliet livelli
(mhux taqsimiet tas-serje).

42. Għandhom ikunu eżaminati mill-anqas 4 livelli tat-tessuti nażofarinġali, li
wieħed minnhom għandu jinkludi l-kanal nażofarinġali, (5, 6, 7, 8, 9) biex
jitħalla jsir eżami adegwat tal-epitelju mimli qxur, tranżizzjonali (respira
torju mhux vibrali), respiratorju (respiratorju vibrali) u tax-xamm, u tattessut limfatiku tat-tisfija (NALT; 10, 11). Għandhom ikunu eżaminati
tliet livelli tal-larinġi, u wieħed minn dawn il-livelli għandu jinkludi lbażi tal-epiglotta (12). Għandhom ikunu eżaminati mill-anqas żewġ livelli
tat-trakea, inkluża taqsima waħda lonġitudinali tul il-karina minn fejn ilbronki estrapulmonari jinqasmu fi tnejn u taqsima waħda trasversali.

ISTOPATOLOĠIJA
43. Evalwazzjoni istopatoloġika tal-organi u tat-tessuti kollha elenkati fitTabella 2 għandha ssir għall-gruppi ta’ kontroll u ta’ konċentrazzjoni għolja,
u għall-annimali kollha li jmutu jew jinqatlu matul l-istudju. Għandha
tingħata attenzjoni partikulari lis-sistema respiratorja, organi mmirati u
leżjonijiet kbar. L-organi u t-tessuti li jkollhom leżjonijiet fil-grupp ta’
konċentrazzjoni għolja għandhom ikunu eżaminati fil-gruppi kollha. Iddirettur tal-istudju jista’ jagħżel li jagħmel evalwazzjonijiet istopatoliġiċi
għal gruppi addizzjonali biex juri rispons ċar ta’ konċentrazzjoni. Meta
jintuża grupp satellitarju (riversibbli), għandha ssir evalwazzjoni istopatolo
ġika għat-tessuti u l-organi kollha identifikati bħala li jkunu juru effetti filgruppi ttrattati. Jekk ikun hemm għadd eċċessiv ta’ mwiet bikrija jew
problemi oħra fil-grupp ta’ espożizzjoni għolja li jippreġudikaw is-sinifikat
tad-dejta, il-konċentrazzjoni aktar baxxa li jkun imiss għandha tkun eżami
nata istopatoloġikament. Għandu jsir sforz biex osservazzjonijiet gravi
jitqabblu ma’ sejbiet mikroskopiċi.

DEJTA U RAPPURTAR
Dejta
44. Għandha tkun ipprovduta dejta dwar annimali individwali dwar il-piżijiet
tal-ġisem, il-konsum ta’ ikel, il-patoloġija klinika, il-patoloġija makrosko
pika, il-piżijiet ta’ organi u l-istopatoloġija. Dejta dwar osservazzjonijiet
kliniċi għandha tinġabar fil-qosor f’forma tabulari li turi għal kull grupp
tat-test l-għadd ta’ annimali użati, l-għadd ta’ annimali li jkunu wrew sinjali
speċifiċi ta’ tossiċità, l-għadd ta’ annimali li jkunu nstabu mejta matul it-test
jew li jkunu nqatlu għal raġunijiet umani, il-ħin tal-mewt ta’ kull annimal,
deskrizzjoni u perkors ta’ żmien ta’ effetti tossiċi u riversibbiltà, u sejbiet
minn awtopsji. Ir-riżultati kollha, kwantitattivi u inċidentali, għandhom
ikunu evalwati b’metodu ta’ statistika adattat. Jista’ jintuża kull metodu
ta’ statistika ġeneralment aċċettat u l-metodi ta’ statistika għandhom jint
għażlu matul it-tfassil tal-istudju.

Rapport tat-Test
45. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja, kif jixraq:

Annimali tat-test u trobbija

— Deskrizzjoni tal-kundizzjonijiet tal-gaġġa, inkluż: għadd (jew bidla flgħadd) tal-annimali għal kull gaġġa, materjal għall-irqad, temperatura
ambjentali u umdità relattiva, fotoperjodu u identifikazzjoni tad-dieta.
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— Speċi/razza użata u ġustifikazzjoni għall-użu ta’ speċi minbarra l-far;
Jistgħu jkunu pprovduti sors u dejta storika, jekk ikunu minn annimali
esposti f’kundizzjonijiet simili ta’ espożizzjoni, abitazzjoni u sawm.
— Għadd, età u sess tal-annimali.
— Metodu ta’ każwalità.
— Deskrizzjoni ta’ kull kondizzjonament qabel it-test inklużi dieta,
kwarantina u trattament għall-mard.
Kimika għall-ittestjar
— Natura fiżika, purezza, u, fejn ikun rilevanti, proprjetajiet fiżikokimiċi
(inkluża isomerizzazzjoni).
— Dejta ta’ identifikazzjoni u n-Numru tar-Reġistru tal-Chemical Abstract
Services (CAS), jekk ikunu magħrufa;
Vejjikolu
— Ġustifikazzjoni għal użu ta’ vejjikolu u ġustifikazzjoni għal għażla talvejjikolu (jekk ma jkunx ilma);
— Dejta storika jew konkurrenti li turi li l-vejjikolu ma jfixkilx ir-riżultat
tal-istudju;
Kamra tal-inalazzjoni
— Deskrizzjoni dettaljata tal-kamra tal-inalazzjoni inkluż volum u dija
gramma.
— Sors u deskrizzjoni ta’ tagħmir użat għall-espożizzjoni tal-annimali, kif
ukoll ġenerazzjoni tal-atmosfera.
— Tagħmir għall-kejl tat-temperatura, umdità, daqs ta’ partiċelli u konċen
trazzjoni attwali;
— Sors ta’ arja u sistema użata għal kondizzjonament.
— Metodi użati għall-kalibrazzjoni ta’ tagħmir biex tkun żgurata atmosfera
omoġenea tat-test.
— Differenza ta’ pressjoni (pożittiva jew negattiva).
— Portijiet ta’ espożizzjoni għal kull kamra (imnieħer biss); tqegħid talannimali fil-kamra (ġisem kollu).
— Stabbiltà tal-atmosfera tat-test.
— Post tas-sensuri tat-temperatura u tal-umdità u teħid ta’ kampjuni talatmosfera tat-test fil-kamra;
— Trattament ta’ arja pprovduta/estratta.
— Rati ta’ fluss tal-arja, rata ta’ fluss ta’ arja/port ta’ espożizzjoni (mnieħer
biss), jew toqol tal-annimali/kamra (ġisem kollu).
— Ħin għall-ekwilibriju tal-kamra tal-inalazzjoni (t95).
— Għadd ta’ bidliet fil-volum kull siegħa;
— Apparati ta’ metraġġ (jekk applikabbli).
Dejta ta’ espożizzjoni
— Motiv għal għażla ta’ konċentrazzjoni mmirata fl-istudju ewlieni.
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— Konċentrazzjonijiet nominali (massa totali tal-kimika għall-ittestjar iġġe
nerata għal ġol-kamra tal-inalazzjoni diviża bil-volum ta’ arja li tkun għad
diet mill-kamra).
— Konċentrazzjonijiet attwali tal-kimika għall-ittestjar miġbura miż-żona
tal-inalazzjoni tal-annimali; għal taħlitiet li jipproduċu forom fiżiċi etero
ġenji (gassijiet, fwar, aerosols); kull waħda tista’ tkun analizzata sepa
ratament.
— Il-konċentrazzjonijiet kollha tal-arja għandhom ikunu rrappurtati f’uni
tajiet ta’ massa (mg/l mg/m3, eċċ.) milli f’unitajiet ta’ volum (ppm, ppb,
eċċ.).
— Distribuzzjoni tad-daqs tal-partiċelli, dijametru ajrudinamiku ta’ medjan
tal-massa (MMAD), u devjazzjoni ġeometrika standard (σg), inkluż ilmetodi ta’ kalkulazzjoni tagħhom. Għandha tkun irrappurtata analiżi
individwali ta’ kull daqs ta’ partiċella.
Kundizzjonijiet tat-test
— Dettalji tal-preparazzjoni tal-kimika għall-ittestjar, inklużi dettalji ta’ kull
proċedura użata biex jitnaqqas id-daqs tal-partiċelli ta’ solidi jew biex
ikunu ppreparati soluzzjonijiet tal-kimika għall-ittestjar.
— Deskrizzjoni (preferibbilment inkluża dijagramma) tat-tagħmir użat biex
tkun iġġenerata l-atmosfera tat-test u biex l-annimali jkunu esposti għallatmosfera tat-test.
— Dettalji tat-tagħmir użat biex jimmonitorja t-temperatura tal-kamra, lumdità u l-fluss ta’ arja fil-kamra (jiġifieri żvilupp ta’ kurva ta’ kalibraz
zjoni).
— Dettalji tat-tagħmir użat biex jinġabru kampjuni għad-determinazzjoni
tal-konċentrazzjoni tal-kamra u d-distribuzzjoni tad-daqs tal-partiċelli.
— Dettalji tal-metodu analitiku kimiku użat u tal-validazzjoni tal-metodu
(inkluża l-effiċjenza fl-irkupru tal-kimika għall-ittestjar mill-midjum tatteħid tal-kampjuni);
— Metodu ta’ każwalità fl-assenjazzjoni ta’ annimali lil gruppi ta’ ttestjar u
ta’ kontroll.
— Dettalji tal-kwalità tal-ikel u tal-ilma (inklużi tip ta’ dieta/sors, sors talilma).
— Il-motiv għall-għażla tal-konċentrazzjonijiet tat-test.
Riżultati
— Tabulazzjoni tat-temperatura tal-kamra, l-umdità u l-fluss tal-arja.
— Tabulazzjoni tad-dejta ta’ konċentrazzjoni nominali u attwali tal-kamra.
— Tabulazzjoni ta’ dejta dwar id-daqs tal-partiċelli, inklużi dejta ta’ ġbir
ta’ kampjuni analitiċi, distribuzzjoni tad-daqs tal-partiċelli u kalkulaz
zjonijiet tal-MMAD u σg.
— Tabulazzjoni ta’ dejta dwar rispons u ta’ livell ta’ konċentrazzjoni għal
kull annimal (jiġifieri, annimali li juru sinjali ta’ tossiċità, inklużi morta
lità, natura, severità, iż-żmien meta jfaqqgħu u durata tal-effetti).
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— Tabulazzjoni tal-piżijiet individwali ta’ kull annimal.
— Tabulazzjoni tal-konsum tal-ikel
— Tabulazzjoni ta’ dejta ta’ patoloġija klinika
— Sejbiet minn awtopsji u sejbiet istopatoloġiċi għal kull annimal, jekk
disponibbli.
— Tabulazzjoni ta’ kull parametru ieħor imkejjel
Diskussjoni u interpretazzjoni tar-riżultati
— Għandha ssir enfażi partikolari għad-deskrizzjoni tal-metodi użati biex
jissodisfaw il-kriterji ta’ dan il-Metodu ta’ Ttestjar, eż. il-konċentraz
zjoni limitata jew id-daqs tal-partiċelli.
— Għandu jkun indirizzat jekk jistax ikun hemm respirazzjoni fil-partiċelli,
meqjusin is-sejbiet globali, speċjalment jekk il-kriterji tad-daqs tal-parti
ċelli ma setgħux jitħarsu;
— Il-konsistenza tal-metodi użati biex ikunu ddeterminati l-konċentrazzjo
nijiet nominali u attwali, u r-relazzjoni ta’ konċentrazzjoni attwali malkonċentrazzjoni nominali għandhom ikunu inklużi fil-valutazzjoni
globali tal-istudju;
— Il-kawża probbbali tal-mewt u l-modalità predominanti tal-azzjoni (siste
mika versus lokali) għandhom ikunu indirizzati.
— Għandha tingħata spjegazzjoni jekk kienx hemm ħtieġa li b’mod uman
jinqatlu annimali muġugħa jew li jkunu wrew sinjali ta’ diffikultà u li
jdumu, abbażi tal-kriterji fid-Dokument ta’ Gwida tal-OECD dwar ilPunti ta’ Tmiem b’Mod Uman (3).
— L-organu/i mmirat(i) għandu/hom jiġi/u identifikat/i.
— NOAEL u LOAEL għandhom ikunu ddeterminati.
LETTERATURA:
(1) OECD (1981). Subchronic Inhalation Toxicity Testing, Original Test Guide
line No 412, Environment Directorate, OECD, Paris.
(2) OECD (2009). Guidance Document on Acute Inhalation Toxicity Testing,
Environmental Health and Safety Monograph Series on Testing and Assess
ment No. 39, ENV/JM/MONO(2009)28, OECD, Paris.
(3) OECD (2000). Guidance Document on the Recognition, Assessment and
Use of Clinical Signs as Humane Endpoints for Experimental Animals Used
in Safety Evaluation, Environmental Health and Safety Monograph Series
on Testing and Assessment No. 19, ENV/JM/MONO(2000)7, OECD, Paris.
(4) Whalan JE and Redden JC (1994). Interim Policy for Particle Size and
Limit Concentration Issues in Inhalation Toxicity Studies. Office of Pesti
cide Programs, United States Environmental Protection Agency.
(5) Dungworth DL, Tyler WS, Plopper CE (1985). Morphological Methods for
Gross and Microscopic Pathology (Chapter 9) in Toxicology of Inhaled
Material, Witschi, H.P. and Brain, J.D. (eds), Springer Verlag Heidelberg,
pp. 229-258.
(6) Young JT (1981). Histopathological examination of the rat nasal cavity.
Fundam. Appl. Toxicol. 1: 309-312.
(7) Harkema JR (1990). Comparative pathology of the nasal mucosa in labo
ratory animals exposed to inhaled irritants. Environ. Health Perspect. 85:
231-238.
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humans. In: Waalkes MP u Ward JM (eds) Carcinogenesis. Target Organ
Toxicology Series, Raven Press, New York, 215-263.
(9) Mery S, Gross EA, Joyner DR, Godo M, Morgan KT (1994). Nasal
diagrams: A tool for recording the distribution of nasal lesions in rats
and mice. Toxicol. Pathol. 22: 353-372.
(10) Kuper CF, Koornstra PJ, Hameleers DMH, Biewenga J, Spit BJ, Duijvestijn
AM, Breda Vriesman van PJC, Sminia T (1992). The role of nasopharyn
geal lymphoid tissue. Immunol. Today 13: 219-224.
(11) Kuper CF, Arts JHE, Feron VJ (2003). Toxicity to nasal-associated lymp
hoid tissue. Toxicol. Lett. 140-141: 281-285.
(12) Lewis DJ (1981). Mitotic Indices of Rat Laryngeal Epithelia. Journal of
Anatomy 132(3): 419-428.
(13) Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ
tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u
1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006
(ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONI
Kimika għall-Ittestjar:

Kull sustanza jew taħlita ttestjata bl-użu ta’ dan ilMetodu ta’ Ttestjar.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 325
▼B
B.9.

DOŻI REPETUTI (28 JUM) TOSSIĊITÀ (DERMALI)

1.

METODU

1.1.

INTRODUZZJONI
Ara l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B (A).

1.2.

DEFINIZZJONIJIET
Ara l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B (B).

1.3.

SUSTANZI TA’ REFERENZA
Xejn.

1.4.

PRINCIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Is-sustanza tat-test hija somministrata b’mod orali, ta’ kuljum, b’dożi
meqjusa lil diversi gruppi ta’ annimali sperimentali, b’doża waħda
tkun użata ma kull grupp matul perjodu ta’ 28 jum. Matul il-perjodu
ta’ l-amministrazzjoni, l-annimali huma osservati ta’ kuljum sabiex
ikunu skoperti sinjali tat-tossiċità. Annimali li jmutu matul it-test
ikollhom awtopsija tal-mewt u l-konklużjoni tat-test li l-annimali li
jibqgħu ħajjin ikollhom ukoll l-awtopsija ta’ wara l-mewt.

1.5.

KRITERJA TAL-KWALITÀ
Xejn.

1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST

1.6.1.

Preparazzjonijiet
L-annimali huma miżmuma f’fondi sperimentali u f’kundizzjonijiet
tal-għalf għal mill-anqas ħamest ijiem. Qabel it-test, annimali adulti
żgħażagħ b’saħħithom huma magħżula b’mod kif jinzerta u assenjati
lejn gruppi għat-trattament. Xi ftit qabel it-testijiet, il-pil huwa
maqtugħ miż-żona dorsali tad-dahar ta’ l-annimali tat-test. It-tqaxxir
jista’ jkun użat imma għandu jkun imwettaq madwar 24 siegħa qabel
it-test. Ir-repetizzjoni tal-qtugħ jew tat-tqaxxir normalment ikun
meħtieġ f’intervalli ta’ madwar darba fil-ġimgħa. Meta jsir il-qtugħ
jew it-tqaxxir tal-pil, kura għandha tittieħed sabiex ikun evitat xi grif
fil-ġilda li jkunu jistgħu jibdlu l-permeabbiltà tagħha. Mhux anqas
minn 10 % tal-wiċċ tal-ġisem għandu jkun imnaddaf għall-applikazz
joni tas-sustanza tat-test. Il-piż ta’ l-annimali għandu jkun meqjus
meta tkun deċiża ż-żona li għandha tkun imnaddfa u l-qisien kollha
tal-koperta. Meta jsiru testijiet tas-solidi, li jistgħu ikunu pulverizzati
jekk xieraq, is-sustanza tat-test għandha tkun b’umidità suffiċjenti blilma, jew, meta meħtieġ, apparat adattat sabiex jassigura kuntatt
tajjeb mal-ġilda. Sustanzi likwidi tat-test huma ġeneralment użati
mingħajr ma jkunu mrattba. Applikazzjoni odjerna bħala bażi ta’
minn ħamsa sa sebat ijiem fil-ġimgħa hija użata.

1.6.2.

Kundizzjonijiet tat-test

1.6.2.1.

Annimali sperimentali
Firien jew fniek, jew fniek ta’ l-indi adulti jistgħu ikunu użati.
Speċje oħrajn jistgħu ikunu użati imma l-użu tagħhom ikun jeħtieġ
ġustifikazzjoni.
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Fil-bidu ta’ kull test, il-medda tal-varjazzjoni fil-piż ta’ l-annimali
użati m’għandhiex teċċedi ± 20 % tal-valur medju kif xieraq.

1.6.2.2.

Numru u sess.
Mill-anqas 10 annimali gerriema (ħamsa femminili u ħamsa maskili)
għandhom ikunu użati f’kull livell ta’ doża. Jekk ikunu użati femmi
nili, dawn għandhom ikunu femminili li qatt ma weldu u li ma
humiex tqal. Jekk sagrifikar interim huwa ippjanat, in-numru ta’ lannimali għandu jkun miżjud bin-numru ta’ l-annimali skedati li
jkunu sagrifikati qabel it-tkomplija ta’ l-istudju. B’żieda, grupp satel
lita ta’ 10 annimali (ħames annimali kull sess) jistgħu ikunu ittrattati
b’doża ta’ livell għoli għal 28 jum u osservati għar-riversabbiltà,
persistenza, jew ghal okkurrenza mdewma ta’ l-effetti tossiċi għal
14-il jum ta’ wara t-trattament. Grupp satellita ta’ 10 annimali ta’
kontroll (ħames annimali kull sess) huwa wkoll użat.

1.6.2.3.

Livell tad-doża
Mill-anqas tlett livelli ta’ dożi huma meħtieġa bil-kontroll u mezz ta’
kontroll, jekk mezz ikun użat. Il-perjodu ta’ l-osservazzjoni għandu
jkun ta’ mill-anqas ta’ sitt siegħat kuljum. Għal sustanzi amministrati
bi tmiegħ sfurzat, id-doża għandha tkun mogħtija f’ħinijiet simili
f’kull jum u l-livelli tad-doża għandhom ikunu aġġustati matul lintervalli (ta’ kull ġimgha jew ta’ darbtejn fil-gimgħa) sabiex
jinżamm livell ta’ doża kostanti f’termini tal-piż ta’ l-annimal.
Apparti milli t-trattament tas-sustanza tat-test, l-annimali fil-grupp
tal-kontroll għandhom ikunu trattati b’mod identiku bħal dawk
suġġetti għat-test. Meta mezz ikun użat sabiex jiffaċilita l-għoti
tad-doża, l-kontrolli għandhom ikollhom doża bil-mezz bl-istess
mod bħal gruppi ittrattati, u jirċievu l-istess ammont ta’ mezz bħal
dak li jkunu irċevew il-grupp bil-livell ta’ l-ogħla doża. Il-livell ta’ logħla doża għandu jirriżulta f’effetti tossiċi imma ma jipproduċi lebda, jew ftit, imwiet. Il-livell tad-doża l-aktar baxxa m’għandux
jipproduċi xi evidenza ta’ tossiċità. Meta jkun hemm estimi użabbli
ta’ l-espożizzjoni umana, il-livell l-aktar baxx għandu jeċċedi dan.
Idealment, il-livell medju tad-doża għandu jipproduċi effetti tossiċi
minimi osservabbli. Jekk aktar minn doża intermedja waħda tkun
użata, l-livelli tad-doża għandhom ikunu spazzjati bi gradjazzjoni
ta’ l-effetti tossiċi. Fil-gruppi baxxi jew intermedji u f’dawk talkontroll, l-inċidenza ta’ xi fatalitajiet għandha tkun baxxa sabiex
tippermetti ewalwazzjoni sensibbli tar-riżultati.

Jekk l-applikazzjoni tas-sustanzi tat-test tipproduċi irritazzjoni severa
tal-ġilda, l-konċentrazzjonijiet għandhom ikunu mnaqqsa u dan jista’
jirriżulta fi tnaqqis fil, jew fl-assenza ta’, l-effetti tossiċi l-oħrajn, fillivell għoli tad-doża. Aktar minn hekk, jekk il-ġilda tkon sofriet
ħsara qawwija, jista’ jkun meġtieġ li jkun imwaqqaf l-istudju u li
jinbeda studju ġdid b’konċentrazzjoni aktar baxxa.

1.6.2.4.

Test ta’ limitazzjoni
Jekk studju preliminari fil-livell ta’ doża ta’ 1 000 mg/kg, jew livell
ta’ doża ogħla relattat ma l-espożizzjoni umana possibbli meta dan
ikunu magħruf, ma jipproduċi l-ebda effetti tossiċi, aktar testijiet ma
jkunu aktar meqjusa bħala meħtieġa.

1.6.2.5.

Perijodu ta’ l-Osservazzjoni
L-annimali sperimentali għandhom ikunu osservati ta’ kuljum għal
sinjali tat-tossiċità. Il-ħin tal-mewt u ż-żmien li fih tidher jew tispa
rixxi t-tossiċità għandhom ukoll ikunu irreġistrati.
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1.6.3.

Il-proċedura
L-annimali għandhom jinżammu f’gaġġeġ individwali. L-annimali
jirċievu d-doża bis-sustanza tat-test idealment fis-sebat ijiem talġimgħa għal perjodu ta’ 28 jum. L-annimali f’xi grupp satellita
skedat għall-osservazzjoni b’segwiment għandhom jinżammu għal
14-il jum ieħor mingħajr trattament sabiex tkun żvelata xi irkupru
minn, jew il-persistenza ta’, l-effetti tossiċi. Il-perjodu ta’ l-osservaz
zjoni għandu jkun ta’ mill-anqas ta’ sitt siegħat kuljum.
Is-sustanza tat-test għandha tkun applikata b’mod uniformi fuq żona
li hija madwar 10 % taż-żona totali tal-wiċċ tal-ġisem. B’sustanzi
ferm tossiċi, iż-żona tal-wiċċ koperta tista’ tkun anqas imma kemm
jista’ jkun miż-żona għandha tkun koperta b’saff irqieq u uniformi
kemm jista’ jkun possibbli.
Matul l-espożizzjoni s-sustanza tat-test tinżamm f’kuntatt mal-ġilda
b’garża poruża u faxxa mhux irritanti. Is-sit tat-test għandu jkun
aktar kopert b’mod xieraq sabiex iżomm il-faxxex bil-garża u ssustanza tat-test u jassiguraw li l-annimali ma jkunux jistgħu jilgħaqu
u jieklu s-sustanza tat-test. Restrizzjonijiet jistgħu jintużaw sabiex
jipprevjenu l-inġestjoni tas-sustanza tat-test, imma immobilizzazzjoni
kompleta mhix metodu rakkommandat. Bħala alternattiva, “apparat
b’għonq protettiv” jista’ jkun użat.
Fit-tmiem tal-perjodu ta’ l-espożizzjoni, ir-residwu tas-sustanza tattest għandu jkun imneħħi, meta prattikabbli, bl-użu ta’ ilma jew xi
metodu xieraq ieħor tat-tindif tal-ġilda.
L-annimali kollha għandhom ikunu osservati ta’ kuljum u s-sinjali
tossiċi irreġistrati jkunu inklużi, meta jsir it-tfaqqiegħ, il-grad u t-tul
ta’ żmien tagħhom. L-osservazzjonijiet għandhom jinkludu tibdil filġilda u l-pil, fl-għajnejn u membrani mukożji, u anki fis-sistemi
respiratorji, ċirkolatorji, awtonomiċi u tas-sistema ċentrali tan-nervi
turi; l-attività somatomotori u l-istil ta’ l-imġieba. Il-kejl għandu jsir
ta’ kull ġimgħa dwar il-piż ta’ l-annimali. Huwa wkoll rakkom
mandat li l-konsum ta’ l-ikel ikun imkejjel ta’ kull ġimgħa. Osser
vazzjonijiet regolari ta’ l-annimali huma meħtieġa sabiex jassiguraw
li l-annimali jkunu, sakemm ikun possibbli, mhux mitlufa millistudju minħabba kawżi oħrajn bħalma huma kannibaliżmu, awtolożi
tan-nisġa jew mitlufa. Fit-tmiem tal-perjodu ta’ l-istudju, dawk
kollha li jkunu għadhom ħajjin fil-gruppi tat-trattament mhux-satel
lita, jkunu maqtula u awtopsija tkun imwettqa immedjatament. Anni
mali moribondi u annimali f’uġiegħ jew strapazz sever għandhom
ikunu mneħħija meta dan ikun innutat, u maqtula sabiex tkun evitata
l-moħqrija u titwettaq awtopsja ta’ wara l-mewt.
L-eżami li ġejja għandha sseħħ fit-tmiem tal-perjodu tat-test għallannimali kollha, inklużi dawk tal-kontrolli:
1) ħematoloġija, inkluża mill-anqas il-ħematokrità, l-konċentraz
zjoni tal-ħemaglobulini, l-għadd ta’ l-eritroċiti, l-għadd totali u
differenzali tal-lewtoċiti, u l-kejl tal-potenzal ta’ boċċi fiddemm;
2) biokemistrija klinika tad-demm, inkluż mill-anqas parametru
wieħed tal-fwied u tal-funzjoni tal-kliewi: aminotransferażi ta’
l-alanina tas-serum (qabel kienet magħrufa bħala t-transaminażi
piruvika glutamika), il-aminotransferażi aspartata tas-serum
(qabel kienet magħrufa bħala t-transaminażi ossalo-aċetika
glutamika), in-nitroġenu ta’ l-urea, l-albumina, il-kreatinin taddemm, il-bilirubin totali u l-protein totali tas-serun.
Determinazzjonijiet oħrajn li jistgħu jkunu meħtieġa għal evalwaz
zjoni tossikologika adekwata, inkluż il-kalċju, l-fosfru, l-klorid, issodju, il-putassa, l-glokożju tas-sawm, l-analiżi tal-lipidi, l-ormoni, lbilanċ tal-aċidu/bażi, l-metaemoglobina, l-attività kolinesterażi.
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Biokemistrija klinika addizzjonali tista’ tkun użata, meta meħtieġ,
sabiex tkun estiża l-investigazzjoni ta’ l-effetti osservati.
1.6.4.

Nekopsija Grossa (awtopsija ta’ wara l-mewt)
L-annimali kollha fl-istudju għandhom ikunu suġġetti għall-awtopsja
sħiħa grossa ta’ wara l-mewt. Mill-anqas il-fwied, il-kliewi, l-adre
nali, u t-testi għandhom ikunu miżuna niedja malajr kemm jista’ jkun
poissibbli wara d-dissikazzjoni sabiex ikun evitat li jinxfu. Organi u
ċerti nsiġ tal-ġisem (fwied, kliewi, il-milsa (l-marrara), it-testi, l-adre
nali, l-qalb, u xi organi oħrajn li juru feriti kbar jew tibdil fid-daqs)
għandhom ikunu ippreservati f’medja xierqa għall-possibbiltà ta’
eżami futura ħistopatoloġika.

1.6.5.

Eżaminazzjoni ħistopatoloġika
Fil-grupp ta’ doża għolja u fil-grupp ta’ kontroll, l-eżaminazzjoni
ħistoloġika għandha tkun imwettqa fuq l-organi u l-insiġ ippreservati.
Organi u nsiġ li juru difetti attribwibbli għas-sustanza tat-test fillivell ta’ l-ogħla doża għandhom ikunu eżaminati fil-gruppi kollha
tad-doża l-baxxa. L-annimali f’xi grupp satellita għandhom ikunu
eżaminati ħistoloġikalment b’enfasi partikolari fuq l-organi u nsiġ
identifikati bħala li juru effetti fil-gruppi l-oħrajn ittrattati.

2.

DATA
Id-data għandha tkun riassunta f’għamla tabulari, li turi għal kull
grupp tat-test, in-numru ta’ l-annimali fil-bidu tat-test u n-numru
ta’ l-annimali li jiżvelaw kull tip ta’ ferita.
Ir-riżultati osservati kollha għabdhom ikunu evalwati b’metodu
statistiku xieraq. Kwalunkwe metodu statistikali rikonoxxut jista’
jkun użat.

3.

RAPPORTAĠĠ

3.1.

RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu, jekk possibbli, jinkludi l-informazzjoni li
ġejja:
— id-dettalji dwar l-annimal (l-ispeċje, silta, sorsi, il-kundizzjonijiet
ambjentali, dieta, eċċ.);
— kundizzjonijiet tat-test (inklużu t-tip ta’ faxex: okklussivi jew
mhux okklussivi);
— il-livelli tad-doża (inkluż il-mess, jekk użat), u l-konċentrazzjo
nijiet;
— il-livell ta’ l-ebda effett, meta possibbli;
— dettalji dwar ir-reazzjoni tossika bis-sess u d-doża;
— il-ħin tal-mewt matul l-istudju jew meta l-annimali jkunu baqgħu
ħajjin fit-terminazzjoni tat-test;
— l-effetti tossiċi jew oħrajn;
— il-ħin ta’ l-osservazzjoni u kull sinjal annormali u l-korsa susse
gwenti tiegħu;
— dettalji dwar l-ikel u piż tal-ġisem;
— testijiet ħematoloġiċi użati u r-riżultati kollha;
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— testijiet ħematoloġiċi kliniċi użati u r-riżultati kollha;
— is-sejbiet ta’ l-awtopsja ta’ wara l-mewt;
— deskrizzjoni dettaljata tas-sejbiet ħistopatoloġiċi kollha;
— trattament statistiku tar-riżultati, meta xieraq;
— diskussjoni tar-riżultati;
— interpretazzjoni tar-riżultati.
3.2.

EVALWAZZJONI U INTERPRETAZZJONI
Ara l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B (D).

4.

REFERENZI
Ara l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B (E).
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B.10. TEST IN VITRO TA' ABERRAZZJONI KROMOŻOMIKA FILMAMMIFERI
INTRODUZZJONI
Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linja gwida tat-test 473 (2016)
tal-OECD Huwa parti minn sensiela ta' metodi ta' ttestjar dwar it-tossikoloġija
ġenetika. Ġie żviluppat dokument tal-OECD li jipprovdi informazzjoni sintetika
dwar l-ittestjar dwar it-tossikoloġija ġenetika u ħarsa ġenerali dwar it-tibdil
reċenti la sar f'dawk il-Linji Gwida tat-Test (1).

L-iskop tat-test in vitro ta' aberrazzjoni kromożomika huwa li jidentifika ssustanzi kimiċi li jikkawżaw aberrazzjonijiet kromożomiċi strutturali f'kulturi ta'
ċelloli tal-mammiferi (2) (3) (4). L-aberrazzjonijiet strutturali jistgħu jkunu ta'
żewġ tipi, kromożomiċi jew kromatidi. Tista' sseħħ piloplojdija (inkluża endore
duplikazzjoni) f'assaġġi tal-aberrazzjoni kromożomika in vitro. Filwaqt li l-anew
ġeni jistgħu jinduċu l-poliplojdija, il-poliplojdija waħedha ma tindikax potenzjal
anewġeniku u tista' tindika sempliċi perturbazzjoni taċ-ċiklu taċ-ċelloli jew ċito
tossiċità (5). It-test mhuwiex imfassal sabiex ikejjel l-anewplojdija. Sabiex jiġi
verifikat hemmx anewplojdija, ikun rakkomandat test in vitro tal-mikronukleu
(6).

It-test in vitro ta' aberrazzjoni kromożomika jista' juża kulturi ta' linji ta' ċelloli
stabbiliti jew kulturi ta' ċelloli primarji ta' oriġini mill-bniedem jew minn rodituri.
Iċ-ċelloli użati għandhom jintgħażlu fuq il-bażi tal-abilità ta' tkabbir fil-kultura, listabilità tal-karjotip (inkluż in-numru ta' kromożomi) u l-frekwenza spontanja
tal-aberrazzjonijiet kromożomiċi (7). Bħalissa, id-dejta disponibbli ma tipper
mettix li jinħarġu rakkomandazzjonijiet assoluti iżda tissuġġerixxi li, meta jiġu
evalwati l-perikli kimiċi, huwa importanti li jiġu kkunsidrati l-istatus p53, listabilità ġenetika (karjotip), il-kapaċità ta' tiswija tad-DNA u l-oriġini (minn
rodituri jew mill-bniedem) taċ-ċelloli magħżulin għall-ittestjar. Għalhekk, dawk
li jużaw dan il-metodu ta' ttestjar huma mħeġġin jikkunsidraw l-influwenza ta'
dawn il-karatteristiċi u karatteristiċi oħrajn taċ-ċelloli fuq il-prestazzjoni ta' linja
ta' ċelloli fis-sejbien tal-induzzjoni ta' aberrazzjonijiet kromożomiċi, peress li lgħarfien dejjem qiegħed jiżdied f'dan il-qasam.

Id-definizzjonijiet użati huma pprovduti fl-Appendiċi 1.

KUNSIDERAZZJONIJIET U LIMITAZZJONIJIET INIZJALI
It-testijiet li jsiru in vitro ġeneralment jirrekjedu l-użu ta' sors eżoġeniku ta'
attivazzjoni metabolika sakemm iċ-ċelloli ma jkunux metabolikament kompetenti
fir-rigward tas-sustanzi kimiċi tat-test. Is-sistema eżoġena ta' attivazzjoni meta
bolika ma timitax għalkollox il-kundizzjonijiet in vivo. Wieħed għandu joqgħod
attent li jevita kundizzjonijiet li jistgħu jwasslu għal riżultati pożittivi artifiċjali,
jiġifieri ħsara fil-kromożomi mhux ikkaġunata minn interazzjoni diretta bejn issustanzi kimiċi tat-test u l-kromożomi; tali kundizzjonijiet jinkludu bidliet fil-pH
jew l-ożmolalità (8) (9) (10), interazzjoni ma' komponenti medji (11) (12) jew
livelli eċċessivi ta' ċitotossiċità (13) (14) (15) (16).

Dan it-test jintuża sabiex jaqbad aberrazzjonijiet kromożomiċi li jistgħu jirri
żultaw minn avvenimenti klastoġeniċi. L-analiżi ta' induzzjoni ta' aberrazzjoni
kromożomika għandha ssir bl-użu ta' ċelloli fil-metafażi. Għalhekk, huwa essenz
jali li ċ-ċelloli għandhom jiksbu l-mitożi kemm f'kulturi ttrattati kif ukoll f'dawk
mhux ittrattati. Għal nanomaterjali manifatturati, jaf ikun hemm bżonn li jsiru
adattamenti speċifiċi ta' dan il-metodu ta' ttestjar li ma jkunux deskritti fih.

Qabel ma jintuża dan il-metodu ta' ttestjar fuq taħlita għall-ġenerazzjoni ta' dejta
għal skop regolatorju intiż, għandu jiġi kkunsidrat jekk jistax jipprovdi riżultati
adegwati għal dak l-għan u, jekk iva, għaliex. Dawn il-kunsiderazzjonijiet ma
jkunux meħtieġa meta jkun hemm rekwiżit regolatorju għall-ittestjar tat-taħlita.
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IL-PRINĊIPJU TAT-TEST
Il-kulturi ta' ċelloli ta' oriġini umana jew minn mammiferi oħrajn huma esposti
għas-sustanza kimika tat-test kemm b'sors eżoġenu ta' attivazzjoni metabolika kif
ukoll mingħajr dan is-sors sakemm ma jintużawx ċelloli b'kapaċità metabolizzanti
adegwata (ara l-paragrafu 13). F'intervalli prestabbiliti kif xieraq wara li l-kulturi
ta' ċelloli jibdew jiġu esposti għas-sustanza kimika tat-test, dawn jiġu ttrattati
b'inibitur tal-metafażi (eż. kolċemid jew kolċisina), miġbur u mlewwen, u ċċelloli tal-metafażi jiġu analizzati bil-mikroskopju għall-preżenza ta' aberrazzjo
nijiet tat-tip kromatid u tat-tip kromożomiku

DESKRIZZJONI TAL-METODU
Preparamenti
Ċelloli
Tista' tintuża firxa ta' linji ta' ċelloli (eż. Ovarji tal-Hamster Ċiniż (CHO), pulmun
tal-Hamster Ċiniż V79, Pulmun tal-Hamster Ċiniż (CHL)/IU, TK6) jew kulturi ta'
ċelloli primarji, inklużi linfoċiti periferiċi tad-demm tal-bniedem jew ta' mammi
feri oħrajn (7). L-għażla tal-linji ta' ċelloli għandha tkun iġġustifikata xjentifika
ment. Meta jintużaw ċelloli prmiarji, għal raġunijiet ta' trattament xieraq talannimali, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' ċelloli primarji ta' oriġini umana
meta dan ikun fattibbli u dawn għandhom jiġu kampjunati skont il-prinċipji u
r-regolamenti etiċi umani. Il-linfoċiti periferiċi tad-demm tal-bniedem għandhom
jinkisbu mingħand individwi żgħażagħ (madwar 18-35 sena) li ma jpejpux u li
ma għandhom ebda marda magħrufa jew li ma kinux esposti riċentement għal
aġenti ġenotossiċi (eż. sustanzi kimiċi, radjazzjonijiet jonizzanti) f'livelli li jżidu
l-inċidenza ta' sfond ta' aberrazzjonijiet kromożomiċi. Dan jiżgura li l-inċidenza
ta' sfond ta' aberrazzjonijiet kromożomiċi tibqa' baxxa u konsistenti. L-inċidenza
bażi tal-aberrazzjonijiet kromożomiċi tiżdied mal-età, u din it-tendenza hija iktar
evidenti fin-nisa milli fl-irġiel (17) (18). Jekk jinġabru flimkien ċelloli mingħand
iktar minn donatur wieħed, għandu jiġi speċifikat l-għadd ta' donaturi. Hemm
bżonn li jintwera li ċ-ċelloli nqasmu sa mill-bidu nett tat-trattament bis-sustanza
kimika tat-test sal-kampjunar taċ-ċelloli. Il-kulturi taċ-ċelloli jinżammu f'fażi ta'
tkabbir taċ-ċelloli esponenzjali (linji ta' ċelloli) jew jiġu stimolati sabiex jinqasmu
(kulturi primarji ta' linfoċiti), sabiex jesponu ċ-ċelloli fi stadji differenti taċ-ċiklu
taċ-ċelloli, peress li jaf ma tkunx magħrufa s-sensittività tal-istadji taċ-ċelloli
għas-sustanzi kimiċi. Iċ-ċelloli primarji li jeħtieġu stimolazzjoni b'aġenti mitoġe
niċi sabiex jinqasmu ġeneralment ma jibqgħux sinkronizzati matul l-esponiment
għas-sustanza kimika tat-test (eż. linfoċiti umani wara stimolazzjoni mitoġenika
ta' 48 siegħa). L-użu ta' ċelloli sinkronizzati matul it-trattament mhuwiex rakko
mandat, iżda jista' jkun aċċettabbli jekk ikun iġġustifikat.

Il-kundizzjonijiet tal-media tal-kultura
Għandhom jintużaw kundizzjonijiet xierqa tal-media tal-kultura u tal-inkubaz
zjoni (reċipjenti tal-kultura, atmosfera umidifikata ta' 5 % CO2 jekk xieraq,
temperatura ta' inkubazzjoni ta' 37 °C) għaż-żamma tal-kulturi. Il-linji ta' ċelloli
għandhom jiġu verifikati b'mod regolari għall-istabilità tal-għadd ta' kromożomi
modali u l-assenza ta' kontaminazzjoni tal-Mikoplażma (7) (19), u ċ-ċelloli ma
għandhomx jintużaw jekk ikunu kontaminati jew jekk jinbidel l-għadd ta' kromo
żomi modali. It-tul normali taċ-ċiklu taċ-ċelloli tal-linji ta' ċelloli jew il-kulturi
prmiarji użati fil-laboratorju tat-testijiet għandu jkun stabbilit u konsistenti malkaratteristiċi taċ-ċelloli ppubblikati (20).

Preparazzjoni tal-kulturi
Linji ta' ċelloli: iċ-ċelloli huma propagati minn kulturi omm, imqegħdin filmedium tal-kultura f'densità b'tali mod li ċ-ċelloli f'sospensjonijiet jew f'mono
saffi jibqgħu jikbru b'mod esponenzjali sal-ħin tal-ġbir (eż. għandha tiġi evitata
konfluwenza għal ċelloli li jikbru f'monosaffi).
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Linfoċiti: demm sħiħ ittrattat b'antikoagulant (eż. eparina) jew linfoċiti separati
jiġu kulturati (eż. għal 48 siegħa għal linfoċiti umani) fil-preżenza ta' mitoġenu
[eż. fitoemagglutinina (PHA) għal linfoċiti umani] sabiex tiġi indotta diviżjoni
taċ-ċelloli qabel l-esponiment għas-sustanza kimika tat-test.

Attivazzjoni metabolika
Għandhom jintużaw sistemi metabolizzanti eżoġeni meta jintużaw ċelloli b'kapa
ċità metabolika endoġena inadegwata. L-iktar sistema użata spiss li hija l-ewwel
rakkomandata, sakemm ma jkunx stipulat b'mod ieħor, hija frazzjoni postmito
kondrijali ssupplimentata minn kofatturi (S9) imħejjija mill-fwied ta' rodituri
(ġeneralment firien) ittrattati b'indutturi enzimatiċi bħal Aroclor 1254 (21) (22)
(23) jew taħlita ta' fenobarbital u β-naftoflavon (24) (25) (26) (27) (28) (29). Din
it-taħlita msemmija l-aħħar ma tmurx kontra l-Konvenzjoni ta' Stokkolma dwar
Materjal Organiku Persistenti li Jniġġes (30) u ntwera li hija effettiva daqs
Aroclor 1254 għall-induzzjoni ta' ossidażijiet b'funzjoni mħallta (24) (25) (26)
(28). Il-frazzjoni S9 normalment tintuża f'konċentrazzjonijiet li jvarjaw minn 1 sa
2 % (v/v) iżda tista' tiżdied sa 10 % (v/v) fil-medium tat-test finali. L-użu ta'
prodotti li jnaqqsu l-indiċi mitotiku, speċjalment prodotti ta' kumplessazzjoni talkalċju (31) għandu jiġi evitat matul it-trattament. L-għażla tat-tip u l-konċentraz
zjoni ta' sistema ta' attivazzjoni metabolika eżoġena jew induttur metaboliku użati
tista' tkun influwenzata mill-klassi tas-sustanzi kimiċi li jiġu ttestjati.

Preparazzjoni tas-sustanza kimika tat-test
Is-sustanzi kimiċi solidi tat-test għandhom jiġu ppreparati f'solventi xierqa u jiġu
dilwiti, jekk dan ikun xieraq, qabel it-trattament taċ-ċelloli (ara l-paragrafu 23).
Is-sustanzi kimiċi likwidi tat-test jistgħu jiżdiedu direttament mas-sistema tat-test
u/jew jiġu dilwiti qabel it-trattament tas-sistema tat-test. Is-sustanzi kimiċi gassużi
jew volatili tat-test għandhom jiġu ttestjati b'modifiki xierqa fil-protokolli stan
dard, bħat-trattament f'reċipjenti tal-kultura ssiġillati (32) (33) (34). Il-prepara
menti tas-sustanza kimika tat-test għandhom isiru eżatt qabel it-trattament,
sakemm id-dejta dwar l-istabilità ma turix l-aċċettabilità tal-ħżin.

Kundizzjonijiet tat-test
Solventi
Is-solvent għandu jingħażel sabiex tiġi ottimizzata s-solubilità tas-sustanza kimika
tat-test mingħajr ma jitħalla impatt avvers fuq it-twettiq tal-assaġġ, eż. bidla fittkabbir taċ-ċelloli, effett fuq l-integrità tas-sustanza kimika tat-test, reazzjoni ma'
reċipjenti tal-kultura, indeboliment tas-sistema ta' attivazzjoni metabolika. Huwa
rakkomandat li, kull meta dan ikun possibbli, l-ewwel għandu jiġi kkunsidrat lużu ta' solvent milwiem (jew medium tal-kultura). Pereżempju, fost is-solventi
ferm stabbiliti hemm l-ilma jew is-sulfossidu tad-dimetil. Ġeneralment, is-solventi
organiċi ma għandhomx jaqbżu l-1 % (v/v) u s-solventi milwiema (salina jew
ilma) ma għandhomx jaqbżu l-10 % (v/v) fil-medium tat-trattament finali. Jekk
jintużaw solventi mhux ferm stabbiliti (eż. etanol jew aċeton), l-użu tagħhom
għandu jkun sostnut minn dejta li tindika l-kompatibilità tagħhom mas-sustanzi
kimiċi tat-test, is-sistema tat-test u n-nuqqas tagħhom ta' tossiċità ġenetika filkonċentrazzjoni użata. Fin-nuqqas ta' dik id-dejta ta' sostenn, importanti li jiġu
inklużi kontrolli mhux ittrattati (ara l-Appendiċi 1) sabiex jintwera li s-solvent
magħżul ma jinduċi ebda effett dannuż jew klastoġeniku.

Il-kejl tal-proliferazzjoni taċ-ċelloli u ċ-ċitotossiċità u l-għażla tal-konċentrazzjo
nijiet tat-trattament
Meta wieħed jistabbilixxi l-ogħla konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test, għandhom
jiġu evitati konċentrazzjonijiet li għandhom il-kapaċità li jipproduċu rispons
pożittiv artefattwali, bħal dawk li jipproduċu ċitotossiċità eċċessiva (ara l-para
grafu 22), il-preċipitazzjoni fil-medium tal-kultura (ara l-paragrafu 23), jew
bidliet ċari fil-pH jew ożmolalità (ara l-paragrafu 5). Jekk is-sustanza kimika
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tat-test tikkaġuna bidla ċara fil-pH tal-medium fi żmien iż-żieda, il-pH tista' tiġi
aġġustata bl-ibbaferjar tal-medium tat-trattament finali sabiex jiġu evitati riżultati
pożittivi artifattwali u sabiex jinżammu l-kundizzjonijiet xierqa tal-kultura.

Il-kejliet tal-proliferazzjoni taċ-ċelloli jsiru sabiex ikun żgurat li biżżejjed ċelloli
ttrattati jkunu jilħqu l-fażi tal-mitożi waqt it-test u li t-trattamenti jsiru fil-livelli
xierqa ta' ċitotossiċità (ara l-paragrafi 18 u 22). Iċ-ċitotossiċità għandha tiġi
stabbilita b'attivazzjoni metabolika u mingħajr fl-esperiment ewlieni bl-użu ta'
indikazzjoni xierqa ta' mewt u tkabbir taċ-ċelloli. Filwaqt li l-evalwazzjoni taċċitotossiċità f'test inizjali tista' tkun siewja sabiex jiġu definiti aħjar il-konċentraz
zjonijiet li sejrin jintużaw fl-esperiment ewlieni, test inizjali mhuwiex obbliga
torju. Jekk isir, ma għandux isir minflok il-kejl taċ-ċitotossiċità fl-esperiment
ewlieni.

L-Irduppjar Relattiv tal-Popolazzjoni (RPD) jew iż-Żieda Relattiva fl-Għadd taċĊelloli (RICC) huma metodi xierqa għall-valutazzjoni taċ-ċitotossiċità f'testijiet
ċitoġenetiċi (13) (15) (35) (36) (55) (ara l-Appendiċi 2 għall-formuli). Fil-każ ta'
trattament fit-tul u ħinijiet tal-kampjunar wara l-bidu tat-trattament li jkunu itwal
minn darba u nofs it-tul taċ-ċiklu taċ-ċelloli normali (jiġifieri itwal minn 3 darbiet
it-tul taċ-ċiklu taċ-ċelloli b'kollox), l-RPD jista' jissottovaluta ċ-ċitotossiċità (37).
F'dawn iċ-ċirkustanzi, l-RICC tista' tipprovdi kejl aħjar jew inkella l-evalwazzjoni
taċ-ċitotossiċità wara darba u nofs it-tul taċ-ċiklu taċ-ċelloli normali tkun stima
siewja bl-użu tal-RPD.

Għal linfoċiti f'kulturi primarji, filwaqt li l-indiċi mitotiku (MI) huwa kejl taleffetti ċitotossiċi/ċitostatiċi, huwa influwenzat mill-ħin li jitkejjel fih wara t-trat
tament, il-mitoġenu użat u t-tkissir taċ-ċiklu ċellulari possibbli. Madankollu, l-MI
huwa aċċettabbli għaliex kejliet oħrajn taċ-ċitotossiċità jistgħu jkunu diffiċli u
imprattiċi u jaf ma jkunux japplikaw għall-popolazzjoni fil-mira ta' linfoċiti li
jikbru bħala tweġiba għall-istimolazzjoni tal-PHA.

Filwaqt li l-RICC u l-RPD għal-linji ta' ċelloli u l-MI għall-kultura primarja ta'
linfoċiti huma l-parametri rakkomandati taċ-ċitotossiċità, indikaturi oħrajn (eż. lintegrità taċ-ċelloli, l-apoptożi, in-nekrożi, iċ-ċiklu taċ-ċelloli) jistgħu jipprovdu
informazzjoni addizzjonali siewja.

Għandhom jiġu evalwati tal-inqas tliet konċentrazzjonijiet tat-test (mhux inklużi
l-kontroll tas-solvent u pożittivi) li jissodisfaw il-kriterji ta' aċċettabilità (iċ-ċito
tossiċità xierqa, in-numru ta' ċelloli, eċċ.). Ikun xi jkun it-tip taċ-ċelloli (linji ta'
ċelloli jew kulturi primarji ta' linfoċiti), jistgħu jintużaw kulturi rreplikati jew
kulturi uniċi ttrattati f'kull konċentrazzjoni ttestjata. Filwaqt li l-użu ta' kulturi
duplikati huwa rakkomandat, kulturi uniċi huma aċċettabbli wkoll diment li
jingħata punteġġ lill-istess numru totali ta' ċelloli għal kulturi uniċi jew kulturi
duplikati. L-użu ta' kulturi waħedhom huwa ta' rilevanza partikolari meta jiġu
vvalutati iktar minn 3 konċentrazzjonijiet (ara l-paragrafu 31). Ir-riżultati
miksubin fil-kulturi rreplikati indipendenti f'konċentrazzjoni partikolari jistgħu
jinġabru flimkien għall-analiżi tad-dejta (38). Għal sustanzi kimiċi tat-test li
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juru tossiċità baxxa jew ebda tossiċità, intervalli tal-konċentrazzjoni ta' madwar
id-doppju jew it-tripplu normalment ikunu xierqa. Meta sseħħ ċitotossiċità, ilkonċentrazzjonijiet tat-test magħżulin għandhom ikopru firxa minn dik iċ-ċito
tossiċità produttiva kif spjegat fil-paragrafu 22 u jinkludu konċentrazzjonijiet li
fihom ikun hemm ċitotossiċità moderata u baxxa jew ebda ċitotossiċità. Ħafna
sustanzi kimiċi tat-test juru kurvi konċentrazzjoni rispons wiqfin u, sabiex
tinkiseb dejta f'ċitotossiċità baxxa u moderata jew sabiex tiġi studjata r-relazzjoni
bejn id-doża u r-rispons f'dettall, sejjer ikun hemm bżonn li jintużaw konċentraz
zjoni spazjati iktar qrib xulxin u/jew iktar minn tliet konċentrazzjonijiet (kulturi
waħedhom jew repliki), speċjalment f'sitwazzjonijiet li fihom ikun hemm bżonn
li jsir esperiment ripetut (ara l-paragrafu 47).

Jekk il-konċentrazzjoni massima tkun ibbażata fuq iċ-ċitotossiċità, l-ogħla
konċentrazzjoni għandu jkollha l-għan li tikseb ċitotossiċità ta' 55 ± 5 % blużu tal-parametri rakkomandati dwar iċ-ċitotossiċità (jiġifieri tnaqqis fl-RICC u
l-RPD għal linji ta' ċelloli u tnaqqis fl-MI għal kulturi primarji ta' linfoċiti għal
45± 5 % tal-kontroll negattiv parallel). Wieħed għandu joqgħod attent meta
jinterpreta riżultati pożittivi li mbagħad jistgħu jinstabu li huma fil-parti superjuri
ta' din il-firxa ta' ċitotossiċità ta' 55 ± 5 % (13).

Għal sustanzi kimiċi tat-test ftit li xejn solubbli li mhumiex ċitotossiċi f'konċen
trazzjonijiet inqas mill-inqas konċentrazzjoni insolubbli, l-ogħla konċentrazzjoni
analizzata għandha tipproduċi turbidità jew preċipitat viżibbli bl-għajnejn jew blgħajnuna ta' mikroskopju invertit fi tmiem it-test bis-sustanza kimika tat-test.
Anki jekk iċ-ċitotossiċità sseħħ f'livelli inqas mill-inqas konċentrazzjoni inso
lubbli, huwa rakkomandat li l-ittestjar isir f'konċentrazzjoni waħda biss li tippro
duċi turbidità jew bi preċipitat viżibbli għaliex jistgħu jirriżultaw effetti artifatt
wali mill-preċipitat. Fil-konċentrazzjoni li tipproduċi preċipitat, għandha tingħata
attenzjoni sabiex jiġi żgurat li l-preċipitat ma jxekkilx it-twettiq tat-test (eż. tilwin
jew punteġġar). Id-determinazzjoni tas-solubilità fil-medium tal-kultura qabel lesperiment tista' tkun utli.

Jekk ma jiġu osservati ebda preċipitat jew ċitotossiċità li tillimita, l-ogħla
konċentrazzjoni tat-test għandha tkun tikkorrispondi għal 10 mM, 2 mg/ml jew
2 μl/ml, liema minnhom tkun l-inqas (39) (40) (41). Meta s-sustanza kimika tattest ma jkollhiex kompożizzjoni definita, eż. sustanza b'kompożizzjoni mhux
magħrufa jew varjabbli, il-prodotti ta' reazzjoni kumplessa jew il-materjal bijo
loġiku (UVCB) (42), estratt ambjentali eċċ, il-konċentrazzjoni massima jaf trid
tkun ogħla (eż. 5 mg/ml), fin-nuqqas ta' ċitotossiċità suffiċjenti, sabiex tiżdied ilkonċentrazzjoni ta' kull wieħed mill-komponenti. Madankollu, ta' min jinnota li
dawn ir-rekwiżiti jistgħu jvarjaw għall-prodotti farmaċewtiċi għall-bniedem (43).

Kontrolli
Għal kull ħin tal-ġbir għandhom ikunu inklużi kontrolli negattivi paralleli (ara lparagrafu 15), li jikkonsistu f'solvent waħdu fil-medium tat-trattament u ttrattat
bl-istess mod bħall-kulturi tat-trattament.

Kontrolli pożittivi paralleli huma meħtieġa sabiex juru l-ħila tal-laboratorju flidentifikazzjoni ta' klastoġeni fil-kundizzjonijiet tal-protokoll tat-test użat u leffikaċja tas-sistema ta' attivazzjoni metabolika eżoġena, meta applikabbli. FitTabella 1 ta' hawn taħt jingħataw xi eżempji ta' kontrolli pożittivi. Jistgħu
jintużaw sustanzi kimiċi ta' kontroll pożittiv oħrajn, jekk ikunu ġġustifikati.
Peress li t-testijiet in vitro taċ-ċelloli tal-mammiferi huma standardizzati biżżejjed,
l-użu tal-kontrolli pożittivi jista' jkun limitat għal klastoġenu li jeħtieġ attivaz
zjoni metabolika. Diment li dan isir fl-istess ħin mat-test mhux attivat bl-użu talistess durata tat-trattament, ir-rispons tal-kontroll pożittiv uniku sejjer juri kemm
l-attività tas-sistema ta' attivazzjoni metabolika u kemm hija risponsiva s-sistema
tat-test. Madankollu, trattament fit-tul (mingħajr S9) għandu jkollu l-kontroll
pożittiv tiegħu stess peress li d-durata tat-trattament sejra tvarja mit-test bl-użu
tal-attivazzjoni metabolika. Kull kontroll pożittiv għandu jintuża f'konċentrazzjoni
waħda jew iktar mistennija li toffri żidiet riproduċibbli u identifikabbli fuq lisfond sabiex tintwera s-sensittività tas-sistema tat-test (jiġifieri l-effetti huma ċari
iżda ma jikxfux minnufih l-identità tal-lametti kodifikati lill-qarrej), u r-rispons
ma għandux ikun f'riskju minħabba ċitotossiċità li taqbeż il-limiti speċifikati filmetodu ta' ttestjar.
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Tabella 1.
Sustanzi kimiċi ta' referenza rakkomandati għall-valutazzjoni tal-għarfien
tal-laboratorju u għall-għażla tal-kontrolli pożittivi.

Kategorija

Sustanza Kimika

CASRN

1. Klastoġeni attivi mingħajr attivazzjoni metabolika
Metansulfonat tal-metil

66-27-3

Mitomiċina C

50-07-7

4-Nitrokinolina-N-Ossida

56-57-5

Ċitożina arabinosida

147-94-4

2. Klastoġeni li jeħtieġu attivazzjoni metabolika
Benżo(a)piren

50-32-8

Ċiklofosfammid

50-18-0

PROĊEDURA
Trattament bis-sustanza kimika tat-test
Ċelloli li jipproliferaw huma ttrattati bis-sustanza tat-test fil-preżenza u finnuqqas ta' sistema ta' attivazzjoni metabolika.

Żmien il-ġbir tal-kulturi
Għal evalwazzjoni dettaljata, li tkun meħtieġa sabiex jiġi konkluż eżitu negattiv,
għandhom isiru t-tliet kundizzjonijiet sperimentali kollha kemm huma li ġejjin blużu ta' trattament fuq terminu qasir b'attivazzjoni metabolika u mingħajrha u
trattament fit-tul mingħajr attivazzjoni metabolika (ara l-paragrafi 43, 44 u 45):

— Iċ-ċelloli għandhom ikunu esposti għas-sustanza kimika tat-test mingħajr
attivazzjoni metabolika għal 3-6 sigħat, u jiġu kampjunati f'ħin ekwivalenti
għal madwar kull darba u nofs it-tul taċ-ċiklu taċ-ċelloli normali mindu
jinbeda t-trattament (18),

— Iċ-ċelloli għandhom ikunu esposti għas-sustanza kimika tat-test mingħajr
attivazzjoni metabolika għal 3-6 sigħat, u jiġu kampjunati f'ħin ekwivalenti
għal madwar kull darba u nofs it-tul taċ-ċiklu taċ-ċelloli normali mindu
jinbeda t-trattament (18),

— Iċ-ċelloli għandhom ikunu esposti bla heda għas-sustanza kimika tat-test
mingħajr attivazzjoni metabolika sal-kampjunar f'ħin għal madwar kull
darba u nofs iċ-ċiklu taċ-ċelloli normali. Ċerti sustanzi kimiċi (eż. analogi
nukleosidiċi) jistgħu jinqabdu iktar malajr minn ħinijiet ta' trattament/kamp
junar ta' itwal minn darba u nofs it-tul taċ-ċiklu taċ-ċelloli normali (24).

F'każ li xi waħda mill-kundizzjonijiet sperimentali ta' hawn fuq twassa għal
rispons pożittiv, jaf ma jkunx hemm bżonn li jiġi investigat xi wieħed mir-reġimi
tat-trattament l-oħrajn.

Preparazzjoni tal-kromożomi
Il-kulturi taċ-ċelloli jiġu ttrattati b'kolċemid jew kolċisina normalment għal siegħa
sa tliet sigħat qabel il-ġbir. Kull kultura ta' ċelloli tinġabar u tiġi proċessata
separatament għall-preparazzjoni tal-kromożomi. Il-preparazzjoni tal-kromożomi
tinvolvi t-trattament ipotoniku taċ-ċelloli, il-fissazzjoni u t-tilwin. Fil-monosaffi,
iċ-ċelloli mitotiċi (identifikabbli għaliex huma tondi u maqlugħin mill-wiċċ)
jistgħu jkunu preżenti fl-aħħar tat-trattament ta' bejn 3 u 6 sigħat. Minħabba li
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dawn iċ-ċelloli mitotiċi jistgħu jinqalgħu faċilment, jistgħu jintilfu meta jitneħħa
l-medium li jkun fih is-sustanza kimika tat-test. Jekk hemm evidenza ta' żieda
sostanzjali fin-numru ta' ċelloli mitotiċi meta mqabbla mal-kontrolli, xi ħaġa li
tindika inibizzjoni mitotika, iċ-ċelloli għandhom jinġabru b'ċentrifugazzjoni u
jiżdiedu lura mal-kulturi, sabiex jiġi evitat milli jintilfu ċelloli li huma f'mitożi,
u f'riskju ta' aberrazzjoni kromożomika, f'ħin il-ġbir.

Analiżi
Il-lametti kollha, inklużi dawk tal-kontrolli pożittivi u negattivi, għandhom jiġu
kodifikati b'mod indipendenti qabel ma ssir analiżi mikroskopika għal aberraz
zjonijiet kromożomiċi. Billi l-proċeduri ta' fissazzjoni spiss jirriżultaw fi
proporzjon ta' ċelloli fil-metafażi li tilfu kromożomi, iċ-ċelloli li jingħaddu
għandu għalhekk ikun fihom numru ta' ċentromeri ugwali għan-numru modali
+/– 2.

Tal-inqas 300 metafażi mifruxin sew għandhom jingħaddu għal kull konċentraz
zjoni u kontroll sabiex jiġi konkluż li sustanza kimika tat-test hija negattiva biċċar (ara l-paragrafu 45). It-300 ċellola għandhom ikunu maqsumin indaqs bejn irrepliki, meta jintużaw kulturi rreplikati. Meta jintużaw kulturi waħedhom għal
kull konċentrazzjoni (ara l-paragafu 21), għandhom jingħaddu tal-inqas 300
metafażi mifruxin sew f'din il-kultura waħedha. L-għadd ta' 300 ċellola għandu
l-vantaġġ li jżid is-saħħa statistika tat-test u, barra minn hekk, rari jiġu osservati
valuri żero (mistennijin li jkunu 5 % biss) (44). In-numru ta' metafażijiet magħ
dudin jista' jitnaqqas meta jiġu osservati numri kbar ta' ċelloli b'aberrazzjonijiet
kromożomiċi u s-sustanza kimika tat-test titqies li hija pożittiva b'mod ċar.

Għandhom jingħaddu ċelloli b'aberrazzjoni(jiet) kromożomiċi strutturali, li jink
ludu u jeskludu distakki. Il-ksur u d-distakki huma definiti fl-Appendiċi 1 skont
(45) (46). Aberrazzjonijiet tat-tip kromatid u kromożomiku għandhom jiġu rreġis
trati għalihom u jiġu kklassifikati skont is-sottotipi (ksur, skambji). Il-proċeduri li
jintużaw fil-laboratorju għandhom jiżguraw li l-analiżi tal-aberrazzjonijiet kromo
żomiċi ssir minn persuni mħarrġin sew fl-għoti ta' punteġġi u huma evalwati bejn
il-pari, jekk xieraq.

Għalkemm l-għan tat-test huwa li jinkixfu aberrazzjonijiet kromożomiċi struttu
rali, huwa importanti li wieħed jirreġistra l-frekwenzi tal-poliplojdija u l-endore
duplikazzjoni meta jseħħu dawn l-avvenimenti. (Ara l-paragrafu 2).

Il-profiċjenza tal-laboratorju
Sabiex tiġi stabbilita biżżejjed esperjenza bit-test qabel ma jintuża għall-ittestjar
ta' rutina, il-laboratorju għandu jkun għamel sensiela ta' esperimenti b'sustanzi
kimiċi pożittivi ta' referenza li jaġixxu permezz ta' mekkaniżmi differenti u bosta
kontrolli negattivi (bl-użu ta' bosta solventi/veikoli). Dawn ir-risponsi tal-kontroll
pożittiv u negattiv reazzjonijiet għandhom ikunu konsistenti mat-tagħrif. Dan
mhuwiex applikabbli għal laboratorju li għandhom esperjernza, jiġifieri li
għandhom database storika disponibbli kif definita fil-paragrafu 37.

Għandha tiġi investigata firxa ta' sustanzi kimiċi tal-kontroll pożittiv (ara tTabella 1 fil-paragrafu 26) bi trattamenti qosra u twal fin-nuqqas ta' attivazzjoni
metabolika, u anki bi trattament qasir fil-preżenza ta' attivazzjoni metabolika,
sabiex tintwera l-ħila li jinqabdu sustanzi kimiċi klastoġeniċi u tiġi stabbilita leffikaċja tas-sistema ta' attivazzjoni metabolika. Għandha tingħażel medda ta'
konċentrazzjonijiet tas-sustanzi kimiċi magħżulin sabiex jingħataw żidiet ripro
duċibbli u marbutin mal-konċentrazzjoni fuq l-isfond sabiex jintwerew is-sensit
tività u l-firxa dinamika tas-sistema tat-test.
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Dejta storika tal-kontroll
Il-laboratorju għandu jistabbilixxi:
— Medda u distribuzzjoni storiċi tal-kontroll pożittiv,
— Medda u distribuzzjoni storiċi tal-kontroll negattiv (mhux ittrattat, solvent).
Meta għall-ewwel tinkiseb id-dejta għal distribuzzjoni storika tal-kontroll
negattiv, il-kontrolli negattivi paralleli għandhom ikunu konsistenti mad-dejta
tal-kontroll ippubblikata, meta tkun teżisti. Peress li tiżdied iktar dejta sperimen
tali mad-distribuzzjoni tal-kontroll, idealment il-kontrolli negattivi paralleli
għandhom ikunu fi ħdan il-limiti ta' kontroll ta' 95 % ta' dik id-distribuzzjoni
(44) (47). Id-database storika tal-kontrolli negattivi tal-laboratorju għall-ewwel
għandha tinbena b'minimu ta' 10 esperimenti iżda idealment tkun tikkonsisti
f'tal-inqas 20 esperiment imwettqin f'kundizzjonijiet sperimentali paragunabbli.
Il-laboratorji għandhom jużaw metodi ta' kontroll tal-kwalità, bħal karti talkontroll (eż. C-charts jew X-bar charts (48)), sabiex jidentifikaw kemm hija
varjabbli d-dejta tal-kontroll pożittiv u negattiv tagħhom, u sabiex juru li l-meto
doloġija hija “taħt kontroll” fil-laboratorju tagħhom (44). Rakkomandazzjonijiet
ulterjuri dwar kif jibnu u jużaw id-dejta storika (jiġifieri kriterji għall-inklużjoni u
l-esklużjoni ta' dejta fid-dejta storika u l-kriterji ta' aċċettabilità għal esperiment
partikolari) jistgħu jinkisbu mit-tagħrif (47).
Kwalunkwe bidla fil-protokoll tal-esperimenti għandha tiġi kkunsidrata fid-dawl
tal-konsistenza tagħha mad-databases tal-kontroll storiċi eżistenti tal-laboratorju.
Kwalunkwe inkonsistenza kbira għandha tirriżulta fl-istabbiliment ta' database
storika ġdida tal-kontroll.
Id-dejta tal-kontroll negattiv għandha tikkonsisti fl-inċidenza taċ-ċelloli b'aberraz
zjonijiet kromożomiċi minn kultura waħedha jew is-somma tal-kulturi rreplikati
kif deskritti fil-paragrafu 21. Idealment, il-kontrolli negattivi paralleli għandhom
ikunu fi ħdan il-limiti ta' kontroll ta' 95 % tad-distribuzzjoni storika tal-kontroll
negattiv tal-laboratorju (44) (47). Meta d-dejta tal-kontroll negattiv parallel toħroġ
mil-limiti ta' kontroll ta' 95 %, din tista' titqies aċċettabbli li tiddaħħal fid-distri
buzzjoni storika tal-kontroll diment li din id-dejta ma tkunx eċċezzjoni estrema u
jkun hemm evidenza li s-sistema tat-test tkun “taħt kontroll” (ara l-paragrafu 37)
u evidenza ta' nuqqas ta' żball tekniku jew uman.
DEJTA U RAPPORTAR
Preżentazzjoni tar-riżultati
Il-perċentwal ta' ċelloli b'aberrazzjoni(jiet) kromożomika strutturali għandu jiġi
evalwat. L-aberrazzjonijiet tat-tip kromatid u kromożomiku kklassifikat skont issottotipi (ksur, skambji) għandhom jiġu elenkati b'mod separat bin-numri u lfrekwenzi tagħhom għall-kulturi ta' esperimenti u ta' kontroll. Id-distakki jiġu
rreġistrati u rrapportati separatament u ma jiddaħħlux fil-frekwenza ta' aberraz
zjonijiet totali. Il-perċentwal ta' poliplojdija u/jew ċelloli endoreduplikati jiġi
rrapportat meta jiġi osservat.
Għandhom jiġu rreġistrati l-miżuri paralleli ta' ċitotossiċità għall-kulturi talkontroll ittrattat, negattiv u pożittiv kollha fl-esperiment(i) tal-aberrazzjonijiet
ewlenin.
Għandha tiġi pprovduta dejta dwar il-kultura individwali. Barra minn hekk, iddejta kollha għandha tinġabar taħt forma ta' tabella.
Kriterji ta' Aċċettabilità
L-aċċettazzjoni ta' test hija bbażata fuq il-kriterji li ġejjin:
— Il-kontroll negattiv parallel jitqies aċċettabbli għaż-żieda fid-database storika
tal-kontroll negattiv tal-laboratorju kif deskritt fil-paragrafu 39.
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— Il-kontrolli negattivi paralleli (ara l-paragrafu 26) għandhom jinduċu risponsi
li huma kompatibbli ma' dawk iġġenerati fid-database storika tal-kontroll
pożittiv u jipproduċu żieda statistikament sinifikanti meta mqabblin malkontroll negattiv parallel.
— Il-kriterji ta' proliferazzjoni taċ-ċelloli fil-kontroll tas-solventi għandhom
ikunu ssodisfati (paragrafi 17 u 18).
— It-tliet kundizzjonijiet sperimentali kollha kemm huma ġew ittestjati sakemm
wieħed ma rriżultax f'riżultati pożittivi (ara l-paragrafu 28).
— Hemm numru adegwat ta' ċelloli u konċentrazzjonijiet li huma analizzabbli
(paragrafi 31 u 21).
— Il-kriterji għall-għażla tal-ogħla konċentrazzjoni huma konsistenti ma' dawk
deskritti fil-paragrafi 22, 23 u
Evalwazzjoni u interpretazzjoni tar-riżultati
Diment li jiġu ssodisfati l-kriterji ta' aċċettabilità kollha, sustanza kimika tat-test
titqies li hija pożittiva biċ-ċar jekk, fi kwalunkwe waħda mill-kundizzjonijiet
sperimentali analizzati (ara l-paragrafu 28):
a) tal-inqas waħda mill-konċentrazzjonijiet tat-test turi żieda statistikament sini
fikanti meta mqabbla mal-kontroll negattiv parallel,
b) iż-żieda hija marbuta mad-doża meta tiġi evalwata b'test xieraq tat-tendenzi,
c) kwalunkwe wieħed mir-riżultati jaqa' barra mid-distribuzzjoni tad-dejta storika
tal-kontroll negattiv (eż. limiti tal-kontroll ta' 95 % ibbażati fuq Poisson; ara lparagrafu 39).
Meta jiġu ssodisfati dawn il-kriterji kollha, is-sustanza kimika tat-test imbagħad
tiġi kkunsidrata kapaċi tinduċi aberrazzjonijiet kromożomiċi f'ċelloli kulturati talmammiferi f'din is-sistema tat-test. Ir-rakkomandazzjonijiet għall-iktar metodi
statistiċi xierqa jistgħu jinkisbu mit-tagħrif (49) (50) (51).
Diment li jiġu ssodisfati l-kriterji ta' aċċettabilità kollha, sustanza kimika tat-test
titqies li hija negattiva biċ-ċar jekk, fil-kundizzjonijiet sperimentali analizzati
kollha (ara l-paragrafu 28):
a) l-ebda waħda mill-konċentrazzjonijiet tat-test ma turi żieda statistikament sini
fikanti meta mqabbla mal-kontroll negattiv parallel,
b) ma hemm l-ebda żieda marbuta mal-konċentrazzjoni meta tiġi evalwata b'test
xieraq tat-tendenzi,
c) ir-riżultati kollha jaqgħu fid-distribuzzjoni tad-dejta storika tal-kontroll
negattiv (eż. limiti tal-kontroll ta' 95 % ibbażati fuq Poisson; ara l-paragrafu
39).
Imbagħad, is-sustanza kimika tat-test tiġi kkunsidrata li mhijiex kapaċi tinduċi
aberrazzjonijiet kromożomiċi f'ċelloli kulturati tal-mammiferi f'din is-sistema tattest.
Ma hemm l-ebda ħtieġa għall-verifika ta' rispons posittiv jew negattiv ċar.
F'każ li r-rispons la jkun negattiv ċar u lanqas pożittiv ċar kif spjegat hawn fuq
jew sabiex tgħin fl-istabbiliment tar-rilevanza bijoloġika ta' riżultat, id-dejta
għandha tiġi evalwata b'ġudizzju espert u/jew b'investigazzjonijiet ulterjuri. Likklassifikar ta' ċelloli addizzjonali (fejn xieraq) jew it-twettiq ta' esperiment
ripetut possibilment bl-użu ta' kundizzjonijiet modifikati tal-esperiment (eż.
spazjar tal-konċentrazzjonijiet, kundizzjonijiet ta' attivazzjoni metabolika oħrajn
(jiġifieri konċentrazzjoni S9 jew oriġini S9)) jista' jkun siewi.
F'każijiet rari, anki wara investigazzjonijiet ulterjuri, is-sett ta' dejta sejjer jipprek
ludi l-ħruġ ta' konklużjoni ta' riżultati pożittivi jew negattivi u, għalhekk, irrispons tas-sustanza kimika tat-test sejjer jiġi konkluż bħala ekwivoku.
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Żieda fin-numru ta' ċelloli poliplojdi tista' tindika li s-sustanzi kimiċi tat-test
għandhom il-potenzjal li jinibixxu l-proċessi mitotiċi u jwasslu aberrazzjonijiet
kromożomiċi numeriċi (52). Żieda fin-numru ta' ċelloli bi kromożżomi endore
duplikati tista' tindika li s-sustanzi kimiċi tat-test għandhom il-potenzjal li jini
bixxu l-progress taċ-ċiklu taċ-ċelloli (53) (54) (ara l-paragrafu 2). Għaldaqstant, linċidenza ta' ċelloli poliplojdi u ċelloli bi kromożomi endoreduplikati għandha
tiġi rreġistrata b'mod separat.
Rapport tat-test
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Sustanza kimika tat-test:
— is-sors, in-numru tal-lott, id-data ta' limitu għall-użu, jekk disponibbli
— l-istabilità tas-sustanza kimika tat-test stess, jekk magħrufa;
— is-solubilità u l-istabilità tas-sustanza kimika tat-test fis-solvent, jekk magħ
rufin;
— il-kejl tal-pH, l-ożmolalità u l-preċipitat fil-medium tal-kultura li miegħu
żdiedet is-sustanza kimika tat-test, kif xieraq.
Sustanza monokostitwenti:
— id-dehra fiżika, is-solubilità fl-ilma, u l-proprjetajiet fiżikokimiċi rilevanti
addizzjonali;
— identifikazzjoni kimika, bħall-isem IUPAC jew CAS, in-numru CAS, ilkodiċi SMILES jew InChI, il-formula strutturali, il-purità, l-identità kimika
tal-impuritajiet kif xieraq u fattibbli fil-prattika, eċċ.
Sustanzi multikostitwenti, UVCBs u taħlitiet:
— ikkaratterizzati safejn possibbli mill-identità kimika (ara iktar 'il fuq), l-okkor
renza kwantitattiva u l-proprjetajiet fiżikokimiċi rilevanti tal-kostitwenti.
Solventi:
— ġustifikazzjoni għall-għażla tas-solvent.
— il-perċentwal ta' solvent fil-medium tal-kultura finali għandu jiġi indikat
ukoll.
Ċelloli:
— tip u sors taċ-ċelloli
— karatteristiċi karjotipiċi u l-adegwatezza tat-tip ta' ċellola użat;
— in-nuqqas ta' mikoplażma, għal-linji ta' ċelloli;
— għal-linji ta' ċelloli, informazzjoni dwar it-tul taċ-ċiklu taċ-ċellola, il-ħin
għall-irduppjar jew l-indiċi tal-proliferazzjoni;
— is-sess tad-donaturi tad-demm, l-età u kwalunkwe informazzjoni rilevanti
dwar id-donatur, id-demm sħiħ jew il-linfoċiti separati, il-mitoġenu użat;
— in-numru ta' passaġġi, jekk disponibbli, għal-linji ta' ċelloli;
— il-metodi għall-manutenzjoni tal-kulturi taċ-ċelloli, għal-linji ta' ċelloli;
— in-numru modali ta' kromożomi, għal-linji ta' ċelloli.
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Kundizzjonijiet tat-test:
— l-identità tal-inibitur tal-metafażi, il-konċentrazzjoni tiegħu u d-durata talesponiment taċ-ċelloli;
— il-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test espressa bħala konċentrazzjoni
finali fil-medium tal-kultura (eż. μg jew mg/mL jew mM tal-medium talkultura).
— ir-raġuni prinċipali għall-għażla tal-konċentrazzjonijiet u l-għadd ta' kulturi
inklużi, eż. dejta dwar iċ-ċitotossiċità u limitazzjonijiet tas-solubilità;
— il-kompożizzjoni tal-media, il-konċentrazzjoni tas-CO2 jekk applikabbli, illivell ta' umdità;
— il-konċentrazzjoni (u/jew il-volum) ta' solvent u s-sustanza kimika tat-test
miżjuda fil-medium tal-kultura;
— it-temperatura ta' inkubazzjoni;
— il-ħin ta' inkubazzjoni;
— id-durata tat-trattament;
— il-ħin tal-ġbir wara t-trattament;
— id-densità taċ-ċelloli fiż-żriegħ, jekk xieraq;
— it-tip u l-kompożizzjoni tas-sistema ta' attivazzjoni metabolika (is-sors ta' S9,
il-metodu ta' preparazzjoni tat-taħlita ta' S9, il-konċentrazzjoni jew il-volum
ta' taħlita ta' S9 u l-S9 fil-medium tal-kultura finali, il-kontrolli tal-kwalità talS9);
— is-sustanzi kimiċi tal-kontroll pożittiv u negattiv, il-konċentrazzjonijiet finali
għal kull kundizzjoni tat-trattament;
— il-metodi tal-preparazzjoni tal-lametti u t-teknika użata għat-tilwin;
— il-kriterji għall-aċċettabilità tal-assaġġi;
— il-kriterji għall-ikklassifikar tal-aberrazzjonijiet;
— in-numru ta' metafażijiet analizzati;
— il-metodi għall-kejl taċ-ċitotossiċità;
— kwalunkwe informazzjoni supplimentari rilevanti għaċ-ċitotossiċità u lmetodu użat;
— il-kriterji biex l-istudji jitqiesu bħala pożittivi, negattivi jew ekwivoċi;
— il-metodi użati sabiex jiġu stabbiliti l-pH, l-ożmolalità u l-preċipitazzjoni.
Ir-riżultati:
— l-għadd ta' ċelloli ttrattati u l-għadd ta' ċelloli miġburin għal kull kultura meta
jintużaw il-linji ta' ċelloli
— il-kejliet taċ-ċitotossiċità, eż. RPD, RICC, MI, osservazzjonijiet oħrajn, jekk
ikun hemm;
— informazzjoni dwar it-tul taċ-ċiklu taċ-ċelloli, il-ħin għall-irduppjar jew lindiċi tal-proliferazzjoni fil-każ tal-linji ta' ċelloli;
— is-sinjali ta' preċipitazzjoni u l-ħin tad-determinazzjoni;
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— id-definizzjoni għall-aberrazzjonijiet, inklużi d-distakki;
— In-numru ta' ċelloli kklassifikati, in-numru ta' ċelloli b'aberrazzjonijiet kromo
żomiċi u t-tip ta' aberrazzjonijiet kromożomiċi mogħtijin b'mod separat għal
kull kultura ttrattata u tal-kontroll, inklużi u esklużi d-distakki;
— bidliet fil-plojdija (ċelloli poliplojdi u ċelloli bi kromożomi endoreduplikati,
mogħtijin b'mod separat), jekk jiġu osservati;
— ir-relazzjoni konċentrazzjoni rispons, fejn possibbli,
— id-dejta tal-kontroll negattiv (solvent) u pożittiv (konċentrazzjonijiet u
solventI) parallel;
— id-dejta tal-kontroll negattiv (solvent) u pożittiv, b'meded, medji u devjaz
zjonijiet standard u limiti ta' kontroll ta' 95 % għad-distribuzzjoni, kif ukoll
in-numru ta' dejta;
— analiżijiet statistiċi, il-valuri p, jekk ikun hemm.
Diskussjoni tar-riżultati.
Konklużjonijiet.
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONIJIET
Anewplojdija: kwalunkwe devjazzjoni mill-għadd ta' diplojdi (jew aplojdi)
normali ta' kromożomi minn kromożomu wieħed jew aktar, iżda mhux missett(ijiet) kollu/kollha ta' kromożomi (poliplojdija).
Apoptożi: mewta programmata taċ-ċelloli kkaratterizzata minn sensiela ta' passi
li jwasslu għal diżintegrazzjoni taċ-ċelloli fil-partikoli mwaħħlin mal-membrana li
mbagħad jiġu eliminati permezz ta' fagoċitożi jew permezz ta' tixrid.
Proliferazzjoni taċ-ċelloli: żieda fl-għadd ta' ċelloli bħala riżultat ta' diviżjoni
mitotika taċ-ċelloli.
Sustanza kimika: sustanza jew taħlita.
Ksur tal-kromatid: diskontinwità ta' kromatid wieħed fejn ikun hemm nuqqas ta'
allinjament ċar ta' wieħed mill-kromatidi.
Distakk kromatidu: reġjun mingħajr tilwin (leżjoni akromatika) ta' kromatid
wieħed fejn ikun hemm nuqqas minimu ta' allinjament tal-kromatid.
Aberrazzjoni tat-tip tal-kromatidi: ħsara strutturali fil-kromożomi espressa
bħala ksur ta' kromatidi singoli jew ksur u għaqda mill-ġdid bejn kromatidi.
Aberrazzjoni tat-tip tal-kromożomi: ħsara strutturali fil-kromożomi espressa
bħala ksur, jew ksur u għaqda mill-ġdid, taż-żewġ kromatidi f'sit identiku.
Klastoġenu: kwalunkwe sustanza kimika li tikkawża aberrazzjonijiet kromożo
miċi f'popolazzjonijiet ta' ċelloli jew organiżmi ewkarjotiċi.
Konċentrazzjonijiet: irreferi għal konċentrazzjonijiet finali tas-sustanza kimika
tat-test fil-medium tal-kultura.
Ċitotossiċità: Għall-assaġġi koperti f'dan il-metodu ta' ttestjar li jużaw linji ta'
ċelloli, iċ-ċitotossiċità hija identifikata bħala tnaqqis fl-irduppjar relattiv tal-popo
lazzjoni (RPD) jew iż-żieda relattiva fl-għadd taċ-ċelloli (RICC) taċ-ċelloli ttrat
tati meta mqabblin mal-kontroll negattiv (ara l-paragrafu 17 u l-Appendiċi 2).
Għall-assaġġi koperti f'dan il-metodu ta' ttestjar li jużaw kulturi primarji ta'
linfoċiti, iċ-ċitotossiċità hija identifikata bħala tnaqqis fl-indiċi mitotiku (MI)
taċ-ċelloli ttrattati meta mqabblin mal-kontroll negattiv (ara l-paragrafu 18 u lAppendiċi 2).
Endoreduplikazzjoni: proċess li bih wara perjodu S tar-replikazzjoni tad-DNA,
in-nukleu ma jidħolx f'mitożi iżda jibda perjodu S ieħor. Ir-riżultat huwa kromo
żomi b'4, 8, 16,… il-kromatid.
Ġenotossiċi: terminu ġenerali li jkopri t-tipi kollha ħsara lid-DNA jew lill-kromo
żomi, inklużi ksur, tħassiriet, addotti, modifiki u konnessjonijiet tan-nukleotidi,
riarranġamenti, mutazzjonijiet tal-ġeni, aberrazzjonijiet kromożomiċi, u anewploj
dija. Mhux it-tipi kollha ta' effetti ġenotossiċi jirriżultaw f'mutazzjonijiet jew
ħsara fil-kromożomi stabbli.
Indiċi mitotiku (MI): il-proporzjon ta' ċelloli fil-metafażi diviż bin-numru totali
ta' ċelloli osservati f'popolazzjoni ta' ċelloli; indikazzjoni tal-livell ta' profileraz
zjoni ta' dik il-popolazzjoni.
Mitożi: diviżjoni tan-nukleu taċ-ċelloli li normalment jinqasam fi profażi, prome
tafażi, metafażi, anafażi u telofażi.
Mutaġeniku: jipproduċi bidla ereditarja ta' sekwenza(i) tal-koppja ta' bażijiet tadDNA f'ġeni jew tal-istruttura tal-kromożomi (aberrazzjonijiet kromożomiċi).
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Aberrazzjoni numerika: bidla fin-numru ta' kromożomi min-numru karatteristku
normali ta' ċelloli użati.
Poliplojdija: aberrazzjonijiet kromożomiċi numeriċi f'ċelloli jew organiżmi li
jinvolvu sett(ijiet) sħiħ(sħaħ) ta' kromożomi, għall-kuntrarju ta' kromożomu jew
kromożomi individwali (anewplojdija).
Status p53: il-proteina p53 hija involuta fir-regolamentazzjoni taċ-ċiklu taċċelloli, l-apoptożi u t-tiswija tad-DNA. Ċelloli b'defiċjenza fil-proteina p53 funz
jonali, li mhux kapaċi jinibixxu ċ-ċiklu taċ-ċelloli jew jelimintaw iċ-ċelloli bilħsara b'apoptożi jew mekkaniżmi oħrajn (eż. induzzjoni tat-tiswija tad-DNA)
marbutin mal-funzjonijiet p53 f'rispons għall-ħsara fid-DNA, teoretikament
għandhom ikunu iktar suxxettibbli għal mutazzjonijiet tal-ġeni jew aberrazzjoni
jiet kromożomiċi.
Żieda Relattiva fl-Għadd taċ-Ċelloli (RICC): iż-żieda fin-numru ta' ċelloli
f'kulturi esposti għas-sustanza kimika kontra żieda f'kulturi mhux ittrattati,
proporzjon espress bħala perċentwal.
Irduppjar Relattiv tal-Popolazzjoni (RPD): iż-żieda fin-numru ta' raddoppji talpopolazzjoni f'kulturi esposti għas-sustanza kimika kontra żieda f'kulturi mhux
ittrattati, proporzjon espress bħala perċentwal.
Frazzjoni tal-fwied S9: supernatant ta' omoġenat tal-fwied wara ċentrifugazzjoni
ta' 9 000 g, jiġifieri estratt minn fwied mhux ipproċessat.
Taħlita ta' F9: taħlita tal-frazzjoni tal-fwied S9 u l-kofatturi neċessarji għallattività tal-enzimi metaboliċi.
Kontrolli tas-solvent: Terminu ġenerali li jiddefinixxi l-kulturi tal-kontroll li
jirċievu s-solvent waħdu użat sabiex jiddisolvi s-sustanza kimika tat-test.
Aberrazzjoni strutturali: bidla fl-istruttura tal-kromożomi li wieħed jinduna
biha bl-eżami mikroskopiku tal-istadju metafażiku tad-diviżjoni taċ-ċelluoli,
osservati bħala tħassir u biċċiet, bidliet minn ġewwa u bidliet bejniethom.
Sustanza kimika tat-test: Kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata permezz ta'
dan il-metodu ta' ttestjar.
Kontrolli mhux ittrattati: kulturi li ma jirċievu ebda trattament (jiġifieri ebda
sustanza kimika tat-test u lanqas solvent) iżda jiġu pproċessati fl-istess ħin blistess mod bħall-kulturi li jirċievu s-sustanza kimika tat-test.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 347
▼M7
Appendiċi 2
FORMOLI GĦALL-VALUTAZZJONI TAĊ-ĊITOTOSSIĊITÀ
Indiċi mitotiku (MI):
MIð%Þ ¼

Number of mitotic cells
Ü 100
Total number of Cells scored

Iż-Żieda Relattiva fl-Għadd taċ-Ċelloli (RICC) jew l-Irduppjar Relattiv talPopolazzjoni (RPD), minħabba li t-tnejn iqisu l-proporzjon tal-popolazzjoni taċċelloli li tkun iddividiet ruħha.
RICCð%Þ ¼

ðIncrease in number of cells in treated culturesðfinal Ä startingÞÞ
Ü 100
ðIncrease in numbers of cells in control culturesðfinal Ä startingÞÞ

RPDð%Þ ¼

ðNo:of Population doublings in treated culturesÞ
Ü 100
ðNo:of population doublings in control culturesÞ

fejn:
Irduppjar tal-Popolazzjoni = [log (Numru ta' ċelloli wara t-trattament ÷ Numru
ta' ċelloli inizjali)] ÷ log 2
Pereżempju, RICC, jew RPD ta' 53 % jindikaw ċitotossiċità/ċitostażi ta' 47 % u
ċitotossiċità/ċitostażi ta' 55 % imkejla bl-MI tfisser li l-MI attwali huwa 45 % talkontroll.
Fi kwalunkwe każ, l-għadd ta' ċelloli qabel it-trattament għandu jitkejjel u l-istess
għal kulturi ttrattati u tal-kontroll negattiv.
Filwaqt li l-RCC (jiġifieri n-Numru ta' ċelloli f'kulturi tat-trattament/ Numru ta'
ċelloli f'kulturi tal-kontroll) intuża bħala parametru taċ-ċitotossiċità fl-imgħoddi,
illum ma għadux rakkomandat għaliex jista' jissottovaluta ċ-ċitotossiċità
Fil-kulturi tal-kontroll negattiv, l-irduppjar tal-popolazzjoni għandu jkun kompa
tibbli mar-rekwiżit li jittieħed kampjun taċ-ċelloli wara t-trattament fi żmien
ekwivalenti għal madwar darba u nofs it-tul normali taċ-ċiklu taċ-ċelloli u l-indiċi
mitotiku għandu jkun għoli biżżejjed sabiex jinkiseb numru suffiċjenti ta' ċelloli
fil-mitożi u sabiex jiġi kkalkolat b'mod affidabbli tnaqqis ta' 50 %.
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B.11. TEST

TAL-ABERRAZZJONI
FIL-KROMOŻOMI
MUDULLUN TAL-MAMMIFERI

TAL-

INTRODUZZJONI
Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linja gwida tat-test 475 (2016)
tal-OECD Huwa parti minn sensiela ta' metodi ta' ttestjar dwar it-tossikoloġija
ġenetika. Ġie żviluppat dokument tal-OECD li jipprovdi informazzjoni sintetika
dwar l-ittestjar dwar it-tossikoloġija ġenetika u ħarsa ġenerali dwar it-tibdil
reċenti la sar f'dawk il-Linji Gwida tat-Test (1).

It-test in vivo tal-aberrazzjoni fil-kromożomi tal-mudullun tal-mammiferi huwa ta'
rilevanza partikolari għall-valutazzjoni tal-ġenotossiċità għaliex, għad li jvarja
bejn l-ispeċijiet, il-fatturi tal-metaboliżmu in vivo, il-farmakokinetiċi u l-proċessi
ta' tiswija tad-DNA huma attivi u jikkontribwixxu għar-risponsi. Assaġġ in vivo
huwa siewi wkoll sabiex tkun tista' ssir investigazzjoni ulterjuri tal-ġenotossiċità
żvelata minn sistema in vitro.

It-test in vivo ta' aberrazzjoni kromożomika fil-mammiferi jintuża sabiex jinstabu
aberrazzjonijiet kromożomiċi strutturali indotti mis-sustanzi kimiċi tat-test fiċċelloli tal-mudullun tal-annimali, normalment rodituri (2) (3) (4) (5). L-aberraz
zjonijiet kromożomiċi strutturali jistgħu jkunu ta' żewġ tipi, kromożomiċi jew
kromatidi. Filwaqt li l-maġġoranza ta' aberrazzjonijiet ġenotossiċi indotti bissustanzi kimiċi huma tat-tip kromatid, jistgħu jseħħu aberrazzjonijiet tat-tip
kromożomiku wkoll. Il-ħsara kromożomika u l-avvenimenti relatati huma lkawża ta' ħafna mard ġenetiku fil-bniedem u hemm evidenza sostanzjali li,
meta dawn il-leżjonijiet u l-avvenimenti relatati jikkaġunaw alterazzjonijiet f'on
koġeni u f'ġeni li jrażżnu t-tumuri, dawn ikunu involuti fil-ħolqien tal-kanċer filbniedem u sistemi sperimentali. Tista' sseħħ piloplojdija (inkluża endoreduplikaz
zjoni) f'assaġġi tal-aberrazzjoni kromożomika in vivo. Madankollu, żieda fil-poli
plojdija waħedha ma tindikax potenzjal anewġeniku u tista' tindika sempliċi
perturbazzjoni taċ-ċiklu taċ-ċelloli jew ċitotossiċità. It-test mhuwiex imfassal
sabiex ikejjel l-anewplojdija. Test in vivo tal-mikronukleu fl-eritroċiti mammiferi
(Kapitolu B.12 ta' dan l-Anness) jew it-test in vitro tal-mikronukleu taċ-ċelloli
tal-mammiferi (Kapitolu B.49 ta' dan l-Anness) ikunu t-testijiet in vivo u in vitro,
rispettivament, rakkomandati għas-sejbien ta' anewplojdija.

Id-definizzjonijiet tat-terminoloġija użata huma stabbiliti fl-Appendiċi 1.

KUNSIDERAZZJONIJIET TAL-BIDU
F'dan it-test spiss jintużaw rodituri, iżda f'ċerti każijiet jista' jkun hemm speċijiet
oħrajn li jkunu xierqa, jekk ikunu ġġustifikati xjentifikament. Il-mudullun huwa
t-tessut fil-mira ta' dan it-test, peress li huwa tessut ferm vaskularizzat u fih
popolazzjoni ta' ċelluli b'ċiklu rapidu li jistgħu jkunu faċilment iżolati u ppro
ċessati. Fir-rapport għandha tiġi pprovduta ġustifikazzjoni xjentifika meta
jintużaw speċijiet oħrajn li mhumiex firien u ġrieden. Jekk jintużaw speċijiet
oħrajn li mhumiex rodituri, huwa rakkomandat li l-kejl tal-aberrazzjoni kromo
żomika tal-mudullun jiġi integrat f'test xieraq ieħor tat-tossiċità.

Jekk ikun hemm evidenza li s-sustanza (jew sustanzi) kimika tat-test, jew ilmetabolit(i) tagħha, mhumiex sejrin jilħqu t-tessut fil-mira, jaf ma jkunx xieraq
li jintuża dan it-test.

Qabel ma jintuża dan il-metodu ta' ttestjar fuq taħlita għall-ġenerazzjoni ta' dejta
għal skop regolatorju intiż, għandu jiġi kkunsidrat jekk jistax jipprovdi riżultati
adegwati għal dak l-għan u, jekk iva, għaliex. Dawn il-kunsiderazzjonijiet ma
jkunux meħtieġa meta jkun hemm rekwiżit regolatorju għall-ittestjar tat-taħlita.
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IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TA' TTESTJAR
L-annimali huma esposti għas-sustanza kimika tat-test permezz ta' rotta xierqa ta'
esponiment u jiġu ewtanazzati b'mod umanitarju fi żmien xieraq wara t-tratta
ment. Qabel l-ewtanażija, l-annimali jiġu ttrattati b'inibitur tal-metafażi (eż. kolċi
sina jew kolċemid). Imbagħad isiru preparazzjonijiet tal-kromożomi miċ-ċelloli
tal-mudullun u dawn jitlewnu, u ċ-ċelluli fil-metafażi jiġu analizzati għal aberraz
zjonijiet kromożomiċi.

VERIFIKA TAL-PROFIĊJENZA TAL-LABORATORJU
Investigazzjonijiet tal-Profiċjenza
Sabiex tiġi stabbilita biżżejjed esperjenza fit-twettiq tal-assaġġ qabel ma jintuża
għal testijiet ta' rutina, il-laboratorju għandu jkun wera li għandu l-ħila li jirri
produċi r-riżultati mistennijin mid-dejta ppubblikata (eż. (6)) għal frekwenzi ta'
aberrazzjonijiet kromożomatiċi b'tal-inqas żewġ sustanzi kimiċi tal-kontroll
pożittiv (inklużi risponsi dgħajfin indotti minn dożi baxxi ta' kontrolli pożittivi),
bħal dawk elenkati fit-Tabella 1 u b'kontrolli tal-veikolu/solvent kompatibbli (ara
l-paragrafu 22). Dawn l-esperimenti għandhom jużaw dożi li jagħtu żidiet ripro
duċibbli u relatati mad-dożi u juru s-sensittività u l-medda dinamika tas-sistema
tat-test fit-tessut ta' interess (il-mudullun) u jużaw il-metodu tal-punteġġ li sejjer
jitħaddem fil-laboratorju. Dan ir-rekwiżit mhuwiex applikabbli għal laboratorji li
għandhom esperjenza, jiġifieri li għandhom database storika disponibbli kif defi
nita fil-paragrafi 10-14.

Dejta Storika tal-Kontroll
Matul l-investigazzjonijiet tal-profiċjenza, il-laboratorju għandu jistabbilixxi:

— Medda u distribuzzjoni storiċi tal-kontroll pożittiv, u

— Medda u distribuzzjoni storiċi tal-kontroll negattiv.

Meta għall-ewwel tinkiseb id-dejta għal distribuzzjoni storika tal-kontroll
negattiv, il-kontrolli negattivi paralleli għandhom ikunu konsistenti mad-dejta
tal-kontroll ippubblikata, meta tkun teżisti. Peress li tiżdied iktar dejta sperimen
tali mad-distribuzzjoni storika tal-kontroll, idealment il-kontrolli negattivi paral
leli għandhom ikunu fi ħdan il-limiti ta' kontroll ta' 95 % ta' dik id-distribuzzjoni.
Id-database storika tal-kontroll negattiv tal-laboratorju għandha tkun statistika
ment robusta sabiex tiġi żgurata l-ħila tal-laboratorju sabiex jivvaluta d-distribuz
zjoni tad-dejta tal-kontroll negattiv tiegħu. It-tagħrif jissuġġerixxi li jista' jkun
hemm bżonn ta' minimu ta' 10 esperimenti iżda idealment ikun hemm tal-inqas
20 esperiment imwettqin f'kundizzjonijiet sperimentali paragunabbli. Il-laboratorji
għandhom jużaw metodi ta' kontroll tal-kwalità, bħal karti tal-kontroll (eż. Ccharts jew X-bar charts (7)), sabiex jidentifikaw kemm hija varjabbli d-dejta
tagħhom, u sabiex juru li l-metodoloġija hija “taħt kontroll” fil-laboratorju
tagħhom. Rakkomandazzjonijiet ulterjuri dwar kif jibnu u jużaw id-dejta storika
(jiġifieri kriterji għall-inklużjoni u l-esklużjoni ta' dejta fid-dejta storika u l-kriterji
ta' aċċettabilità għal esperiment partikolari) jistgħu jinkisbu mit-tagħrif (8).

Meta l-laboratorju ma jagħmilx numru kbir biżżejjed ta' esperimenti sabiex jistab
bilixxi distribuzzjoni statistikament robusta tal-kontroll negattiv (ara l-paragrafu
11) matul l-investigazzjonijiet tal-profiċjenza (deskritti fil-paragrafu 9), jista' jiġi
aċċettat li d-distribuzzjoni tinbena matul l-ewwel testijiet ta' rutina. Dan l-approċċ
għandu jsegwi r-rakkomandazzjonijiet stipulati fit-tagħrif (8) u r-riżultati talkontroll negattiv miksubin f'dawn l-esperimenti għandhom jibqgħu konsistenti
mad-dejta ppubblikata tal-kontroll negattiv.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 350
▼M7
Kwalunkwe bidla fil-protokoll tal-esperimenti għandha tiġi kkunsidrata fid-dawl
tal-impatt tagħha fuq kemm id-dejta li tirriżulta tibqa' konsistenti mad-database
storika eżistenti tal-kontroll tal-laboratorju. Inkonsistenzi kbar biss għandhom
jirriżultaw fl-istabbiliment ta' database storika ġdida tal-kontroll, fejn il-ġudizzju
tal-esperti jistabbilixxi li tvarja mid-distribuzzjoni ta' qabel (ara l-paragrafu 11).
Matul l-istabbiliment mill-ġdid, jaf ma jkunx hemm bżonn ta' database sħiħa talkontroll negattiv sabiex ikun jista' jsir test propju, diment li l-laboratorju jkun
jista' juri li l-valuri tal-kontroll negattiv parallel tiegħu jibqgħu konsistenti maddatabase ta' qabel jew mad-dejta ppubblikata korrispondenti.

Id-dejta tal-kontroll negattiv għandha tikkonsisti fl-inċidenza tal-aberrazzjoni
kromożomika strutturali (esklużi d-distakki) f'kull annimal. Idealment, il-kontrolli
negattivi paralleli għandhom ikunu fi ħdan il-limiti ta' kontroll ta' 95 % taddistribuzzjoni storika tal-kontroll negattiv tal-laboratorju. Meta d-dejta tal-kontroll
negattiv parallel toħroġ mil-limiti ta' kontroll ta' 95 %, din tista' titqies aċċettabbli
li tiddaħħal fid-distribuzzjoni storika tal-kontroll diment li din id-dejta ma tkunx
eċċezzjoni estrema u jkun hemm evidenza li s-sistema tat-test tkun “taħt kontroll”
(ara l-paragrafu 11) u ebda evidenza ta' żball tekniku jew uman.

DESKRIZZJONI TAL-METODU
Preparamenti
Għażla ta' speċi tal-annimali
Għandhom jintużaw razez użati spiss fil-laboratorju ta' annimali żgħar b'saħ
ħithom. Il-firien jintużaw l-iktar spiss, għad li l-ġrieden jistgħu jkunu adattati
wkoll. Tista' tintuża kwalunkwe speċi ta' mammiferi xierqa oħra, jekk tiġi pprov
duta ġustifikazzjoni xjentifika fir-rapport.

Kundizzjonijiet tal-abitazzjoni u l-għalf tal-annimali
Għar-rodituri, it-temperatura fil-kamra tal-annimali għandha tkun ta' 22 °C (±
3 °C). Għad li, idealment, l-umdità relattiva għandha tkun ta' 50-60 %, għandha
tkun tal-inqas 40 % u, idealment, ma taqbiżx is-70 % ħlief matul it-tindif talkamra. Id-dawl għandu jkun artifiċjali, b'sekwenza ta' 12-il siegħa dawl, 12-il
siegħa dlam. Dwar l-għalf, jistgħu jintużaw dieti konvenzjonali tal-laboratorju bi
provvista bla limitu ta' ilma tax-xorb. L-għażla tad-dieta tista' tkun influwenzata
mill-bżonn li tiġi żgurata taħlita xierqa ta' sustanza kimika tat-test meta tingħata
minn din ir-rotta. Ir-rodituri għandhom jitrabbew fi gruppi żgħar (mhux iktar
minn ħamsa f'gaġġa) tal-istess sess u grupp tat-trattament jekk ma tkun misten
nija ebda mġiba aggressiva, idealment f'gaġeġ solidi mal-art bl-arrikkiment
ambjentali xieraq. L-annimali jistgħu jitrabbew waħedhom biss jekk dan ikollu
ġustifikazzjoni xjentifika.

Preparazzjoni tal-annimali
Normalment jintużaw annimali adulti żgħar b'saħħithom (għal rodituri, idealment
6-10 ġimgħat fil-bidu tat-trattament, għad li jistgħu jiġu aċċettati annimali ftit
ixjaħ ukoll), u dawn jiġu assenjati b'mod aleatorju għall-gruppi tal-kontroll u tattrattament. L-annimali individwali jiġu identifikati b'mod uniku bl-użu ta' metodu
umanitarju u l-inqas invasiv possibbli (eż. b'ċirku madwarhom, tikketti, mikro
ċipep jew identifikazzjoni bijometrika, iżda mhux b'titqib fil-widnejn jew fisswaba') u jitħallew iderru fil-kundizzjonijiet tal-laboratorju għal tal-inqas ħamest
ijiem. Il-gaġeġ għandhom ikunu rranġati b'mod li jkunu mminimizzati l-effetti
possibbli minħabba t-tqegħid tal-gaġeġ. Għandha tiġi evitata kontaminazzjoni
kroċjata mill-kontroll pożittiv u s-sustanza kimika tat-test. Fil-bidu tal-istudju,
il-varjazzjoni fil-piż tal-annimali għandha tkun minima u ma taqbiżx ± 20 %
tal-piż medju ta' kull sess.

Preparazzjoni tad-dożi
Is-sustanzi kimiċi solidi tat-test għandhom jinħallu jew jiġu sospiżi f'solventi jew
veikoli xierqa jew jitħalltu f'dieta jew ilma tajjeb għax-xorb qabel id-dożaġġ talannimali. Is-sustanzi kimiċi likwidi tat-test jistgħu jiġu dożati direttament jew
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jiġu dilwiti qabel id-dożaġġ. Għal esponimenti bit-teħid man-nifs, is-sustanzi
kimiċi tat-test jistgħu jingħataw bħala gass, fwar jew aerosol solidu/likwidu,
skont il-proprjetajiet fiżikokimiċi tagħhom. Għandhom jintużaw preparati ġodda
tas-sustanza kimika tat-test sakemm id-dejta dwar l-istabilità ma turix l-aċċetta
bilità tal-ħżin u tiddefinixxi l-kundizzjonijiet tal-ħżin xierqa.

Solvent/veikolu
Is-solvent/veikolu ma għandux jipproduċi effetti tossiċi fil-livelli ta' doża użati, u
ma għandu jkun hemm l-ebda suspett ta' reazzjoni kimika mas-sustanzi kimiċi
tat-test. Jekk jintużaw solventi/veikoli oħrajn li mhumiex magħrufin sew, linklużjoni tagħhom għandha tkun sostnuta permezz ta' dejta ta' referenza li
tindika l-kompatibbiltà tagħhom. Huwa rakkomandat li, fejn jista' jkun, lewwel jiġi kkunsidrat l-użu ta' solvent/veikolu milwiem. Eżempji ta' solventi/vei
koli kompatibbli użati spiss jinkludu ilma, salina fiżjoloġika, soluzzjoni tal-metil
ċelluloża, soluzzjoni tal-melħ tas-sodju taċ-ċelluloża tal-karbossimetilċelluloża,
żejt taż-żebbuġa u żejt tal-qamħirrum. Fin-nuqqas ta' dejta storika jew ippubbli
kata tal-kontroll li turi li ma huma indotti ebda aberrazzjoni strutturali jew effett
dannuż ieħor minn solvent/veikolu atipiku magħżul, għandu jsir studju inizjali
sabiex tiġi stabbilita l-aċċettabbiltà tal-kontroll tas-solvent/veikolu.

Kontrolli
Kontrolli pożittivi
Normalment għandu jkun inkluż grupp ta' annimali ttrattati b'sustanza kimika talkontroll pożittiv ma' kull test. Dan jista' jiġi rrinunzjat meta l-laboratorju talittestjar ikollu profiċjenza murija fit-twettiq tat-test u jkun stabbilixxa medda
storika tal-kontroll pożittiv. Meta ma jkunx hemm grupp tal-kontroll pożittiv
parallel inkluż, il-kontrolli tal-punteġġ (lametti fissi u mhux imlewnin) għandhom
ikunu inklużi f'kull esperiment. Dawn jistgħu jinkisbu billi fl-ikklassifikar talistudju jiddaħħlu kampjuni ta' referenza xierqa li nkisbu u nħażnu minn esperi
ment tal-kontroll pożittiv separat imwettaq b'mod perjodiku (eż. kull 6-18-il
xahar) fil-laboratorju fejn isir it-test; pereżempju, matul l-ittestjar tal-profiċjenza
u fuq bażi regolari wara, fejn ikun hemm bżonn.

Is-sustanzi kimiċi tal-kontroll pożittiv għandhom jipproduċu b'mod affidabbli
żieda identifikabbli fil-frekwenza taċ-ċelloli b'aberrazzjonijiet kromożomiċi strut
turali fuq il-livell spontanju. Id-dożi tal-kontroll pożittiv għandhom jingħażlu
sabiex l-effetti jkunu ċari iżda ma jiżvelawx immedjatament l-identità tal-kamp
juni kodifikati lil min jaqrahom. Huwa aċċettabbli li l-kontroll pożittiv jingħata
b'rotta differenti mis-sustanza kimika tat-test, bl-użu ta' skeda tat-trattament diffe
renti, u li l-kampjunar iseħħ biss f'waqt partikolari biss. Barra minn dan, jista' jiġi
kkunsidrat l-użu ta' sustanzi kimiċi tal-kontroll pożittiv relatati mal-klassi tassustanzi kimiċi, meta xieraq. Fit-Tabella 1 hemm inklużi eżempji ta' sustanzi
kimiċi tal-kontroll pożittiv.

Tabella 1
Eżempji ta' sustanzi kimiċi tal-kontroll pożittiv
Sustanza Kimika

CASRN

Metansulfonat tal-etil

62-50-0

Metansulfonat tal-metil

66-27-3

Nitrosurea tal-etil

759-73-9

Mitomiċina C

50-07-7

Ċiklofosfamida (monoidrat)
Trietilenmelamina

50-18-0 (6055-19-2)
51-18-3
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Kontrolli negattivi
L-annimali tal-grupp tal-kontroll negattiv għandhom ikunu inklużi f'kull ħin talkampjunar u l-bqija jiġu mmaniġġjati bl-istess mod bħall-gruppi tat-trattament,
ħlief li ma jirċivux trattament bis-sustanza kimika tat-test. Jekk jintuża solvent/
veikolu fl-għoti tas-sustanza kimika tat-test, il-grupp tal-kontroll għandu jirċievi
dan is-solvent/il-veikolu. Madankollu, jekk jintwera li hemm varjabbiltà konsis
tenti bejn l-annimali u frekwenzi ta' ċelloli b'aberrazzjonijiet strutturali permezz
ta' dejta storika tal-kontroll negattiv f'kull waqt tal-kampjunar għal-laboratorju talittestjar, jaf ikun hemm bżonn ta' kampjunar wieħed biss għall-kontroll negattiv.
Meta jintuża kampjunar wieħed għall-kontrolli negattivi, għandu jkun l-ewwel
waqt tal-kampjun użat fl-istudju.

PROĊEDURA
In-numru u s-sess tal-annimali
B'mod ġenerali, ir-rispons tal-mikronukleu huwa simili bejn l-annimali rġiel u
nisa (9) u mhuwiex mistenni li dan sejjer iseħħ ukoll għal aberrazzjonijiet kromo
żomiċi strutturali; għalhekk, ħafna mill-istudji jistgħu jsiru f'kull sess. Dejta li turi
d-differenzi rilevanti bejn l-irġiel u n-nisa (eż. differenzi fit-tossiċità sistemika, ilmetaboliżmu, il-bijodisponibilità, it-tossiċità tal-mudullun, eċċ. inkluż, eż. studju
għat-tiftix tal-medda) tħeġġeġ l-użu taż-żewġ sessi. F'dan il-każ, jaf ikun xieraq li
jsir studju fiż-żewġ sessi, eż. bħala parti minn studju ripetut tat-tossiċità tad-doża.
Jaf ikun xieraq li jintuża d-disinn fattorjali f'każ li jintużaw iż-żewġ sessi. Dettalji
dwar kif tiġi analizzata d-dejta bl-użu ta' dan id-disinn huma mogħtijin fl-Appen
diċi 2.

Id-daqsijiet tal-grupp fil-bidu tal-istudju għandhom jiġu stabbiliti bil-għan li jiġu
pprovduti tal-inqas 5 annimali analizzabbli ta' sess wieħed, jew ta' kull sess jekk
jintużaw it-tnejn, għal kull grupp. Fejn l-esponiment umana għas-sustanzi kimiċi
tista' tkun speċifika għas-sess, bħal ma jseħħ pereżempju għal ċerti prodotti
farmaċewtiċi, it-test għandu jsir b'annimali tas-sess xieraq. Bħala gwida għal
rekwiżiti tipiċi massimi tal-annimali, studju fil-mudullun f'żewġ waqtiet tal-kamp
junar bi tliet gruppi tad-doża u grupp tal-kontroll negattiv parallel, flimkien ma'
grupp tal-kontroll pożittiv (kull grupp imsawwar minn ħames annimali ta' sess
uniku), ikun jeħtieġ 45 annimal.

Livelli tad-doża
Jekk isir studju preliminari għat-tiftix tal-medda għaliex ma jkun hemm ebda
dejta xierqa diġà disponibbli sabiex tgħin fl-għażla tad-doża, dan għandu jsir flistess laboratorju, bl-użu tal-istess speċijiet, razza, sess u reġim tat-trattament li
jrid jintuża fl-istudju ewlieni (10). L-istudju għandu jkollu l-għan li jidentifika ddoża massima tollerata (MTD), definita bħala l-ogħla doża li sejra tiġi tollerata
mingħajr evidenza ta' tossiċità li tillimita l-istudju, b'rabta mad-durata tal-perjodu
tal-istudju (pereżempju, billi tiġi indotta dipressjoni tal-piż tal-ġisem jew ċitotos
siċità tas-sistema ematopoetika), iżda mhux mewt jew evidenza ta' uġigħ, tbatija
jew diffikultà li jeħtieġu ewtanażja umanitarja (11).

L-ogħla doża tista' tiġi definita wkoll bħala doża li tipproduċi xi indikazzjoni ta'
tossiċità għall-mudullun.

Sustanzi kimiċi li jesibixxu saturazzjoni tal-proprjetajiet tossikokinetiċi, jew
jinduċu proċessi ta' ditossifikazzjoni li jistgħu jwasslu għal tnaqqis fl-esponiment
wara trattament fit-tul jistgħu jkunu eċċezzjonijiet għall-kriterji ta' ssettar tad-dożi
u għandhom jiġu evalwati fuq bażi ta' każ b'każ.

Sabiex tinkiseb informazzjoni dwar ir-rispons għad-doża, studju sħiħ għandu
jinkludi grupp tal-kontroll negattiv u tal-inqas tliet livelli ta' dożi ġeneralment
separati b'fattur ta' 2, iżda mhux ikbar minn 4. Jekk is-sustanza kimika tat-test ma
tipproduċix tossiċità fi studju għat-tiftix tal-medda jew fuq il-bażi tad-dejta eżis
tenti, l-ogħla doża għal amministrazzjoni waħda għandha tkun ta' 2 000 mg/kg
tal-piż tal-ġisem. Madankollu, jekk is-sustanza kimika tat-test tikkaġuna tossiċità,
l-MTD għandha tkun l-ogħla doża mogħtija u l-livelli tad-doża użati idealment
għandhom ikopru medda mill-massimu sa doża li tipproduċi ftit tossiċità jew
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ebda tossiċità. Meta tiġi osservata tossiċità tat-tessut fil-mira (il-mudullun) fillivelli tad-doża kollha ttestjati, huwa rakkomandat li jsir studju ulterjuri f'dożi
mhux tossiċi. Studji li jkollhom l-għan li jikkaratterizzaw iktar bis-sħiħ l-infor
mazzjoni kwantitattiva dwar ir-rispons għad-doża jistgħu jeħtieġu gruppi tad-doża
addizzjonali. Għal ċerti tipi ta' sustanzi kimiċi tat-test (eż. prodotti farmaċewtiċi
għall-bniedem) koperti minn rekwiżiti speċifiċi, dawn il-limiti jistgħu jvarjaw.

Test tal-limitu
Jekk l-esperimenti għat-tiftix tal-medda, jew dejta eżistenti minn razez ta' anni
mali relatati, jindikaw li reġim tat-trattament ta' tal-inqas id-doża limitu (deskritta
hawn taħt) ma jipproduċi ebda effett tossiku osservabbli (inkluż ebda dipressjoni
tal-proliferazzjoni tal-mudullun jew evidenza oħra ta' ċitotossiċità tat-tessut filmira), u jekk ma tkunx mistennija ġenotossiċità fuq il-bażi ta' studji in vitro talġenotossiċità jew dejta minn sustanzi kimiċi relatati strutturalment, f'dak il-każ jaf
ma jitqiesx neċessarju li jsir studju sħiħ li juża tliet livelli tad-doża, diment li
jkun intwera li s-sustanza (jew sustanzi) kimika tilħaq it-tessut fil-mira (ilmudullun). F'dawn il-każijiet, livell tad-doża wieħed, fid-doża limitu, jista' jkun
biżżejjed. Għal perjodu ta' amministrazzjoni ta' > 14-il jum, id-doża limitu hija ta'
1 000 mg/kg piż tal-ġisem/jum. Għal perjodi ta' amministrazzjoni ta' 14-il jum
jew inqas, id-doża limitu hija 2 000 mg/kg/piż tal-ġisem/jum.

Amministrazzjoni tad-dożi
Ir-rotta antiċipata tal-esponiment tal-bniedem għandha tiġi kkunsidrata meta
jitfassal assaġġ. Għaldaqstant, jistgħu jingħażlu rotot tal-esponiment bħal rotta
djetetika, mal-ilma tax-xorb, subkuntanja topika, fil-vini, orali (gavage), mat-teħid
man-nifs, intratrakeali, jew b'impjant, kif iġġustifikati. Fi kwalunke każ, ir-rotta
għandha tingħażel sabiex jiġi żgurat esponiment adegwat tat-tessut(i) fil-mira.
Ġeneralment ma tkunx rakkomandata injezzjoni intraperitoneali peress li mhijiex
rotta intiża ta' esponiment tal-bniedem, u għandha tintuża biss b'ġustifikazzjoni
xjentifika speċifika. Jekk is-sustanza kimika tat-test tiġi mħallta fid-dieta jew lilma tax-xorb, speċjalment fil-każ ta' dożaġġ wieħed, wieħed għandu joqgħod
attent li l-ħin bejn il-konsum tal-ikel u l-ilma u l-kampjunar ikun biżżejjed sabiex
ikunu jistgħu jiġu identifikati l-effetti (ara l-paragrafi 33-34). Il-volum massimu
ta' likwidu li jista' jingħata b'gavage jew injezzjoni f'darba jiddependi mid-daqs
tal-annimal tat-test. Normalment il-volum ma għandux ikun aktar minn 1 ml/100
g tal-piż tal-ġisem ħlief fil-każ ta' soluzzjonijiet milwiema fejn jistgħu jintużaw
massimu ta' 2 ml/100 g tal-piż tal-ġisem. L-użu ta' volumi ikbar minn dan
għandu jkun iġġustifikat. Ħlief għal sustanzi kimiċi tat-test irritanti jew korrużivi,
li normalment jipproduċu effetti aggravati f'konċentrazzjonijiet ikbar, il-varjab
biltà fil-volum tat-test għandu jitnaqqas kemm jista' jkun billi tiġi aġġustata lkonċentrazzjoni sabiex tiġi żgurata amministrazzjoni ta' volum kostanti b'rabta
mal-piż tal-ġisem fil-livelli kollha tad-doża.

Skeda tat-trattament
Normalment is-sustanzi kimiċi tat-test jingħataw bħala trattament wieħed, iżda
jistgħu jingħataw bħala doża maqsuma (jiġifieri żewġ trattamenti jew iktar flistess ġurnata separati b'mhux iktar minn sagħtejn jew tlieta) sabiex jiġi ffaċilitat
l-għoti ta' volum kbir. F'dawn iċ-ċirkustanzi, jew meta s-sustanza kimika tat-test
tingħata bit-teħid man-nifs, il-ħin tal-kampjunar għandu jiġi skedat fuq il-bażi talħin tal-aħħar dożaġġ jew tmiem l-esponiment.

Ftit li xejn hemm dejta disponibbli dwar l-adegwatezza ta' protokoll ta' doża
ripetuta għal dan it-test. Madankollu, fiċ-ċirkustanzi li fihom ikun xieraq li jiġi
integrat dan it-test b'test dwar it-tossiċità b'doża ripetuta, wieħed għandu joqgħod
attent li jevita milli jintilfu ċelloli mitotiċi bi ħsara fil-kromożomi, xi ħaġa li tista'
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sseħħ b'dożi tossiċi. Integrazzjoni bħal din tkun aċċettabbli meta l-ogħla doża
tkun ikbar jew daqs id-doża limitu (ara l-paragrafu 29) u grupp tad-doża jingħata
d-doża limitu għad-durata tal-perjodu tat-trattament. It-test tal-mikronukleu (ilmetodu ta' ttestjar B.12) għandu jitqies bħala t-test in vivo tal-għażla għal aber
razzjonijiet kromożomiċi meta tkun mixtieqa integrazzjoni ma' studji oħrajn.

Għandhom jittieħdu kampjuni tal-mudullun f'żewġ ħinijiet separati wara tratta
menti uniċi. Għal rodituri, l-ewwel intervall ta' kampjunar għandu jkun il-ħin
neċessarju sabiex jgħaddu darba u nofs it-tul taċ-ċiklu normali taċ-ċelloli (b'dan
tal-aħħar li normalment ikun 12-18-il siegħa wara l-perjodu tat-trattament).
Ladarba l-ħin meħtieġ għall-bidu u l-metaboliżmu tas-sustanza (jew sustanzi)
kimika tat-test kif ukoll l-effetti tagħha fuq il-kinetika taċ-ċikli taċ-ċelloli jistgħu
jaffettwaw il-ħin ottimali sabiex wieħed jintebaħ bl-aberrazzjoni kromożomika,
huwa rakkomandat li jittieħed kampjun ieħor 24 siegħa wara li jkun ittieħed lewwel kampjun. Fl-ewwel ħin tal-kampjunar, il-gruppi kollha tad-doża
għandhom jiġu ttrattati u jinġabru kampjuni għall-analiżi; madankollu, fil-ħin(i
jiet) tal-kampjunar iktar tard, l-ogħla doża biss trid tingħata. Jekk jintużaw reġimi
tad-dożi ta' iktar minn ġurnata fuq il-bażi ta' ġustifikazzjoni xjentifika, ġeneral
ment għandu jintuża ħin tal-kampjunar wieħed sa madwar darba u nofs it-tul taċċiklu normali taċ-ċelloli wara t-trattament finali.

Wara t-trattament u qabel il-ġbir tal-kampjun, l-annimali jingħataw injezzjoni
intraperitoneali b'doża xierqa ta' inibitur tal-metafażi (eż. kolċemid jew kolċisina),
u l-kampjuni jinġabru f'intervall xieraq wara. Għall-ġrieden, dan l-intervall huwa
ta' madwar 3-5 qabel il-ġbir u, għall-firien, huwa sagħtejn sa 5 sigħat. Iċ-ċelloli
jinġabru mill-mudullun u jitkabbru, jiġu ffissati u mlewna, u analizzati għal
aberrazzjonijiet kromożomiċi (12).

Osservazzjonijiet
Għandhom isiru osservazzjonijiet kliniċi ġenerali fuq l-annimali tat-test u s-sinjali
kliniċi għandhom jiġu rreġistrati tal-inqas darba kuljum, idealment fl-istess ħin(i
jiet) kuljum u filwaqt li jiġi kkunsidrat il-perjodu ta' wara d-dożaġġ li fih sejrin
jidhru l-iktar l-effetti antiċipati. Tal-inqas darbtejn kuljum matul il-perjodu ta'
dożaġġ, l-annimali kollha għandhom ikunu osservati għal morbidità u mortalità.
L-annimali kollha għandhom jintiżnu fil-bidu tal-istudju, tal-inqas darba filġimgħa matul l-istudji b'doża ripetuta, u fil-fażi tal-ewtanażja. Fi studji twal
tal-inqas ġimgħa, il-kejliet tal-konsum tal-ikel għandhom isiru tal-inqas kull
ġimgħa. Jekk is-sustanza kimika tat-test tingħata mal-ilma tax-xorb, il-konsum
tal-ilma għandu jitkejjel f'kull bidla tal-ilma u tal-inqas darba fil-ġimgħa. L-anni
mali li jesibixxu indikaturi mhux letali ta' tossiċità eċċessiva għandhom jiġu
ewtanazzati b'mod umanitarju qabel jintemm il-perjodu ta' ttestjar (11).

Esponiment tat-tessut fil-mira
Għandu jittieħed kampjun tad-demm f'ħin(ijiet) xieraq sabiex ikunu jistgħu jiġu
mixtarra l-livelli ta' plażma tas-sustanzi kimiċi tat-test bil-għan li jintwera li
seħħet l-esponiment tal-mudullun, meta dan ikun iġġustifikat u meta ma jkunx
hemm dejta oħra dwar l-esponiment (ara l-paragrafu 44).

Preparazzjoni tal-mudullun u tal-kromożomi
Eżatt wara l-ewtanażja umanitarja, jittieħdu ċelloli tal-mudullun mill-femori jew
mit-tibji tal-annimali, imbagħad dawn jiġu esposti għal soluzzjoni ipotonika u
jiġu ffissati. Imbagħad iċ-ċelloli fil-metafażi jitferrxu fuq lametti u jiġu mlewnin
billi jintużaw metodi stabbiliti (ara (3) (12)).
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Analiżi
Il-lametti kollha, inklużi dawk tal-kontrolli pożittivi u negattivi, għandhom jiġu
kodifikati b'mod indipendenti qabel l-analiżi u għandhom jitqassmu b'mod alea
torju sabiex min jaqrahom ma jkunx jaf x'inhi l-kundizzjoni tat-trattament.

L-indiċi mitotiku għandu jiġi stabbilit bħala miżura ta' ċitotossiċita f'għall-inqas
1 000 ċellula għal kull annimal għal kull annimal trattat għall-annimali ttrattati
(inklużi kontrolli pożittivi), mhux ittrattati jew l-annimali tal-kontroll negattiv talveikolu/solvent kollha.

Għandhom jiġu analizzati tal-inqas 200 metafażi għal kull annimal għal aberraz
zjonijiet kromożomiċi strutturali, inklużi u esklużi distakki (6). Madankollu, jekk
id-database storika tal-kontroll negattiv tindika li l-frekwenza medja ta' sfond ta'
aberrazzjonijiet kromożomiċi strutturali hija <1 % fil-laboratorju tal-ittestjar,
għandu jiġi kkunsidrat l-ikklassifiar ta' ċelloli addizzjonali. Aberrazzjonijiet tattip kromatid u kromożomiku għandhom jiġu rreġistrati għalihom u jiġu kklassi
fikati skont is-sottotipi (ksur, skambji). Il-proċeduri li jintużaw fil-laboratorju
għandhom jiżguraw li l-analiżi tal-aberrazzjonijiet kromożomiċi ssir minn persuni
mħarrġin sew fl-għoti ta' punteġġi u huma evalwati bejn il-pari, jekk xieraq. Fiddawl tal-fatt li l-proċeduri ta' preparazzjoni tal-lametti spiss jirriżultaw fil-ksur ta'
sehem mill-metafażijiet li jirriżulta fit-telf ta' kromożomi, iċ-ċelloli li jingħataw
punteġġ għandu jkun fihom għadd ta' ċentromeri ta' mhux inqas minn 2n±2, fejn
n hija n-numru aplojdi ta' kromożomi għal dik l-ispeċi.

DEJTA U RAPPORTAR
Trattament tar-riżultati
Dejta dwar l-annimali individwali għandha tiġi ppreżentata f'forma ta' tabelli. Lindiċi mitotiku, l-għadd ta' ċelloli tal-metafażi li ngħataw punteġġ, in-numru ta'
aberrazzjonijiet għal kull ċellola fil-metafażi u l-perċentwal ta' ċelloli b'aberraz
zjoni(jiet) kromożomika strutturali għandhom jiġu evalwati għal kull annimal.
Għandhom jiġu elenkati t-tipi differenti ta' aberrazzjonijiet kromożomiċi struttu
rali bl-għadd u l-frekwenzi tagħhom għal gruppi tat-trattament u tal-kontroll. Iddistakki, kif ukoll iċ-ċelloli poliplojdi u ċ-ċelloli bi kromożomi endoreduplikati
għandhom jiġu rreġistrati b'mod separat. Il-frekwenza tad-distakki tiġi rrapportata
iżda, ġeneralment, ma tkunx inkluża fl-analiżi tal-frekwenza totali ta' aberrazzjo
nijiet strutturali. Jekk ma hemmx evidenza ta' differenza fir-rispons bejn is-sessi,
id-dejta tista' tingħaqad f'daqqa għall-analiżi statistika. Għandha tiġi rrapportata
dejta dwar it-tossiċità tal-annimali u s-sinjali kliniċi wkoll.

Kriterji ta' Aċċettabilità
Il-kriterji li ġejjin jistabbilixxu l-aċċettabilità tat-test:

a) Huwa aċċettat li d-dejta tal-kontroll negattiv parallel tiżdied fid-database
storika tal-kontroll tal-laboratorju (ara l-paragrafi 11-14);

b) Il-kontrolli pożittivi paralleli jew il-kontrolli tal-punteġġ għandhom jinduċu
risponsi li huma kompatibbli ma' dawk iġġenerati fid-database storika talkontroll pożittiv u jipproduċu żieda statistikament sinifikanti meta mqabblin
mal-kontroll negattiv (ara l-paragrafi 20-21);

c) Ġie analizzat in-numru xieraq ta' dożi u ċelloli;

d) Il-kriterji għall-għażla tal-ogħla doża huma konsistenti ma' dawk deskritti filparagrafi 25-28.

Evalwazzjoni u Interpretazzjoni tar-Riżultati
Diment li jiġu ssodisfati l-kriterji ta' aċċettabilità kollha, sustanza kimika tat-test
titqies li hija pożittiva biċ-ċar jekk:
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a) Tal-inqas wieħed mill-gruppi tat-trattament jesibixxi żieda statistikament sini
fikanti fil-frekwenza taċ-ċelloli b'aberrazzjonijiet kromożomiċi strutturali
(esklużi distakki) meta mqabbel mal-kontroll negattiv parallel,

b) Din iż-żieda hija marbuta mad-doża tal-inqas f'mument tal-kampjunar wieħed
meta tiġi evalwata b'test tat-tendenza xieraq, u

c) Kwalunkwe wieħed mir-riżultati jaqa' barra mid-distribuzzjoni tad-dejta
storika tal-kontroll negattiv (eż. limiti tal-kontroll ta' 95 % ibbażati fuq
Poisson).

Jekk l-ogħla doża biss tiġi eżaminata f'mument tal-kampjunar partikolari,
sustanza kimika tat-test titqies li hija pożittiva biċ-ċar jekk ikun hemm żieda
statistikament sinifikanti meta mqabbla mal-kontroll negattiv parallel u r-riżultati
jaqgħu barra mid-distribuzzjoni tad-dejta storika tal-kontroll negattiv (eż. limiti
tal-kontroll ta' 95 % ibbażati fuq Poisson). Ir-rakkomandazzjonijiet għall-metodi
statistiċi xierqa jistgħu jinkisbu mit-tagħrif (13). Meta ssir analiżi tar-rispons
għad-doża, għandhom jiġu analizzati tal-inqas tliet gruppi tad-doża. It-testijiet
statistiċi għandhom jużaw l-annimal bħala l-unità sperimentali. Ir-riżultati pożit
tivi fit-test għall-aberrazzjonijiet kromożomiċi jindikaw li s-sustanza kimika tattest tinduċi aberrazzjonijiet kromożomiċi strutturali fil-mudullun tal-ispeċi ttest
jata.

Diment li jiġu ssodisfati l-kriterji ta' aċċettabilità kollha, sustanza kimika tat-test
titqies li hija negattiva biċ-ċar jekk, fil-kundizzjonijiet sperimentali kollha eżami
nati:

a) L-ebda wieħed mill-gruppi tat-trattament ma jesibixxi żieda statistikament
sinifikanti fil-frekwenza taċ-ċelloli b'aberrazzjonijiet kromożomiċi strutturali
(esklużi distakki) meta mqabbel mal-kontroll negattiv parallel,

b) Ma hemm l-ebda żieda marbuta mad-doża fi kwalunkwe ħin tal-kampjunar
meta tiġi evalwata b'test xieraq tat-tendenzi,

c) Ir-riżultati kollha jaqgħu fid-distribuzzjoni tad-dejta storika tal-kontroll
negattiv (eż. limiti tal-kontroll ta' 95 % ibbażati fuq Poisson), u

d) Seħħ esponiment tal-mudullun għas-sustanza (jew sustanzi) kimika tat-test.

Ir-rakkomandazzjonijiet għall-iktar metodi statistiċi xierqa jistgħu jinkisbu mittagħrif (13). Evidenza ta' esponiment tal-mudullun għal sustanza kimika tat-test
tista' tinkludi dipressjoni tal-indiċi mitotiku jew kejl tal-livelli ta' plażma jew taddemm tas-sustanza (jew sustanzi) kimika tat-test. Fil-każ ta' amministrazzjoni filvina, ma hemmx bżonn ta' evidenza ta' esponiment. Inkella, tista' tintuża dejta
ADME, miksuba fi studju indipendenti bl-użu tal-istess rotta u l-istess speċi,
sabiex jintwera li seħħ esponiment tal-mudullun. Ir-riżultati negattivi jindikaw
li, fil-kundizzjonijiet tat-test, is-sustanza kimika tat-test ma tinduċix aberrazzjo
nijiet kromożomiċi strutturali fil-mudullun tal-ispeċi ttestjata.

Ma hemm l-ebda ħtieġa għal verifika ta' rispons posittiv jew negattiv ċar.

F'każijiet li fihom ir-rispons la jkun negattiv ċar u lanqas pożittiv ċar u sabiex
tgħin fl-istabbiliment tar-rilevanza bijoloġika ta' riżultat (eż. żieda batuta jew
limitata), id-dejta għandha tiġi evalwata b'ġudizzju espert u/jew b'investigazzjo
nijiet ulterjuri tal-esperimenti eżistenti mwettqin. F'ċerti każijiet, l-analiżi ta' iktar
ċelloli jew it-twettiq ta' esperiment ripetut bl-użu ta' kundizzjonijiet modifikati
tal-esperiment jistgħu jkunu siewja.
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F'każijiet rari, anki wara investigazzjonijiet ulterjuri, id-dejta sejra tipprekludi
konklużjoni li s-sustanza kimika tat-test tipproduċi riżultati pożittivi jew negattivi
u, għalhekk, l-istudju jiġi konkluż bħala ekwivoku.
Il-frekwenzi ta' metafażijiet endoreduplikati u poliplojdi fost il-metafażijiet totali
għandhom jiġu rreġistrati b'mod separat. Żieda fin-numru ta' ċelloli poliplojdi/en
doreduplikati tista' tindika li s-sustanza kimika tat-test għandha l-potenzjal li
tinibixxi l-proċessi mitotiċi jew il-progressjoni taċ-ċiklu taċ-ċelloli (ara l-para
grafu 3).
Rapport tat-test
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Sommarju
Sustanza kimika tat-test:
— is-sors, in-numru tal-lott, id-data ta' limitu għall-użu, jekk disponibbli
— l-istabilità tas-sustanza kimika tat-test, jekk magħrufa.
Sustanza monokostitwenti:
— id-dehra fiżika, is-solubilità fl-ilma, u l-proprjetajiet fiżikokimiċi rilevanti
addizzjonali;
— identifikazzjoni kimika, bħall-isem IUPAC jew CAS, in-numru CAS, ilkodiċi SMILES jew InChI, il-formula strutturali, il-purità, l-identità kimika
tal-impuritajiet kif xieraq u fattibbli fil-prattika, eċċ.
Sustanzi multikostitwenti, UVCBs u taħlitiet:
— ikkaratterizzati safejn possibbli mill-identità kimika (ara iktar 'il fuq), l-okkor
renza kwantitattiva u l-proprjetajiet fiżikokimiċi rilevanti tal-kostitwenti.
Preparazzjoni tas-sustanza kimika tat-test:
— il-ġustifikazzjoni għall-għażla tal-veikolu.
— is-solubilità u l-istabilità tas-sustanza kimika tat-test fis-solvent/veikolu, jekk
magħrufin;
— il-preparazzjoni tal-formulazzjonijiet djetetiċi, tal-ilma tajjeb għax-xorb jew
tat-teħid man-nifs;
— id-determinazzjonijiet analitiċi dwar il-formulazzjonijiet (eż., l-istabilità, lomoġenità, il-konċentrazzjonijiet nominali), meta jsiru.
L-annimali tat-test:
— l-ispeċi/ir-razza użata u ġustifikazzjoni għall-għażla;
— l-għadd, l-età u s-sess tal-annimali;
— is-sors, il-kundizzjonijiet tal-gaġeg, id-dieta, eċċ.;
— il-metodu għall-identifikazzjoni unika tal-annimali;
— għal studji fuq terminu qasir: il-piż individwali tal-annimali fil-bidu u fi
tmiem it-test; għal studji itwal minn ġimgħa: il-piżijiet tal-ġisem individwali
matul l-istudju u l-konsum ta' ikel. Il-medda tal-piż individwali, id-devjaz
zjoni medja u standard għal kull grupp għandhom ikunu inklużi.
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Kundizzjonijiet tat-test:
— il-kontroll pożittiv u dak negattiv (veikolu/solvent);
— dejta minn studju għat-tiftix tal-medda, jekk ikun sar;
— ir-raġuni għall-għażla tal-livell tad-doża;
— dettalji dwar il-preparazzjoni tas-sustanza kimika tat-test;
— dettalji dwar l-għoti tas-sustanza kimika tat-test;
— ir-raġuni għar-rotta u d-durata tal-għoti;
— metodi għall-verifika li s-sustanza (jew sustanzi) kimika tat-test laħqet iċċirkulazzjoni ġenerali jew il-mudullun;
— id-doża propja (mg/kg piż tal-ġisem/jum) ikkalkolata mill-konċentrazzjoni
(ppm) u l-konsum tas-sustanza kimika tat-test fid-dieta/ilma tax-xorb, jekk
applikabbli;
— dettalji dwar il-kwalità tal-ikel u tal-ilma;
— il-metodu tal-ewtanażja;
— il-metodu tal-analġeżija (meta tintuża);
— deskrizzjoni dettaljata tat-trattament u l-iskedi tal-kampjunar u ġustifikazzjo
nijiet għall-għażliet;
— il-metodi tal-preparazzjoni tal-lametti;
— il-metodi ta' kejl tat-tossiċità;
— l-identità tal-inibitur tal-metafażi, il-konċentrazzjoni, id-doża u l-ħin tal-għoti
tiegħu qabel il-kampjunar;
— il-proċeduri għall-iżolament u l-preservazzjoni tat-tessuti;
— il-kriterji għall-ikklassifikar tal-aberrazzjonijiet;
— in-numru ta' ċelloli fil-metafażi analizzati għal kull annimal u n-numru ta'
ċelloli analizzati għad-determinazzjoni tal-indiċi mitotiku;
— il-kriterji għall-aċċettabilità tal-istudju;
— il-kriterji sabiex l-istudji jitqiesu bħala pożittivi, negattivi jew inkonklużivi.
Ir-riżultati:
— il-kundizzjoni tal-annimali qabel u matul il-perjodu tat-test, inklużi sinjali tattossiċità;
— l-indiċi mitotiku, mogħti b'mod separat għal kull annimal;
— it-tip u n-numru ta' aberrazzjonijiet u ta' ċelloli aberranti, mogħti b'mod
separat għal kull annimal;
— in-numru totali ta' aberrazzjonijiet għal kull grupp bil-medji u d-devjazzjoni
jiet standard;
— in-numru ta' ċelloli b'aberrazzjonijiet għal kull grupp bil-medji u d-devjaz
zjonijiet standard;
— bidliet fil-plojdija, inklużi l-frekwenzi ta' ċelloli poliplojdi u/jew endoredupli
kati;
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— ir-relazzjoni bejn id-doża u r-rispons, fejn possibbli;
— l-analiżijiet statistiċi u l-metodu applikat;
— dejta li ssostni l-fatt li seħħ l-esponiment tal-mudullun;
— dejta tal-kontroll negattiv parallel u tal-kontroll pożittiv bil-meded, il-medji u
d-devjazzjonijiet standard;
— id-dejta storika tal-kontroll negattiv u pożittiv b'meded, medji u devjazzjoni
jiet standard, u limiti ta' kontroll ta' 95 % għad-distribuzzjoni, kif ukoll ilperjodu ta' żmien u n-numru ta' osservazzjonijiet;
— il-kriterji ssodisfati għal rispons pożittiv jew negattiv.
Diskussjoni tar-riżultati.
Konklużjoni.
Referenzi.
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONIJIET
Anewplojdija: Kwalunkwe devjazzjoni mill-għadd ta' diplojdi (jew aplojdi)
normali ta' kromożomi minn kromożomu wieħed jew aktar, iżda mhux minn
multipli tas-sett (jew settijiet) kollu ta' kromożomi (ara poliplojdija).
Ċentromeru: Reġjun(i) ta' kromożomu li miegħu huma assoċjati fibri rqaq waqt
id-diviżjoni taċ-ċellola, li jippermettu l-moviment b'ċertu ordni ta' kromożomi
sekondarji għall-poli ta' ċelloli sekondarji.
Sustanza kimika: sustanza jew taħlita.
Aberrazzjoni tat-tip tal-kromatidi: ħsara strutturali fil-kromożomi espressa
bħala ksur ta' kromatidi singoli jew ksur u għaqda mill-ġdid bejn kromatidi.
Aberrazzjoni tat-tip tal-kromożomi: Ħsara strutturali fil-kromożomi espressa
bħala ksur, jew ksur u għaqda mill-ġdid, taż-żewġ kromatidi f'sit identiku.
Endoreduplikazzjoni: Proċess li bih wara perjodu S tar-replikazzjoni tad-DNA,
in-nukleu ma jidħolx f'mitożi iżda jibda perjodu S ieħor. Ir-riżultat huwa kromo
żomi b'4, 8, 16… il-kromatid.
Distakk: Leżjoni akromatika iżgħar mill-wisgħa ta' kromatid wieħed, u b'misal
linjament minimu tal-kromatidi.
Indiċi mitotiku: Il-proporzjon bejn in-numru ta' ċelloli f'mitożi u n-numru totali
ta' ċelloli f'popolazzjoni, li huwa kejl tal-istatus tal-proliferazzjoni ta' dik il-popo
lazzjoni taċ-ċelloli.
Aberrazzjoni numerika: Bidla fin-numru ta' kromożomi min-numru karatte
ristku normali ta' annimali użati (anewplojdija).
Poliplojdija: Aberrazzjoni kromożomika numerika li tinvolvi bidla fin-numru
tas-sett sħiħ ta' kromożomi, għall-kuntrarju ta' bidla numerika fil-parti tas-sett
ta' kromożomi (ara anewplojdija).
Aberrazzjoni kromożomika strutturali: Bidla fl-istruttura tal-kromożomi li
wieħed jinduna biha bl-eżami mikroskopiku tal-istadju metafażiku tad-diviżjoni
taċ-ċelluoli, osservati bħala tħassir u biċċiet, bidliet minn ġewwa u bidliet
bejniethom.
Sustanza kimika tat-test: Kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata permezz ta'
dan il-metodu ta' ttestjar.
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Appendiċi 2
ID-DISINN
FATTORJALI
GĦALL-IDENTIFIKAZZJONI
TADDIFFERENZI FIS-SESSI FL-ASSAĠĠ IN VIVO TAL-ABERRAZZJONI
KROMOŻOMIKA
Id-disinn fattorjali u l-analiżi tiegħu
F'dan id-disinn, jiġu ttestjati tal-inqas 5 irġiel u 5 nisa f'kull livell tal-konċentraz
zjoni li jirriżultaw f'disinn li juża tal-inqas 40 annimal (20 raġel u 20 mara,
flimkien ma' kontrolli pożittivi rilevanti).

Id-disinn, li huwa wieħed mill-iktar disinni fattorjali sempliċi, huwa ekwivalenti
għal analiżi bidirezzjonali tal-varjanza bis-sess u l-livell ta' konċentrazzjoni li
huma l-effetti ewlenin. Id-dejta tista' tiġi analizzata billi jintużaw pakketti ta'
softwer statistiku standard bħal SPSS, SAS, STATA, Genstat kif ukoll bl-użu
ta' R.

L-analiżi tagħmel partizzjoni tal-varjabbiltà fis-sett ta' dejta bejn is-sessi, bejn ilkonċentrazzjonijiet u b'rabta mal-interazzjoni bejn is-sessi u l-konċentrazzjonijiet.
Kull wieħed mit-termini jiġi ttestjat kontra stima tal-varjabbiltà bejn l-annimali
rreplikati fi ħdan il-gruppi ta' annimali tal-istess sess bl-istess konċentrazzjoni. Iddettalji sħaħ dwar il-metodoloġija sottostanti huma disponibbli f'ħafna kotba
standard dwar l-istatistika (ara r-referenzi) u fil-faċilitajiet tal-għajnuna pprovduti
mal-pakketti statistiċi.

L-analiżi tkompli billi ssir spezzjoni tat-terminu ta' interazzjoni sess x konċen
trazzjoni fit-tabella ANOVA (1). Fin-nuqqas ta' terminu ta' interazzjoni sinifikanti,
il-valuri kombinati bejn is-sessi jew fost il-livelli ta' konċentrazzjoni jipprovdu
testijiet statistiċi validi bejn il-livelli bbażati fuq it-terminu tal-varjabbiltà tarraggruppati fi ħdan il-grupp tal-ANOVA.

L-analiżi tkompli billi tagħmel partizzjoni bejn l-istima tal-varjabbiltà bejn ilkonċentrazzjonijiet f'kuntrasti li jipprovdu għal test għal kuntrasti lineari u
kwadratiċi tar-risponsi bejn il-livelli tal-konċentrazzjonijiet. Meta jkun hemm
interazzjoni sinifikanti sess x konċentrazzjoni, tista' ssir partizzjoni ta' dan itterminu f'kuntrasti ta' interazzjoni lineari x sess u kwadradiku x sess ukoll.
Dawn it-termini jipprovdu testijiet ta' jekk ir-risponsi għall-konċentrazzjoni
humiex paralleli għaż-żewġ sessi jew jekk hemmx rispons differenzjali bejn iżżewġ sessi.

L-istima tal-varjabbiltà tal-miġburin fi ħdan il-grupp tista' tintuża sabiex tipprovdi
testijiet bejn il-pari tad-differenza bejn il-medji. Dawn il-paraguni jistgħu jsiru
bejn il-medji għaż-żewġ sessi u bejn il-medji għal-livell ta' konċentrazzjoni diffe
renti bħal fil-każ tal-paraguni mal-livelli tal-kontroll negattiv. F'dawk il-każijiet li
fihom ikun hemm interazzjoni sinifikanti, jistgħu jsiru paraguni bejn il-medji ta'
konċentrazzjonijiet differenti fi ħdan sess jew bejn il-medji tas-sessi fl-istess
konċentrazzjoni.

Referenzi
Hemm ħafna kotba dwar l-istatistika li jiddiskutu t-teorija, id-disinn, il-metodo
loġija, l-analiżi u l-interpretazzjoni tad-disinni fattorjali li jvarjaw mill-iktar anali
żijiet b'żewġ fatturi sempliċi sal-iktar forom kumplessi użati fil-metodoloġija
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B.12. TEST TAL-MIKRONUKLEU FL-ERITROĊITI MAMMIFERI
INTRODUZZJONI
Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linja gwida tat-test 474 (2016)
tal-OECD Huwa parti minn sensiela ta' metodi ta' ttestjar dwar it-tossikoloġija
ġenetika. Ġie żviluppat dokument tal-OECD li jipprovdi informazzjoni sintetika
dwar l-ittestjar dwar it-tossikoloġija ġenetika u ħarsa ġenerali dwar it-tibdil
reċenti la sar f'dawk il-Linji Gwida tat-Test (1).

It-test in vivo tal-mikronukleu tal-mammiferi huwa ta' rilevanza partikolari għallvalutazzjoni tal-ġenotossiċità għaliex, għad li jvarja bejn l-ispeċijiet, il-fatturi talmetaboliżmu in vivo, il-farmakokinetiċi u l-proċessi ta' tiswija tad-DNA huma
attivi u jikkontribwixxu għar-risponsi. Assaġġ in vivo huwa siewi wkoll sabiex
tkun tista' ssir investigazzjoni ulterjuri tal-ġenotossiċità żvelata minn sistema in
vitro.

It-test in vivo tal-mikronukleu tal-mammiferi jintuża għall-qbid ta' ħsara indotta
mis-sustanza kimika tat-test fil-kromożomi jew l-apparat mitotiku tal-eritroblasti.
It-test jevalwa l-formulazzjoni tal-mikronukleu fl-eritroċiti tal-kampjun jew filmudullun jew fiċ-ċelloli tad-demm periferali tal-annimali, normalment rodituri.

L-għan tat-test tal-mikronukleu huwa li jidentifika sustanzi kimiċi li jikkawżaw
ħsara ċitoġenetika li tirriżulta fil-formazzjoni ta' mikronukleji li jkun fihom
biċċiet ta' residwi ta' kromożomi jew kromożomi sħaħ.

Meta eritroblast tal-mudullun jiżviluppa f'eritroċita immatura (kultant imsejħa
wkoll retikuloċita jew eritroċita polikromatika), in-nukleu ewlieni jiġi estruż;
kwalunkwe mikronukleu li ġie fformat jista' jitħalla fiċ-ċitoplażma. Il-viżwaliz
zazzjoni jew id-detezzjoni tal-mikronukleji hija ffaċilitata f'dawn iċ-ċelloli għax
ma għandhomx nukleu ewlieni. Żieda fil-frekwenza ta' eritroċiti immaturi mikro
nukleati f'annimali ttrattati hija indikazzjoni ta' aberrazzjonijiet kromożomiċi
strutturali jew numeriċi indotti.

Eritroċiti mikronukleati fformati ġodda jiġu identifikati u kkwantifikati bit-tilwin
segwit minn punteġġar viżwali bl-użu ta' mikroskopju, jew b'analiżi awtomatiz
zata. L-għadd ta' biżżejjed eritroċiti immaturi fid-demm periferali jew filmudullun ta' annimali adulti huwa ffaċilitat ħafna bl-użu ta' pjattaforma talpunteġġar awtomatizzata. Dawn il-pjattaformi huma alternattivi aċċettabbli
għall-evalwazzjoni manwali (2). Studji komparattivi wrew li t-tali metodi, li
jużaw standards tal-kalibraġġ xierqa, jistgħu jipprovdu riproduċibbilità u sensitti
vità aħjar bejn il-laboratorji u fi ħdan il-laboratorji mill-ikklassifikar manwali bilmikroskopju (3) (4). Sistemi awtomatizzati li jistgħu jkejlu l-frekwenzi tal-eritro
ċiti mikronukleati jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, ċitometri tal-fluss (5),
pjattaformi tal-analiżi tal-immaġnijiet (6) (7), u ċitometri ta' skennjar bil-laser (8).

Għad li dan normalment ma jsirx bħala parti mit-test, il-frammenti tal-kromożomi
jistgħu jiġu distinti minn kromożomi sħaħ permezz ta' għadd ta' kriterji. Dawn
jinkludu l-identifikazzjoni tal-preżenza jew l-assenza ta' kinetoċoru jew DNA
ċentometriku, li t-tnejn li huma huma karatteristiċi ta' kromożomi intatti. Lassenza ta' kinetoċoru jew DNA ċentometriku tindika li l-mikronukleu fih biss
frammenti ta' kromożomi, filwaqt li l-preżenza tindika telf ta' kromożomi.

Id-definizzjonijiet tat-terminoloġija użata huma stabbiliti fl-Appendiċi 1.
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KUNSIDERAZZJONIJIET TAL-BIDU
Il-mudullun ta' rodituri adulti żgħar huwa t-tessut fil-mira għal ħsara ġenetika fittest peress li l-eritroċiti huma prodotti f'dan it-tessut. Il-kejl tal-mikronukleji
f'eritroċiti immaturi fid-demm periferali huwa aċċettabbli fi speċijiet mammiferi
oħrajn li għalihom intweriet sensittività adegwata għall-identifikazzjoni ta'
sustanzi kimiċi li jikkaġunaw aberrazzjonijiet kromożomiċi strutturali jew nume
riċi f'dawn iċ-ċelloli (b'induzzjoni tal-mikronukleji f'eritroċiti immaturi) u ġiet
ipprovduta ġustifikazzjoni xjentifika. Il-frekwenza ta' eritroċiti immaturi mikro
nukleati hija l-punt ta' tmiem ewlieni. Il-frekwenza tal-eritroċiti maturi li fihom
mikronukleji fid-demm periferali tista' tintuża wkoll bħala punt ta' tmiem fi
speċijiet mingħajr selezzjoni splenika b'saħħitha kontra ċelloli mikronukleati u
meta l-annimali jiġu ttrattati kontinwament għal perjodu li jaqbeż it-tul tal-ħajja
tal-eritroċita fl-ispeċijiet użati (eż. 4 ġimgħat jew iktar fil-ġurdien).

Jekk ikun hemm evidenza li s-sustanza (jew sustanzi) kimika tat-test, jew ilmetabolit(i) tagħha, mhumiex sejrin jilħqu t-tessut fil-mira, jaf ma jkunx xieraq
li jintuża dan it-test.

Qabel ma jintuża dan il-metodu ta' ttestjar fuq taħlita għall-ġenerazzjoni ta' dejta
għal skop regolatorju intiż, għandu jiġi kkunsidrat jekk jistax jipprovdi riżultati
adegwati għal dak l-għan u, jekk iva, għaliex. Dawn il-kunsiderazzjonijiet ma
jkunux meħtieġa meta jkun hemm rekwiżit regolatorju għall-ittestjar tat-taħlita.

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TA' TTESTJAR
L-annimali huma esposti għas-sustanza kimika tat-test permezz ta' rotta xierqa.
Jekk jintuża l-mudullun, l-annimali jiġu ewtanazzati b'mod umanitarju f'ħin(ijiet)
xieraq wara t-trattament, il-mudullun jiġi estratt, u jsiru l-preparazzjonijiet u ttilwin (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15). Meta jintuża demm periferali, id-demm
jinġabar f'ħinijiet xierqa wara t-trattament u jsiru l-preparazzjonijiet u t-tilwin (12)
(16) (17) (18). Meta t-trattament jingħata b'mod akut, importanti li jingħażlu lħinijiet tal-ġbir tal-mudullun jew tad-demm li fihom tista' tiġi identifikata l-induz
zjoni relatata mat-trattament ta' eritroċiti immaturi mikronukleati. Fil-każ ta'
kampjunar tad-demm periferali, irid ikun għadda wkoll biżżejjed żmien sabiex
dawn l-avvenimenti jidhru fid-demm li jiċċirkola. Il-preparati jiġu analizzati
għall-preżenza ta' mikronukleji, jew b'viżwalizzazzjoni bl-użu ta' mikroskopju,
analiżi tal-immaġnijiet, iċ-ċitometrija tal-fluss, jew b'ċitometrija ta' skennjar billaser.

VERIFIKA TAL-PROFIĊJENZA TAL-LABORATORJU
Investigazzjonijiet tal-Profiċjenza
Sabiex jiġi stabbilit li hemm biżżejjed esperjenza fit-twettiq tal-assaġġ qabel ma
jintuża għall-ittestjar ta' rutina, il-laboratorju għandu jkun wera li għandu l-ħila li
jirriproduċi r-riżultati mistennijin mid-dejta ppubblikata (17) (19) (20) (21) (22)
għall-frekwenzi tal-mikronukleu b'tal-inqas żewġ sustanzi kimiċi tal-kontroll
pożittiv (inklużi risponsi dgħajfin indotti minn dożi baxxi ta' kontrolli pożittivi),
bħal dawk elenkati fit-Tabella 1 u b'kontrolli tal-veikolu/solvent kompatibbli (ara
l-paragrafu 26). Dawn l-esperimenti għandhom jużaw dożi li jagħtu żidiet ripro
duċibbli u relatati mad-dożi u juru s-sensittività u l-medda dinamika tas-sistema
tat-test fit-tessut ta' interess (il-mudullun jew id-demm periferali) u jużaw ilmetodu tal-punteġġ li sejjer jitħaddem fil-laboratorju. Dan ir-rekwiżit mhuwiex
applikabbli għal laboratorji li għandhom esperjenza, jiġifieri li għandhom data
base storika disponibbli kif definita fil-paragrafi 14-18.

Dejta Storika tal-Kontroll
Matul l-investigazzjonijiet tal-profiċjenza, il-laboratorju għandu jistabbilixxi:

— Medda u distribuzzjoni storiċi tal-kontroll pożittiv, u
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— Medda u distribuzzjoni storiċi tal-kontroll negattiv.

Meta għall-ewwel tinkiseb id-dejta għal distribuzzjoni storika tal-kontroll
negattiv, il-kontrolli negattivi paralleli għandhom ikunu konsistenti mad-dejta
tal-kontroll ippubblikata, meta tkun teżisti. Peress li tiżdied iktar dejta sperimen
tali mad-distribuzzjoni storika tal-kontroll, idealment il-kontrolli negattivi paral
leli għandhom ikunu fi ħdan il-limiti ta' kontroll ta' 95 % ta' dik id-distribuzzjoni.
Id-database storika tal-kontroll negattiv tal-laboratorju għandha tkun statistika
ment robusta sabiex tiġi żgurata l-ħila tal-laboratorju sabiex jivvaluta d-distribuz
zjoni tad-dejta tal-kontroll negattiv tiegħu. It-tagħrif jissuġġerixxi li jista' jkun
hemm bżonn ta' minimu ta' 10 esperimenti iżda idealment ikun hemm tal-inqas
20 esperiment imwettqin f'kundizzjonijiet sperimentali paragunabbli. Il-laboratorji
għandhom jużaw metodi ta' kontroll tal-kwalità, bħal karti tal-kontroll (eż. Ccharts jew X-bar charts (23)), sabiex jidentifikaw kemm hija varjabbli d-dejta
tagħhom, u sabiex juru li l-metodoloġija hija “taħt kontroll” fil-laboratorju
tagħhom. Rakkomandazzjonijiet ulterjuri dwar kif jibnu u jużaw id-dejta storika
(jiġifieri kriterji għall-inklużjoni u l-esklużjoni ta' dejta fid-dejta storika u l-kriterji
ta' aċċettabilità għal esperiment partikolari) jistgħu jinkisbu mit-tagħrif (24).

Meta l-laboratorju ma jagħmilx numru kbir biżżejjed ta' esperimenti sabiex jistab
bilixxi distribuzzjoni statistikament robusta tal-kontroll negattiv (ara l-paragrafu
15) matul l-investigazzjonijiet tal-profiċjenza (deskritti fil-paragrafu 13), jista' jiġi
aċċettat li d-distribuzzjoni tinbena matul l-ewwel testijiet ta' rutina. Dan l-approċċ
għandu jsegwi r-rakkomandazzjonijiet stipulati fit-tagħrif (24) u r-riżultati talkontroll negattiv miksubin f'dawn l-esperimenti għandhom jibqgħu konsistenti
mad-dejta ppubblikata tal-kontroll negattiv.

Kwalunkwe bidla fil-protokoll tal-esperimenti għandha tiġi kkunsidrata fid-dawl
tal-impatt tagħha fuq kemm id-dejta li tirriżulta tibqa' konsistenti mad-database
storika eżistenti tal-kontroll tal-laboratorju. Inkonsistenzi kbar biss għandhom
jirriżultaw fl-istabbiliment ta' database storika ġdida tal-kontroll, fejn il-ġudizzju
tal-esperti jistabbilixxi li tvarja mid-distribuzzjoni ta' qabel (ara l-paragrafu 15).
Matul l-istabbiliment mill-ġdid, jaf ma jkunx hemm bżonn ta' database sħiħa talkontroll negattiv sabiex ikun jista' jsir test propju, diment li l-laboratorju jkun
jista' juri li l-valuri tal-kontroll negattiv parallel tiegħu jibqgħu konsistenti maddatabase ta' qabel jew mad-dejta ppubblikata korrispondenti.

Id-dejta tal-kontroll negattiv għandha tikkonsisti fl-inċidenza eritroċiti immaturi
mikronukleati f'kull annimal. Idealment, il-kontrolli negattivi paralleli għandhom
ikunu fi ħdan il-limiti ta' kontroll ta' 95 % tad-distribuzzjoni storika tal-kontroll
negattiv tal-laboratorju. Meta d-dejta tal-kontroll negattiv parallel toħroġ millimiti ta' kontroll ta' 95 %, din tista' titqies aċċettabbli li tiddaħħal fid-distribuz
zjoni storika tal-kontroll diment li din id-dejta ma tkunx eċċezzjoni estrema u
jkun hemm evidenza li s-sistema tat-test tkun “taħt kontroll” (ara l-paragrafu 15)
u ebda evidenza ta' żball tekniku jew uman.

DESKRIZZJONI TAL-METODU
Preparamenti
Għażla ta' speċi tal-annimali
Għandhom jintużaw razez użati spiss fil-laboratorju ta' annimali żgħar b'saħ
ħithom. Jistgħu jintużaw ġrieden, firien jew speċijiet mammiferi xierqa oħrajn.
Meta jintuża demm periferali, irid jiġi stabbilit li t-tneħħija splenika ta' ċelloli
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mikronukleati miċ-ċirkulazzjoni ma tqegħidx f'riskju d-detezzjoni ta' mikronukleji
indotti fl-ispeċi magħżula. Dan intwera biċ-ċar għad-demm periferali tal-ġrieden
u l-firien (2). Fir-rapport għandha tiġi pprovduta ġustifikazzjoni xjentifika meta
jintużaw speċijiet oħrajn li mhumiex firien u ġrieden. Jekk jintużaw speċijiet
oħrajn li mhumiex rodituri, huwa rakkomandat li l-kejl tal-mikronukleji indotti
jiġi integrat f'test xieraq ieħor tat-tossiċità.

Kundizzjonijiet tal-abitazzjoni u l-għalf tal-annimali
Għar-rodituri, it-temperatura fil-kamra tal-annimali għandha tkun ta' 22 °C (±
3 °C). Għad li, idealment, l-umdità relattiva għandha tkun ta' 50-60 %, għandha
tkun tal-inqas 40 % u, idealment, ma taqbiżx is-70 % ħlief matul it-tindif talkamra. Id-dawl għandu jkun artifiċjali, b'sekwenza ta' 12-il siegħa dawl, 12-il
siegħa dlam. Dwar l-għalf, jistgħu jintużaw dieti konvenzjonali tal-laboratorju bi
provvista bla limitu ta' ilma tax-xorb. L-għażla tad-dieta tista' tkun influwenzata
mill-bżonn li tiġi żgurata taħlita xierqa ta' sustanza kimika tat-test meta tingħata
minn din ir-rotta. Ir-rodituri għandhom jitrabbew fi gruppi żgħar (mhux iktar
minn ħamsa f'gaġġa) tal-istess sess u grupp tat-trattament jekk ma tkun misten
nija ebda mġiba aggressiva, idealment f'gaġeġ solidi mal-art bl-arrikkiment
ambjentali xieraq. L-annimali jistgħu jitrabbew waħedhom biss jekk dan ikollu
ġustifikazzjoni xjentifika.

Preparazzjoni tal-annimali
Normalment jintużaw annimali adulti żgħar b'saħħithom (għal rodituri, idealment
6-10 ġimgħat fil-bidu tat-trattament, għad li jistgħu jiġu aċċettati annimali ftit
ixjaħ ukoll), u dawn jiġu assenjati b'mod aleatorju għall-gruppi tal-kontroll u tattrattament. L-annimali individwali jiġu identifikati b'mod uniku bl-użu ta' metodu
umanitarju u l-inqas invasiv possibbli (eż. b'ċirku madwarhom, tikketti, mikro
ċipep jew identifikazzjoni bijometrika, iżda mhux b'titqib fil-widnejn jew fisswaba') u jitħallew iderru fil-kundizzjonijiet tal-laboratorju għal tal-inqas ħamest
ijiem. Il-gaġeġ għandhom ikunu rranġati b'mod li jkunu mminimizzati l-effetti
possibbli minħabba t-tqegħid tal-gaġeġ. Għandha tiġi evitata kontaminazzjoni
kroċjata mill-kontroll pożittiv u s-sustanza kimika tat-test. Fil-bidu tal-istudju,
il-varjazzjoni fil-piż tal-annimali għandha tkun minima u ma taqbiżx ± 20 %
tal-piż medju ta' kull sess.

Preparazzjoni tad-dożi
Is-sustanzi kimiċi solidi tat-test għandhom jinħallu jew jiġu sospiżi f'solventi jew
veikoli xierqa jew jitħalltu f'dieta jew ilma tajjeb għax-xorb qabel id-dożaġġ talannimali. Is-sustanzi kimiċi likwidi tat-test jistgħu jiġu dożati direttament jew
jiġu dilwiti qabel id-dożaġġ. Għal esponimenti bit-teħid man-nifs, is-sustanzi
kimiċi tat-test jistgħu jingħataw bħala gass, fwar jew aerosol solidu/likwidu,
skont il-proprjetajiet fiżikokimiċi tagħhom. Għandhom jintużaw preparati ġodda
tas-sustanza kimika tat-test sakemm id-dejta dwar l-istabilità ma turix l-aċċetta
bilità tal-ħżin u tiddefinixxi l-kundizzjonijiet tal-ħżin xierqa.

Kundizzjonijiet tat-test
Solvent/veikolu
Is-solvent/veikolu ma għandux jipproduċi effetti tossiċi fil-livelli tad-doża użati, u
ma għandux ikun kapaċi li joħloq reazzjoni kimika mas-sustanzi kimiċi tat-test.
Jekk jintużaw solventi/veikoli oħrajn li mhumiex magħrufin sew, l-inklużjoni
tagħhom għandha tkun sostnuta permezz ta' dejta ta' referenza li tindika l-kompa
tibbiltà tagħhom. Huwa rakkomandat li, fejn jista' jkun, l-ewwel jiġi kkunsidrat lużu ta' solvent/veikolu milwiem. Eżempji ta' solventi/veikoli kompatibbli użati
spiss jinkludu ilma, salina fiżjoloġika, soluzzjoni tal-metilċelluloża, soluzzjoni
tal-melħ tas-sodju taċ-ċelluloża tal-karbossimetilċelluloża, żejt taż-żebbuġa u
żejt tal-qamħirrum. Fin-nuqqas ta' dejta storika jew ippubblikata tal-kontroll li
turi li ma huma indotti ebda mikronukleu u effett dannuż ieħor minn solvent/
veikolu atipiku magħżul, għandu jsir studju inizjali sabiex tiġi stabbilita l-aċċet
tabbiltà tal-kontroll tas-solvent/veikolu.
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Kontrolli
Kontrolli pożittivi
Normalment għandu jkun inkluż grupp ta' annimali ttrattati b'sustanza kimika talkontroll pożittiv ma' kull test. Dan jista' jiġi rrinunzjat meta l-laboratorju talittestjar ikollu profiċjenza murija fit-twettiq tat-test u jkun stabbilixxa medda
storika tal-kontroll pożittiv. Meta ma jkunx hemm grupp tal-kontroll pożittiv
parallel inkluż, il-kontrolli tal-punteġġ (lametti fissi u mhux imlewnin jew kamp
juni ta' sospensjoni taċ-ċelloli, kif ikun xieraq għall-metodu tal-punteġġar)
għandhom ikunu inklużi f'kull esperiment. Dawn jistgħu jinkisbu billi filpunteġġar tal-istudju jiddaħħlu kampjuni ta' referenza xierqa li nkisbu u nħażnu
minn esperiment tal-kontroll pożittiv separat imwettaq b'mod perjodiku (eż. kull
6-18-il xahar); pereżempju, matul l-ittestjar tal-profiċjenza u fuq bażi regolari
wara, fejn ikun hemm bżonn.

Is-sustanzi kimiċi tal-kontroll pożittiv għandhom jipproduċu b'mod affidabbli
żieda identifikabbli fil-frekwenza tal-mikronukleji fuq il-livell spontanju. Meta
ssir klassifikazzjoni manwali bil-mikroskopju, id-dożi tal-kontroll pożittiv
għandhom jingħażlu sabiex l-effetti jkunu ċari iżda ma jiżvelawx immedjatament
l-identità tal-kampjuni kodifikati lil min jaqrahom. Huwa aċċettabbli li l-kontroll
pożittiv jingħata b'rotta differenti mis-sustanza kimika tat-test, bl-użu ta' skeda
tat-trattament differenti, u li l-kampjunar iseħħ biss f'waqt partikolari biss. Barra
minn dan, jista' jiġi kkunsidrat l-użu ta' sustanzi kimiċi tal-kontroll pożittiv
relatati mal-klassi tas-sustanzi kimiċi, meta xieraq. Fit-Tabella 1 hemm inklużi
eżempji ta' sustanzi kimiċi tal-kontroll pożittiv.

Tabella 1
Eżempji ta' sustanzi kimiċi tal-kontroll pożittiv.
Sustanzi Kimiċi u CASRN

Metansulfonat tal-etil [CASRN 62-50-0]

Metansulfonat tal-metil [CASRN 66-27-3]

Nitrosurea tal-etil [CASRN 759-73-9]

Mitomiċina C [CASRN 50-07-7]

Ċiklofosfamida (monoidrat) [CASRN 50-18-0 (CASRN 6055-19-2)]

Trietilenmelamina [CASRN 51-18-3]

Kolċisina [CASRN 64-86-8] jew Vinblastina [CASRN 865-21-4] — bħal anew
ġeni
Kontrolli negattivi
L-annimali tal-grupp tal-kontroll negattiv għandhom ikunu inklużi f'kull ħin talkampjunar u l-bqija jiġu mmaniġġjati bl-istess mod bħall-gruppi tat-trattament,
ħlief li ma jirċivux trattament bis-sustanza kimika tat-test. Jekk jintuża solvent/
veikolu fl-għoti tas-sustanza kimika tat-test, il-grupp tal-kontroll għandu jirċievi
dan is-solvent/il-veikolu. Madankollu, jekk jintwera li hemm varjabbiltà konsis
tenti bejn l-annimali u frekwenzi ta' ċelloli b'mikronukleji permezz ta' dejta
storika tal-kontroll negattiv f'kull waqt tal-kampjunar għal-laboratorju tal-ittestjar,
jaf ikun hemm bżonn ta' kampjunar wieħed biss għall-kontroll negattiv. Meta
jintuża kampjunar wieħed għall-kontrolli negattivi, għandu jkun l-ewwel waqt
tal-kampjun użat fl-istudju.
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Jekk jintuża demm periferali, kampjun ta' qabel it-trattament jista' jiġi aċċettat
minflok kontroll negattiv parallel għal studji fuq terminu qasir meta d-dejta li
tirriżulta tkun konsistenti mad-database storika tal-kontroll għal-laboratorju talittestjar. Intwera li għall-firien, il-kampjunar ta' volumi żgħar (eż. taħt il-100
μl/jum) qabel it-trattament għandu impatt minimu fuq il-frekwenza tal-isfond
tal-mikronukleji (25).

PROĊEDURA
In-numru u s-sess tal-annimali
B'mod ġenerali, ir-rispons tal-mikronukleu huwa simili bejn l-annimali rġiel u,
għalhekk, ħafna mill-istudji jistgħu jsiru f'kull sess (26). Dejta li turi d-differenzi
rilevanti bejn l-irġiel u n-nisa (eż. differenzi fit-tossiċità sistemika, il-metabo
liżmu, il-bijodisponibilità, it-tossiċità tal-mudullun, eċċ. inkluż, eż. fi studju
għat-tiftix tal-medda) tħeġġeġ l-użu taż-żewġ sessi. F'dan il-każ, jaf ikun xieraq
li jsir studju fiż-żewġ sessi, eż. bħala parti minn studju ripetut tat-tossiċità taddoża. Jaf ikun xieraq li jintuża d-disinn fattorjali f'każ li jintużaw iż-żewġ sessi.
Dettalji dwar kif tiġi analizzata d-dejta bl-użu ta' dan id-disinn huma mogħtijin flAppendiċi 2.

Id-daqsijiet tal-grupp fil-bidu tal-istudju għandhom jiġu stabbiliti bil-għan li jiġu
pprovduti tal-inqas 5 annimali analizzabbli ta' sess wieħed, jew ta' kull sess jekk
jintużaw it-tnejn, għal kull grupp. Fejn l-esponiment uman għas-sustanzi kimiċi
jista' jkun speċifiku għas-sess, bħal ma jseħħ pereżempju għal ċerti prodotti
farmaċewtiċi, it-test għandu jsir b'annimali tas-sess xieraq. Bħala gwida għal
rekwiżiti tipiċi massimi tal-annimali, studju fil-mudullun imwettaq skont il-para
metri stabbiliti fil-paragrafu 37 bi tliet gruppi tad-doża u kontrolli negattivi u
pożittivi paralleli (kull grupp imsawwar minn ħames annimali ta' sess uniku),
ikun jeħtieġ bejn 25 u 35 annimal.

Livelli tad-doża
Jekk isir studju preliminari għat-tiftix tal-medda għaliex ma jkun hemm ebda
dejta xierqa diġà disponibbli sabiex tgħin fl-għażla tad-doża, dan għandu jsir flistess laboratorju, bl-użu tal-istess speċijiet, razza, sess u reġim tat-trattament li
jrid jintuża fl-istudju ewlieni (27). L-istudju għandu jkollu l-għan li jidentifika ddoża massima tollerata (MTD), definita bħala l-ogħla doża li sejra tiġi tollerata
mingħajr evidenza ta' tossiċità li tillimita l-istudju, b'rabta mad-durata tal-perjodu
tal-istudju (pereżempju, billi tiġi indotta dipressjoni tal-piż tal-ġisem jew ċitotos
siċità tas-sistema ematopoetika, iżda mhux mewt jew evidenza ta' uġigħ, tbatija
jew diffikultà li jeħtieġu ewtanażja umanitarja (28)).

L-ogħla doża tista' tiġi identifikata wkoll bħala doża li tipproduċi tossiċità filmudullun (eż. tnaqqis fil-proporzjon ta' eritroċiti immaturi fost l-eritroċiti totali
fil-mudullun jew id-demm periferali ta' iktar minn 50 %, iżda mhux għal inqas
minn 20 % tal-valur tal-kontroll). Madankollu, meta jiġu analizzati ċ-ċelloli pożit
tivi għas-CD71 fiċ-ċirkulazzjoni tad-demm periferali (jiġifieri biċ-ċitometrija talfluss), din il-frazzjoni bikrija ħafna ta' eritroċiti immaturi twieġeb għall-isfidi
tossiċi iktar malajr mill-koorti ikbar pożittiva għall-RNA ta' eritroċiti immaturi.
Għaldaqstant, it-tossiċità ikbar tista' ssir evidenti f'disinni tal-esponiment akut li
jeżaminaw il-frazzjoni ta' eritroċiti immaturi pożittivi għas-CD71 meta mqabbla
ma' dawk li jidentifikaw eritroċiti immaturi fuq il-bażi tal-kontenut tal-RNA.
Għal din ir-raġuni, meta l-esperimenti jużaw ħamest ijiem tat-trattament jew
inqas, l-ogħla livell tad-doża għas-sustanzi kimiċi tat-test li jikkaġunaw tossiċità
jista' jiġi definit bħala d-doża li tikkaġuna tnaqqis statistikament sinifikanti filproporzjon ta' eritroċiti immaturi pożittivi għas-D71 fost l-eritroċiti totali iżda
mhux inqas minn 5 % tal-valur tal-kontroll (29).
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Sustanzi kimiċi li jesibixxu saturazzjoni tal-proprjetajiet tossikokinetiċi, jew
jinduċu proċessi ta' ditossifikazzjoni li jistgħu jwasslu għal tnaqqis fl-esponiment
wara għoti fit-tul jistgħu jkunu eċċezzjonijiet għall-kriterji ta' ssettar tad-dożi u
għandhom jiġu evalwati fuq bażi ta' każ b'każ.

Sabiex tinkiseb informazzjoni dwar ir-rispons għad-doża, studju sħiħ għandu
jinkludi grupp tal-kontroll negattiv u tal-inqas tliet livelli ta' dożi ġeneralment
separati b'fattur ta' 2, iżda mhux ikbar minn 4. Jekk is-sustanza kimika tat-test ma
tipproduċix tossiċità fi studju għat-tiftix tal-medda jew fuq il-bażi tad-dejta eżis
tenti, l-ogħla doża għal perjodu ta' amministrazzjoni ta' 14-il jum jew iktar
għandha tkun ta' 1 000 mg/kg tal-piż tal-ġisem/jum, jew għal perjodi ta' ammi
nistrazzjoni ta' inqas minn 14-il jum, 2 000 mg/kg tal-piż tal-ġisem/jum. Madan
kollu, jekk is-sustanza kimika tat-test tikkaġuna tossiċità, l-MTD għandha tkun logħla doża mogħtija u l-livelli tad-doża użati idealment għandhom ikopru medda
mill-massimu sa doża li tipproduċi ftit tossiċità jew ebda tossiċità. Meta tiġi
osservata tossiċità tat-tessut fil-mira (il-mudullun) fil-livelli tad-doża kollha ttest
jati, huwa rakkomandat li jsir studju ulterjuri f'dożi mhux tossiċi. Studji li
jkollhom l-għan li jikkaratterizzaw iktar bis-sħiħ l-informazzjoni kwantitattiva
dwar ir-rispons għad-doża jistgħu jeħtieġu gruppi tad-doża addizzjonali. Għal
ċerti tipi ta' sustanzi kimiċi tat-test (eż. prodotti farmaċewtiċi għall-bniedem)
koperti minn rekwiżiti speċifiċi, dawn il-limiti jistgħu jvarjaw.

Test tal-limitu
Jekk l-esperimenti għat-tiftix tal-medda, jew dejta eżistenti minn razez ta' anni
mali relatati, jindikaw li reġim tat-trattament ta' tal-inqas id-doża limitu (deskritta
hawn taħt) ma jipproduċi ebda effett tossiku osservabbli (inkluż ebda dipressjoni
tal-proliferazzjoni tal-mudullun jew evidenza oħra ta' ċitotossiċità tat-tessut filmira), u jekk ma tkunx mistennija ġenotossiċità fuq il-bażi ta' studji in vitro talġenotossiċità jew dejta minn sustanzi kimiċi relatati strutturalment, f'dak il-każ jaf
ma jitqiesx neċessarju li jsir studju sħiħ li juża tliet livelli tad-doża, diment li
jkun intwera li s-sustanza (jew sustanzi) kimika tilħaq it-tessut fil-mira (ilmudullun). F'dawn il-każijiet, livell tad-doża wieħed, fid-doża limitu, jista' jkun
biżżejjed. Meta l-għoti jsir għal 14-il jum jew iktar, id-doża limitu hija ta' 1 000
mg/kg piż tal-ġisem/jum. Għal perjodi ta' għoti ta' 14-il jum jew inqas, id-doża
limitu hija ta' 2 000 mg/kg/piż tal-ġisem/jum.

Amministrazzjoni tad-dożi
Ir-rotta antiċipata tal-esponiment tal-bniedem għandha tiġi kkunsidrata meta
jitfassal assaġġ. Għaldaqstant, jistgħu jingħażlu rotot tal-esponiment bħal rotta
djetetika, mal-ilma tax-xorb, subkuntanja topika, fil-vini, orali (gavage), mat-teħid
man-nifs, intratrakeali, jew b'impjant, kif iġġustifikati. Fi kwalunke każ, ir-rotta
għandha tingħażel sabiex jiġi żgurat esponiment adegwat tat-tessut(i) fil-mira.
Ġeneralment ma tkunx rakkomandata injezzjoni intraperitoneali peress li mhijiex
rotta intiża ta' esponiment tal-bniedem, u għandha tintuża biss b'ġustifikazzjoni
xjentifika speċifika. Jekk is-sustanza kimika tat-test tiġi mħallta fid-dieta jew lilma tax-xorb, speċjalment fil-każ ta' dożaġġ wieħed, wieħed għandu joqgħod
attent li l-ħin bejn il-konsum tal-ikel u l-ilma u l-kampjunar ikun biżżejjed sabiex
ikunu jistgħu jiġu identifikati l-effetti (ara l-paragrafi 37). Il-volum massimu ta'
likwidu li jista' jingħata b'gavage jew injezzjoni f'darba jiddependi mid-daqs talannimal tat-test. Normalment il-volum ma għandux ikun aktar minn 1 ml/100 g
tal-piż tal-ġisem ħlief fil-każ ta' soluzzjonijiet milwiema fejn jistgħu jintużaw
massimu ta' 2 ml/100 g tal-piż tal-ġisem. L-użu ta' volumi ikbar minn dan
għandu jkun iġġustifikat. Ħlief għal sustanzi kimiċi tat-test irritanti jew korrużivi,
li normalment jipproduċu effetti aggravati f'konċentrazzjonijiet ikbar, il-varjab
biltà fil-volum tat-test għandu jitnaqqas kemm jista' jkun billi tiġi aġġustata lkonċentrazzjoni sabiex tiġi żgurata amministrazzjoni ta' volum kostanti b'rabta
mal-piż tal-ġisem fil-livelli kollha tad-doża.
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Skeda tat-trattament
Idealment, isiru 2 trattamenti jew iktar, mogħtijin f'intervalli ta' 24 siegħa, speċ
jalment meta dan it-test jiġi integrat fi studji oħrajn dwar it-tossiċità. Inkella,
jistgħu jingħataw trattamenti waħedhom, jekk ikunu ġġustifikati xjentifikament
(eż. sustanzi kimiċi tat-test li jkunu magħrufin li jimblokkaw iċ-ċiklu taċ-ċelloli).
Is-sustanzi kimiċi tat-test jistgħu jingħataw ukoll bħala doża maqsuma, jiġifieri
żewġ trattamenti jew iktar fl-istess ġurnata separati b'mhux iktar minn sagħtejn
jew tlieta) sabiex jiġi ffaċilitat l-għoti ta' volum kbir. F'dawn iċ-ċirkustanzi, jew
meta s-sustanza kimika tat-test tingħata bit-teħid man-nifs, il-ħin tal-kampjunar
għandu jiġi skedat fuq il-bażi tal-ħin tal-aħħar dożaġġ jew tmiem l-esponiment.

It-test jista' jsir fi ġrieden jew firien b'wieħed minn dawn it-tliet modi:

a. L-annimali jiġu ttrattati bis-sustanza kimika tat-test darba. Il-kampjuni talmudullun jittieħdu tal-inqas darbtejn (minn gruppi indipendenti ta' annimali),
l-ewwel wieħed mhux qabel 24 siegħa wara t-trattament, iżda mhux wara 48
siegħa wara t-trattament b'intervall(i) xieraq bejn il-kampjuni, sakemm
sustanza kimika tat-test ma tkunx magħrufa li għandha nofs ħajja partikolar
ment twila. L-użu ta' ħinijiet tat-teħid ta' kampjuni qabel 24 siegħa wara ttrattament għandu jkun iġġustifikat. Il-kampjuni ta' demm periferali jittieħdu
għall-inqas darbtejn (mill-istess grupp ta' annimali), l-ewwel wieħed mhux
qabel 36 siegħa wara t-trattament, b'intervall(i) xierqa wara t-teħid ta' lewwel kampjun, iżda mhux aktar minn 72 siegħa. Fl-ewwel ħin tal-kamp
junar, il-gruppi kollha tad-doża għandhom jiġu ttrattati u jinġabru kampjuni
għall-analiżi; madankollu, fil-ħin(ijiet) tal-kampjunar iktar tard, l-ogħla doża
biss trid tingħata. Meta jiġi identifikat rispons pożittiv f'ħin tal-kampjun
wieħed, ma jkunx hemm bżonn li jittieħdu iktar kampjuni sakemm ma
jkunx hemm bżonn ta' informazzjoni kwantitattiva dwar ir-rispons għaddoża. Il-ħinijiet tal-ġbir deskritti huma konsegwenza tal-kinetika tal-feġġa u
l-għibien tal-mikronukleji f'dawn iż-2 kompartimenti tat-tessut.

b. Jekk jintużaw 2 trattament kuljum (eż. żewġ trattamenti f'intervalli ta' 24
siegħa), għandhom jinġabru kampjuni darba bejn 18 u 24 siegħa wara laħħar trattament riward il-mudullun jew darba bejn 36 u 48 siegħa wara laħħar trattament rigward demm periferali (30). Il-ħinijiet tal-ġbir deskritti
huma konsegwenza tal-kinetika tal-feġġa u l-għibien tal-mikronukleji f'dawn
iż-2 kompartimenti tat-tessut.

c. Jekk jintużaw tliet trattamenti kuljum jew iktar (eż. tliet trattamenti jew iktar
f'intervalli ta' madwar 24 siegħa), il-kampjuni tal-mudullun għandhom
jinġabru mhux iktar minn 24 siegħa wara l-aħħar trattament u d-demm peri
ferali għandu jinġabar mhux iktar tard minn 40 siegħa wara l-aħħar trattament
(31). Din il-possibbiltà ta' trattament tħaddem taħlita tal-assaġġ kometa (eż.
kampjunar 2-6 sigħat mill-aħħar trattament) mat-test tal-mikronukleji, u l-inte
grazzjoni tat-test tal-mikronukleji ma' studji tat-tossiċità b'doża ripetuta. Iddejta akkumulata tissuġġerixxi li l-induzzjoni tal-mikronukleji tista' tiġi osser
vata matul dawn il-perjodi itwal ta' żmien meta jingħataw 3 dożi jew iktar
(15).

Jistgħu jintużaw reġimi oħrajn tad-dożaġġ jew tal-kampjunar meta dawn ikunu
rilevanti u xjentifikament iġġustifikati, u sabiex tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni ma'
testijiet oħrajn tat-tossiċità.

Osservazzjonijiet
Għandhom isiru osservazzjonijiet kliniċi ġenerali fuq l-annimali tat-test u s-sinjali
kliniċi għandhom jiġu rreġistrati tal-inqas darba kuljum, idealment fl-istess ħin(i
jiet) kuljum u filwaqt li jiġi kkunsidrat il-perjodu ta' wara d-dożaġġ li fih sejrin
jidhru l-iktar l-effetti antiċipati. Tal-inqas darbtejn kuljum matul il-perjodu ta'
dożaġġ, l-annimali kollha għandhom ikunu osservati għal morbidità u mortalità.
L-annimali kollha għandhom jintiżnu fil-bidu tal-istudju, tal-inqas darba filġimgħa matul l-istudji b'doża ripetuta, u fil-fażi tal-ewtanażja. Fi studji twal
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tal-inqas ġimgħa, il-kejliet tal-konsum tal-ikel għandhom isiru tal-inqas kull
ġimgħa. Jekk is-sustanza kimika tat-test tingħata mal-ilma tax-xorb, il-konsum
tal-ilma għandu jitkejjel f'kull bidla tal-ilma u tal-inqas darba fil-ġimgħa. L-anni
mali li jesibixxu indikaturi mhux letali ta' tossiċità eċċessiva għandhom jiġu
ewtanazzati b'mod umanitarju qabel jintemm il-perjodu ta' ttestjar (28). F'ċerti
ċirkustanzi, it-temperatura tal-ġisem tal-annimali tista' tiġi ssorveljata, peress li
ipertermja u ipotermja indotti mit-trattament ġew implikati fil-produzzjoni ta'
riżultati spurji (32) (33) (34).

Esponiment tat-tessut fil-mira
Għandu jittieħed kampjun tad-demm f'ħin(ijiet) xieraq sabiex ikunu jistgħu jiġu
mixtarra l-livelli ta' plażma tas-sustanzi kimiċi tat-test bil-għan li jintwera li
seħħet l-esponiment tal-mudullun, meta dan ikun iġġustifikat u meta ma jkunx
hemm dejta oħra dwar l-esponiment (ara l-paragrafu 48).

Preparazzjoni tal-mudullun / tad-demm
Normalment iċ-ċelloli tal-mudullun jinkisbu mill-femori jew mit-tibji tal-anni
mali, eżatt wara l-ewtanażja umanitarja. Spiss, iċ-ċelloli jitneħħew, jitħejjew u
jitlewnu bl-użu tal-metodi stabbiliti. Jistgħu jinkisbu volumi żgħar ta' demm
periferali, skont l-istandards adegwati dwar it-trattament xieraq tal-annimali,
jew bl-użu ta' metodu li jippermetti li l-annimal tat-test jibqa' ħaj, bħall-fsad
mill-vina tad-denb jew vina xierqa oħra, jew b'titqiba kardijaka jew kampjunar
minn vina kbira fil-fażi tal-ewtanażja tal-annimal. Kemm għal eritroċiti miksubin
mill-mudullun kif ukoll dawk mid-demm periferali, skont il-metodu ta' analiżi, iċċelloli jista' jsirilhom tilwin sopravitali minnufih (16) (17) (18), isiru l-preparaz
zjonijiet tal-istrixxi li mbagħad jitlewnu għall-mikroskopju, jew inkella jiġu ffis
sati u jitlewnu kif xieraq għall-analiżi biċ-ċitometrija tal-fluss. L-użu ta' tilwin
speċifiku tad-DNA [eż. oranġjo tal-akridina (35) jew Hoechst 33258 plus
pyronin-Y (36)] jista' jelimina xi wħud mill-artifatti assoċjati mal-użu ta' tilwin
mhux speċifiku għad-DNA. Dan il-vantaġġ ma jipprekludix l-użu ta' tilwin
konvenzjonali (eż. Giemsa għall-analiżi bil-mikroskopju). Jistgħu jintużaw
ukoll sistemi addizzjonali [eż. kolonni taċ-ċelluloża li jneħħu ċelloli nukleati
(37) (38)] diment li jkun intwera li dawn is-sistemi huma kompatibbli malpreparazzjoni tal-kampjun fil-laboratorju.

Meta dawn il-metodi jkunu applikabbli, jistgħu jintużaw antikorpi antikinetoċori
(39), FISH b'sondi tad-DNA panċentromeriċi (40) jew tikkettar in situ mogħti
primer bi primers speċifiċi għall-panċetromeri, flimkien mal-kontrotilwin xieraq
tad-DNA (41), sabiex tiġi identifikata n-natura tal-mikronukleji (kromożoma/
framment kromożomika) sabiex jiġi stabbilit jekk il-mekkaniżmu tal-induzzjoni
tal-mikronukleu huwiex dovut għal attività klastoġenika u/jew anewġenika.
Jistgħu jintużaw metodi oħrajn għal divrenzjar bejn il-klastoġeni u l-anewġeni
jekk ikun intwera li dawn huma effettivi.

Analiżi (manwali u awtomatizzata)
Il-lametti jew il-kampjuni għall-analiżi kollha, inklużi dawk tal-kontrolli pożittivi
u negattivi, għandhom jiġu kodifikati b'mod indipendenti qabel kull xorta ta'
analiżi u għandhom jitqassmu b'mod aleatorju sabiex min jaqrahom manwalment
ma jkunx jaf x'inhi l-kundizzjoni tat-trattament; it-tali kodifikazzjoni mhijiex
neċessarja meta jintużaw sistemi ta' klassifikazzjoni awtomatizzati li ma jeħtiġux
spezzjoni viżwali u li ma jistgħux jiġu affettwati minn preġudizzju tal-operatur.
Il-proporzjon ta' eritroċiti immaturi fost l-eritroċiti totali (immaturi + maturi) tiġi
stabbilita għal kull annimal billi jingħaddu għall-inqas 500 eritroċiti għallmudullun u 2 000 eritroċiti għad-demm periferali (42). Għandu jingħata punteġġ
lil mill-inqas 4 000 eritroċiti immaturi għall-inċidenza ta' eritroċiti immaturi
mikronukleati (43). Jekk id-database storika tal-kontroll negattiv tindika li l-frek
wenza medja ta' sfond ta' eritroċiti immaturi mikronukleati hija ta' < 0.1 % fillaboratorju tal-ittestjar, għandu jiġi kkunsidrat l-għoti ta' punteġġ lil ċelloli ad
dizzjonali. Meta jiġu analizzati l-kampjuni, il-proporzjon ta' eritroċiti immaturi
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għall-eritroċiti totali fl-annimali tat-trattament ma għandux ikun inqas minn 20 %
tal-proporzjon tal-kontroll tal-veikolu/solvent meta l-punteġġar isir bil-mikros
kopju u mhux inqas minn madwar 5 % tal-proporzjon tal-kontroll tal-veikolu/
solvent meta l-punteġġar tal-eritroċiti immaturi tas-CD71+ isir b'metodi ċitome
triċi (ara l-paragrafu 31) (29). Pereżempju, għal assaġġ tal-mudullun mogħti
punteġġ bil-mikroskopju, jekk il-proporzjon tal-kontroll tal-eritroċiti immaturi
fil-mudullun ikun ta' 50 %, il-limitu superjuri tat-tossiċità jkun 10 % eritroċiti
immaturi.
Peress li l-milsa tal-firien taħtaf u teqred l-eritroċiti mikronukleati, sabiex
tinżamm sensittività għolja tal-assaġġ meta jiġi analizzat id-demm periferali talfirien, idealment l-analiżi tal-eritroċiti immaturi mikronukleati tiġi ristretta għalliżgħar frazzjoni. Meta jintużaw metodi tal-analiżi awtomatizzati, dawn l-iktar
eritroċiti immaturi jistgħu jiġu identifikati fuq il-bażi tal-kontenut għoli ta'
RNA tagħhom, jew il-livell għoli ta' riċetturi tat-transferrina (CD71+) espress
fuq il-wiċċ tagħhom (31). Madankollu, paragun dirett tal-metodi ta' tilwin diffe
renti wera li jistgħu jinkisbu riżultati sodisfaċenti b'bosta metodi, inkluż it-tilwin
konvenzjonali bl-oranġjo tal-akridina (3) (4).
DEJTA U RAPPORTAR
Trattament tar-riżultati
Dejta dwar l-annimali individwali għandha tiġi ppreżentata f'forma ta' tabelli.
Għal kull annimal li jiġi analizzat għandhom jiġu elenkati separatament innumru ta' eritroċiti immaturi li jingħaddu, il-proporzjon ta' eritroċiti immaturi
mikronukleati, u n-numru ta' eritroċiti immaturi fost l-eritroċiti totali. Meta lġrieden jiġu ttrattati kontinwament għal 4 ġimgħat jew iktar, id-dejta dwar innumru u l-proporzjon ta' eritroċiti maturi mikronukleati għandha tingħata wkoll
jekk tinġabar. Għandha tiġi rrapportata dejta dwar it-tossiċità tal-annimali u ssinjali kliniċi wkoll.
Kriterji ta' Aċċettabilità
Il-kriterji li ġejjin jistabbilixxu l-aċċettabilità tat-test:
a. Huwa aċċettat li d-dejta tal-kontroll negattiv parallel tiżdied fid-database
storika tal-kontroll tal-laboratorju (ara l-paragrafi 15-18).
b. Il-kontrolli pożittivi paralleli jew il-kontrolli tal-punteġġ għandhom jinduċu
risponsi li huma kompatibbli ma' dawk iġġenerati fid-database storika talkontroll pożittiv u jipproduċu żieda statistikament sinifikanti meta mqabblin
mal-kontroll negattiv parallel (ara l-paragrafi 24-25).
c. Ġie analizzat in-numru xieraq ta' dożi u ċelloli;
d. Il-kriterji għall-għażla tal-ogħla doża huma konsistenti ma' dawk deskritti filparagrafi 30-33.
Evalwazzjoni u Interpretazzjoni tar-Riżultati
Diment li jiġu ssodisfati l-kriterji ta' aċċettabilità kollha, sustanza kimika tat-test
titqies li hija pożittiva biċ-ċar jekk:
a. Tal-inqas wieħed mill-gruppi tat-trattament jesibixxi żieda statistikament sini
fikanti fil-frekwenza eritroċiti immaturi mikronukleati meta mqabbel malkontroll negattiv parallel,
b. Din iż-żieda hija marbuta mad-doża tal-inqas f'mument tal-kampjunar wieħed
meta tiġi evalwata b'test tat-tendenza xieraq, u
c. Kwalunkwe wieħed mir-riżultati jaqa' barra mid-distribuzzjoni tad-dejta
storika tal-kontroll negattiv (eż. limiti tal-kontroll ta' 95 % ibbażati fuq
Poisson).
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Jekk l-ogħla doża biss tiġi eżaminata f'mument tal-kampjunar partikolari,
sustanza kimika tat-test titqies li hija pożittiva biċ-ċar jekk ikun hemm żieda
statistikament sinifikanti meta mqabbla mal-kontroll negattiv parallel u r-riżultati
jaqgħu barra mid-distribuzzjoni tad-dejta storika tal-kontroll negattiv (eż. limiti
tal-kontroll ta' 95 % ibbażati fuq Poisson). Ir-rakkomandazzjonijiet għall-iktar
metodi statistiċi xierqa jistgħu jinkisbu mit-tagħrif (44) (45) (46) (47). Meta
ssir analiżi tar-rispons għad-doża, għandhom jiġu analizzati tal-inqas tliet gruppi
tad-doża. It-testijiet statistiċi għandhom jużaw l-annimal bħala l-unità sperimen
tali. Ir-riżultati pożittivi minn test mikronukleu jindikaw li sustanza kimika tattest tinduċi mikronukleji li huma r-riżultat ta' ħsara fil-kromożomi jew ħsara flapparat mitotiku fl-eritroblasti tal-ispeċi tat-test. F'każ li fih ikun sar test sabiex
jinqabdu ċentromeri fi ħdan mikronukleji, sustanza kimika tat-test li tipproduċi
mikronukleji li fihom ċentromeri (DNA ċentromeriku jew kinetoċoru, li jindika
telf ta' kromożoma sħiħa) hija evidenza li s-sustanza kimika tat-test hija anewġen.
Diment li jiġu ssodisfati l-kriterji ta' aċċettabilità kollha, sustanza kimika tat-test
titqies li hija negattiva biċ-ċar jekk, fil-kundizzjonijiet sperimentali kollha eżami
nati:
a. L-ebda wieħed mill-gruppi tat-trattament ma jesibixxi żieda statistikament
sinifikanti fil-frekwenza eritroċiti immaturi mikronukleati meta mqabbel
mal-kontroll negattiv parallel,
b. Ma hemm l-ebda żieda marbuta mad-doża fi kwalunkwe ħin tal-kampjunar
meta tiġi evalwata b'test xieraq tat-tendenzi,
c. Ir-riżultati kollha jaqgħu fid-distribuzzjoni tad-dejta storika tal-kontroll
negattiv (eż. limiti tal-kontroll ta' 95 % ibbażati fuq Poisson), u
d. Seħħ esponiment tal-mudullun għas-sustanza (jew sustanzi) kimika tat-test.
Ir-rakkomandazzjonijiet għall-iktar metodi statistiċi xierqa jistgħu jinkisbu mittagħrif (44) (45) (46) (47). Evidenza ta' esponiment tal-mudullun għal sustanza
kimika tat-test tista' tinkludi dipressjoni tal-proporzjon ta' eritroċiti immaturi għal
maturi jew kejl tal-livelli ta' plażma jew tad-demm tas-sustanza (jew sustanzi)
kimika tat-test. Fil-każ ta' għoti fil-vina, ma hemmx bżonn ta' evidenza tal-espo
niment. Inkella, tista' tintuża dejta ADME, miksuba fi studju indipendenti bl-użu
tal-istess rotta u l-istess speċi, sabiex jintwera li seħħ esponiment tal-mudullun.
Ir-riżultati negattivi jindikaw li, fil-kundizzjonijiet tat-test, is-sustanza kimika tattest ma tipproduċix mikronukleji fl-eritroċiti immaturi tal-ispeċi tat-test.
Ma hemm l-ebda ħtieġa għal verifika ta' rispons posittiv jew negattiv ċar.
F'każijiet li fihom ir-rispons la jkun negattiv ċar u lanqas pożittiv ċar u sabiex
tgħin fl-istabbiliment tar-rilevanza bijoloġika ta' riżultat (eż. żieda batuta jew
limitata), id-dejta għandha tiġi evalwata b'ġudizzju espert u/jew b'investigazzjo
nijiet ulterjuri tal-esperimenti eżistenti mwettqin. F'ċerti każijiet, l-analiżi ta' iktar
ċelloli jew it-twettiq ta' esperiment ripetut bl-użu ta' kundizzjonijiet modifikati
tal-esperiment jistgħu jkunu siewja.
F'każijiet rari, anki wara investigazzjonijiet ulterjuri, id-dejta sejra tipprekludi
konklużjoni li s-sustanza kimika tat-test tipproduċi riżultati pożittivi jew negattivi
u, għalhekk, l-istudju jiġi konkluż bħala ekwivoku.
Rapport tat-test
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Sommarju
Sustanza kimika tat-test:
— is-sors, in-numru tal-lott, id-data ta' limitu għall-użu, jekk disponibbli;
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— l-istabilità tas-sustanza kimika tat-test, jekk magħrufa.
Sustanza monokostitwenti:
— id-dehra fiżika, is-solubilità fl-ilma, u l-proprjetajiet fiżikokimiċi rilevanti
addizzjonali;
— identifikazzjoni kimika, bħall-isem IUPAC jew CAS, in-numru CAS, ilkodiċi SMILES jew InChI, il-formula strutturali, il-purità, l-identità kimika
tal-impuritajiet kif xieraq u fattibbli fil-prattika, eċċ.
Sustanzi multikostitwenti, UVCBs u taħlitiet:
— ikkaratterizzati safejn possibbli mill-identità kimika (ara iktar 'il fuq), l-okkor
renza kwantitattiva u l-proprjetajiet fiżikokimiċi rilevanti tal-kostitwenti.
Preparazzjoni tas-sustanza kimika tat-test:
— il-ġustifikazzjoni għall-għażla tal-veikolu.
— is-solubilità u l-istabilità tas-sustanza kimika tat-test fis-solvent/veikolu, jekk
magħrufin;
— il-preparazzjoni tal-formulazzjonijiet djetetiċi, tal-ilma tajjeb għax-xorb jew
tat-teħid man-nifs;
— id-determinazzjonijiet analitiċi dwar il-formulazzjonijiet (eż. l-istabilità, lomoġenità, il-konċentrazzjonijiet nominali), meta jsiru.
L-annimali tat-test:
— l-ispeċi/ir-razza użata u ġustifikazzjoni għall-għażla;
— l-għadd, l-età u s-sess tal-annimali;
— is-sors, il-kundizzjonijiet tal-gaġeg, id-dieta, eċċ.;
— il-metodu għall-identifikazzjoni unika tal-annimali;
— studji fuq terminu qasir: il-piż individwali tal-annimali fil-bidu u fi tmiem ittest; għal studji itwal minn ġimgħa: il-piżijiet tal-ġisem individwali matul listudju u l-konsum ta' ikel. Il-medda tal-piż individwali, id-devjazzjoni medja
u standard għal kull grupp għandhom ikunu inklużi.
Kundizzjonijiet tat-test:
— dejta tal-kontroll pożittiv u negattiv (veikolu/solvent);
— dejta minn studju għat-tiftix tal-medda, jekk ikun sar;
— ir-raġuni għall-għażla tal-livell tad-doża;
— dettalji dwar il-preparazzjoni tas-sustanza kimika tat-test;
— dettalji dwar l-għoti tas-sustanza kimika tat-test;
— ir-raġuni għar-rotta u d-durata tal-għoti;
— metodi għall-verifika li s-sustanza (jew sustanzi) kimika tat-test laħqet iċċirkulazzjoni ġenerali jew it-tessut fil-mira;
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— id-doża propja (mg/kg piż tal-ġisem/jum) ikkalkolata mill-konċentrazzjoni
(ppm) u l-konsum tas-sustanza kimika tat-test fid-dieta/ilma tax-xorb, jekk
applikabbli;
— dettalji dwar il-kwalità tal-ikel u tal-ilma;
— il-metodu tal-ewtanażja;
— il-metodu tal-analġeżija (meta tintuża);
— deskrizzjoni dettaljata tat-trattament u l-iskedi tal-kampjunar u ġustifikazzjo
nijiet għall- għażliet;
— il-metodi tal-preparazzjoni tal-lametti;
— il-proċeduri għall-iżolament u l-preservazzjoni tat-tessuti;
— il-metodi ta' kejl tat-tossiċità;
— kriterji għall-ikklassifikar tal-eritroċiti immaturi mikronukleati;
— in-numru ta' ċelloli analizzati għal kull annimal fid-determinazzjoni tal-frek
wenza ta' eritroċiti immaturi mikronukleati u għad-determinazzjoni talproporzjon ta' eritroċiti immaturi għal maturi;
— il-kriterji għall-aċċettabilità tal-istudju;
— il-metodi, bħall-użu ta' antikorpi antikinetoċori jew sondi tad-DNA speċifiċi
għaċ-ċentromeri, sabiex jiġi kkaratterizat jekk mikronukleu fihx kromożomi
sħaħ jew frammentati, jekk applikabbli.
Ir-riżultati:
— il-kundizzjoni tal-annimali qabel u matul il-perjodu tat-test, inklużi sinjali tattossiċità;
— il-proporzjon ta' eritroċiti immaturi fost l-eritroċiti totali;
— in-numru ta' eritroċiti immaturi mikronukleati, mogħti separatament għal kull
annimal;
— id-devjazzjoni standard medja ± ta' eritroċiti immaturi mikronukleati għal kull
grupp;
— ir-relazzjoni bejn id-doża u r-rispons, fejn possibbli;
— l-analiżijiet statistiċi u l-metodi applikati;
— dejta tal-kontroll negattiv u tal-kontroll pożittiv paralleli bil-meded, il-medji u
d-devjazzjonijiet standard;
— id-dejta storika tal-kontroll negattiv u pożittiv b'meded, medji u devjazzjoni
jiet standard, u limiti ta' kontroll ta' 95 % għad-distribuzzjoni, kif ukoll ilperjodu ta' żmien u n-numru ta' punti ta' dejta;
— dejta li ssostni l-fatt li seħħ l-esponiment tal-mudullun;
— dejta ta' karatterizzazzjoni li tindika jekk mikronukleu fihx kromożomi sħaħ
jew frammentati, jekk applikabbli;
— il-kriterji ssodisfati għal rispons pożittiv jew negattiv.
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Diskussjoni tar-riżultati.
Konklużjoni.
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONIJIET
Ċentromeru: Reġjun(i) ta' kromożomu li miegħu huma assoċjati fibri rqaq waqt
id-diviżjoni taċ-ċellola, li jippermettu l-moviment b'ċertu ordni ta' kromożomi
sekondarji għall-poli ta' ċelloli sekondarji.
Sustanza kimika: sustanza jew taħlita.
Eritroblast: Stadju bikri fl-iżvilupp tal-eritroċita, li jiġi eżatt qabel l-eritroċita
immatura, fejn iċ-ċellola jkun għad fiha nukleu.
Kinetoċoru: L-istruttura tal-proteini li tifforma fiċ-ċentromeru taċ-ċelloli ewkar
jotiċi, li torbot il-kromożoma mal-polimeri mikrotubuli mill-magħżel mitotiku
matul il-mitożi u mejożi u l-funzjonijiet matul id-diviżjoni taċ-ċelloli sabiex
tissepara l-kromatidi aħwa.
Mikronukleji: Nukleji żgħar, separati minn u addizzjonali għan-nukleji prinċipali
taċ-ċelloli, prodotti waqt it-telofażi ta' mitożi (mejożi) permezz ta' biċċiet ta'
residwi ta' kromożomi jew kromożomi sħaħ.
Eritroċita normokromatika jew matura: Eritroċita matura għalkollox li tilfet lRNA residwu li jifdal wara l-enukleazzjoni u/jew li tilfet markaturi taċ-ċelloli
oħrajn b'ħajja qasira li normalment jgħibu wara l-enukleazzjoni malli sseħħ iddiviżjoni tal-eritroblast finali.
Eritroċita polikromatika jew immatura: Eritroċita fformata ġdida fi stadju
intermedju tal-iżvilupp, li tlewwen kemm bil-komponenti blu kif ukoll ħomor
tat-tilwin klassiku tad-demm bħall-Giemsa ta' Wright minħabba l-preżenza ta'
RNA residwu fiċ-ċellola fformata ġdida. Ċelloli fformati ġodda bħal dawn
huma bejn wieħed u ieħor l-istess bħal retikuloċiti, li huma viżwalizzati bl-użu
ta' kulurant vitali li jikkaġuna l-RNA residwu sabiex jagħqad f'retikulu. Metodi
oħrajn, inkluż it-tilwin monokromatiku tal-RNA b'kuluranti fluworexxenti jew
tikkettar ta' markaturi tal-wiċċ b'ħajja qasira bħas-CD71 b'antikorpi fluworex
xenti, saru jintużaw ta' spiss sabiex tiġi identifikata ċ-ċellola ħamra tad-demm
ifformata ġdida. Eritroċiti polikromatiċi, retikuloċiti, u eritroċiti pożittivi għasCD71 ilkoll huma eritroċiti immaturi, għad li kull waħda minnhom għandha
distribuzzjoni tal-età kemxejn differenti.
Retikuloċita: Eritroċita fformata ġdida mlewna b'kulurant vitali li twassal sabiex
l-RNA ċellolari residu jagħqad f'retikulu karatteristiku. Ir-retikuloċiti u l-eritroċiti
polikromatiċi għandhom distribuzzjoni tal-età ċellolari simili.
Sustanza kimika tat-test: Kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata permezz ta'
dan il-metodu ta' ttestjar.
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Appendiċi 2
ID-DISINN
FATTORJALI
GĦALL-IDENTIFIKAZZJONI
TADDIFFERENZI FIS-SESSI FL-ASSAĠĠ IN VIVO TAL-MIKRONUKLEU
Id-disinn fattorjali u l-analiżi tiegħu
F'dan id-disinn, jiġu ttestjati tal-inqas 5 irġiel u 5 nisa f'kull livell tal-konċentraz
zjoni li jirriżultaw f'disinn li juża tal-inqas 40 annimal (20 raġel u 20 mara,
flimkien ma' kontrolli pożittivi rilevanti).

Id-disinn, li huwa wieħed mill-iktar disinni fattorjali sempliċi, huwa ekwivalenti
għal analiżi bidirezzjonali tal-varjanza bis-sess u l-livell ta' konċentrazzjoni li
huma l-effetti ewlenin. Id-dejta tista' tiġi analizzata billi jintużaw pakketti ta'
softwer statistiku standard bħal SPSS, SAS, STATA, Genstat kif ukoll bl-użu
ta' R.

L-analiżi tagħmel partizzjoni tal-varjabbiltà fis-sett ta' dejta bejn is-sessi, bejn ilkonċentrazzjonijiet u b'rabta mal-interazzjoni bejn is-sessi u l-konċentrazzjonijiet.
Kull wieħed mit-termini jiġi ttestjat kontra stima tal-varjabbiltà bejn l-annimali
rreplikati fi ħdan il-gruppi ta' annimali tal-istess sess bl-istess konċentrazzjoni. Iddettalji sħaħ dwar il-metodoloġija sottostanti huma disponibbli f'ħafna kotba
standard dwar l-istatistika (ara r-referenzi) u fil-faċilitajiet tal-għajnuna pprovduti
mal-pakketti statistiċi.

L-analiżi tkompli billi ssir spezzjoni tat-terminu ta' interazzjoni sess x konċen
trazzjoni fit-tabella ANOVA (1). Fin-nuqqas ta' terminu ta' interazzjoni sinifikanti,
il-valuri kombinati bejn is-sessi jew fost il-livelli ta' konċentrazzjoni jipprovdu
testijiet statistiċi validi bejn il-livelli bbażati fuq it-terminu tal-varjabbiltà tarraggruppati fi ħdan il-grupp tal-ANOVA.

L-analiżi tkompli billi tagħmel partizzjoni bejn l-istima tal-varjabbiltà bejn ilkonċentrazzjonijiet f'kuntrasti li jipprovdu għal test għal kuntrasti lineari u
kwadratiċi tar-risponsi bejn il-livelli tal-konċentrazzjonijiet. Meta jkun hemm
interazzjoni sinifikanti sess x konċentrazzjoni, tista' ssir partizzjoni ta' dan itterminu f'kuntrasti ta' interazzjoni lineari x sess u kwadradiku x sess ukoll.
Dawn it-termini jipprovdu testijiet ta' jekk ir-risponsi għall-konċentrazzjoni
humiex paralleli għaż-żewġ sessi jew jekk hemmx rispons differenzjali bejn iżżewġ sessi.

L-istima tal-varjabbiltà tal-miġburin fi ħdan il-grupp tista' tintuża sabiex tipprovdi
testijiet bejn il-pari tad-differenza bejn il-medji. Dawn il-paraguni jistgħu jsiru
bejn il-medji għaż-żewġ sessi u bejn il-medji għal-livelli ta' konċentrazzjoni
differenti bħal fil-każ tal-paraguni mal-livelli tal-kontroll negattiv. F'dawk il-każi
jiet li fihom ikun hemm interazzjoni sinifikanti, jistgħu jsiru paraguni bejn ilmedji ta' konċentrazzjonijiet differenti fi ħdan sess jew bejn il-medji tas-sessi flistess konċentrazzjoni.

Referenzi
Hemm ħafna kotba dwar l-istatistika li jiddiskutu t-teorija, id-disinn, il-metodo
loġija, l-analiżi u l-interpretazzjoni tad-disinni fattorjali li jvarjaw mill-iktar anali
żijiet b'żewġ fatturi sempliċi sal-iktar forom kumplessi użati fil-metodoloġija
dwar id-“Disinn tal-Esperiment”. Din li ġejja mhijiex lista eżawrjenti. Uħud
mill-kotba jipprovdu eżempji maħdumin ta' disinni komparabbli, f'ċerti każijiet
b'kodiċi għat-twettiq tal-analiżijiet bl-użu ta' diversi pakketti ta' softwer.
(1) L-esperti tal-istatistika li jieħdu approċċ għall-immudellar bħal dak li juża Mudelli
Lineari Ġenerali (GLMs) jistgħu jagħmlu l-analiżi b'mod differenti iżda paragunabbli
iżda mhux bilfors iħaddmu t-tabella ANOVA tradizzjonali, li tmur lura għal approċċi
algoritmiċi tal-kalkolu tal-istatistiki żviluppati qabel il-miġja tal-kompjuters.
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B.13/14.

1.

MUTAĠENIĊITÀ -TEST TA' MUTAZZJONI RIVERSIVA
TA' BATTERJI
METODU
Dan il-metodu huwa replika tat-Test OECD TG 471, Test ta' Mutaz
zjoni Riversiva ta' Batterji (1997).

1.1.

INTRODUZZJONI
It-test ta' mutazzjoni riversiva ta' batterji juża aċidu amino li jeħtieġ
kundizzjonijiet ta' Salmonella typhimurium u Escherichia coli biex
jiġu żvelati mutazzjonijiet f'punti, li jinvolvu sostituzzjoni, żjieda jew
tħassir ta' par wieħed jew aktar ta' bażijiet DNA (1) (2) (3). Ilprinċipju tat-test ta' mutazzjoni riversiva ta' batterji huwa li jiskopri
mutazzjonijiet li jirrivertu mutazzjonijiet preżenti fil-kundizzjonijiet
tat-test u jirrestitwixxu l-kapaċità funzjonali tal-batterja biex tissinte
sizza aċidu amino essenzali. Il-batterji li jiġu lura jiġu skoperti millkapaċità tagħhom li jikbru fl-assenza ta' l-aċidu amino meħtieġ millkundizzjonijiet tal-ġenitur tat-test.

Mutazzjonijiet f'punti huma l-kawża ta' ħafna mard ġenetiku filbniedem u hemm xiehda sostanzjali li mutazzjonijiet f'punt f'onko
ġeni u fil-ġeni ta' ċelluli somatiċi li jrażżnu t-tumuri huma involuti
fil-formazzjoni ta' tumuri fil-bniedem u f'annimali ta' esperimenti. Ittest ta' mutazzjoni riversiva ta' batterji huwa rapidu, mhux għali u
relattivament faċli biex jitwettaq. Ħafna mill-kundizzjonijiet tat-test
għandhom diversi karatteristiċi li jagħmuluhom aktar sensittivi għalliskoperta ta' mutazzjonijiet inklużi sekwenzi DNA responsivi fis-siti
ta' reversjoni, permeabilità miżjuda ta' Ċelloli għal molekuli kbar u leliminazzjoni ta' sistemi ta' riparazzjoni ta' DNA jew titjib ta'
proċessi ta' riparazzjoni ta' DNA li huma suxxettibbli għall-iżbalji.
L-ispeċifiċità tal-kundizzjonijiet tat-test jistgħu jipprovdu informaz
zjoni utli dwar it-tipi ta' mutazzjonijiet li huma kkaużati mill-aġenti
ġenotossiċi. Bażi ta' informazzjoni kbira ħafna ta' riżultati għal
varjetà wiesgħa ta' strutturi hija disponibbli għal testijiet ta' mutaz
zjoni riversiva ta' batterji u ġew żviluppati metodoloġiji stabbiliti sew
biex jittestjaw il-kimiċi b'karatteristiċi diversi fiżiko kimiċi, inklużi
komposti li jiżvintaw.

Ara wkoll l-Introduzzjoni ġenerali Taqsima B.

1.2.

DEFINIZZJONIJIET
Test ta' mutazzjoni riversiva jew fi Salmonella typhimurium jew
f'Escherichia coli jiżvela mutazzjoni f'amino aċidu li jeħtieġ karatte
ristika (histidine jew tryptophan, rispettivament) biex jipproduċi
karatteristika indipendenti minn fornitura minn barra ta' aċidu amino.

Mutaġeni li jġibu s-sostituzzjoni ta' koppji ta' bażijiet huma
aġenti li jikkawżaw bidla fil-bażi tad-DNA. F'test reversiv din ilbidla tista’ tirrikorri fil-lok tal-mutazzjoni oriġinali, jew f'xi tieni
lok fil-genome batteriku.

Mutaġeni li jġibu l-mutazzjoni tal-fażi tal-qari huma aġenti li
jikkawżaw iż-żieda jew ittħassir ta' pari ta' bażi waħda jew aktar
fid-DNA, u b'hekk jibdlu l-fażi tal-qari tar-RNA.
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1.3.

KONSIDERAZZJONIJIET TAL-BIDU
It-test tal-mutazzjoni batterika reversiva jutilizza Ċelloli prokarijotiċi,
li huma differenti minn Ċelloli tal-mammiferi fil-karatteristiċi bħal
ma huma l-assorbiment, il-metaboliżmu, l-istruttura tal-kromożomi u
l-proċessi ta' riparazzjoni tad-DNA. It-testijiet li jitwettqu in vitro
ġeneralment jeħtieġu l-użu ta' għejun esoġenu għall-attivazzjoni
metabolika. Sistemi ta' attivazzjoni metabolika in vitro ma jistgħux
jissimulaw kompletament il-kundizzjonijiet in vivo fil-mammiferi.
Għalhekk it-test ma jagħtix informazzjoni diretta fuq il-qawwa muta
ġenika u karċinoġenika ta' sustanza fil-mammiferi.

It-test tal-mutazzjoni riversiva batterika normalment jintuża bħala lewwel pass għall-attività ġenolossika u, b'mod partikolari, għall-atti
vità li toħloq mutazzjoni puntiformi. Informazzjoni estensiva wriet li
ħafna kimiċi li huma posittivi f'dan it-test juru wkoll attività muta
ġenika f'testijiet oħra. Hemm eżempji ta' aġenti mutaġeniċi li ma
jiġux żvelati b'dan it-test; ir-raġunijiet għal dawn in-nuqqasijiet
jistgħu jkunu attribwiti għan-natura speċifika tal-punt ta' laħħar
żvelat, differenzi fl-attivazzjoni metabolika, jew differenzi fil-bijodis
ponibbilità. Minnaħa l-oħra, l-fatturi li jsaħħu s-sensitività tat-test talmutazzjoni riversiva batterika jistgħu jwasslu għal sopravalutazzjoni
ta' l-attivita mutaġenika.

It-test tal-mutazzjoni riversiva batterika jista’ ma jkunx xieraq għallvalutazzjoni ta' ċerti klassijiet ta' kimiċi, per eżempju komposti
b'qawwa kbira batteriċida (eż. ċerti antibijotiċi) li dawk li huma
maħsuba (jew huma magħrufa) li jiddisturbaw speċifikatament issitema ta' replika ta' Ċelloli fil-mammiferi (eż. inibituri tat-topojso
merasi u ċerti analogi nukleosidi). F'dawn il-każijiet jistgħu jkunu
aktar xierqa testijiet fuq mutazzjoni fil-mammiferi.

Minkejja li ħafna mill-komposti li huma posittivi f'dan it-test huna
karċinoġeni tal-mammiferi, il-korrelazzjoni mhijiex assoluta. Tidde
pendi fuq il-klassi tal-kimika u hemm karċinoġeni li ma jiġux żvelati
b'dan it-test għax jaġixxu permezz ta' mekkaniżmi oħra li mhumiex
ġenotossiċi jew mekkaniżmi li ma jeżistux f'ċelluli batteriċi.

1.4.

PRINĊIPJI TAL-METODU TAT-TEST
Is-sospensjonijiet taċ-Ċelloli batteriċi jiġu esposti għas-sustanza tattest fil-presenza u fl-assenza ta' sistema ta' attivazzjoni metabolika
esoġenea. Fil-metodu ta' inkorporazzjonmi fuq bażi, dawn issospensjonijiet jitħalltu ma' agar ta' kopertura u jitqiegħdu fuq ilbażi minnufih fuq medjum minimu. Fil-metodu ta' qabel l-inkubaz
zjoni, it-taħlita tat-trattament tiġi inkubata u imbagħad imħallta ma'
agar ta' kopertura qabel titqiegħed fuq bażi fuq medjum minimu.
Għaż-żewġ metodi ta' teknika, wara jumejn ta' inkubazzjoni jew
tlieta, jingħaddu l-kolonji revertanti u jiġu mqabbla man-numru ta'
kolonji revertanti spontanji fuq il-bażijiet ta' kontroll tas-solvent.

Ġew deskritti ħafna proċeduri għat-twettiq tat-test tal-mutazzjoni
riversiva batterika. Fost dawk li ġeneralment jintużaw hemm ilmetodu ta' inkorporazzjoni fuq bażi (1) (2) (3) (4), il-metodu ta'
qabel l-inkubazzjoni (2) (3) (5) (6) (7) (8), il-metodu ta' fluttwazzjoni
(9) (10), u l-metodu tas-sospensjoni (11). Ġew deskritti modifiki
għall-ittestjar ta' gassijiet jew fwar (12).
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Il-proċeduri deskritti fil-metodu jappartjenu primarjament għallmetodi ta' l-inkorporazzjoni fuq bażi u ta' qabel l-inkubazzjoni.
Kull wieħed minnhom huwa aċċettabbli biex isiru esperimenti
kemm bl-attivazzjoni metabolika kif ukoll mingħajrha. Ċerti sustanzi
jistgħu jiġu żvelati b'mod aktar effiċjenti meta jintuża l-metodu ta'
qabel l-inkubazzjoni. Dawn is-sustanzi jappartjenu għal klassijiet
kimiċi li jinkludu nitrosamini alifatiċi short chain, metalli divalenti,
aldejidi, komposti ta' koloranti ażo u dijażo, alkalojdi pirolliżidini,
komposti allil u nitro komposti (3). Hu rikonoxxut ukoll li ċerti
klassijiet ta' mutaġeni mhux dejjem jiġu żvelati meta jintużaw proċe
duri standard bħal ma huma l-metodu ta' inkorporazzjoni fuq bażi u
l-metodu ta' qabel l-inkubazzjoni. Dawn għandhom jitqiesu bħala
“każijiet speċjali” hu huwa bil-qawwa rakkomandat li jintużaw
proċeduri alternattivi biex jiġu żvelati. Il-“każijiet speċjali” li ġejjin
jistgħu jiġu identifikati (flimkien ma' eżempji ta' proċeduri li jistgħu
jintuiżaw biex jiġu żvelati): komposti ta' koloranti ażo u dijażo (3)
(5) (6) (13), kimiċI ta' gasssijiet u fwar (12) (14) (15) (16) u glikosidi
(17) (18). Kull devjazzjoni mill-proċedura standard teħtieġ li tkun
ġustifikata xjentifikament.

1.5.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST

1.5.1.

Preparazzjonijiet

1.5.1.1.

Batterja
Kulturi friski ta' batterja għandhom jitħallew jiżviluppaw sal-fażi
esponenzali tardiva jew il-fażi bikrija stazzjonarja ta' l-Iżvilupp
(madwar 109 Ċelloli kull ml). Ma għandhomx jintużaw kulturi filfażi stazzjonarja tardiva. Huwa essenzali li l-kulturi li jintużaw flesperiment ikun fihom titolu għoli ta' batterja vijabbli. It-titolu jista’
jintwera jew mill-informazzjoni storika ta' kontroll fuq il-fażijiet ta'
żvilupp, jew minn kull analiżi permezz tad-determinazzjoni ta' lgħadd ta' Ċelloli vijabbli bl-esperiment tal-bażi.

It-temperatuta rakkomandata għall-inkubazzjoni hi ta' 37 oĊ.

Għandhom jintużaw għallinqas ħames karatteristiċi ta' batterji. Dawn
għandhom jinkludu erba' karatteristiċi ta' S. typhimurium (TA 1535;
TA 1537 jew TA97a jew TA97; TA98; u TA100) li ġew pruvati li
huma ta' min wieħed jorbot fuqhom u responsivi għar-riproduzzjoni
bejn laboratorji. Dawn l-erba' karatteristiċi S. typhimurium għandhom
pari bażiċi GC fuq il-lok ta' reversjoni primarja u huwa magħruf li
jistgħu ma jiżvelawx ċerti mutaġeni ossidanti, aġenti li jipprovokaw
il-cross-linking u idrażini. Dawn is-sustanzi jistgħu jiġu żvelati bilkaratteristiċi ta' E. coli WP2 jew S. typhimurium TA102 (19) li
jkollhom par ta' bażi AT fil-lok primarju ta' reversjoni. Għalhekk
it-tagħqid rakkomandat ta' karatteristiċi huwa:

— S. typhimurium TA1535, u

— S. typhimurium TA1537 jew TA97 jew TA97a, u

— S. typhimurium TA98, u

— S. typhimurium TA100, u

— E. coli WP2 uvrA, jew E. coli WP2 uvrA (pKM101), jew S.
typhimurium TA102.

Biex jiġu żvelati mutaġeni cross-linking jista’ jkun preferibbli li
wieħed jinkludi TA102 jew li tiżdied karatteristika ta' riparazzjoni
tad-DNA ta' E. coli (eż. E. coli WP2 jew E. coli WP2 (pKM101)).
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Għandhom jintużaw proċeduri stabbiliti għall-preparazzjoni ta'
kulturi primarji, verifika ta' l-immarkar u l-ħażna. Għandha tintwera
l-ħtieġa ta' l-amino aċidu għall-Iżvilupp għal kull kultura primarja
ffriżata (istidina għal karatteristiċi ta' S. typhimurium, u triptofan għal
karatteristiċi ta' E. coli). Karatteristiċi oħra fenotipiċi għandhom jiġu
verifikati bl-istess mod, jiġfieri: il-presenza jew l-assenza ta' plasmidi
tal-fattur R fejn ikun xieraq (jiġifieri r-resistenza għall-ampiċillina filkaratteristiċi ta' TA98, TA100, u TA97a jew TA97, WP2 uvrA u
WP2 uvrA (pKM101), u resistenza għall-ampiċillina + tetraċiklina
fil-karatteristika TA 102); il-presenza ta' mutazzjonijiet karatteristiċi
(jiġifieri mutazzjoni rfa mutation fi S. typhimurium permezz ta'
senmsitività għal kristalvjola, u mutazzjoni uvrA fi E. coli jew
mutazzjoni uvrB mutation fi S. typhimurium, permezz ta' sensitività
għal dawl ultravjola) (2) (3). Il-karatteristiċi għandhom ukoll jippro
duċu numru ta' bażijiet ta' kolonji revertanti spontanji fi ħdan ilmeddiet ta' frekwenza mistennija mill-informazzjoni storika ta'
kontroll tal-laboratorji u preferibbilment fil-medda msemmija filletteratura.

1.5.1.2.

Medjum
Jintuża agar minimu xieraq (eż. li jkun fih medjum E minimu ta'
Vogel-Bonner u glukożju), u agar ta' kopertura li jkun fih istidina u
bijotin jew triptofan biex jippermetti ftit diviżjonijiet ta' Ċelloli (1)
(2) (9).

1.5.1.3.

Attivazzjoni metabolika
Il-batterja għandha tiġi esposta għas-sustanza tat-test kemm filpresenza kif ukoll fl-assenza ta' sistema ta' attivazzjoni metabolika
xierqa. Is-sistema li normalment l-aktar tintuża hija frazzjoni post
mitokondrijali integrata ta' kofattur (S9) ippreparata mill-fwied ta'
annimali gerriema trattata b'aġenti li jipprokuraw l-enżimi bħal ma
huma l-Aroclor 1254 (1) (2) jew komposizzjoni ta' phenobarbitone u
β-naphthoflavone (18) (20) (21). Il-frazzjoni post mitokondrijali
normalment tintuża f'konċentrazzjonijiet fil-medda minn 5 sa 30 %
v/v fit-taħlita S9. L-għażla u l-kundizzjoni tas-sistema ta' attivazzjoni
metabolika tista’ tiddependi fuq il-klassi tal-kimika li tintuża. F'ċerti
każijiet, jista’ jkun xieraq li jintużaw aktar minn konċentrazzjoni
waħda ta' frazzjon post mitokondrijali. Għal komposti ta' koloranti
ażo u dijażo, jista’ jkun aktar xieraq li tintuża sistema ta' attivazzjoni
metabolika (6) (13).

1.5.1.4.

Sustanza/preparazzjoni tat-test
Sustanzi solidi tat-test għandhom jiddewbu jew jiġu sospiżi f'solventi
jew mezzi xierqa u dilwiti kif ikun xieraq qabel ma tiġi ttrattata lbatterja. Sustanzi likwidi tat-test jistgħu jiżdiedu direttament massistemi tat-test u/jew dilwiti qabel it-trattament. Għandhom jintużaw
preparazzjonijiet ġodda sakemm l-informazzjoni ta' l-istabbilità ma
turix li jistgħu jinħażnu.

Ma għandhux jkun hemm suspett ta' reazzjoni kimika tas-solvent/
mezz mas-sustanza tat-test u dan is-solvent/mezz għandu jkun
kompatibbli mas-sopravvivenza tal-batterja u ma' l-attività S9 (22).
Jekk jintużaw solventi/mezzi oħra magħrufa, l-inklużjoni tagħhom
għandha tkun appoġġata b'informazzjoni li tindika l-kompattibilità
tagħhom. Huwa rakkomandat li kull fejn ikun possibbli għandu lewwel jiġi kkunsidrat l-użu ta' solvent/mezz akkwuż. Meta jiġu ttest
jati sustanzi li mhumiex stabbli fl-ilma, is-solventi organiċi li
jintużaw ma għandux ikollhom ilma.
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1.5.2.

Kundizzjonijiet tat-test

1.5.2.1.

Karatteristiċi tat-test (Ara 1.5.1.1)

1.5.2.2.

Konċentrazzjoni ta' l-espożizzjoni
Fost il-kriterji li għandhom jitqiesu meta jiġi determinat l-ogħla
ammont tas-sustanza tat-test li għandha tintuża hemm il-ċitotossiċità
u s-solubbilità fit-taħlita ta' trattament finali.

Jista’ jkun utli li jiġu stabbiliti t-tossiċità u l-insolubbilità f'esperi
ment preliminari. Iċ-ċitossiċità tista’ tiġi żvelata b'riduzzjoni fl-għadd
ta' konolonji revertanti, bid-dehra ta' żvilupp a normali tal-fond, jew
bil-grad ta' sopravivenza tal-kulturi ttratati. Iċ-ċitossiċità ta' sustanza
tista’ tinbidel fil-preżenza ta' sistemi ta' attivazzjoni metabolika. Linsolubbilità għandha tiġi stmata bħala preċipitazzjoni fit-taħlita
finali taħt il-kundizzjonijiet attwali tat-test u tkun evidenti għallgħajn mingħajr għanjuna.

Il-konċentrazzjoni massima rakkomandata għat-test għal sustanzi
solubbli li mhumiex ċitotossiċi hija 5mg/bażi jew 5μl/bażi. Għal
sustanzi li mhumiex ċitotossiċi u li ma jinħallux fuq 5mg/bażi jew
5 μl/bażi u waħda mill-konċentrazzjonijiet ittestjati jew aktar
għandha tkun mhux solubbli fit-taħlita finali tat-trattament. Sustanzi
tat-test li huma diġà ċitotossiċi taħt il-5mg/bażi jew 5 μl/bażi
għandhom jiġu ttestjati sa konċentrazzjoni ċitotossika. Dak li jippre
ċipita ma għandux jiddisturba l-għadd.

Għandhom jintużaw għallinqas ħames konċentrazzjonijiet differenti
analizzabbli tas-sustanza tat-test b'madwar intervalli ta' semi loga
rittmi (jiġifieri √10) bejn punti tat-test għal esperiment inizjali.
Jistgħu ikunu xierqa intervalli iqsar meta jkun qed jiġi investigat
rispons ta' konċentrazzjoni. Testjar għola mill-ċonċentrazzjoni ta'
5mg/bażi jew 5 μl/bażi jista’ jiġi kkunsidrat meta ssir il-valutazzjoni
ta' sustanzi li jkollhom ammonti sostanzjali ta' impuritajiet potenzal
ment mutaġeniċi.

1.5.2.3.

Kontrolli negattivi u pożittivi
Kontrolli (solvent jew mezz) pożittivi u negattivi konkurrenti speċi
fiċi għall-kwalitajiet, kemm b'attivazzjoni metabolika jew mingħajr,
għandhom jiġu inklużi f'kull eżami. Għandhom jintgħażlu konċen
trazzjonijiet ta' kontrolli pożittivi li juru l-prestazzjoni effettiva ta'
kull eżami.

Għal eżamijiet li jagħmlu użu minn sistema ta' attivazzjoni metabo
lika, is-sustanza (i) ta' referenza ta' kontoll pożittiv għandha(hom)
tingħażel fuq bażi tat-tip tal-kwalitajiet ta' batterja użati.

Is-sustanzi li ġejjin huma eżemmpji ta' kontrolli pożittivi xierqa għal
eżamijiet ta' attivazzjoni metabolika:

Nri CA

NRI EINECS

781-43-1

212-308-4

9,10- Dimetil-antraċena

57-97-6

200-359-5

7,12- Dimetilbenż(a)antraċena

50-32-8

200-028-5

Benzo(a)pirena

613-13-8

210-330-9

2-Amino-antraċena

Ismijiet
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Nri CA

NRI EINECS

Ismijiet

Ċiklofosfamida

50-18-0
6055-19-2

200-015-4

Monoidrat taċ-ċiklofosfamida

Is-sustanza li ġejja hija kontroll pożittiv xieraq għall-metodu ta' atti
vazzjoni metabolika riduttiva:

Nri CA

NRI EINECS

573-58-0

209-358-4

Ismijiet

Congo Red

It-2-Aminoantraċena ma għandhiex tintuża bħala l-uniku indikatur ta'
l-effikaċja tat-taħlita S9. Jekk tintuża t-2-aminoantraċena, kull lott ta'
S9 għandu jkun karatteriżat b'mutaġen li jeħtieġ l-attivazzjoni meta
bolika b'enżimi mikrosomali, eż. benzo(a)pirena, dimetilbenzantra
ċena.

Is-sustanzi li ġejjin huma eżempji ta' kontrolli pożittivi skond karat
teristiċi speċifiċi għal eżamijiet imwettqa mingħajr is-sistema ta' atti
vazzjoni metabolika essoġena:

NRI CAS

NRI EINECS

ISMIJIET

Strain

26628-22-8

247-852-1

Ażidu tas-sodju

TA 1535 u TA 100

607-57-8

210-138-5

2
Mikrofluworena

TA 98

90-45-9

201-995-6

9
Aminoakridina

TA 1537, TA 97 u TA 97a

17070-45-0

241-129-4

ICR 191

TA 1537, TA 97 u TA 97a

80-15-9

201-254-7

Iperossidu
Kumena

50-07-7

200-008-6

Mitomycin C

70-25-7

200-730-1

N-etil-N-nitro- WP2, WP2uvrA u WP2uvrA (pK
3-nitro-NM101)
nitrosogwanidi
na

56-57-5

200-281-1

4-Nitrokwino
lina-1-ossidu

WP2, WP2uvrA u WP2uvrA(pK
M101)

Furilfuramida
(AF2)

Karatteristiċi li fihom il-plasmid

3688-53-7

tal-

Jistgħu jintużaw sustanzi ta' referenza ta' kontroll pożittiv xierqa
oħra. Għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' kimiċi ta' kontroll pożittiv li
huma relatati ma' klassijiet ta' kimiċi, meta dan ikun possibbli.

Għandhom jiġu inklużi kontrolli negattivi, li jikkonsistu biss f'sol
vent jew mezz, mingħajr sustanza tat-test, u mod ieħor ittrattati blistess mod bħal gruppi ta' trattament. B'żieda ma dan, għandhom
jintużaw ukoll kontrolli mhux trattati sakamm ma jkunx hemm infor
mazzjoni storika ta' kontroll li turi li s-solvent magħżul ma jġibx
effetti ta' ħsara jew mutaġeniċi.

TA 102
WP2 uvrA u TA102

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 390
▼B
1.5.3.

Proċedura
Għall-metodu ta' inkorporazzjoni fuq bażi (1) (2) (3) (4), mingħajr lattivazzjoni metabolika, normalment 0,05 jew 0,1 ml tas-soluzzjoni
jiet tat-test, 0,1 ml ta' kulturi friski ta' batterja (li jkun fihom madwar
108 ċelloli vijabbli u 0,5 ml ta' tarka sterili jitħalltu ma' 2,0 ml ta'
agar ta' kopertura. Għall-eżami bl-attivazzjoni metabolika, normal
ment 0,5 ml tat-taħlita ta' l-attivazzjoni metabolika li jkun fiha
ammont adegwat ta' frazzjoni post mitokondrijali (fil-medda ta' 5
sa 30 % v/v fit-taħlita ta' l-attivazzjoni metabolika) jitħalltu ma'
agar ta' kopertura (2,0 ml) flimkien mal-batterja u mas-sustanza
tat-test/soluzzjoni tat-test. Il-kontenut ta' kull tubu jiġi mħallat u
jitferra fuq superfiċi ta' bażi b'agar minimu. L-agar ta' kopertura
jitħalla jsir solidu qabel l-inkubazzjoni.

Għall-metodu ta' qabel l-inkubazzjoni (2) (3) (5) (6), is-sutanza tattest/soluzzjoni tat-test tiġi inkubata minn qabel mal-karatteristika tattest (li jkun fiha madwar 108 Ċelloli vijabbli u t-tarka sterili jew issistema ta' attivazzjoni metabolika, 0,5ml) ġeneralment għal 20
minuta jew aktar f'temperatura ta' 30- 37Ċ qabel ma titħallat ma' lagar ta' kopertura u titferra fuq superfiċi ta' bażi ta' agar minimu.
Ġeneralment 0,05 jew 0,1 ml tas-sustanza tat-test/soluzzjoni tat-test,
0,1 ml ta' batterja u 0,5ml ta' taħlita S9 jew tarka sterili jitħalltu ma'
2,0 ml ta' agar ta' kopertura. It-tubi għandhom jitħallew li tidħol larja fihom fl-istadju ta' qabel l-inkubazzjoni billi jintuża aġitatur.

Biex issir stima xierqa tal-varjazzjoni, għandhom jintużaw tarki ittri
plikati għal kull livell ta' doża. L-użu ta' tarka duplikata hija aċċet
tabbli meta xjentement ġustifikata. It-telfa ta' kull tant ta' bażi ma
tinvalidax it-test neċessarjament.

Sustanzi gassużi jew volatili għandhom jiġu ttestjati b'metodi xierqa,
bħalma huma mezzi magħluqa (12) (14) (15) (16).

1.5.4.

Inkubazzjoni
Il-bażijiet kollha f'eżami partikolari għandhom jiġu inkubati ta' 37 oC
għal 48-72 siegħa. Wara l-perjodu ta' inkubazzjoni, għandu jingħadd
in-numru ta' kolonji revertanti kull bażi.

2.

DATA

2.1.

TRATTAMENT TAR-RIŻULTATI
Informazzjoni għandha tiġi preżentata bħala numru ta' kolonji rever
tanti kull bażi. Għandu jingħata wkoll in-numru ta' kolonji revertanti
kemm dwar bażijiet ta' kontroll negattivi (kontroll tas-solvent, u
kontroll mhux trattat, jekk ikun ġie użat) kif ukoll bażijiet ta' kontroll
pożittivi. L-għadd ta' bażijiet individwali, in-numru medju ta' kolonji
revertanti kull bażi u d-devjazzjoni standard għandhom jiġu preżen
tati għas-sustanza tat-test u għall-kontrolli pożittivi u negattivi (mhux
trattati u/jew tas-solvent).

Ma hemmx ħtieġa ta' verifika għal rispons pożittiv ċar. Riżultati
ambigwi għandhom jiġu ċċarati b'permezz ta' aktar testijiet preferib
bilment billi jkun hemm modifika fil-kundizzjonijiet ta' l-esperiment.
Riżultati negattivi għandhom jiġu konfermati fuq il-bażi ta' każ
b'każ. F'dawk il-każijiet fejn il-konferma ta' riżultati negattivi
mhiex ikkunsidrata bħala negattiva, trid tingħata ġustifikazzjoni.
Modifikazzjonijiet ta' parametri ta' studju sabiex tiġi estiża l-medda
tal-kundizzjonijiet stmati għandha tiġi kkonsidrata f'esperimenti ta'
wara. Parametri ta' studju li jisgħu jiġu modifikati jinkludu l-ispazjar
tal-konċentrazzjoni, il-metodu ta' trattament (inkorporazzjoni malbażi jew qabel l-inkubazzjoni fil-likwidu), u kundizzjonijiet ta' atti
vazzjoni metabolika.
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2.2.

VALUTAZZJONI U INTERPRETAZZJONI TA' RIŻULTATI
Hemm diversi kriterji sabiex jiġi determinat riżultat pożittiv, bħal
żieda ta' relata mal-konċentrazzjoni matul il-medda ttestjata u/jew
żieda riproduċibbli f'konċentrazzjoni waħda jew aktar fin-numru ta'
kolonji revertanti kull bażi f'mill-inqas karatteristika waħda b'sistema
ta' attivazzjoni metabolika jew mingħajrha (23). Għandha tiġi kunsi
drata l-ewwel ir-rilevanza bijoloġika tar-riżultati. Jistgħu jintużaw
metodi ta' statistika bħala għanjuna għal valutazzjoni tar-riżultati
tat-test (24). Madankollu, is-sinjifikanza statistika ma għandhiex
tkun l-uniku fattur determinanti għal rispons pożittiv.
Sustanza ta' test li dwarha r-riżultati ma josservawx il-kriterji fuq
imsemmija hija kkunsidrata bħala mhux mutaġenika f'dan it-test.
Minkejja li ħafna esperimenti jagħtu riżultati ċari, pożittivi jew
negattivi, f'każijiet rari l-informazzjoni mogħtija ma tippermettix li
jsir ġudizzju definittiv dwar l-attività tas-sustanza tat-test. Ir-riżultati
jistgħu jibqgħu ambigwi jew dubbjużi rrispettivament min-numru ta'
drabi li jiġi ripetut l-esperiment.
Riżultati pożittivi mit-test ta' mutazzjoni reversibbli batterika
jindikaw li s-sustanza tiġġenera mutazzjonijiet mal-punt permezz ta'
sostituzzjonijiet fuq il-bażi jew tibdiliet fil-parametri tal-ġenomu ta'
jew Salmonella typhimurium u/jew Escherichia coli. Riżultati negat
tivi jindikaw li taħt il-kundizzjonijiet tat-test is-sustanza tat-test mhix
mutaġenika fl-ispeċi ttestjati.

3.

RAPPORTAĠĠ

3.1.

RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Solvent/mezz:
— ġustifikazzjoni għall-għażla tas-solvent/mezz;
— solubbilità u stabbilità tas-sustanza tat-test fis-solvent/mezz, jekk
magħrufa.
Karatteristiċi:
— Karatteristiċi użati;
— numru ta' ċelluli kull kultura;
— dettalji tal-karatteristiċi.
Kundizzjonijiet tat-Test:
— ammont tas-sustanza tat-test kull bażi (mg/bażi jew μl/bażi) flim
kien mar-raġuni bażija għall-għażla tad-doża u n-numru ta' bażi
jiet kull konċentrazzjoni;
— medja użata;
— tip u komposizzjoni ta' sistema ta' attivazzjoni metabolika,
inklużi l-kriterji ta' aċċettazzjoni;
— proċeduri tat-trattament.
Riżultati:
— sinjali ta' tossiċità;
— sinjali ta' preċipitazzjoni;
— għadd ta' bażijiet individwali;
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— in-numru medju ta' kolonji rivertanti kull bażi u devjazzjoni
standard;
— ir-relazzjoni bejn id-doża u r-rispons, fejn ikun possibbli;
— analiżi statistiċi, jekk ikun hemm;
— informazzjoni dwar kontroll negattiv (solvent/mezz) u pożittiv, flistess ħin, bil-meded, mezzi, u devjazzjonjiet standard;
— informazzjoni dwar kontroll negattiv (solvent/mezz) u pożittiv,
storiċi, bil-meded, mezzi, u devjazzjonjiet standard.
Diskussjoni tar-riżultati.
Konklużjonijiet.
4.
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B.17.

1.

MUTAĠENEĊITÀ
–TEST
TAL-MUTAZZJONI
TALĠENETAĊ-ĊELLULA TAL-MAMMIFERI IN VITRO
METODU
Dan il-metodu huwa replika tal-OECD TG 476, Test tal-Mutazzjoni
tal-Ġene taċ-Ċellula tal-Mammiferi In vitro (1997).

1.1.

INTRODUZZJONI
It-test tal-mutazzjoni tal-ġene taċ-ċellula tal-mammiferi in vitro jista’
jintuża biex jiġu żvelati mutazzjonijiet tal-ġene miġjuba minn
sustanzi kimiċi. Il-linji ta' Ċelloli xierqa jinkludu L5178Y Ċelloli
mouse lymphoma, il-linji CHO, CHO-AS52 u V79 ta' ċelluli ta'
Chinese hamster, u ċ-Ċelloli umani lymphoblastoid TK6 (1). F'dawn
il-linji ta' Ċelloli l-punti tat-truf ġenetiċi li l-aktar jintużaw ikejlu lmutazzjoni fi thymidine kinase (TK) u hypoxanthine-guanine phosp
horibosyl transferase (HPRT), u transġene ta' xanthine-guanine
phosphoribosyl transferase (XPRT). It-testijiet ta' mutazzjoni TK,
HPRT u XPRT jiżvelaw dehriet differenti ta' ġrajjiet ġenetiċi. Illok awtosomali ta' l-TK u l-XPRT jista’ jippermetti l-iżvelar ta'
ċerti ġrajjiet ġenetiċi (eż. ħafna tħassir) li mhumiex żvelati fil-locus
HPRT locus fuq kromożomi X (2)(3)(4)(5)(6).

Fit-test tal-mutazzjoni tal-ġene taċ-ċellula tal-mammiferi in vitro,
jistgħu jintużaw kulturi ta' linji ta' Ċelloli jew karatteristiċi ta' Ċelloli.
Iċ-Ċelloli li jintużaw jingħażlu fuq il-bażi tal-kapaċità tagħhom li
jiżviluppaw f'kultura u l-istabbilità fil-frekwenza ta' mutazzjoni spon
tanea.

Ġeneralment it-testijiet imwettqa in vitro jeħtieġu l-użu ta' għejun
esoġeneu ta' attivazzjoni metabolika. Din is-sistema ta' attivazzjoni
metabolika ma tista’x tikkopja kompletament il-kundizzjonijiet in
vivo fil-mammiferi. Wieħed għandu jevita kundizzjonijiet li jistgħu
jwasslu għal riżultati li ma jirriflettux mutaġeneċità intrinsika. Jista’
jkun hemm riżultati posittivi li ma jirriflettux mutaġeneċità intrinsika
minn bidliet fil-pH, osmolalità jew livelli għolja ta' ċitotossiċità (7).

Dan it-test jintuża biex tiġi individwata l-possibbiltà ta' mutaġeni u
karċinoġeni fil-mammiferi. Ħafna komposti li huma posittivi f'dan ittest huma karċinoġeni fil-mammiferi; madankollu, m'hemmx korre
lazzjoni perfetta bejn dan it-test u l-karċinoġeniċità. Il-korrelazzjoni
tiddependi fuq il-klassi kimika u hemm evidenza dejjem tiżdied li
jeżistu karċinoġeni li ma jiġux żvelati b'dan it-test għax jidhru li
jaġixxu permezz ta' mekkaniżmi oħra mhux ġenotossiċi jew mekka
niżmi li ma jeżistux f'Ċelloli batteriċi (6).

Ara ukoll l-Introduzzjoni Ġenerali Taqsima B:

1.2.

DEFINIZZJONIJIET
Mutazzjoni 'l quddiem: mutazzjoni tal-ġene mit-tip parental italforma mutanti li toħloq alterazzjoni jew telf ta' l-attività enżimatika
tal-funzjoni tal-proteina kodifikata.

Mutaġeni li jġibu s-sostituzzjoni tal-koppji tal-bażi: sustanzi li
jikkawżaw is-sostituzzjoni ta' koppji tal-bażi waħda jew aktar fidDNA.

Mutaġeni li jġibu l-mutazzjoni tal-fażi tal-qari: sustanzi li
jikkawżaw iż-żieda jew ittħassir ta' pari ta' bażi waħda jew multipli
fil-molekula tad-DNA.
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Ħin ta' espressjoni fenotipika: perjodu li fih prodotti ta' ġene mhux
mibdula jitneħħew mill-għadd ta' Ċelloli vijabbli.

Frekwenza mutanti: l-għadd ta' Ċelloli mutanti osservati diviżi blgħadd ta' Ċelloli vijabbli.

Żvilupp totali relattiv: żieda fl-għadd taċ-Ċelloli tul iż-żmien
komparata ma' popolazzjoni ta' Ċelloli ta' kontroll; kalkolat bħala
l-prodott ta' l-iżvilupp tas-sospensjoni relattiv għaż-żminijiet ta'
kontroll negattiv għall-effiċjenza tal-klonazzjoni relattiva għallkontroll negattiv.

Żvilupp tas-sospensjoni relattiv: żieda fl-għadd taċ-Ċelloli tul ilperjodu ta' espressjoni relattiv għall-kontroll negattiv.

Vijabilità: l-effiċjenza tal-klonazzjoni taċ-ċelluli trattati fil-ħin ta'
meta jitqiegħdu fuq bażi f'kundizzjonijiet selettivi wara l-perjodu
ta' espressjoni.

Sopravivenza: l-effiċjenza tal-klonazzjoni taċ-Ċelloli trattati meta
jitqiegħdu fuq bażi wara li jintemm il-perjodu ta' trattament; ġene
ralment is-sopravivenza hija espresso paragunata mas-sopravivenza
tal-popolazzjoni taċ-Ċelloli ta' kontroll.

1.3.

PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Iċ-Ċelloli li għandhom nuqqas ta' thymidine kinase (TK) minħabba
fil-mutazzjoni TK+/- > TK-/- huma reżistenti għall-effetti ċitotossiċi
tal-pyrimidine analogue trifluorothymidine (TFT). Iċ-ċelluli profi
ċenti tat-Thymidine kinase huma sensittivi għat-TFT, li joħloq linibizzjoni tal-metaboliżmu ċellulari u jwaqqaf aktar diviżjoni fiċĊelloli. B'hekk Ċelloli mutanti jistgħu jipproliferaw fil-presenza
tat-TFT, waqt li Ċelloli normali, li jkun fihom it-thymidine kinase,
ma jistgħux. Bl-istess mod, Ċelloli li għandhom nuqqas ta' HPRT
jew XPRT jingħażlu skond ir-reżistenza għal 6-thioguanine (TG) jew
8-azaguanine (AG). Il-karatteristiċi tas-sustanza tat-test għandhom
jiġu meqjusa sew jekk jiġi ttestjat analogu tal-bażi jew compost
relatat ma' l-aġent selettiv f'xi wieħed mit-testijiet tal-mutazzjoni
tal-ġene taċ-ċellula fil-mammiferi. Bħala eżempju, għandha tiġi
investigata kull tossiċità selettiva suspettata bis-sustanza tat-test
għal ċelluli mutanti u mhux mutanti. Għalhekk, il-prestazzjoni tassistema/aġent tas-selezzjoni għandha tiġi konfermata meta jiġu ttest
jati kimiċi li huma strutturalment relatati ma' l-aġent selettiv (8).

Iċ-Ċelloli f'sospensjoni jew kultura monostrata huma esposti għassustanza tat-test, kemm bl-attivazzjoni metabolika kif ukoll
mingħajrha, gġal perjodu ta' żmien xieraq u subkulturati biex jipper
mettu l-espressjoni fenotipika qwabel is-selezzjoni mutanti (9) (10)
(11) (12) (13). Normalment iċ-ċitossiċità tiġi stabbilita billi titkejjel leffiċjenza ta' klonazzjoni relattiva (sopravivenza) jew l-iżvilupp totali
relattiv tal-kulturi wara l-perjodu ta' trattament. Il-kulturi ttrattati
jinżammu f'medjum ta' żvilupp għal perjodu ta' żmien suffiċjenti,
karatteristiku ta' kull locus magħżul u tip ta' ċellula, biex jippermetti
l-espressjoni fenotipika kważi ottimali tal-mutazzjonijiet magħmula.
Il-frekwenza mutanti tiġi stabbilita bl-inseminazzjoni ta; għadd
magħruf ta' Ċelloli f'medjum li jkun fih l-aġent selettiv biex jiġu
żvelati Ċelloli mutanti u f'medjum mingħajr aġent selettiv biex tiġi
żvelata l-effiċjenza tal-klonazzjoni (vijabilità). Wara perjodu xieraq
ta' inkubazzjoni, jingħaddu l-kolonji. Il-frekwenza mutanti hi derivate
mill-għadd ta' kolonji mutanti f'medjum selettiv u l-għadd ta' kolonji
f'medjum mhux selettiv.
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1.4.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST

1.4.1.

Preparazzjonijiet

1.4.1.1.

Ċelloli
Hemm varjetà ta' Ċelloli disponibbli għall-użu għal dan it-test inklużi
subkloni ta' Ċelloli ta' L5171Y, CHO, CHO-AS52, V79 jew TK6. Ittipi ta' Ċelloli użati f'dan it-test għandhom ikunu ddimostraw sensi
tività għal mutaġeni kimiċi, effiċjenza għolja ta' klonazzjoni u frek
wenza mutanti spontanea stabbli. Iċ-Ċelloli għandhom jiġu kontrol
lati għal kontaminazzjoni mill-mikoplasma u m'għandhomx jintużaw
jekk ikunu kontaminati.

It-test għandu jkun iddisinjat biex ikollu sensitività u qawwa preder
terminata. L-għadd ta' ċelluli, kulturi u konċentrazzjonijiet tassustanza tat-test użati għandhom jirriflettu dawn il-parametri definiti
(14). L-għadd minimu ta' Ċelloli vijabbli li jinqgħu ħajjin wara ittrattament u li jintużaw f'kull stadju tat-test għandu jkun msejjes fuq
il-frekwenza tal-mutazzjoni spontanea. Gwida ġenerali hija li jintuża
għadd ta' Ċelloli li hu għall-inqas 10 darbiet l-invers tal-frekwenza
tal-mutazzjoni spontanea. Madankollu, huwa rakkomandat li jiġu
utilizzati għall-inqas 106 Ċelloli. Informazzjoni storika xierqa dwar
is-sistema taċ-ċellula użata għandha tkun disponibbli biex tindika lprestazzjoni konsistenti tat-test.

1.4.1.2.

Postijiet u kundizzjonijiet tal-kulturi
Għandhom jintużaw postijiet tal-kulturi xierqa, u kundizzjonijiet ta'
inkubazzjoni (kontenituri tal-kulturi, temperatura, konċentrazzjoni ta'
CO2 u umdità). Il-postijiet għandhom jingħażlu skond is-sistemi
selettivi u t-tip ta' ċellula użati f'dan it-test. Huwa partikolarment
importanti li l-kundizzjonijiet tal-kulturi jingħażlu hekk li jiżguraw
l-iżvilupp ottimali taċ-Ċelloli waqt il-perjodu ta' espressjoni u l-kapa
ċità tal-formazzjoni ta' kolonji ta' kemm iċ-ċelluli mutanti kif ukoll
dawk mhux mutanti.

1.4.1.3.

Preparazzjoni tal-kulturi
Iċ-Ċelloli huma propagati minn ħażniet ta' kulturi, inseminati
f'medjum ta' kultura u inkubati f'temperatura ta' 37 oC. Qabel ma
jintużaw f'dan it-test, il-kulturi għandhom jitnaddfu minn Ċelloli
mutanti pre-eżistenti.

1.4.1.4.

Attivazzjoni metabolika
Iċ-ċelluli għandhom jiġu esposti għas-sustanza tat-test kemm filpreżenza kif ukoll fl-assenza ta' sistema ta' attivazzjoni metabolika
xierqa. Is-sistema l-aktar użata hija frazzjoni post mitokondrijali
supplimentata b'kofattur (S9) preparata mill-fwied ta' annimali
gerriema trattat b'aġenti li jġibu l-enżimi bħal ma huma l-Aroklor
1254 (15) (16) (17) (18) jew taħlita ta' phenobarbitone u β-naphtho
flavone (19) (20).

Normalment il-frazzjon post mitokondrijali tintuża f'konċentrazzjoni
jiet fil-medda minn 1-10 % v/v fil-medjum finali tat-test. L-għażla u
l-kundizzjoni ta' sistema ta' attivazzjoni metabolika tista’ tiddependi
fuq il-klassi tal-kimika li tkun qed tiġi ttestjata. F'ċerti każijiet jista’
jkun xieraq li tiġi utilizzata iktar minn konċentrazzjoni waħda talfrazzjon post mitokondrijali.
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Numru ta' żviluppi, inkluża l-kostruzzjoni ta' linji ta' Ċelloli ta' inġi
nerija ġenetika li jesprimu enżimi ta' attivazzjoni speċifika, jistgħu
jipprovdu l-potenzal għall-attivazzjoni endoġenea. L-għażla tal-linji
taċ-Ċelloli użati għandha tkun ġustifikata xjentifikament (eż. bir-rile
vanza ta' l-isoenżim ċitokromu P450 għall-metaboliżmu tas-sustanza
tat-test).

1.4.1.5.

Preparazzjoni tas-sustanza tat-test
Sustanzi tat-test solidi għandhom jiġu mdewba jew sospiżi f'solventi
jew mezzi xierqa u dilwiti jekk ikun xieraq qabel it-trattament taċĊelloli. Sustanzi tat-test likwidi jistgġu jiżdiedu direttament massistemi tat-test u/jew dilwiti qabel it-trattament. Għandhom jintużaw
preparazzjonijiet ġodda tas-sustanza tat-test sakemm l-informazzjoni
dwar l-istabbilità ma turix l-aċċettabbilità tal-ħażna.

1.4.2.

Kundizzjonijiet tat-test

1.4.2.1.

Solvent/mezz
Ma għandux jkun hemm suspett ta' reazzjoni kimika tas-solvent/
mezz mas-sustanza tat-test u s-solvent/mezz għandu jkun kompa
tibbli mas-sopravivenza taċ-Ċelloli u l-attività S9. Jekk jintużaw
solventi/mezzi oħra magħrufa, l-inklużjoni tagħhom għandha tkun
sostnuta b'informazzjoni li tindika l-kompatibilità tagħhom. Huwa
rakkomandat li kull fejn ikun possibbli l-ewwel jiġi kkunsidrat lużu ta' solvent/mezz akkwuż. Meta jiġu testjati sustanzi li mhumiex
stabbli fl-ilma, is-solventi organiċi li jintużaw ma għandhux ikollhom
ilma. L-ilma jista’ jitneħħa billi jiżdied passatur molekulari.

1.4.2.2.

Konċentrazzjonijiet ta' espożizzjoni
Fost il-kriterji li għandhom jitqiesu biex tiġi stabbilita l-ogħla
konċentrazzjoni hemm iċ-ċitossiċità, is-solubbilità fis-sistema tattest u bidliet fil-pH jew osmolalità.

Iċ-ċitossiċita għandha tiġi stabbilita bl-attività metabolika jew
mingħajrha fl-esperiment prinċipali bl-użu ta' indikazzjoni xierqa ta'
integrità u żvilupp taċ-Ċelloli, bħal ma huma l-effiċjenza tal-klonaz
zjoni relattiva (sopravivenza) jew l-iżvilupp totali relattiv. Jista’ jkun
utli li jiġu determinati ċ-ċitossiċità u s-solubbilità f'esperiment preli
minari.

Għandhom jintużaw għall-inqas erba' konċentrazzjonijiet analiz
zabbli. Fejn ikun hemm iċ-ċitossiċità, dawn il-konċentrazzjonijiet
għandhom ikopru medda mill-massimu għal ftit jew l-ebda ċitossi
ċità. Dan normalment ifisser li l-livelli ta' ċitossiċità għandhom jiġu
separati b'mhux iżjed minn fattur bejn 2 u √10. Jekk il-konċentraz
zjoni massima hi msejsa fuq iċ-ċitossiċità allura għandha tirriżulta
f'madwar 10-20 % (iżda mhux inqas minn 10 %) sopravivenza relat
tiva (effiċjenza ta' klonazzjoni relattiva) jew żvilupp totali relattiv.
Għal sustanzi relattivament mhux tossiċi, il-konċentrazzjoni massima
tat-test għandha tkun 5 mg/ml, 5 μl/ml, jew 1,01 M, liema minnhom
ikun l-anqas.
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Sustanzi relattivament mhux solubbli għandhom jiġu ttestjati sa jew
lil hinn mil-limitu tagħhom ta' solubilità taħt kundizzjonijiet ta'
kulturi. Il-prova tas-solubbilità għandha tiġi stabbilita fil-medjum
tat-trattament finali li għalih huma esposti ċ-Ċelloli. Jista’ jkun utli
li tiġi valutata s-solubilità fil-bidu u fl-aħħar tat-trattament, għax issolubilità tista’ tinbidel waqt il-kors ta' l-espożizzjoni fis-sistema tattest minħabba fil-preżenza ta' Ċelloli, S9, serum eċċ. L-insolublità
tista’ tiġi żvelata mingħajr għajnuna lill-għajn. Il-preċipitat
m'għandux jostakola l-għadd.
1.4.2.3.

Kontrolli
Għandhom jiġu inklużi f'kull esperiment kontrolli posittivi u negat
tivi fl-istess ħin (solvent jew mezz), kemm bl-attivazzjoni metabolika
kif ukoll mingħajrha. Meta tintuża l-attivazzjoni metabolika, ilkimika ta' kontroll posittiva għandha tkun dik li-teħtieġ li l-attivaz
zjoni tagħti rispons mutaġeniku.
Eżempji ta' sustanzi ta' kontroll posittiv jinkludu:
Kondizzjoni ta' atti
vazzjoni metabolika

Assenza ta' atti
vazzjoni metabo
lika essoġenea

Post

HPRT

TK (kolonji
żgħar u kbar)
XPRT

Preżenza ta' atti
vazzjoni metabo
lika essoġenea

HPRT

TK (kolonji
żgħar u kbar)

Sustanza

Nru CAS

Nru EINECS

Metansulfonat ta' l-etil

62-50-0

200-536-7

Ethyl nitrosourea

759-73-9

212-072-2

Methyl methanesulphonate

66-27-3

200-625-0

Etil methanesulphonate

62-50-0

200-536-7

Nitrosourea ta' l-etil

759-73-9

212-072-2

3-Methylcholanthrene

56-49-5

200-276-4

N-Nitrosodimethylamine

62-75-9

200-549-8

7,12-Dimethylbenzanthracen e

57-97-6

200-359-5

Cyclophosphamide

50-18-0

200-015-4

Cyclophosphamide monohydrate

XPRT

6055-19-2

Benżo(a)pirena

50-32-8

200-028-5

3-Metilkolantrena

56-49-5

200-276-5

N-Nitrosodimethylamine (għal
livelli għoljin ta' S-9)

62-75-9

200-549-8

Benżo(a)pirena

50-32-8

200-028-5

Jistgħu jintużaw sustanzi ta' referenza ta' kontroll posittiv oħra
xierqa, eż. jekk laboratorju jkollu bażi ta' informazzjoni storika fuq
5-bromo 2'-deoxyuridine (Nru CAS 59-14-3, Nru EINECS 200-4159), tista’ tintuża ukoll din is-sustanza ta' referenza. Meta jkunu dispo
nibbli, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' kimiċi ta' kontroll posittiv
relatat ma' klassi ta' kimika.
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Għandhom jiġu inklużi kontrolli negattivi, li jikkonsistu biss f'sol
vent jew mezz fil-medjum ta' trattament, u trattati bl-istess mod
bħall-gruppi ta' trattament. B'żieda ma' dan għandhom jintużaw
ukoll kontrolli mhux trattati sakemm l-informazzjoni storika ta'
kontroll turi li ma jkunx hemm effetti dannużi jew mutaġeniċi kkau
żati mis-solvent magħżul.

1.4.3.

Proċedura

1.4.3.1.

Trattament bis-sustanza tat-test
Iċ-Ċelloli li jipproliferaw għandhom jiġu esposti għas-sustanza tattest kemm bl-attivazzjoni metabolika kif ukoll mingħajrha. L-espo
żizzjoni għandha tkun għal perjodu xieraq ta' żmien (normalment 3-6
sigħat hu effettiv). Il-ħin ta' l-espożizzjoni jista’ jittawwal fuq ċiklu
ta' Ċelloli wieħed jew aktar.

Jistgħu jintużaw kulturi ttrattati duplikati jew singoli ma' kull
konċentrazzjoni ttestjata. Meta jintużaw kulturi singoli, l-għadd ta'
konċentrazzjonijiet għandu jiżdied biex jiġi żgurat li jkun hemm
numru adegwat ta' kulturi għall-analiżi (eż. għall-inqas tmien
konċentrazzjonijiet analizzabbli). Għandhom jintużaw kulturi ta'
kontroll negattivi duplikati (solvent).

Sustanzi gassużi jew volatili għandhom jiġu ttestjati b'metodi xierqa,
bħal ma huma f'kontenituri magħluqa ta' kulturi (21) (22).

1.4.3.2.

Tkejjil ta' sopravivanza, vijabbilità u frekwenza tal-mutazzjonijiet
Fl-aħħar tal-perjodu ta' espożizzjoni, iċ-ċelluli jinħaslu u jitqiegħdu
f'kulturi biex tiġi determinata s-sopravivenza u biex jippermettu lespressjoni tal-fenotip mutanti. It-tkejjil taċ-ċitossiċità billi tiġi deter
minata l-effiċjenza tal-klonazzjoni relattiva (sopravivenza) jew l-iżvi
lupp totali relattiv tal-kulturi normalment jinbeda wara l-perjodu ta'
trattament.

Kull locus għandu ħtieġa ta' żmien minimu definit biex jippermetti lespressjoni fenotipika kważi ottimali tal-mutanti ġodda li jkunu
nħolqu (HPRT u XPRT jeħtieġu għall-inqas 6-8 ijiem, u TK għallinqas jumejn). Iċ-Ċelloli jitkabbru f'medjum b'aġent(i) selettiv(i) jew
mingħajru(hom) għad-determinazzjoni ta' l-għadd ta' mutanti u leffiċjenza tal-klonazzjoni, rispettivament. It-tkejjil tal-vijabilità (li
jintuża biex tiġi kalkolata l-frekenza tal-mutazzjonijiet) jinbeda flaħħar tal-perjodu ta' espressjoni billi jitqiegħdu fuq bażi fil-medjum
mhux selettiv.

Jekk is-sustanza tat-test tkun posittiva fit-test tal-L5178Y TK+/-, ilqies tal-kolonji għandu jiġi rilevat fuq għall-inqas waħda mill-kulturi
tat-test (l-ogħla konċentrazzjoni posittiva) u fuq il-kontrolli negattivi
u posittivi. Jekk is-sustanza tat-test hi negattiva fit-test L5178Y
TK+/-, il-qies tal-kolonji għandu jiġi rilevat fuq il-kontrolli negattivi
u posittivi. Fi studji li jużaw il-TK6TK+/-, għandu jitwettaq ukoll ilqies tal-kolonji.
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2.

DATA

2.1.

TRATTAMENT TAR-RIŻULTATI
L-informazzjoni għandha tinkludi d-determinazzjoni taċ-ċitossiċità u
l-vijabilità, l-għadd ta' kolonji, u l-frekwenzi ta' mutazzjonijiet għallkulturi ta' trattament u ta' kontroll. Fil-każ ta' rispons posittiv fit-test
tal-L5178Y TK+/-, il-kolonji jingħaddu billi jintuża l-kriterju ta'
kolonji żgħar u kbar f'għall-inqas konċentrazzjoni waħda tas-sustanza
tat-test (l-ogħla konċentrazzjoni posittiva) u fuq il-kontroll negattiv u
posittiv. In-natura molekulari u ċitoġenetika ta' kolonji ta' mutazzjo
nijiet kemm kbar kif ukoll żgħar ġiet esplorata fid-dettall (23) (24).
Fit-test tat-TK+/-, il-kolonji jingħaddu billi jintuża l-kriterju ta'
tkabbir normali (kbar) u tkabbir bil-mod (żgħar) ta' kolonji. (25).
Iċ-Ċelloli ta' mutazzjoni li jkunu sofrew l-aktar ħsara ġenetika esten
siva għandhom żminijiet ta' duplikazzjoni aktar prolongati u għal
hekk jiffurmaw kolonji żgħar. Din il-ħsara tipikament tinfirex fliskala mit-telf tal-ġene intier għal devjazzjonijiet viżibbli karjotipika
ment tal-kromożomi. Il-presenza ta' kolonji żgħar mutanti ġiet assoċ
jata ma' kimiċi li jipproduċu alterazzjonijiet kbar fil-kromożomi (26).
Ċelloli mutanti li jkunu ġew affettwati anqas serjament jikbru b'rati
simili għal dawk ta' Ċelloli parentali u jifformaw kolonji kbar.

Għandu jingħata l-ammont ta' sopravivenza (effiċjenzi ta' klonazzjoni
relattivi) jew l-iżvilupp totali relattiv. Il-frekwenza tal-mutazzjoni
għandha tiġi espressa bħala n-numru ta' ċelluli mutanti paragunat
man-numru ta' Ċelloli li jibqgħu ħajjin.

Għandha tingħata l-informazzjoni dwar il-kulturi differenti. B'żieda
ma' dan, għandu jingħata sommarju ta' l-informazzjoni kollha filforma ta' tabella.

Ma hemm l-ebda ħtieġa għall-verifika ta' rispons posittiv ċar. Irriżultati dubbjużi għandhom jiġu ċċarati bżaktar testijiet preferibbil
ment billi jkun hemm modifika fil-kundizzjonijiet ta' l-esperiment.
Riżultati negattivi għandhom jiġu konfermati fuq bażi ta' każ b'każ.
F'dawk ilkażijiet fejn il-konferma ta' riżultati negattivi mhijiex kkun
sidrata bħala meħtieġa, għandha tingħata ġustifikazzjoni. Għandha
tiġi kkunsidrata l-modifika tal-parametri ta' studju biex tkabbar ilmedda tal-kundizzjonijiet valutati f'esperimenti li jsiru wara
minħabba f'riżultati dubbjużi jew negattivi. Parametri ta' studju li
jistgħu jiġu modifikati jinkludu l-intervall bejn id-dożi valutati u lkundizzjonijiet ta' attivazzjoni metabolika.

2.2.

VALUTAZZJONI U INTERPRETAZZJONI TAR-RIŻULTATI
Hemm ħafna kriterji biex jiġi stabbilit risultat posittiv, bħal żieda
relatata mal-konċentrazzjoni jew żieda riproduċibbli fil-frekwenza
ta' mutazzjonijiet. L-ewwel għandha titqies ir-rilevanza bijoloġika
tar-risultati. Jistgħu jintużaw metodi ta' statistika bħala għajnuna
fil-valutazzjoni tar-risultati tat-test. Is-sinjifikanza statistika ma
għandhiex tkun l-uniku fattur determinanti għal rispons posittiv.

Sustanza ta' test li dwarha ir-risultati ma jilħqux l-kriterji fuq imsem
mija hija meqjusa bħala mhux mutaġenika f'din is-sistema.
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Għalkemm il-biċċa l-kbira ta' l-istudji jagħtu risultati ċari posittivi
jew negattivi, f'każijiet rari l-informazzjoni mogħtija ma tippermettix
li jsir ġudizzju definittiv dwar l-attività tas-sustanza tat-test. Ir-risul
tati jistgħu jibqgħu dubbjużi jew mhux ċari minkejja n-numru ta'
drabi li jiġi ripetut l-esperiment.
Risultati posittivi mit-test tal-mutazzjoni tal-ġene taċ-ċellula talmammiferi in vitro jindikaw li s-sustanza tat-test toħloq mutazzjoni
jiet tal-ġene fiċ-Ċelloli ta' kulturi ta' mammiferi użati. Rispons
popsittiv dwar il-konċentrazzjoni li huwa riproduċibbli huwa ta'
valur kbir. Risultati negattivi jindikaw li, taħt il-kundizzjonijiet tattest, is-sustanza tat-test ma toħloqx mutazzjonijiet tal-ġene fiċ-Ċelloli
ta' kulturi ta' mammiferi użati.
3.

RAPPORTAĠĠ

3.1.

RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jkun fih l-informazzjoni li ġejja:
Solvent/mezz:
— ġustifikazzjoni dwar l-għażla tal-mezz;
— solubbilità u stabbilità tas-sustanza tat-test fis-solvent/mezz, jekk
magħrufa.
Ċelloli:
— tip u għejun taċ-Ċelloli;
— numru ta' kulturi taċ-Ċelloli;
— numru ta' passaġġi, jekk ikun applikabbli;
— metodi għall-manutenzjoni tal-kulturi taċ-Ċelloli, jekk jkun appli
kabbli;
— assenza tal-mikoplasma.
Kundizzjonijiet tat-test:
— raġuni prinċipali għall-għażla tal-konċentrazzjonijiet u għadd ta'
kulturi inklużi, eż. informazzjoni dwar ċitotossiċità u limitazzjo
nijiet dwar solubbilità, jekk ikunu disponibbli;
— komposizzjoni tal-medja, konċentrazzjoni CO2;
— konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test;
— volum tal-mezz u sustanza tat-test miżjuda;
— temperatura ta' l-inkubazzjoni;
— perjodu ta' inkubazzjoni;
— kemm idum it-trattament;
— densità taċ-ċellula waqt it-trattament;
— tip u komposizzjoni tas-sistema ta' attivazzjoni metabolika,
inklużi krierji ta' aċċettabilità;
— kontrolli pożittivi u negattivi;
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— tul tal-perjodu ta' espressjoni (inkluż in-numru ta' ċelluli fiżżriegħ, u skedi ta' subkulturi u alimentazzjoni, jekk ikun xieraq);
— aġenti selettivi;
— kriterji biex it-testijiet jitqiesu bħala pożittivi, negattivi jew ekwi
voċi;
— metodi użati biex jingħadd in-numru ta' Ċelloli viabbli u mutanti;
— definizzjoni ta' kolonji li dwarhom jitqiesu l-qies u t-tip (inklużi
kriterji għal kolonji “żgħar” u “kbar”, kif xieraq).
Riżultati:
— sinjali ta' tossiċità;
— sinjali ta' preċipitazzjoni;
— informazzjoni dwar pH u l-osmolalità waqt l-espożizzjoni għassustanza tat-test, jekk ikun stabbilit;
— qies tal-kolonja jekk reġistrat għall-inqas għall-kontrolli negattivi
u posittivi;
— adegwatezza tal-laboratorju biex jiġu żvelati mutazzjonijiet f'ko
lonji żgħar bis sistema L5178Y TK+/-, fejn ikun xieraq;
— relazzjoni bejn id-doża u r-rispons, fejn ikun possibbli;
— analiżi statistiċi, jekk ikun hemm;
— informazzjoni dwar kontroll fl-istess ħin negattiv (solvent/mezz)
u pożittiv;
— informazzjoni storika dwar kontroll negattiv (solvent/mezz) u
pożittiv, bil-meded, mezzi u devjazzjonijiet standard;
— frekwenza ta' mutazzjonijiet.
Diskussjoni dwar ir-riżultati.
Kunklużjonijiet.
4.
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B.21.

TEST TAT-TIBDILTAL-ĠENI F’ĊELLULIMAMMIFERI IN
VITRO

1.

METODU

1.1.

INTRODUZZJONI
Ara l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B.

1.2.

TIFSIRA
Ara l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B.

1.3.

SUSTANZI TA’ REFERENZA
Xejn.

1.4.

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Sistemi tal-kultura taċ-Ċelloli mammiferi jistgħu jintużaw għall-isko
perta ta’ tibdil ikkaġunat minn sustanzi kimiċi. Linji taċ-Ċelloli li
jintużaw ħafna jinkludu L5178Y ċelluli tal-limfoma tal-ġrieden u llinji CHO u V-79 taċ-Ċelloli ta’ ħamsters iniżi. F’dawn il-linji taċċelluli is-sistemi li jintużaw l-iktar jikkalkulaw it-tibdil f’thymidine
kinase (TK), hypoxanthine guanine phosphorybosyl transferase
(HPRT) [21] u NA/K ATPase loci. Is-sistemi ta’ tibdil TK u
HPRT isibu t-tibdil ta’ bażi ta’ pari, tibdil frameshift u tħassir
żgħir; is-sistema NA/K issib biss it-tibdil ta’ bażi ta’ pari. Ċelloli
nieqsin minn thymidine kinase (TK), minħabba t-tibdil ‘l-quddiem
TK – T K, huma reżistenti għall-bromodeossiuridina (BrdU), ilfluworodeossiuridina (FdU)jew it-trifluworotimidina (TFT) billi
dawn l-antimetaboliti m’humiex inkorporati f’nukleotidi taċ-Ċelloli
permezz tas-sistema ta’ l-enzimi tas-‘salvataġġ‘ thymidine kinase; innukleotidi meħtieġa għall-metaboliżmu taċ-ċelluli jinkisbu biss minn
sintesi de novo. Madankollu, fil-presenza ta’ thymidine kinase BrdU,
FdU jew TFT huma inkorporati fin-nukleotidi, bir-riżultat ta’ linibizzjoni tal-metaboliżmu taċ-Ċelloli u ċ-ċitotossiċità. B’hekk iċĊelloli mutanti jistgħu jipproliferaw fil-preżenza ta’ BrdU, FdU jew
TFT filwaqt li ċ-Ċelloli normali, li fihom it-thymidine kinase, ma
jistgħux. B’mod simili, iċ-Ċelloli nieqsin mill-HPRT jintgħażlu
skond ir-reżistenza għal 8-ażagwanina (AG) jew 6-tiogwanina
(TG). elluli b’ NA/K ATPase alterati jintgħażlu skond ir-reżistenza
għall-ouabain. Iċ-ċitotossiċità hija determinata billi jitkejjel l-effett
tal-materjal tat-test fuq il-kapaċitajiet għall-formazzjoni tal-kolonji
(l-effiċjenza ta’ l-ikklonjar) jew ir-rati tat-tkabbir tal-kulturi. Il-frek
wenza tal-mutanti hija determinata billi jinżergħu numri magħrufa ta’
Ċelloli f’mezz li fih l-aġent selettiv għall-iskoperta ta’ Ċelloli
mutanti, u f’mezz mingħajr l-aġent selettiv biex ikunu determinati
ċ-Ċelloli sopraviventi. Wara perjodu ta’ l-inkubazzjoni xieraq, ilkolonji jingħaddu. Il-frekwenzi tal-mutanti huma mkejjla minnumru ta’ kolonji ta’ mutanti kkoreġuti għas-sopravivenza taċĊelloli.

1.5.

KRITERJI GĦALL-KWALITÀ
Xejn

1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST
Preparazzjonijiet
Ċelloli
Hemm varjetà ta’ linji ta’ Ċelloli disponibbli għall-użu f’din l-analiżi.
Dawn jinkludu subkloni ta’ L5178Y, Ċelloli CHO jew Ċelloli V-79
b’sensitività murija għall-mutaġeni kimiċi, effiċjenza għolja ta’ likklonjar u frekwenza baxxa ta’ tibdil spontanju. Iċ-Ċelloli jistgħu
ikunu kkontrollati b’mod perjodiku għall-istabilità tal-karjotip u
għandhom ikunu kkontrollati għall-kontaminazzjoni tal-Mycoplasma.
Jistgħu jintużaw tipi oħra ta’ Ċelloli jekk il-validità tagħhom bħala
analiżi tat-tibdil tal-ġeni kkaġunat mill-kimiċi tista’ tkun kompleta
ment dokumentata.
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Mezz
Mezzi ta’ kultura u kundizzjonijiet ta’ l-inkubazzjoni xierqa (eż.
temperatura, vettura għall-kultura, konċentrazzjonijiet ta’ CO2 u
umdità) għandhom jintużaw. Mezzi u sera għandhom jintgħażlu
skond is-sistemi selettivi u t-tipi ta’ Ċelloli użati fl-analiżi.
Sustanza tat-test
Sustanzi tat-test jistgħu ikunu ppreparati f’mezzi għall-kultura jew
maħlula jew sospiżi f’vetturi xierqa qabel it-trattament taċ-Ċelloli. Ilkonċentrazzjoni finali tal-vettura fis-sistema tal-kultura m’għandhiex
taffettwa il-vijabilità tar-rata tat-tkabbir.
L-attivazzjoni metabolika
Iċ-Ċelloli għandhom ikunu esposti għas-sustanza tat-test kemm filpreżenza kif ukoll fl-assenza ta’ sistema ta’ l-attivazzjoni tal-meta
boliżmu mammiferu esoġenu xierqa. B’mod alternattiv, meta
jintużaw tipi ta’ Ċelloli b’attività metabolika intrinsika ir-rata u nnatura ta’ l-attività għandhom ikunu magħrufa li huma xierqa għallklassi kimika li qed tkun ittestjata.
Kundizzjonijiet tat-test
L-użu ta’ kontrolli negattivi u pożittivi
Kontrolli pożittivi, li jużaw kemm kompost attiv dirett kif ukoll
kompost li jeħtieġ attivazzjoni metabolika, għandhom ikunu inklużi
f’kull esperiment; kontroll negattiv (tal-vettura) għandu jintuża ukoll.
Dawn li ġejjin huma eżempji ta’ sustanzi li jistgħu jintużaw bħala
kontrolli posittivi:
— komposti attivi diretti:
— etilmetansulfonat;
— hycanthone;
— komposti attivi indiretti:
— 2-aċetilamminofluworin;
— 7,12-dimetilbenżantraċene;
— N-nitrosodimetilammina.
Meta xieraq, kontroll pożittiv addizzjonali ta’ l-istess klassi kimika
bħall-klassi kimika fit-test jista’ jkun inkluż.
Konċentrazzjonijiet ta’ l-espożizzjoni
Għandhom jintużaw bosta konċentrazzjonijiet tas-sustanza tat-test.
Dawn il-konċentrazzjonijiet għandhom joħolqu effett tossiku skond
il-konċentrazzjoni, bl-ogħla konċentrazzjoni li toħloq livell baxx ta’
sopravivenza u bis-sopravivenza fil-konċentrazzjoni l-iktar baxxa li
tkun kważi l-istess daqs dik fil-kontroll negattiv. Sustanzi li relatti
vament ma jinħallux fl-ilma għandhom ikunu ttestjati sal-limitu tassolubilità bl-użu ta’ proċeduri xierqa. Għal sustanzi li m’humhiex
tossiċi u li jinħallu faċilment fl-ilma, l-ogħla konċentrazzjoni tassustanza għat-test għandha tkun determinata skond il-każ.
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Proċedura
In-numru ta’ ċelluli użati għal kull kultura għandu jkun skond ilfrekwenza ta’ tibdil spontanju; gwida ġenerali hija l-użu ta’ numru
ta’ ċelluli vijabbli li huwa għaxar darbiet l-invers tal-frekwenza tattibdil spontanju. Iċ-Ċelloli għandhom ikunu esposti għal perjodu ta’
ħin xieraq, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet bejn sagħtejn u ħames siegħat
huwa effettiv. Ċelluli mingħajr attività metabolika intrinsika suffiċ
jenti għandhom ikunu esposti għas-sustanza tat-test fil-preżenza u flassenza ta’ sistema ta’ attivazzjoni metabolika xierqa. Fl-aħħar talperjodu ta’ l-espożizzjoni, iċ-Ċelloli jinħaslu u jinħelsu mis-sustanza
tat-test u jiġu kkultivati biex tkun determinata l-vijabilità u biex tkun
tistà sseħħ l-espressjoni tal-fenotip tal-mutant. Fl-aħħar tal-perjodu
ta’ l-espressjoni, li għandu jkun biżżejjed biex jippermetti espressjoni
fenotipika kważi ottima, iċ-Ċelloli jitkabbru fil-mezz b’aġenti selet
tivi kif ukoll mingħajr aġenti selettivi għad-determinazzjoni tannumri ta’ mutanti u l-vijabilità. Ir-riżultati kollha jiġu ikkonfermati
f’esperiment indipendenti.
2.

ID-DATA
Id-data għandha tkun ippreżentata fil-forma ta’ tabelli. Għandhom
ikunu ppreżentati għadd u kontrolli individwali tal-platti għassustanza tat-test kemm għall-ikkaġunar tat-tibdil kif ukoll għas-sopra
vivenza. In-numru medju ta’ kolonji għal kull platt u d-devjazzjoni
standard għandhom jingħataw ukoll. Il-frekwenza tat-tibdil għandha
tkun espressa bħala n-numru ta’ mutanti skond in-numru ta’ Ċelloli
sopraviventi. L-effiċjenzi tas-sopravivenza u ta’ l-ikklonjar huma
espressi bħala perċentwali tal-livell tal-kontroll. Id-data għandha
tkun evalwata bl-użu ta’ metodi xierqa ta’ l-istatistika.

3.

IR-RAPPURTAĠĠ

3.1.

IR-RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jkollu, fejn huwa possibbli, l-informazzjoni
li ġejja:
— ir-razza użata, in-numru ta’ kulturi ta’ Ċelloli, il-metodi biex
jinżammu l-kulturi taċ-Ċelloli;
— il-kundizzjonijiet tat-test: il-komposizzjoni tal-mezzi, il-konċen
trazzjoni ta’ CO2, il- konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test, ilvettura użata, it-temperatura ta’ l-inkubazzjoni, it-tul ta’ l-inku
bazzjoni, it-tul tal-perjodu għall-espressjoni (inkluż in-numru ta’
Ċelloli miżrugħin u subkulturi u skedi ta’ l-ikel, jekk xierqa), ittul tat-trattament, id-densità taċ-ċelluli waqt it-trattament issistema għall-attivazzjoni metabolika, il-kundizzjonijiet tat-tratta
ment: il-konċentrazzjoni ta’ l-espożizzjoni, il-proċedura u t-tul
tat-trattament, it-tip ta’ sistema għall-attivazzjoni metabolika
mammifera użata, kontrolli pożittivi u negattivi, l-aġent selettiv
użat; ir-raġuni għall-għażla tad-doża;
— il-metodu użat biex ikunu enumerati n-numri ta’ Ċelloli vijabbli
u mutanti;
— valutazzjoni statistika;
— id-diskussjoni tar-riżultati;
— l-interpretazzjoni tar-riżultati.

3.2.

IL-VALUTAZZJONI U L-INTERPRETAZZJONI
Ara l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B.

4.

REFERENZI
Ara l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B
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B.22.

TEST LETALI DOMINANTI TAL-MAMMALI GERRIEMA

1.

METODU

1.1.

INTRODUZZJONI
Ara l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B.

1.2.

TIFSIRA
Ara l-Introduzzjonii Ġenerali Parti B.

1.3.

SUSTANZI GĦAR-REFERENZA
Xejn.

1.4.

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU GĦAT-TEST
Effetti letali dominanti jikkawżaw il-mewt embrijonika jew talfetu. L-induzzjoni ta’ letali dominanti bl-espożizzjoni għal sustanza
kimika tindika li s-sustanza affetwat it-tessut ġerminali ta’ l-ispeċi
tat-test. Huwa aċċettat b’mod ġenerali li l-letali dominanti huma
dovuti għad-dannu kromosomali (anomaliji strutturali u numeriċi).
Il-mewt embrijonika jekk ikunu trattati l-annimali femminili tista’
tkun ukoll riżultat ta’ l-effetti tossiċi.

Ġeneralment, l-annimali tas-sess maskil huma esposti għallkompost tat-test u mgħammra ma’ annimali tas-sess femminili li
huma verġni u li m’humhiex trattati. Id-diversi stadji taċ-ċellula
tal-mikrobu jistgħu ikunu ttestjati b’mod separat bl-użu ta’ inter
valli sekwenzali fit-tgħammir. Iż-żieda fl-impjanti mejtin f’kull
waħda tas-sess femminil fil-grupp trattat diviż bin-numru ta’
impjanti mejtin f’kull waħda tas-sess femminil fil-grupp talkontroll turi t-telfa ta’ wara l-impjantazzjoni. It-telf ta’ qabel limpjantazzjoni tista’ tkun stimata fuq il-bażi ta’ l-għadd corpora
lutea jew billi jitqabblu l-impjanti totali f’kull waħda tas-sess
femminili fil-gruppi trattati u tal-kontroll. L-effett letali dominanti
totali huwa t-total tat-telf ta’ qabel u ta’ wara l-impjantazzjoni. Ilkalkolu ta’ l-effett letali dominanti totali huwa bbażat fuq it-tqabbil
ta’ impjanti ħajjin f’kull waħda mis-sess femminili fil-grupp tattest ma’ l-impjanti ħajjin f’kull waħda mis-sess femminili fil-grupp
tal-kontroll. Tnaqqis fin-numru ta’ impjanti f’ċerti intervalli jista’
jkun ir-riżultat tal-qtil ta’ Ċelloli (jiġifieri spermatoċiti u/jew sper
matogonji).

1.5.

KRITERJI TAL-KWALITÀ
Xejn

1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODU GĦAT-TEST
Preparazzjonijiet
Meta possibbli, is-sustanzi tat-test għandhom ikunu maħlula jew
sospiżi f’soluzzjoni mielħa isotonika. Kimiċi li ma’ jinħallux flilma jistgħu ikunu maħlula jew sospiżi f’vetturi xierqa. Il-vettura
użata m’għandhiex tfixkel il-kimika tat-test u lanqas m’ghandha
tipproduċi effetti tossiċi. Preparazzjonijiet ġodda tal-kimika tat-test
għandhom ikunu użati.
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Kundizzjonijiet tat-test
Rotta ta’ l-amministrazzjoni
Ġeneralment il-kompost tat-test għandu jkun amministrat darba
biss. Tista’ tkun użata skeda ta’ trattament ripetuta bbażata fuq
informazzjoni tossikoloġika. Ir-rotot normali għall-amministrazzjo
ni huma l-intubazzjoni orali jew l-injezzjoni fil-peritonew. Rotot
oħrajn għall-amministrazzjoni jistgħu ikunu xierqa.

Annimali sperimentali
Ġrieden u firien huma rrakkommandati bħala speċi tat-test. Anni
mali kompletament maturi fis-sens sesswali u b’saħħithom huma
magħżulin bl-addoċċ u assenjati f’gruppi għat-trattament u gruppi
tal-kontroll.

In-numru u s-sess
Għandu jintuża numru adegwat mis-sess maskili li huma trattati, u
għandu jittieħed qies tal-varjazzjoni spontanja tal-karattru bijolo
ġiku li jkun qiegħed jiġi evalwat. In-numru magħżul għandu jkun
ibbażat fuq is-sensitività pre-determinata ta’ l-osservazzjoni u lqawwa tas-sinifikazzjoni. Per eżempju f’test tipiku, in-numru ta’
annimali tas-sess maskili f’kull grupp ta’ doża għandu jkun
biżżejjed biex jipprovdu bejn 30 u 50 annimali nisa tqal f’kull
intervall ta’ tgħammir

L-użu ta’ kontrolli negattivi u pożittivi
Ġeneralment għandhom ikunu inklużi f’kull esperiment kontrolli
pożittivi u negattivi (vettura). Meta jkunu disponibbli riżultati ta’
kontrolli pożittivi minn esperimenti li saru reċentement fl-istess
laboratorju dawn ir-riżultati jistgħu jintużaw minflok kontroll
pożittiv fl-istess ħin. Sustanzi ta’ kontroll pożittiv għandhom
jintużaw f’doża baxxa xierqa (eż. MMS, fil-peritonew, f’10 mg/ki
logramma) biex tkun murija s-sensitività tat-test.

Livell tad-doża
Normalment, għandhom jintużaw tliet livelli ta’ doża. Id-doża lgħolja għandha tipproduċi sinjali ta’ tossiċità jew fertilità mnaqqsa
f’annimali trattati. F’ċerti każijiet doża waħda ta’ livell għoli tistà
tkun suffiċjenti.

Test tal-limitu
Sustanzi li m’humhiex tossiċi għandhom ikunu ttestjati b’5 g/kilo
gramma b’amministrazzjoni waħda jew b’1 g/kilogramma/jum
b’amministrazzjoni ripetuta.

Proċedura
Bosta skedi ta’ trattament huma disponibbli. L-iktar użata hija lamministrazzjoni waħda tas-sustanza tat-test. Jistgħu jintużaw
skedi oħrajn tat-trattament.

Annimali individwali tas-sess maskil huma mgħammrin sekwen
zalment ma’ waħda jew żewġ annimali tas-sess femminili li huma
verġni u li m’humhiex trattati, f’intervalli xierqa wara t-trattament.
Annimali femminili għandhom jitħallew ma’ dawk maskili għallinqas għat-tul ta’ ciklu estrus wieħed jew sakemm iseħħ ittgħammir kif determinat bil-preżenza ta’ l-isperma fil-vaġina jew
bil-preżenza ta’ tapp vaġinali.
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In-numru ta’ tgħammir wara t-trattament huwa ggvernat bl-iskeda
tat-trattament u għandu jassigura li jkun hemm kampjun ta’ listadji kollha taċ-Ċelloli tal-mikrobu wara t-trattament.
L-annimali femminili huma sagrifikati fit-tieni parti tat-tqala u lkontenut ta’ l-utru huwa eżaminat biex ikun determinat in-numru
ta’ impjanti mejtin u ħajjin. L-ovarji jistgħu ikunu eżaminati biex
ikun determinat in-numru ta’ corpora lutea.
2.

ID-DATA
Id-data għandha tkun f’forma ta’ tabelli biex turi n-numru ta’
annimali maskili, in-numru ta’ femminili tqal, u n-numru ta’ anni
mali femminili li m’humhiex tqal. Ir-riżultati ta’ kull tgħammir,
inkluża l-identità ta’ kull animal maskil u feminili. Għandhom
ikunu rrappurtati b’mod individwali. Għal kull animal femminili,
il-ġimgħa tat-tgħammir, il-livell tad-doża li ngħatat lill-annimal
maskil, il-frekwenza ta’ impjanti ħajjin u ta’ impjanti mejtin
għanhom ikunu imniżżla.
Il-kalkolu ta’ l-effett letali dominanti totali huwa bbażat fuq ittqabbil ta’ l-impjanti ħajjin għal kull annimal femminili fil-grupp
tat-test ma’ l-impjanti ħajjin għal kull animal femminili fil-grupp
ta’ kontroll. Il-proporzjon ta’ l-impjanti mejtin għal dawk ħajjin
mill-grupp tat-trattament mqabbel ma’ l-istess proporzjon millgrupp tal-kontroll huwa analizzat biex juri t-telf ta’ wara l-impjan
tazzjoni.
Jekk id-data tkun imniżżla bħala mewt kmieni jew tard, it-tabelli
għandhom jagħmluha ċara. Jekk it-telf ta’ qabel l-impjantazzjoni
ikun stimat, għandu jkun irrappurtat. It-telf ta’ qabel l-impjantaz
zjoni jista’ jkun ikkalkulat bħala diskrepanza bejn in-numru ta’
corpora lutea u n-numru ta’ impjanti jew bħala tnaqqis in-numru
medju ta’ impjanti għal kull uteru meta mqabbel ma’ tgħammir ta’
kontroll.
Id-data għandha tkun evalwata bl-użu ta’ metodi statistiċi xierqa.

3.

IR-RAPPURTAĠĠ

3.1.

IR-RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jkollu, fejn huwa possibbli, l-informaz
zjoni li ġejja:
— l-ispeċi, ir-razza, iż-żmien u l-piż ta’ l-annimali użati, in-numru
ta’ annimali ta’ kull sess fil-gruppi ta’ sperimentazzjoni u
kontroll;
— is-sustanza tat-test, il-vettura, il-livelli tad-doża ttestjati u rraġuni għall-għażla tad-doża, kontrolli pożittivi u negattivi,
data dwar it-tossiċità;
— ir-rotta u l-iskeda tat-trattament;
— l-iskeda tat-tgħammir;
— il-metodu użat biex ikun determinat li sar it-tgħammir;
— il-ħin tas-sagrifiċċju;
— il-kriterji biex jingħaddu letali dominanti;
— ir-relazzjoni bejn id-doża u r-risposta, jekk tapplika;
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— valutazzjoni statistika;
— id-diskussjoni tar-riżultati;
— l-interpretazzjoni tar-riżultati.
3.2.

IL-VALUTAZZJONI U L-INTERPRETAZZJONI
Ara l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B.

4.

REFERENZI
Ara l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B
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B.23.
1.

TEST

DWAR
ANORMALITÀ
FIL-KROMOŻOMI
SPERMATOGONI TAL-MAMMIFERI

METODU
Dan il-metodu huwa replika tat-Test OECD TG 483, Test dwar
Anormalità fil-Kromożomi Spermatogoni tal-Mammiferi (1997).

1.1.

INTRODUZZJONI
L-għan tat-test in vivo dwar anormalitajiet fil-kromożomi sperma
togoni tal-mammiferi huwa biex jiġu identifikati sustanzi li
jikkawżaw anormalitajiet strutturali fil-kromożomi fiċ-Ċelloli sper
matogoni tal-mammiferi (1) (2) (3) (4) (5). Anormalitajiet struttu
rali jistgħu jkunu ta' żewġ tipi, kromożomi jew kromatidi. Filmaġġoranza ta' mutaġeni kimiċi, anormalitajiet imġiegħela huma
tat-tip kromatidu, iżda jirrikorru wkoll anormalitajiet tat-tip ta'
kromożomi. Dan il-metodu mhux intiż biex jitkejlu l-anormalitajiet
numeriċi u ma jintużax bħala rutina għal dak il-għan. Mutazzjoni
jiet fil-kromożomi u ġrajjiet relatati huma l-kawża ta' ħafna mard
ġenetiku fil-bniedem.

Dan it-test ikejjel l-ġrajjiet tal-kromożomi fiċ-Ċelloli spermatogoni
u, għalhekk, hu maħsub li jipprevedi l-mutazzjonijiet ġenetiċi fiċċelluli ġerminali.

Annimali gerriema jintużaw generalment f'dan it-test. Dan it-test
ċitoġenetiku jiżvela anormalitajiet fil-kromożomi f'mitosi sperma
togoni. Ċelloli oħra mmirati mhumix l-oġġett ta' dan il-metodu.

Sabiex jiġu żvelati anormalitajiet tat-tip kromatid f'Ċelloli sperma
togoni, għandha tiġi eżaminata l-ewwel diviżjoni taċ-ċellula mito
tika qabel ma jintilfu dawn il-leżjonijiet f'diviżjonijiet sussegwenti
taċ-Ċelloli. Tista’ tinkiseb informazzjoni addizzjonali minn Ċelloli
spermatogoni trattati bl-analisi tal-kromożomi mejotiċi għal anor
malitajiet tat-tip tal-kromożomi fil-metafażi tad-dijakinesis I meta
ċ-Ċelloli ttrattati jsiru spermatoċiti.

Dan it-test in vivo huwa intiż biex jinvestiga jekk mutaġeni ta'
Ċelloli somatiċi jkunux attivi f'Ċelloli ġerminali. B'żieda ma'
dan, it-test spermatogonu huwa rilevanti fil-valutazzjoni ta' perikli
mutaġeniċi għax jippermetti l-kunsiderazzjoni ta' fatturi ta' meta
boliżmu in vivo, farmakokinetika u proċessi ta' tiswija ta' DNA.

Jeżisti numru ta' ġenerazzjonijiet ta' spermatogoni fit-testikoli bi
spettru ta' sensitività għat-trattament kimiku. Għalhekk, l-anorma
litajiet żvelati jirrappreżentaw rispons medju ta' popolazzjonijiet ta'
Ċelloli spermatogoni ttrattati, bi predominanza ta' Ċelloli sperma
togoni differenzati li jkunu aktar numerużi. Skond il-posizzjoni
tagħhom fit-testikoli, ġenerazzjonijiet differenti ta' spermatogoni
jistgħu jew ma jistgħux ikunu esposti għal ċirkolazzjoni ġenerali,
minħabba fil-barriera fiżika u fiżjoloġika ta' ċelluli Sertoli u lbarriera ematotestikolari.

Jekk hemm xiedha li s-sustanza tat-test, jew metabolit reattiv, ma
jwasslux għat-tessut immirat, mhux xieraq li jintuża dan it-test.

Ara ukoll Introduzzjoni ġenerali Taqsima B.
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1.2.

DEFINIZZJONIJIET
Anormalità tat-tip kromatidu: ħsara strutturali fil-kromożomi
espressa bħala ksur ta' kromatidi singoli jew ksur u għaqda millġdid bejn kromatidi.

Anormalità tat-tip tal-kromożomi: ħsara strutturali fil-kromo
żomi espressa bħala ksur, jew ksur u għaqda mill-ġdid, taż-żewġ
kromatidi f'sit identiku.

Vojt: leżjoni akromatika iżgħar mill-wisgħa ta' kromatid wieħed, u
b'misallinjament minimu tal-kromatidi.

Anormalità numerika: bidla fin-numru ta' kromożomi min-numru
karatteristku normali ta' Ċelloli utilizzati.

Poliplojdi: multiplu tan-numru aplojdu ta' kromożomi (n)
minbarra n-numru diplojdu (jiġifieri 3n, 4n, eċċetera).

Anormalità strutturali: bidla fl-istruttura tal-kromożomi li wieħed
jinduna biha bl-eżami mikroskopiku ta' l-istadju metafażiku taddiviżjoni ta' ċelluli, osservati bħala tħassir u biċċiet, bidliet minn
ġewwa u bidliet bejniethom.

1.3.

PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Annimali huma esposti għas-sustanza tat-test b'rotta xierqa ta'
espożizzjoni u huma sakrifikati f'ħinijiet xierqa wara t-trattament.
Qabel ma jiġu sakrifikati, l-annimali huma ttrattati b'sustanza li
twaqqaf il-metafażi (eż. kolċiċina jew Colcemid®). Imbagħad
isiru preparazzjonijiet ta' kromożomi miċ-Ċelloli ġerminali u jiġu
mtebbgħin, u ċ-Ċelloli metafażiċi jiġu analizzati għal anormalitajiet
fil-kromożomi.

1.4.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST

1.4.1.

Preparazzjonijiet

1.4.1.1.

Selezzjoni ta' l-ispeċi ta' l-annimali
Normalment jintużaw ħamsters ċiniżi u ġrieden. Madankollu,
jistgħu jintużaw l-annimali maskili ta' speċi oħra ta' mammiferi
xierqa. Għandhom jintużaw razez, li komunement jintużaw fillaboratorji, ta' annimali adulti b'saħħithom u żgħar. Fil-bidu ta' listudju, il-varjazzjoni fil-piż ta' l-annimali għandha tkun minima u
ma teċċedix ± 20 % tal-medja tal-piż.

1.4.1.2.

Kundizzjonijiet ta' fejn jinżammu u x'jieklu
Għandhom japplikaw il-kundizzjonijiet ġenerali msemmija fl-Intro
duzzjoni ġenerali għat-Taqsima B iżda l-mira dwar l-umdità
għandha tkun 50-60 %.

1.4.1.3.

Preparazzjoni ta' l-annimali
Annimali adulti żgħar u b'saħħithom jiġu assenjati mingħajr skema
għall-gruppi ta' kontroll u trattament. Il-gaġeġ għandhom
jitqiegħdu b'tali mod li jiġu minimizzati effetti possibbli li jirri
żultaw minn kif jitqiegħdu l-gaġeġ. L-annimali jiġu identifikati
wieħed wieħed. L-annimali jiġu akklimatizzati għall-kundizzjoni
jiet tal-laboratorju għall-inqas għal ħamest ijiem qabel ma jibda listudju.
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1.4.1.4.

Preparazzjoni tad-dożi
Sustanzi tat-test solidi għandhom jiġu mdewwbin jew sospiżi f'sol
venti jew kontenituri xierqa u dilwiti, jekk ikun xieraq, qabel ittrattament ta' l-annimali. Sustanzi likwidi tat-test jistgħu jiġu ttrat
tati direttament jew dilwiti qabel it-trattament. Għandhom jintużaw
preparazzjonijiet ġodda għas-sustanza tat-test kemm-il darba linformazzjoni dwar l-istabbilità ma turix laċċettabbilità tal-ħażna.

1.4.2.

Kundizzjonijiet tat-test

1.4.2.1.

Solvent/mezz
Is-solvent/mezz ma għandux jipproduċi effetti tossiċi fil-livelli ta'
doża użata, u ma għandu jkun hemm l-ebda suspett ta' reazzjoni
kimika mas-sustanza tat-test. Jekk jintużaw solventi/mezzi oħra
minflok dawk l-aktar magħrufa, l-inklużjoni tagħhom għandha
tkun appoġġata b'informazzjoni li tindika l-kompatibilità tagħhom.
Hu rakkomandat li kemm jista’ jkun, l-ewwel jiġi kkunsidrat l-użu
ta' solvent/mezz akkwuż.

1.4.2.2.

Kontrolli
Għandhom jiġu inklużi f'kull test kontrolli pożittivi u negattivi flisterss ħin (solvent/mezz). Ħlief għat-trattament bis-sustanza tattest, l-annimali fil-gruppi tal-kontroll għandhom jiġu trattati blistess mod bħall-annimali fil-grupp ta' trattament.

Il-kontrolli pożittivi għandhom jipproduċu anormalitajiet strutturali
fil-kromożomi in vivo fiċ-Ċelloli spermatogoni meta jiġu sommi
nistrati f'livelli ta' espożizzjoni li huma mistennija li jagħtu żieda li
tkun tidher fuq l-isfond.

Dożi ta' kontroll pożittiv għandhom jingħażlu sabiex l-effetti jkunu
ċari iżda ma jiżvelawx immedjatament l-identità tad-dijapożitivi
kodifikati lil min jaqrahom. Huwa aċċettat li l-kontroll pożittiv
jiġi somministrat minn rotta differenti minn dik tas-sustanza tattest u jittieħed kampjun darba waħda biss. Barra minn dan, jista’
jiġi kkunsidrat l-użu ta' kimiċi ta' kontroll pożittivi relatati malklassi ta' kimiċi, meta dawn ikunu disponibbli. Eżempji ta' sustanzi
ta' kontroll pożittivi jinkludu:

Sustanza

Ċiklofosfamid

Nru CAS

Nru EINECS

50-18-0

200-015-4

Monojdrat taċ-ċiklofosfamid

6055-19-2

Ċiklohessilamina

108-91-8

203-629-0

Mitomiċin-C

50-07-7

200-008-6

Akrilamid monomeriku

79-06-1

201-173-7

Trietilenemelamina

51-18-3

200-083-5

Il-kontrolli negattivi, trattati biss bis-solvent jew bil-mezz, u mod
ieħor trattati bl-istess mod bħall-gruppi tat-trattament, għandhom
jiġu inklużi għal kull perjodu ta' teħid ta' kampjuni, sakemm ma
jkunux disponibbli varjabbilità aċċettabbli bejn l-annimali u frek
wenżi ta' Ċelloli b'anormalitajiet fil-kromożomi mill-informazzjoni
storika tal-kontroll. Barra minn dan, għandhom jintużaw ukoll
kontrolli mhux trattati sakemm ma jkunx hemm informazzjoni ta'
kontroll pubblikata u storika li turi li jkun hemm effetti ta' ħsara u
mutaġeniċi bl-uzu tas-solvent/mezz magħżul.
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1.5.

PROĊEDURA

1.5.1.

Numru ta' l-annimali
Kull grupp ta' trattament u ta' kontroll għandu jinkludi fih għallinqas ħames annimali maskili analizzabbli

1.5.2.

Skeda tat-trattament
Is-sustanzi tat-test huma preferibbilment somministrati darba jew
tnejn (jiġifieri bħala trattament singolu jew żewġ trattamenti). Issustanzi tat-test jistgħu wkoll jiġu somministrati bħala doża
maqsuma, jiġifieri żewġ trattamenti fl-istess ġurnata separati
b'mhux aktar minn ftit sigħat, biex tiġi faċilitata s-somministraz
zjoni ta' volum qawwi ta' materjal. Reġimi ta' dożi oħra għandhom
ikunu ġustifikati xjentifikament.

Fil-grupp ta' l-ogħla doża jittieħdu żewġ kampjuni wara t-tratta
ment. Ladarba l-kinetika taċ-ċikli taċ-Ċelloli tista’ tiġi influwenzata
bis-sustanza tat-test, jintużaw ħinijiet għat-teħid ta' kampjuni
wieħed bikri u l-ieħor tard madwar 24 u 48 siegħa wara t-tratta
ment. Għal dożi ogħla mill-l-ogħla doża għandu jittieħed żin ta'
teħid ta' kampjun ta' 24 siegħa jew ta' 1,5 it-tul taċ-ċiklu ta' ċellula
wara t-trattament, sakemm ma jkunx magħruf li jkun hemm ħin ta'
teħid ta' kampjun ieħor aktar xieraq għall-iżvelar ta' l-effetti.

B'żieda ma' dan, jistgħu jintużaw ħinijiet ta' teħid ta' kampjun
oħra. Per eżempju fil-każ ta' kimiċi li jistgħu jikkawżaw telf ta'
kromożomi, jew jistgħu jkollhom effetti indipendenti mill-fażi S,
kull wieħed mill-ħinijiet ta' teħid ta' kampjuni huwa xieraq.

Il-konvenjenza ta' skeda ta' trattament ripetut għandha tiġi identi
fikata fuq bażi ta' każ b'każ. Wara skeda ta' trattament ripetut lannimali għandhom imbagħad jiġu sakrifikati 24 siegħa (1,5 tul ta'
ċiklu ta' ċellula) wara l-aħħar trattament. Jistgħu jintużaw ħinijiet
ta' teħid ta' kampjun addizzjonali meta jkun xieraq.

Qabel is-sagrifiċċju, l-annimali huma injettati intraperitonalment
b'doża xierqa ta' sustanza li twaqqaf l-metafażi (eż. Colcemid®
jew kolċiċina). Wara dan, jittieħed kampjun mill-annimali f'inter
valli xierqa. Għall-ġrieden dan l-intervall huwa ta' madwar 3-5
siegħat; għal Ħamsters ċiniżi dan l-intervall huwa ta' madwar 45 siegħat.

1.5.3.

Livelli ta' doża
Jekk jitwettaq studju biex tiġi skoperta l-medda għax ma jkunx
hemm disponibbli informazzjoni xierqa, dan għandu jsir fl-istess
laboratorju, jintużaw l-istess speċi, razza, sess u metodu ta' tratta
ment li għandhom jintużaw fl-istudju prinċipali (7). Jekk ikun
hemm tossiċità, jintużaw tliet livelli ta' doża għall-ewwel perjodu
ta' teħid ta' kampjuni. Dawn il-livelli ta' doża għandhom jkopru
medda mill-massimu għal ftit jew l-ebda tossiċità. L-ogħla doża
hija mfissra bħala s-sinjali ta' tossiċità li jipproduċu d-dożi hekk li
livelli ogħla tad-doża, bbażati fuq l-istess reġim ta' dożaġġ, huma
mistennija li jikkawżaw il-mewt.
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Is-sustanzi b'attivitajiet bijoloġiċi speċifiċi f'dożi baxxi mhux
tossiċi (bħal ma huma ormoni u nitroġeni) jistgħu jkunu eċċezzjo
nijiet għall-kriterji ta' l-issettjar tad-dożi u għandhom jiġu valutati
fuq bażi ta' każ b'każ. L-ogħla doża tista’ ukoll tfisser id-doża li
tipproduċi xi indikazzjoni ta' tossiċità fiċ-Ċelloli spermatogoni (eż.
riduzzjoni fil-paragun bejn mitosi spermatogoni u l-ewwel jew ittieni metafasi mejotika; din ir-riduzzjoni ma għandhiex teċċedi
50 %).

1.5.4.

Test tal-limitu
Jekk test ta' doża waħda ta' livell ta' għall-inqas 2 000 mg/kg piż
tal-ġisem/ġurnata meta jitwettaq trattament wieħed, jew bħala żewġ
trattamenti fl-istess ġurnata, ma jipproduċix effetti tossiċi li wieħed
jinduna bihom, u jekk ma tkun mistennija l-ġenotossiċità fuq ilbażi ta' l-informazzjoni minn sustanzi strutturalment relatati, allura
ma jitqiesx li jkun neċessarju li jsir studju komplet bl-użu ta' tliet
livelli ta' dożaġġ. L-espożizzjoni umana mistennija tista’ tindika lħtieġa ta' livell ogħla ta' doża li għandu jintuża fit-test tal-limitu.

1.5.5.

Somministrazzjoni ta' dożi
Normalment is-sustanza tat-test tiġi somministrata b'gavage billi
jintuża tubu għall-istonku jew cannula xierqa ta' intubazzjoni,
jew bl-injezzjoni intraperitonali. Fejn ikunu ġustifikati, jistgħu
jiġu aċċettati rotot oħra ta' espożizzjoni. Il-volum massimu ta'
likwidu li jista’ jiġi somministrat b'gavage jew b'injezzjoni f'ħin
wieħed jiddependi fuq il-qies ta' l-annimal tat-test. Il-volum
m'għandux ikun aktar minn 2 ml/100g piż tal-ġisem. L-użu ta'
volumi ogħla minn dawn għandu jkun ġustifikat. Ħlief fil-każ ta'
sustanzi li jirritaw jew korrożivi li normalment juru effetti aggra
vati b'konċentrazzjonijiet ogħla, il-varjabbilita fil-volum tat-test
għandha titnaqqas bl-aġġustament tal-konċentrazzjoni biex jiġi
żgurat volum kostanti fuq il-livelli kollha tad-doża.

1.5.6.

Preparazzjoni tal-kromożomi
Minnufih wara s-sagrifiċċju, jinkisbu s-sospensjonijiet taċ-Ċelloli
minn test wieħed jew miż-żewġ testijiet, esposti għal soluzzjoni
ipotonika u ffissati. Iċ-Ċelloli imbagħad jinfirxu fuq dijapożitivi u
jingħataw kulur.

1.5.7.

Analiżi
Għandhom jiġu analizzati għall-inqas 100 metafażi mferxin sew
għal kull annimal (jiġifieri minimu ta' 500 metafażi kull grupp).
Dan in-numru jista’ jitnaqqas meta jiġi nnotat għadd kbir ta' anor
malitajiet. Id-dijapożitivi kollha, inklużi dawk ta' kontrolli pożittivi
u negattivi, għandhom jiġu kodifikati indipendentement qabel lanaliżi mikroskopika. Billi l-proċeduri ta' fissazzjoni jirriżultaw
ħafna drabi fil-ksur ta' għadd ta' metafażi bit-telf ta' kromożomi,
iċ-Ċelloli li jingħaddu għandu għalhekk ikun fihom numru ta'
ċentromeri ugwali għan-numru 2n ± 2.

2.

DATA

2.1.

TRATTAMENT TAR-RIŻULTATI
L-informazzjoni dwar annimali individwali għandha tingħata
f'forma ta' tabella. L-unità sperimentali hija l-annimal. Għal kull
annimal għandhom jiġu valutati n-numru ta' Ċelloli b'anormalitajiet
strutturali tal-kromożomi u in-numru ta' anormalitajiet fil-kromo
żomi f'kull ċellula. Għandhom jiġu elenkati t-tipi differenti ta'
anormalitajiet strutturali fil-kromożomi bl-għadd u l-frekwenzi
tagħhom għal gruppi ta' trattament u ta' kontroll. Il-vojt jiġi reġis
trat separatament u jsir rapport dwaru iżda ġeneralment ma jiġix
inkluż fil-frekwenza totali ta' l-anormalità.
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Jekk tiġi osservata l-mitosi kif ukoll il-mejosi, il-paragun bejn
mitosi spermatogoni u l-ewwel u t-tieni metafażi mejotiċi għandu
jiġi determinat bħala misura ta' ċitossiċità għall-annimali kollha
trattati u ta' kontroll negattiv f'kampjun totali ta' 100 ċellula divi
sibbli għal kull annimal biex jiġi stabbilit l-effett ċitotossiku
possibbli. Jekk tiġi osservata mitosi biss, l-indiċi tal-mitosi għandu
jiġi determinat f'għall-inqas 1 000 ċellula għal kull annimal.
2.2.

VALUTAZZJONI U INTERPRETAZZJONI TAR-RIŻULTATI
Hemm ħafna kriterji biex jiġi stabbilit riżultat pożittiv, bħal ma hi
żieda relatata mad-doża fl-għadd relattiv ta' Ċelloli b'anormalitajiet
fil-kromożomi jew żieda ċara fin-numru ta' Ċelloli b'anormalitajiet
fi grupp singolu ta' trattament fi żmien singolu ta' teħid ta' kamp
juni. L-ewwel għandha tiġi kkunsidrata r-rilevanza bijoloġika tarriżultati. Bħala għajnuna fil-valutazzjoni tar-riżultati tat-testijiet (8),
jistgħu jintużaw metodi ta' statistika. L-importanza ta' l-istatistika
ma għandhiex tkun l-uniku fattur determinanti għal riżultat
pożittiv. Riżultati ekwivoċi għandhom jiġu ċċarati b'testijiet ulter
juri preferibilment billi tintuża modifika tal-kundizzjonijiet ta' lesperiment.
Sustanza ta' test li dwarha r-riżultati ma jilħqux il-kriterji fuq
imsemmija titqies bħala mhux mutaġenika f'dan it-test.
Għalkemm kważi l-esperimenti kollha jagħtu riżultati ċari pożittivi
jew negattivi, f'każijiet rari l-informazzjoni ssettjata ma tipper
mettix li jsir ġudizzju definittiv dwar l-attività ta' sustanza tattest. Ir-riżultati jistgħu jibqgħu ekwivoċi u inċerti irrispettivament
min-numru ta' drabi li jirrepeti ruħu l-esperiment.
Ir-riżultati pożittivi minn test in vivo ta' anormalitajiet fil-kromo
żomi spermatogoni jindikaw li s-sustanza tat-test toħloq anormali
tajiet strutturali fiċ-Ċelloli ġerminali ta' l-ispeċi ttestjata. Ir-riżultati
negattivi jindikaw li, taħt il-kundizzjonijiet tat-test, is-sustanza tattest ma toħloqx anormalitajiet fiċ-Ċelloli ġerminali ta' l-ispeċi ttest
jata.
Għandha tiġi diskussa l-probabilità li s-sustanza tat-test jew ilmetaboliti tagħha jilħqu t-tessut immirat.

3.

RAPPORTAĠĠ

3.1.

RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jkun fih l-informazzjoni li ġejja:
Solvent/mezz:
— ġustifikazzjoni dwar l-għażla tal-mezz;
— solubbilità u stabbilità tas-sustanza tat-test fis-solvent/mezz,
jekk magħrufa.
Annimali ttestjati:
— speċi/razza użati;
— numru u età ta' l-annimali;
— għejun, kundizzjonijiet dwar fejn jinżammu, dieta, eċċ.;
— piż individwali ta' l-annimali fil-bidu tat-test, inkluża l-medda
ta' piż tal-ġisem, mezzi u devjazzjoni standard għal kull grupp.
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Kundizzjonijiet tat-test:
— informazzjoni mill-istudju dwar il-medda, jekk ikun sar;
— raġuni prinċipali għall-għażla ta' livell tad-doża;
— raġuni prinċipali dwar ir-rotta ta' somministrazzjoni;
— dettalji dwar il-preparazzjoni tas-sustanza tat-test;
— dettalji dwar is-somministrazzjoni tas-sustanza tat-test;
— raġjuni prinċipali għall-ħinijiet tas-sagrifiċċju;
— konverżjoni mill-konċentrazzjoni (ppm) tas-sustanza tat-test
dieta/ilma għax-xorb għad doża attwali (mg/kg piż talġisem/jum) jekk tkun applikabbli;
— dettalji dwar il-kwalità ta' l-ikel u l-ilma;
— deskrizzjoni dettaljata dwar l-iskedi ta' trattament u teħid ta'
kampjuni;
— metodi biex titqies it-tossiċità;
— identità tas-sustanza li twaqqaf il-metafażi, il-konċentrazzjoni
tagħha u kemm idum it-trattament;
— metodi tal-preparazzjoni tad-dijapożitivi;
— kriterji għall-għadd ta' anormalitajiet;
— numru ta' Ċelloli analizzati kull annimal;
— kriterji biex l-istudji jitqiesu bħala pożittivi, negattivi jew ekwi
voċi.
Riżultati:
— sinjali ta' tossiċità;
— indiċi mitotiku;
— paragun bejn mitosi spermnatogoni u l-ewwel u t-tieni metafasi
mejotiċi;
— tip u numru ta' anormalitajiet, mogħtija separatament għal kull
annimal;
— numru totali ta' anormalitajiet għal kull grupp;
— relazzjoni bejn id-doża u r-rispons, fejn ikun possibbli;
— analiżi statistiċi, jekk ikun hemm;
— informazzjoni dwar kontroll fl-istess ħin negattiv;
— informazzjoni storika dwar kontroll negattiv (solvent/mezz),
bil-meded, mezzi u devjazzjonijiet standard;
— informazzjoni dwar kontroll fl-istess ħin pożittiv;
— bidliet fil-plojdi, jekk jidhru.
Diskussjoni dwar ir-riżultati.
Kunklużjonijiet.
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B.25.

IT-TRASLOKAZZJONI TAL-ĠRIEDEN LI TITTIEĦED

1.

METODU

1.1

INTRODUZZJONI
Ara l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B.

1.2

DEFINIZZJONI
Ara l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B.

1.3

IS-SOSTANZI TAR-REFERENZA
Xejn.

1.4

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
It-test tat-traslokazzjoni tal-ġrieden li tittieħed jiskopri it-tibdiliet
strutturali u numeriċi fil-kromożomi fiċ-ċelloli mammarji talmikrob kif rkuprati fil-wild ta’ l-annimali ta’ l-ewwel ġenerazzjoni.
It-tipi ta’ tibdiliet fil-kromożomi skoperti huma traslokazzjonijiet
reċiproċi u, jekk il-wild femminili jkunu inklużi, it-telf talkromożom-X. Dawk li jġorru t-traslokazzjonijiet u il-femminiliXO juru fertilità mnaqqsa li hija użata biex jintgħażel il-wild ta’
l-annimali F1 għall-analiżi ċitoġenetika. L-isterilità kompleta hija
kkawżata minn ċerti tipi ta’ traslokazzjonijiet (X-autosome u tat-tip
c-t). It-traslokazzjonijiet huma osservati ċitoġenetikament fiċċelloli mejotiċi fil-metafażi tad-dijakinesi I ta’ l-individwi maskili,
jew irġiel F1jew il-wild irġiel tan-nisa F1. In-nisa-XO huma ċito
ġenetikament identifikati mill-presenza ta’ 39 kromożomi biss filmitosi tal-mudullun ta’ l-għadma.

1.5

IL-KRITERJU TAL-KWALITÀ
Xejn.

1.6

ID-DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST
Il-preparazzjonijiet
Il-kimiċi tat-testijiet huma maħlulin fl-ilma tal-melħ isotoniku.
Jekk ikunu insolubbli dawn jiġu maħlula jew sospiżi fil-vetturi
adattati. Is-soluzzjonijiet ippreparati friski tal-kompost tat-test
jiġu użati. Jekk vettura hija użata biex ikun faċilitat id-dosaġġ,
dan m’għandu ifixkel il-kompost tat-test jew jipproduċi effetti
tossiċi.

Il-mod ta’ l-amministrazzjoni
Il-modi ta’ l-amministrazzjoni huma normalment intubazzjoni orali
jew injezzjoni fil-peritonew. Il-modi l-oħra ta’ l-amministrazzjoni
jistgħu jkunu adattati.

L-annimali ta’ l-esperimentazzjoni
Biex ikunu faċilitat it-tagħmir u l-verifikazzjonijiet ċitoloġika dawn
l-esperimenti huma magħmula fuq il-ġrieden. L-ebda razza ta’
ġurdin m’hija meħtieġa. Madanakollu, il-medja tad-daqs tal-boton
tar-razza għandu jkun aktar minn tmienja u għandu jkun relattiva
ment kostanti.

Annimali b’saħħithom u maturi sesswalment huma użati.
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In-numru ta’ l-annimali
In-numru ta’ l-annimali neċessarju jiddependi fuq il-frekwenza
spontanja tat-traslokazzjoni u r-rata minima ta’ induzzjoni
meħtieġa għal riżultati pożittivi.

It-test huwa normalment magħmul permezz ta’ analiżi tal-wild
irġiel F1. Minn ta’ l-anqas 500 wild irġiel F1 għandhom ikunu
ttestjati għal kull grupp ta’ doża. Jekk il-wild nisa F1 ikunu nklużi,
300 raġel u 300 mara huma meħtieġa.

L-użu tal-kontrolli negattivi u pożittivi
Id-data adattata tal-kontroll, miksuba mill-kontroll konkorrenti u
storiku għandha tkun disponibbli. Meta’ r-riżultati pożittivi aċċet
tabbli tal-kontroll huma disponibbli mill-esperimenti magħmula
riċentement fl-istess laboratorju dawn ir-riżultati jistgħu jkunu
użati minflok il-kontroll konkorrenti pożittiv.

Il-livelli tad-doża
Il-livell wieħed tad-doża huwa ttestjat, normalment l-għola doża
assoċċjata mal-produzzjoni ta’ l-effetti tossiċi minimi, iżda
mingħajr ma’ taffettwa l-aġir riproduttiv jew is-soppravivenza.
Biex tkun stabbilita relazzjoni doża/rispons żewġ dożi addizzjonali
aktar baxxi huma meħtieġa. Għall-kimiċi li mhumiex tossiċi lespożizzjoni għad-doża massima prattikabbli għandhu tkun użata.

Il-proċedura
It-trattament u t-tgħammir
Żewġ ċedoli ta’ trattament huma disponibbli. L-amministrazzjoni
waħda tas-sostanzi tat-test hija dik l-aktar użata. L-amministrazzjo
niji tas-sostanza tat-test fuq sebat ijiem fil-ġimgħa għal 35 ġurnata
tista’ wkoll tkun użata. In-numri ta’ tgħammiriet wara t-trattament
huma kontrollati miċ-ċedola tat-trattament u għandu jiżgura li kull
stadju taċ-ċellola tal-mikrobu trattata jkun meħud kampjun minnu.
Fl-aħħar tal-perjodu tat-tgħammir in-nisa jiġu msakkra f’gaġeġ
separati. Meta’ n-nisa jwelldu, id-data, id-daqs tal-boton u s-sess
tal-wild għandhom ikunu rekordjati. L-ulied irġiel kollha jinfatmu
u l-ulied nisa huma mormija sakemm dawn ma jkunux inklużi flesperiment.

L-ittestjar għat-traslokazzjoniji eterożigożita’
Wieħed miż-żewġ metodi possibli huwa użat:

— L-ittestjar tal-fertilità ta’ l-ulied F1 u l-verifikazzjoni susse
gwenti ta’ dawk li possibilment iġorru t-traslokazzjoni blanaliżi ċitoġenetika;

— L-analiżi ċitoġenetika ta’ l-ulied irġiel F1 kollha mingħajr
għażla minn qabel bl-ittestjar tal-fertilità.

(a)

L-ittestjar tal-fertilità

Il-fertilità mnaqqsa ta’l-individwu F1 tista’ tkun stabbilita blosservazzjoni tad-daqs tal-boton u/jew l-analiżi tal-kontenut
ta’ l-utru tas-sieħba nisa.

Il-kriterji biex tkun determinata l-fertilità normali u mnaqqsa
għandhom ikunu stabbiliti għar-razza tal-ġrieden użata.
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L-osservazzjoni tad-daqs tal-boton: L-irġiel F1 li għandhom
ikunu ttestjati għandhom ikunu maqfula ġo gaġeġ individ
walment man-nisa jew mill-istess esperiment jew millkolonja. Il-gaġeġ huma spezzjonati kuljum mit-18 il-ġurnata
wara t-tgħammir. Id-daqs tal-boton u s-sess ta’ l-ulied F2
huma rrekordjati mal-wild u l-botnijiet huma mormija minn
dak in-nhar ‘l hemm. Jekk l-ulied nisa F1 ikunu ttestjati lulied F2 tal-botnijiet iż-żgħar huma miżmuma għall-aktar
testijiet. Dawk li jġorru t-traslokazzjoni u huma nisa huma
verifikati bl-analiżi ċitoġenetika għal traslokazzjoni fi
kwalunkwe mill-ulied irġiel tagħhom. In-nisa-XO huma
magħrufa mill-bidla fir-rata mqabbla tas-sess fost l-ulied
tagħhom minn 1:1 sa 1:2 irġiel vs. nisa. Fil-proċedura
sekwenzali, l-annimali normali F1 huma eliminati minn
aktar testijiet jekk l-ewwel boton F2 jilħaq jew jaqbeż ilvalur normali predeterminat, altrimenti boton it-tieni jew ittielet boton F2 huwa osservat.
L-annimali F1 li ma jistgħux ikunu klassifikati bħala normali
wara l-osservazzjoni ta’ sa tlett botnijiet F2 jiġu jew ittestjati
aktar bl-analiżi tal-kontenut ta’ l-utru tas-sieħba nisa jew
direttament soġġetti għall-analiżi ċitoġenetika.
L-analiżi tal-kontenut ta’ l-utru: It-tnaqqis fid-daqs tal-boton
ta’ dawk li jġorru t-traslokazzjoni huwa minħabba għallmewt embrijonika u għalhekk numru kbir ta’ impjanti
mejta huwa indikattiv tal-preżenza tat-traslokazzjoni flannimal li qed jiġi ttestjat. L-irġiel F1 li għandhom ikunu
ttestjati għandhom ikunu mgħammra ma’ tnejn jew tlett
nisa kull wieħed. Il-konċepiment huwa stabbilit bl-ispezzjoni
ta’ kuljum għall-plakek tal-vaġina kull filgħodu. In-nisa
huma sakrifikati minn 14 sa 16 il-jum wara u l-impjanti
ħajjin u mejtin fl-utri tagħhom huma rekordjati.
(b)

L-analiżi ċitoġenetika
Il-preparazzjonijiet tat-test huma magħmula bit-teknika tattnixxif bl-arja. Dawk li jġorru t-traslokazzjoni huma identifi
kati bil-presenza ta’ konfigurazzjonijiet multivalenti filmetfażi dijakinesi I fl-ispermatoċiti primarji. L-osservazzjoni
ta’ mill-anqas żewġ ċelloli bl-assoċjazzjoni multivalenti
tikkostitwixxi l-evidenza meħtieġa li l-annimal ittestjat
huwa dak li jġorr it-traslokazzjoni.
Jekk l-ebda selezzjoni ta’ tgħammir ma tkun saret l-irġiel F1
kollha huma spezzjonati ċitoġenetikament. Il-minimu ta’ 25
ċellola tal-metafażi dijakineżi I għal kull raġel għandu jkun
milħuq mikroskopikament. L-eżaminazzjoni tal-metafażi
mitotika, fl-ispermatogonia jew l-għadma tal-mudullun, hija
meħtieġa fl-irġiel F1 bit-testikoli żgħar u t-tnaqqis mejotiku
qabel id-dijakineżi jew mis-sospetti tan-nisa F1. Il-presenza
ta’ kromożoma twila u/jew qasira b’mod abnormali f’kull
waħda mill-10 ċelloli hija evidenza għat-traslokazzjoni parti
kolari ta’ l-irġiel sterili (tip c-t). Xi ftit traslokazzjonijiet Xawtosomatiċi li jikkawżaw l-isterilità fl-irġiel jistgħu biss
ikunu identifikati bl-analiżi tal-gruppi tal-kromożomi mito
tiċi. Il-presenza ta’ 39 kromożomi fl-10 mitożi kollha hija
evidenza għall-kundizzjoni XO f’mara.

2.

ID-DATA
Id-data hija preżentata fil-forma ta’ tabelli.
Il-medja tad-daqs tal-boton u r-rata tas-sess mit-tagħmir tal-ġenituri
fit-twelid u l-ftiem huma rappurtati għal kull intervall ta’
tgħammir.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 424
▼B
Għall-assessjar tal-fertilità ta’ l-annimali F1, il-medja tad-daqs talboton ta’ tgħammiriet kollha normali u d-daqsijiet tal-botnijiet
individwali ta’ dawk li jġorru t-traslokazzjoni F1 huma preżentati.
Għall-analiżi tal-kontenut ta’ l-utru, il-medja tan-numru ta’ limpjanti ħajjin u mejtin ta’ tgħammiriet normali u n-numri indi
vidwali ta’ l-impjanti ħajjin u mejtin għal kull tgħammira ta’ dawk
li jġorru t-traslokazzjoni F1 huma rappurtati.
Għall-analiżi ċitoġenetika tal-metafażi-dijakineżi I, in-numri tat-tipi
tal-konfigurazzjonijiet multivalenti u n-numru totali taċ-ċelloli
huma mniżżla għal kull wieħed li jġorr it-traslokazzjoni.
Għall-individwi F1 sterili, in-numru totali tat-tgħammiriet u t-tul
tal-perjodu tat-tgħammir huma rappurtati. Il-piż tat-testikoli u ddettalji ta’ l-analiżi ċitoġenetika huma mogħtija.
Għan-nisa XO, il-medja tad-daqs tal-boton, ir-rata tas-sess ta’ lulied F2 u r-riżultati ta’ l-analiżi ċitoġenetika huma rappurtati.
Fejn ikunu possibli dawk li jġorru t-traslokazzjoni F1 huma magħ
żula minn qabel bit-testijiet tal-fertilità, it-tabelli għandhom jink
ludi l-informazzjoni fuq kemm minn dawn kienu konfermati etero
żigoti tat-traslokazzjoni.
Id-data mill-kontrolli negattivi u l-esperimenti pożittivi tal-kontroll
huma rappurtati.
3.

IR-RAPPORTAĠĠ

3.1

IR-RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandhu, jekk possibbli, jkun fih l-informazzjoni
li ġejja:
— ir-razza tal-ġrieden, iż-żmien ta’ l-annimali, il-piż ta’ l-annimali
trattati;
— in-numri ta’ l-annimali ġenituri ta’ kull sess fil-gruppi esperi
mentali jew kontrollati;
— il-kundizzjonijiet ta’ l-ittestjar, id-deskrizzjoni dettaljata tat-trat
tament, il-livelli tad-doża, is-solventi, iċ-ċedola tat-tgħammir;
— in-numru u s-sess ta’ l-ulied għal kull mara, in-numru u s-sess
ta’ l-ulied miżjud għall-analiżi tat-traslokazzjoni;
— il-ħin u l-kriterji għall-analiżi tat-traslokazzjoni;
— in-numru u d-deskrizzjoni dettaljata ta’ dawk li jġorru t-traslo
kazzjoni, inkluża d-data tat-tgħammir u d-data tal-kontenut ta’
l-utru, jekk applikabbli;
— il-proċeduri ċitoġenetiċI u d-detallji ta’ l-analiżi mikroskopika,
preferibbilment bl-istampi;
— il-valutazzjoni statistika;
— id-diskussjoni tar-riżultati;
— l-interpretazzjoni tar-riżultati.
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3.2

IL-VALUTAZZJONI U L-INTERPRETAZZJONI
Ara l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B.

4.

IR-REFERENZI
Ara l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B.
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B.26.

1.

EŻAMI
TA’
TOSSIĊITA
ORALI
SUB-KRONIKU
ESPERIMENT
BIS-SOMMINISTRAZZJONI
ORALI
RIPETUTA TA’ DOŻA GĦAL 90 ĠURNATA BL-UŻU TA’
SPEĊJI TA’ ANNIMALI GERRIEMA
METODU
Il-metodu għat-test tat-tossiċità orali sub-kronika huwa replika ta’
l- OECD TG 408 (1998)

1.1.

INTRODUZZJONI
Fil-valutazzjoni u fl-evalwazzjoni tal-karatteristiċi tossiċi ta’ kemi
kali, id-determinazzjoni tat-tossiċità orali sub-kronika bl-użu ta’
dożi repetuti tista’ ssir wara li l-informazzjoni tal-bidu fuq it-tossi
ċità tinkiseb mit-testijiet għat-tossiċità b’doża akuta jew repetuta
għal 28 jum. L-istudju ta’ 90 jum jipprovdi informazzjoni fuq ilperikli għas-saħħa possibbli li faċilment jista’ jkun hemm
minħabba espożizzjoni repetuta fuq perjodu imtawwal ta’ żmien
li jkopri l-maturazzjoni u t-tkabbir minn wara l-ftim sal-fażi adulta.
L-istudju se jipprovdi informazzjoni fuq l-effetti tossiċi prinċipali,
jindika l-organi bħala mira u l-possibiltà ta’ akkumulazzjoni, u
jista’ jipprovdi kalkolu ta’ livell ta’ espożizzjoni bl-ebda effett
avvers osservat li jista’ jintuża fl-għażla tal-livelli ta’ doża għal
studji kroniċi u biex jiġu stabbiliti kriterji ta’ sigurtà għall-espożiz
zjoni umana.

Il-metodu jkompli jenfasizza l-endpoints newroloġiċi u jagħti indi
kazzjoni ta’ effetti immunoloġiċi u riproduttivi. Tingħata impor
tanza wkoll għall-ħtieġa ta’ osservazzjonijiet kliniċi bil-galbu ta’ lannimali, sabiex tinkiseb kemm jista’ jkun informazzjoni. Dan listudju għandu jippermetti l-identifikazzjoni tal-kemikali bilpotenzjal li jikkawżaw effetti newrotossiċi, immunoloġiċi jew
organi riproduttivi, li jistgħu jwasslu għal iktar investigazzjoni
bir-reqqa.

Ara wkoll l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B

1.2

DEFINIZZJONIJIET
Id-doża: huwa l-ammont tas-sustanza tat-test somministrat. Iddoża tissarraf f’piż (g, mg) jew f’piż tas-sustanza tat-test per unit
tal-piż ta’ l-annimal għat-test (eż. Mg/kg), jew f’konċentrazzjonijiet
dietetiċi kostanti (ppm).

Id-dożaġġ: huwa terminu ġenerali li jikkomprendi d-doża, il-frek
wenza tagħha u t-tul taż-żmien tad-dożaġġ.

NOAEL: hija l-abbrevjazzjoni għal no-observed-adverse-effect
level (livell bl-ebda effett avvers osservat) u huwa l-ogħla livel
ta’ doża fejn l-ebda sejbiet relatati ma’ trattament avers ma ġew
osservati.

1.3

PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Is-sustanza sperimentali għanda tkun somministrata kuljum, b’mod
orali, f’dożi gradwali lil diversi gruppi ta’ annimali sperimentali,
doża waħda għal kull grupp għall-perjodu ta’ 90 jum. Matul ilperjodu ta’ somministrazzjoni, l-annimali huma osservati mill-qrib
għal sinjali ta’ tossiċità. Annimali li jmutu jew jinqatlu matul listudju huma sottoposti għall-nekroskopija, u fi tmiem it-test dawk
l-annimali li jsalvaw jiġu maqtula wkoll u sottoposti għan-nekros
kopija.
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1.4

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST

1.4.1.

It-tħejjija ta’ l-annimali
Għandhom jiġu użati annimali b’saħħithom li jkunu adattaw
ruħhom għall-kundizzjonijiet tal-laboratorju għal mill-inqas 5
ijiem u li ma kienux suġġetti għal preoċeduri sperimentali qabel.
L-annimali għat-test għandhom ikunu karatterizzati skond lispeċje, ir-razza, is-sors, is-sess, il-piż u/jew l-età. L-annimali
għandhom jiġu assenjati għall-gruppi tat-trattament u tal-kontroll.
Il-gaġeġ għandhom jitqiegħdu b’tali mod li l-effetti possibbli
minħabba t-tqegħid tal-gaġġa jiġu minimizzati. Kull annimal
għandu jkollu numru ta’ identifikazzjoni.

1.4.2.

It-tħejjija tad-dożi
Is-sustanza għat-test tiġi somministrata bil-fors jew fid-dieta jew flilma għax-xorb. Il-metodu tas-somministrazzjoni orali jiddependi
mill-għan ta’ l-istudju, u mill-proprjetatjiet fiżiko/kimiċi talmaterjal għat-test.

Fejn hu meħtieġ, is-sustanza għat-test tinħall jew tiġi sospiża
f’mezz xieraq. Huwa rakkomandabbli li, kull fejn hu possibbli,
jiġi kkunsidrat l-ewwel l-użu ta’ soluzzjoni/sospensjoni akwea, u
wara tiġi kkunsidrata soluzzjoni/emulsjoni fiż-żejt (eż. Iż-żejt talqamħ) imbagħad bis-soluzzjoni possibbli f’mezzi oħra. Għallmezzi li mhumiex ilma l-karatteristiċi tossiċi tal-mezz iridu jkunu
magħrufa. L-istabilità tas-sustanza għat-test taħt il-kundizzjonijiet
ta’ somministrazzjoni għandha tiġi determinata.

1.4.3.

Il-Kundizzjonijiet tat-test

1.4.3.1.

L-annimali sperimentali
L-ispeċi l-aktar preferit huwa l-far għalkemm jisgħu jintużaw speċi
gerriema oħra, eż. Il-ġurdien. Għandhom jintużaw razez li huma
komunement utilizzati fil-laboratorju ta’ annimali żgħar u b’saħ
ħithom. In-nisa qatt ma jkunu welldu u mhmiex tqal. Id-dożaġġ
għandu jibda kemm jista’ jkun malajr wara l-ftim u qabel ma lannimali jkollhom disa’ ġimghat. Fil-bidu ta’ l-istudju, il-varjaz
zjoni fil-piż ta’ l-annimali użati m’għandux jaqbeż + 20 % talvalur medju ta’ kull sess. Fejn isir studju preliminari għal studju
fit-tul fuq it-tossiċità kronika, annimali mill-istess razza u speċi
għandhom jintużaw fiż-żewġ studji.

1.4.3.2.

In-numru u s-sess
Mill-inqas 20 annimal (10 nisa u 10 rġiel) għandhom jintużaw
f’kull livell tad-doża. Jekk il-qtil interim ikun pjanat, in-numru
għandu jiżdied bin-numru ta’ annimali ppjanati li jinqatlu qabel
tmiem l-istudju. Skond l-għarfien ta’ qabel dwar l-analogu kemi
kali jew magħluq, għandu jiġi kkunsidrat li jiżdied grupp satellita
ta’ għaxar annimali (ħamsa għal kull sess) fil-grupp ta’ kontroll u
ta’ l-ogħla doża għall-osservazzjoni tar-riversibbiltà jew tal-persis
tenza ta’ kwalunkwe effetti tossiċi, wara l-perjodu ta’ trattament.
It-tul ta’ żmien ta’ dan il-perjodu post-trattament għandu jiġi deter
minat b’mod xieraq skond l-effetti li ġew osservati.
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1.4.3.3.

Il-livelli tad-doża
Ghandhom jintużaw mill-inqas tlett livelli ta’ doża u kontroll
wieħed, ħlief fejn hemm test ta’ limitu (ara 1.4.3.4.). Il-livelli
tad-doża jistgħu jkunu bbażati fuq ir-riżultati tad-doża repetuta
jew ta’ l-istudju tas-sejbiet tal-meddda u għandhom jikkunsidraw
kwalunkwe data tossikoloġika u tossikokinetika disponibbli li
teżisti għas-sustanza tat-test jew l-annimali relatati. Sakemm ma
tkunx limitata min-natura fiżiko-kemikali jew l-effetti bijoloġiċi
tas-sustanza għat-test, l-ogħla livell ta’ doża għandu jiġi magħżul
bl-għan li jġib it-tossiċità iżda mhux il-mewt jew it-tbatija
qawwija. Sekwenza nieżla tal-livell ta’ doża għandha tingħażel
bl-għan li turi kwalunkwe rispons relata mad-dożaġġ u l-livell
b’ebda effett avvers osservat (NOAEL) fl-iktar livell baxx taddoża. Intervalli two to four fold huma ta’ spiss ottimali biex jiġu
ssettjati il-livelli neżlin tad-doża u ż-żieda tar-raba’ grupp għat-test
huwa ppreferut ta’ spiss iktar mill-intervalli kbar (eż. iktar minn
fattur ta’ bejn wieħed u ieħor 6-10) bejn id-dożaġġi.

Il-grupp ta’ kontroll għandu jkun grupp mhux trattat jew grupp ta’
kontroll b’mezz jekk il-mezz jintuża fis-somministrazzjoni tassustanza għat-test. Ħlief għat-trattament bis-sustanza għat-test, lannimali fil-grupp ta’ kontroll għandhom jiġu trattati bl-istess
mod ta’ dawk fil-gruppi għat-test. Jekk jintuża l-mezz, il-grupp
ta’ kontroll għandu jirċievi l-mezz fl-ogħla volum użat. Jekk
sustanza għat-test tiġi somministrata fid-dieta u tikkawża dħul
dietetiku mnaqqas, imbagħad grupp ta’ kontroll li jkun ġie
magħluf jista’ jgħin jiddistingwu bejn tnaqqis minħabba l-palata
bilità jew minħabba l-alterazzjonijiet tossikoloġiċi fil-mudell għat
test.

Il-karatteristiċi tal-mezz u additivi oħra li ġejjin għandhom jiġu
kkunsidrati kif xieraq: l-effetti fuq l-assorbiment, id-distribuzzjoni,
il-metaboliżmu, jew ir-retenzjoni tas-sustanza għat-test; u l-effetti
fuq il-konsum ta’ l-ikel u x-xorb jew fuq l-istatus nutrizzjonali ta’
l-annimali.

1.4.3.4.

It-test tal-limitu
Jekk test f’livell wieħed ta’ doża ekwivalenti għal mill-inqas 1 000
mg/kg tal-piż tal-ġisem/ġurnata, bl-użu tal-proċeduri deskritti għal
dan l-istudju, jipproduċi in-no-observed-adverse-effects (l-ebda
effetti b’avvers mhux osservat) u jekk it-tossiċità ma tkunx misten
nija bbażata fuq id-data minn sustanzi relatati strutturalment, allura
studju komplut bl-użu ta’ tliet livelli ta’ doża ma jkunx meħtieġ.
It-test tal-limitu japplika ħlief meta l-espożizzjoni umana tindika ilħtieġa li jiġi użat livell ogħla ta’ doża.

1.5.

PROĊEDURA

1.5.1.

Is-somministrazzjoni tad-dożi
L-annimali jingħataw id-dożaġġ bis-sustanza għat-test sebat ijiem
kull ġimgħa għal perjodu ta’ 90 jum. Kwalunkwe regime ta’
dożaġġ ieħor, eż. Ħamest ijiem fil-ġimgħa, irid ikun ġustifikat.
Meta s-sustanza għat-test tiġi somministrata bil-fors, dan għandu
jsir f’doża waħda bl-użu ta’ tubu għall-istonku jew intubazzjoni
cannula xierqa. Il-volum massimu tal-likwidu li jista’ jiġi sommi
nistrat f’darba jiddependi mid-daqs ta’ l-annimal. Il-volum
m’għandux ikun iktar minn 1 ml/100g tal-piż tal-ġisem, ħlief filkaż ta’ soluzzjonijiet akwei fejn 2 ml/100g tal-piż tal-ġisem jista’
jintuża. Ħlief għal sustanzi korrużivi jew ta’ irritazzjoni, li normal
ment jiżvelaw effetti agħar b’konċentrazzjonijiet ogħla, il-varjab
biltà fil-volum tat-test għandha tipi minimizzata billi tiġi aġġustata
l-konċentrazzjoni sabiex tiħgura volum kostanti fil-livelli kollha
tad-doża.
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Għal dawk is-sustanzi somministrati permezz tad-dieta jew l-ilma
għax-xorb huwa importanti li jiġi żgurat li l-kwantitajiet tassustanza għat-test involuta ma jfixklux in-nutrizzjoni normali jew
il-bilanċ ta’ l-ilma. Meta s-sustanza għat-test hija somministrata
fid-dieta jew konċentrazzjoni dietetika kostanti (ppm) jew livell
ta’ doża kostanti f’termini tal-piż tal-ġisem ta’ l-annimal jistgħu
jintużaw. L-użu alternattiv irid jiġi speċifikat. Għas-sustanza li tiġi
somministrata bil-fors, id-doża għandha tingħata f’ħinijiet simili
kuljum, u aġġustata kif ikun meħtieġ sabiex jinżamm livell ta’
doża kostanti f’termini tal-piż tal-ġisem ta’ l-annimal. Fejn qed
jintuża studju ta’ 90 jum bħala studju preliminarju għal dak li
jtul dwar it-tossiċità kronika, għandha tintuża dieta simili fiżżewġ studji.

1.5.2.

L-osservazzjonijiet
Il-perjodu ta’ osservazzjoni għandu jkun mill-inqas ta’ 90 jum. Lannimali fi grupp satellita li huma skedati għal follow-up ta’ losservazzjonijiet għandhom jinżammu għal perjodu xieraq
mingħajr trattament sabiex tidher il-persistenza ta’, jew l-irkupru
mill-effetti tossiċi.

L-osservazzjonijiet kliniċi ġenereali għandhom isiru mill-inqas
darba kuljum, preferibbilment fl-istess ħin (ħinijiet) kuljum, waqt
illi jiġi meqjus il-perjodu peak ta’ l-effetti antiċipati wara ddożaġġ. Il-kundizzjoni klinika ta’ l-annimali għandha tiġi rrekord
jata. Mill-inqas darbtejn kuljum, normalment fil-bidu u fi tmiem iljum, l-annimali kollha jiġu spezzjonati għal sinjali ta’ morbidità
jew ta’ mortalità.

Ta’ l-inqas darba qabel l-ewwel espożizzjoni (sabiex ikun hemm
lok għall-paraguni fi ħdan is-suġġett), u darba fil-ġimgħa wara
dan, l-osservazzjonijiet kliniċi dettaljati għandhom isiru għall-anni
mali kollha. Dawn l-osservazzjonijiet għandhom isiru barra l-gaġġa
fejn jitpoġġew, preferebbilment f’arena standard u f’ħinijiet simili
kull darba. Għandhom jiġu rrekordjati tajjeb, preferebbilment blużu ta’ sistemi ta’ mmarkar, definiti b’mod ċar mil-laboratorju
għall-ittestjar. Għandu jsir sforz sabiex jiġi żgurat li l-varjazzjoni
jiet fil-kundizzjonijiet ta’ l-osservazzjoni huma minimali. Is-sinjali
nnutati għandhom jinkludu, iżda mhux ikunu limitati għalihom, ittibdil fil-ġilda, fil-pil, fl-għajnejn, fil-membrani mukużi, l-okkor
renza ta’ tnixxija u ta’ l-eskrementi u ta’ l-attività awtonomika (eż.
il-lakrimazzjoni, il- pilo-erection, id-daqs tal-pupill, is-sistema
respiratorja mhux normali). It-tibdil fil-mixja, fil-pożizzjoni u rrispons għall-imaniġġjar kif ukoll il-preżenza ta’ ċaqliq kloniku
jew toniku, l-isterjotipi (eż. grooming eċċessiv, tidwir tond repe
tittiv) jew imġiba stramba (eż. Awto-mutilazzjoni, il-mixi b’lura)
għandhom jiġu rrekordjati wkoll (1).

Lejn tmiem il-perjodu ta’ l-espożizzjoni u mhux qabel il-11-il
ġimgħa, għandha ssir reattività sensorjali għal stimuli ta’ tipi diffe
renti (1) (eż. awditorjali, stimuli viżwali u proprioceptive) (2), (3),
(4), il-valutazzjoni tas-saħħa tal-qabda (5) u l-valutazzjoni motor
activity (6). Dettalji oħra fuq il-proċeduri li jistgħu jsegwu qegħdin
fir-referenzi rispettivi. Madankollu, il-proċeduri alternattivi apparti
dawk referenzjati jistgħu jintużaw ukoll.

L-osservazzjonijiet funzjonali magħmula lejn tmiem l-istudju
jistgħu jitħallew barra meta d-data fuq l-osservazzjonijiet funzjo
nali tista’ tittieħed minn studji oħra u l-osservazzjonijiet kliniċi ta’
kuljum ma wrew l-ebda deficits funzjonali.
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Ħlief f’eċċezzjoni, l-osservazzjonijiet funzjonali jistgħu jitħallew
barra wkoll għal gruppi li juru sinjali ta’ tossiċità b’tali mod li
jfixklu b’mod sinifikanti l-prestazzjoni funzjonali tat-test.
1.5.2.1.

Il-piż tal-ġisem u l-konsum ta’ l-ikel/xorb
L-annimali kollha għandhom jintiżnu mill-inqas darba fil-ġimgħa.
Il-konsum ta’ l-ikel u tax-xorb għandu jitkejjel għallinqas kull
ġimgħa. Jekk is-sustanza għat-test hija somministrata permezz ta’
l-ilma għax-xorb, il-konsum ta’ l-ilma għandu jitkejjel għallinqas
kull ġimgħa wkoll. Il-konsum ta’ l-ilma jista’ jitqies ukoll għal
studji dietetiċi jew ta’ ikel mogħti bil-fors li matulu l-attività
tax-xorb tista’ tiġi tinbidel.

1.5.2.2.

Il-ħematoloġija u l-Bijokemistrija Klinika
Il-kampjuni tad-demm għandhom jittieħdu minn site imsemmija u
maħżuna, jekk applikabbli, f’kundizzjonijiet xierqa. Fi tmiem ilperjodu għat-test, il-kampjuni jinġabru eżatti qabel jew bħala parti
mill-proċedura tal-qtil ta’ l-annimali, u maħżuna f’kundizzjonijiet
xierqa
L-eżaminazzjonijiet ħematoloġiċi li ġejjin għandhom isiru fi tmiem
il-perjodu għat-test u meta kwalunkwe kampjuni tad-demm interim
ikunu nġabru:Haematocrit, konċentrazzjoni ta’ haemoglobin, lgħadd ta’ l- erythrocyte, l-għadd totali u differenzjali tal-leucocyte,
l-għadd tal- platelet u l-kejl tal-ħin/potenzjal tal-boċċi fid-demm.
Id-determinazzjonijiet tal-bijokemistrija klinika biex jinvestigaw
effetti prinċipali tossiċi fit-tessuti u, speċifikament, l-effetti fuq
il-kliewi u fuq il-fwied, għandhom isiru fuq il-kampjuni taddemm miksuba mill-annimali kollha eżatti qabel jew bħala parti
mill-proċedura tal-qtil ta’ l-annimali (apparti ta’ dawk li jinstabu
qed imutu u/jew jinqatlu). B’mod simili għall-investigazzjonijiet
ħematoloġiċi, jista’ jsir it-teħid tal-kampjuni interim għat-testijiet
bijokemikali kliniċi. Huwa rakkomandat is-sawm mal-lejl ta’ lannimali qabel it-teħid tal-kampjuni tad-demm (1). Id-determinaz
zjonijiet tal-plasma jew serum għandhom jinkludu is-sodju, ilputassa, il-glokożju, il-kolestorol totali, l-urea, in-nitroġenu fiddemm mill-urea, il-creatinine, il-proteini u l-albumin totali, u
iktar minn żewġ enzimi li juru l-effetti hepatoċellulari (bħalma
huma l-alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase,
alkaline phosphatase, gamma glutamyl transpeptidase, u sorbitol
dehydrogenase). Il-kejl ta’ enzimi addizzjonali (ta’ oriġini epatika
jew oħra) u aċidi tal-bile li jistgħu jipprovdu informazzjoni utli
taħt ċerti ċirkostanzi, jista’ jiġi nkluż ukoll.
B’għażla, id-determinazzjonijiet ta’ l-analiżi ta’ l-urina li ġejjin
jistgħu jsiru waqt l-aħħar ġimgħa ta’ l-istudju bl-użu tal-ġbir bilħin tal-volum ta’ l-urina; l-apparenza, il-volum, l-osmolality jew
gravità speċifika, pH, il-proteini, il-glukożju u d-demm/iċ-ċelloli
tad-demm.
Barra minn hekk, l-istudji biex jinvestigaw l-immarkar tas-serum
ta’ ħsara ġenerali għat-tessuti għandhom jiġu kkunsidrati. Determi
nazzjonijiet oħra li għandhom jitwettqu jekk il-proprjetajiet magħ
rufa tas-sustanza għat-test jistgħu, jew huma suspettati li
jaffettwaw il-profili metaboliċi relatati jinkludu il-kalċju, il-fosforu,
il-fasting triglycerides, l-ormoni speċifiċi, il-methaemoglobin u lcholinesterase. Dawn iridu jiġu identifikati għall-kimiċi f’ċerti
klassijiet jew fuq bażi ta’ kull każ.

(1) Għal numru ta' kejl fis-serum u fil-plasma, l-iktar għall-glukożju, is-sawm mal-lejl ikun
iktar preferut. Ir-raġuni prinċipali għal din il-preferenza hi li l-varjabbiltà li qed tiżdied u
li bla dubju se tirriżulta min-nuqqas ta' sawm, tgħatti l-effetti l-iktar moħbija u l-inter
pretazzjoni tkun iktar diffiċli. Min-naħa l-oħra, madankollu, is-sawm mal-lejl jista’ jfixkel
il-metaboliżmu ġenerali ta' l-annimali u, b'mod partikulari fl-istudji ta' l-għalf. Jista’
jfixkel ukoll l-espożizzjoni ta' kuljum għas-sustanza tat-test. Jekk jiġi adottat is-sawm
mal-lejl, id-determinazzjonijiet bijokemikali u kliniċi għandhom jitwettqu wara t-twettieq
ta' l-osservazzjonijiet funzjonali ta' l-istudju.
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Fuq kollox, hemm il-bżonn ta’ attitudni flessibbli skond l-ispeċi u
l-effett osservat u/jew mistenni mis-sustanza mogħtija.

Jekk id-data storika mhix adegwata, għandu jiġi kkunsidrat jekk ilvarjabbli ematoloġiċi u tal-bijokemistrija kliniċi għandhomx bżonn
jiġu determinati qabel ma jibda d-dożaġġ u ġeneralment mhuwiex
rakkomandabbli li din id-data tiġi ġġenerata qabel it-trattament (7).

1.5.2.3

Nekropsija Grossa
L-annimali kollha fl-istudju għandhom ikunu suġġetti għallawtopsja sħiħa grossa ta’ wara l-mewt li tinkludi eżaminazzjoni
bir-reqqa tal-wiċċ tal-ġisem, l-orifiċi kollha, u l-kavitajiet talkranju, tat-toraċi u dawk addominali u l-kontenut tagħhom. Ilfwied, il-kliewi, l-adrenali, it-testi, l-epididymides, it-thymus, ilmilsa, il-moħħ u l-qalb ta’ l-annimali kollha (ħlief ta’ dawk li
jkunu qed imutu u/jew jiġu maqtula) għandhom jiġu trimmjati
minn kwalunkwe tessut aderenti, kif xieraq, u għandhom ikunu
mwieżna niedja malajr kemm jista’ jkun wara d-dissezzjoni sabiex
ma jinxfux.

It-tessuti li ġejjin għandhom ikunu preservati fl-iktar medium
xieraq kemm għat-tip ta’ tessut u kemm għall-eżaminazzjoni ħispa
toloġika maħsuba sussegwenti: il-feriti kbar kollha, il-moħħ (parti
jiet rappreżentattivi inklużi iċ-ċerebrum, iċ-ċerebelllum u l-medul
la/pons), il-korda spinali (fi tliet livelli: ċevikali, mid-thoracic u
lumbar) il-glandoli pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, oesop
hagus, salivary, l-istonku, l-intestini żgħar u kbar (inklużi l-Peyer's
patches), il-fwied, il-frixa, kliewi, l-adrenali, il-milsa, il-qalb, ittrakea u l-pulmuni (ippreservati bl-inflazzjoni bil-fixative imbagħad
bl-immersjoni), l-aorta, il-gonads, l-utru, l-organi sesswali aċċesso
rili, il-glandola mammarja femminili, il-prostata, il-bużżieqa ta’ lurina, il-gall bladder (il-ġurdien), in-noduli limfatiċi (preferibbil
ment nodulu limfatiku wieħed li jkopri r-rotta ta’ l-amministrazz
joni u oħra distanti mir-rotta ta’ l-amministrazzjoni biex tkopri leffetti sistematiċi), in-nerv periferali (sciatic jew tibial) prefereb
bilment viċin il-muskolu, u biċċa mill-mudullun (jew, a fresh bone
marrow aspirate), il-ġilda u l-għajnejn (jekk ġew osservati xi
tibdiliet waqt l-eżaminazzjonijiet oftalmoloġiċi). Is-sejbiet klinikali
u oħrajn jistgħu jissuġġerixxu li hemm bżonn jiġu eżaminati tessuti
addizzjonali. Kwalunkwe organi li jistgħu jkunu organi-mira
bbażati fuq il-proprjetajiet magħrufa tas-sustanza tat-test għandhom
jiġu ppreservati.

1.5.2.4.

Il-ħispatoloġija
Il-ħispatoloġija kompluta għandha titwettaq fuq l-organi u t-tessuti
ppreservati ta’ l-annimali kollha fil-gruppi ta’ kontroll u ta’ doża
għolja. Dawn l-eżaminazzjonijiet għandhom jiġu estiżi għall-anni
mali tal-gruppi ta’ dożaġġ l-oħrajn ukoll, jekk it-tibdil relatat mattrattament jiġi osservat fil-grupp ta’ doża għolja.

1.5.2.5. Il-feriti grossi kollha għandhom jiġu eżaminati.

Meta jintuża grupp satellita il-ħistopatoloġija għandha ssir fuq ittessuti u l-organi identifikati bħala li qed juru l-effetti fil-gruppi
trattati.
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DATA U RAPPORTAĠĠ
2.1.

DATA
Id-data individwali għandha tiġi provduta. Barra minn hekk, iddata kollha għandha tkun riassunta f’għamla tabulari, li turi għal
kull grupp tat-test, in-numru ta’ l-annimali fil-bidu tat-test, innumru ta’ l-annimali nstabu mejta waqt it-test jew li nqatlu għal
raġunijiet umani u l-ħin ta’ kwalunkwe mewt jew qtil uman, innumru li juri sinjali ta’ tossiċità, deskrizzjoni tas-sinjali ta’ tossiċità
osservati, inkluż il-ħin ta’ l-onset, it-tul, il-qawwa ta’ kwalunkwe
effetti tossiċi, in-numru ta’ l-annimali li għandhom il-feriti, it-tip
ta’ feriti u l-perċentwal ta’ l-annimali li għandhom kull tip ta’
ferita.

2.2.

IR-RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:

2.2.1.

Is-sustanza għat-test:
— In-natura fiżika, il-purità u il-proprjetajiet fiżiko-kemikali;
— Id-data ta’ identifikazzjoni;
— Il-mezz (jekk inhu xieraq): il-ġustifikazzjoni għall-għażla talmezz, jekk mhuwiex l-ilma.

2.2.2.

L-ispeċi għat-test:
— l-ispeċi/is-silta użati;
— In-numru, l-età u s-sess ta’ l-annimali;
— Is-sors, il-kundizzjonijiet ta’ fejn jitpoġġew, id-dieta eċċ.;
— Il-piżijiet individwali ta’ l-annimali fil-bidu tat-test

2.2.3.

Il-kundizzjonijiet għat-test:
— Ir-rationale għall-għażla tal-livell tad-doża;
— Id-dettalji tat-tħejjija tal-formulazzjoni/dieta tas-sustanza għattest, il-konċentrazzjoni miksuba u l-omoġeneità tat-tħejjija;
— id-dettalji tas-somministrazzjoni tas-sustanza għat-test;
— Id-dożi kif inhuma tabilħaqq (mg/kg piż tal-ġisem/jum), u lfattur tal-konverżjoni mill-konċentrazzjoni tat-test għassustanza tad-dieta/l-ilma għax-xorb (ppm) għad-doża kif inhi
tabilħaqq, jekk applikabbli;
— Id-dettalji tal-kwalità ta’ l-ikel u ta’ l-ilma

2.2.4.

Ir-riżultati:
— Il-piż tal-ġisem/it-tibdil fil-piż tal-ġisem;
— Il-konsum ta’ l-ikel u ta’ l-ilma jekk applikabbli;
— Id-data tar-rispons tossiku bis-sess u bil-livell tad-doża, inklużi
s-sinjali tat-tossiċità;
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— In-natura, il-qawwa u t-tul ta’ l-osservazzjonijiet kliniċi (jekk
humiex riversibbli jew le);
— Ir-riżultati ta’ l-eżaminazzjoni oftalmoloġika;
— l-attività sensorjali, is-saħħa tal-qabda ta’ l-id u l-valutazzjoni
jiet motor activity;
— it-testijiet ematoloġiċi bil-valuri base-line relevanti;
— it-testijiet tal-bijokemistrija klinika bil-valuri base-line rele
vanti;
— il-piż tal-ġisem terminali, il-piżijiet ta’ l-organi u r-ratios talpiż ta’ l-organi u tal-ġisem;
— is-sejbiet tan-nekropsija;
— deskrizzjoni dettaljata tas-sejbiet ħistopatoloġiċi kollha;
— Id-data ta’ l-assorbiment jekk hi disponibbli;
— trattament statistiku tar-riżultati, fejn hu xieraq;
Id-diskussjoni tar-riżultati;
Konklużjonijiet.
3.1.
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B.27.

1.

EŻAMI
TA’
TOSSIĊITÀ
ORALI
SUB-KRONIKU
ESPERIMENT
BIS-SOMMINISTRAZZJONI
ORALI
RIPETUTA TA’ DOŻI GĦAL 90 ĠURNATA BL-UŻU TA’
SPEĊI TA’ ANNIMALI MHUX GERRIEMA
METODU
Il-metodu għat-test tat-tossiċità orali sub-kronika huwa replika ta’
l-OECD TG 409 (1998)

1.1.

INTRODUZZJONI
Fil-valutazzjoni u fl-evalwazzjoni tal-karatteristiċi tossiċi ta’ kemi
kali, id-determinazzjoni tat-tossiċità orali sub-kronika bl-użu ta’
dożi repetuti tista’ ssir wara li l-informazzjoni tal-bidu fuq it-tossi
ċità tinkiseb mit-testijiet għat-tossiċità b’doża akuta jew repetuta
għal 28 jum. L-istudju ta’ 90 jum jipprovdi informazzjoni fuq ilperikli għas-saħħa possibbli li faċilment jista’ jkun hemm
minħabba espożizzjoni repetuta għal perjodu ta’ tkabbir mgħaġġel
sal-fażi adulta. L-istudju se jipprovdi informazzjoni fuq l-effetti
tossiċi prinċipali, jindika l-organi bħala mira u l-possibiltà ta’
akkumulazzjoni, u jista’ jipprovdi kalkolu ta’ livell ta’ espożizzjoni
bl-ebda effett avvers osservat li jista’ jintuża fl-għażla tal-livelli ta’
doża għal studji kroniċi u biex jiġu stabbiliti kriterji ta’ sigurtà
għall-espożizzjoni umana
Dan il-metodu għat-test għandu jippermetti l-identifikazzjoni ta’ leffetti avversi minħabba l-espożizzjoni kemikali fl-ispeċi li
mhumiex gerriema u għandu jintuża biss:
— fejn l-effetti osservati fi studji oħra jindikaw il-ħtieġa għal
klarifikazzjoni/karatterizzazzjoni fit-tieni speċi, li mhix
gerriema, jew
— fejn l-istudji tossikokinetiċi jindikaw li l-użu ta’ speċi mhux
gerriema speċifika hija l-iktar għażla relevanti għall-annimal
tal-laboratorju, jew
— fejn raġunijiet speċifiċi oħra jiġġustifikaw l-użu ta’ speċi li
mhix gerriema.
Ara wkoll l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B.

1.2.

DEFINIZZJONIJIET
Id-doża: huwa l-ammont tas-sustanza tat-test somministrat. Iddoża tissarraf f’piż (g, mg) jew f’piż tas-sustanza tat-test per unit
tal-piż ta’ l-annimal għat-test (eż. Mg/kg), jew f’konċentrazzjonijiet
dietetiċi kostanti (ppm).
Id-dożaġġ: huwa terminu ġenerali li jikkomprendi d-doża, il-frek
wenza tagħha u t-tul taż-żmien tad-dożaġġ.
NOAEL: hija l-abbrevjazzjoni għal no-observed-adverse-effect
level (livell bl-ebda effett avvers osservat) u huwa l-ogħla livell
ta’ doża fejn l-ebda sejbiet relatati ma’ trattament avvers ma ġew
osservati.

1.3.

PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Is-sustanza għat-test għandha tiġi somministrata kuljum, b’mod
orali, f’dożi gradwali lil diversi gruppi ta’ annimali sperimentali,
doża waħda għal kull grupp għall-perjodu ta’ 90 jum. Matul ilperjodu ta’ somministrazzjoni, l-annimali huma osservati mill-qrib
għal sinjali ta’ tossiċità. Annimali li jmutu jew jinqatlu matul listudju huma sottoposti għall-nekroskopija, u fi tmiem it-test dawk
l-annimali li jsalvaw jiġu maqtula wkoll u sottoposti għan-nekros
kopija.
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1.4.

ID-DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST

1.4.1.

L-għażla ta’ l-ispeċi ta’ l-annimali
L-ispeċi li mhumiex gerriema l-aktar użat huwa l-kelb, li għandu
jkun ta’ razza definita. Il-beagle (kelb żgħir tal-kaċċa) jintuża ta’
spiss. Jistgħu jintużaw ukoll speċi oħra, eż. ħanżir, u ħnieżer
żgħar. Il-primati mhumiex rakkomandabbli u l-użu tagħhom
għandu jkun ġustifikat. Għandhom jintużaw annimali żgħażagħ u
b’saħħithom, u fil-każ tal-kelb, id-dożaġġ għandu jibda idealment
mill-età ta’ erba’ sa sitt xhur u mhux aktar tard minn disa’ xhur.
Meta jsir studju preliminari għal dak iktar fit-tul dwar it-tossiċità
kronika, l-istess speċi/razza għandha tintuża fiż-żewġ studji.

1.4.2.

It-tħejjija ta’ l-annimali
Għandhom jiġu użati annimali b’saħħithom li jkunu adattaw
ruħhom għall-kundizzjonijiet tal-laboratorju u li ma kinux suġġetti
għal proċeduri sperimentali qabel. It-tul ta’ żmien ta’ l-adattament
jiddependi fuq l-ispeċi magħżula u s-sors tagħhom. Huma rakko
mandati mill-inqas 5 ijiem għall-klieb jew ħanżir tar-razza li ġejjin
minn kolonja residenti u mill-inqas ħmistax għal dawk l-annimali
li ġejjin minn sorsi esterni. L-annimali għat-test għandhom ikunu
karatterizzati skond l-ispeċje, ir-razza, is-sors, is-sess, il-piż u/jew
l-età. L-annimali għandhom jiġu assenjati bl-addoċċ għall-gruppi
tat-trattament u tal-kontroll. Il-gaġeġ għandhom jitqiegħdu b’tali
mod li l-effetti possibbli minħabba t-tqegħid tal-gaġġa jiġu mini
mizzati. Kull annimal għandu jkollu numru ta’ identifikazzjoni

1.4.3.

It-tħejjija tad-dożi
Is-sustanza għat-test tiġi somministrata fid-dieta jew fl-ilma għaxxorb, permezz ta’ l-għalf mogħti bil-fors jew fil-kapsuli. Il-metodu
tas-somministrazzjoni orali jiddependi mill-għan ta’ l-istudju, u
mill-proprjetatjiet fiżiko/kimiċi tal-materjal għat-test.

Fejn hu meħtieġ, is-sustanza għat-test tinħall jew tiġi sospiża
f’mezz xieraq. Huwa rakkomandabbli li, kull fejn hu possibbli,
jiġi kkunsidrat l-ewwel l-użu ta’ soluzzjoni/sospensjoni akwea, u
wara tiġi kkunsidrata soluzzjoni/emulsjoni fiż-żejt (eż. Iż-żejt talqamħ) imbagħad bis-soluzzjoni possibbli f’mezzi oħra. Għallmezzi li mhumiex ilma l-karatteristiċi tossiċi tal-mezz iridu jkunu
magħrufa. L-istabilità tas-sustanza għat-test taħt il-kundizzjonijiet
ta’ somministrazzjoni għandha tiġi determinata

1.5.

IL-PROĊEDURA

1.5.1.

In-numru u s-sess ta’ l-annimali
Mill-inqas 8 annimali (erba’ nisa u erba’ rġiel) għandhom jintużaw
f’kull livell tad-doża. Jekk il-qtil interim ikun pjanat, in-numru
għandu jiżdied bin-numru ta’ annimali ppjanati li jinqatlu qabel
tmiem l-istudju. Skond l-għarfien ta’ qabel dwar is-sustanza jew lanalogu magħluq, għandu jiġi kkunsidrat li jiżdied grupp satellita
ta’ 8 annimali (erbgħa għal kull sess) fil-grupp ta’ kontroll u ta’ logħla doża għall-osservazzjoni tar-riversibbiltà jew tal-persistenza
ta’ kwalunkwe effetti tossiċi, wara l-perjodu ta’ trattament. It-tul
ta’ żmien ta’ dan il-perjodu post-trattament għandu jiġi determinat
b’mod xieraq skond l-effetti li ġew osservati.
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1.5.2.

Id-dożaġġ
Ghandhom jintużaw mill-inqas tlett livelli ta’ doża u kontroll
wieħed, ħlief fejn hemm test ta’ limitu (ara 1.5.3.). Il-livelli taddoża jistgħu jkunu bbażati fuq ir-riżultati tad-doża repetuta jew ta’
l-istudju tas-sejbiet tal-meddda u għandhom jikkunsidraw
kwalunkwe data tossikoloġika u tossikokinetika disponibbli li
teżisti għall-compound tat-test jew il-materjali relatati. Sakemm
ma tkunx limitata min-natura fiżiko-kemikali jew l-effetti bijolo
ġiċi tas-sustanza għat-test, l-ogħla livell ta’ doża għandu jiġi
magħżul bl-għan li jġib it-tossiċità iżda mhux il-mewt jew it-tbatija
qawwija. Sekwenza nieżla tal-livell ta’ doża għandha tingħażel blgħan li turi kwalunkwe rispons relata mad-dożaġġ u l-livell b’ebda
effett avvers osservat (NOAEL) fl-iktar livell baxx tad-doża. Inter
valli two to four fold huma ta’ spiss ottimali biex jiġu ssettjati illivelli neżlin tad-doża u ż-żieda tar-raba’ grupp għat-test huwa
ppreferut ta’ spiss iktar mill-intervalli kbar (eż. iktar minn fattur
ta’ bejn wieħed u ieħor 6-10) bejn id-dożaġġi.

Il-grupp ta’ kontroll għandu jkun grupp mhux trattat jew grupp ta’
kontroll b’mezz jekk il-mezz jintuża fis-somministrazzjoni tassustanza għat-test. Ħlief għat-trattament bis-sustanza għat-test, lannimali fil-grupp ta’ kontroll għandhom jiġu trattati bl-istess
mod ta’ dawk fil-gruppi għat-test. Jekk jintuża l-mezz, il-grupp
ta’ kontroll għandu jirċievi l-mezz fl-ogħla volum użat. Jekk
sustanza għat-test tiġi somministrata fid-dieta u tikkawża dħul
dietetiku mnaqqas, imbagħad grupp ta’ kontroll li jkun ġie
magħluf jista’ jgħin biex jiddistingwu bejn tnaqqis minħabba lpalatabilità jew minħabba l-alterazzjonijiet tossikoloġiċi fil-mudell
għattest.

Il-karatteristiċi tal-mezz u additivi oħra li ġejjin għandhom jiġu
kkunsidrati kif xieraq: l-effetti fuq l-assorbiment, id-distribuzzjoni,
il-metaboliżmu, jew ir-retenzjoni tas-sustanza għat-test; l-effetti fuq
il-proprjetajiet kemikali tas-sustanza għat-test u l-effetti fuq ilkonsum ta’ l-ikel u x-xorb jew fuq l-istatus nutrizzjonali ta’ lannimali.

1.5.3.

It-test tal-limitu
Jekk test f’livell wieħed ta’ doża ekwivalenti għal mill-inqas
1 000mg/kg tal-piż tal-ġisem/ġurnata, bl-użu tal-proċeduri deskritti
għal dan l-istudju, jipproduċi in-no-observed-adverse-effects (lebda effetti avversi mhux osservati) u jekk it-tossiċità ma tkunx
mistennija bbażata fuq id-data minn sustanzi strutturalment relatati,
allura studju komplut bl-użu ta’ tliet livelli ta’ doża ma jkunx
meħtieġ. It-test tal-limitu japplika ħlief meta l-espożizzjoni
umana tindika il-ħtieġa li jiġi użat livell ogħla ta’ doża.

1.5.4.

Is-somministrazzjoni tad-dożi
L-annimali jingħataw id-dożaġġ bis-sustanza għat-test sebat ijiem
kull ġimgħa għal perjodu ta’ 90 jum. Kwalunkwe regime ta’
dożaġġ ieħor, eż. Ħamest ijiem fil-ġimgħa, irid ikun ġustifikat.
Meta s-sustanza għat-test tiġi somministrata bil-fors, dan għandu
jsir f’doża waħda bl-użu ta’ tubu għall-istonku jew intubazzjoni
cannula xierqa. Il-volum massimu tal-likwidu li jista’ jiġi sommi
nistrat f’darba jiddependi mid-daqs ta’ l-annimal. Normalment ilvolum għandu jinżamm baxx kemm jista’ jkun. Ħlief għal sustanzi
korrużivi jew ta’ irritazzjoni, li normalment jiżvelaw effetti agħar
b’konċentrazzjonijiet ogħla, il-varjabbiltà fil-volum tat-test
għandha tiġi minimizzata billi tiġi aġġustata l-konċentrazzjoni
sabiex tiżgura volum kostanti fil-livelli kollha tad-doża.
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Għal dawk is-sustanzi somministrati permezz tad-dieta jew l-ilma
għax-xorb huwa importanti li jiġi żgurat li l-kwantitajiet tassustanza għat-test involuta ma jfixklux in-nutrizzjoni normali jew
il-bilanċ ta’ l-ilma. Meta s-sustanza għat-test hija somministrata
fid-dieta jew konċentrazzjoni dietetika kostanti (ppm) jew livell
ta’ doża kostanti f’termini tal-piż tal-ġisem ta’ l-annimal jistgħu
jintużaw. L-użu alternattiv irid jiġi speċifikat. Għas-sustanza li tiġi
somministrata bil-fors, id-doża għandha tingħata f’ħinijiet simili
kuljum, u aġġustata kif ikun meħtieġ sabiex jinżamm livell ta’
doża kostanti f’termini tal-piż tal-ġisem ta’ l-annimal. Fejn qed
jintuża studju ta’ 90 jum bħala studju preliminarju għal dak li
jtul dwar it-tossiċità kronika, għandha tintuża dieta simili fiżżewġ studji.

1.5.5.

L-osservazzjonijiet
Il-perjodu ta’ osservazzjoni għandu jkun mill-inqas ta’ 90 jum. Lannimali fi grupp satellita li huma skedati għal follow-up ta’ losservazzjonijiet għandhom jinżammu għal perjodu xieraq
mingħajr trattament sabiex tidher il-persistenza ta’, jew l-irkupru
mill-effetti tossiċi.

L-osservazzjonijiet kliniċi ġenereali għandhom isiru mill-inqas
darba kuljum, preferibbilment fl-istess ħin (ħinijiet) kuljum, waqt
illi jiġi meqjus il-perjodu peak ta’ l-effetti antiċipati wara ddożaġġ. Il-kundizzjoni klinika ta’ l-annimali għandha tiġi rrekord
jata. Mill-inqas darbtejn kuljum, normalment fil-bidu u fi tmiem iljum, l-annimali kollha għandhom jiġu spezzjonati għal sinjali ta’
morbidità jew ta’ mortalità.

Ta’ l-inqas darba qabel l-ewwel espożizzjoni (sabiex ikun hemm
lok għall-paraguni fi ħdan is-suġġett), u darba fil-ġimgħa wara
dan, l-osservazzjonijiet kliniċi dettaljati għandhom isiru għall-anni
mali kollha. Dawn l-osservazzjonijiet għandhom isiru barra l-gaġġa
fejn jitpoġġew, preferebbilment f’arena standard u f’ħinijiet simili
kull darba. Għandu jsir sforz sabiex jiġi żgurat li l-varjazzjonijiet
fil-kundizzjonijiet ta’ l-osservazzjoni huma minimali. Is-sinjali tattossiċità għandhom jiġu rrekordjati tajjeb, inklużi l-ħin ta’ l-onset,
il-grad u t-tul ta’ żmien. L-osservazzjonijiet għandhom jinkludu,
iżda mhux ikunu limitati għalihom, it-tibdil fil-ġilda, fil-pil, flgħajnejn, fil-membrani mukużi, l-okkorrenza ta’ tnixxija u ta’ leskrementi u ta’ l-attività awtonomika (eż. il-lakrimazzjoni, ilpilo-erection, id-daqs tal-pupill, attività respiratorja mhux normali).
Bidliet fil-mixja, fil-pożizzjoni u r-rispons għall-imaniġġjar kif
ukoll il-preżenza ta’ ċaqliq kloniku jew toniku, l-isterjotipi (eż.
grooming eċċessiv, tidwir tond repetittiv) jew imġiba stramba
għandhom jiġu rrekordjati.

L-eżaminazzjoni oftalmoloġika, bl-użu ta’ oftalmoskopju jew
tagħmir xieraq ekwivalenti, Għandha ssir qabel is-somministraz
zjoni tas-sustanza għat-test u fi tmiem l-istudju, preferibbilment
fl-annimali kollha iżda għallinqas fil-gruppi ta’ doża għolja u ta’
kontroll. Jekk ikun hemm tibdil fl-għajnejn relatat mat-trattament lannimali kollha għandhom jiġu eżaminati.

1.5.5.1.

Il-piż tal-ġisem u l-konsum ta’ l-ikel/xorb
L-annimali kollha għandhom jintiżnu mill-inqas darba fil-ġimgħa.
Il-konsum ta’ l-ikel u tax-xorb għandu jitkejjel għallinqas kull
ġimgħa. Jekk is-sustanza għat-test hija somministrata permezz ta’
l-ilma għax-xorb, il-konsum ta’ l-ilma għandu jitkejjel għallinqas
kull ġimgħa wkoll. Il-konsum ta’ l-ilma jista’ jitqies ukoll għal
studji dietetiċi jew ta’ ikel mogħti bil-fors li matulu l-attività
tax-xorb tista’ tinbidel.
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1.5.5.2.

Il-ħematoloġija u l-Bijokemistrija Klinika
Il-kampjuni tad-demm għandhom jittieħdu minn site imsemmija u
maħżuna, jekk applikabbli, f’kundizzjonijiet xierqa. Fi tmiem ilperjodu għat-test, il-kampjuni jinġabru eżatti qabel jew bħala parti
mill-proċedura tal-qtil ta’ l-annimali.

Il-ħematoloġija, inklużi l-haematocrit, il-konċentrazzjoni ta’
haemoglobin, l-għadd ta’ l-erythrocyte, l-għadd totali u differenz
jali tal-leukocyte, l-għadd tal-platelet u l-kejl ta’ potenzjal għallboċċi (clotting) bħalma hu l-ħin ta’ l-iffurmar tal-boċċi, il-ħin talprothrombin, jew il-ħin tat-thromboplastin għandhom jiġu investi
gati fil-bidu ta’ l-istudju, imbagħad jew f’intervalli ta’ xhur jew
f’nofs triq tal-perjodu tat-test u fl-aħħarnett fi tmiemu.

Id-determinazzjonijiet tal-bijokemistrija klinika biex jinvestigaw
effetti prinċipali tossiċi fit-tessuti u, speċifikament, l-effetti fuq
il-kliewi u fuq il-fwied, għandhom isiru fuq il-kampjuni taddemm miksuba mill-annimali fil-bidu, imbagħad f’intervalli ta’
xhur jew f’nofs it-test u fl-aħħarnett fi tmiem il-perjodu tat-test.
Iż-żoni tat-test li għandhom jiġu kkunsidrati huma l-bilanċ electro
lyte, il-metaboliżmu tal- carbohydrate, u l-funzjoni tal-fwied u lkliewi. L-għażla tat-testijiet speċifiċi tkun influwenzata mill-osser
vazzjonijiet ta’ l-azzjoni tas-sustanza għattest. L-annimali
għandhom ikunu sajmin għal perjodu xieraq għall-ispeċi u qabel
it-teħid tal-kampjuni tad-demm. Id-determinazzjonijiet suġġeriti
jinkludu l-kalċju, il-fosfru, il-klorur, is-sodju, il-potassju, ilglukosju swami, l-alanine, l-aminotransferase, l-aspartate amino
transferase, l-ornithine decarboxylase, il- gamma glutamyl trans
peptidase, l-urea nitrogen, l-albumin, il-blood creatinine, it-total
tal-bilirubin u t-total tal-kejl tas-serum protein.

Id-determinazzjonijiet ta’ l-analiżi ta’ l-urina għandhom isiru għal
linqas fil-bidu, imbagħad fin-nofs u fl-aħħarnett fi tmiem l-istud
jubl-użu tal-ġbir bil-ħin tal-volum ta’ l-urina. Id-determinazzjoni
jiet ta’ l-analiżi ta’ l-urina jinkludu l-apparenza, il-volum, l- osmo
lality jew il-gravità speċifika, il-pH, il-proteini, il-glukożju u ddemm/iċ-ċelloli tad-demm. Parametri addizzjonali jistgħu jintużaw
fejn hu meħtieġ biex l-investigazzjoni ta’ l-effett(i) osservat(i) tiġi
estiża.

Barra minn hekk, l-istudji biex jinvestigaw l-immarkar ta’ ħsara
ġenerali għat-tessuti għandhom jiġu kkunsidrati. Determinazzjoni
jiet oħra li jistgħu jkunu meħtieġa għal evalwazzjoni tossikoloġika
adegwata jinkludu l-analiżi tal-lipidi, ta’ l-ormoni, tal-bilanċ aċdu/
bażi, tal- methaemoglobin, u ta’ l-inibizzjoni tal- cholinesterase. Ilbijokemistrija klinika addizzjonali tista’ tintuża fejn hu meħtieġ
sabiex l-investigazzjoni ta’ l-effetti osservati tiġi estiża. Dawn
iridu jiġu identifikati għall-kimiċi f’ċerti klassijiet jew fuq bażi
ta’ kull każ.

Fuq kollox, hemm il-bżonn ta’ attitudni flessibbli skond l-ispeċi u
l-effett osservat u/jew mistenni mis-sustanza mogħtija.

1.5.5.3.

Nekropsija Grossa
L-annimali kollha fl-istudju għandhom ikunu suġġetti għallawtopsja sħiħa grossa ta’ wara l-mewt li tinkludi eżaminazzjoni
bir-reqqa tal-wiċċ tal-ġisem, l-orifiċi kollha, u l-kavitajiet talkranju, tat-toraċi u dawk addominali u l-kontenut tagħhom. Ilfwied bil-gall bladder, il-kliewi, l-adrenali, it-testi, l-epididymides,
l-ovaries, l-utru, it-thyroid (bil- parathyroids) it-thymus, il-milsa,
il-moħħ u l-qalb ta’ l-annimali kollha (ħlief ta’ dawk li jkunu qed
imutu u/jew jiġu maqtula) għandhom jiġu trimmjati minn
kwalunkwe tessut aderenti, kif xieraq, u għandhom ikunu mwieżna
niedja malajr kemm jista’ jkun wara d-dissezzjoni sabiex ma
jinxfux.
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It-tessuti li ġejjin għandhom ikunu preservati fl-iktar medium
xieraq kemm għat-tip ta’ tessut u kemm għall-eżaminazzjoni ħispa
toloġika maħsuba sussegwenti: il-feriti kbar kollha, il-moħħ (parti
jiet rappreżentattivi inklużi iċ-ċerebrum, iċ-ċerebelllum u l-medul
la/pons), il-korda spinali (fi tliet livelli: ċervikali, mid-thoracic u
lumbar) il-glandoli tal-pituitary, l-għajnejn, il-glandoli tat-thyroid,
tal-parathyroid, tat-thymus, ta l-oesophagus, u dawk salivary, listonku, l-intestini żgħar u kbar (inklużi l- Peyer's patches), ilfwied, il-gall bladder, il-frixa, kliewi, l-adrenali, il-milsa, il-qalb,
it-trakea u l-pulmuni, l-aorta, il-gonads, l-utru, l-organi sesswali
aċċessorili, il-glandola mammarja femminili, il-prostata, ilbużżieqa ta’ l-urina, in-noduli limfatiċi (preferibbilment nodulu
limfatiku wieħed li jkopri r-rotta ta’ l-amministrazzjoni u oħra
distanti mir-rotta ta’ l-amministrazzjoni biex tkopri l-effetti siste
matiċi), in-nerv periferali (sciatic jew tibial) preferebbilment viċin
il-muskolu, u biċċa mill-mudullun (u/jew, a fresh bone marrow
aspirate) u l-ġilda. Is-sejbiet klinikali u oħrajn jistgħu jissuġġe
rixxu li hemm bżonn jiġu eżaminati tessuti addizzjonali.
Kwalunkwe organi li jistgħu jkunu organi-mira bbażati fuq ilproprjetajiet magħrufa tas-sustanza tat-test għandhom jiġu ppreser
vati.

1.5.5.4.

Il-ħispatoloġija
Il-ħispatoloġija kompluta għandha titwettaq fuq l-organi u t-tessuti
ppreservati ta’għallinqas l-annimali kollha fil-gruppi ta’ kontroll u
ta’ doża għolja. L-eżaminazzjoni għandha tiġi estiża għall-annimali
tal-gruppi ta’ dożaġġ l-oħra, jekk it-tibdil relatat mat-trattament jiġi
osservat fil-grupp ta’ doża għolja.

Il-feriti grossi kollha għandhom jiġu eżaminati

Meta jintuża grupp satellita il-ħistopatoloġija għandha ssir fuq ittessuti u l-organi identifikati bħala li qed juru l-effetti fil-gruppi
trattati.

2.

DATA U RAPPORTAĠĠ

2.1.

DATA
Id-data individwali għandha tiġi provduta. Barra minn hekk, iddata kollha għandha tkun riassunta f’għamla tabulari, li turi għal
kull grupp tat-test, in-numru ta’ l-annimali fil-bidu tat-test, innumru ta’ l-annimali li nstabu mejta waqt it-test jew li nqatlu
għal raġunijiet umani u l-ħin ta’ kwalunkwe mewt jew qtil
uman, in-numru li juri sinjali ta’ tossiċità, deskrizzjoni tas-sinjali
ta’ tossiċità osservati, inkluż il-ħin ta’ l-onset, it-tul, il-qawwa ta’
kwalunkwe effetti tossiċi, in-numru ta’ l-annimali li għandhom ilferiti, it-tip ta’ feriti u l-perċentwal ta’ l-annimali li għandhom kull
tip ta’ ferita.

Meta huwa applikabbli, ir-riżultati numeriċi għandhom jiġu eval
wati b’metodu ta’ statistika xieraq u ġeneralment aċċettat. Ilmetodi statistiċi u d-data li trid tiġi analizzata għandha tingħażel
waqt id-disinn ta’ l-istudju.

2.2.

IR-RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
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2.2.1.

Is-sustanza għat-test:
— In-natura fiżika, il-purità u il-proprjetajiet fiżiko-kemikali;
— Id-data ta’ identifikazzjoni;
— Il-mezz (jekk inhu xieraq): il-ġustifikazzjoni għall-għażla talmezz, jekk mhuwiex l-ilma.

2.2.2.

L-ispeċi għat-test:
— l-ispeċi/is-silta użati;
— In-numru, l-età u s-sess ta’ l-annimali;
— Is-sors, il-kundizzjonijiet ta’ fejn jitpoġġew, id-dieta eċċ.;
— Il-piżijiet individwali ta’ l-annimali fil-bidu tat-test.

2.2.3.

Il-kundizzjonijiet għat-test:
— Ir-rationale għall-għażla tal-livell tad-doża;
— Id-dettalji tat-tħejjija tal-formulazzjoni/dieta tas-sustanza għattest, il-konċentrazzjoni; miksuba u l-omoġeneità tat-tħejjija;
— id-dettalji tas-somministrazzjoni tas-sustanza għat-test;
— Id-dożi kif inhuma tabilħaqq (mg/kg piż tal-ġisem/jum), u lfattur tal-konverżjoni mill-konċentrazzjoni tat-test għassustanza tad-dieta/l-ilma għax-xorb (ppm) għad-doża kif inhi
tabilħaqq, jekk applikabbli;
— Id-dettalji tal-kwalità ta’ l-ikel u ta’ l-ilma.

2.2.4.

Ir-riżultati:
— Il-piż tal-ġisem/it-tibdil fil-piż tal-ġisem;
— Il-konsum ta’ l-ikel u ta’ l-ilma jekk applikabbli;
— Id-data tar-rispons tossiku bis-sess u bil-livell tad-doża, inklużi
s-sinjali tat-tossiċità;
— In-natura, il-qawwa u t-tul ta’ l-osservazzjonijiet kliniċi (jekk
humiex riversibbli jew le);
— L-eżaminazzjoni oftalmoloġika;
— it-testijiet ematoloġiċi bil-valuri base-line relevanti;
— it-testijiet tal-bijokemistrija klinika bil-valuri base-line rele
vanti;
— il-piż tal-ġisem terminali, il-piżijiet ta’ l-organi u r-ratios talpiż ta’ l-organi u tal-ġisem;
— is-sejbiet tan-nekropsija;
— deskrizzjoni dettaljata tas-sejbiet ħistopatoloġiċi kollha;
— Id-data ta’ l-assorbiment jekk hi disponibbli;
— trattament statistiku tar-riżultati, fejn hu xieraq;
Id-diskussjoni tar-riżultati
Konklużjonijiet.
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B.28.

STUDJU TAT-TOSSIĊITÀ DERMALI SUB-KRONIKA STUDJU
DERMALI TAD-DOŻA RIPETUT GĦAL 90 ĠURNATA LI
JUŻA SPEĊI TA’ MAMMALI GERRIEMA

1.

METODU

1.1.

INTRODUZZJONI
Ara l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B.

1.2.

DEFINIZZJONIJIET
Ara l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B.

1.3.

SUSTANZI TA’ REFERENZA
Xejn.

1.4.

PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Is-sustanza tat-test hija applikata ta’ kuljum fuq il-ġilda f’dożi
ggradati fuq għadd ta’ gruppi t’annimali esperimentali, doża
waħda għal kull grupp għal perjodu ta’ 90 ġurnata. Matul dan
il-perjodu t’applikazzjoni l-annimali huma osservati ta’ kuljum
sabiex jiġu skoperti sinjali ta’ tossiċità. Annimali li jmutu waqt
it-test issirilhom nekroskopija, u fit-tmiem tat-test l-annimali li
jissopravivu ssirilhom nekroskopija.

1.5.

KRITERJI TAL-KWALITÀ
Xejn.

1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST
Preparazzjonijiet
L-annimali huma miżmumin taħt kundizzjonijiet ta’ sistemazzjoni
u għalf esperimentali għal mill-inqas ħamest ijiem qabel it-test.
Qabel it-test annimali żgħar u b’saħħithom huma magħżulin u
assenjati lil gruppi ttrattati u gruppi tal-kontroll. Ftit qabel it-testi
jiet il-fur huwa imqasqas miż-żona dorsali tat-tronk ta’ l-annimali
tat-test. Taqxir jista’ jiġi użat iżda jista’ biss jiġi magħmul bejn
wieħed u ieħor 24 siegħa qabel it-test. Tqasqis jew taqxir ripetut
huwa s-soltu meħtieġ bejn wieħed u ieħor f’intervalli ta’ ġimgħa.
Meta jitqasqas jew jitqaxxar il-fur wieħed irid joqgħod attent li
jevita li jobrox il-ġilda. Mhux inqas minn 10 % tal-piż ta’ l-erja
tas-superfiċje tal-ġisem għandha tkun imnaddfa għall-applikazzjoni
tas-sustanza tat-test. Il-piż ta’ l-annimal irid jittieħed in kunsideraz
zjoni meta jkun irid jiġi deċiż liema żona trid tkun imnaddfa u ddimensjonijiet tal-kisi. Meta jiġu ttestjati s-solidi, li jistgħu jiġu
magħmula fi trab jekk dan ikun xieraq, is-sustanza tat-test trid
tkun imrattba bl-ilma jew, fejn meħtieġ, b’sustanza oħra xierqa
biex tiżgura kuntatt tajjeb mal-ġilda. Sustanzi likwidi tat-test
huma ġeneralment użati mhux iddilwiti. Applikazzjoni ta’ kuljum
fuq bażi ta’ ħamest ijiem fil-ġimgħa jew ta’ sebat ijiem fil-ġimgħa
hija użata.

Kundizzjonijiet tat-test
Annimali esperimentali
Il-far adult, il-fenek jew il-fenek ta’ l-Indi jista’ jkun użat. Speċi
oħrajn jistgħu ikunu użati iżda l-użu tagħhom ikun jeħtieġ ġustif
kazzjoni. Fil-bidu tat-test il-limitu tal-varjazzjoniji tal-piżijiet
għandha tkun ± 20 % tal-piż intermedju. Fejn ikun amministrat
test sub-kroniku dermali bħala minn studju preliminarju sa studju
għal tul ta’ żmien, l-istess speċi u razza għandha tintuża fiż-żewġ
studji.
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Numru u sess
Mill-inqas 20 annimal (10 ta’ sess femminili u 10 ta’ sess maskili)
b’ġilda f’saħħitha għandhom ikunu użati f’kull livell tad-doża. Lannimali tas-sess femminili għandhom ikunu annimali li qatt ma
welldu jew li m’humiex inċinta. Jekk hu ppjanat li xi annimali se
jkunu ssagrifikati fl-intervall in-numru tagħhom għandu jkun
miżjud skond in-numru t’annimali skedat biex jiġi ssagrifikat
qabel it-terminu ta’ l-istudju. B’addizzjoni ma’ dan, grupp subor
dinat ta’ 20 annimal (10 annimali għal kull sess) jistgħu jkunu
ttrattati b’doża ta’ livell qawwi għal 90 ġurnata u osservati għal
riversibilità, persistenza jew okkorrenza ttardjata ta’ effetti tossiċi
għal 28 ġurnata wara t-trattament.

Livelli tad-doża
Mill-inqas tliet livelli tad-doża huma meħtieġa b’kontroll jew
b’sustanza ta’ kontroll jekk xi sustanza bħal din hija użata. Ilperjodu t’espożizzjoni għandu jkun mill-inqas ta’ sitt siegħat
kuljum. L-applikazzjoni tas-sustanza tat-test għandha tkun magħ
mula f’ħinijiet simili kuljum, u l-ammont tas-sustanza applikata
għandu jiġi aġġustat f’intervalli (ta’ kull ġimgħa jew ta’ kull
ġimgħatejn) sabiex il-livell tad-doża, f’termini ta’ piż tal-ġisem
ta’ l-annimali, jinżamm kostanti. Għajr għat-trattament bis-sustanza
tat-test, l-annimali fil-grupp tal-kontroll għandhom jiġu ttrattati
b’manjiera identika ta’ dawk is-soġġetti tal-grupp tat-test. Fejn
sustanza tkun użata sabiex jiġi ffaċilitat id-dożaġġ, il-grupp talkontroll għandu jkun mogħti doża bħal dik tal-gruppi ttrattati, u
jirċievi l-istess ammont bħal dak li jkun riċevut mill-grupp ta’ liktar livell qawwi ta’ doża. L-iktar livell qawwi ta’ doża għandu
jirriżulta f’effetti tossiċi iżda ma jipproduċi l-ebda, jew ftit, fatali
tajiet. L-inqas livell ta’ doża m’għandux jipproduċi xi evidenza ta’
tossiċità. Fejn hemm estimazzjoni użabbli ta’ espożizzjoni umana
l-inqas livell ta’ doża jrid jaqbeż lil din l-estimazzjoni. Idealment,
il-livell ta’ doża intermedju għandu jipproduċi effetti tossiċi osser
vabbli minimi. Jekk iktar minn doża waħda intermedja hija użata,
il-livelli tad-doża għandhom ikunu spazjati sabiex tiġi prodotta
gradazzjoni ta’ effetti tossiċi. Fil-gruppi baxxi u intermedji, u filgruppi tal-kontroll, l-inċidenza tal-fatalitajiet għandha tkun baxxa,
biex tippermetti valutazzjoni sinjifiknti tar-riżultati.

Jekk l-applikazzjoni tas-sustanza tat-test tipproduċi irritazzjoni
severa tal-ġilda il-konċentrazzjonijiet għandhom jiġu mnaqqsin u
dan jista’ jirriżulta fi tnaqqis jew f’assenza ta’ effetti tossiċi oħrajn
fil-livell qawwi tad-doża. Jekk lill-ġilda saritilha ħsara jista’ jkun
neċessarju li l-istudju jiġi terminat u jsir studju ieħor b’konċentraz
zjonijiet iktar baxxi.

Test ta’ limitu
Jekk studju preliminarju b’livell ta’ doża ta’ 1 000 mg/kilogramma,
jew doża ogħla, relatata ma’ espożizzjoni umana possibbli, fejn
hija magħrufa, ma jipproduċix l-ebda effetti tossiċi, testijiet iktar
minn hekk jistgħu ma jkunux konsiderati neċessarji.

Perijodu t’osservazzjoni
L-annimali esperimentali għandhom ikunu osservati ta’ kuljum
għal sinjali ta’ tossiċità. Il-ħin tal-mewt u l-ħin li fih jidhru s-sinjali
tat-tossiċità għandhom ikunu miżmumin.
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Proċedura
L-annimali għandhom jiġu magħluqin ġo gaġġa individwalment.
L-annimali għandhom jiġu ttrattati bis-sustanza tat-test, idealment
fuq bażi ta’ sebat ijiem fil-ġimgħa, għal perjodu ta’ 90 ġurnata.

L-annimali fi gruppi subordinati skedati għal osservazzjonijiet ta’
wara għandhom jiġu miżmuma għal 28 ġurnata iktar mingħajr
trattament sabiex jiġi osservat l-irkupru mill-jew il-persistenza ta’
l-effetti tossiċi. Il-ħin ta’ l-espożizzjoni għandu jkun ta’ sitt siegħat
kuljum.

Is-sustanza tat-test għandha tkun applikata uniformement fuq żona
li hija bejn wieħed u ieħor 10 % tas-superfiċje totali tal-ġisem.
Fejn is-sustanzi huma tossiċi ħafna, l-erja tas-superfiċje miksija
tista’ tkun inqas iżda l-istess ammont ta’ l-erja għandu jiġi miksi
b’rita rqieqa u uniformi daqs kemm hu possibbli.

Matul l-espożizzjoni is-sustanza tat-test hija miżmuma f’kuntatt
mal-ġilda permezz garża poruża u b’tejp li ma jirritax. Is-sît tattest għandu jkun miksi iktar minn hekk b’mod xieraq biex iżomm
il-garża u s-sustanza tat-test u jiżgura li l-annimali ma jkunux
jistgħu jibilgħu is-sustanza tat-test. Rażżâna jistgħu jiġu użati
sabiex jipprevejenu l-inġestjoni tas-sustanza tat-test iżda l-immobi
lizzazzjoni kompleta tas-sustanza tat-test m’huwiex metodu rakko
mandat.

Fit-terminu tal-perjodu ta’ l-espożizzjoni, xi sustanza residwa tattest għandha tiġi mneħħija fejn huwa prattiku permezz ta’ l-ilma
jew b’metodu ieħor xieraq li jnaddaf il-ġilda.

L-annimali kollha għandhom jiġu osservati ta’ kuljum u sinjali ta’
tossiċità għandhom ikunu miżmuma, inkluż il-ħin ta’ l-ewwel
attakk tagħhom, il-grad tagħhom u d-dewmien tagħhom. L-osser
vazzjonijiet għandhom jinkludu tibdil fil-ġilda u fil-fur, fl-għajnejn
u fil-membrani mukużi, kif ukoll fis-sistemi respiratorji, ċirkula
torji, awtonomiċi u nervużi ċentrali, fl-attività somatomotorja u filmudell ta’ komportament. Qjisien tal-konsum ta’ l-ikel għandhom
jittieħdu ta’ kull ġimgħa. Osservazzjonijiet regolari ta’ l-annimali
huma neċessarju sabiex l-annimali ma jiġux mitlufin mill-istudju
minħabba kawżi bħal kannibaliżmu, awtolisi tat-tessuti jew
minħabba li jiġu mqiegħdin f’post ieħor. Fit-terminu tal-perjodu
ta’ l-istudju s-sopravissuti fil-gruppi tat-trattament mhux subordi
nati issirilhom nekroskopija. Annimali moribondi għandhom jiġu
mneħħija u għandha ssirilhom nekroskopija meta jkun avżat.

Dawn l-eżamijiet huma s-soltu magħmulin fuq l-annimali kollha
inklużi dawk tal-kontroll:

(a) Eżami oftalmoloġiku, bl-użu ta’ oftalmoskopju jew tagħmir
addattat ekwivalenti, għandu jiġi magħmul qabel l-espożiz
zjoni għas-sustanza tat-test u fit-terminu ta’ l-istudju, preferib
bilment fuq kull animal iżda mill-inqas fuq l-annimali tad-doża
qawwija u fuq dawk tal-kontroll. Jekk tibdiliet fl-għajnejn
huma skoperti l-annimali kollha għandhom jiġu eżaminati.

(b) Ematoloġija, inklużi l-ematokrit, il-konċentrazzjoni ta’ lemoglobina, il-kwantità ta’ l-eritroċit, it-total u d-differenzali
tal-kwantità ta’ l-eritroċit, u l-qjies tal-potenzal tat-tagħqid taddemm, bħall-ħin tat-tagħqid, il-ħin tal-protrombin, il-ħin tattromboplastin, jew il-kwantità tad-diski ż-żgħar fid-demm,
għandhom ikunu nvestigati fit-terminu tal-perjodu tat-test.
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(ċ) Determinazzjoni tal-bijokimika tal-klinika fuq id-demm
għandha tkun magħmula fit-terminu tal-perjodu tat-test. Iżżoni tat-test li huma konsiderati xierqa għall-istudji kollha
huma l-bilanċ elettrolit, il-metaboliżmu tal-karboidrati, il-funz
joni tal-fwied u tal-kliewi. Is-selezzjoni ta’ testijiet speċifiċi
jiġu nfluwenzati b’osservazzhonijiet fuq il-mod t’azzjoni tassustanza. Determinazzjonijiet suġġeriti huma l-kalċju, l-fosfru,
l-kloru, s-sodju, l-potassju, il-glukosju tas-sawm (b’perjodu ta’
sawm addattat għall-ispeċi), transaminat tas-serkum glutamiku
pirviku [6], transaminat tas-serum glutamiku ożaloċetiku [7],
dekarbonat ta’ l-ornitin, transpeptidu tal-gamma glutamiku,
nitroġenu ta’ l-urea, albumina, kreatina tad-demm, u t-total
tal-qjies tal-proteini tal-bilirubin u tas-serum. Determinazzjoni
jiet oħrajn li jistgħu jkunu neċessarji għal valutazzjoni xierqa
tossikoloġika jinkludu analiżi tal-lipidi, ormoni, bilanċ ta’ laċidu/alkali, attività metemoglobina u kolìnestera. Bijokimika
tal-klinika addizzjonali tista’ tkun użata fejn ikun neċessarju
sabiex tiġi estiża l-investigazzjoni ta’ l-effetti osservati.

(d) Analiżi kimika ta’ l-awrina m’hijiex meħtieġa fuq bażi ta’
rutina iżda hija biss meħtieġa meta hemm indikazzjoni bbażata
fuq tossiċità mistennija jew osservata.

Jekk id-data storika tal-linja bażi m’hijiex adegwata, għandha
tingħata kunsiderazzjoni lid-determinazzjoni tal-parametri tal-bijo
kimika ematoloġika u klinika qabel ma jibda d-dożaġġ.

Nekroskopija totali
L-annimali kollha għandhom ikunu soġġetti għal nekroskopija
totali u sħiħa li tinkludi eżami tas-superfiċje esterna tal-ġisem,
ta’ kull fetħa tal-ġisem, u tal-ħofor kranjali, toraċiċi u addominali
u l-kontenut tagħhom. Il-fwied, il-kliewi, l-adrenali, it-tirojde (bilparatirojde), u t-testikoli għandhom ikunu peżati friski malajr
kemm jista’ jkun wara d-dissezzjoni sabiex jiġi evitat li jixxottaw.
L-organi u t-tessuti li ġejjin għandhom ikunu preservati għal xi
eżamijiet istopatoloġiċi futuri possibbli: il-ħsarat kbar fil-ġisem, ilmoħħ – inklużi sezzjonijiet tal-medulla/parti ta’ l-għerq tal-moħħ li
tgħaqqad il-medulla oblongata mat-talamu, il-kortiċi taċ-ċervellett
u l-kortiċi celebrali, it-tessut pitwitarju, it-tessut tat-tirojde jew talparatirojde, it-tessut tat-timu, (it-trakea), il-pulmuni, il-qalb, l-aorta,
il-glandoli tar-rieq, il-fwied, il-milsa, il-kliewi, l-adrenali, il-frixa,
il-gonadi, l-utru (l-organi ġenitali aċċessorji), (il-ġilda), il-bużżieqa
tal-marrara, l-esofagu, l-istonku, id-duwodenu, il-parti ta’ bejn idduwodenu u l-ilju, l-ilju, il-musrana l-għamja, il-musrana l-ħoxna,
ir-rektum, il-bużżieqa ta’ l-awrina, il-glandola limfatika rappreżen
tattiva, (il-glandola tal-ħalib tas-sess femminil), (il-muskolatura talkoxxa), in-nerv periferali, (l-għajnejn), l-isternu bl-għadam talmudullun, (il-wirk, inkluża s-superfiċje artikulari), u (n-nerv li
jgħaddi minn ġos-sinsla fuq tliet livelli – ċervikali, toraċiku tannofs u tal-ġenbejn). It-tessuti msemmijin fil-parentesi għandhom
jiġu eżaminati biss jekk jiġu indikati permezz ta’ sinjali ta’ tossi
ċità, jew permezz ta’ involviment ta’ l-organu li huwa t-targit.

Eżami istopatoloġiku
(a) Istopatoloġija sħiħa għandha tiġi magħmula fuq ġilda normali
u ttrattata u fuq l-organi u t-tessuti ta’ l-annimali fil-gruppi talkontroll u tad-doża qawwija.

(b) Kull ħsara serja għandha tiġi eżaminata.
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(ċ) Organi tat-targit fi gruppi ta’ doża oħrajn għandhom jiġu
eżaminati.
(d) Fejn il-firien huma użati, il-pulmuni ta’ l-annimali fil-gruppi
ta’ doża baxxa u imtermedja għandhom jiġu soġġetti għal
eżami istopatoloġiku għal evidenza ta’ infezzjoni, billi dan
jipprovdi valutazzjoni konvenjenti ta’ l-istat ta’ saħħa ta’ lannimali. Eżami istopatoloġiku iktar fil-fond jista’ ma jkunx
meħtieġ bħala rutina fuq l-annimali f’dawn il-gruppi, iżda
għandu dejjem isir fl-organi li juru evidenza ta’ ħsara filgruppi ta’ doża qawwija.
(e) Meta grupp subordinat huwa użat, l-istopatoloġija għandha
tkun magħmula fuq it-tessuti u fuq l-organi identifikati bħala
li juru effetti fil-gruppi l-oħrajn ittrattati.
2.

DATA
Id-data għandha tiġi miġbura fil-qosor f’forma tabulari, li turi għal
kull grupp tat-test, in-numru ta’ l-annimali li kien hemm fil-bidu
tat-test, in-numru ta’ l-annimali li juru ħsara f’ġisimhom, it-tip ta’
ħsara f’ġisimhom u l-persentaġġ ta’ l-annimali li juru iż-żewġ tipi
ta’ ħsara. Ir-riżultati għandhom jiġu evalwati b’metodu ta’ l-istatis
tika xieraq. Kwalunkwe metodu ta’ l-istatistika rikonoxxut jista’
jintuża.

3.

RAPPORTAĠĠ

3.1.

RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jkun fih l-informazzjoni li ġejja, jekk
possibbli:
— in-nisel ta’ l-ispeċi jew ir-razza, minn fejn ġejja l-ispeċi, il-kun
dizzjonijiet ta’ l-ambjent, dieta;
— il-kundizzjonijiet tat-test;
— il-livelli tad-doża (inkluża xi sustanza, jekk użata) u konċentraz
zjonijiet;
— data tar-rispons tossiku, bis-sess u d-doża;
— il-livell fejn m’hemmx effett, meta possibbli;
— il-ħin tal-mewt waqt l-istudju jew jekk l-annimali ssopravivewx
sat-tmiem;
— deskrizzjoni ta’ effetti tossiċi jew effetti oħrajn (b’attenzjoni
partikolari għal skoperti tal-klinika);
— il-ħin ta’ l-osservazzjoni ta’ kull sinjal anormali u ż-żmien
sussegwenti;
— data ta’ l-għalf u tal-piż tal-ġisem;
— skoperti oftalmoloġiċi;
— testijiet ematoloġiċi użati u r-riżultati kollha;
— testijiet tal-bijokimika tal-klinika użati u r-riżultati kollha
(inklużi r-riżultati ta’ xi analiżi kimika ta’ l-awrina);
— skoperti tan-nekroskopija;
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— dekrizzjoni dettaljata ta’ l-iskoperti istopatoloġiċi kollha;
— trattament ta’ l-istatistika tar-riżultati fejn huwa xieraq;
— diskussjoni tar-riżultati;
— interpretazzjoni tar-riżultati.
3.2.

VALUTAZZJONI U INTERPRETAZZJONI
Ara l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B.

4.

REFERENZI
Ara l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B.
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B.29.

TOSSIĊITÀ TA’ INALAZZJONI SUBKRONIKA: STUDJU TA’
90 JUM

SOMMARJU
Dan il-Metodu ta’ Ttestjar B.29 rivedut tfassal biex jikkaratterizza b’mod sħiħ ittossiċità ta’ kimika għall-ittestjar bir-rotta tal-inalazzjoni għal durata subkronika
(90 jum), u biex jipprovdi dejta robusta għall-valutazzjonijiet tar-riskju ta’ inalaz
zjoni kwantitattiva. Gruppi ta’ 10 rodituri rġiel u 10 nisa jkunu esposti 6 sigħat
kuljum matul perjodu ta’ 90 jum (13-il ġimgħa) għal a) il-kimika għall-ittestjar fi
tliet livelli jew aktar ta’ konċentrazzjoni, b) l-arja ffiltrata (kontroll negattiv),
u/jew c) il-vejjikolu (kontroll ta’ vejjikolu). L-annimali jkunu esposti ġeneralment
għal 5 ijiem fil-ġimgħa iżda l-espożizzjoni għal 7 ijiem fil-ġimgħa hija wkoll
permessa. L-iġiel u nisa jkunu dejjem ittestjati, iżda jkunu jistgħu jiġu esposti
f’livelli differenti ta’ konċentrazzjoni jekk ikun magħruf li sess wieħed ikun aktar
suxxettibbli għal kimika partikolari għall-ittestjar. Dan il-metodu jippermetti liddirettur tal-istudju jkun flessibbli biex jinkludi gruppi satellitarji (riversibbli),
qatliet interim, ħasil tal-bronkoalveolari (BAL), testijiet newroloġiċi u patoloġija
klinika addizzjonali u evalwazzjonijiet istopatoliġiċi biex it-tossiċità ta’ kimika
għall-ittestjar tkun ikkaratterizzata aħjar.

DAĦLA
1.

Dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa ekwivalenti għal-Linja Gwida tat-Test 413
(2009) tal-OECD. Il-Linja Gwida tat-Test 413 (TG 413) oriġinali dwar
inalazzjoni subkronika kienet adottata fl-1981 (1). Dan il-Metodu ta’
Ttestjar B.29 (bħala ekwivalenti għat-TG 413 (2009) riveduta) kien
aġġornat biex jirrifletti l-istat tax-xjenza u biex jissodisfa ħtiġijiet regolatorji
preżenti u futuri.

2.

Studji dwar tossiċità ta’ inalazzjoni subkronika jintużaw primarjament biex
ikunu dderivati konċentrazzjonijiet regolatorji għall-valutazzjoni tar-riskju
ta’ ħadddiema f’konfigurazzjonijiet okkupazjonali. Jintużaw ukoll biex
ikun ivvalutat riskju residenzjali, ta’ trasport u ambjentali għall-bniedem.
Dan il-metodu jgħin biex ikunu kkaratterizzati effetti ħżiena wara espożiz
zjoni ripetuta kuljum ta’ inalazzjoni għal kimika għall-ittestjar għal 90 jum
(madwar 10 % tal-ħajja kollha ta’ far). Id-dejta derivata minn studji dwar
tossiċità ta’ inalazzjoni subkronika tista’ tintuża għal valutazzjonijiet tarriskji kwantitattivi u għall-għażla ta’ konċentrazzjonijiet għal studji kroniċi.
Dan il-Metodu ta’ Ttestjar mhux maħsub speċifikatament għall-ittestjar tannanomaterjali. Id-definizzjonijiet użati fil-kuntest ta’ dan il-Metodu ta’
Ttestjar huma pprovduti fl-aħħar ta’ dan il-kapitolu u fid-Dokument ta’
Gwida (GD) 39 (2).

KONSIDERAZZJONIJIET INIZJALI
3.

L-informazzjoni kollha disponibbli dwar il-kimika għall-ittestjar għandha
titqies mil-laboratorju tal-ittestjar qabel ma jsir l-istudju biex tissaħħaħ ilkwalità tal-istudju u biex l-użu tal-annimali jkun minimizzat. L-informaz
zjoni li għandha tassisti fl-għażla ta’ konċentrazzjonijiet ta’ testijiet adatti
tista’ tinkludi l-identità, l-istruttura tal-kimika, u l-proprjetajiet fiżikokimiċi
tal-kimika għall-ittestjar; ir-riżultati ta’ kwalunkwe test ta’ tossiċità in vitro
jew in vivo; użu/ijiet antiċipat(i) u potenzjal għal espożizzjoni umana; dejta
(Q)SAR disponibbli u dejta tossikoloġika dwar kimiċi relatati struttural
ment; u dejta derivata minn studji oħra ripetuti ta’ espożizzjoni. Jekk
tkun mistennija jew osservata newrotossiċità waqt li jkun għaddej l-istudju,
id-direttur tal-istudju jista’ jagħżel li jinkludi evalwazzjonijiet xierqa bħal
gaġġa funzjonali ta’ osservazzjoni (FOB) u kejl ta’ attività motorja. Għal
kemm l-għażla sewwa tal-ħin ta’ espożizzjonijiet relattivi għal eżamijiet
speċifiċi tista’ tkun kritika, il-prestazzjoni ta’ dawn l-attivitajiet addizzjonali
m’għandhiex tfixkel id-disinn bażiku tal-istudju.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 448
▼M4
4.

Dilwizzjonijiet ta’ kimiċi għall-ittestjar korrużivi jew irritanti jistgħu jiġu
ttestjati f’konċentrazzjonijiet li għandhom irendu l-grad mixtieq ta’ tossiċità.
Jekk jogħġbok irreferi għal GD 39 (2) għal aktar informazzjoni. Meta lannimali jkunu esposti għal dawn il-materjali, il-konċentrazzjonijiet immirati
għandhom ikunu baxxi biżżejjed li ma joħolqux uġigħ kbir u diffikultà, iżda
biżżejjed biex jestendu l-kurva ta’ konċentrazzjoni-rispons għal livelli li
jilħqu l-għan regolatorju u xjentifiku tat-test. Dawn il-konċentrazzjonijiet
għandhom jintgħażlu abbażi ta’ każ każ, preferibbilment imsejsa fuq studju
mfassal b’mod adegwat ta’ detezzjoni ta’ firxa li jipprovdi informazzjoni
dwar il-punt ta’ tmiem kritiku, dwar kull limitu ta’ irritazzjoni u dwar il-ħin
ta’ meta beda (ara l-paragrafi 11-13). Għandha tingħata l-ġustifikazzjoni
għal għażla tal-konċentrazzjoni.

5.

L-annimali moribondi jew annimali li jkunu jidhru li jkunu muġugħa jew li
juru sinjali ta’ diffikultà severa u fit-tul għandhom jinqatlu b’mod uman. Lannimali moribondi jitqiesu bl-istess mod bħal annimali li jmutu waqt ittest. Il-kriterji għat-teħid tad-deċiżjoni li jinqatlu annimali moribondi jew li
jkunu qed ibatu ħafna, u l-gwida biex ikun magħruf meta l-mewt tkun tista’
titbassar jew tkun waslet qrib ħafna, huma s-suġġett ta’ Dokument ta’
Gwida tal-OECD dwar il-Punti ta’ Tmiem b’Mod Uman (3).

DESKRIZZJONI TAL-METODU
Għażla ta’ Speċi tal-Annimali
6.

Għandhom jintużaw rodituri adulti żgħażagħ f’saħħithom ta’ razez li komu
nement jintużaw fil-laboratorju. L-ispeċi preferuta hija l-far. Għandha
tingħata ġustifikazzjoni jekk jintużaw speċijiet oħra.

Preparazzjoni tal-Annimali
7.

In-nisa m’għandhomx ikunu welldu u m’għandhomx ikunu tqal. Fil-jum li
fih jintgħażlu b’mod każwali, l-annimali għandhom ikunu adulti żgħażagħ li
jkunu minn 7 sa 9 ġimgħat fl-età. Il-piżijiet tal-ġisem għandhom ikunu ta’
±20 % tal-piż medju għal kull sess. L-annimali jintgħażlu b’mod każwali,
jiġu mmarkati għal identifikazzjoni individwali, u jinżammu fil-gaġeġ
tagħhom għal mill-anqas 5 ijiem qabel ma jibda t-test biex jidraw il-kun
dizzjonijiet tal-laboratorju.

Trobbija tal-Annimali
8.

L-annimali għandhom ikunu identifikati individwalment, preferibbilment bi
transponders taħt il-ġilda, biex ikunu ffaċilitati l-osservazzjonijiet u tkun
evitata l-konfużjoni. It-temperatura tal-kamra ta’ manutenzjoni tal-annimali
esperimentali għandha tkun 22 ± 3 °C. L-umdità relattiva għandha idealment
tinżamm fil-firxa ta’ 30 % sa 70 %, għalkemm dan jista’ ma jkunx possibbli
meta jintuża l-ilma bħala vejjikolu. Qabel u wara l-espożizzjonijiet, l-anni
mali ġeneralment għandhom jitqiegħdu f’gaġġa fi gruppi skont is-sess u lkonċentrazzjoni, iżda l-għadd ta’ annimali għal kull gaġġa m’għandux
ifixkel l-osservazzjoni ċara ta’ kull annimal u għandu jimminimizza t-telf
minħabba kannibaliżmu u ġlied. Meta l-annimali jkollhom ikunu esposti
mill-imnieħer biss, jista’ jkun jeħtiġilhom jidraw it-tubi ta’ trażżin. It-tubi
ta’ trażżin m’għandhomx jimponu tensjoni fiżika, termali u ta’ immobiliz
zazzjoni bla bżonn fuq l-annimali. It-trażżin jista’ jaffettwa punti ta’ tmiem
fiżjoloġiċi bħat-temperatura tal-ġisem (ipertermja) u/jew volum respiratorju
minusklu. Jekk tkun disponibbli dejta ġenerika li turi li ebda bidliet bħal
dawn ma jseħħu sa ċertu limitu konsiderevoli, f’dak il-każ ma jkunx meħtieġ
adattament minn qabel għat-tubi ta’ trażżin. L-annimali esposti mill-ġisem
kollu għal aerosol għandhom jingħalqu individwalment matul l-espożizzjoni
biex ma jitħallewx jiffiltraw l-aerosol tat-test mal-pil ta’ sħabhom fil-gaġġa.
Jistgħu jintużaw dieti konvenzjonali u ċċertifikati mil-laboratorju, ħlief matul
espożizzjoni, flimkien ma’ provvista bla limitu ta’ ilma tax-xorb muniċipali.
Id-dawl għandu jkun artifiċjali, bis-sekwenza tkun ta’ 12-il siegħa dawl/12-il
siegħa dlam.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 449
▼M4
Kmamar tal-Inalazzjoni
9.

In-natura tal-kimika għall-ittestjar u l-oġġett tat-test għandhom jitqiesu flgħażla tal-kamra tal-inalazzjoni. Il-modalità ppreferuta ta’ espożizzjoni hija
mill-imnieħer biss (liema frażi tinkludi r-ras biss, l-imnieħer biss, jew ilgeddum biss). Espożizzjoni mill-imnieħer biss hija ġeneralment ippreferuta
għal studji ta’ aerosols likwidi jew solidi u għal fwar li jista’ jikkondensa
biex jifforma l-aerosols. Għanijiet speċjali tal-istudju jistgħu jinkisbu aħjar
billi tintuża modalità ta’ espożizzjoni mill-ġisem kollu, iżda dan għandu
jkun iġġustifikat fir-rapport tal-istudju. Biex tkun żgurata stabbiltà talatmosfera meta tintuża kamra għall-ġisem kollu, il-volum totali tal-annimali
tat-test m’għandux ikun aktar minn 5 % tal-volum tal-kamra. Il-prinċipji tattekniki tal-espożizzjoni mill-imnieħer biss u mill-ġisem kollu u tal-vantaġġi
u l-iżvantaġġi partikolari tagħhom huma indirizzati f’GD 39 (2).

STUDJI DWAR IT-TOSSIĊITÀ
Konċentrazzjonijiet Limitati
10. B’differenza minn studji akuti, m’hemmx konċentrazzjonijiet ta’ limitu
ddefiniti fi studji dwar it-tossiċità ta’ inalazzjoni subkronika. Il-konċentraz
zjoni massima ttestjata għandha tqis: 1) il-konċentrazzjoni massima li tista’
tinkiseb, 2) il-livell ta’ “l-agħar każ” ta’ espożizzjoni umana, 3) il-ħtieġa li
tinżamm provvista adegwata ta’ ossiġenu, u/jew 4) konsiderazzjonijiet ta’
trattament xieraq tal-annimali. Fin-nuqqas ta’ limiti abbażi ta’ dejta, jistgħu
jintużaw il-limiti akuti tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (13) (jiġifieri,
sa konċentrazzjoni massima ta’ 5 mg/l għal aerosols, 20 mg/l għal fwar u
20 000 ppm għal gassijiet); irreferi għal GD 39 (2). Għandha tingħata
ġustifikazzjoni jekk ikun meħtieġ li dawk il-limiti jinqabżu meta jkunu
ttestjati gassijiet jew kimiċi għall-ittestjar volatili ħafna (eż. refriġeranti).
Il-konċentrazzjoni limitata għandha tislet tossiċità inekwivoka mingħajr
ma tikkawża tensjoni bla bżonn għall-annimali jew tolqot it-tul tal-ħajja
tagħhom (3).

Studju dwar id-Detezzjoni ta’ Firxa
11. Qabel ma jingħata bidu għall-istudju ewlieni, ġeneralment ikun meħtieġ li
jsir studju dwar id-detezzjoni ta’ firxa. Studju dwar id-detezzjoni ta’ firxa
huwa aktar komprensiv minn studju ta’ osservazzjoni minħabba li mhux
limitat għal għażla ta’ konċentrazzjonijiet. It-tagħlim li hemm x’wieħed
jieħu minn studju dwar id-detezzjoni ta’ firxa jista’ jwassal biex studju
ewlieni jirnexxi. Studju dwar id-detezzjoni ta’ firxa jista’, pereżempju,
jipprovdi informazzjoni teknika dwar metodi analitiċi, teħid tad-daqs talpartiċelli, sejbien ta’ mekkaniżmi tossiċi, patoloġija klinika u dejta istopa
toloġika u stimi ta’ x’jistgħu ikunu konċentrazzjonijiet NOAEL u MTC fi
studju ewlieni. Id-direttur tal-istudju jista’ jagħżel li juża l-istudju dwar iddetezzjoni ta’ firxa biex jidentifika l-limitu ta’ irritazzjoni tas-sistema respi
ratorja (eż. b’istopatoloġija tas-sistema respiratorja, l-ittestjar tal-funzjoni
pulmonarja jew il-ħasil tal-bronkoalveolari), il-konċentrazzjoni ogħla li
hija tollerata mingħajr tensjoni bla bżonn għall-annimali u l-parametri li
għandhom jikkaratterizzaw bl-aħjar mod it-tossiċità ta’ kimika għall-ittestjar.

12. Studju dwar id-detezzjoni ta’ firxa jista’ jikkonsisti f’livell wieħed jew aktar
ta’ konċentrazzjonijiet. Skont il-punti ta’ tmiem magħżulin, għandhom
ikunu esposti minn tlieta sa sitt irġiel u minn tlieta sa sitt nisa f’kull livell
ta’ konċentrazzjoni. Studju dwar id-detezzjoni ta’ firxa għandu jdum millanqas 5 ijiem u ġeneralment mhux aktar minn 28 jum. Il-motiv għall-għażla
ta’ konċentrazzjonijiet għall-istudju ewlieni għandu jingħata fir-rapport ta’
studju. L-għan tal-istudju ewlieni huwa li tintwera relazzjoni ta’ konċentraz
zjoni-rispons ibbażata fuq dak li huwa mistenni li jkun l-aktar punt ta’
tmiem sensittiv. Il-konċentrazzjoni baxxa għandha idealment tkun konċen
trazzjoni ta’ ebda effett ħażin osservat, filwaqt li l-konċentrazzjoni għolja
għandha tislet tossiċità inekwivoka mingħajr ma tikkawża tensjoni bla
bżonn għall-annimali jew tolqot it-tul tal-ħajja tagħhom (3).
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13. Meta tkun qed issir l-għażla ta’ livelli ta’ konċentrazzjoni għall-istudju dwar
id-detezzjoni ta’ firxa, l-informazzjoni kollha disponibbli għandha titqies li
tinkludi relazzjonijiet ta’ attività strutturata u dejta għal kimiċi simili (ara lparagrafu 3). Studju dwar id-detezzjoni ta’ firxa jista’ jivverifika/jirrifjuta
dawk li jitqiesu li jkunu l-punti ta’ tmiem l-aktar sensittivi bbażati b’mod
mekkaniku, eż. inibizzjoni ta’ kolinesterażi b’organofosfati, formazzjoni ta’
metemoglobina b’aġenti eritroċitotossiċi, ormoni tat-tirojde (T3, T4) għal
tirotossikanti, proteina, LDH jew newtrofili f’ħasil tal-bronkoalveolari għal
partiċelli li ftit jinħallu li ma jagħmlux ħsara jew aerosols li jirritaw ilpulmun.

Studju ewlieni
14. L-istudju subkroniku ewlieni dwar tossiċità ġeneralment jikkonsisti fi tliet
livelli ta’ konċentrazzjoni, u wkoll kontrolli konkurrenti negattivi (arja)
u/jew ta’ vejjikoli skont il-ħtieġa (ara l-paragrafu 18). Id-dejta kollha dispo
nibbli għandha tkun utilizzata bħala għajnuna fl-għażla ta’ livelli adatti ta’
espożizzjoni, inklużi r-riżultati ta’ studji sistemiċi ta’ tossiċità, metaboliżmu
u kinetika (għandha ssir enfażi partikolari biex ikunu evitati livelli għoljin
ta’ konċentrazzjoni li jissaturaw proċessi kinetiċi). Kull grupp ta’ test ikollu
fih 10 rodituri rġiel u 10 nisa li jkunu esposti għall-kimika għall-ittestjar
għal 6 sigħat kuljum fuq bażi ta’ 5 ijiem fil-ġimgħa għal perjodu ta’ 13-il
ġimgħa (l-eżami jdum b’kollox mill-anqas 90 jum). L-annimali jistgħu
wkoll ikunu esposti 7 ijiem fil-ġimgħa (eż. meta l-ittestjar ikun ħa l-farma
ċewtiċi man-nifs). Jekk ikun magħruf li wieħed miż-żewġ sessi jkun aktar
suxxettibbli għal kimika partikolari għall-ittestjar, is-sessi jkunu jistgħu jiġu
esposti f’livelli differenti ta’ konċentrazzjoni biex isir l-aħjar użu millkonċentrazzjoni-rispons kif deskritt fil-paragrafu 15. Jekk speċijiet ta’ rodi
turi minbarra l-firien ikunu esposti mill-imnieħer biss, il-perjodi massimi ta’
espożizzjoni jistgħu jkunu aġġustati biex titnaqqas id-diffikultà speċifika
għal speċi partikolari. Għandu jkun ipprovdut motiv meta l-espożizzjoni
ddum anqas minn 6 sigħat/jum, jew meta jkun meħtieġ li jsir studju ta’
espożizzjoni mill-ġisem kollu li jdum aktar (eż. 22 siegħa/jum) (irreferi għal
GD 39) (2). M’għandux jingħata għalf matul il-perjodu ta’ espożizzzjoni
sakemm espożizzjoni ma ddumx aktar minn 6 sigħat. Jista’ jingħata l-ilma
matul l-espożizzjoni kollha mill-ġisem kollu.

15. Il-konċentrazzjonijiet immirati magħżulin għandhom jidentifikaw l-organu/i
mmirat(i) u juru konċentrazzjoni-rispons ċari:

— Il-livell għoli ta’ konċentrazzjoni għandu jirriżulta f’effetti tossiċi iżda
m’għandux jikkawża sinjali jew letalità li jdumu u li ma jħallux li ssir
evalwazzjoni li tagħmel sens.

— Il-livell(i) intermedju/i ta’ konċentrazzjoni għandhom ikunu spazjati biex
jipproduċu gradazzjoni ta’ effetti tossiċi bejn dawk tal-konċentrazzjoni
baxxa u dawk tal-konċentrazzjoni għolja.

— Il-livell baxx ta’ konċentrazzjoni għandu jipproduċi ftit jew ebda
evidenza ta’ tossiċità.

Qatliet Interim
16. Jekk ikunu ppjanati qatliet interim, l-għadd ta’ annimali f’kull livell ta’
konċentrazzjoni għandu jiżdied bl-għadd li jkollhom jinqatlu qabel ma
jitlesta l-istudju. Għandu jingħata l-motiv għal użu ta’ qatliet interim, u
analiżi ta’ statistika għandha tagħti spjegazzjoni sewwa tagħhom.
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Studju Satellitarju (Riversibbiltà)
17. Studju satellitarju (riversibbiltà) jista’ jintuża biex ikunu osservati r-river
sibbiltà, il-persistenza jew l-okkorrenza mdewma ta’ tossiċità għal perjodu
ta’ wara trattament ta’ tul xieraq, iżda ta’ mhux anqas minn 14-il jum.
Gruppi satellitarji (riversibbli) jikkonsistu f’10 rġiel u 10 nisa esposti
kontemporanjament mal-annimali tal-esperiment fl-istudju ewlieni. Gruppi
ta’ studju satellitarju (riversibbli) għandhom ikunu esposti għall-kimika
għall-ittestjar fl-ogħla livell ta’ konċentrazzjoni u għandu jkun hemm arja
konkurrenti u/jew kontrolli ta’ vejjikoli skont il-ħtieġa (ara l-paragrafu 18).

Annimali tal-Kontroll
18. L-annimali tal-kontroll negattiv (arja) konkurrenti għandhom ikunu
mmaniġġati b’mod identiku għall-grupp ta’ annimali tat-test ħlief li huma
jkunu esposti għal arja filtrata milli għal kimika għall-ittestjar. Meta l-ilma
jew sustanza oħra jintużaw biex jassistu biex tkun iġġenerata l-atmosfera
tat-test, fl-istudju għandu jkun inkluż grupp ta’ kontroll ta’ vejjikoli,
minflok grupp ta’ kontroll negattiv (arja). Kull meta jkun possibbli għandu
jintuża l-ilma bħala l-vejjikolu. Meta l-ilma jintuża bħala l-vejjikolu, l-anni
mali ta’ kontroll għandhom ikunu esposti għal arja bl-istess umdità relattiva
bħal tal-gruppi esposti. L-għażla ta’ vejjikolu adattat għandha tkun ibbażata
fuq studju minn qabel immexxi sewwa jew fuq dejta storika. Jekk it-tossi
ċità ta’ vejjikolu ma’ tkunx magħrufa sewwa, id-direttur tal-istudju jista’
jagħżel li juża kemm kontroll negattiv (arja), kif ukoll kontroll ta’ vejjikolu,
iżda dan għandu jkun skuraġġit ħafna Jekk dejta storika turi li vejjikolu ma
jkunx tossiku, f’dak il-każ ma jkunx hemm ħtieġa għal grupp ta’ kontroll
negattiv (arja) u għandu jintuża biss kontroll tal-vejjikolu. Jekk studju minn
qabel ta’ kimika għall-ittestjar ifformulata f’vejjikolu ma turi ebda tossiċità,
isegwi li l-vejjikolu ma jkunx tossiku fil-konċentrazzjoni ttestjata u għandu
jintuża dan il-kontroll ta’ vejjikolu.

KONDIZZJONIJIET TAL-ESPOŻIZZJONI
Amministrazzjoni tal-Konċentrazzjonijiet
19. L-annimali jkunu esposti għall-kimika għall-ittestjar bħala gass, fwar,
aerosol, jew taħlita tagħhom. L-istat fiżiku li jkollu jiġi ttestjat jiddependi
mill-proprjetajiet fiżikokimiċi tal-kimika għall-ittestjar, mill-konċentrazzjoni
jiet magħżulin, u/jew mill-forma fiżika li x’aktarx ħafna jkun hemm matul
it-trattament u l-użu tal-kimika għall-ittestjar. Il-kimiċi għall-ittestjar igros
kopiku u reattivi kimikament għandhom ikunu ttestjati f’kundizzjonijiet ta’
arja xotta. Għandha tingħata attenzjoni biex ikun evitat li jkunu ġġenerati
konċentrazzjonijiet esplussivi. Il-materjal tal-partiċelli jista’ jkun soġġett
għal proċessi mekkaniċi biex jitnaqqas id-daqs tal-partiċelli. Gwida ulterjuri
hija pprovduta f’GD 39 (2).

Distribuzzjoni tad-Daqs tal-Partiċelli
20. It-teħid tad-daqs tal-partiċelli għandu jsir għall-aerosols kollha u għall-fwar
li jista’ jikkondensa biex jifforma l-aerosols. Biex titħalla jkun hemm espo
żizzjoni tar-reġjuni kollha rilevanti tas-sistema respiratorja, huma rrakko
mandati aerosols b’dijametri ajrudinamiċi ta’ medjan tal-massa (MMAD)
f’firxa minn 1 sa 3 μm b’devjazzjoni ġeometrika standard (σg) fil-firxa
ta’ 1,5 sa 3,0 (4). Għalkemm għandu jsir sforz raġonevoli biex dan listandard jintlaħaq, għandu jkun ipprovdut ġudizzju espert jekk ma jkunx
jista’ jintlaħaq. Pereżempju, partiċelli ta’ dħaħen tal-metall ikunu iżgħar
minn dan l-istandard, u partiċelli u fibri ċċarġjati tad-dħaħen tal-metall
jistgħu jaqbżuh.
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Preparazzjoni tal-Kimika għall-Ittestjar f’Vejjikolu
21. Idealment, il-kimika għall-ittestjar għandha tiġi ttestjata mingħajr vejjikolu.
Jekk ikun meħtieġ jintuża vejjikolu biex ikunu ġġenerati l-konċentrazzjoni
adattata tal-kimika għall-ittestjar u d-daqs tal-partiċelli, l-ilma għandu
jingħata preferenza. Kull darba li kimika għall-ittestjar tinħall f’vejjikolu,
l-istabbiltà tagħha għandha tintwera.

MONITORAĠĠ TAL-KONDIZZJONIJIET TA’ ESPOŻIZZJONI
Fluss tal-Arja fil-Kamra
22. Il-fluss tal-arja mal-kamra ta’ espożizzjoni għandu jkun ikkontrollat sewwa,
immonitorjat kontinwament u rreġistrat mill-anqas kull siegħa matul kull
espożizzjoni. Il-monitoraġġ f’ħin reali tat-konċentrazzjoni atmosferika tattest (jew stabbiltà temporali) huwa kejl integrali tal-parametri dinamiċi
kollha u jipprovdi mezzi indiretti għall-kontroll tal-parametri rilevanti u
dinamiċi kollha tal-inalazzjoni. Jekk il-konċentrazzjoni tkun immonitorjata
f’ħin reali, il-frekwenza tal-kejl ta’ flussi ta’ arja tista’ titnaqqas sa kejl
wieħed għal kull espożizzjoni għal kull jum. Għandha tingħata konsideraz
zjoni speċjali biex ikun evitat teħid mill-ġdid ta’ nifs fil-kmamar għallimnieħer biss. Il-konċentrazzjoni tal-ossiġenu għandha tkun mill-anqas ta’
19 % u l-konċentrazzjoni ta’ dijossidu tal-karbonju m’għandhiex tkun aktar
minn 1 %. Jekk ikun hemm raġuni biex wieħed jemmen li dan l-istandard
ma jkunx jista’ jitlaħaq, il-konċentrazzjonijiet tal-ossiġenu u tad-dijossidu
tal-karbonju għandhom jitkejlu. Jekk il-kejlijiet fl-ewwel jum ta’ espożiz
zjoni juru li dawn il-gassijiet ikunu ta’ livelli tajbin, ma jkunux meħtieġa
aktar kejlijiet.

Temperatura tal-Kamra u Umdità Relattiva
23. It-temperatura tal-kamra għandha tinżamm għal 22 ± 3 °C. L-umdità relat
tiva fiż-żona fejn l-annimali jieħdu n-nifs, għal espożizzjonijiet kemm millimnieħer biss, kif ukoll mill-ġisem kollu, għandha tkun immonitorjata
kontinwament u rreġistrata kull siegħa matul kull espożizzjoni meta jkun
possibbli. L-umdità relattiva għandha preferibbilment tinżamm fil-firxa ta’
30 % sa 70 %, iżda din jew ma tkunx tista’ tintlaħaq (eż. meta jkunu
ttestjati taħlitiet abbażi ta’ ilma) jew ma tkunx tista’ titkejjel minħabba
interferenza minn kimika għall-ittestjar mal-Metodu ta’ Ttestjar.

Kimika għall-Ittestjar: Konċentrazzjoni Nominali
24. Kull meta jkun fattibbli, il-konċentrazzjoni nominal tal-kamra tal-espożiz
zjoni għandha tkun ikkalkulata u rreġistrata. Il-konċentrazzjoni nominali
hija l-massa ġġenerata ta’ kimika għall-ittestjar diviża bil-volum totali ta’
arja li tkun għaddiet mis-sistema tal-kamra tal-inalazzjoni. Il-konċentraz
zjoni nominali ma tintużax biex tikkaratterizza l-espożizzjoni tal-annimali,
iżda hija paragun tal-konċentrazzjoni nominali u l-konċentrazzjoni attwali
tagħti indikazzjoni tal-effiċjenza ta’ ġenerazzjoni tas-sistema tal-ittestjar, u,
għalhekk, tista’ tintuża biex jinkixfu problemi ta’ ġenerazzjoni.

Kimika għall-Ittestjar: Konċentrazzjoni attwali
25. Il-konċentrazzjoni attwali hija l-konċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar kif
ikun itteħdilha l-kampjun tagħha fiż-żona fejn l-annimali jieħdu n-nifs
f’kamra tal-inalazzjoni. Konċentrazzjonijiet attwali jistgħu jinkisbu jew
b’metodi speċifiċi (eż. teħid dirett ta’ kampjuni, metodi ta’ assorbiment
jew kimiċi reattivi u karatterizzazzjoni analitika sussegwenti) jew b’metodi
mhux speċifiċi bħal analiżi gravimetrika b’filtru. L-użu ta’ analiżi gravime
trika huwa aċċettabbli biss għal aerosols tat-trab b’komponent wieħed jew
għal aerosols ta’ likwidi ta’ volatilità baxxa u għandu jkun appoġġat minn
karatterizzazzjonijiet adattati ta’ qabel l-istudju speċifiċi għall-kimika għallittestjar. Il-konċentrazzjoni ta’ aerosols tat-trab b’ħafna komponenti tista’
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wkoll tkun iddeterminata b’analiżi gravimetrika. Iżda din teħtieġ dejta anali
tika li turi li l-kompożizzjoni ta’ materjal tal-ajru tkun simili għall-materjal
tal-bidu. Jekk din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli, tista’ tkun meħtieġa
analiżi mill-ġdid tal-kimika għall-ittestjar (idealment fl-istat tagħha fl-arja)
f’intervalli regolari waqt li jkun għaddej l-istudju. Għal aġenti aerosolizzati
li jistgħu jevaporaw jew jissubblimaw, għandu jintwera li l-fażijiet kollha
kienu nġabru bil-metodu magħżul.

26. Għandu jintuża lott wieħed tal-kimika għall-ittestjar sakemm idum l-istudju,
jekk ikun possibbli, u l-kampjun tat-test għandu jinħażen f’kundizzjonijiet li
jżommu l-purezza, l-omoġeneità u l-istabbiltà tiegħu. Qabel ma jinbeda listudju, għandu jkun hemm karatterizzazzjoni tal-kimika għall-ittestjar,
inkluża l-purezza tagħha, u jekk teknikament fattibbli, l-identità u l-kwanti
tajiet ta’ kontaminanti u impuritajiet identifikati. Dan jista’ jintwera biddejta li ġejja, iżda ma jkunx limitat għaliha: ħin ta’ ritenzjoni u erja relattiva
fl-ogħla livell, piż molekulari minn spettrometrija tal-massa jew minn
analiżi kromatografika ta’ gass, jew minn stimi oħra. Għalkemm l-identità
tal-kampjun tat-test mhix ir-responsabbiltà tal-laboratorju tat-test, ikun
prudenti għal-laboratorju tat-test li jikkonferma l-karatterizzazzjoni talisponser mill-anqas b’mod limitat (eż. lewn, natura fiżika, eċċ.).

27. L-atmosfera ta’ espożizzjoni għandha tinżamm kostanti daqs kemm ikun
prattikabbli. Jista’ jintuża apparat ta’ monitoraġġ f’ħin reali, bħal fotomiter
tal-aerosol għal aerosols jew analizzatur ta’ idrokarbur totali għal fwar biex
tintwera l-istabbiltà tal-kundizzjonijiet ta’ espożizzjoni. Konċentrazzjoni
attwali tal-kamra għandha titkejjel mill-anqas 3 darbiet matul kull jum ta’
espożizzjoni għal kull livell ta’ konċentrazzjoni. Jekk dan ma jkunx jista’
jsir minħabba rati limitati ta’ fluss ta’ arja jew minħabba konċentrazzjonijiet
baxxi, kampjun wieħed għal kull perjodu ta’ espożizzzjoni jkun aċċettabbli.
Idealment, dan il-kampjun għandu mbagħad jinġabar tul il-perjodu kollu ta’
espożizzzjoni. Il-kampjuni individwali tal-konċentrazzjoni tal-kamra jistgħu
jkollhom devjazzjoni mill-konċentrazzjoni medja tal-kamra b’mhux aktar
minn ± 10 % għall-gassijiet u l-fwar, u b’mhux aktar minn ± 20 % għallaerosols likwidi jew solidi. Il-ħin biex tinkiseb ekwilibrazzjoni tal-kamra
(t95) għandu jkun ikkalkulat u rrappurtat. Id-durata ta’ espożizzjoni tkopri
l-ħin li fih il-kimika għall-ittestjar tkun iġġenerata. Din tqis il-ħinijiet
meħtieġa biex jinkisbu l-ekwilibrazzjoni (t95) u d-degradazzjoni tal-kamra.
Gwida għal stima ta’ t95 tinsab f’GD 39 (2).

28. Għal taħlitiet kumplessi ħafna li jikkonsistu f’gassijiet/fwar u aerosols (eż.
atmosferi ta’ kombustjoni u kimiċi għall-ittestjar imħaddmin minn prodot
ti/mezzi ta’ użu finali b’għan speċifiku), kull fażi tista’ taġixxi b’mod
differenti f’kamra tal-inalazzjoni. Għalhekk għandha tintgħażel mill-anqas
sustanza indikatriċi waħda (analita), normalment l-ingredjent prinċipali attiv
fit-taħlita, ta’ kull fażi (gass/fwar u aerosol). Meta l-kimika għall-ittestjar
tkun taħlita, il-konċentrazzjoni analitika għandha tkun irrappurtata firrigward tat-taħlita totali, u mhux biss għall-ingredjent attiv jew għassustanza indikatriċi (analita). Informazzjoni addizzjonali dwar il-konċentraz
zjonijiet attwali tinsab f’GD 39 (2).

Kimika għall-Ittestjar: Distribuzzjoni tad-Daqs tal-Partiċelli
29. Id-distribuzzjoni tad-daqs tal-partiċelli tal-aerosols għandha tkun iddetermi
nata mill-anqas kull ġimgħa għal kull livell ta’ konċentrazzjoni billi jintuża
impattur kaskata jew strument alternattiv bħall-għodda ajrudinamika li tagħti
d-daqs tal-partiċelli (APS). Jekk tkun tista’ tintwera ekwivalenza tar-riżultati
miksubin minn impattur kaskata u mill-istrument alternattiv, f’dak il-każ listrument alternattiv ikun jista’ jintuża tul l-istudju kollu.
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30. It-tieni mezz, bħal filtru gravimetriku jew impinger/gas bubbler, għandu
jintuża flimkien mal-istrument primarju biex jikkonferma l-effiċjenza talistrument primarju fil-ġabra. Il-konċentrazzjoni tal-massa miksuba b’analiżi
tad-daqs ta’ partiċelli għandha tkun fil-limiti raġjonevoli tal-konċentrazzjoni
tal-massa miksuba b’analiżi b’filtru [ara GD 39 (2)]. Jekk tkun tista’ tint
wera ekwivalenza fil-konċentrazzjonijiet kollha ttestjati fil-fażi bikrija talistudju, f’dak il-każ il-kejlijiet ta’ konferma ulterjuri jistgħu jitħallew barra.
Biex jinżamm trattament xieraq tal-annimali, għandhom jittieħdu miżuri
biex tkun imminimizzata dejta inkonklussiva li tista’ twassal għal ħtieġa
ta’ ripetizzjoni ta’ studju.

31. It-teħid tad-daqs ta’ partiċelli għandu jsir għal fwar jekk ikun hemm xi
possibbiltà li tista’ tirriżulta kondensazzjoni ta’ fwar fil-formazzjoni ta’
aerosol, jew jekk jinstabu partiċelli f’atmosfera ta’ fwar b’potenzjal għal
fażijiet imħallta.

OSSERVAZZJONIJIET
32. L-annimali għandhom ikunu osservati klinikament qabel, matul, u wara lperjodu ta’ espożizzzjoni. Jistgħu jkunu indikati osservazzjonijet aktar ta’
spiss skont ir-rispons tal-annimali matul espożizzjoni. Meta l-osservazzjoni
tal-annimali tkun imfixkla bl-użu ta’ tubi ta’ trażżin tal-annimali, bi kmamar
għall-ġisem kollu mixgħulin ħażin, jew b’atmosferi opaki, l-annimali
għandhom ikunu osservati bir-reqqa wara l-espożizzjoni. L-osservazzjonijiet
qabel l-espożizzjoni tal-jum li jkun imiss tista’ tivvaluta kull riversibbiltà
jew effetti tossiċi li jkunu marru aktar għall-agħar.

33. L-osservazzjonijiet kollha jiġu rreġistrati b’reġistri individwali miżmumin
għal kull annimal. Meta annimali jinqatlu għal raġunijiet umani jew jinstabu
mejta, il-ħin tal-mewt għandu jiġi rreġistrat b’mod preċiż kemm jista’ jkun.

34. Osservazzjonijiet mal-ġenb tal-gaġġa għandhom jinkludi bidliet fil-ġilda u lpil, l-għajnejn, il-membrani mukużi; bidliet fis-sistema respiratorja u ċirku
latorja; bidliet fis-sistema nervuża; u bidliet f’attività somatomotorja u
xejriet ta’ mġiba. L-attenzjoni għandha tkun diretta għal osservazzjonijiet
ta’ tregħid, konvulżjonijiet, tbeżliq, dijarea, letarġija, rqad u koma. Il-kejl
tat-temparaturi tar-rektum jista’ jipprovdi evidenza li ssostni bradipnea
riflessa jew ipo/ipertermja relatati mat-trattament jew l-għeluq. Valutazzjo
nijiet addizzjonali jistgħu jkunu inklużi fil-protokoll ta’ studju bħal kinetika,
monitoraġġ bijoloġiku, funzjoni tal-pulmun, ritenzjoni ta’ materjali li ftit
jinħallu li jinġemgħu fit-tessut tal-pulmun u bidliet ta’ mġiba.

PIŻIJIET TAL-ĠISEM
35. Il-piżijiet tal-annimali indivdwali għandhom jiġu rreġistrati ftit qabel lewwel espożizzjoni (jum 0), u darbtejn fil-ġimgħa wara din (pereżempju:
nhar ta’ Ġimgħa u nhar ta’ Tnejn biex juru l-irkupru matul tmiem il-ġimgħa
mingħajr espożizzjoni jew matul intervall tal-ħin biex jippermetti valuaz
zjoni tat-tossiċità sistematika) jew fil-mument tal-mewt jew l-ewtanażja.
Jekk ma jkunx hemm effetti fl-ewwel 4 ġimgħat, il-piżijiet tal-ġisem jistgħu
jitkejlu kull ġimgħa għall-bqija tal-istudju. L-annimali satellitarji (river
sibbli) (jekk użati) għandhom jibqgħu jintiżnu kull ġimgħa tul il-perjodu
kollu ta’ rkupru. Fi tmiem l-istudju, l-annimali kollha għandhom jintiżnu ftit
qabel il-qatla biex titħalla ssir kalkulazzjoni imparzjali ta’ proporzjonijiet ta’
organi ma’ piżijiet tal-ġisem.

KONSUM TA’ IKEL U ILMA
36. Il-konsum tal-ikel għandu jitkejjel kull ġimgħa. Il-konsum tal-ilma wkoll
jista’ jitkejjel.
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PATOLOĠIJA KLINIKA
37. Valutazzjonijiet ta’ patoloġija klinika għandhom isiru għall-annimali kollha,
inklużi annimali ta’ kontrolli u satellitarji (riversibbli), meta jinqatlu. Lintervall ta’ ħin bejn tmiem espożizzjoni u ġbir ta’ demm għandu jiġi
rreġistrat, l-aktar meta l-kostituzzjoni mill-ġdid tal-punt ta’ tmiem indirizzat
tkun mgħaġġla. It-teħid ta’ kampjuni wara tmiem espożizzjoni huwa indikat
għal dawk il-parametri b’nofs ħajja plażmatika qasira (eż. COHb, CHE, u
MetHb).

38. It-Tabella 1 telenka l-parametri ta’ patoloġija klinika li ġeneralment ikunu
meħtieġa għall-istudji tossikoloġiċi kollha. L-analiżi tal-awrina ma tkunx
meħtieġa abbażi ta’ rutina, iżda tista’ ssir meta titqies utli bbażata fuq
tossiċità mistennija jew osservata. Id-direttur tal-istudju jista’ jagħżel li
jivvaluta parametri addizzjonali biex jikkaratterizza aħjar it-tossiċità ta’
kimika għall-ittestjar (eż. kolinesterażi, lipidi, ormoni, bilanċ ta’ aċidu/bażi,
metemoglobina jew korpi ta’ Heinz, kinażi tal-kreatina, proporzjon ta’
mjelojde/eritrojde, troponini, gassijiet ta’ demm arterjali, deidroġenażi lattat,
sorbital deidroġenażi, glutamat ta’ deidroġenażi u gamma glutamil transpep
tidażi).

Tabella 1
Parametri Standard ta’ Patoloġija Klinika
Ematoloġija

Għadd ta’ eritroċiti
Ematokrit
Konċentrazzjoni ta’ emoglobina
Emoglobina korpuskulari medja
Volum korpuskulari medju
Konċentrazzjoni ta’ emoglobina
korpuskulari medja
Retikuloċiti

Għadd totali ta’ lewkoċiti
Għadd differenzjali ta’ lewkoċiti
Għadd ta’ pjastrini
Potenzjal għal emboliżmu (agħżel
wieħed):
— Ħin protrombin
— Ħin ta’ emboliżmu
— Ħin tromboplastin parzjali

Kimika klinika

Glukożju (*)
Kolesterol totali
Trigliċeridi
Nitroġenu tal-urea tad-demm
Bilirubina totali
Kreatinina
Proteina totali
Albumina
Globulina

Aminotransferażi tal-alanina
Aspartate aminotransferażi
Fosfatażi alkalina
Potassju
Sodju
Kalċju
Fosforu
Klorur

Analiżi tal-awrina (fakultattiva)

Dehra (lewn u turbidità)
Volum
Gravità speċifika jew ożmolalità
pH

Proteina totali
Glukożju
Demm/ċelluli tad-demm

(*) Minħabba li perjodu ta’ sawm fit-tul jista’ jintroduċi parzjalità fil-kejl talglukożju għall-annimali ttrattati ma’ dawk ta’ kontroll, id-direttur tal-istudju
għandu jiddetermina jekk ikunx sewwa li jsajjem lill-annimali. Jekk jintuża
perjodu ta’ sawm, dan għandu jkun adattat għall-ispeċi użata; għall-far dan
jista’ jkun 16-il siegħa (sawm tul il-lejl). Id-determinazzjoni ta’ glukożju għassawm tista’ ssir wara sawm tul il-lejl matul l-aħħar ġimgħa ta’ espożizzjoni, jew
wara sawm tul il-lejl qabel awtopsja (f’dan l-aħħar każ flimkien mal-parametri
patoloġiċi kliniċi l-oħra kollha).
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39. Meta jkun hemm evidenza li s-sistema respiratorja inferjuri (jiġifieri, lalveoli) tkun is-sit primarju ta’ depożizzjoni u ritenzjoni, f’dak il-każ ilħasil tal-bronkoalveolari (BAL) jista’ jkun it-teknika ta’ għażla biex ikunu
analizzati kwantitattivament parametri b’effett ta’ doża abbażi ta’ ipoteżi li
jiffokaw fuq alveolitis, infjammazzjoni pulmonari, u fosfolipidożi. Dan
jippermetti li jkunu investigati sewwa bidliet ta’ doża-rispons u ta’ perkors
ta’ żmien meta jkun hemm ħsara alveolari. Il-fluwidu BAL jista’ jkun
analizzat għal għedud totali u differenzjali ta’ lewkoċiti, proteina totali u
deidroġenażi lattat. Parametri oħra li jistgħu jitqiesu huma dawk li jindikaw
ħsara liżosomali, fosfolipidożi, fibrożi u infjammazzjoni irritanti jew aller
ġika li tista’ tinkludi d-determinazzjoni ta’ ċitokines/kejmokines proinfjam
matorji. Il-kejlijiet BAL ġeneralment jikkumplimentaw ir-riżultati minn
eżamijiet ta’ istopatoloġija iżda ma jistgħux jeħdulhom posthom. Gwida
dwar kif isir ħasil tal-pulmuni tinsab f’GD 39 (2).

EŻAMI OFTALMOLOĠIKU
40. Bl-użu ta’ oftalmoskopju jew apparat ekwivalenti, eżamijiet oftalmoloġiċi
tal-fundus, tal-medja refrattiva, tal-iris u tal-konġuntiva għandhom isiru
għall-annimali kollha qabel l-amministrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar, u
għal gruppi kollha ta’ konċentrazzjoni għolja u ta’ kontrolli fit-tmiem. Jekk
jinstab li jkun hemm bidliet fl-għajnejn, l-annimali kollha fil-gruppi l-oħra
għandhom ikunu eżaminati, inkluż il-grupp satellitarju (riversibbiltà).

PATOLOĠIJA MAKROSKOPIKA U PIŻIJIET TA’ ORGANI
41. L-annimali kollha tat-test, inklużi dawk li jmutu matul it-test jew li
jitneħħew mill-istudju għal raġunijiet ta’ trattament xieraq tal-annimali,
għandhom ikunu soġġetti għal żvinar sħiħ (jekk ikun jista’ jsir) u għal
awtopsja makroskopika. Il-ħin bejn it-tmiem tal-aħħar espożizzjoni ta’
kull annimal u meta jinqatel għandu jiġi rreġistrat. Jekk ma tkunx tista’
ssir awtopsja minnufih wara li jkun instab annimal mejjet, l-annimal għandu
jitkessaħ (mhux iffriżat) f’temperatura baxxa biżżejjed biex tkun immini
mizzata l-awtoliżi. L-awtopsji għandhom isiru malajr kemm jista’ jkun,
normalment f’jum jew tnejn. Il-bidliet patoloġiċi makroskopiċi kollha
għandhom jiġu rreġistrati għal kull annimal b’attenzjoni partikolari għal
kull bidla fis-sistema respiratorja.

42. It-Tabella 2 telenka l-organi u t-tessuti li għandhom ikunu ppreservati
f’midjum adattat matul awtopsja makroskopika għal eżami istopatoloġiku.
Il-preservazzjoni tal-organi u tat-tessuti [mqegħdin flimkien] u ta’ kull
organu u tessut ieħor tkun fid-diskrezzjoni tad-direttur tal-istudju. L-organi
mitkubin b’tipa grassa għandhom jintraqmu u jintiżnu mxarbin malajr
kemm jista’ jkun wara d-dissezzjoni biex ikun evitat it-tnixxif. It-tirojde u
l-epididimi għandhom jintiżnu biss jekk ikun meħtieġ minħabba li ċ-ċelloli
mill-irqim jistgħu jfixklu l-evalwazzjoni istopatoloġika. It-tessuti u l-organi
għandhom jitqiegħdu f’10 % ta’ formalina newtralizzata jew f’fissattiv
adattat ieħor malli ssir l-awtopsja, u mhux f’anqas minn 24-48 siegħa
qabel l-irqim skont il-fissattiv li għandu jintuża.
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Tabella 2
Organi u Tessuti Ippreservati Matul Awtopsja Makroskopika
Adrenali

Esofagu

Aorta

[Basla tax-xamm]

Mudullun tal-għadam (u/jew aspirat frisk)

Ovarji

Moħħ (inklużi taqsimiet taċ-ċerebru, ċervel
lett, u medulla/meżoċefalu)

Frixa

Il-musrana l-għamja

Paratirojdi

Il-musrana l-ħoxna

Nerv periferali (xjatiku jew tibjali, preferib
bilment qrib muskolu)

Duwodenu

Pitwitarja

[Epididimi]

Prostata

[Għajnejn (retina, nerv ottiku) u tebqiet lgħajnejn]

Il-musrana d-dritta

Wirk u l-għadma tar-riġel
Il-bużżieqa tal-marrara (fejn ikun hemm)

Glandoli tal-bżieq
Bżieżaq seminali

[Glandoli ta’ Harder]

Ġilda

Qalb

Nerv vertebrali (ċervikali, midtoraċiku u
lumbari)

Ileu
Jejunum
Kliewi
[Glandoli tad-dmugħ (straorbitali)]
Larinġi (3 livelli inkluża l-bażi tal-epiglotta)

Milsa
Sternu
Stonku
Snien
Testikoli

Fwied
Timu
Pulmun (id-denduliet kollha f’livell wieħed,
inklużi l-bronki ewlenin)
Nodi limfatiċi mir-reġjun ilarju tal-pulmun,
speċjalment għal kimiċi f’partiċelli għallittestjar li ftit jinħallu. Għal eżamijiet
u/jew studji aktar fil-fond b’fokus immuno
loġiku, jistgħu jitqiesu nodi limfatiċi addizz
jonali, eż. dawk mir-reġjuni medjastinali,
ċervikali/submandibulari u/jew awrikulari.
Nodi limfatiċi (distali mill-portal ta’ dħul)
Glandola mammarja (mara)
Muskolu (koxxa)
Tessuti nażofarinġali (mill-anqas 4 livelli; 1
livell biex jinkludi l-kanal nażofarinġali u tTessut Limfojde b’Assoċjazzjoni Nażali
(NALT))

Tirojdi
[Lsien]
Trakea (mill-anqas 2 livelli inklużi taqsima
1 lonġitudinali tul il-karina u taqsima 1 tras
versali)
[Ureteru]
[Uretra]
Bużżieqa tal-awrina
Utru
Organu mmirat
Il-leżjonijiet u l-mases kollha kbar
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43. Il-pulmuni għandhom jitneħħew intatti, jintiżnu u jiddaħħlu b’fissattivi
adatti bi pressjoni ta’ 20-30 cm ta’ ilma biex ikun żgurat li tinżamm listruttura tal-pulmuni (5). Għandhom jinġabru taqsimiet għad-denduliet
kollha f’livell wieħed, inklużi l-bronki ewlenin, iżda jekk isir il-ħasil talpulmuni, id-dendula mhux maħsula għandha titqiegħed fit-taqsima bi tliet
livelli (mhux taqsimiet tas-serje).

44. Għandhom ikunu eżaminati mill-anqas 4 livelli tat tessuti nażofarinġali, li
wieħed minnhom għandu jinkludi l-kanal nażofarinġali (5) (6) (7) (8) (9)
biex jitħalla jsir eżami adegwat tal-epitelju mimli qxur, tranżizzjonali (respi
ratorju mhux vibrali), respiratorju (respiratorju vibrali) u tax-xamm, u tattessut limfatiku ta’ tisfija (NALT) (10) (11). Għandhom ikunu eżaminati
tliet livelli tal-larinġi, u wieħed minn dawn il-livelli għandu jinkludi l-bażi
tal-epiglotta (12). Għandhom ikunu eżaminati mill-anqas żewġ livelli tattrakea, inkluża taqsima waħda lonġitudinali tul il-karina minn fejn il-bronki
estrapulmonari jinqasmu fi tnejn u taqsima waħda trasversali.

ISTOPATOLOĠIJA
45. Evalwazzjoni istopatoloġika tal-organi u tat-tessuti kollha elenkati fitTabella 2 għandha ssir għall-gruppi ta’ kontroll u ta’ konċentrazzjoni għolja,
u bħall-annimali kollha li jmutu jew jinqatlu matul l-istudju. Għandha
tingħata attenzjoni partikulari lis-sistema respiratorja, organi mmirati u
leżjonijiet kbar. L-organi u t-tessuti li jkollhom leżjonijiet fil-grupp ta’
konċentrazzjoni għolja għandhom ikunu eżaminati fil-gruppi kollha. Iddirettur tal-istudju jista’ jagħżel li jagħmel evalwazzjonijiet istopatoliġiċi
għal gruppi addizzjonali biex juri rispons ċar ta’ konċentrazzjoni. Meta
jintuża grupp satellitarju (riversibbli), għandha ssir evalwazzjoni istopatolo
ġika għat-tessuti u l-organi kollha identifikati bħala li jkunu juru effetti filgruppi ttrattati. Jekk ikun hemm għadd eċċessiv ta’ mwiet bikrija jew
problemi oħra fil-grupp ta’ espożizzjoni għolja li jippreġudikaw is-sinifikat
tad-dejta, il-konċentrazzjoni aktar baxxa li jkun imiss għandha tkun eżami
nata istopatoloġikament. Għandu jsir sforz biex osservazzjonijiet gravi
jitqabblu ma’ sejbiet mikroskopiċi.

DEJTA U RAPPURTAR
Dejta
46. Għandha tkun ipprovduta dejta dwar annimali individwali dwar il-piżijiet
tal-ġisem, il-konsum ta’ ikel, il-patoloġija klinika, il-patoloġija makrosko
pika, il-piżijiet tal-organi u l-istopatoloġija. Dejta dwar osservazzjonijiet
kliniċi għandha tinġabar fil-qosor f’forma tabulari li turi għal kull grupp
tat-test l-għadd ta’ annimali użati, l-għadd ta’ annimali li jkunu wrew sinjali
speċifiċi ta’ tossiċità, l-għadd ta’ annimali li jkunu nstabu mejta matul it-test
jew li jkunu nqatlu għal raġunijiet umani, il-ħin tal-mewt ta’ kull annimal,
deskrizzjoni u perkors ta’ żmien ta’ effetti tossiċi u riversibbiltà, u sejbiet
minn awtopsji. Ir-riżultati kollha, kwantitattivi u inċidentali, għandhom
ikunu evalwati b’metodu ta’ statistika adattat. Jista’ jintuża kull metodu
ta’ statistika ġeneralment aċċettat u l-metodi ta’ statistika għandhom jint
għażlu matul it-tfassil tal-istudju.

Rapport tat-Test
47. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja, skont il-każ:

Annimali tat-test u trobbija

— Deskrizzjoni tal-kundizzjonijiet tal-gaġġa, inkluż: għadd (jew bidla flgħadd) tal-annimali għal kull gaġġa, materjal għall-irqad, temperatura
ambjentali u umdità relattiva, fotoperjodu u identifikazzjoni tad-dieta.
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— Speċi/razza użata u ġustifikazzjoni għall-użu ta’ speċi minbarra l-far;
Jistgħu jkunu pprovduti sors u dejta storika, jekk ikunu għal annimali
esposti f’kundizzjonijiet simili ta’ espożizzjoni, abitazzjoni u sawm.
— Għadd, età u sess tal-annimali.
— Metodu ta’ każwalità.
— Deskrizzjoni ta’ kull kondizzjonament qabel it-test inklużi dieta,
kwarantina u trattament għall-mard.
Kimika għall-ittestjar
— Natura fiżika, purezza, u, fejn ikun rilevanti, proprjetajiet fiżikokimiċi
(inkluża isomerizzazzjoni).
— Dejta ta’ identifikazzjoni u n-Numru tar-Reġistru tal-Chemical Abstract
Services (CAS), jekk ikunu magħrufa;
Vejjikolu
— Ġustifikazzjoni għal użu ta’ vejjikolu u ġustifikazzjoni għal għażla talvejjikolu (jekk ma jkunx ilma);
— Dejta storika jew konkurrenti li turi li l-vejjikolu ma jfixkilx ir-riżultat
tal-istudju;
Kamra tal-inalazzjoni
— Deskrizzjoni dettaljata tal-kamra tal-inalazzjoni inkluż volum u dija
gramma.
— Sors u deskrizzjoni ta’ tagħmir użati għall-espożizzjoni tal-annimali kif
ukoll għall-ġenerazzjoni tal-atmosfera.
— Tagħmir għall-kejl tat-temperatura, umdità, daqs ta’ partiċelli u konċen
trazzjoni attwali;
— Sors ta’ arja u sistema użata għal kondizzjonament.
— Metodi użati għall-kalibrazzjoni ta’ tagħmir biex tkun żgurata atmosfera
omoġenea tat-test.
— Differenza ta’ pressjoni (pożittiva jew negattiva).
— Portijiet ta’ espożizzjoni għal kull kamra (imnieħer biss); post tattqegħid tal-annimali fil-kamra (ġisem kollu).
— Stabbiltà tal-atmosfera tat-test.
— Post tas-sensuri tat-temperatura u tal-umdità u teħid ta’ kampjuni talatmosfera tat-test fil-kamra;
— Trattament ta’ arja pprovduta/estratta.
— Rati ta’ fluss tal-arja, rata ta’ fluss ta’ arja/port ta’ espożizzjoni (mnieħer
biss), jew toqol tal-annimali/kamra (ġisem kollu).
— Ħin għall-ekwilibriju tal-kamra tal-inalazzjoni (t95).
— Għadd ta’ bidliet fil-volum kull siegħa;
— Apparati ta’ metraġġ (jekk applikabbli).
Dejta tal-espożizzjoni
— Motiv għal għażla ta’ konċentrazzjoni mmirata fl-istudju ewlieni.
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— Konċentrazzjonijiet nominali (massa totali tal-kimika għall-ittestjar iġġe
nerata għal ġol-kamra tal-inalazzjoni diviża bil-volum ta’ arja li tkun
għaddiet mill-kamra).
— Konċentrazzjonijiet attwali tal-kimika għall-ittestjar miġbura miż-żona
tal-inalazzjoni tal-annimali; għal taħlitiet li jipproduċu forom fiżiċi etero
ġenji (gassijiet, fwar, aerosols); kull waħda tista’ tkun analizzata sepa
ratament.
— Il-konċentrazzjonijiet kollha tal-arja għandhom ikunu rrappurtati f’uni
tajiet ta’ massa (mg/l mg/m3, eċċ.) milli f’unitajiet ta’ volum (ppm, ppb,
eċċ.).
— Distribuzzjoni tad-daqs tal-partiċelli, dijametru ajrudinamiku ta’ medjan
tal-massa (MMAD), u devjazzjoni ġeometrika standard (σg), inkluż ilmetodi ta’ kalkulazzjoni tagħhom. Analiżi waħda għal kull daqs ta’
partiċelli għandha tkun irrappurtata.
Kundizzjonijiet tat-test
— Dettalji tal-preparazzjoni tal-kimika għall-ittestjar, inklużi dettalji ta’
kwalunkwe proċedura użata biex jitnaqqas id-daqs tal-partiċelli ta’
materjali solidi jew biex ikunu ppreparati soluzzjonijiet tal-kimika
għall-ittestjar.
— Deskrizzjoni (preferibbilment inkluża dijagramma) tat-tagħmir użat biex
tkun iġġenerata l-atmosfera tat-test u biex l-annimali jkunu esposti għallatmosfera tat-test.
— Dettalji tat-tagħmir użat biex jimmonitorja t-temperatura tal-kamra, lumdità u l-fluss ta’ arja fil-kamra (jiġifieri żvilupp ta’ kurva ta’ kalibraz
zjoni).
— Dettalji tat-tagħmir użat biex jinġabru kampjuni għad-determinazzjoni
tal-konċentrazzjoni tal-kamra u d-distribuzzjoni tad-daqs tal-partiċelli.
— Dettalji tal-metodu analitiku kimiku użat u tal-validazzjoni tal-metodu
(inkluża l-effiċjenza fl-irkupru tal-kimika għall-ittestjar mill-midjum tatteħid tal-kampjuni);
— Metodu ta’ każwalità fl-assenjazzjoni ta’ annimali lil gruppi ta’ ttestjar u
ta’ kontroll.
— Dettalji tal-kwalità tal-ikel u tal-ilma (inklużi tip ta’ dieta/sors, sors talilma).
— Il-motiv għall-għażla tal-konċentrazzjonijiet tat-test.
Riżultati
— Tabulazzjoni tat-temperatura tal-kamra, l-umdità u l-fluss tal-arja.
— Tabulazzjoni tad-dejta ta’ konċentrazzjoni nominali u attwali tal-kamra.
— Tabulazzjoni ta’ dejta dwar id-daqs tal-partiċelli, inklużi dejta ta’ ġbir
ta’ kampjuni analitiċi, distribuzzjoni tad-daqs tal-partiċelli u kalkulaz
zjonijiet tal-MMAD u σg.
— Tabulazzjoni ta’ dejta dwar rispons u ta’ livell ta’ konċentrazzjoni għal
kull annimal (jiġifieri, annimali li juru sinjali ta’ tossiċità, inklużi morta
lità, natura, severità, iż-żmien meta jfaqqgħu u durata tal-effetti).
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— Tabulazzjoni tal-piżijiet individwali ta’ kull annimal.
— Tabulazzjoni tal-konsum tal-ikel
— Tabulazzjoni ta’ dejta ta’ patoloġija klinika
— Sejbiet minn awtopsji u sejbiet istopatoloġiċi għal kull annimal, jekk
disponibbli.
Diskussjoni u interpretazzjoni tar-riżultati
— Għandha ssir enfażi partikolari għad-deskrizzjoni tal-metodi użati biex
jissodisfaw il-kriterji ta’ dan il-Metodu ta’ Ttestjar, eż. il-konċentraz
zjoni limitata jew id-daqs tal-partiċelli.
— Għandu jkun indirizzat jekk jistax ikun hemm respirazzjoni fil-partiċelli,
meqjusin is-sejbiet globali, speċjalment jekk il-kriterji tad-daqs tal-parti
ċelli ma setgħux jitħarsu;
— Il-konsistenza tal-metodi użati biex ikunu ddeterminati l-konċentrazzjo
nijiet nominali u attwali, u r-relazzjoni ta’ konċentrazzjoni attwali malkonċentrazzjoni nominali għandhom ikunu inklużi fil-valutazzjoni
globali tal-istudju;
— Il-kawża probbbali tal-mewt u l-modalità predominanti tal-azzjoni (siste
mika versus lokali) għandhom ikunu indirizzati.
— Għandha tingħata spjegazzjoni jekk kienx hemm ħtieġa li b’mod uman
jinqatlu annimali muġugħa jew li jkunu wrew sinjali ta’ diffikultà u li
jdumu, abbażi tal-kriterji fid-Dokument ta’ Gwida tal-OECD dwar ilPunti ta’ Tmiem b’Mod Uman (3).
— L-organu/i mmirat(i) għandu/hom jiġi/u identifikat/i.
— NOAEL u LOAEL għandhom ikunu ddeterminati.
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(ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 463
▼M4
Appendiċi 1
DEFINIZZJONI
Kimika għall-Ittestjar: Kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata bl-użu ta’ dan
il-Metodu ta’ Ttestjar.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 464
▼M4
B.30.

STUDJI DWAR TOSSIĊITÀ KRONIKA

DAĦLA
1.

Dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa ekwivalenti għal-Linja Gwida tat-Test (TG)
452 (2009) tal-OECD. It-TG 452 oriġinali kienet adottata fl-1981. L-iżvi
lupp ta’ dan il-Metodu ta’ Ttestjar B.30 rivedut tqies li kien meħtieġ biex
jirrifletti żviluppi reċenti fil-qasam tat-trattament xieraq tal-annimali u ta’
rekwiżiti regolatorji (1) (2) (3) (4). L-aġġornament ta’ dan il-Metodu ta’
Ttestjar B.30 twettaq flimkien ma’ reviżjonijiet tal-Kapitolu B.32 ta’ dan lAnness: Studji dwar il-Karċinoġeniċità u tal-Kapitolu B.33 ta’ dan l-Anness,
Studji Kombinati dwar Tossiċità Kronika/karċinoġeniċità, bil-għan li
jinkiseb tagħrif addizzjonali mill-annimali użati fl-istudju u li jingħataw
aktar dettalji dwar l-għażla tad-doża. Dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa
mfassal biex jintuża fl-ittestjar ta’ firxa wiesgħa ta’ kimiċi, inkluż pestiċidi
u kimiċi industrijali.

2.

Il-maġġoranza tal-istudji dwar tossiċità kronika jsiru fi speċijiet ta’ rodituri,
u dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa, għalhekk, maħsub biex japplika primar
jament għal studji magħmulin f’dawn l-ispeċijiet. Jekk studji bħal dawn
ikunu meħtieġa fi speċijiet ta’ annimali mhux rodituri, il-prinċipji u l-proċe
duri li l-profil tagħhom jinsab f’dan il-Metodu ta’ Ttestjar, flimkien ma’
dawk li l-profil tagħhom jinsab fil-Kapitolu B.27 ta’ dan l-Anness: Studju
dwar Tossiċità Orali f’Annimali Mhux Rodituri ta’ Doża Ripetuta għal 90
jum (5), jistgħu wkoll ikunu applikati, b’modifiki xierqa, skont il-profil
tagħhom fid-Dokument ta’ Gwida Nru 116 tal-OECD dwar Tfassil u
Twettiq ta’ Studji dwar Tossiċità Kronika u Karċinoġeniċità (6).

3.

It-tliet rotot ewlenin ta’ amministrazzjoni użati fi studji dwar tossiċità
kronika huma orali, dermali u ta’ inalazzjoni. L-għażla tar-rotta ta’ ammi
nistrazzjoni tiddependi mill-karatteristiċi fiżiċi u kimiċi tal-kimika għallittestjar u mir-rotta predominanti ta’ espożizzjoni umana. Informazzjoni
addizzjonali dwar l-għażla ta’ rotta ta’ espożizzjoni hija pprovduta fidDokument ta’ Gwida Nru 116 tal-OECD (6).

4.

Dan il-Metodu ta’ Ttestjar jiffoka fuq espożizzjoni permezz tar-rotta orali,
ir-rotta li komunement l-aktar li tintuża fi studji dwar tossiċità kronika.
Filwaqt li studji fit-tul dwar tossiċità kronika li jinvolvu espożizzjoni
permezz tar-rotot dermali u ta’ inalazzjoni jistgħu wkoll ikunu meħtieġa
għall-valutazzjonijiet tar-riskju għas-saħħa tal-bniedem u/jew jistgħu jkunu
rikjesti f’ċerti reġimi regolatorji, iż-żewġ rotot ta’ espożizzjoni jinvolvu
kumplessità teknika konsiderevoli. Studji bħal dawn ikun jeħtiġilhom
jitfasslu abbażi ta’ każ każ, għalkemm il-Metodu ta’ Ttestjar li l-profil
tiegħu jidher hawn għall-valutazzjoni u l-evalwazzjoni ta’ tossiċità kronika
b’amministrazzjoni orali jista’ jifforma l-bażi ta’ protokoll għal studji dwar
inalazzjoni u/jew dermali, fir-rigward ta’ rakkomandazzjonijiet għal perjodi
ta’ trattament, parametri kliniċi u patoloġiċi, eċċ. Hemm gwida tal-OECD
dwar l-amministrazzjoni ta’ kimiċi għall-ittestjar bir-rotot ta’ inalazzjoni (6)
(7) u dermali (6). Il-Kapitolu B.8 ta’ dan l-Anness (8) u l-Kapitolu B.29 ta’
dan l-Anness (9), flimkien mad-Dokument ta’ Gwida tal-OECD dwar
ittestjar ta’ inalazzjoni akuta (7), għandhom ikunu kkonsultati b’mod speċi
fiku fit-tfassil ta’ studji għal tul itwal ta’ żmien li jinvolvu espożizzjoni
permezz tar-rotta tal-inalazzjoni. Il-Kapitolu B.9 ta’ dan l-Anness (10)
għandu jkun ikkonsultat fil-każ ta’ ttestjar magħmul bir-rotta dermali.
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5.

L-istudju dwar tossiċità kronika jipprovdi informazzjoni dwar il-perikli
għas-saħħa li jista’ jkun hemm li x’aktarx jinqalgħu minn espożizzjoni
ripetuta tul parti konsiderevoli mill-ħajja kollha tal-ispeċi użata. L-istudju
għandu jipprovdi informazzjoni dwar l-effetti tossiċi tal-kimika għallittestjar; jindika organi mmirati u l-possibbiltà ta’ akkumulazzjoni. Jista’
jipprovdi wkoll stima tal-livell bla effett ħażin osservat li tista’ tintuża
biex ikunu stabbiliti kriterji ta’ sikurezza għal espożizzjoni umana. Qed
issir enfażi wkoll dwar il-ħtieġa ta’ osservazzjonijiet kliniċi li jixirqu talannimali, biex tinkiseb kemm jista’ jkun informazzjoni.

6.

L-għanijiet tal-istudji koperti minn dan il-Metodu ta’ Ttestjar jinkludu:

— L-identifikazzjoni tat-tossiċità kronika ta’ kimika għall-ittestjar;

— L-identifikazzjoni tal-organi mmirati;

— Il-karatterizzazzjoni tar-relazzjoni ta’ doża-rispons;

— L-identifikazzjoni ta’ livell bla effett ħażin osservat (NOAEL) jew punt
ta’ tluq biex tkun stabbilita Doża ta’ Riferiment (BMD);

— It-tbassir ta’ effetti ta’ tossiċità kronika f’livelli ta’ espożizzjoni umana;

— Il-forniment ta’ dejta biex ikunu ttestjati ipoteżijiet dwar modalità ta’
azzjoni (6).

KONSIDERAZZJONIJIET INIZJALI
7.

Fil-valutazzjoni u l-evalwazzjoni tal-karatteristiċi tossikoloġiċi ta’ kimika
għall-ittestjar, l-informazzjoni kollha disponibbli dwar il-kimika għallittestjar għandha titqies mil-laboratorju tal-ittestjar qabel ma jsir l-istudju,
biex it-tfassil tal-istudju jiffoka fuq l-ittestjar b’aktar effiċjenza għallpotenzjal ta’ tossiċità kronika u biex l-użu tal-annimali jkun mill-anqas.
Informazzjoni li għandha tassisti fit-tifsila tal-istudju tinkludi l-identità, listruttura tal-kimika u l-proprjetajiet fiżikokimiċi tal-kimika għall-ittestjar;
kull informazzjoni dwar il-modalità ta’ azzjoni; riżultati ta’ kull test ta’
tossiċità in vitro jew in vivo; użu/ijiet antiċipat(i) u potenzjal għal espożiz
zjoni umana; dejta (Q)SAR disponibbli u dejta tossikoloġika dwar kimiċi
relatati strutturalment; dejta tossikokinetika disponibbli (doża waħda u wkoll
kinetika ta’ doża ripetuta meta tkun disponibbli) u dejta derivata minn studji
oħra ripetuti ta’ espożizzjonijiet. Id-determinazzjoni ta’ tossiċità kronika
għandha ssir biss wara li tkun inkisbet informazzjoni inizjali dwar tossiċità
minn doża ripetuta għal 28 jum u/jew minn testijiet ta’ tossiċità għal 90
jum. Approċċ ta’ ttestjar f’fażijiet għal ittestjar ta’ tossiċità kronika għandu
jitqies bħala parti mill-valutazzjoni globali tal-effetti potenzjali ħżiena għassaħħa ta’ kimika partikolari għall-ittestjar (11) (12) (13) (14).

8.

Il-metodi ta’ statistika l-aktar adatti għall-analiżi ta’ riżultati, meqjusin ittifsila u l-għanijiet sperimentali, għandhom ikunu stabbiliti qabel ma
jingħata bidu għall-istudju. Kwistjonijiet li għandhom jitqiesu jinkludu
jekk l-istatistika għandhiex tinkludi aġġustament għal sopravivenza u analiżi
fil-każ ta’ tmiem ħesrem ta’ grupp wieħed jew aktar. Gwida dwar l-analiżi
xierqa ta’ statistika u referenzi ewlenin għal metodi ta’ statistika aċċettati
internazzjonalment jingħataw fid-Dokument ta’ Gwida Nru 116 (6), u wkoll
fid-Dokument ta’ Gwida Nru 35 dwar l-analiżi u l-evalwazzjoni ta’ studji
dwar Tossiċità Kronika u Karċinoġeniċità (15).
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9.

Meta jkun qed isir studju dwar tossiċità kronika, il-prinċipji u l-konsideraz
zjonijiet ta’ gwida li l-profil tagħhom jinsab fid-Dokument ta’ Gwida
Nru 19 tal-OECD dwar l-għarfien, il-valutazzjoni u l-użu ta’ sinjali kliniċi
bħala punti ta’ tmiem b’mod uman għal annimali għall-esperimenti użati
f’evalwazzjoni tas-sikurezza (16), b’mod partikolari l-paragrafu 62 tiegħu,
għandhom ikunu segwiti dejjem. Dan il-paragrafuq jiddikjara li “Fi studji li
jinvolvu dożaġġ ripetut, meta annimal juri sinjali kliniċi li huma progres
sivi, u jwasslu għal iktar deterjorament fil-kundizzjoni, għandha tittieħed
deċiżjoni infurmata dwar jekk l-annimal għandux jinqatel b’mod uman jew
le. Id-deċiżjoni għandha tinkludi konsiderazzjoni tal-valur tal-informazzjoni
li għandha tinkiseb mill-manutenzjoni kontinwata ta’ dak l-annimal flistudju, relattiv għall-kundizzjoni ġenerali tiegħu. Jekk tittieħed deċiżjoni
biex l-annimal jibqa fit-test, il-frekwenza tal-osservazzjonijiet għandha
tiżdied, skont il-bżonn. Jista’ jkun possibbli wkoll, mingħajr ma jaffettwa
b’mod avvers l-iskop tat-test, li d-dożaġġ jieqaf temporanjament jekk dan
ħa jtaffi l-uġigħ jew l-iskumdità, jew li tonqos id-doża tat-test.”

10. Gwida dettaljata u diskussjoni dwar il-prinċipji tal-għażla ta’ doża għal
studji dwar tossiċità kronika u karċinoġeniċità tinsab fid-Dokument ta’
Gwida Nru 116 (6), kif ukoll f’żewġ pubblikazzjonijiet tal-Internazzjonali
Life Sciences Institute (17) (18). L-istrateġija bażika tal-għażla tad-doża
tkun tiddependi mill-għan jew għanijiet primarji tal-istudju (il-paragrafu
6). Fl-għażla ta’ livelli xierqa ta’ doża, għandu jinkiseb bilanċ bejn tgħarbil
ta’ perikli minn naħa waħda u karatterizzazzjoni ta’ risponsi għal dożi baxxi
u r-rilevanza tagħhom minn naħa l-oħra. Dan huwa partikolarment rilevanti
fis-sitwazzjoni fejn ikollu jsir studju konġunt ta’ tossiċità kronika u karċi
noġeniċità (il-Kapitolu B.33 ta’ dan l-Anness) (il-paragrafu 11).

11. Għandha tingħata konsiderazzjoni li jsir studju konġunt ta’ tossiċità kronika
u karċinoġeniċità (il-Kapitolu B.33 ta’ dan l-Anness), milli eżekuzzjoni
separata ta’ studju dwar tossiċità kronika (dan il-Metodu ta’ Ttestjar
B.30) u studju tal-karċinoġeniċità (il-Kapitolu B.32 ta’ dan l-Anness). Ittest konġunt jipprovdi aktar effiċjenza fir-rigward ta’ ħin u spejjeż imqab
blin ma’ meta jsiru żewġ studji separati, mingħajr ħsara għall-kwalità taddejta fil-fażi kronika jew fil-fażi ta’ karċinoġeniċità. Iżda għandhom jitqiesu
sewwa l-prinċipji ta’ għażla ta’ doża (paragrafi 9 u 20-25) meta jsir studju
konġunt ta’ tossiċità kronika u karċinoġeniċità (il-Kapitolu B.33 ta’ dan lAnness), u huwa rikonoxxut ukoll li jistgħu jkunu meħtieġa studji separati
f’ċerti oqfsa regolatorji.

12. Definizzjonijiet użati fil-kuntest ta’ dan il-Metodu ta’ Ttestjar jinsabu flaħħar ta’ dan il-kapitolu u fid-Dokument ta’ Gwida Nru 116 (6).

PRINĊIPJU TAT-TEST
13. Il-kimika għall-ittestjar tkun amministrata kuljum f’dożi gradwati lil diversi
gruppi ta’ annimali għall-esperimenti, normalment għal perjodu ta’ 12-il
xahar, għalkemm jistgħu jintgħażlu wkoll perjodi itwal jew aqsar skont
rekwiżiti regolatorji (ara l-paragrafu 33). Dan il-perjodu jintgħażel li jkun
twil biżżejjed biex kull effett ta’ tossiċità kumulattiva jsir jidher, mingħajr leffetti ta’ taħwid ta’ bidliet ġerjatriċi. Devjazzjonijiet minn perjodu ta’
espożizzjoni ta’ 12-il xahar għandhom ikunu ġġustifikati, l-aktar fil-każ
ta’ perjodi aqsar. Il-kimika għall-ittestjar normalment tkun amministrata
bir-rotta orali għalkemm l-ittestjar bir-rotta tal-inalazzjoni jew dermali
jista’ wkoll ikun adattat. It-tifsila tal-istudju tista’ tinkludi wkoll qatla
interim waħda jew aktar, eż. fit-3 jew fis-6 xahar, u jistgħu jkunu inklużi
gruppi addizzjonali ta’ annimali biex dan isir (ara l-paragrafu 19). Matul ilperjodu ta’ amministrazzjoni l-annimali jkunu osservati mill-qrib għal sinjali
ta’ tossiċità. L-annimali li jmutu jew li jinqatlu matul it-test issirilhom
awtopsja u, fit-tmiem tat-test, annimali li jkunu baqgħu ħajjin jinqatlu u
ssirilhom awtopsja.
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DESKRIZZJONI TAL-METODU
Għażla ta’ speċi tal-annimali
14. Dan il-Metodu ta’ Ttestjar primarjament ikopri l-valutazzjoni u l-evalwaz
zjoni ta’ tossiċità kronika f’rodituri (ara l-paragrafu 2), għalkemm huwa
rikonoxxut li studji simili f’annimali mhux rodituri jistgħu jkunu rikjesti
f’ċerti reġimi regolatorji. L-għażla ta’ speċi għandha tkun iġġustifikata. Ittfassil u t-twettiq ta’ studji dwar tossiċità kronika fi speċijiet ta’ annimali
mhux rodituri, meta jkunu meħtieġa, għandhom ikunu bbażati fuq il-prin
ċipji li l-profil tagħhom jinsab f’dan il-Metodu ta’ Ttestjar flimkien ma’
dawk fil-Kapitolu B.27 ta’ dan l-Anness, Studju dwar Tossiċità Orali
f’Annimali Mhux Rodituri ta’ Doża Ripetuta għal 90 jum (5). Informazzjoni
addizzjonali dwar għażla ta’ speċi u razza hija pprovduta fid-Dokument ta’
Gwida Nru 116 (6).

15. F’dan il-Metodu ta’ Ttestjar, l-ispeċi ppreferuta ta’ rodituri huwa l-far,
għalkemm jistgħu jintużaw speċijiet oħra ta’ rodituri, eż. il-ġurdien. Firien
u ġrieden kienu l-mudelli ppreferuti għall-esperimenti minħabba l-ħajja
relattivament qasira tagħhom, l-użu kbir li jsir minnhom fi studji farmako
loġiċi u tossikoloġiċi, is-suxxettibbiltà tagħhom għal induzzjoni ta’ tumur u
li minnhom hemm razez karatterizzati biżżejjed. Bħala konsegwenza ta’
dawn il-karatteristiċi, hemm ammont kbir ta’ informazzjoni dwar il-fiżjolo
ġija u l-patoloġija tagħhom. Għandhom jintużaw annimali adulti żgħażagħ
f’saħħithom ta’ razez li komunement jintużaw fil-laboratorju. L-istudju dwar
tossiċità kronika għandu jkun magħmul f’annimali mill-istess razza u sors
bħal dawk użati fi studju/i preliminari dwar tossiċità li jdum(u) anqas. Innisa m’għandhomx ikunu welldu u m’għandhomx ikunu tqal.

Kundizzjonijiet tal-abitazzjoni u l-għalf
16. L-annimali jistgħu jitqiedu jabitaw individwalment, jew jitqiegħdu f’gaġeġ
fi gruppi żgħar tal-istess sess; abitazzjoni individwali għal kull annimal
għandha titqies biss jekk dan ikun ġustifikat xjentifikament (19) (20)
(21). Il-gaġeġ għandhom ikunu rranġati b’mod li jkunu mminimizzati leffetti li jista’ jkun hemm minħabba t-tqegħid ta’ gaġeġ. It-temperatura
fil-kamra tal-esperimenti tal-annimali għandha tkun 22 °C (± 3 °C). Għal
kemm l-umdità relattiva għandha tkun mill-anqas 30 % u preferibbilment
ma taqbiżx 70 % minbarra matul il-ħasil tal-kamra, il-mira għandha tkun ta’
50-60 %. Id-dawl għandu jkun artifiċjali, bis-sekwenza tkun ta’ 12-il siegħa
dawl, 12-il siegħa dlam. Dwar l-għalf, jistgħu jintużaw dieti konvenzjonali
tal-laboratorju bi provvista bla limitu ta’ ilma tax-xorb. Id-dieta għandha
tissodisfa l-ħtiġijiet nutrizzjonali kollha tal-ispeċi ttestjata u l-kontenut ta’
kontaminanti tad-dieta, inklużi iżda mhux limitatament għal residwi ta’
pestiċidi, sustanzi organiċi niġġiesa persistenti, fitoestroġeni, metalli tqal u
mikotossini, li jistgħu jinfluwenzaw ir-riżultat tat-test, għandu jkun baxx
kemm jista’ jkun. Informazzjoni analitika dwar il-livelli ta’ kontaminanti
tan-nutrijent u tad-dieta għandha tkun iġġenerata perjodikament, millanqas fil-bidu tal-istudju u meta jkun hemm bidla fil-lott użat, u għandha
tkun inkluża fir-rapport finali. Bl-istess mod għandha tkun ipprovduta infor
mazzjoni analitika dwar l-ilma tax-xorb użat fl-istudju. L-għażla ta’ dieta
tista’ tkun influwenzata mill-ħtieġa li tkun żgurata taħlita adattata ta’ kimika
għall-ittestjar u biex ikunu sodisfatti l-ħtiġijiet nutrizzjonli tal-annimali meta
l-kimika għall-ittestjar tkun amministrata permezz tar-rotta tad-dieta.

Preparazzjoni tal-annimali
17. Għandhom jintużaw annimali f’saħħithom, li jkunu ġew akklimatizzati għal
kundizzjonijiet tal-laboratorju għal mill-anqas 7 ijiem li ma kinux soġġetti
għal proċeduri sperimentali qabel. Fil-każ ta’ rodituri, id-dożaġġ tal-anni
mali għandu jibda malajr kemm jista’ jkun wara ftim u akklimatazzjoni u
preferibbilment qabel ma l-annimali jkun għandhom 8 ġimgħat. L-annimali
tat-test għandhom ikunu kkaratterizzati fir-rigward ta’ speċi, razza, sors,
sess, piż u età. Malli jinbeda l-istudju, il-varjazzjoni fil-piż għal kull sess
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tal-annimali użati għandha tkun minimali u ma taqbiżx ± 20 % tal-piż
medju tal-annimali kollha fl-istudju, separatament għal kull sess. L-annimali
għandhom ikunu assenjati b’mod każwali lill-gruppi ta’ kontroll u tratta
ment. Wara l-każwalità, m’għandux ikun hemm differenzi sinifikanti filpiżijiet medji tal-ġisem bejn gruppi f’kull sess. Jekk ikun hemm differenzi
sinifikanti ta’ statistika, f’dak il-każ il-proċedura ta’ każwalità għandha tkun
ripetuta, jekk ikun possibbli. Kull annimal għandu jkun assenjat numru ta’
identifikazzjoni uniku, u jkun immarkat b’mod permanenti b’dan in-numru
b’tatù, b’impjant ta’ mikroċipp jew b’metodu ieħor adattat.

PROĊEDURA
Għadd u sess tal-annimali
18. Għandhom jintużaw iż-żewġ sessi. Għandu jintuża għadd suffiċjenti ta’
annimali biex meta l-istudju jintemm ikun hemm annimali biżżejjed f’kull
grupp għal evalwazzjoni bijoloġika u ta’ statistika bir-reqqa. Għar-rodituri
għandhom normalment jintużaw mill-anqas 20 annimal minn kull sess minn
kull grupp f’kull livell ta’ doża, filwaqt li għal annimali mhux rodituri huwa
rrakkomandat minimu ta’ 4 minn kull sess minn kull grupp. Fi studji li
jinvolvu ġrieden, jistgħu jkunu meħtieġa annimali addizzjonali f’kull grupp
ta’ doża biex isiru d-determinazzjonijiet ematoloġiċi meħtieġa kollha.

Provvediment għal qatliet interim, gruppi satellitarji u annimali senti
nelli
19. L-istudju jista’ jagħmel provvediment għal qatliet interim (mill-anqas 10
annimali/sess/grupp), eż. kull sitt xhur, biex jagħti informazzjoni dwar ilprogressjoni tal-bidliet tossikoloġiċi u informazzjoni mekkanistika, jekk dan
ikun ġustifikat xjentifikament. Fejn diġà jkun hemm informazzjoni bħal din
mill-istudji preċedenti ta’ tossiċità ta’ doża ripetuta dwar il-kimika għallittestjar, qatliet interim jistgħu ma jkunux xjentifikament ġustifikati. Gruppi
satellitarji jistgħu wkoll ikunu inklużi biex jimmonitorjaw ir-riversibbiltà ta’
kull bidla tossikoloġika miġjuba mil-kimika għall-ittestjar li tkun investi
gata; dawn normalment ikunu ristretti għall-ogħla livell ta’ doża tal-istudju
flimkien ma’ kontroll. Jista’ wkoll ikun inkluż grupp addizzjonali ta’ anni
mali sentinelli (tipikament 5 annimali għal kull sess) għall-monitoraġġ ta’
stat ta’ mard, jekk ikun meħtieġ, matul l-istudju (22). Jekk ikunu ppjanati
qatliet interim jew li jiddaħħlu gruppi satellitarji jew ta’ sentinelli, l-għadd
ta’ annimali inklużi fit-tifsila tal-istudju għandu jiżdied bl-għadd skedat ta’
annimalii li jkollhom jinqatlu qabel ma jitlesta l-istudju. Dawn l-annimali
għandhom normalment isirulhom l-istess osservazzjonijiet, inkluż il-piż talġisem, konsum ta’ ikel/ilma, il-kejlijiet ematoloġiċi u ta’ bijokimika klinika
u investigazzjonijiet patoloġiċi bħall-annimali fil-fażi ta’ tossiċità kronika
tal-istudju ewlieni, għalkemm jista’ wkoll ikun hemm provvediment (filgruppi ta’ qtil interim) biex il-kejlijiet ikunu ristretti għal miżuri speċifiċi
ewlenin bħal newrotossiċità jew immunotossiċità.

Gruppi ta’ dożi u dożaġġ
20. Gwida dwar l-aspetti kollha ta’ għażla ta’ doża u spazjar ta’ livelli ta’ doża
hija pprovduta fid-Dokument ta’ Gwida Nru 116 (6). Mill-anqas għandhom
jintużaw tliet livelli ta’ doża u kontroll konkurrenti, ħlief meta jsir test ta’
limitu (ara l-paragrafu 27). Il-livelli ta’ doża ġeneralment ikunu bbażati fuq
ir-riżultati ta’ studji aqsar dwar doża ripetuta jew fuq tiftix ta’ firxa u
għandhom iqiesu kull dejta tossikoloġika u tossikokinetika eżistenti dispo
nibbli għall-kimika għall-ittestjar jew għal kimiċi relatati.
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21. Sakemm ma jkunx limitat min-natura jew mill-effetti bijoloġiċi tal-kimika
għall-ittestjar, normalment għandu jintgħażel l-ogħla livell ta’ doża biex
ikunu identifikati l-organi prinċipali u l-effetti tossiċi filwaqt li jkunu evitati
tbatija, tossiċità severa, morbidità jew mewt. Filwaqt li jitqiesu l-fatturi li lprofil tagħhom jinsab fil-paragrafu 22 hawn taħt, għandu jintgħażel l-ogħla
livell ta’ doża biex jislet evidenza ta’ tossiċità, kif ikun jidher, pereżempju,
minn tnaqqis fiż-żieda fil-piż tal-ġisem (madwar 10 %).

22. Iżda, skont x’ikunu l-għanijiet tal-istudju (ara l-paragrafu 6), tista’ tintgħażel
l-ogħla doża anqas mid-doża li tipprovdi evidenza ta’ tossiċità, eż. jekk
doża tislet effett avvers ta’ tħassib iżda li madankollu jkollha ftit impatt
fuq il-ħajja jew il-piż tal-ġisem. L-ogħladoża m’għandhiex tkun aktar minn
1 000 mg/kg tal-piż tal-ġisem/jum (doża ta’ limitu, ara l-paragrafu 27).

23. Jistgħu jintgħażlu livelli ta’ doża u spazjar ta’ livelli ta’ doża biex ikunu
stabbiliti doża-rispons u NOAEL jew riżultat maħsub ieħor tal-istudju, eż.
BMD (ara l-paragrafu 25) fil-livell ta’ doża l-aktar baxx. Fatturi li
għandhom jitqiesu fl-għoti ta’ dożi aktar baxxi jinkludu l-angolu mistenni
tal-kurva ta’ doża-rispons, id-dożi li fihom jistgħu jseħħu bidliet importanti
fil-metaboliżmu jew il-modalità ta’ azzjoni tossika, fejn ikun mistenni
limitu, jew fejn ikun mistenni punt ta’ tluq għal estrapolazzjoni ta’ doża
baxxa.

24. L-ispazjar magħżul ta’ livelli ta’ doża jkun jiddependi mill-karatteristiċi talkimika għall-ittestjar, u ma jistax ikun preskritt f’dan il-Metodu ta’ Ttestjar,
iżda intervalli ta’ darbtejn jew erba’ darbiet ta’ spiss jipprovdu prestazzjoni
tajba ta’ test meta jintużaw biex ikunu stabbiliti l-livelli minn fuq għal isfel
ta’ dożi, u ż-żieda tar-raba’ grupp ta’ test sikwit hija preferibbli mill-użu ta’
intervalli twal ħafna (eż. aktar minn fattur ta’ madwar 6-10) bejn dożaġġi.
B’mod ġenerali l-użu ta’ fatturi akbar minn 10 għandu jkun evitat, u għandu
jkun iġġustifikat jekk ikun applikat.

25. Kif spjegat aktar fid-Dokument ta’ Gwida Nru 116 (6), il-punti li għandhom
jitqiesu fl-għażla ta’ doża jinkludu:

— Nonlinearitajiet magħrufin jew suspettati jew punti ta’ infezzjoni fiddoża-rispons;

— Tossikokinetika u firxa ta’ dożi fejn induzzjoni metabolika, saturazzjoni
jew nonlinearità bejn dożi esterni u interni jseħħu jew ma jseħħux;

— Leżjonijiet prekursuri, markaturi ta’ effett jew indikaturi tal-operazzjoni
ta’ proċessi bijoloġiċi ewlenin sottostanti;

— Aspetti ewlenin (jew suspettati) ta’ modalità ta’ azzjoni, bħal dożi li
fihom tibda tfaqqa’ ċ-ċitotossiċità, livelli ta’ ormoni jitħawdu, mekka
niżmi omeostatiċi jintgħelbu, eċċ;

— Reġjuni tal-kurva ta’ doża-rispons fejn tkun meħtieġa stima partikolar
ment robusta, eż. fil-firxa tal-BMD antiċipata jew limitu suspettat;

— Konsiderazzjoni ta’ livelli antiċipati ta’ espożizzjoni umana.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 470
▼M4
26. Il-grupp ta’ kontroll għandu jkun grupp mhux ittrattat jew grupp ta’ kontroll
ta’ vejjikoli jekk jintuża vejjikolu biex tkun amministrata kimika għallittestjar. Ħlief għal trattament bil-kimika għall-ittestjar, annimali fil-grupp
ta’ kontroll għandhom ikunu maniġġati b’mod identiku bħal dawk fil-gruppi
tat-test. Jekk jintuża vejjikolu, il-grupp ta’ kontroll għandu jirċievi l-vejji
kolu fl-ogħla volum użat fost il-gruppi ta’ doża. Jekk kimika għall-ittestjar
tkun amministrata fid-dieta, u tikkawża li jittieħed anqas ikel tad-dieta
b’mod sinifikanti minħabba dieta b’anqas palat, grupp ta’ kontroll addizz
jonali ta’ tmigħ lil pari jista’ jkun utli biex iservi ta’ kontroll aktar adattat.

27. Jekk jista’ jkun antiċipat, abbażi ta’ informazzjoni minn studji preliminari, li
test f’livell ta’ doża waħda, ekwivalenti għal mill-anqas 1 000 mg/kg tal-piż
tal-ġisem/jum, billi jintużaw il-proċeduri deskritti għal dan l-istudju, aktarx
ma jipproduċix effetti ħżiena u ma tkunx mistennija tossiċità abbażi ta’ dejta
minn kimiċi relatati strutturalment, f’dak il-każ studju sħiħ bl-użu ta’ tliet
livelli ta’ doża jista’ ma jitqisx li jkun meħtieġ. Jista’ jkun japplika limitu
ta’ 1 000 mg/kg tal-piż tal-ġisem/jum ħlief meta espożizzjoni umana tindika
l-ħtieġa li jkollu jintuża livell ogħla ta’ doża.

Preparazzjoni ta’ dożi u amministrazzjoni ta’ kimika għall-ittestjar
28. Il-kimika għall-ittestjar normalment tkun amministrata oralment, permezz
tad-dieta jew ilma tax-xorb, jew b’gavage. Informazzjoni addizzjonali
dwar rotot u metodi ta’ amministrazzjoni hija pprovduta fid-Dokument ta’
Gwida Nru 116 (6). Ir-rotta u l-metodu ta’ amministrazzjoni jkunu jidde
pendu mill-għan tal-istudju, mill-proprjetajiet fiżiċi/kimiċi tal-kimika għallittestjar, mid-disponibbiltà bijoloġika tagħha u mill-metodu ta’ espożizzjoni
umana. Għandu jkun ipprovdut motiv għar-rotta magħżula u għall-metodu
ta’ amministrazzjoni. Fl-interessi ta’ trattament xieraq tal-annimali, gavage
orali għandu normalment jintgħażel biss għal dawk l-aġenti li għalihom din
ir-rotta u l-metodu ta’ amministrazzjoni raġonevolment jirrappreżentaw
espożizzjoni potenzjali umana (eż. farmaċewtiċi). Għal kimiċi ta’ dieta
jew ambjentali inklużi pestiċidi, l-amministrazzjoni tipikament issir permezz
tad-dieta jew b’ilma tax-xorb. Iżda, għal xi xenarji, eż. espożizzjoni okku
pazzjonali, amministrazzjoni permezz ta’ rotot oħra tista’ tkun aktar adat
tata.

29. Meta jkun meħtieġ, il-kimika għall-ittestjar tinħall jew tiġi sospiża f’vejji
kolu adattat. Għandhom jitqiesu l-karatteristiċi li ġejjin tal-vejjikolu u addit
tivi oħra, kif jixraq: effetti fuq l-assorbiment, id-distribuzzjoni, il-metabo
liżmu, jew ir-ritenzjoni tal-kimika għall-ittestjar; effetti fuq il-proprjetajiet
kimiċi tal-kimika għall-ittestjar li jistgħu jibdlu l-karatteristiċi tossiċi tagħha;
u effetti fuq l-ikel jew fuq il-konsum tal-ilma jew fuq l-istat nutrizzjonali
tal-annimali. Huwa rrakkomandat li, kull meta jkun possibbli, l-ewwel
jitqies l-użu ta’ soluzzjoni fl-ilma/sospensjoni, u wara titqies soluzzjoni/e
mulsjoni fiż-żejt (eż. żejt tal-qamħa) u mbagħad possibbilment b’soluzzjoni
f’vejjikoli oħra. Għal vejjikoli oħra minbarra ilma, il-karatteristiċi tossiċi talvejjikolu għandhom ikunu magħrufa. Għandha tkun disponibbli informaz
zjoni dwar l-istabbiltà tal-kimika għall-ittestjar u l-omoġeneità ta’ soluzzjo
nijiet ta’ dożaġġ jew dieti (kif jixraq) skont il-kundizzjonijiet ta’ amminis
trazzjoni (eż. dieta).

30. Għall-kimiċi amministrati permezz tad-dieta jew l-ilma tax-xorb, huwa
importanti jkun żgurat li l-kwantitajiet tal-kimika għall-ittestjar involuta
ma jfixklux in-nutrizzjoni normali jew il-bilanċ tal-ilma. Fi studji fit-tul
dwar tossiċità bl-użu ta’ amministrazzjoni ta’ dieta, il-konċentrazzjoni talkimika għall-ittestjar fl-għalf m’għandhiex tkun aktar ‘il fuq mil-limitu ta’
5 % tad-dieta totali, biex ikunu evitati żbilanċi nutrizzjonali. Meta l-kimika
għall-ittestjar tkun amministrata fid-dieta, jistgħu jintużaw jew konċentraz
zjoni kostanti ta’ dieta (mg/kg dieta jew ppm) jew livell wieħed kostanti ta’
doża skont il-piż tal-ġisem tal-annimal (mg/kg tal-piż tal-ġisem), ikkalkulat
kull ġimgħa. L-alternattiva użata għandha tkun speċifikata.
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31. Fil-każ ta’ amministrazzjoni orali, l-annimali jingħataw doża bil-kimika
għall-ittestjar kuljum (sebat ijiem fil-ġimgħa), normalment għal perjodu
ta’ 12-il xahar (ara wkoll il-paragrafu 33), għalkemm jista’ jkun meħtieġ
perjodu itwal skont rekwiżiti regolatorji. Kull reġim ieħor ta’ dożaġġ, eż.
ħamest ijiem fil-ġimgħa, jeħtieġlu jkun iġġustifikat. Fil-każ ta’ amminis
trazzjoni dermali, annimali jkunu normalment ittrattati bil-kimika għallittestjar għal mill-anqas 6 sigħat kuljum, 7 ijiem fil-ġimgħa, kif speċifikat
fil-Kapitolu B.9 ta’ dan l-Anness (10), għal perjodu ta’ 12 xahar. Espożiz
zjoni bir-rotta tal-inalazzjoni ssir għal 6 sigħat kuljum, 7 ijiem fil-ġimgħa,
iżda tista’ tintuża wkoll espożizzjoni għal 5 ijiem fil-ġimgħa, jekk dan ikun
ġustifikat. Il-perjodu ta’ espożizzjoni jkun normalment għal perjodu ta’ 12
xahar. Jekk speċijiet ta’ rodituri minbarra l-firien ikunu esposti millimnieħer biss, il-perjodi massimi ta’ espożizzjoni jistgħu jkunu aġġustati
biex titnaqqas id-diffikultà speċifika għal speċi partikolari. Għandu jkun
ipprovdut motiv meta tintuża espożizzjoni li ddum anqas minn 6 sigħat
kuljum. Ara wkoll il-Kapitolu B.8 ta’ dan l-Anness (8).

32. Meta l-kimika għall-ittestjar tkun amministrata b’gavage lill-annimali dan
għandu jsir billi jintuża tubu tal-istonku jew tubu rqiq ta’ intubazzjoni
adattat, f’ħinijiet simili kull jum. Normalment tkun amministrata doża
waħda darba kuljum, meta pereżempju kimika tkun irritant lokali, jista’
jkun possibbli li tinżamm ir-rata ta’ doża kuljum billi din tkun amministrata
bħala doża maqsuma (darbtejn kuljum). Il-volum massimu ta’ likwidu li
jkun jista’ jiġi amministrat f’waqt wieħed ikun jiddependi mid-daqs talannimal tat-test. Il-volum għandu jinżamm baxx daqs kemm ikun pratti
kabbli, u normalment m’għandux ikun aktar minn 1 ml/100 g tal-piż talġisem għal rodituri (22). Il-varjabbiltà fil-volum tat-test għandha tkun immi
nimizzata billi l-konċentrazzjoni tkun aġġustata biex ikun żgurat volum
kostanti fil-livelli kollha tad-doża. Kimiċi li jistgħu jkunu korrużivi jew
irritanti jkunu l-eċċezzjoni, u jkun jeħtiġilhom jiġu dilwiti biex ikunu evitati
effetti lokali severi. Ittestjar f’konċentrazzjonijiet li x’aktarx ikunu korrużivi
jew irritanti għas-sistema gastrointestinali għandu jkun evitat.

Durata tal-istudju
33. Filwaqt li dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa mfassal primarjament bħala
studju ta’ 12-il xahar dwar tossiċità kronika, it-tifsila tal-istudju tippermetti
wkoll u tista’ tkun applikata għal studji jew li jdumu anqas (eż. 6 jew 9
xhur) jew aktar (eż. 18 jew 24 xahar), skont ir-rekwiżiti ta’ reġimi regola
torji partikolari jew għal għanijiet mekkanistiċi speċifiċi. Devjazzjonijiet
minn espożizzjoni li ddum 12-il xahar għandhom ikunu ġġustifikati, laktar fil-każ ta’ dawk li jdumu anqas. Gruppi satellitarji inklużi għall-moni
toraġġ tar-riversibbiltà ta’ kull bidla tossikoloġika miġjuba mil-kimika għallittestjar li tkun investigata għandhom jinżammu mingħajr dożaġġ għal
perjodu ta’ mhux anqas minn 4 ġimgħat u ta’ mhux aktar minn terz ta’
kemm idum l-istudju totali wara li tkun intemmet espożizzjoni. Gwida
ulterjuri, inkluża konsiderazzjoni ta’ sopravivenza fl-istudju, hija pprovduta
fid-Dokument ta’ Gwida Nru 116 (6).

OSSERVAZZJONIJIET
34. L-annimali kollha għandhom ikunu eżaminati għall-morbidità jew għallmortalità, is-soltu fil-bidu u t-tmiem ta’ kull jum, inklużi fi tmiem il-ġimgħa
u l-btajjel. Osservazzjonijiet kliniċi ġenerali għandhom isiru mill-anqas
darba kuljum, preferibbilment fl-istess ħin(ijiet) kull jum, filwaqt li jitqies
il-perjodu massimu ta’ effetti antiċipati wara dożaġġ fil-każ ta’ amminis
trazzjoni b’gavage.
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35. Osservazzjonijiet kliniċi dettaljati għandhom isiru fuq l-annimali kollha
mill-anqas darba qabel l-ewwel espożizzjoni (biex jitħallew isiru paraguni
skont is-suġġett), fi tmiem l-ewwel ġimgħa tal-istudju u kull xahar minn
hemm ‘il quddiem. Il-protokoll għal osservazzjonijiet għandu jkun magħmul
b’mod li varjazzjonijiet bejn osservaturi individwali jkunu mminimizzati u
indipendenti minn grupp ta’ test. Dawn l-osservazzjonijiet għandhom isiru
barra mill-gaġġa ta’ abitazzjoni, preferibbilment f’arena standard u f’ħinijiet
simili għal kull jum f’kull okkażjoni. Huma għandhom ikunu rreġistrati
sewwa, preferibbilment billi jintużaw sistemi ta’ punti, iddefiniti espliċita
ment mil-laboratorju tal-ittestjar. Għandhom isiru sforzi biex ikun żgurat li
varjazzjonijiet fil-kundizzjonijiet ta’ osservazzjoni jkunu minimi. Sinjali
nnotati għandhom jinkludi, iżda ma jkunux limitati għal, bidliet fil-ġilda,
pil, għajnejn, membrani mukużi, okkorrenza ta’ sekrezzjonijiet u eskrezzjo
nijiet u attività awtonomika (eż. tidmigħ, erezzjoni tal-pil, daqs tal-pupilli, u
xejra respiratorja mhux tas-soltu). Bidliet fil-mixja, qagħda u rispons għal
immaniġġar, kif ukoll il-preżenza ta’ movimenti kloniċi jew toniċi, stereo
tipi (eż. tindif eċċessiv, dawran ripetittiv) jew imġiba biżarra (eż. awtomu
tilazzjoni, mixi b’lura) għandhom ukoll ikunu rreġistrati (24).

36. Eżami oftalmoloġiku, bl-użu ta’ oftalmoskopju jew tagħmir ieħor adattat,
għandu jsir fuq l-annimali kollha qabel l-ewwel amministrazzjoni tal-kimika
għall-ittestjar. Fit-tmiem tal-istudju, dan l-eżami għandu preferibbilment isir
għall-annimali kollha iżda mill-anqas fid-doża għolja u fil-gruppi ta’
kontroll. Jekk fl-għajnejn jinstabu bidliet relatati ma’ trattament, l-annimali
kollha għandhom ikunu eżaminati. Jekk analiżi strutturali jew informazzjoni
oħra jissuġġerixxu tossiċità okulari, f’dak il-każ il-frekwenza ta’ eżami
okulari għandha tiżdied.

37. Għal kimiċi fejn testijiet preċedenti ta’ tossiċità għal doża ripetuta għal 28
jum u/jew għal 90 jum ikunu indikaw il-potenzjal li jikkawżaw effetti
newrotossiċi, ikunu jistgħu jsiru b’mod fakultativ valutazzjoni ta’ reattività
sensorja għal stimuli ta’ tipi differenti (24) (eż. stimuli tas-smigħ, viżivi u
proprjoċettivi) (25), (26), (27), valutazzjoni tal-qawwa tal-qabda (28) u
valutazzjoni tal-attività motorja (29) qabel il-bidu tal-istudju u f’perjodi
ta’ 3 xhur wara li jkun beda l-istudju sa u inklużi 12-il xahar, kif ukoll
fit-tmiem tal-istudju (jekk ikun itwal minn 12-il xahar). Aktar dettalji talproċeduri li jistgħu jkunu segwiti jingħataw fir-referenzi rispettivi. Iżda
jistgħu jintużaw proċeduri alternattivi minbarra dawk fir-referenzi.

38. Għal kimiċi fejn testijiet preċedenti ta’ tossiċità għal doża ripetuta għal 28
jum u/jew għal 90 jum ikunu indikaw il-potenzjal li jikkawżaw effetti
immunotossiċi, investigazzjonijiet ulterjuri ta’ dan il-punt ta’ tmiem ikunu
jistgħu jsiru b’mod fakultattiv fit-tmiem.

Piż tal-ġisem, konsum ta’ ikel/ilma u effiċjenza fl-ikel
39. L-annimali kollha għandhom jintiżnu meta jibda t-trattament, mill-anqas
darba fil-ġimgħa għall-ewwel 13-il ġimgħa, u mill-anqas kull xahar minn
hemm ‘il quddiem. Il-kejlijiet ta’ konsum ta’ ikel u ta’ effiċjenza fl-ikel
għandhom isiru mill-anqas kull ġimgħa għall-ewwel 13-il ġimgħa u millanqas kull xahar minn hemm ‘il quddiem. Il-konsum tal-ilma għandu
jitkejjel mill-anqas kull ġimgħa għall-ewwel 13-il ġimgħa u mill-anqas
kull xahar minn hemm ‘il quddiem meta l-kimika tkun amministrata flilma tax-xorb. Għandhom jitqies wkoll kejlijiet tal-konsum tal-ilma għal
studji li fihom l-attività tax-xorb tinbidel.
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Ematoloġija u bijokimika klinika
40. Fi studji li jinvolvu rodituri, għandhom isiru eżamijiet ematoloġiċi f’millanqas 10 annimali rġiel u 10 nisa għal kull grupp, kull 3, 6, u 12-il xahar,
kif ukoll fit-tmiem tal-istudju (jekk ikun itwal minn 12-il xahar), billi jintuża
l-istess annimal il-ħin kollu. Għal ġrieden, jistgħu jkunu meħtieġa annimali
satellitarji biex isiru d-determinazzjonijiet ematoloġiċi meħtieġa kollha (ara
l-paragrafu 18). Fi studji ta’ annimali mhux rodituri, jittieħdu kampjuni
minn għadd iżgħar ta’ annimali (eż. 4 annimali għal kull sess u għal kull
grupp fi studji dwar il-klieb), f’ħinijiet interim ta’ teħid ta’ kampjuni u fittmiem kif deskritt għal rodituri. Il-kejlijiet kull 3 xhur, għal rodituri jew
għal annimali mhux rodituri, jistgħu ma jsirux jekk ma jkunu dehru ebda
effetti fuq parametri ematoloġiċi fi studju preċedenti ta’ 90 jum magħmul
f’livelli komparabbli ta’ doża. Għandhom jittieħdu kampjuni tad-demm
minn sit imsemmi, pereżempju b’titqib kardijaku jew minn sinus retroorbi
tali, b’anestesija.

41. Il-lista ta’ parametri li ġejja għandha tkun investigata (30): Għadd total u
differenzjali ta’ lewkoċiti, għadd ta’ eritroċiti, għadd ta’ pjastrini, konċen
trazzjoni ta’ emoglobina, ematokrit (volum ta’ ċelluli ppakkjati), volum
korpuskulari medju (MCV), emoglobina korpuskulari medja (MCH),
konċentrazzjoni ta’ emoglobina korpuskulari medja (MCHC), ħin
protrombin u ħin tromboplastin parzjali attivat. Parametri ematoloġiċi oħra
bħal korpi ta’ Heinz jew morfoloġija atipika oħra ta’ eritroċiti jew mete
moglobina jistgħu jitkejlu kif jixraq skont it-tossiċità tal-kimika għallittestjar. B’mod ġenerali, għandu jkun adottat approċċ flessibbli, skont leffett osservat u/jew mistenni minn kimika partikolari għall-ittestjar. Jekk ilkimika għall-ittestjar ikollha effett fuq is-sistema ematopojetika, jistgħu
jkunu indikati wkoll għedud ta’ retikoloċiti u ċitoloġija tal-mudullun talgħadam, għalkemm dawn għandhom isiru b’rutina.

42. Determinazzjonijiet ta’ bijokimika klinika għall-investigazzjoni ta’ effetti
tossiċi maġġuri f’tessuti u, speċifikatament, ta’ effetti fuq il-kliewi u lfwied, għandhom isiru fuq kampjuni tad-demm miksubin minn mill-anqas
10 annimali rġiel u 10 nisa għal kull grupp fl-istess intervalli ta’ ħin kif
speċifikat għall-investigazzjonijiet ematoloġiċi, billi jintuża l-istess annimal
il-ħin kollu. Għal ġrieden, jistgħu jkunu meħtieġa annimali satellitarji biex
isiru d-determinazzjonijiet ta’ bijokimika klinika kollha meħtieġa. Fi studji
ta’ annimali mhux rodituri, jittieħdu kampjuni minn għadd iżgħar ta’ anni
mali (eż. 4 annimali għal kull sess u għal kull grupp fi studji dwar il-klieb),
f’ħinijiet interim ta’ teħid ta’ kampjuni u fit-tmiem kif deskritt għal rodituri.
Jistgħu ma jsirux kejlijiet kull 3 xhur għal rodituri jew għal annimali mhux
rodituri jekk ma jkun deher ebda effett fuq parametri ta’ bijokimika klinika
fi studju preċedenti ta’ 90 jum magħmul f’livelli komparabbli ta’ doża.
Huwa rrakkomandat is-sawm matul il-lejn tal-annimalli (bl-eċċeżżjoni talġrieden) qabel it-teħid tal-kampjuni tad-dehem. Il-lista ta’ parametri li ġejja
għandha tkun investigata (30): glukożju, urea (nitroġenu tal-urea), kreati
nina, proteina totali, albumina, kalċju, sodju, potassju, kolesterol totali, millanqas żewġ testijiet adatti għal evalwazzjoni epatoċellulari (aminotransferażi
tal-alanina, aspartate aminotransferażi, glutamat ta’ deidroġenażi, aċidi totali
tal-bili) (31), u mill-anqas żewġ testijiet adatti għal evalwazzjoni epatobiljari
(fosfatażi alkalina, gamma glutamil trasferimentażi, 5’-nukleotidażi, biliru
bina totali, aċidi totali tal-bili) (31). Parametri oħra ta’ bijokimika klinika
bħal trigliċeridi sajmin, ormoni speċifiċi u kolinesterażi jistgħu jitkejlu kif
jixraq, skont it-tossiċità tal-kimika għall-ittestjar. B’mod ġenerali, hemm
ħtieġa ta’ approċċ flessibbli, skont l-effett osservat u/jew mistenni minn
kimika partikolari għall-ittestjar.
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43. Determinazzjonijiet ta’ analiżi tal-awrina għandhom isiru fuq mill-anqas 10
annimali rġiel u 10 nisa għal kull grupp fuq kampjuni miġburin fl-istess
intervalli bħal dawk għall-ematoloġija u l-kimika klinika. Ma jkunx meħtieġ
isiru kejlijiet kull 3 xhur jekk ma jkun deher ebda effett fuq analiżi talawrina fi studju preċedenti ta’ 90 jum magħmul f’livelli komparabbli ta’
doża. Il-lista ta’ parametri li ġejja kienet inkluża f’rakkomandazzjoni esperta
dwar studji ta’ patoloġija klinika (30): dehra, volum, ożmolalità jew gravità
speċifika, pH, proteina totali u glukożju. Determinazzjonijiet oħra jinkludu
keton, urobilinoġenu, bilirubina u demm moħbi. Jistgħu jintużaw aktar
parametri meta jkun meħtieġ biex tkun estiża l-investigazzjoni ta’ effett(i)
osservat(i).

44. Huwa meqjus b’mod ġenerali li jeħtieġu varjabbli bażi ematoloġiċi u ta’
bijokimika klinika qabel trattament għal studji dwar il-klieb, iżda ma jeħti
ġilhomx ikunu ddeterminati fi studji dwar rodituri (30). Iżda, jekk dejta bażi
storika (ara l-paragrafu 50) ma tkunx adegwata, għandu jitqies li tkun
iġġenerata dejta bħal din.

Patoloġija
Awtopsja makroskopika
45. L-annimali kollha fl-istudju normalment għandhom ikunu ssoġġettati għal
awtopsja makroskopika sħiħa u dettaljata li tkun tinkludi eżami bir-reqqa
tal-wiċċ estern tal-ġisem, tal-fetħiet kollha u tal-kavitajiet kranjali, toraċiċi u
abdominali u tal-kontenuti tagħhom. Iżda jista’ wkoll ikun hemm provve
diment (fil-qatla interim jew fi gruppi satellitarji) biex kejlijiet ikunu ristretti
għal miżuri speċifiċi ewlenin bħal newrotossiċità jew immunotossiċità (ara
l-paragrafu 19). Dawn l-annimali jistgħu ma jkunux soġġetti għal awtopsja
u għall-proċeduri sussegwenti deskritti fil-paragrafi li ġejjin. L-annimali
sentinelli jista’ jkun jeħtiġilhom awtopsja abbażi ta’ każ każ, fid-diskrez
zjoni tad-direttur tal-istudju.

46. Piżijiet ta’ organi għandhom jinġabru mill-annimali kollha, minbarra dawk
esklużi bil-parti tal-aħħar tal-paragrafu 45. L-adrenali, il-moħħ, l-epididimi,
il-qalb, il-kliewi, il-fwied, l-ovarji, il-milsa, it-testikoli, it-tirojde (jintiżnu
wara fissazzjoni, ma’ paratirojdi), u l-utru tal-annimali kollha (minbarra
ta’ dawk misjubin qed imutu u/jew qed jinqatlu fil-frattemp) għandhom
jintraqmu minn kull tessut imwaħħal magħhom, kif jixraq, u l-piż tagħhom
fl-imxarrab għandu jittieħed malajr kemm jista’ jkun wara dissezzjoni biex
ma jitħalliex ikun hemm inxif. Fi studju li juża l-ġrieden, l-użin tal-glandoli
adrenali huwa fakultattiv.

47. It-tessuti li ġejjin għandhom ikunu ppreservati fil-midjum ta’ fissazzjoni laktar adattat kemm għat-tip ta’ tessut, kif ukoll għall-eżami istopatoloġiku
maħsub sussegwentement (32) (tessuti f’parenteżi kwadri huma fakultattivi):

il-leżjonijiet kbar kollha

qalb

frixa

stonku (il-parti quddimija
tal-istonku,
stonku
glandolari)

glandola adrenali

ileu

glandola tal-paratirojde

[snien]

aorta

jejunum

nerv periferali

testikoli

moħħ (inklużi taqsimiet taċċerebru,
ċervellett,
u
medulla/meżoċefalu)

kliewi

pitwitarja

timu

il-musrana l-għamja

glandola
tad-dmugħ
(straorbitali)

prostata

tirojde

ċerviċi

fwied

il-musrana d-dritta

[lsien]
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glandola tal-koagulazzjoni

pulmun

glandola tal-bżieq

trakea

il-musrana l-ħoxna

nodi limfatiċi (kemm
superfiċjali kif ukoll
fondi)

bużżieqa seminali

bużżieqa tal-awrina

duwodenu

glandola
mammarja
(bilfors għan-nisa u,
jekk
dissettabbli
b’mod viżibbli, għallirġiel)

muskolu skeletali

utru (inkluż ċerviċi)

epididymis

[sistema respiratorja
ta’
fuq,
inklużi
mnieħer, turbinati u
sinus paranażali]

ġilda

[ureteru]

għajn (inkluża r-retina)

esofagu

nerv vertebrali (fi tlett [uretra]
livelli: ċervikali, midtora
ċiku u lumbari)

[wirk bl-għaksa]

[basla tax-xamm]

milsa

vaġina

bużżieqa tal-marrara (għal
speċijiet minbarra l-far)

ovarju

[sternu],

taqsima tal-mudullun talgħadam u/jew aspirat
frisk tal-mudullun talgħadam

Glandola ta’ Harder
Fil-każ ta’ organi akkoppjati, eż. kliewi, adrenali, iż-żewġ organi għandhom
ikunu ppreservati. Is-sejbiet kliniċi u oħrajn jistgħu jissuġġerixxu l-ħtieġa li
jkunu eżaminati tessuti addizzjonali. Għandu wkoll ikun ippreservat kull
organu li x’aktarx ikun meqjus bħala organu mmirat abbażi tal-proprjetajiet
magħrufa tal-kimika għall-ittestjar. Fi studji li jinvolvu r-rotta dermali ta’
amministrazzjoni, il-lista ta’ organi kif stabbilita għar-rotta orali għandhom
ikunu ppreservati, u t-teħid ta’ kampjuni speċifiċi u l-preservazzjoni talġilda mis-sit ta’ applikazzjoni huma essenzjali. Fi studji ta’ inalazzjoni, illista ta’ tessuti ppreservati u eżaminati mis-sistema respiratorja għandha
ssegwi r-rakkomandazzjonijiet tal-Kapitolu B.8 ta’ dan l-Anness (8) u talKapitolu B.29 ta’ dan l-Anness (9). Għal organi/tessuti oħra (u b’żieda mattessuti ppreservati speċifikatament mis-sistema respiratorja) il-lista ta’ organi
kif stabbilita għar-rotta orali għandha tkun eżaminata.

Istopatoloġija
48. Hija disponibbli gwida dwar l-aħjar prattiki fit-tmexxija ta’ studji dwar
patoloġija tossikoloġika (32). L-eżamijiet istopatoloġiċi minimi għandhom
ikunu:

— it-tessuti kollha mill-gruppi ta’ doża għolja u ta’ kontroll;

— it-tessuti kollha minn annimali qed imutu jew li jkunu nqatlu matul listudju;

— it-tessuti kollha li juru anormalitajiet makroskopiċi;

— tessuti mmirati jew tessuti li wrew bidliet relatati ma’ trattament filgrupp ta’ doża għolja, mill-annimali kollha fil-gruppi l-oħra kollha ta’
doża;

— fil-każ ta’ organi akkoppjati, eż. kliewi, adrenali, iż-żewġ organi
għandhom ikunu eżaminati.
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DEJTA U RAPPURTAR
Dejta
49. Għandha tkun ipprovduta dejta dwar annimali individwalment għall-para
metri kollha evalwati. Addizzjonalment, id-dejta kollha għandha tinġabar
fil-qosor f’forma tabulari li turi għal kull grupp tat-test l-għadd ta’ annimali
fil-bidu tat-test, l-għadd ta’ annimali li jkunu nstabu mejta matul it-test jew
li jkunu nqatlu għal raġunijiet umani u l-ħin ta’ kull mewta jew qatla b’mod
uman, l-għadd ta’ annimali li juru sinjali ta’ tossiċità, deskrizzjoni tas-sinjali
ta’ tossiċità osservati, inkluż iż-żmien meta jibdew ifaqqgħu, durata u seve
rità ta’ kull effett tossiku, l-għadd ta’ annimali li juru leżjonijiet, it-tip ta’
leżjonijiet u l-perċentwali tal-annimali li juru kull tip ta’ leżjoni. Tabelli ta’
sommarji ta’ dejta għandhom jipprovdu l-mezzi u d-devjazzjonijiet standard
(għal dejta ta’ test kontinwu) ta’ annimali li juru effetti tossiċi jew leżjoni
jiet, minbarra l-gradazzjoni tal-leżjonijiet.

50. Dejta storika ta’ kontroll tista’ tkun siewja fl-interpretazzjoni tar-riżultati talistudju, eż. fil-każ meta jkun hemm indikazzjonijiet li d-dejta pprovduta
mill-kontrolli konkurrenti tkun sostanzjalment diversa meta mqabbla ma’
dejta reċenti minn annimali ta’ kontroll mill-istess faċilità/kolonja tat-test.
Dejta storika ta’ kontroll, jekk tkun evalwata, għandha tkun sottomessa
mill-istess laboratorju u tkun tirrelata ma’ annimali tal-istess età u razza
ġġenerati matul il-ħames snin li jkunu ġew qabel l-istudju inkwistjoni.

51. Meta jkunu applikabbli, riżultati numeriċi għandhom ikunu evalwati
b’metodu ta’ statistika ġeneralment aċċettabbli u adattat. Il-metodi ta’ statis
tika u d-dejta li jkollha tiġi analizzata għandhom jintgħażlu matul it-tfassil
tal-istudju (paragrafu 8). L-għażla għandha tipprovdi għal aġġustamenti ta’
sopravivenza, jekk ikun meħtieġ.

Rapport tat-test
52. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:

Kimika għall-Ittestjar:

— natura fiżika, purezza u proprjetajiet fiżikokimiċi;

— dejta ta’ identifikazzjoni;

— sors tal-kimika;

— numru tal-lott;

— ċertifikat tal-analiżi tal-kimika

Vejjikolu (fejn xieraq):

— ġustifikazzjoni għal għażla ta’ vejjikolu (jekk ma jkunx ilma).

Annimali tat-test:

— speċi/razza użata u ġustifikazzjoni għall-għażla magħmula;

— għadd, età u sess tal-annimali fil-bidu tat-test;
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— sors, kundizzjonijiet ta’ abitazzjoni, dieta, eċċ.;
— piżijiet individwali tal-annimali fil-bidu tat-test.
Kundizzjonijiet tat-test:
— motiv għal rotta ta’ amministrazzjoni u għażla ta’ doża;
— meta jkun applikabbli, il-metodi ta’ statistika użati biex tkun analizzata
d-dejta;
— dettalji ta’ formulazzjoni tal-kimika għall-ittestjar/preparazzjoni taddieta;
— dejta analitika dwar konċentrazzjoni miksuba, stabbiltà u omoġeneità
tal-preparazzjoni;
— rotta ta’ amministrazzjoni u dettalji tal-amministrazzjoni tal-kimika
għall-ittestjar;
— għal studji ta’ inalazzjoni, jekk hux l-imnieħer jew il-ġisem kollu;
— dożi attwali (mg/kg tal-piż tal-ġisem/jum), u fattur ta’ konverżjoni minn
konċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar (mg/kg jew ppm) ta’ dieta/ilma
tax-xorb għad-doża attwali, jekk applikabbli;
— dettalji tal-kwalità tal-ikel u tal-ilma.
Riżultati (għandhom ikunu ppreżentati sommarji tad-dejta tabulata u dejta
dwar annimali individwali):
— dejta dwar sopravivenza;
— piż tal-ġisem/bidliet fil-piż tal-ġisem;
— konsum ta’ ikel, kalkulazzjonijiet ta’ effiċjenza fl-ikel, jekk ikunu saru,
u konsum tal-ilma jekk applikabbli;
— dejta ta’ reazzjoni tossika skont is-sess u livell ta’ doża, inklużi sinjali
ta’ tossiċità;
— natura, inċidenza (u, jekk bil-punti, severità), u dewmien ta’ osservaz
zjonijiet kliniċi (jekk hux tranżitorji jew permanenti);
— eżami oftalmoloġiku;
— testijiet ematoloġiċi;
— testijiet ta’ bijokimika klinika;
— testijiet ta’ analiżi tal-awrina;
— riżultat ta’ kull investigazzjoni ta’ newrotossiċità jew immunotossiċità
— piż terminali tal-ġisem;
— piżijiet ta’ organi (u l-proporzjonijiet tagħhom, jekk applikabbli);
— sejbiet minn awtopsji;
— deskrizzjoni dettaljata tat-trattamenti kollha relatati ma’ sejbiet istopato
loġiċi;
— dejta ta’ assorbiment jekk disponibbli;

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 478
▼M4
Trattament ta’ statistika ta’ riżultati, kif jixraq
Diskussjoni dwar riżultati inklużi:
— Doża: relazzjonijeit ta’ rispons
— Konsiderazzjoni ta’ kwalunkwe informazzjoni dwar il-modalità talazzjoni
— Diskussjoni dwar kull approċċ ta’ mudellar
— Determinazzjoni ta’ BMD, NOAEL jew LOAEL
— Dejta storika ta’ kontroll
— Rilevanza għall-bnedmin
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Appendix 1
DEFINIZZJONI
Kimika għall-ittestjar: Kull sustanza jew taħlita ttestjata bl-użu ta’ dan ilMetodu ta’ Ttestjar.
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B.31.
1.

STUDJU TAT-TOSSIĊITÀ FL-IŻVILUPP PRENATALI
METODU
Dan il-metodu huwa dupplikazzjoni għal OECD TG 414 (2001).

1.1.

INTRODUZZJONI
Dan il-metodu ta' l-ittestjar żviluppanti tat-tossiċità huwa iddisinjat
li jipprovdi informazzjoni ġenerali li tikkonċerna l-effetti ta' l-espo
żizzjoni prenatalifuq annimal tqil waqt it-test u fuq l-organiżmu
żviluppanti in utero; dan jista’ jinkludi l-assessjar ta' l-effetti mater
nali kif ukoll il-mewt, anormalitjiet strutturali, jew it-tkabbir
mibdul tal-fetu. Id-difetti funzjonali, għalkemm parti importanti
fl-iżvilupp, ma humiex parti integrali ta' dan il-metodu tat-test.
Dawn jistgħu ikunu ittestjati għal studju separat jew bħala żieda
ma dan l-istudju bl-użu tal-metodu tat-test għal newrotossiċità ta' liżvilupp. Għall-informazzjoni dwar it-testijiet għal defiċjenzi funz
jonali u l-effetti l-oħrajm ta' wara t-twelid, il-Metodu tat-Test għal
studju tat-tossiċità riproduttiva ta' żewġ ġenerazzjonijiet u l-istudju
għal newrotossiċità ta' l-iżvilupp għandu jkun ikkonsultat skond kif
xieraq.

Dan il-metodu tat-test jista’ jeħtieġ adattazzjoni speċifika f'każi
individwali fuq il-bażi ta' tagħrif speċifiku fuq, eż. il-propjetajiet
fiżikokimiċi jew tossikoloġiċi tas-sustanza tat-test. Tali adattaz
zjoni hija aċċettabbli, meta evidenza xjentifika konvinċenti tissuġ
ġerixxi li l-adattazzjoni tkun twassal għal test aktar informattiv.
F'tali każ, din l-evidenza xjentifika għandha tkun dokumentata
bir-teqqa fir-rapport ta' l-istudju.

1.2.

DEFINIZZJONIJIET
Tossikoloġijata' l-iżvilupp: l-istudju ta' l-effetti ħżiena fuq l-orga
niżmi ta' l-iżvilupp li jistgħu jirriżultaw mill-espożizzjoni qabel ilkonċepiment, matul żvilupp ta qabel it-twelid, jew ta' wara t-twelid
għaż-żmien mal-maturutà sesswali. Il-manifestazzjonijiet maġġuri
tat-tossiċità ta' l-iżvilupp jinkludu, 1) il-mewt ta' l-organiżmu, 2) lannormalità strutturali, 3) tibdil fit-tkabbir, u 4) defiċjenza funzjo
nali. It-tossikoloċija ta' l-iżvilupp kienet preċedentament ta' spiss
referuta bħala teratolġija.

Effett ħażin: Kwalunkwe alterazzjoni relatata mat-trattament minn
linja bażi li tnaqqas l-abbiltà ta' l-organiżmu li jibqa ħaj, li jirri
priduċi jew li jadatta għall-ambjent. Fir-rigward tat-tossoloġija ta'
l-iżvilupp, meqjusha fis-sens l-aktar wiesa, din tinkludi kwalunkwe
effett li jinterferixxi mal-iżvilupp normali tal-conceptus, kemm
qabel u wara t-twelid.

Tkabbir mibdul: Tibdil fl-organu naxxenti jew fil-piż tal-ġisem
jew fid-daqs.

Alterazzjonijiet (annormalitajiet): Alterazzjonijiet strutturali fliżvilupp li jinkludu kemm il-malformazzjonijiet u wkoll varjazzjo
nijiet (28).

Malformazzjoni/Annormalità Maġġuri: Tibdil strutturali ikkun
sidrat bħala detrimentali għall-annimal (jista’ wkoll ikunu letali) u
hija normalment rari.
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Varjazzjoni/Annormalità Minuri: Tibdil strutturali meqjus bħala
li jkollu ftit jew l-ebda effett strutturali fuq l-annimal; jista’ jkun
temporanju jew jista’ jseħħ relattivament ta' spiss fil-popolozzjoni
tal-kontroll.
Konċepiment: Is-summa tad-derivattivi ta' ovum fertilizzat fi
kwalunkwe stadju ta' l-iżvilupp mill-fertilizzazzjoni sat-twelid,
inklużi l-membrani extra-embrijoniċi kif ukoll l-embriju jew ilfetu.
Implantazzjoni (nidazzjoni): It-twaħħil tal-blastoċista ma l-inforra
epiteljali ta' l-uteru, inkluż il-penetrazzjoni tagħha mill-epiteljum
uterin, u t-twaħħil tagħha fil-endometrrijum.
Embriju: l-istadju kmieni jew żviluppanti ta' kwalunkwe orga
niżmu, speċjalment l-iżvilupp tal-prodott tal-fertilizzazzjoni talbajda wara l-assi t-twila tkun tidher u sakemm l-istrutturi maġġuri
kollha jkunu preżenti.
Embijotossiċità: Detrimentali għall-istruttura normali, l-iżvilupp,
it-tkabbir, u/jew il-viabbilità ta' embrijun.
Fetu: Il-wild mhux imwieled fil-perjodu post-embrijoniku.
Fetutossiċità: Detrimentali għall-istruttura normali, l-iżvilupp, ittkabbir, u/jew il-viabbilità tal-fetu.
Abort: It-twarrib ta' qabel il-waqt mill-uteru tal-prodotti tal-konċe
piment: ta' l-embrijun jew ta' fetu mhux-viabbli/
Reżorpzjoni: Konċepiment li, wara li jkun ġie impjantant fl-uteru,
sussegwentament imut u jkun, jew kien, assorbit mill-ġdid.
Reżorpzjoni kmieni: Evidenza ta' l-implant mingħajr embrijun/
fetu rikonoxxibbli.
Reżorpzjoni tard: Embrijun jew fetu mejjet b; tibdiliet esterni
deġenerattivi.
NOAEL: Abbrevjazzjoni għal-livell ta' l-ebda effett avvers ma
huwa osservabbli (no-observed-adverse-effect level) u hija lgħola doża jew livell ta' espożizzjoni meta l-ebda sejbiet avversi
realatati mat-trattament ma jkunu osservati.
1.3.

SUSTANZA TA' REFERENZA
Xejn.

1.4.

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Normalment, is-sustanzaa tat-test hija somministrata fuq annimali
tqal għal mill-anqas mill-impjantazzjoni sa jum wieħed qabel iljum skedat tal-qatla, li għandu jkun qrib kemm jista’ jkun
possibbli għall-jum normali tal-ħlas mingħajr ir-riskju ta' informaz
zjoni li tirriżulta minn ħlas kmieni. Il-metodu tat-test mhux intiż li
jeżamina biss il-perjodu ta' lorganoġenesi, (eż. il-jiem 5-15 flannimal gerriema, u l-jiem 6-18 fil-fenek) imma wkoll l-effettu
mill-pre-impjantazzjoni, meta xieraq, mutul il-perjodu kollu talġestjoni sal-jum ta' qabel is-sezzjoni ċesarja. Ftit qabel is-sezzjoni
ċesarjaa, il-femminili jkunu maqtula, il-kontenuti ta l-utru jkunu
eżaminati, u l-fetu huma evalwati għan anomalitajiet esterni
viżibbli u għal nisġiet rotob u tibdiliet skeletali.
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1.5.

ID-DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST

1.5.1.

L-għażla ta' l-ispeċje ta' l-annimali
Huwa rrakkommandat li t-testijiet ikunu mwettqa fuq l-ispeċje laktar relevanti, u li l-ispeċje u r-razzez tal-laboratorju li huma
normalment użati fit-testijiet dwar it-tossiċità fl-iżvilupp prenatali,
jkunu użati. L-ispeċje ta' l-anniamli gerriema preferuta huja l-far u
l-ispeċje ta' annimali mhux ġeggiema huwa l-fenek. Ġustifikaz
zjoni għandha tkun ipprovduta jekk ikun użat xi speċje ieħor.

1.5.2.

Il-kundizzjonijiet tal-gaġġeġ u ta' l-għalf
It-temperatura tal-kamra ta' fejn jinżammu l-annimali ta' l-esperi
ment għandha tkun 22 oC (± 3o) għall-annimali gerriema u 18 oC
(± 3o) għall-fniek. Għalkemm l-umidità relattiva għandha tkun
mill-anqas 30 % u preferibbilment ma teċċedix 70 % apparti
milli waqt it-tindif tal-kamra, l-għand għandu jkun ta' 50-60 %.
Id-dawl għandu jkun artifiċjali, is-sekwenza tkun 12-il siegħa
dawl, 12-il siegħa dlam. Għall-għalf, id-dieti konvenzjonali tallaboratorju jistgħu ikunu użati b'forniment mingħajr limitu ta'
ilma tax-xorb.

Il-proċeduri ta' l-akkompanjament għandhom jitwettqu f'gaġġeg
adatti għal dak l-iskop. Meta gaġġeg separati għall-annimali flakkompanjament huma preferuti, iż-żamma ta' numru żgħt f'ġagga
waħda huwa wkoll aċċettabbli.

1.5.3.

Preparazzjoni ta' l-annimali
Annimali b'saħħithom. Li jkunu ġew akklamatizzati għall-kundizz
jonijiet tal-laboratorju għal mil anqas 5 ijiem u li ma jkunux ġew
suġġetti għal proċeduri preċedenti sperimentali, għandhom ikunu
użati. L-annimali tat-test għandhom ikunu karatterizzati bħala
speċje, razza, sorsi, seww, piż u/jew l-età. L-annimali tal-gruppi
kollha tat-test għandhom, kemm jista’ jkun prattikabbli, ikunu ta'
piż u età uniformi. Femmini adulti żgħażagħ li jkunu għadu ma
weldux għandhom ikunu użati f'kull livell ta' doża. Il-femminili
għandhom ikunu mgħammra ma maskili ta' l-istess speċje u razza,
u t-tgħammir ma l-ulied għandu jkun evitat. Għall-annimali
gerriema, il-jum 0 tal-gestazzjoni huwa l-jum li fih il-buq vaġinali
u/jew l-isperma huma osservati; għall-fniek il-jum 0 huwa normal
ment il-jum tal-coitus jew ta' l-inseminazzjoni artifiċjali, jekk tkun
użata dik it-teknika. In-nisa mgħammra għandhom ikunu aassenjati
b'mod mingħajr preġudizju lejn gruppi tal-kontroll u t-trattament.
Il-gaġġeġ għandhom ikunu irrangati b'tali mod li l-effetti possibbli
minħabba t-tqegħid fil-gaġġeġ ikunu minimizzat. Kull annimal
għandu jkun assenjat numru uniku ta' l-identifikazzjoni. In-nisa
mgħammra għandhom ikunu assenjati b'manjera mingħajr preġu
dizzju lejn il-gruppi ta' kontroll u tat-trattament, u jekk in-nisa
jkunu mgħammra f'lottijiet, l-annimali ta' kull lott għandhom
ikunu imqassma b'mod egwali matul il-gruppi. Bl-istess mod, innisa seminati mill-istess raġel għandhom ikunu mqassma b'mod
egwali matul il-gruppi.

1.6.

PROĊEDURA

1.6.1.

In-numru u s-sess ta' l-annimali
Kull grupp tat-test u tal-kontroll għandu jinkludi numru suffiċjenti
ta' femminili li jirriżulta f'madwar 20 annimal femmini bis-sita ta'
l-implantazzjoni fin-nekropsija. Gruppi ta' anqas minn 16 ilannimal bis-sita ta' l-implantazzjoni jista’ ma jkunx xieraq. Ilmortalià materna mhux neċessarjament tinvalida l-istudju, basta li
din ma tkunx teċċedi madwar 10 %.
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1.6.2.

Preparazzjoni tad-dożi
Jekk il-mezz jew l-adittiv l-ieħor ikun użat sabiex jiffaċilita d-doża,
kunsiderazzjoni għandha tkun mogħtija għal dawn il-karatteristiċi
li ġejjin: l-effetti fuq l-assorbazzjoni, id-distribuzzjoni, il-metabo
liżmu, u ż-żamma jew it-twarrib tas-sustanza tat-test; l-effetti talpropjetajiet kimiċi tas-sustanza tat-test li jistgħu joħolqu bidla filkaratteristiċi tossiċi tagħha; u l-effetti fuq il-konsum ta' l-ikel u lima jew ta' l-istat nutrizzjonali ta' l-annimali. Il-mezza la għandu
jkun żviluppatament tossiku u l-anqas li jkollu effetti fuq ir-ripro
duzzjoni.

1.6.3.

Id-Doża
Normalment, is-sustanza tat-test għandha tkun somministrata ta'
kull jum mill-impjantazzjoni (eż. il-jum 5 minn wara t-tgħammir)
sal jum ta' qabel is-sezzjoni neċessarju kif skedata. Jekk l-istudji
preliminarji, meta disponibbli, ma jkunux jindikaw potenzjal għoli
dwar it-telf pre-impjantazzjoni, it-trattament jista’ jkun estiż li jink
ludi l-perjodu intier tal-ġestjoni, mit-tgħamir sal-jum ta' qabel ilqatla skedata. Huwa ben magħruf li tqandil mhux sewwa jew xi
taħbit matul it-tqala jista’ jirriżulta f'telf prenatali. Sabiex ikun
hemm ħarsien kontra t-telf prenatali minn fatturi li ma humiex
relatati mat-trattament, tqandil bla ħtieġa ta' annimali tqal kif
ukoll taħbit minn fatturi barranija bħal ma huma l-ħsejjes
għandhom ikunu evitati.

Mill-anqas tlett livelli ta' dożi u l-kontroll simultanju għandhom
ikunu użati. Annimali b'saħħithom għandhom ikunu aassenjati
b'mod mingħajr preġudizju lejn gruppi tal-kontroll u t-trattament.
Il-livelli tad-doża għandhom ikunu mqassma sabiex jipproduċu leffetti tossiċi tal-grad tat-tossiċità. Sakemm ma jkunx hemm limi
tazzjoni tal-propjetajiet tan-natura fiżika/limika jew bioloġika tassustanza tat-test, l-għola doża għandha tkun magħżula bil-għan li
jkunu introdotti xi tossiċità ta' l-iżvilupp u/jew materna (sinjali
kliniċi jew tnaqqis fil-piż tal-ġisem) imma mhux mewt jew soffe
renza akuta. Mill-anqas livell ta' doża waħda intermedja għandu
jipproduċi effetti tossiċi minimi osservati. Il-livell l-aktyar baxx
m'għandux jipproduċi xi evidenza la ta' tossiċità materna u lanqas ta' l-iżvilupp. Sekwenza dixxendenti tal-livelli tad-doża
għandha tkun magħżulha bil-għan li turi kwalunkwe reazzjoni
relatata mad-doża u l-livell ta' l-ebda effett ħażin mhu osservat
(NOAEL). Tnejn- sa erba intervalli huma ta' spiss ottimi sabiex
ikunu stabbiliti l-livelli tad-doża dixxendenti, u ż-żieda tar-raba'
grupp tat-test hija ta' spiss preferibbli mill-użu ta' intervalli ferm
twal (eż. aktar minn fattur ta' 10) bejn id-dożi. Għalkemm l-isteb
beliment tal-NOAEL materni huwa l-għan, l-istudji li ma jista’b
bilixxux tali livell jistgħu wkoll ikunu aċċettabbli 91).

Livelli ta' dożi għandhom ikunu magħżula billi tkun meqjusa xi
informazzjoni eżistenti kif ukoll l-informazzjoni addizzjonali dwar
il-metaboliżmu u t-tossikukinetiċi tas-sustanza tat-test jew talmaterjali relatati. Din l-infomazzjoni għandha wkoll tgħin fiddemostrazzjoni ta' l-adekwatezza ta' l-amministrazzjoni tad-dożar.

Grupp ta' kontroll konkorrenti għandu jkun użat. Dan il-grupp
għandu jkun grupp ta' kontroll ittrattat taparsi jew mezz ta'
grupp ta' kontroll jekk mezz ikun użat fl-amministrazzjoni tassustanza tat-test. Il-gruppi kollha għandhom ikunu amministrati listess volum jew tas-sustanza tat-test jew tal-mezz. L-annimali filgrupp(i) tal-kontroll għandhom ikunu mqandla bl-istess manjiera
bħal l-annimali fil-grupp tat-test. Il-gruppi bil-mezz ta' kontroll
għandhom jirċievu l-mezz fl-għola ammont użat (bħal fil-gruppi
ta' l-anqas trattament).
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1.6.4.

Test tal-limitu
Jekk test f'doża ta' livell wieħed ta' mill-anqas 1 000 mg/kg piż talġisem/jum b'amministrazzjoni orali. Li jutilizza l-proċeduri desk
ritti għal dan l-istudju, ma tipproduċi leba tossiċità osservabbli la
fl-annimali tqal u l-anqas fil-proġenji tagħhom u jekk effett ma
jkunx mistenni kif ibbażat fuq l-informazzjoni eżistenti (eż. minn
taħlitiet strutturament u/jew metabilakament relatati), allura studju
sħiħ bl-użu ta' dożi fi tlett livelli għandu mnejn ikunu ikkonsidrat
bħala mhux meħtieġ. L-isposizzjoni umana mistennija tista’ tindika
il-ħtieġa għal-livell ta' doża orali għola li tkun użata fit-test tallimitu. Għal tipi oħrajn ta' l-amministrazzjoni, bħal ma huwa tteħid man-nifs jew l-applikazzjoni dermali, il-propjetajiet fiżikuki
miċi tas-sustanza tat-test ta' spiss jistgħu jindikaw u jillimtaw ilmassimu tal-livell attenibbli għall-espożizzjoni (per eżempju, lapplikazzjoni dermali m'għandhiex toħloq tossiċità lokali severa).

1.6.5.

Amministrazzjoni tad-dożi
Is-sustanza tat-test jew il-mezz normalment huwa amministrat bi
intubazzjoni orali. Jekk tkun użata rotta oħra ta' l-amministrazzjo
ni, min jagħmel it-test għandu jipprovdi ġustifikazzjoni u raġjonar
għal dik l-għażla, u modifiki xierqa jistgħu li jkunu meħtieġa (2)
(3) (4). Is-sustanza tat-test għandha tkun somministrata bejn
wieħed u ieħor fl-istess ħin ta' kull jum.

Id-doża lil annimali individwali għandha normalment tkun ibbażata
fuq id-determinazzjoni tal-piż tal-ġisem kif l-aktar riċenti dispo
nibbli. B'dana kollu, attenzjoni għandha tkun eżerċitata meta
tkun aġġustata d-doża ma tul l-aħħar parti tremestra tat-tqala.
Informazzjoni eżistenti għandha tkun użata għall-għażla tad-doża
sabiex tipprevjeni eċċess tat-tossiċità materna. B'dana kollu, jekk
eċċess ta' tissiċità jkun innutat fin-nisa ittrattati, dawk l-annimali
għandhom ikunu maqtula b'mod umanesk. Jekk diveri annimali
tqal juru sinjali ta' tossiċità eċċessiva, kunsiderazzjoni għandha
tingħata għat-terminazzjoni ta' dak il-grupp fid-doża. Jekk issustanza tkun somministrata b'ikel sfurzat, dan għandu preferibbil
ment ikun mogħti bħala doża waħda lill-annimali bl-użu ta' tubu
lejn l-istinku jew xi canula ta' l-intubazzjoni xierqa. Il-volum
massimu ta' likwidu li jista’ jkun amministrat f'waqt wieħed ikun
jiddependi mid-daqs ta' l-annimal tat-test. Il-volum m'għandux
jeċċedi 1 ml/100 g piż tal-ġisem, apparti fil-każ ta' taħlitiet akweji
meta 2 ml/100 g piż tal-ġisem jista’ jkun użat. Meta jkun użat iżżejt tal-qamħ-ir-rum, il-volum m'għandux jeċċedi 0,4 ml.100 g piż
tal-ġisem. Varjabbilità fil-volum tat-test għandha tkun minimizzata
bl-aġġustament tal-konċentrazzjonijiet sabiex ikun assigurat volum
kostanti matul il-livelli kollha tad-dożi.

1.6.6.

Osservazzjoni tan-nisa
Osservazzjonijiet kliniċi għandhom jitwettqu u jkunu rreġistrati
mill-anqas darba kull jum, preferibbilment fl-istess ħin(ijiet) billi
jkun ikkonsidrat il-perjodu l-aktar probabbli ta' l-effetti antiċipati
ta' wara d-doża. Il-kundizzjoni ta' l-annimali għandha tkun irreġis
trata, inkluża l-mortalità, l-għafja tal-mewt, tibdil pertinenti flimġieba, u s-sinjali kollha ta' tossiċita barranija.

1.6.7.

Il-piż tal-ġisem u l-konsum ta' l-ikel
L-annimali għandhom ikunu miżuna fil-jum 0 tal-ġestazzjoni jew
mhux aktar tard mill-jum 3 tal-ġestazzjoni jekk annimali
mgħammra skond iż-żmien huma fornuti min fekundament barrani,
fl-ewwel jum tad-dpża, mill-anqas kull 3 ijiem matul il-perjodu
tad-doża u fil-jum tal-mewt kif skedata.
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Il-konsum ta' l-ikel għandu jkun irreġistrat f'intervalli ta' tlett ijiem
u għandu jkun jikkonċidi mal-jiem tad-determinazzjoni tal-piż talġisem.

1.6.8.

Eżaminazzjoni ta' wara l-mewt
In-nisa għandhom ikunu maqtula jum qabel il-jum mistenni talħlas. Femminili li juri sinjali ta' abort jew ħlas prematur għalliskeda tal-qatla għandhom ikunu maqtula u suġġetti għal eżami
nazzjoni makroskopika bir-reqqa.

Filwaqt tat-terminazzjoni jew tal-mewt matul l-istudju, il-mara
tqila għandha tkun eżaminata b'makroskopiki għal xi annormalita
jiet strutturali jew tibdilied patoloġiċi. L-evalwazzjoni tan-nisa
matul is-sezzjon ċesarja u l-analiżi sussegwenti tal-fetu għandha
tkun imwettqa, preferibbilment, mingħajr tagħrif dwar il-grupp tattrattament, sabiex jitnaqqas il-preġudizzju.

1.6.9.

L-eżami tal-kontenuti uterini
Immedjetament wara t-terminazzjoni jew malli jkun possibbli wara
l-mewt, l-uteri għandhom ikunu mneħħija u l-istat tat-tqala ta' lannimal aċċertat. L-uteri li jidhru mhux bit-tqala għandhom ikunu
aktar eżaminati (eż. bit-tiċpis bis-sulfid ta' l-ammonju għall-anni
mali gerriema u t-tiċpis Salewski jew b'metodu alternattiv xieraq
għall-fniek) sabiex ikun konfermat l-istatus mhux tat-tqala (5).

Uteri tqal jinkludu l-għonq ta' l-uteri għandhom ikunu miżuna. Ilpiżijiet ta' l-uteri tqal m'għandhomx ikunu akkwistati minn anni
mali misjuba mejta waqt l-istudju.

In-numru ta' corpora lutea għandu jkun determinat għall-annimali
tqal.

Il-kontenuti ta' l-uteri għandhom ikunu eżaminati għan-numru ta'
embrijuni jew imwiet tal-feti jew feti viabbli. Il-grad ta' riassorbaz
zjoni għandu jkun deskritt sabiex ikun ikkalkolat il-ġin relattiv talmewt tal-conceptus (ara s-sezzjoni 1.2).

1.6.10.

L-eżami tal-feti
Is-sess u l-piż tal-ġisem ta' kull fetu għandhom ikunu determinati.

Kull fetu għandu jkun eżaminat għal tibdiliet esterni (6).

Il-feti għandhom ikunu eżaminati għal tibdiliet skeletali u tal-parti
jiet rotob (eż. varjazzjonijiet u maformazzjonijiet jew anomaliji)
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
(21) (22) (23) (24). Kategorizzazzjoni ta' l-alterazzjonijiet tal-feti
hija preferibbli imma mhux meħtieġa. Meta ssir il-kategorizzaz
zjoni, il-kriterja għad-definizzjoni ta' kull kategorija għandha
tkun kjarament mistqarra. Attenzjoni partikolari għandha tingħata
għall-passaġġ riproduttiv li għandu jkun eżaminat għal sinjali ta'
żvilupp mibdul.

Għall-annimali gerriema, madwar nofs kull lott tal-feti għandu
jkun ippreparat u eżaminat għal tibdil skeletali. Il-kumplament
għandu jkun preparat u eżaminat għal tibdil fil-partijiet rotob, blużu ta' metodi aċċettati u xierqa b'sezzjonament serjali jew b'tek
nina bil-għaqal ta' dissessjoni grossa.
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Għall-annimali mhux gerriema, eż. fniek, il-feti kollha għandhom
ikunu eżaminati kemm għall-partijiet rotob u wkoll għal alteraz
zjonijiet skeletali. L-iġsma ta' dawn il-feti huma evalwati b'dissess
joni galbata għal tibdil fil-partijiet rotob, li jistgħu jinkludu proċe
duri għal aktar evalwazzjoni ta' l-istruttura kardijaka interna (25).
Ir-rjus ta' nofs il-heti eżaminati b'dan il-mod għandhom ikunu
mneħħija u ipproċessati għal evalwazzjoni ta' alterazzjonijiet filpartijiet rotob (inklużi l-għajnejn, il-moħħ, il-passaġġi nażali u lilsien), l-użu ta' metodi normali ta' sezzjonar serjali (26) jew
metodu egwalment sensittiv. L-iġsma ta' dawn il-feti u l-kumpla
ment tal-feti intatti għandhom ikunu ipproċessati u eżaminati għal
tibdil skeletali, bl-utilizzazzjoni ta' l-istess metodi kif deskritti
għall-annimali gerriema.

2.

DATA

2.1.

TRATTAMENT TAR-RIŻULTATI
Id-dettalji għandhom ikunu irrapurati individwalment għan-nisa kif
ukoll għall-wild tagħhom u miġbura b'sommarju f'għamla tabulari,
li juru għal kull grupp tat-test u għal kull ġenerazzjoni, in-numru
ta' l-annimali fil-bidu tat-test, in-numru ta' l-annimali misjuba
mejta matul it-test jew maqtula għal raġunijiet umanitarji, il-ħin
ta' xi mewt jew qtil umanitarju, in-numru ta' nisa tqal, in-numru ta'
l-annimali li juru sinjali ta' tossiċità, deskrizzjoni tas-sinjali ta'
tossiċità kif osservati, inkluż il-ħin ta' meta tkun skoppjat, it-tul
ta' żmien, u s-severità ta' xi effetti tossiċi, it-tiġ ta' l-osservazzjo
nijiet ta' l-embrijuni/feti, u l-informazzjoni l-oħra kollha dwar ittraabi l-oħrajn.

Riżultati numeriċi għandhom ikun evalwati b'metodu statistiku
xieraq bl-użu tal-grupp ta' wild bħala unità tad-dettalji għallanaliżi. Metodu statistiku ġeneralment aċċettabbli għandu jkun
użat, il-metodi statistiċi għandhom ikunu magħżula bħala parti
mid-disinn għall-istudju u għandhom ikunu ġġustifikati. L-infor
mazzjoni mill-annimali li jmutu qabel il-qtil skedat għandha wkol
tkun irrapurtata. Dik l-informazzjoni tista’ tkun inkluża fil-mezzi
tal-grupp meta relevanti. Relevanza mid-dettalji akkwistati minn
tali annimali, u għalhekk l-inklużjoni jew l-esklużjoni minn xi
mess ta' grupp(i), għandha tkun iġġustifikata u iġġudikata fuq
bażi individwali.

2.2.

EVALWAZZJONI TAR-RIŻULTATI
Is-sejbiet ta' l-istudju tat-Tossiċità fl-Iżvilupp Prenatali għandhom
ikunu evalwati f'termini ta' l-effetti osservati. L-evalwazzjoni
għandha tinkludi din l-informazzjoni li ġejja:

— riżultati tat-test materni u tal-embriju/fetu, inkluża l-avalwaz
zjoni tar-relazzjoni, jew tan-nuqqas tagħha, bejn l-espożizzjoni
ta' l-annimali għas-sustanza tat-test u l-inċidenza u s-severità
tas-sejbiet kollha;

— ktiterja użata għall-kategorizzazzjoni esterna tal-fetu, il-partijiet
rotob, u l-alterazzjonijiet skeletali, jekk il-kategorizzazzjoni
tkun seħħet;
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— meta xieraq, id-dettalji stpriċi tal-kontroll sabiex iqawwu linterpretazzjoni tar-riżultati ta' l-istidju;
— in-numri użati fil-kalkolu tal-persentaġġi kollha jew ta' l-indiċi;
— analiżi statistika adekwata tas-sejbiet ta' l-istudju, meta xieraq,
li għandha tinkludi informazzjoni suffiċjenti dwar il-metodu ta'
l-analiżi, sabiex riveditur/statistiku independenti jkun jista’
jevalwa mill-ġdid jew jerġa jibni l-analiżi.
Fi kwalunkwe studju li juri n-nuqqas ta' xi effetti tossiċi, aktar
investigazzjonijiet sabiex tkun stabbilita l-assorbazzjoni u l-biodis
ponabbiltà tas-sustanza tat-test għandhom ikunu meqjusa.
2.3

INTERPRETAZZJONI TAR-RIŻULTATI
Studju tat-tossiċità fl-iżvilupp prenatali jkun jipprovdi informaz
zjoni dwar l-effetti ta' espożizzjoni repetuta lejn sustanza matul
it-tqala, fuq in-nisa, u l-iżvilupp intra-utru tal-wild tagħhom. Irriżultati ta' l-istudju għandhom ikunu interpretatai b'konnessjoni
mas-sejbier mill-istudji subkroniku, riproduttivi, tossikokinetiċi u
studji oħrajn. La darba l-enfasi tkun kemm fuq it-tossiċita enerali
f'termini ta' tossiċita materna u wkoll fuq it-tossiċità fl-iżvilupp filgħan finali, ir-riżultati ta' l-istudju jkunu jippermettu sa ċertu limitu
għal diskriminazzjoni bejn l-effetti ta' l-iżvilupp li jseħħu finnuqqas ta' tossiċità ġenerali u dawk li huma imdaħħla biss f'livelli
li huma wkoll tossiċi għall-annimal matern (27).

3.

RAPPORTAĠĠ

3.1.

RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni speċifika li ġejja:
Is-sustanza tat-test:
— in-natura fiżika u, meta relevanti, il-propjetajiet fiżikokimiċi;
— l-identifikazzjoni, inklud in-numru CAS jekk magħruf/stabbilit;
— purità.
Mezz (jekk applikabbli):
— ġustifikazzjoni dwar l-għażla tal-mezz, jekk mhux sempliċe
ment ilma.
Annimali tat-test:
— speċje u t-tipi użati;
— in-numru u l-età ta' l-annimali;
— is-sorsi, il-kundizzjonijiet tal-gaġġeg, id-dieta, etc;
— il-piżijiet individwali ta' l-annimali fil-bidu tat-test.
Kundizzjonijiet tat-test:
— ir-raġjonar għal-livell tad-doża magħżula;
— dettalji dwar is-sustanza tat-test, fomulazzjoni/preparazzjoni
tad-dieta, Il-konċentrazzjoni akkwistata, l-istabbilità u l-omoġe
nità tal-preparazzjoni;
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— dettalji ta' l-amministrazzjoni tas-sustanza tat-test;
— skambju mis-sustanza tat-test minn dieta/ilma tax-xorb bilkonċentrazzjoni (ppm) lejn doża attwali 9mg/kg il-piż talġisem/jum), jekk applikabbli;
— kundizzjonijiet ambjentali;
— dettalji dwar il-kwalità ta' l-ikel u l-ilma.
Riżultati:
Dettalji tar-reazzjoni tossika materna bid-doża, li tinkludi, imma
mhux limitata għal-:
— in-numru ta' l-annimali fil-bidu tat-test, in-numru ta' l-annimali
li jkunu baqgħu ħajjin, in-numru ta' nisa tqal, u n-numru ta'
aborti, in-numru ta' annimali li jweldu kmieni;
— il-jum tal-mewt matul l-istudju jew jekk l-annimali jkunux
baqgħu ħajjin sakem maqtula;
— dettalji mill-annimali li ma jkunux baqgħu ħajjin tal-qtil skedat
għandu jkun irrapurtat imam mhux inkluż fil-paraguni statis
ticċi inter-grupp;
— il-jum ta' l-osservazzjoni ta' kull sinjal annormali kliniku u lkorsa sussegwenti tiegħu;
— il-piż tal-ġisem, tibdil fil-piż tal-ġisem u l-piż ta' l-utru bilħobla, inkluż, b'mod voluntarju, it-tibdil fil-piż tal-ġiesm
korreġut għall-piż ta' l-utru bil-ħobla;
— il-konsum ta' l-ikel u, jekk imkejjel, il-konsum ta' l-ilma;
— is-sejbiet tan-nekopsija, inkluż il-piż ta' l-utru;
— NOAEL valuri għall-effetti materni u ta' l-iżvilupp għandhom
ikunu irraportati.
L-għanijiet finali ta' l-iżvilupp bid-doża għal grupp ta' frieħ blimpjanti, inklużi:
— in-numru ta' corpora lutea;
— in-numru ta' implantazzjonijiet, in-numru u l-persentaġġ ta' feti
ħajjin u mejta u r- reassorbazzjonijiet;
— in-numru l-persentaġġ ta' telf pre- u post-implantazzjoni.
L-għanijiet finali ta' l-iżvilupp bid-doża għal grupp ta' frieħ b'feti
ħajjin, inklużi:
— in-numru u l-persentaġġ ta' frieħ ħajjin;
— relattività tas-sess;
— il-piż tal-ġisem tal-fetu, preferibbilment bis-sess u bis-sessi
flimkien;
— alterazzjonijiet esterni, partijiet rotob, u malformazzjoni skele
tali u alterazzjoni relevanti oħrajn;
— kriterja għall-kategorizzazzjoni jekk xierqa;
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— in-numru totali u l-persentaġġ ta' feti u frieħ b'xi alterazzjoni
esterna, partijiet rotob jew skeletali, kif ukoll it-tipi u l-inċi
denzi ta' anomaliji individwali u alterazzjonijiet oħrajn rele
vanti.
Diskussjoni tar-riżultati.
Kunklużjonijiet.
4.
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B.32.

STUDJI DWAR IL-KARĊINOĠENIĊITÀ

DAĦLA
1.

Dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa ekwivalenti għal-Linja Gwida tat-Test (TG)
451 (2009) tal-OECD. It-TG 451 oriġinali dwar Studji dwar il-Karċinoġeni
ċità kienet adottata fl-1981. L-iżvilupp ta’ dan il-Metodu ta’ Ttestjar B.32
rivedut tqis li kien meħtieġ biex jirrifletti żviluppi reċenti fil-qasam tat-trat
tament xieraq tal-annimali u ta’ rekwiżiti regolatorji (2) (3) (4) (5) (6). Laġġornament ta’ dan il-Metodu ta’ Ttestjar B.32 twettaq flimkien ma’ reviż
jonijiet tal-Kapitolu B.30 ta’ dan l-Anness: Studji dwar tossiċità kronika, u
tal-Kapitolu B.33 ta’ dan l-Anness: Studji dwar Tossiċità Kronika Konġun
ta\Karċinoġeniċità, u bil-għan li jinkiseb tagħrif addizzjonali mill-annimali
użati fl-istudju u li jingħataw aktar dettalji dwar għażla ta’ doża. Dan ilMetodu ta’ Ttestjar B.32 huwa mfassal biex jintuża fl-ittestjar ta’ firxa
wiesgħa ta’ kimiċi, inklużi pestiċidi u kimiċi industrijali. Għandu jkun
innotat iżda li xi dettalji u rekwiżiti jistgħu jkunu differenti għal farmaċewtiċi
(ara l-Gwida SIB tal-Konferenza Internazzjonali għall-Armonizzazzjoni
(ICH) dwar Ittestjar għall-Karċinoġeniċità ta’ Farmaċewtiċi).

2.

Il-maġġoranza tal-istudji dwar il-karċinoġeniċità isiru fi speċijiet ta’ rodituri,
u dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa, għalhekk, maħsub biex japplika primar
jament għal studji magħmulin f’dawn l-ispeċijiet. Jekk studji bħal dawn
ikunu meħtieġa fi speċijiet ta’ annimali mhux rodituri, il-prinċipji u l-proċe
duri li l-profil tagħhom jinsab f’dan il-Metodu ta’ Ttestjar flimkien ma’ dawk
li l-profil tagħhom jinsab fil-Kapitolu B.27 ta’ dan l-Anness: Studju dwar
Tossiċità Orali f’Annimali Mhux Rodituri ta’ Doża Ripetuta għal 90 jum (6),
għandhom ikunu applikati, b’modifiki xierqa. Gwida ulterjuri hija dispo
nibbli fid-Dokument ta’ Gwida Nru 116 tal-OECD dwar it-Tfassil u tTwettiq ta’ Studji dwar Tossiċità Kronika u Karċinoġeniċità (7).

3.

It-tliet rotot ewlenin ta’ amministrazzjoni użati fi studji dwar il-Karċinoġe
niċità huma orali, dermali u ta’ inalazzjoni. L-għażla tar-rotta ta’ amminis
trazzjoni tiddependi mill-karatteristiċi fiżiċi u kimiċi tal-kimika għall-ittestjar
u mir-rotta predominanti ta’ espożizzjoni umana. Informazzjoni addizzjonali
dwar għażla ta’ rotta ta’ espożizzjoni hija pprovduta fid-Dokument ta’ Gwida
Nru 116 (7).

4.

Dan il-Metodu ta’ Ttestjar jiffoka fuq espożizzjoni permezz tar-rotta orali, irrotta li komunement l-aktar li tintuża fi studji dwar il-karċinoġeniċità.
Filwaqt li studji dwar il-Karċinoġeniċità li jinvolvu espożizzjoni permezz
tar-rotot dermali u ta’ inalazzjoni jistgħu wkoll ikunu meħtieġa għall-valu
tazzjonijiet tar-riskju għas-saħħa tal-bniedem u/jew jistgħu jkunu rikjesti
f’ċerti reġimi regolatorji, iż-żewġ rotot ta’ espożizzjoni jinvolvu kumplessità
teknika konsiderevoli. Studji bħal dawn ikun jeħtiġilhom jitfasslu abbażi ta’
każ każ, għalkemm il-Metodu ta’ Ttestjar li l-profil tiegħu jidher hawn għallvalutazzjoni u l-evalwazzjoni tal-karċinoġeniċità b’amministrazzjoni orali
jista’ jifforma l-bażi ta’ protokoll għal studji dwar inalazzjoni u/jew dermali,
fir-rigward ta’ rakkomandazzjonijiet għal perjodi ta’ trattament, parametri
kliniċi u patoloġiċi, eċċ. Hemm gwida tal-OECD dwar l-amministrazzjoni
ta’ kimiċi għall-ittestjar bir-rotot dermali (7) u tal-inalazzjoni (7) (8). IlKapitolu B.8 ta’ dan l-Anness (9) u l-Kapitolu B.29 ta’ dan l-Anness (10),
flimkien mad-Dokument ta’ Gwida tal-OECD dwar ittestjar ta’ inalazzjoni
akuta (8), għandhom ikunu kkonsultati b’mod speċifiku fit-tfassil ta’ studji
għal tul itwal ta’ żmien li jinvolvu espożizzjoni permezz tar-rotta tal-inalaz
zjoni. Il-Kapitolu B.9 ta’ dan l-Anness (11) għandu jkun ikkonsultat fil-każ
ta’ ttestjar magħmul bir-rotta dermali.
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5.

L-istudju tal-karċinoġeniċità jipprovdi informazzjoni dwar il-perikli għassaħħa li jista’ jkun hemm li x’aktarx jinqalgħu minn espożizzjoni ripetuta
għal perjodu li jdum tul il-ħajja kollha tal-ispeċi użata. L-istudju għandu
jipprovdi informazzjoni dwar l-effetti tossiċi tal-kimika għall-ittestjar, inkluża
karċinoġeniċità potenzjali, u jista’ jindika organi mmirati u l-possibbiltà ta’
akkumulazzjoni. Jista’ jipprovdi stima tal-livell bla effett ħażin osservat għal
effetti tossiċi u, fil-każ ta’ karċinoġeni mhux ġenotossiċi, għal risponsi għal
tumuri, li jistgħu jintużaw biex ikunu stabbiliti kriterji ta’ sikurezza għal
espożizzjoni umana. Qed issir enfażi wkoll dwar il-ħtieġa ta’ osservazzjoni
jiet kliniċi sewwa tal-annimali, biex tinkiseb kemm jista’ jkun informazzjoni.

6.

L-għanijiet ta’ studji dwar il-karċinoġeniċità koperti minn dan il-Metodu ta’
Ttestjar jinkludu:

— L-identifikazzjoni tal-proprjetajiet karċinoġeniċi ta’ kimika għall-ittestjar,
li tirriżulta f’żieda fl-inċidenza ta’ neoplażmi, żieda fil-proporzjon ta’
neoplażmi malinni jew tnaqqis fiż-żmien għad-dehra ta’ neoplażmi,
mqabbel ma’ gruppi ta’ kontroll konkurrenti,

— L-identifikazzjoni ta’ organu/i mmirat(i) ta’ karċinoġeniċità;

— L-identifikazzjoni taż-żmien għad-dehra ta’ neoplażmi;

— Karatterizzazzjoni tar-relazzjoni bejn it-tumur u r-reazzjoni għad-doża;

— L-identifikazzjoni ta’ livell bla effett ħażin osservat (NOAEL) jew punt
ta’ tluq biex tkun stabbilita Doża ta’ Riferiment (BMD);

— Estrapolazzjoni ta’ effetti karċinoġeniċi għal livelli ta’ espożizzjoni
umana għal doża baxxa;

— Forniment ta’ dejta biex ikunu ttestjati ipoteżijiet dwar modalità ta’
azzjoni (2) (7) (12) (13) (14) (15).

KONSIDERAZZJONIJIET INIZJALI
7.

Fil-valutazzjoni u fl-evalwazzjoni ta’ karċinoġeniċità potenzjali ta’ kimika
għall-ittestjar, l-informazzjoni kollha disponibbli dwar il-kimika għall-ittestjar
għandha titqies mil-laboratorju tal-ittestjar qabel ma jsir l-istudju, biex ittfassil tal-istudju jiffoka fuq l-ittestjar b’aktar effiċjenza għal potenzjal karċi
noġeniku u biex l-użu ta’ annimali jkun mill-anqas. Informazzjoni dwar, u
konsiderazzjoni tal-modalità ta’ azzjoni ta’ karċinoġenu suspettat (2) (7) (12)
(13) (14) (15) hija partikolarment importanti, minħabba li l-aħjar disinn jista’
tkun differenti skont jekk il-kimika għall-ittestjar tkunx karċinoġenu ġeno
tossiku magħruf jew suspettat. Gwida ulterjuri dwar konsiderazzjonijiet ta’
modalità ta’ azzjoni tinsab fid-Dokument ta’ Gwida Nru 116 (7).

8.

Informazzjoni li għandha tassisti fit-tifsila tal-istudju tinkludi l-identità, listruttura tal-kimika u l-proprjetajiet fiżikokimiċi tal-kimika għall-ittestjar;
riżultati ta’ kull test tat-tossiċità in vitro jew in vivo, inklużi testijiet ta’
ġenotossiċità; użu/ijiet antiċipat(i) u potenzjal għal espożizzjoni umana;
dejta (Q)SAR disponibbli, mutaġeniċità/ġenotossiċità, karċinoġeniċità u
dejta tossikoloġika oħra dwar kimiċi relatati strutturalment; dejta tossikoki
netika disponibbli (doża waħda u wkoll kinetika ta’ doża ripetuta meta tkun
disponibbli) u dejta derivata minn studji oħra ripetuti ta’ espożizzjonijiet.
Valutazzjoni tal-karċinoġeniċità għandha ssir wara li tkun inkisbet informaz
zjoni inizjali dwar tossiċità minn doża ripetuta għal 28 jum u/jew minn
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testijiet ta’ tossiċità għal 90 jum. Testijiet għal żmien qasir ta’ bidu-promozz
joni ta’ kanċer jistgħu wkoll jipprovdu informazzjoni utli. Approċċ ta’ ttestjar
f’fażijiet għall- ittestjar tal-karċinoġeniċità għandu jitqies bħala parti millvalutazzjoni globali tal-effetti potenzjali ħżiena għas-saħħa ta’ kimika parti
kolari għall-ittestjar (16) (17) (18) (19).

9.

Il-metodi ta’ statistika l-aktar adatti għall-analiżi ta’ riżultati, meqjusin ittifsila u l-għanijiet sperimentali, għandhom ikunu stabbiliti qabel ma jingħata
bidu għall-istudju. Kwistjonijiet li għandhom jitqiesu jinkludu jekk l-istatis
tika għandhiex tinkludi aġġustament għal sopravivenza, analiżi ta’ riskji
kumulattivi ta’ kanċer relattiv għal kemm iddum is-sopravivenza, analiżi
taż-żmien għal tumur u analiżi fil-każ ta’ tmiem ħesrem ta’ grupp wieħed
jew aktar. Gwida dwar l-analiżi xierqa ta’ statistika u referenzi ewlenin għal
metodi ta’ statistika aċċettati internazzjonalment jingħataw fid-Dokument ta’
Gwida Nru 116 (7), u wkoll fid-Dokument ta’ Gwida Nru 35 dwar l-analiżi
u l-evalwazzjoni ta’ studji dwar tossiċità kronika u karċinoġeniċità (20).

10. Fit-tmexxija ta’ studju tal-karċinoġeniċità, il-prinċipji u l-konsiderazzjonijiet
ta’ gwida li l-profil tagħhom jinsab fid-Dokument ta’ Gwida Nru 19 talOECD dwar l-għarfien, il-valutazzjoni u l-użu ta’ sinjali kliniċi bħala punti
ta’ tmiem b’mod uman għal annimali għall-esperimenti użati f’evalwazzjoni
tas-sikurezza (21), b’mod partikolari l-paragrafu 62 tiegħu, għandhom ikunu
segwiti dejjem. Dan il-paragrafuq jiddikjara li “Fi studji li jinvolvu dożaġġ
ripetut, meta annimal juri sinjali kliniċi li huma progressivi, u jwasslu għal
iktar deterjorament fil-kundizzjoni, għandha tittieħed deċiżjoni infurmata
dwar jekk l-annimal għandux jinqatel b’mod uman jew le. Id-deċiżjoni
għandha tinkludi konsiderazzjoni tal-valur tal-informazzjoni li għandha
tinkiseb mill-manutenzjoni kontinwata ta’ dak l-annimal fl-istudju, relattiv
għall-kundizzjoni ġenerali tiegħu. Jekk tittieħed deċiżjoni biex l-annimal
jibqa fit-test, il-frekwenza tal-osservazzjonijiet għandha tiżdied, skont ilbżonn. Jista’ jkun possibbli wkoll, mingħajr ma jaffettwa b’mod avvers liskop tat-test, li d-dożaġġ jieqaf temporanjament jekk dan ħa jtaffi l-uġigħ
jew l-iskumdità, jew li tonqos id-doża tat-test.”

11. Gwida dettaljata u diskussjoni dwar il-prinċipji ta’ għażla ta’ doża għal studji
dwar tossiċità kronika u karċinoġeniċità tinsab fi Dokument ta’ Gwida
Nru 116 (7), kif ukoll f’żewġ pubblikazzjonijiet tal-Internazzjonali Life
Sciences Institute (22) (23). L-istrateġija bażika tal-għażla tad-doża tkun
tiddependi mill-għan jew għanijiet primarji tal-istudju (il-paragrafu 6). Flgħażla ta’ livelli xierqa ta’ doża, għandu jinkiseb bilanċ bejn tgħarbil ta’
perikli min naħa waħda u karatterizzazzjoni ta’ risponsi għal dożi baxxi u rrilevanza tagħhom minn naħa oħra. Dan huwa partikolarment rilevanti fissitwazzjoni fejn ikollu jsir studju konġunt ta’ tossiċità kronika u karċinoġe
niċità (il-Kapitolu B.33 ta’ dan l-Anness) (paragrafu 12).

12. Għandha tingħata konsiderazzjoni li jsir studju konġunt ta’ tossiċità kronika
u karċinoġeniċità (il-Kapitolu B.33 ta’ dan l-Anness) milli eżekuzzjoni sepa
rata ta’ studju dwar tossiċità kronika (il-Kapitolu B.30 ta’ dan l-Anness) u
studju tal-karċinoġeniċità (dan il-Metodu ta’ Ttestjar B.32). It-test konġunt
jipprovdi aktar effiċjenza fir-rigward ta’ ħin u spejjeż imqabblin ma’ meta
jsiru żewġ studji separati, mingħajr ħsara għall-kwalità tad-dejta fil-fażi
kronika jew fil-fażi ta’ karċinoġeniċità. Iżda għandhom jitqiesu sewwa lprinċipji ta’ għażla ta’ doża (paragrafi 11 u 22-25) meta jsir studju konġunt
ta’ tossiċità kronika u karċinoġeniċità (il-Kapitolu B.33 ta’ dan l-Anness), u
huwa rikonoxxut ukoll li jistgħu jkunu meħtieġa studji separati f’ċerti oqfsa
regolatorji.
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13. Definizzjonijiet użati fil-kuntest ta’ dan il-Metodu ta’ Ttestjar jinsabu flaħħar ta’ dan il-kapitolu u fid-Dokument ta’ Gwida Nru 116 (7).

PRINĊIPJU TAT-TEST
14. Il-kimika għall-ittestjar tkun amministrata kuljum f’dożi gradwati lil diversi
gruppi ta’ annimali tat-test għall-parti l-kbira tal-ħajja kollha tagħhom,
normalment bir-rotta orali. Ittestjar bl-inalazzjoni jew bir-rotta dermali
jista’ wkoll ikun adattat. L-annimali jkunu osservati mill-qrib għal sinjali
ta’ tossiċità u għall-iżvilupp ta’ leżjonijiet neoplastiċi. L-annimali li jmutu
jew li jinqatlu matul it-test issirilhom awtopsja u, fit-tmiem tat-test, annimali
li jkunu baqgħu ħajjin jinqatlu u ssirilhom awtopsja.

DESKRIZZJONI TAL-METODU
Għażla ta’ speċi tal-annimal
15. Dan il-Metodu ta’ Ttestjar primarjament ikopri l-valutazzjoni u l-evalwaz
zjoni ta’ karċinoġeniċità f’rodituri (paragrafu 2). L-użu ta’ speċijiet ta’ anni
mali mhux rodituri jista’ jitqies meta dejta disponibbli tissuġġerixxi li jkunu
aktar rilevanti għat-tbassir ta’ effetti ta’ saħħa fil-bnedmin. L-għażla ta’ speċi
għandha tkun iġġustifikata. L-ispeċi ppreferuta ta’ rodituri huwa l-far, għal
kemm jistgħu jintużaw speċijiet oħra ta’ rodituri, eż. il-ġurdien. Għalkemm lużu tal-ġurdien f’ittestjar tal-karċinoġeniċità jista’ jkollu utilità limitata (24)
(25) (26), skont xi programmi regolatorji preżenti l-ittestjar tal-karċinoġeni
ċità fil-ġurdien għadu meħtieġ sakemm ma jkunx deċiż li studju bħal dan ma
jkunx meħtieġ xjentifikament. Firien u ġrieden kienu l-mudelli ppreferuti
għall-esperimenti minħabba l-ħajja relattivament qasira tagħhom, l-użu kbir
li jsir minnhom fi studji farmakoloġiċi u tossikoloġiċi, is-suxxettibbiltà
tagħhom għal induzzjoni ta’ tumur u li minnhom hemm razez karatterizzati
biżżejjed. Bħala konsegwenza ta’ dawn il-karatteristiċi, hemm ammont kbir
ta’ informazzjoni dwar il-fiżjoloġija u l-patoloġija tagħhom. Informazzjoni
addizzjonali dwar għażla ta’ speċi u razza hija pprovduta fid-Dokument ta’
Gwida Nru 116 (7).

16. Għandhom jintużaw annimali adulti żgħażagħ f’saħħithom ta’ razez li komu
nement jintużaw fil-laboratorju. L-istudju tal-karċinoġeniċità għandu prefe
ribbilment isir f’annimali mill-istess razza u sors bħal dawk użati fi studju/i
preliminari dwar tossiċità li jdum(u) anqas, għalkemm jekk annimali minn
din ir-razza u sors ikunu magħrufa li jippreżentaw problemi biex jinkisbu lkriterji normalment aċċettati ta’ sopravivenza għal studji fit-tul [ara d-Doku
ment ta’ Gwida Nru 116 (7)], għandha tingħata konsiderazzjoni għall-użu ta’
razza ta’ annimal li jkollha rata aċċettabbli ta’ sopravivenza għall-istudju fittul. In-nisa m’għandhomx ikunu welldu u m’għandhomx ikunu tqal.

Abitazzjoni u għalf
17. L-annimali jistgħu jitqiedu jabitaw individwalment, jew jitqiegħdu f’gaġeġ fi
gruppi żgħar tal-istess sess; abitazzjoni għal kull annimal waħdu għandha
titqies biss jekk dan ikun ġustifikat xjentifikament (27) (28) (29). Gaġeġ
għandhom ikunu rranġati b’mod li jkunu mminimizzati l-effetti li jista’
jkun hemm minħabba t-tqegħid ta’ gaġeġ. It-temperatura fil-kamra tal-espe
rimenti tal-annimali għandha tkun 22 °C (± 3 °C). Għalkemm l-umdità
relattiva għandha tkun mill-anqas 30 % u preferibbilment ma taqbiżx 70 %
minbarra matul il-ħasil tal-kamra, il-mira għandha tkun ta’ 50-60 %. Id-dawl
għandu jkun artifiċjali, bis-sekwenza tkun ta’ 12-il siegħa dawl, 12-il siegħa
dlam. Dwar għalf, jistgħu jintużaw dieti konvenzjonali tal-laboratorju bi
provvista bla limitu ta’ ilma tax-xorb. Id-dieta għandha tissodisfa l-ħtiġijiet
nutrizzjonali kollha tal-ispeċi ttestjata u l-kontenut ta’ kontaminanti tad-dieta,
inklużi iżda mhux limitatament għal residwi ta’ pestiċidi, sustanzi organiċi
niġġiesa persistenti, fitoestroġeni, metalli tqal u mikotossini, li jistgħu jinflu
wenzaw ir-riżultat tat-test, għandu jkun baxx kemm jista’ jkun. Informazzjoni
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analitika dwar il-livelli ta’ kontaminanti tan-nutrijent u tad-dieta għandha
tkun iġġenerata perjodikament, mill-anqas fil-bidu tal-istudju u meta jkun
hemm bidla fil-lott użat, u għandha tkun inkluża fir-rapport finali. Bl-istess
mod għandha tkun ipprovduta informazzjoni analitika dwar l-ilma tax-xorb
użat fl-istudju. L-għażla ta’ dieta tista’ tkun influwenzata mill-ħtieġa li tkun
żgurata taħlita adattata ta’ kimika għall-ittestjar u biex ikunu sodisfatti lħtiġijiet nutrizzjonli tal-annimali meta l-kimika għall-ittestjar tkun amminis
trata permezz tar-rotta tad-dieta.

Preparazzjoni tal-annimali
18. Għandhom jintużaw annimali f’saħħithom, li jkunu ġew akklimatizzati għal
kundizzjonijiet tal-laboratorju għal mill-anqas 7 ijiem li ma kinux soġġetti
għal proċeduri sperimentali qabel. Fil-każ ta’ rodituri, id-dożaġġ tal-annimali
għandu jibda malajr kemm jista’ jkun wara ftim u akklimatazzjoni u prefe
ribbilment qabel mal-annimali jkun għandhom 8 ġimgħat. L-annimali tat-test
għandhom ikunu kkaratterizzati fir-rigward ta’ speċi, razza, sors, sess, piż u
età. Malli jinbeda l-istudju, il-varjazzjoni fil-piż għal kull sess ta’ annimal
użat għandha tkun minimali u ma taqbiżx ± 20 % tal-piż medju tal-annimali
kollha fl-istudju, separatament għal kull sess. L-annimali għandhom ikunu
assenjati b’mod każwali lill-gruppi ta’ kontroll u trattament. Wara l-każwa
lità, m’għandux ikun hemm differenzi sinifikanti fil-piżijiet medji tal-ġisem
bejn gruppi f’kull sess. Jekk ikun hemm differenzi sinifikanti ta’ statistika,
f’dak il-każ il-proċedura ta’ każwalità għandha tkun ripetuta, jekk ikun
possibbli. Kull annimal għandu jkun assenjat numru ta’ identifikazzjoni
uniku, u jkun immarkat b’mod permanenti b’dan in-numru b’tatù, b’impjant
ta’ mikroċipp jew b’metodu ieħor adattat.

PROĊEDURA
Għadd u sess tal-annimali
19. Għandhom jintużaw iż-żewġ sessi. Għandu jintuża għadd suffiċjenti ta’ anni
mali biex evalwazzjoni bijoloġika u ta’ statistika bir-reqqa tkun possibbli.
Kull grupp ta’ doża u grupp ta’ kontroll konkurrenti għandhom, għalhekk,
ikun fihom mill-anqas 50 annimal taż-żewġ sessi. Skont x’ikun l-għan talistudju, jista’ jkun possibbli li tiżdied il-qawwa ta’ statistika tal-istimi
ewlenin billi annimali jkunu allokati b’mod differenzjali u mhux indaqs
fil-gruppi varji ta’ doża, b’aktar minn 50 annimal fil-gruppi ta’ doża
baxxa; eż. biex ikun stmat il-potenzjal karċinoġeniku f’dożi baxxi. Iżda
għandu jkun irrikonoxxut li żieda moderata fid-daqs ta’ grupp għandha
tipprovdi relattivament ftit żieda fil-qawwa ta’ statistika tal-istudju. Aktar
informazzjoni dwar tfassil ta’ statistika tal-istudju u għażla ta’ livelli ta’
doża biex jintlaħaq il-massimu tal-qawwa ta’ statistika hija pprovduta fidDokument ta’ Gwida Nru 116 (7).

Provvediment għal qatliet interim u gruppi satellitarji (sentinelli)
20. L-istudju jista’ jipprovdi għal qatliet interim, eż. fit-12-il xahar, biex jagħti
informazzjoni dwar il-progressjoni ta’ bidliet neoplastiċi u informazzjoni
mekkanistika, jekk dan ikun ġustifikat xjentifikament. Fejn diġà jkun
hemm informazzjoni bħal din mill-istudji preċedenti ta’ tossiċità ta’ doża
ripetuta dwar il-kimika għall-ittestjar, qatliet interim jistgħu ma jkunux xjen
tifikament ġustifikati. Jekk qatliet interim ikunu inklużi fit-tifsila tal-istudju,
l-għadd ta’ annimali f’kull grupp ta’ doża skedat għal qatla interim normal
ment ikun ta’ 10 annimali għal kull sess, u l-għadd totali ta’ annimali inklużi
fit-tifsila tal-istudju għandu jiżdied bl-għadd skedat ta’ annimali li jkollhom
jinqatlu qabel ma jitlesta l-istudju. Jista’ wkoll ikun inkluż grupp addizzjo
nali ta’ annimali sentinelli (tipikament 5 annimali għal kull sess) għall-moni
toraġġ tal-istatus ta’ mard, jekk ikun meħtieġ, matul l-istudju (30). Gwida
ulterjuri hija pprovduta fid-Dokument ta’ Gwida Nru 116 (7).
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Gruppi ta’ dożi u dożaġġ
21. Gwida dwar l-aspetti kollha ta’ għażla ta’ doża u spazjar ta’ livelli ta’ doża
hija pprovduta fid-Dokument ta’ Gwida Nru 116 (7). Mill-anqas għandhom
jintużaw tliet livelli ta’ doża u kontroll konkurrenti. Il-livelli ta’ doża ġene
ralment ikunu bbażati fuq ir-riżultati ta’ studji aqsar dwar doża ripetuta jew
fuq tiftix ta’ firxa u għandhom iqiesu kull dejta tossikoloġika u tossikokine
tika eżistenti disponibbli għall-kimika għall-ittestjar jew għal kimiċi relatati.

22. Sakemm ma jkunx limitat min-natura jew mill-effetti bijoloġiċi tal-kimika
għall-ittestjar, għandu jintgħażel l-ogħla livell ta’ doża biex ikunu identifikati
l-organi prinċipali u l-effetti tossiċi filwaqt li jkunu evitati tbatija, tossiċità
severa, morbidità jew mewt. Filwaqt li jitqiesu l-fatturi li l-profil tagħhom
jinsab fil-paragrafu 23 hawn taħt, normalment għandu jintgħażel l-ogħla
livell ta’ doża biex jislet evidenza ta’ tossiċità, kif ikun jidher, pereżempju,
minn tnaqqis fiż-żieda fil-piż tal-ġisem (madwar 10 %). Iżda, skont x’ikunu
l-għanijiet tal-istudju (ara l-paragrafu 6), tista’ tintgħażel l-ogħla doża anqas
mid-doża li tipprovdi evidenza ta’ tossiċità, eż. jekk doża tislet effett avvers
ta’ tħassib iżda li madankollu jkollha ftit impatt fuq il-ħajja jew il-piż talġisem.

23. Jistgħu jintgħażlu livelli ta’ doża u spazjar ta’ livelli ta’ doża biex ikunu
stabbiliti doża-rispons u, skont il-modalità ta’ azzjoni tal-kimika għallittestjar, NOAEL jew riżultat maħsub ieħor tal-istudju, eż. BMD (ara l-para
grafu 25) fil-livell ta’ doża l-aktar baxx. Fatturi li għandhom jitqiesu fl-għoti
ta’ dożi aktar baxxi jinkludu l-angolu mistenni tal-kurva ta’ doża-rispons, iddożi li fihom jistgħu jseħħu bidliet importanti fil-metaboliżmu jew il-moda
lità ta’ azzjoni tossika, fejn ikun mistenni limitu, jew fejn ikun mistenni punt
ta’ tluq għal estrapolazzjoni ta’ doża baxxa.

24. L-ispazjar magħżul ta’ livelli ta’ doża jkun jiddependi mill-karatteristiċi talkimika għall-ittestjar, u ma jistax ikun preskritt f’dan il-Metodu ta’ Ttestjar,
iżda intervalli ta’ darbtejn jew erba’ darbiet ta’ spiss jipprovdu prestazzjoni
tajba ta’ test biex ikunu stabbiliti l-livelli minn fuq għal isfel ta’ dożi, u żżieda tar-raba’ grupp ta’ test sikwit hija preferibbli mill-użu ta’ intervalli twal
ħafna (eż. aktar minn fattur ta’ madwar 6-10) bejn dożaġġi. B’mod ġenerali,
l-użu ta’ fatturi akbar minn 10 għandu jkun evitat, u għandu jkun iġġustifi
kata jekk ikun applikat.

25. Kif diskuss ulterjorment fid-Dokument ta’ Gwida Nru 116 (7), punti li
għandhom jitqiesu fl-għażla ta’ doża jinkludu:

— Nonlinearitajiet magħrufin jew suspettati jew punti ta’ infezzjoni fiddoża-rispons;

— Tossikokinetika u firxa ta’ dożi fejn induzzjoni metabolika, saturazzjoni
jew nonlinearità bejn dożi esterni u interni jseħħu jew ma jseħħux;

— Leżjonijiet prekursuri, markaturi ta’ effett jew indikaturi tal-operazzjoni
ta’ proċessi bijoloġiċi ewlenin sottostanti;

— Aspetti ewlenin (jew suspettati) ta’ modalità ta’ azzjoni, bħal dożi li
fihom tibda tfaqqa’ ċ-ċitotossiċità, livelli ta’ ormoni jitħawdu, mekka
niżmi omeostatiċi jintgħelbu, eċċ;
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— Reġjuni tal-kurva ta’ doża-rispons fejn tkun meħtieġa stima partikolar
ment robusta, eż. fil-firxa tal-BMD antiċipata jew limitu suspettat;

— Konsiderazzjoni ta’ livelli antiċipati ta’ espożizzjoni umana.

26. Il-grupp ta’ kontroll għandu jkun grupp mhux ittrattat jew grupp ta’ kontroll
ta’ vejjikoli jekk jintuża vejjikolu biex tkun amministrata kimika għallittestjar. Ħlief għal trattament bil-kimika għall-ittestjar, annimali fil-grupp
ta’ kontroll għandhom ikunu maniġġati b’mod identiku bħal dawk fil-gruppi
tat-test. Jekk jintuża vejjikolu, il-grupp ta’ kontroll għandu jirċievi l-vejjikolu
fl-ogħla volum użat fost il-gruppi ta’ doża. Jekk kimika għall-ittestjar tkun
amministrata fid-dieta, u tikkawża li jittieħed anqas ikel tad-dieta b’mod
sinifikanti minħabba dieta b’anqas palat, grupp ta’ kontroll addizzjonali ta’
tmigħ lil pari jista’ jkun utli biex iservi ta’ kontroll aktar adattat.

Preparazzjoni ta’ dożi u amministrazzjoni ta’ kimika għall-ittestjar
27. Il-kimika għall-ittestjar normalment tkun amministrata oralment, permezz
tad-dieta jew ilma tax-xorb, jew b’gavage. Informazzjoni addizzjonali dwar
rotot u metodi ta’ amministrazzjoni hija pprovduta fid-Dokument ta’ Gwida
Nru 116 (7). Ir-rotta u l-metodu ta’ amministrazzjoni jkunu jiddependi millgħan tal-istudju, il-proprjetajiet fiżikokimiċi tal-kimika għall-ittestjar, middisponibbiltà bijoloġika tagħha u mill-metodu ta’ espożizzjoni umana.
Għandu jkun ipprovdut motiv għar-rotta magħżula u għall-metodu ta’ am
ministrazzjoni. Fl-interess ta’ trattament xieraq tal-annimali, gavage orali
għandu normalment jintgħażel biss għal dawk l-aġenti, li għalihom din irrotta u l-metodu ta’ amministrazzjoni raġonevolment jirrappreżentaw espo
żizzjoni potenzjali umana (eż. farmaċewtiċi). Għal kimiċi ta’ dieta jew
ambjentali inklużi pestiċidi, l-amministrazzjoni tipikament issir permezz
tad-dieta jew b’ilma tax-xorb. Iżda, għal xi xenarji, eż. espożizzjoni okku
pazzjonali, amministrazzjoni permezz ta’ rotot oħra tista’ tkun aktar adattata.

28. Meta jkun meħtieġ, il-kimika għall-ittestjar tinħall jew tiġi sospiża f’vejjikolu
adattat. Għandhom jitqiesu l-karatteristiċi li ġejjin tal-vejjikolu u addittivi
oħra, kif jixraq: effetti fuq l-assorbiment, id-distribuzzjoni, il-metaboliżmu,
jew ir-ritenzjoni tal-kimika għall-ittestjar; effetti fuq il-proprjetajiet kimiċi talkimika għall-ittestjar li jistgħu jibdlu l-karatteristiċi tossiċi tagħha; u effetti
fuq l-ikel jew fuq il-konsum tal-ilma jew fuq l-istat nutrizzjonali tal-annimali.
Huwa rrakkomandat li, kull meta jkun possibbli, l-ewwel jitqies l-użu ta’
soluzzjoni fl-ilma/sospensjoni, u wara titqies soluzzjoni/emulsjoni fiż-żejt
(eż. żejt tal-qamħa) u mbagħad possibbilment b’soluzzjoni f’vejjikoli oħra.
Għal vejjikoli oħra minbarra ilma, il-karatteristiċi tossiċi tal-vejjikolu
għandhom ikunu magħrufa. Għandha tkun disponibbli informazzjoni dwar
l-istabbiltà tal-kimika għall-ittestjar u l-omoġeneità ta’ soluzzjonijiet ta’
dożaġġ jew dieti (kif jixraq) skont il-kundizzjonijiet ta’ amministrazzjoni
(eż. dieta).

29. Għall-kimiċi amministrati permezz tad-dieta jew l-ilma tax-xorb, huwa
importanti jkun żgurat li l-kwantitajiet tal-kimika għall-ittestjar involuta ma
jfixklux in-nutrizzjoni normali jew il-bilanċ tal-ilma. Fi studji fit-tul dwar
tossiċità bl-użu ta’ amministrazzjoni ta’ dieta, il-konċentrazzjoni tal-kimika
għall-ittestjar fl-għalf m’għandhiex tkun aktar ‘il fuq mil-limitu ta’ 5 % taddieta totali, biex ikunu evitati żbilanċi nutrizzjonali. Meta l-kimika għallittestjar tkun amministrata fid-dieta, jistgħu jintużaw jew konċentrazzjoni
kostanti ta’ dieta (mg/kg dieta jew ppm) jew livell wieħed kostanti ta’
doża skont il-piż tal-ġisem tal-annimal (mg/kg tal-piż tal-ġisem), ikkalkulat
kull ġimgħa. L-alternattiva użata għandha tkun speċifikata.
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30. Fil-każ ta’ amministrazzjoni orali, l-annimali jingħataw doża bil-kimika
għall-ittestjar kuljum (sebat ijiem fil-ġimgħa), normalment għal perjodu ta’
24 xahar għal rodituri (ara wkoll il-paragrafu 32). Kull reġim ieħor ta’
dożaġġ, eż. ħamest ijiem fil-ġimgħa, jeħtieġlu jkun iġġustifikat. Fil-każ ta’
amministrazzjoni dermali, annimali jkunu normalment ittrattati bil-kimika
għall-ittestjar għal mill-anqas 6 sigħat kuljum, 7 ijiem fil-ġimgħa, kif speċi
fikat fil-Kapitolu B.9 ta’ dan l-Anness (11), għal perjodu ta’ 24 xahar.
Espożizzjoni bir-rotta tal-inalazzjoni ssir għal 6 sigħat kuljum, 7 ijiem filġimgħa, iżda tista’ tintuża wkoll espożizzjoni għal 5 ijiem fil-ġimgħa, jekk
dan ikun ġustifikat. Il-perjodu ta’ espożizzjoni jkun normalment għal perjodu
ta’ 24 xahar. Jekk speċijiet ta’ rodituri minbarra l-firien ikunu esposti millimnieħer biss, il-perjodi massimi ta’ espożizzjoni jistgħu jkunu aġġustati biex
titnaqqas id-diffikultà speċifika għal speċi partikolari. Għandu jkun ipprovdut
motiv meta tintuża espożizzjoni li ddum anqas minn 6 sigħat kuljum. Ara
wkoll il-Kapitolu B.8 ta’ dan l-Anness (9).

31. Meta l-kimika għall-ittestjar tkun amministrata b’gavage lill-annimali, dan
għandu jsir billi jintuża tubu tal-istonku jew tubu rqiq ta’ intubazzjoni
adattat, f’ħinijiet simili kull jum. Normalment tkun amministrata doża
waħda darba kuljum; fejn pereżempju kimika tkun irritant lokali, jista’
jkun possibbli li tinżamm ir-rata ta’ doża kuljum billi din tkun amministrata
bħala doża maqsuma (darbtejn kuljum). Il-volum massimu ta’ likwidu li jkun
jista’ jiġi amministrat f’waqt wieħed ikun jiddependi mid-daqs tal-annimal
tat-test. Il-volum għandu jinżamm baxx daqs kemm ikun prattikabbli, u
normalment m’għandux ikun aktar minn 1 ml/100 g tal-piż tal-ġisem għal
rodituri (31). Il-varjabbiltà fil-volum tat-test għandha tkun imminimizzata
billi l-konċentrazzjoni tkun aġġustata biex ikun żgurat volum kostanti fillivelli kollha tad-doża. Kimiċi li jistgħu jkunu korrużivi jew irritanti jkunu leċċezzjoni, u jkun jeħtiġilhom jiġu dilwiti biex ikunu evitati effetti lokali
severi. Ittestjar f’konċentrazzjonijiet li x’aktarx ikunu korrużivi jew irritanti
għas-sistema gastrointestinali għandu jkun evitat.

Durata tal-istudju
32. Studju normalment idum 24 xahar għal rodituri, li jirrappreżenta l-maġġo
ranza tal-ħajja kollha normali tal-annimali li għandhom jintużaw. Jistgħu
jintużaw studji aqsar jew itwal, skont it-tul tal-ħajja tar-razza tal-ispeċijiet
ta’ annimali fl-istudju, iżda għandhom ikunu ġġustifikati. Għal razez speċifiċi
ta’ ġrieden, eż. AKR/J, C3H/J jew C57BL/6J durata ta’ 18-il xahar tista’
tkun aktar adattata. Dan li ġej jipprovdi xi gwida dwar durata, tmiem talistudju u sopravivenza; gwida ulterjuri, inkluża konsiderazzjoni ta’ aċċettab
biltà ta’ karċinoġeniċità negattiva relattiva għal sopravivenza fl-istudju, hija
pprovduta fid-Dokument ta’ Gwida Nru 116 tal-OECD dwar it-Tfassil u tTwettiq ta’ Studji dwar Tossiċità Kronika u Karċinoġeniċità (7).

— It-tmiem tal-istudju għandu jitqies meta l-għadd ta’ superstiti fil-gruppi
ta’ doża aktar baxxa jew fil-grupp ta’ kontroll jinżel taħt il-25 fil-mija.

— Fil-każ fejn il-grupp ta’ doża għolja biss imut ħesrem minħabba tossiċità,
dan m’għandux jikkawża t-tmiem tal-istudju.

— Is-sopravivenza ta’ kull sess għandha titqies separatament.

— L-istudju m’għandux ikun estiż lil hinn mill-punt meta d-dejta dispo
nibbli mill-istudju ma tkunx aktar suffiċjenti biex tkun tista’ ssir eval
wazzjoni valida statistikament.
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OSSERVAZZJONIJIET
33. L-annimali kollha għandhom ikunu eżaminati għall-morbidità jew għallmortalità, is-soltu fil-bidu u fit-tmiem ta’ kull jum, inklużi fi tmiem il-ġimgħa
u l-btajjel. L-annimali għandhom addizzjonalment ikunu eżaminati darba
kuljum għal sinjali speċifiċi ta’ rilevanza tossikoloġika, filwaqt li jitqies ilperjodu massimu ta’ effetti antiċipati wara dożaġġ fil-każ ta’ amministrazz
joni b’gavage. Għandha tingħata attenzjoni partikulari lil żvilupp ta’ tumuri;
u għandu jiġi rreġistrat iż-żmien meta jfaqqgħu tumuri, post, dimensjonijiet,
dehra u progressjoni ta’ kull tumur li jkun jidher sewwa u jista’ jintmess.

Piż tal-ġisem, konsum ta’ ikel/ilma u effiċjenza fl-ikel
34. L-annimali kollha għandhom jintiżnu meta jibda t-trattament, mill-anqas
darba fil-ġimgħa għall-ewwel 13-il ġimgħa u mill-anqas kull xahar minn
hemm ‘il quddiem. Il-kejlijiet ta’ konsum ta’ ikel u ta’ effiċjenza fl-ikel
għandhom isiru mill-anqas kull ġimgħa għall-ewwel 13-il ġimgħa u millanqas kull xahar minn hemm ‘il quddiem. Il-konsum tal-ilma għandu jitkejjel
mill-anqas kull ġimgħa għall-ewwel 13-il ġimgħa u mill-anqas kull xahar
minn hemm ‘il quddiem meta l-kimika għall-ittestjar tkun amministrata
f’ilma tax-xorb. Għandhom jitqiesu wkoll kejlijiet tal-konsum tal-ilma għal
studji li fihom l-attività tax-xorb tinbidel.

Ematoloġija, bijokimika klinika u kejlijiet oħra
35. Biex jintlaħaq il-massimu tal-informazzjoni miksuba mill-istudju, speċjal
ment għal konsiderazzjonijiet ta’ modalità ta’ azzjoni, ikunu jistgħu jittieħdu
kampjuni tad-demm għal ematoloġija u bijokimika klinika, u dan fid-diskrez
zjoni tad-direttur tal-istudju. Analiżi tal-awrina jista’ wkoll ikun adattat.
Gwida ulterjuri dwar il-valur ta’ teħid ta’ kampjuni bħal dawn bħala parti
minn studju tal-karċinoġeniċità hija pprovduta fid-Dokument ta’ Gwida
Nru 116 (7). Jekk jitqies li jkun adattat, teħid ta’ kampjuni tad-demm għal
determinazzjonijiet ematoloġiċi u ta’ kimika klinika u għal analiżi tal-awrina
jistgħu jsiru bħala parti minn qatla interim (paragrafu 20) u fi tmiem l-istudju
fuq minimu ta’ 10 annimali għal kull sess għal kull grupp. Għandhom
jittieħdu kampjuni tad-demm minn sit imsemmi, pereżempju b’titqib kardi
jaku jew mis-sinus retroorbitali b’anestesija, u jinħażnu, jekk applikabbli,
f’kundizzjonijiet xierqa. Jistgħu wkoll ikunu ppreparati tiċpisiet għal
eżami, partikolarment jekk ikun jidher li l-mudullun tal-għadam ikun lorganu mmirat, għalkemm il-valur ta’ eżami bħal dan għall-valutazzjoni ta’
potenzjal karċinoġeniku/onkoġeniku huwa dubjuż (32).

PATOLOĠIJA
Awtopsja makroskopika
36. L-annimali kollha fl-istudju ħlief annimali sentinelli (ara l-paragrafu 20) u
annimali satellitarji oħra għandhom ikunu ssoġġettati għall-awtopsja makros
kopika sħiħa u dettaljata li tkun tinkludi eżami bir-reqqa tal-wiċċ estern talġisem, tal-fetħiet kollha u tal-kavitajiet kranjali, toraċiċi u abdominali u talkontenuti tagħhom. L-annimali sentinelli u annimali satellitarji oħra jista’
jkun jeħtiġilhom awtopsja abbażi ta’ każ każ, fid-diskrezzjoni tad-direttur
tal-istudju. Piżijiet ta’ organi ma jkunux normalment parti minn studju karċi
noġenesi, minħabba li bidliet ġerjatriċi u, fi stadji ta’ wara, l-iżvilupp ta’
tumuri tħawwad l-utilità ta’ dejta dwar piżijiet ta’ organi. Huma jistgħu, iżda,
ikunu importanti biex jittieħed piż ta’ valutazzjoni ta’ evidenza u speċjalment
għal konsiderazzjonijiet ta’ modalità ta’ azzjoni. Jekk ma jkunux parti minn
studju satellitarju, huma għandhom jinġabru mhux aktar tard minn sena wara
l-bidu tal-istudju.
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37. It-tessuti li ġejjin għandhom ikunu ppreservati fil-midjum ta’ fissazzjoni laktar adattat kemm għat-tip ta’ tessut, kif ukoll għall-eżami istopatoloġiku
maħsub sussegwentement (33) (tessuti f’parenteżi kwadri huma fakultattivi):

il-leżjonijiet kbar kollha

qalb

frixa

stonku (il-parti quddimija
tal-istonku,
stonku
glandolari)

glandola adrenali

ileu

glandola tal-paratirojde

[snien]

aorta

jejunum

nerv periferali

testikoli

moħħ (inklużi taqsimiet taċċerebru,
ċervellett,
u
medulla/meżoċefalu)

kliewi

pitwitarja

timu

il-musrana l-għamja

glandola
tad-dmugħ
(straorbitali)

prostata

tirojde

ċerviċi

fwied

il-musrana d-dritta

[lsien]

glandola tal-koagulazzjoni

pulmun

glandola tal-bżieq

trakea

il-musrana l-ħoxna

nodi limfatiċi (kemm
superfiċjali kif ukoll
fondi)

bużżieqa seminali

bużżieqa tal-awrina

duwodenu

glandola
mammarja
(bilfors għan-nisa u,
jekk
dissettabbli
b’mod viżibbli, għallirġiel)

muskolu skeletali

utru (inkluż ċerviċi)

epididymis

[sistema respiratorja
ta’
fuq,
inklużi
mnieħer, turbinati u
sinus paranażali]

ġilda

[ureteru]

għajn (inkluża r-retina)

esofagu

nerv vertebrali (fi tlett [uretra]
livelli: ċervikali, midtora
ċiku u lumbari)

[wirk bl-għaksa]

[basla tax-xamm]

milsa

vaġina

bużżieqa tal-marrara (għal
speċijiet minbarra l-far)

ovarju

[sternu],

taqsima tal-mudullun talgħadam u/jew aspirat
frisk tal-mudullun talgħadam

Glandola ta’ Harder

Fil-każ ta’ organi akkoppjati, eż. kliewi, adrenali, iż-żewġ organi għandhom
ikunu ppreservati. Is-sejbiet kliniċi u oħrajn jistgħu jissuġġerixxu l-ħtieġa li
jkunu eżaminati tessuti addizzjonali. Għandu wkoll ikun ippreservat kull
organu li x’aktarx ikun meqjus bħala organu mmirat abbażi tal-proprjetajiet
magħrufa tal-kimika għall-ittestjar. Fi studji li jinvolvu r-rotta dermali ta’
amministrazzjoni, il-lista ta’ organi kif stabbilita għar-rotta orali għandhom
ikunu ppreservati, u t-teħid ta’ kampjuni speċifiċi u l-preservazzjoni tal-ġilda
mis-sit ta’ applikazzjoni huma essenzjali. Fi studji ta’ inalazzjoni, il-lista ta’
tessuti ppreservati u eżaminati mis-sistema respiratorja għandha ssegwi rrakkomandazzjonijiet tal-Kapitoli B.8 u B.29 ta’ dan l-Anness. Għal orga
ni/tessuti oħra (u b’żieda mat-tessuti ppreservati speċifikatament mis-sistema
respiratorja) il-lista ta’ organi kif stabbilita għar-rotta orali għandha tkun
eżaminata.
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Istopatoloġija
38. Hija disponibbli gwida dwar l-aħjar prattiki fit-tmexxija ta’ studji dwar pato
loġija tossikoloġika (33). Il-minimu ta’ tessuti eżaminati għandu jkun:

— It-tessuti kollha mill-gruppi ta’ doża għolja u ta’ kontroll;

— It-tessuti kollha ta’ annimali qed imutu jew li jkunu nqatlu matul listudju;

— It-tessuti kollha li juru anormalitajiet makroskopiċi inklużi tumuri;

— Meta bidliet istopatoloġiċi relatati ma’ trattament ikunu osservati filgrupp ta’ doża għolja, dawk l-istess tessuti għandhom ikunu eżaminati
mill-annimali kollha fil-gruppi l-oħra kollha ta’ doża;

— Fil-każ ta’ organi akkoppjati, eż. kliewi, adrenali, iż-żewġ organi
għandhom ikunu ppreservati.

DEJTA U RAPPURTAR
Dejta
39. Għandha tkun ipprovduta dejta dwar annimali individwalment għall-para
metri kollha evalwati. Addizzjonalment, id-dejta kollha għandha tinġabar
fil-qosor f’forma tabulari li turi għal kull grupp tat-test l-għadd ta’ annimali
fil-bidu tat-test, l-għadd ta’ annimali li jkunu nstabu mejta matul it-test jew li
jkunu nqatlu għal raġunijiet umani u l-ħin ta’ kull mewta jew qatla b’mod
uman, l-għadd ta’ annimali li juru sinjali ta’ tossiċità, deskrizzjoni tas-sinjali
ta’ tossiċità osservati, inkluż iż-żmien meta jibdew ifaqqgħu, durata u seve
rità ta’ kull effett tossiku, l-għadd ta’ annimali li juru leżjonijiet, it-tip ta’
leżjonijiet u l-perċentwali tal-annimali li juru kull tip ta’ leżjoni. Tabelli ta’
sommarji ta’ dejta għandhom jipprovdu l-mezzi u d-devjazzjonijiet standard
(għal dejta ta’ test kontinwu) ta’ annimali li juru effetti tossiċi jew leżjonijiet,
minbarra l-gradazzjoni tal-leżjonijiet.

40. Dejta storika ta’ kontroll tista’ tkun siewja fl-interpretazzjoni tar-riżultati talistudju, eż. fil-każ meta jkun hemm indikazzjonijiet li d-dejta pprovduta millkontrolli konkurrenti tkun sostanzjalment diversa meta mqabbla ma’ dejta
reċenti minn annimali ta’ kontroll mill-istess faċilità/kolonja tat-test. Dejta
storika ta’ kontroll, jekk tkun evalwata, għandha tkun sottomessa mill-istess
laboratorju u tkun tirrelata ma’ annimali tal-istess età u razza ġġenerati matul
il-ħames snin li jkunu ġew qabel l-istudju inkwistjoni.

41. Meta jkunu applikabbli, ir-riżultati numeriċi għandhom ikunu evalwati
b’metodu ta’ statistika ġeneralment aċċettabbli u adattat. Il-metodi ta’ statis
tika u d-dejta li jkollha tiġi analizzata għandhom jintgħażlu matul it-tfassil
tal-istudju (il-paragrafu 9). L-għażla għandha tipprovdi għal aġġustamenti ta’
sopravivenza, jekk ikun meħtieġ.

Rapport tat-test
42. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:

Kimika għall-Ittestjar:

— natura fiżika, purezza u proprjetajiet fiżikokimiċi;

— dejta ta’ identifikazzjoni;
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— sors tal-kimika;
— numru tal-lott;
— ċertifikat tal-analiżi tal-kimika;
Vejjikolu (fejn xieraq):
— ġustifikazzjoni għal għażla ta’ vejjikolu (jekk ma jkunx ilma);
Annimali tat-test:
— speċi/razza użata u ġustifikazzjoni għall-għażla magħmula;
— għadd, età u sess tal-annimali fil-bidu tat-test;
— sors, kundizzjonijiet ta’ abitazzjoni, dieta, eċċ.;
— piżijiet individwali ta’ kull annimal fil-bidu tat-test;
Kundizzjonijiet tat-test:
— motiv għal rotta ta’ amministrazzjoni u għażla ta’ doża;
— meta jkun applikabbli, il-metodi ta’ statistika użati biex tkun analizzata ddejta;
— dettalji ta’ formulazzjoni tal-kimika għall-ittestjar/preparazzjoni tad-dieta.
— dejta analitika dwar konċentrazzjoni miksuba, stabbiltà u omoġeneità talpreparazzjoni;
— rotta ta’ amministrazzjoni u dettalji tal-amministrazzjoni tal-kimika għallittestjar;
— għal studji ta’ inalazzjoni, jekk hux l-imnieħer jew il-ġisem kollu;
— dożi attwali (mg/kg tal-piż tal-ġisem/jum), u fattur ta’ konverżjoni minn
konċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar (mg/kg jew ppm) ta’ dieta/ilma
tax-xorb għad-doża attwali, jekk applikabbli;
— dettalji tal-kwalità tal-ikel u tal-ilma.
Riżultati (għandhom ikunu ppreżentati sommarju ta’ dejta tabulata u dejta
dwar annimali individwali):
Ġenerali
— dejta dwar sopravivenza;
— piż tal-ġisem/bidliet fil-piż tal-ġisem;
— konsum ta’ ikel, kalkulazzjonijiet ta’ effiċjenza fl-ikel, jekk ikunu saru, u
konsum tal-ilma, jekk applikabbli;
— dejta tossikokinetika (jekk disponibbli);
— oftalmoskopija (jekk disponibbli);
— ematoloġija (jekk disponibbli);
— kimika klinika (jekk disponibbli);

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 505
▼M4
Sejbiet kliniċi
— Sinjali ta’ tossiċità;
— Inċidenza (u, jekk bil-punti, severità) ta’ kull anormalità;
— Natura, severità, u durata ta’ osservazzjonijiet kliniċi (jekk hux tranżitorji
jew permanenti);
Dejta dwar l-awtopsja
— Piż terminali tal-ġisem;
— Piżijiet ta’ organi u l-proporzjonijiet tagħhom, jekk applikabbli;
— Sejbiet minn awtopsji; inċidenza u severità ta’ anormalitajiet;
Istopatoloġija
— Sejbiet istopatoloġiċi mhux neoplastiċi;
— Sejbiet istopatoloġiċi neoplastiċi;
— Korrelazzjoni bejn sejbiet makroskopiċi u mikroskopiċi;
— Deskrizzjoni dettaljata tas-sejbiet istopatoloġiċi kollha relatati ma’ tratta
ment inklużi gradazzjonijiet ta’ severità;
— Rapport ta’ kull evalwazzjoni bejn il-pari dwar is-slides;
Trattament ta’ statistika ta’ riżultati, kif jixraq
Diskussjoni dwar ir-riżultati inklużi
— Diskussjoni dwar kull approċċ ta’ mudellar;
— Relazzjonijiet ta’ doża-rispons;
— Dejta storika ta’ kontroll;
— Qies ta’ kull informazzjoni dwar modalità ta’ azzjoni;
— Determinazzjoni ta’ BMD, NOAEL jew LOAEL
— Rilevanza għall-bnedmin;
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONI
Kimika għall-ittejstjar: Kull sustanza jew taħlita ttestjata bl-użu ta’ dan ilMetodu ta’ Ttestjar.
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B.33.

STUDJI

KONĠUNTI
DWAR
TOSSIĊITÀ
KRONIKA/KARĊINOĠENIĊITÀ

DAĦLA
1.

Dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa ekwivalenti għal-Linja Gwida tat-Test (TG)
453 (2009) tal-OECD. It-TG 453 oriġinali kienet adottata fl-1981. L-iżvi
lupp ta’ dan il-Metodu ta’ Ttestjar B.33 aġġornat tqies li kien meħtieġ biex
jirrifletti żviluppi reċenti fil-qasam tat-trattament xieraq tal-annimali u ta’
rekwiżiti regolatorji (1) (2) (3) (4) (5). L-aġġornament ta’ dan il-Metodu ta’
Ttestjar B.33 twettaq flimkien ma’ reviżjonijiet tal-Kapitolu B.32 ta’ dan lAnness: Studji dwar il-Karċinoġeniċità, u tal-Kapitolu B.30 ta’ dan lAnness, studji dwar Tossiċità Kronika, bil-għan li jinkiseb tagħrif addizz
jonali mill-annimali użati fl-istudju u li jingħataw aktar dettalji dwar għażla
ta’ doża. Dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa mfassal biex jintuża fl-ittestjar ta’
firxa wiesgħa ta’ kimiċi, inklużi pestiċidi u kimiċi industrijali. Għandu jkun
innotat iżda li xi dettalji u rekwiżiti jistgħu jkunu differenti għal farmaċew
tiċi [ara l-Gwida SIB tal-Konferenza Internazzjonali għall-Armonizzazzjoni
(ICH) dwar Ittestjar għall-Karċinoġeniċità ta’ Farmaċewtiċi].

2.

Il-maġġoranza tal-istudji dwar tossiċità kronika u karċinoġeniċità jsiru fi
speċijiet ta’ rodituri u dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa, għalhekk, maħsub
biex japplika primarjament għal studji magħmulin f’dawn l-ispeċijiet. Jekk
studji bħal dawn ikunu meħtieġa fi speċijiet ta’ annimali mhux rodituri, ilprinċipji u l-proċeduri li tagħhom jingħata profil jistgħu wkoll ikunu appli
kati, b’modifiki xierqa, flimkien ma’ dawk li l-profil tagħhom jinsab filKapitolu B.27 ta’ dan l-Anness: Studju dwar Tossiċità Orali f’Annimali
Mhux Rodituri ta’ Doża Ripetuta għal 90 jum (6), skont il-profil tagħhom
fid-Dokument ta’ Gwida Nru 116 tal-OECD dwar it-Tfassil u t-Twettiq ta’
Studji dwar Tossiċità Kronika u Karċinoġeniċità (7).

3.

It-tliet rotot ewlenin ta’ amministrazzjoni użati fi studji dwar tossiċità kroni
ka/karċinoġeniċità huma orali, dermali u ta’ inalazzjoni. L-għażla tar-rotta
ta’ amministrazzjoni tiddependi mill-karatteristiċi fiżiċi u kimiċi tal-kimika
għall-ittestjar u mir-rotta predominanti ta’ espożizzjoni umana. Informaz
zjoni addizzjonali dwar għażla ta’ rotta ta’ espożizzjoni hija pprovduta
fid-Dokument ta’ Gwida Nru 116 (7).

4.

Dan il-Metodu ta’ Ttestjar jiffoka fuq espożizzjoni permezz tar-rotta orali,
ir-rotta li komunement l-aktar li tintuża fi studji dwar tossiċità kronika u
karċinoġeniċità. Filwaqt li studji fit-tul li jinvolvu espożizzjoni permezz tarrotot dermali u ta’ inalazzjoni jistgħu wkoll ikunu meħtieġa għall-valutaz
zjonijiet tar-riskju għas-saħħa tal-bniedem u/jew jistgħu jkunu rikjesti f’ċerti
reġimi regolatorji, iż-żewġ rotot ta’ espożizzjoni jinvolvu kumplessità
teknika konsiderevoli. Studji bħal dawn ikun jeħtiġilhom jitfasslu abbażi
ta’ każ każ, għalkemm il-Metodu ta’ Ttestjar li l-profil tiegħu jidher hawn
għall-valutazzjoni u l-evalwazzjoni ta’ tossiċità kronika u karċinoġeniċità
b’amministrazzjoni orali jista’ jifforma l-bażi ta’ protokoll għal studji
dwar inalazzjoni u/jew dermali, fir-rigward ta’ rakkomandazzjonijiet għal
perjodi ta’ trattament, parametri kliniċi u patoloġiċi, eċċ. Hemm gwida talOECD dwar l-amministrazzjoni ta’ kimiċi għall-ittestjar bir-rotot tal-inalaz
zjoni (7) (8) u dermali (7). Il-Kapitolu B.8 ta’ dan l-Anness (9) u l-Kapitolu
B.29 ta’ dan l-Anness (10), flimkien mad-Dokument ta’ Gwida tal-OECD
dwar ittestjar ta’ inalazzjoni akuta (8), għandhom ikunu kkonsultati b’mod
speċifiku fit-tfassil ta’ studji għal tul itwal ta’ żmien li jinvolvu espożizzjoni
permezz tar-rotta tal-inalazzjoni. Il-Kapitolu B.9 ta’ dan l-Anness (11)
għandu jkun ikkonsultat fil-każ ta’ ttestjar magħmul bir-rotta dermali.
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5.

L-istudju konġunt tat-tossiċità kronika/karċinoġeniċità jipprovdi informaz
zjoni dwar il-perikli għas-saħħa li jista’ jkun hemm li x’aktarx jinqalgħu
minn espożizzjoni ripetuta għal perjodu li jdum tul il-ħajja kollha tal-ispeċi
użata. L-istudju għandu jipprovdi informazzjoni dwar l-effetti tossiċi talkimika għall-ittestjar, inkluża karċinoġeniċità potenzjali, jindika organi
mmirati u l-possibbiltà ta’ akkumulazzjoni. Jista’ jipprovdi stima tal-livell
bla effett ħażin osservat għal effetti tossiċi u, fil-każ ta’ karċinoġeni mhux
ġenotossiċi, għal risponsi għal tumuri, li jistgħu jintużaw biex ikunu stab
biliti kriterji ta’ sikurezza għal espożizzjoni umana. Qed issir enfażi wkoll
dwar il-ħtieġa ta’ osservazzjonijiet kliniċi sewwa tal-annimali, biex tinkiseb
kemm jista’ jkun informazzjoni.

6.

L-għanijiet ta’ studji dwar tossiċità kronika/karċinoġeniċità koperti minn
dan il-Metodu ta’ Ttestjar jinkludu:
— L-identifikazzjoni tal-proprjetajiet karċinoġeniċi ta’ kimika għallittestjar, li tirriżulta f’żieda fl-inċidenza ta’ neoplażmi, żieda filproporzjon ta’ neoplażmi malinni jew tnaqqis fiż-żmien għad-dehra ta’
neoplażmi, mqabbel ma’ gruppi ta’ kontroll konkurrenti,
— Identifikazzjoni taż-żmien għad-dehra ta’ neoplażmi;
— Identifikazzjoni tat-tossiċità kronika tal-kimika għall-ittestjar;
— Identifikazzjoni ta’ organu/i mmirat(i) ta’ tossiċità kronika u karċinoġe
niċità,
— Karatterizzazzjoni tar-relazzjoni doża-rispons,
— Identifikazzjoni ta’ livell bla effett ħażin osservat (NOAEL) jew punt ta’
tluq biex tkun stabbilita Doża ta’ Riferiment (BMD);
— Estrapolazzjoni tal-effetti karċinoġeniċi għal livelli ta’ espożizzjoni
umana għal doża baxxa,
— Tbassir ta’ effetti ta’ tossiċità kronika f’livelli ta’ espożizzjoni umana,
— Forniment ta’ dejta biex ikunu ttestjati ipoteżijiet dwar modalità ta’
azzjoni (2) (7) (12) (13) (14) (15).
KONSIDERAZZJONIJIET INIZJALI

7.

Fil-valutazzjoni u l-evalwazzjoni tal-karċinoġeniċità potenzjali u tossiċità
kronika ta’ kimika għall-ittestjar, l-informazzjoni kollha disponibbli dwar
il-kimika għall-ittestjar għandha titqies mil-laboratorju tal-ittestjar qabel
ma jsir l-istudju, biex it-tfassil tal-istudju jiffoka fuq l-ittestjar b’aktar effiċ
jenza għall-proprjetajiet tossikoloġiċi tagħha u biex l-użu ta’ annimali jkun
mill-anqas. Informazzjoni dwar, u konsiderazzjoni tal-modalità ta’ azzjoni
ta’ karċinoġenu suspettat (2) (7) (12) (13) (14) (15) hija partikolarment
importanti, minħabba li l-aħjar disinn jista’ tkun differenti skont jekk ilkimika għall-ittestjar tkunx karċinoġenu ġenotossiku magħruf jew suspettat.
Gwida ulterjuri dwar konsiderazzjonijiet ta’ modalità ta’ azzjoni tinsab fidDokument ta’ Gwida Nru 116 (7).

8.

Informazzjoni li għandha tassisti fit-tifsila tal-istudju tinkludi l-identità, listruttura tal-kimika u l-proprjetajiet fiżikokimiċi tal-kimika għall-ittestjar;
kwalunkwe informazzjoni dwar il-modalità ta’ azzjoni; riżultati ta’ kull test
tat-tossiċità in vitro jew in vivo, inklużi testijiet ta’ ġenotossiċità; użu/ijiet
antiċipat(i) u potenzjal għal espożizzjoni umana; dejta (Q)SAR disponibbli,
mutaġeniċità/ġenotossiċità, karċinoġeniċità u dejta tossikoloġika oħra dwar
kimiċi relatati strutturalment; dejta tossikokinetika disponibbli (doża waħda
u wkoll kinetika ta’ doża ripetuta meta tkun disponibbli) u dejta derivata
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minn studji oħra ripetuti ta’ espożizzjonijiet. Id-determinazzjoni ta’ tossiċità
kronika/karċinoġeniċità għandha ssir biss wara li tkun inkisbet informaz
zjoni inizjali dwar tossiċità minn doża ripetuta għal 28 jum u/jew minn
testijiet ta’ tossiċità għal 90 jum. Testijiet għal żmien qasir ta’ bidu-pro
mozzjoni ta’ kanċer jistgħu wkoll jipprovdu informazzjoni utli. Approċċ ta’
ttestjar f’fażijiet għall-ittestjar tal-karċinoġeniċità għandu jitqies bħala parti
mill-valutazzjoni globali tal-effetti potenzjali ħżiena għas-saħħa ta’ kimika
partikolari għall-ittestjar (16) (17) (18) (19).

9.

Il-metodi ta’ statistika l-aktar adatti għall-analiżi ta’ riżultati, meqjusin ittifsila u l-għanijiet sperimentali, għandhom ikunu stabbiliti qabel ma
jingħata bidu għall-istudju. Kwistjonijiet li għandhom jitqiesu jinkludu
jekk l-istatistika għandhiex tinkludi aġġustament għal sopravivenza, analiżi
ta’ riskji kumulattivi ta’ kanċer relattiv għal kemm iddum is-sopravivenza,
analiżi taż-żmien għal tumur u analiżi fil-każ ta’ tmiem ħesrem ta’ grupp
wieħed jew aktar. Gwida dwar l-analiżi xierqa ta’ statistika u referenzi
ewlenin għal metodi ta’ statistika aċċettati internazzjonalment jingħataw
fid-Dokument ta’ Gwida Nru 116 (7), u wkoll fid-Dokument ta’ Gwida
Nru 35 dwar l-analiżi u l-evalwazzjoni ta’studji dwar tossiċità kronika u
karċinoġeniċità (20).

10. Fit-tmexxija ta’ studju tal-karċinoġeniċità, il-prinċipji u l-konsiderazzjonijiet
ta’ gwida li l-profil tagħhom jinsab fid-Dokument ta’ Gwida tal-OECD
dwar l-għarfien, il-valutazzjoni u l-użu ta’ sinjali kliniċi bħala punti ta’
tmiem b’mod uman għal annimali għall-esperimenti użati f’evalwazzjoni
tas-sikurezza (21), b’mod partikolari l-paragrafu 62 tiegħu, għandhom
ikunu segwiti dejjem. Dan il-paragrafuq jiddikjara li “Fi studji li jinvolvu
dożaġġ ripetut, meta annimal juri sinjali kliniċi li huma progressivi, u
jwasslu għal iktar deterjorament fil-kundizzjoni, għandha tittieħed deċiżjoni
infurmata dwar jekk l-annimal għandux jinqatel b’mod uman jew le. Iddeċiżjoni għandha tinkludi konsiderazzjoni tal-valur tal-informazzjoni li
għandha tinkiseb mill-manutenzjoni kontinwata ta’ dak l-annimal fl-istudju,
relattiv għall-kundizzjoni ġenerali tiegħu. Jekk tittieħed deċiżjoni biex lannimal jibqa fit-test, il-frekwenza tal-osservazzjonijiet għandha tiżdied,
skont il-bżonn. Jista’ jkun possibbli wkoll, mingħajr ma jaffettwa b’mod
avvers l-iskop tat-test, li d-dożaġġ jieqaf temporanjament jekk dan ħa jtaffi
l-uġigħ jew l-iskumdità, jew li tonqos id-doża tat-test.”

11. Gwida dettaljata u diskussjoni dwar il-prinċipji ta’ għażla ta’ doża għal studji
dwar tossiċità kronika u karċinoġeniċità tinsab fid-Dokument ta’ Gwida
Nru 116 (7), kif ukoll f’żewġ pubblikazzjonijiet tal-Internazzjonali Life
Sciences Institute (22) (23). L-istrateġija bażika tal-għażla tad-doża tkun tidde
pendi mill-għan jew għanijiet primarji tal-istudju (il-paragrafu 6). Fl-għażla ta’
livelli xierqa ta’ doża, għandu jinkiseb bilanċ bejn tgħarbil ta’ perikli min naħa
waħda u karatterizzazzjoni ta’ risponsi għal dożi baxxi u r-rilevanza tagħhom
minn naħa oħra. Dan huwa partikolarment rilevanti fil-każ ta’ dan l-istudju
konġunt ta’ tossiċità kronika u karċinoġeniċità.

12. Għandha tingħata konsiderazzjoni li jsir dan l-istudju konġunt ta’ tossiċità
kronika u karċinoġeniċità, milli eżekuzzjoni separata ta’ studju dwar tossiċità
kronika (il-Kapitolu B.30 ta’ dan l-Anness) u studju tal-karċinoġeniċità (ilKapitolu B.32 ta’ dan l-Anness). It-test konġunt jipprovdi aktar effiċjenza
fir-rigward ta’ ħin u spejjeż, u xi tnaqqis fl-użu ta’ annimali, mqabbel ma’
meta jsiru żewġ studji separati, mingħajr ħsara għall-kwalità tad-dejta jew
fil-fażi kronika jew fil-fażi ta’ karċinoġeniċità. Iżda għandhom jitqiesu
sewwa l-prinċipji ta’ għażla ta’ doża (paragrafi 11 u 22-26) meta jsir studju
konġunt ta’ tossiċità kronika u karċinoġeniċità, u huwa rikonoxxut ukoll li
jistgħu jkunu meħtieġa studji separati f’ċerti oqfsa regolatorji. Gwida ulterjuri
dwar it-tifsila tal-istudju konġunt ta’ tossiċità kronika u karċinoġeniċità biex
tinkiseb effiċjenza massima tal-istudju fir-rigward ta’ possibbiltajiet għal
tnaqqis f’għedud ta’ annimali użati, kif ukoll permezz ta’ sistema komuni
għad-diversi proċeduri sperimentali tinsab fi Dokument ta’ Gwida Nru 116 (7).
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13. Definizzjonijiet użati fil-kuntest ta’ dan il-Metodu ta’ Ttestjar jinsabu flaħħar ta’ dan il-kapitolu u fid-Dokument ta’ Gwida Nru 116 (7).

PRINĊIPJU TAT-TEST
14. Id-disinn tal-istudju jikkonsisti f’żewġ fażijiet parallelli, fażi kronika u fażi
ta’ karċinoġeniċità (għad-durata ara l-paragrafi 34 u 35 rispettivament). Ilkimika għall-ittestjar normalment tkun amministrata bir-rotta orali għal
kemm l-ittestjar bir-rotta tal-inalazzjoni jew dermali jista’ wkoll ikun adattat.
Għal fażi kronika, il-kimika għall-ittestjar tkun amministrata kuljum f’dożi
gradwati lil diversi gruppi ta’ annimali tat-test, b’livell ta’ doża waħda għal
kull grupp, normalment għal perjodu ta’ 12-il xahar, għalkemm jistgħu
jintgħażlu wkoll perjodi itwal jew aqsar skont rekwiżiti regolatorji (ara lparagrafu 34). Dan il-perjodu jintgħażel li jkun twil biżżejjed biex kull effett
ta’ tossiċità kumulattiva jsir jidher, mingħajr l-effetti ta’ taħwid ta’ bidliet
ġerjatriċi. It-tifsila tal-istudju tista’ tinkludi wkoll qatla interim waħda jew
aktar, eż. fit-tielet jew fis-sitt xahar, u jistgħu jkunu inklużi gruppi addizz
jonali ta’ annimali biex dan isir (ara l-paragrafu 20). Fil-fażi ta’ karċinoġe
niċità, il-kimika għall-ittestjar tkun amministrata kuljum lil diversi gruppi ta’
annimali tat-test għal porzjon kbir ta’ ħajjithom kollha. L-annimali fiż-żewġ
fażijiet ikunu osservati mill-qrib għal sinjali ta’ tossiċità u għall-iżvilupp ta’
leżjonijiet neoplastiċi. L-annimali li jmutu jew li jinqatlu matul it-test issi
rilhom awtopsja u, fit-tmiem tat-test, annimali li jkunu baqgħu ħajjin
jinqatlu u ssirilhom awtopsja.

DESKRIZZJONI TAL-METODU
Għażla ta’ speċi tal-annimali
15. Dan il-Metodu ta’ Ttestjar primarjament ikopri l-valutazzjoni u l-evalwaz
zjoni ta’ tossiċità kronika u karċinoġeniċità f’rodituri (il-paragrafu 2). L-użu
ta’ speċijiet ta’ annimali mhux rodituri jista’ jitqies meta dejta disponibbli
tissuġġerixxi li jkunu aktar rilevanti għat-tbassir ta’ effetti ta’ saħħa filbnedmin. L-għażla ta’ speċi għandha tkun iġġustifikata. L-ispeċi ppreferuta
ta’ rodituri huwa l-far, għalkemm jistgħu jintużaw speċijiet oħra ta’ rodituri,
eż. il-ġurdien. Għalkemm l-użu tal-ġurdien f’ittestjar tal-karċinoġeniċità
jista’ jkollu utilità limitata (24) (25) (26), skont xi programmi regolatorji
preżenti l-ittestjar tal-karċinoġeniċità fil-ġurdien għadu meħtieġ sakemm ma
jkunx deċiż li studju bħal dan ma jkunx meħtieġ xjentifikament. Firien u
ġrieden kienu l-mudelli ppreferuti għall-esperimenti minħabba l-ħajja relat
tivament qasira tagħhom, l-użu kbir li jsir minnhom fi studji farmakoloġiċi
u tossikoloġiċi, is-suxxettibbiltà tagħhom għal induzzjoni ta’ tumur u li
minnhom hemm razez karatterizzati biżżejjed. Bħala konsegwenza ta’
dawn il-karatteristiċi, hemm ammont kbir ta’ informazzjoni dwar il-fiżjolo
ġija u l-patoloġija tagħhom. It-tfassil u t-twettiq ta’ studji dwar tossiċità
kronika/karċinoġeniċità fi speċijiet ta’ annimali mhux rodituri, meta jkunu
meħtieġa, għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipji li l-profil tagħhom jinsab
f’dan il-Metodu ta’ Ttestjar flimkien ma’ dawk fil-Kapitolu B.27 ta’ dan lAnness: Studju dwar Tossiċità Orali f’Annimali Mhux Rodituri ta’ Doża
Ripetuta għal 90 jum (6). Informazzjoni addizzjonali dwar għażla ta’ speċi u
razza hija pprovduta fid-Dokument ta’ Gwida Nru 116 (7).

16. Għandhom jintużaw annimali adulti żgħażagħ f’saħħithom ta’ razez li
komunement jintużaw fil-laboratorju. L-istudju konġunt tat-tossiċità kroni
ka/karċinoġeniċità għandu jsir f’annimali mill-istess razza u sors bħal dawk
użati fi studju/i preliminari dwar tossiċità li jdum(u) anqas, għalkemm, jekk
annimali minn din ir-razza u sors ikunu magħrufa li jippreżentaw problemi
biex jinkisbu l-kriterji normalment aċċettati ta’ sopravivenza għal studji fittul [ara d-Dokument ta’ Gwida Nru 116 (7)], għandu jitqies l-użu ta’ razza
ta’ annimal li jkollha rata aċċettabli ta’ sopravivenza għall-istudju fit-tul. Innisa m’għandhomx ikunu welldu u m’għandhomx ikunu tqal.
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Kundizzjonijiet ta’ abitazzjoni u għalf
17. L-annimali jistgħu jitqiedu jabitaw individwalment, jew jitqiegħdu f’gaġeġ
fi gruppi żgħar tal-istess sess; abitazzjoni għal kull annimal waħdu għandha
titqies biss jekk dan ikun ġustifikat xjentifikament (27) (28) (29). Il-gaġeġ
għandhom ikunu rranġati b’mod li jkunu mminimizzati l-effetti li jista’ jkun
hemm minħabba t-tqegħid ta’ gaġeġ. It-temperatura fil-kamra tal-esperi
menti tal-annimali għandha tkun 22 °C (± 3 °C). Għalkemm l-umdità
relattiva għandha tkun mill-anqas 30 % u preferibbilment ma taqbiżx
70 % minbarra matul il-ħasil tal-kamra, il-mira għandha tkun ta’ 50-60 %.
Id-dawl għandu jkun artifiċjali, bis-sekwenza tkun ta’ 12-il siegħa dawl, 12il siegħa dlam. Dwar l-għalf, jistgħu jintużaw dieti konvenzjonali tal-labo
ratorju bi provvista bla limitu ta’ ilma tax-xorb. Id-dieta għandha tissodisfa
l-ħtiġijiet nutrizzjonali kollha tal-ispeċi ttestjata u l-kontenut ta’ kontami
nanti tad-dieta, inklużi iżda mhux limitatament għal residwi ta’ pestiċidi,
sustanzi organiċi niġġiesa persistenti, fitoestroġeni, metalli tqal u mikotos
sini, li jistgħu jinfluwenzaw ir-riżultat tat-test, għandu jkun baxx kemm
jista’ jkun. Informazzjoni analitika dwar il-livelli ta’ kontaminanti tan-nutri
jent u tad-dieta għandha tkun iġġenerata perjodikament, mill-anqas fil-bidu
tal-istudju u meta jkun hemm bidla fil-lott użat, u għandha tkun inkluża firrapport finali. Bl-istess mod għandha tkun ipprovduta informazzjoni anali
tika dwar l-ilma tax-xorb użat fl-istudju. L-għażla ta’ dieta tista’ tkun influ
wenzata mill-ħtieġa li tkun żgurata taħlita adattata ta’ kimika għall-ittestjar u
biex ikunu sodisfatti l-ħtiġijiet nutrizzjonli tal-annimali meta l-kimika għallittestjar tkun amministrata permezz tar-rotta tad-dieta.

Preparazzjoni tal-annimali
18. Għandhom jintużaw annimali f’saħħithom, li jkunu ġew akklimatizzati għal
kundizzjonijiet tal-laboratorju għal mill-anqas 7 ijiem li ma kinux soġġetti
għal proċeduri sperimentali qabel. Fil-każ ta’ rodituri, id-dożaġġ tal-anni
mali għandu jibda malajr kemm jista’ jkun wara ftim u akklimatazzjoni u
preferibbilment qabel mal-annimali jkun għandhom 8 ġimgħat. L-annimali
tat-test għandhom ikunu kkaratterizzati fir-rigward ta’ speċi, razza, sors,
sess, piż u età. Malli jinbeda l-istudju, il-varjazzjoni fil-piż għal kull sess
tal-annimali użati għandha tkun minimali u ma taqbiżx ± 20 % tal-piż
medju tal-annimali kollha fl-istudju, separatament għal kull sess. L-annimali
għandhom ikunu assenjati b’mod każwali lill-gruppi ta’ kontroll u tratta
ment. Wara l-każwalità, m’għandux ikun hemm differenzi sinifikanti filpiżijiet medji tal-ġisem bejn gruppi f’kull sess. Jekk ikun hemm differenzi
sinifikanti ta’ statistika, f’dak il-każ il-proċedura ta’ każwalità għandha tkun
ripetuta, jekk ikun possibbli. Kull annimal għandu jkun assenjat numru ta’
identifikazzjoni uniku, u jkun immarkat b’mod permanenti b’dan in-numru
b’tatù, b’impjant ta’ mikroċipp jew b’metodu ieħor adattat.

PROĊEDURA
Għadd u sess tal-annimali
19. Għandhom jintużaw iż-żewġ sessi. Għandu jintuża għadd suffiċjenti ta’
annimali biex evalwazzjoni bijoloġika u ta’ statistika bir-reqqa tkun
possibbli. Għal rodituri, kull grupp ta’ doża (skont il-profil tiegħu fil-para
grafu 22) u grupp ta’ kontroll konkurrenti maħsub fil-fażi ta’ karċinoġeni
ċità tal-istudju għandhom, għalhekk, ikun fihom mill-anqas 50 annimal tażżewġ sessi. Skont x’ikun l-għan tal-istudju, jista’ jkun possibbli li tiżdied ilqawwa ta’ statistika tal-istimi ewlenin billi annimali jkunu allokati b’mod
differenzjali u mhux indaqs fil-gruppi varji ta’ doża, b’aktar minn 50
annimal fil-gruppi ta’ doża baxxa, eż. biex ikun stmat il-potenzjal karċino
ġeniku f’dożi baxxi. Iżda għandu jkun irrikonoxxut li żieda moderata fiddaqs ta’ grupp għandha tipprovdi relattivament ftit żieda fil-qawwa ta’
statistika tal-istudju. Kull grupp ta’ doża (skont il-profil tiegħu fil-paragrafu
22) u grupp ta’ kontroll konkurrenti maħsub għall-fażi ta’ tossiċità kronika
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tal-istudju għandu jkun fihom mill-anqas 10 annimali taż-żewġ sessi, fil-każ
ta’ rodituri. Għandu jkun innotat li dan l-għadd huwa aktar baxx minn dak
fl-studju dwar tossiċità kronika (il-Kapitolu B.30 ta’ dan l-Anness). L-inter
pretazzjoni tad-dejta mill-għadd imnaqqas ta’ annimali għal kull grupp filfażi ta’ tossiċità kronika ta’ dan l-istudju konġunt ikun, iżda, sostnut middejta mill-għadd akbar ta’ annimali fil-fażi ta’ karċinoġeniċità tal-istudju. Fi
studji li jinvolvu ġrieden, jistgħu jkunu meħtieġa annimali addizzjonali
f’kull grupp ta’ doża tal-fażi ta’ tossiċità kronika, biex isiru d-determinaz
zjonijiet ematoloġiċi meħtieġa kollha. Aktar informazzjoni dwar tfassil ta’
statistika tal-istudju u għażla ta’ livelli ta’ doża biex jintlaħaq il-massimu
tal-qawwa ta’ statistika hija pprovduta fid-Dokument ta’ Gwida Nru 116
(7).

Provvediment għal qatliet interim, grupp satellitarju u annimali senti
nelli
20. L-istudju jista’ jipprovdi għal qatliet interim, eż. kull sitt xhur għall-fażi ta’
tossiċità kronika, biex jagħti informazzjoni dwar progressjoni ta’ bidliet
mhux neoplastiċi u informazzjoni mekkanistika, jekk dan ikun ġustifikat
xjentifikament. Fejn diġà jkun hemm informazzjoni bħal din mill-istudji
preċedenti ta’ tossiċità ta’ doża ripetuta dwar il-kimika għall-ittestjar, qatliet
interim jistgħu ma jkunux xjentifikament ġustifikati. L-annimali użati filfażi ta’ tossiċità kronika tal-istudju, li normalment iddum 12-il xahar (para
grafu 34), jipprovdu dejta dwar qatla interim fil-fażi ta’ karċinoġeniċità talistudju, biex b’hekk jinkiseb tnaqqis fl-għadd ta’ annimali użati globalment.
Gruppi satellitarji jistgħu wkoll ikunu inklużi fil-fażi ta’ tossiċità kronika
tal-istudju, biex ikun hemm monitoraġġ tar-riversibbiltà ta’ kull bidla tossi
koloġika miġjuba mil-kimika għall-ittestjar li tkun investigata. Dawn jistgħu
jkunu ristretti għall-ogħla livell ta’ doża tal-istudju flimkien ma’ kontroll.
Jista’ wkoll ikun inkluż grupp addizzjonali ta’ annimali sentinelli (tipika
ment 5 annimali għal kull sess) għall-monitoraġġ tal-istatus ta’ mard, jekk
ikun meħtieġ, matul l-istudju (30). Gwida ulterjuri dwar tifsila tal-istudju
biex tinkludi qatliet interim, annimali satellitarji u sentinelli, filwaqt li
timminimizza l-għadd ta’ annimali użati globalment, hija pprovduta fidDokument ta’ Gwida Nru 116 (7).

21. Jekk annimali satellitarji u/jew qatliet interim ikunu inklużi fit-tifsila talistudju, l-għadd ta’ annimali f’kull grupp ta’ doża inklużi għal dan il-fini
normalment ikun ta’ 10 annimali għaż-żewġ sessi, u l-għadd totali ta’
annimali inklużi fit-tifsila tal-istudju għandu jiżdied bl-għadd skedat ta’
annimalii li jkollhom jinqatlu qabel ma jitlesta l-istudju. Qatla interim u
annimali satellitarji għandhom normalment isirulhom l-istess osservazzjoni
jiet, inkluż piż tal-ġisem, konsum ta’ ikel/ilma, kejlijiet ematoloġiċi u ta’
bijokimika klinika u investigazzjonijiet patoloġiċi bħall-annimali fil-fażi ta’
tossiċità kronika tal-istudju ewlieni, għalkemm jista’ wkoll ikun hemm
provvediment (fil-gruppi ta’ qtil interim) biex kejlijiet ikunu ristretti għal
miżuri speċifiċi ewlenin bħal newrotossiċità jew immunotossiċità.

Gruppi ta’ dożi u dożaġġ
22. Gwida dwar l-aspetti kollha ta’ għażla ta’ doża u spazjar ta’ livelli ta’ doża
hija pprovduta fid-Dokument ta’ Gwida Nru 116 (7). Mill-anqas għandhom
jintużaw tliet livelli ta’ doża u kontroll konkurrenti, kemm għall-fażi
kronika kif ukoll għall-fażi ta’ karċinoġeniċità. Il-livelli ta’ doża ġeneral
ment ikunu bbażati fuq ir-riżultati ta’ studji aqsar dwar doża ripetuta jew
fuq tiftix ta’ firxa u għandhom iqiesu kull dejta tossikoloġika u tossikoki
netika eżistenti disponibbli għall-kimika għall-ittestjar jew għal kimiċi rela
tati.
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23. Għall-fażi ta’ tossiċità kronika tal-istudju, studju sħiħ bl-użu ta’ tliet livelli
ta’ doża jista’ ma jitqisx li jkun meħtieġ, jekk ikun jista’ jiġi antiċipat li test
f’livell ta’ doża waħda, ekwivalenti għal mill-anqas 1 000 mg/kg tal-piż talġisem/jum, aktarx ma jipproduċix effetti ħżiena. Dan għandu jkun abbażi ta’
informazzjoni minn studji preliminari u konsiderazzjoni li tossiċità ma
tkunx mistennija, abbażi ta’ dejta minn kimiċi relatati strutturalment.
Jista’ jkun japplika limitu ta’ 1 000 mg/kg tal-piż tal-ġisem/jum ħlief
meta espożizzjoni umana tindika l-ħtieġa li jkollu jintuża livell ogħla ta’
doża.

24. Sakemm ma jkunx limitat min-natura jew mill-effetti bijoloġiċi tal-kimika
għall-ittestjar, għandu jintgħażel l-ogħla livell ta’ doża biex ikunu identifi
kati l-organi prinċipali u l-effetti tossiċi filwaqt li jkunu evitati tbatija,
tossiċità severa, morbidità jew mewt. Għandu normalment jintgħażel logħla livell ta’ doża biex jislet evidenza ta’ tossiċità, kif ikun jidher, pere
żempju, minn tnaqqis fiż-żieda fil-piż tal-ġisem (madwar 10 %). Iżda, skont
x’ikunu l-għanijiet tal-istudju (ara l-paragrafu 6), tista’ tintgħażel l-ogħla
doża anqas mid-doża li tipprovdi evidenza ta’ tossiċità, eż. jekk doża tislet
effett ħażin ta’ tħassib, li madankollu jkollha ftit impatt fuq il-ħajja jew ilpiż tal-ġisem.

25. Jistgħu jintgħażlu livelli ta’ doża u spazjar ta’ livelli ta’ doża biex ikunu
stabbiliti doża-rispons u, skont il-modalità ta’ azzjoni tal-kimika għallittestjar, NOAEL jew riżultat maħsub ieħor tal-istudju, eż. BMD (ara lparagrafu 27). Fatturi li għandhom jitqiesu fl-għoti ta’ dożi aktar baxxi
jinkludu l-angolu mistenni tal-kurva ta’ doża-rispons, id-dożi li fihom
jistgħu jseħħu bidliet importanti fil-metaboliżmu jew il-modalità ta’ azzjoni
tossika, fejn ikun mistenni limitu, jew fejn ikun mistenni punt ta’ tluq għal
estrapolazzjoni ta’ doża baxxa. Fit-tmexxija ta’ studju konġunt dwar karċi
noġeniċità/tossiċità kronika, l-għan primarju għandu jkun li tinkiseb infor
mazzjoni għal finijiet ta’ valutazzjoni tar-riskju minn karċinoġeniċità, u
informazzjoni dwar tossiċità kronika tkun normalment għan sussidjarju.
Wieħed għandu jiftakar dan meta tkun qed issir l-għażla ta’ livelli ta’
doża u spazjar ta’ livelli ta’ doża għall-istudju.

26. L-ispazjar magħżul ta’ livelli ta’ doża jkun jiddependi mill-għanijiet talistudju u mill-karatteristiċi tal-kimika għall-ittestjar, u ma jistax ikun presk
ritt fid-dettall f’dan il-Metodu ta’ Ttestjar, iżda intervalli ta’ darbtejn jew
erba’ darbiet ta’ spiss jipprovdu prestazzjoni tajba ta’ test meta jintużaw
biex ikunu stabbiliti l-livelli minn fuq għal isfel ta’ dożi, u ż-żieda tar-raba’
grupp ta’ test sikwit hija preferibbli mill-użu ta’ intervalli twal ħafna (eż.
aktar minn fattur ta’ madwar 6-10) bejn dożaġġi. B’mod ġenerali l-użu ta’
fatturi akbar minn 10 għandu jkun evitat, u għandu jkun iġġustifikat jekk
ikun applikat.

27. Skont il-profil ulterjuri tagħhom li jinsab fid-Dokument ta’ Gwida Nru 116
(7), punti li għandhom jitqiesu fl-għażla ta’ doża jinkludu:

— Nonlinearitajiet magħrufin jew suspettati jew punti ta’ infezzjoni fiddoża-rispons;

— Tossikokinetika u firxa ta’ dożi fejn induzzjoni metabolika, saturazzjoni
jew nonlinearità bejn dożi esterni u interni jseħħu jew ma jseħħux;

— Leżjonijiet prekursuri, markaturi ta’ effett jew indikaturi tal-operazzjoni
ta’ proċessi bijoloġiċi ewlenin sottostanti;
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— Aspetti ewlenin (jew suspettati) ta’ modalità ta’ azzjoni, bħal dożi li
fihom tibda tfaqqa’ ċ-ċitotossiċità, livelli ta’ ormoni jitħawdu, mekka
niżmi omeostatiċi jintgħelbu, eċċ;

— Reġjuni tal-kurva ta’ doża-rispons fejn tkun meħtieġa stima partikolar
ment robusta, eż. fil-firxa tal-BMD antiċipata jew limitu suspettat;

— Konsiderazzjonita’ livelli antiċipati ta’ espożizzjoni umana, speċjal
mentfl-għażla ta’ dożi medji u baxxi.

28. Il-grupp ta’ kontroll għandu jkun grupp mhux ittrattat jew grupp ta’ kontroll
ta’ vejjikoli jekk jintuża vejjikolu biex tkun amministrata kimika għallittestjar. Ħlief għal trattament bil-kimika għall-ittestjar, annimali fil-grupp
ta’ kontroll għandhom ikunu maniġġati b’mod identiku bħal dawk fil-gruppi
tat-test. Jekk jintuża vejjikolu, il-grupp ta’ kontroll għandu jirċievi l-vejji
kolu fl-ogħla volum użat fost il-gruppi ta’ doża. Jekk kimika għall-ittestjar
tkun amministrata fid-dieta, u tikkawża li jittieħed anqas ikel tad-dieta
b’mod sinifikanti minħabba dieta b’anqas palat, grupp ta’ kontroll addizz
jonali ta’ tmigħ lil pari jista’ jkun utli biex iservi ta’ kontroll aktar adattat.

Preparazzjoni ta’ dożi u amministrazzjoni ta’ kimika għall-ittestjar
29. Il-kimika għall-ittestjar normalment tkun amministrata oralment, permezz
tad-dieta jew ilma tax-xorb, jew b’gavage. Informazzjoni addizzjonali
dwar rotot u metodi ta’ amministrazzjoni hija pprovduta fid-Dokument ta’
Gwida Nru 116 (7). Ir-rotta u l-metodu ta’ amministrazzjoni jkunu jidde
pendu mill-għan tal-istudju, mill-proprjetajiet fiżiċi/kimiċi tal-kimika għallittestjar, mid-disponibbiltà bijoloġika tagħha, u mir-rotta predominanti u
mill-metodu ta’ espożizzjoni umana. Għandu jkun ipprovdut motiv għarrotta magħżula u għall-metodu ta’ amministrazzjoni. Fl-interessi ta’ tratta
ment xieraq tal-annimali, gavage orali għandu normalment jintgħażel biss
għal dawk l-aġenti li għalihom din ir-rotta u l-metodu ta’ amministrazzjoni
raġonevolment jirrappreżentaw espożizzjoni potenzjali umana (eż. farma
ċewtiċi). Għal kimiċi ta’ dieta jew ambjentali inklużi pestiċidi, l-amminis
trazzjoni tipikament issir permezz tad-dieta jew b’ilma tax-xorb. Iżda, għal
xi xenarji, eż. espożizzjoni okkupazzjonali, amministrazzjoni permezz ta’
rotot oħra tista’ tkun aktar adattata.

30. Meta jkun meħtieġ, il-kimika għall-ittestjar tinħall jew tiġi sospiża f’vejji
kolu adattat. Għandhom jitqiesu l-karatteristiċi li ġejjin tal-vejjikolu u addit
tivi oħra, kif jixraq: effetti fuq l-assorbiment, id-distribuzzjoni, il-metabo
liżmu, jew ir-ritenzjoni tal-kimika għall-ittestjar; effetti fuq il-proprjetajiet
kimiċi tal-kimika għall-ittestjar li jistgħu jibdlu l-karatteristiċi tossiċi tagħha;
u effetti fuq l-ikel jew fuq il-konsum tal-ilma jew fuq l-istat nutrizzjonali
tal-annimali. Huwa rrakkomandat li, kull meta jkun possibbli, l-ewwel
jitqies l-użu ta’ soluzzjoni fl-ilma/sospensjoni, segwit minn konsiderazzjoni
ta’ soluzzjoni/emulsjoni fiż-żejt (eż. żejt tal-qamħa) u mbagħad possibbil
ment b’soluzzjoni f’vejjikoli oħra. Għal vejjikoli oħra minbarra ilma, ilkaratteristiċi tossiċi tal-vejjikolu għandhom ikunu magħrufa. Għandha
tkun disponibbli informazzjoni dwar l-istabbiltà tal-kimika għall-ittestjar u
l-omoġeneità ta’ soluzzjonijiet ta’ dożaġġ jew dieti (kif jixraq) skont ilkundizzjonijiet ta’ amministrazzjoni (eż. dieta).

31. Għall-kimiċi amministrati permezz tad-dieta jew l-ilma tax-xorb, huwa
importanti jkun żgurat li l-kwantitajiet tal-kimika għall-ittestjar involuta
ma jfixklux in-nutrizzjoni normali jew il-bilanċ tal-ilma. Fi studji fit-tul
dwar tossiċità bl-użu ta’ amministrazzjoni ta’ dieta, il-konċentrazzjoni talkimika għall-ittestjar fl-għalf m’għandhiex tkun aktar ‘il fuq mil-limitu ta’
5 % tad-dieta totali, biex ikunu evitati żbilanċi nutrizzjonali. Meta l-kimika
għall-ittestjar tkun amministrata fid-dieta, jistgħu jintużaw jew konċentraz
zjoni kostanti ta’ dieta (mg/kg dieta jew ppm), jew livell wieħed kostanti ta’
doża skont il-piż tal-ġisem tal-annimal (mg/kg tal-piż tal-ġisem), ikkalkulat
kull ġimgħa. L-alternattiva użata għandha tkun speċifikata.
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32. Fil-każ ta’ amministrazzjoni orali, l-annimali jingħataw doża bil-kimika
għall-ittestjar kuljum (sebat ijiem fil-ġimgħa) għal perjodu ta’ 12-il xahar
(fażi kronika) jew 24 xahar (fażi ta’ karċinoġeniċità), ara wkoll il-paragrafi
33 u 34. Kwalunkwe reġim ieħor ta’ dożaġġ, eż. ħamest ijiem fil-ġimgħa,
jeħtieġlu jkun iġġustifikat.. Fil-każ ta’ amministrazzjoni dermali, annimali
jkunu normalment ittrattati bil-kimika għall-ittestjar għal mill-anqas 6 sigħat
kuljum, 7 ijiem fil-ġimgħa, kif speċifikat fil-Kapitolu B.9 ta’ dan l-Anness
(11), għal perjodu ta’ 12-il xahar (fażi kronika) jew 24 xahar (fażi ta’
karċinoġeniċità). Espożizzjoni bir-rotta tal-inalazzjoni ssir għal 6 sigħat
kuljum, 7 ijiem fil-ġimgħa, iżda tista’ tintuża wkoll espożizzjoni għal 5
ijiem fil-ġimgħa, jekk dan ikun ġustifikat. Il-perjodu ta’ espożizzjoni jkun
normalment għal perjodu ta’ 12-il xahar (fażi kronika) jew 24 xahar (fażi ta’
karċinoġeniċità). Jekk speċijiet ta’ rodituri minbarra l-firien ikunu esposti
mill-imnieħer biss, il-perjodi massimi ta’ espożizzjoni jistgħu jkunu aġġus
tati biex titnaqqas id-diffikultà speċifika għal speċi partikolari. Għandu jkun
ipprovdut motiv meta tintuża espożizzjoni li ddum anqas minn 6 sigħat
kuljum. Ara wkoll il-Kapitolu B.8 ta’ dan l-Anness (9).

33. Meta l-kimika għall-ittestjar tkun amministrata b’gavage lill-annimali dan
għandu jsir billi jintuża tubu tal-istonku jew tubu rqiq ta’ intubazzjoni
adattat, f’ħinijiet simili kull jum. Normalment tkun amministrata doża
waħda darba kuljum, meta pereżempju kimika tkun irritant lokali, jista’
jkun possibbli li tinżamm ir-rata ta’ doża kuljum billi din tkun amministrata
bħala doża maqsuma (darbtejn kuljum). Il-volum massimu ta’ likwidu li
jkun jista’ jiġi amministrat f’waqt wieħed ikun jiddependi mid-daqs talannimal tat-test. Il-volum għandu jinżamm baxx daqs kemm ikun pratti
kabbli, u normalment m’għandux ikun aktar minn 1 ml/100 g tal-piż talġisem għal rodituri (31). Il-varjabbiltà fil-volum tat-test għandha tkun immi
nimizzata billi l-konċentrazzjoni tkun aġġustata biex ikun żgurat volum
kostanti fil-livelli kollha tad-doża. Kimiċi li jistgħu jkunu korrużivi jew
irritanti jkunu l-eċċezzjoni, u jkun jeħtiġilhom jiġu dilwiti biex ikunu evitati
effetti lokali severi. Ittestjar f’konċentrazzjonijiet li x’aktarx ikunu korrużivi
jew irritanti għas-sistema gastrointestinali għandu jkun evitat.

Durata tal-istudju
34. Il-perjodu ta’ dożaġġ u durata tal-fażi kronika ta’ dan l-istudju jkunu
normalment ta’ 12-il xahar, għalkemm it-tifsila tal-istudju tippermetti
wkoll u tista’ tkun applikata għal studji li jdumu anqas (eż. 6 jew 9
xhur) jew aktar (eż. 18 jew 24 xhur), skont ir-rekwiżiti ta’ reġimi regolatorji
partikolari jew għal għanijiet mekkanistiċi speċifiċi. Devjazzjonijiet minn
espożizzjoni li ddum 12-il xahar għandhom ikunu ġġustifikati, l-aktar filkaż ta’ dawk li jdumu anqas. Il-gruppi kollha ta’ doża allokati lil din il-fażi
għandhom jintemmu fiż-żmien indikat għal evalwazzjoni ta’ tossiċità
kronika u għal patoloġija mhux neoplastika. Gruppi satellitarji inklużi
għall-monitoraġġ tar-riversibbiltà ta’ kull bidla tossikoloġika miġjuba milkimika għall-ittestjar li tkun investigata għandhom jinżammu mingħajr
dożaġġ għal perjodu ta’ mhux anqas minn 4 ġimgħat u ta’ mhux aktar
minn terz ta’ kemm idum l-istudju totali wara li tkun intemmet espożizzjoni.

35. Id-durata tal-fażi ta’ karċinoġeniċità ta’ dan l-istudju tkun normalment ta’ 24
xahar għal rodituri, li jirrappreżenta l-maġġoranza tal-ħajja kollha normali
tal-annimali li għandhom jintużaw. Jistgħu jintużaw studji aqsar jew itwal,
skont it-tul tal-ħajja tar-razza tal-ispeċijiet ta’ annimali fl-istudju, iżda
għandhom ikunu ġġustifikati. Għal razez speċifiċi ta’ ġrieden, eż. AKR/J,
C3H/J jew C57BL/6J durata ta’ 18-il xahar tista’ tkun aktar adattata. Dan li
ġej jipprovdi xi gwida dwar durata, tmiem tal-istudju u sopravivenza; gwida
ulterjuri, inkluża konsiderazzjoni tal-aċċettabbiltà ta’ studju ta’ karċinoġeni
ċità negattiva relattiva għal sopravivenza fl-istudju, hija pprovduta fid-Doku
ment ta’ Gwida Nru 116 (7):
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— It-tmiem tal-istudju għandu jitqies meta l-għadd ta’ superstiti fil-gruppi
ta’ doża aktar baxxa jew fil-grupp ta’ kontroll jinżel taħt il-25 fil-mija.

— Fil-każ fejn il-grupp ta’ doża għolja biss imut ħesrem minħabba tossi
ċità, dan m’għandux jikkawża t-tmiem tal-istudju.

— Is-sopravivenza ta’ kull sess għandha titqies separatament.

— L-istudju m’għandux ikun estiż lil hinn mill-punt meta d-dejta dispo
nibbli mill-istudju ma tkunx aktar suffiċjenti biex tkun tista’ ssir eval
wazzjoni valida statistikament.

OSSERVAZZJONIJIET (FAŻI TA’ TOSSIĊITÀ KRONIKA)
36. L-annimali kollha għandhom ikunu eżaminati għall-morbidità jew għallmortalità, is-soltu fil-bidu u t-tmiem ta’ kull jum, inklużi fi tmiem il-ġimgħa
u l-btajjel. Osservazzjonijiet kliniċi ġenerali għandhom isiru mill-anqas
darba kuljum, preferibbilment fl-istess ħin(ijiet) kull jum, filwaqt li jitqies
il-perjodu massimu ta’ effetti antiċipati wara dożaġġ fil-każ ta’ amminis
trazzjoni b’gavage.

37. Osservazzjonijiet kliniċi dettaljati għandhom isiru fuq l-annimali kollha
mill-anqas darba qabel l-ewwel espożizzjoni (biex jitħallew isiru paraguni
skont is-suġġett), fi tmiem l-ewwel ġimgħa tal-istudju u kull xahar minn
hemm ‘il quddiem. Il-protokoll għal osservazzjonijiet għandu jkun magħmul
b’mod li varjazzjonijiet bejn osservaturi individwali jkunu mminimizzati u
indipendenti minn grupp ta’ test. Dawn l-osservazzjonijiet għandhom isiru
barra mill-gaġġa ta’ abitazzjoni, preferibbilment f’arena standard u f’ħinijiet
simili għal kull jum f’kull okkażjoni. Huma għandhom ikunu rreġistrati
sewwa, preferibbilment billi jintużaw sistemi ta’ punti, iddefiniti espliċita
ment mil-laboratorju tal-ittestjar. Għandhom isiru sforzi biex ikun żgurat li
varjazzjonijiet fil-kundizzjonijiet ta’ osservazzjoni jkunu minimi. Sinjali
nnotati għandhom jinkludi, iżda ma jkunux limitati għal, bidliet fil-ġilda,
pil, għajnejn, membrani mukużi, okkorrenza ta’ sekrezzjonijiet u eskrezzjo
nijiet u attività awtonomika (eż. tidmigħ, erezzjoni tal-pil, daqs tal-pupilli,
xejra respiratorja mhux tas-soltu). Bidliet fil-mixja, qagħda u rispons għal
immaniġġar, kif ukoll il-preżenza ta’ movimenti kloniċi jew toniċi, stereo
tipi (eż. tindif eċċessiv, dawran ripetittiv) jew imġiba biżarra (eż. awtomu
tilazzjoni, mixi b’lura) għandhom ukoll ikunu rreġistrati (32).

38. Eżami oftalmoloġiku, bl-użu ta’ oftalmoskopju jew tagħmir ieħor adattat,
għandu jsir fuq l-annimali kollha qabel l-ewwel amministrazzjoni tal-kimika
għall-ittestjar. Fit-tmiem tal-istudju, dan l-eżami għandu preferibbilment isir
għall-annimali kollha iżda mill-anqas fid-doża għolja u fil-gruppi ta’
kontroll. Jekk fl-għajnejn jinstabu bidliet relatati ma’ trattament, l-annimali
kollha għandhom ikunu eżaminati. Jekk analiżi strutturali jew informazzjoni
oħra jissuġġerixxu tossiċità okulari, f’dak il-każ il-frekwenza ta’ eżami
okulari għandha tiżdied.

39. Għal kimiċi fejn testijiet preċedenti ta’ tossiċità għal doża ripetuta għal 28
jum u/jew għal 90 jum ikunu indikaw il-potenzjal li jikkawżaw effetti
newrotossiċi, reattività sensorja għal stimuli ta’ tipi differenti (32) (eż.
stimuli tas-smigħ, viżivi u proprjoċettivi) (33) (34) (35), ikunu jistgħu
jsiru b’mod fakultattiv valutazzjoni tal-qawwa ta’ qbid (36) u valutazzjoni
tal-attività motorja (37) qabel il-bidu tal-istudju u f’perjodi ta’ 3 xhur wara
li jkun beda l-istudju sa u inklużi 12-il xahar, kif ukoll fit-tmiem tal-istudju
(jekk ikun itwal minn 12-il xahar). Aktar dettalji tal-proċeduri li jistgħu
jkunu segwiti jingħataw fir-referenzi rispettivi. Iżda jistgħu jintużaw proċe
duri alternattivi minbarra dawk fir-referenzi.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 519
▼M4
40. Għal kimiċi fejn testijiet preċedenti ta’ tossiċità għal doża ripetuta għal 28
jum u/jew għal 90 jum ikunu indikaw il-potenzjal li jikkawżaw effetti
immunotossiċi, investigazzjonijiet ulterjuri ta’ dan il-punt ta’ tmiem ikunu
jistgħu jsiru b’mod fakultattiv fit-tmiem.

Piż tal-ġisem, konsum ta’ ikel/ilma u effiċjenza fl-ikel
41. L-annimali kollha għandhom jintiżnu meta jibda t-trattament, mill-anqas
darba fil-ġimgħa għall-ewwel 13-il ġimgħa u mill-anqas kull xahar minn
hemm ‘il quddiem. Il-kejlijiet ta’ konsum ta’ ikel u ta’ effiċjenza fl-ikel
għandhom isiru mill-anqas kull ġimgħa għall-ewwel 13-il ġimgħa u millanqas kull xahar minn hemm ‘il quddiem. Il-konsum tal-ilma għandu
jitkejjel mill-anqas kull ġimgħa għall-ewwel 13-il ġimgħa u mill-anqas
kull xahar minn hemm ‘il quddiem meta l-kimika għall-ittestjar tkun ammi
nistrata f’ilma tax-xorb. Għandhom jitqies wkoll kejlijiet tal-konsum talilma għal studji li fihom l-attività tax-xorb tinbidel.

Ematoloġija u bijokimika klinika
42. Fi studji li jinvolvu rodituri, għandhom isiru eżamijiet ematoloġiċi fuq lannimali kollha tal-istudju (10 annimali rġiel u 10 nisa għal kull grupp) kull
3, 6, u 12-il xahar, kif ukoll fit-tmiem tal-istudju (jekk ikun itwal minn 12-il
xahar). Għal ġrieden, jistgħu jkunu meħtieġa annimali satellitarji biex isiru
d-determinazzjonijiet ematoloġiċi meħtieġa kollha (ara l-paragrafu 19). Fi
studji ta’ annimali mhux rodituri, jittieħdu kampjuni minn għadd iżgħar ta’
annimali (eż. 4 annimali għal kull sess u għal kull grupp fi studji dwar ilklieb), f’ħinijiet interim ta’ teħid ta’ kampjuni u fit-tmiem kif deskritt għal
rodituri. Il-kejlijiet kull 3 xhur, għal rodituri jew għal annimali mhux rodi
turi, jistgħu ma jsirux jekk ma jkunu dehru ebda effetti fuq parametri
ematoloġiċi fi studju preċedenti ta’ 90 jum magħmul f’livelli komparabbli
ta’ doża. Għandhom jittieħdu kampjuni tad-demm minn sit imsemmi, pere
żempju b’titqib kardijaku jew minn sinus retroorbitali, b’anestesija.

43. Il-lista ta’ parametri li ġejja għandha tkun investigata (38): Għadd total u
differenzjali ta’ lewkoċiti, għadd ta’ eritroċiti, għadd ta’ pjastrini, konċen
trazzjoni ta’ emoglobina, ematokrit (volum ta’ ċelluli ppakkjati), volum
korpuskulari medju (MCV), emoglobina korpuskulari medja (MCH),
konċentrazzjoni ta’ emoglobina korpuskulari medja (MCHC), ħin
protrombin u ħin tromboplastin parzjali attivat. Parametri ematoloġiċi oħra
bħal korpi ta’ Heinz jew morfoloġija atipika oħra ta’ eritroċiti jew mete
moglobina jistgħu jitkejlu kif jixraq skont it-tossiċità tal-kimika għallittestjar. B’mod ġenerali, għandu jkun adottat approċċ flessibbli, skont leffett osservat u/jew mistenni minn kimika partikolari għall-ittestjar. Jekk ilkimika għall-ittestjar ikollha effett fuq is-sistema ematopojetika, jistgħu
jkunu indikati wkoll għedud ta’ retikoloċiti u ċitoloġija tal-mudullun talgħadam, għalkemm dawn għandhom isiru b’rutina.

44. Determinazzjonijiet ta’ bijokimika għall-investigazzjoni ta’ effetti tossiċi
maġġuri f’tessuti u, speċifikatament, ta’ effetti fuq il-kliewi u l-fwied,
għandhom isiru fuq kampjuni tad-demm miksubin mill-annimali kollha
tal-istudju (10 annimali rġiel u 10 nisa għal kull grupp), fl-istess intervalli
ta’ ħin kif speċifikat għall-investigazzjonijiet ematoloġiċi. Għal ġrieden,
jistgħu jkunu meħtieġa annimali satellitarji biex isiru d-determinazzjonijiet
ta’ bijokimika klinika kollha meħtieġa. Fi studji ta’ annimali mhux rodituri,
jittieħdu kampjuni minn għadd iżgħar ta’ annimali (eż. 4 annimali għal kull
sess u għal kull grupp fi studji dwar il-klieb), f’ħinijiet interim ta’ teħid ta’
kampjuni u fit-tmiem kif deskritt għal rodituri. Jistgħu ma jsirux kejlijiet
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kull 3 xhur għal rodituri jew għal annimali mhux rodituri jekk ma jkun
deher ebda effett fuq parametri ta’ bijokimika klinika fi studju preċedenti ta’
90 jum magħmul f’livelli komparabbli ta’ doża. Huwa rrakkomandat sawm
tul il-lejl għall-annimali (bl-eċċezzjoni tal-ġrieden) qabel ma jittieħdu kamp
juni tad-demm (1). Il-lista ta’ parametri li ġejja għandha tkun investigata
(38): glukożju, urea (nitroġenu tal-urea), kreatinina, proteina totali, albu
mina, kalċju, sodju, potassju, kolesterol totali, mill-anqas żewġ testijiet
adatti għal evalwazzjoni epatoċellulari (aminotransferażi tal-alanina, aspar
tate aminotransferażi, glutamat ta’ deidroġenażi, aċidi totali tal-bili) (39), u
mill-anqas żewġ testijiet adatti għal evalwazzjoni epatobiljari (fosfatażi alka
lina, gamma glutamil trasferimentażi, 5’-nukleotidażi, bilirubina totali, aċidi
totali tal-bili) (39). Parametri oħra ta’ bijokimika klinika bħal trigliċeridi
sajmin, ormoni speċifiċi u kolinesterażi jistgħu jitkejlu kif jixraq, skont ittossiċità tal-kimika għall-ittestjar. B’mod ġenerali, hemm ħtieġa ta’ approċċ
flessibbli, skont l-effett osservat u/jew mistenni minn kimika partikolari
għall-ittestjar.

45. Determinazzjonijiet ta’ analiżi tal-awrina għandhom isiru fuq l-annimali
kollha tal-istudju (10 annimali rġiel u 10 nisa għal kull grupp), fuq kamp
juni miġburin fl-istess intervalli bħal dawk għall-ematoloġija u l-kimika
klinika. Ma jkunx meħtieġ isiru kejlijiet kull 3 xhur jekk ma jkun deher
ebda effett fuq analiżi tal-awrina fi studju preċedenti ta’ 90 jum magħmul
f’livelli komparabbli ta’ doża. Il-lista ta’ parametri li ġejja kienet inkluża
f’rakkomandazzjoni esperta dwar studji ta’ patoloġija klinika (38): dehra,
volum, ożmolalità jew gravità speċifika, pH, proteina totali u glukożju.
Determinazzjonijiet oħra jinkludu keton, urobilinoġenu, bilirubina u demm
moħbi. Jistgħu jintużaw aktar parametri meta jkun meħtieġ biex tkun estiża
l-investigazzjoni ta’ effett(i) osservat(i).

46. Huwa meqjus b’mod ġenerali li jeħtieġu jkunu ddeterminati varjabbli bażi
ematoloġiċi u ta’ bijokimika klinika qabel trattament għal studji dwar ilklieb, iżda ma jeħtiġilhomx ikunu ddeterminati fi studji dwar rodituri (38).
Iżda, jekk dejta bażi storika (ara l-paragrafu 58) ma tkunx adegwata, għandu
jitqies li tkun iġġenerata dejta bħal din.

PATOLOĠIJA
Awtopsja makroskopika
47. L-annimali kollha fl-istudju għandhom normalment ikunu ssoġġettati għal
awtopsja makroskopika sħiħa u dettaljata li tkun tinkludi eżami bir-reqqa
tal-wiċċ estern tal-ġisem, tal-fetħiet kollha u tal-kavitajiet kranjali, toraċiċi u
abdominali u tal-kontenuti tagħhom. Iżda jista’ wkoll ikun hemm provve
diment (fil-qatla interim jew fi gruppi satellitarji) biex kejlijiet ikunu ristretti
għal miżuri speċifiċi ewlenin bħal newrotossiċità jew immunotossiċità (ara
l-paragrafu 21). Dawn l-annimali jistgħu ma jkunux soġġetti għal awtopsja
u għall-proċeduri sussegwenti deskritti fil-paragrafi li ġejjin. L-annimali
sentinelli jista’ jkun jeħtiġilhom awtopsja abbażi ta’ każ każ, fid-diskrez
zjoni tad-direttur tal-istudju.
(1) Għal għadd ta’ kejlijiet ta’ serum u plażma, notevolment l-aktar għall-glukożju, sawm
matul il-lejl huwa ppreferut. Ir-raġuni ewlenija għal din il-preferenza hija li aktar varjab
biltà li għandha inevitabbilment tirriżulta minn nuqqas ta’ sawm, tittendi li taħbi effetti
aktar sottili u tagħmel l-interpretazzjoni diffiċli. Iżda għandu jkun innotat li sawn tul illejl jista’ joħloq interferenza fil-metaboliżmu ġenerali tal-annimali u, b’mod partikolari fi
studji dwar għoti ta’ ikel, jista’ jiddisturba l-espożizzjoni ta’ kull jum għall-kimika għallittestjar. L-annimali kollha għandhom ikunu vvalutati fl-istess kondizzjoni fiżjoloġika, u
valutazzjonijiet dettaljati jew newroloġiċi għandhom preferibbilment ikunu, għalhekk,
skedati għal jum differenti milli għal teħid ta’ kampjuni ta’ bijokimika klinika.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 521
▼M4
48. Piżijiet ta’ organi għandhom jinġabru mill-annimali kollha, minbarra dawk
esklużi bil-parti tal-aħħar tal-paragrafu 47. L-adrenali, il-moħħ, l-epididimi,
il-qalb, il-kliewi, il-fwied, l-ovarji, il-milsa, it-testikoli, it-tirojde (jintiżnu
wara fissazzjoni, ma’ paratirojdi), u l-utru tal-annimali kollha (minbarra
ta’ dawk misjubin qed imutu u/jew qed jinqatlu fil-frattemp) għandhom
jintraqmu minn kull tessut imwaħħal magħhom, kif jixraq, u l-piż tagħhom
fl-imxarrab għandu jittieħed malajr kemm jista’ jkun wara dissezzjoni biex
ma jitħalliex ikun hemm inxif.

49. It-tessuti li ġejjin għandhom ikunu ppreservati fil-midjum ta’ fissazzjoni laktar adattat kemm għat-tip ta’ tessut, kif ukoll għall-eżami istopatoloġiku
maħsub sussegwentement (40) (tessuti f’parenteżi kwadri huma fakultattivi):

il-leżjonijiet kbar kollha

qalb

frixa

stonku (il-parti quddimija
tal-istonku,
stonku
glandolari)

glandola adrenali

ileu

glandola tal-paratirojde

[snien]

aorta

jejunum

nerv periferali

testikoli

moħħ (inklużi taqsimiet taċċerebru,
ċervellett,
u
medulla/meżoċefalu)

kliewi

pitwitarja

timu

il-musrana l-għamja

glandola
tad-dmugħ
(straorbitali)

prostata

tirojde

ċerviċi

fwied

il-musrana d-dritta

[lsien]

glandola tal-koagulazzjoni

pulmun

glandola tal-bżieq

trakea

il-musrana l-ħoxna

nodi limfatiċi (kemm
superfiċjali kif ukoll
fondi)

bużżieqa seminali

bużżieqa tal-awrina

duwodenu

glandola
mammarja
(bilfors għan-nisa u,
jekk
dissettabbli
b’mod viżibbli, għallirġiel)

muskolu skeletali

utru (inkluż ċerviċi)

epididymis

[sistema respiratorja
ta’
fuq,
inklużi
mnieħer, turbinati u
sinus paranażali]

ġilda

[ureteru]

għajn (inkluża r-retina)

esofagu

nerv vertebrali (fi tlett [uretra]
livelli: ċervikali, midtora
ċiku u lumbari)

[wirk bl-għaksa]

[basla tax-xamm]

milsa

vaġina

bużżieqa tal-marrara (għal
speċijiet minbarra l-far)

ovarju

[sternu],

taqsima tal-mudullun talgħadam u/jew aspirat
frisk tal-mudullun talgħadam

Glandola ta’ Harder
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Fil-każ ta’ organi akkoppjati, eż. kliewi, adrenali, iż-żewġ organi għandhom
ikunu ppreservati. Is-sejbiet kliniċi u oħrajn jistgħu jissuġġerixxu l-ħtieġa li
jkunu eżaminati tessuti addizzjonali. Għandu wkoll ikun ippreservat kull
organu li x’aktarx ikun meqjus bħala organu mmirat abbażi tal-proprjetajiet
magħrufa tal-kimika għall-ittestjar. Fi studji li jinvolvu r-rotta dermali ta’
amministrazzjoni, il-lista ta’organi kif stabbilita għar-rotta orali għandha
tkun eżaminata, u jkunu meħtieġa teħid ta’ kampjuni speċifiċi u preservaz
zjoni tal-ġilda mis-sit ta’ applikazzjoni. Fi studji ta’ inalazzjoni, il-lista ta’
tessuti ppreservati u eżaminati mis-sistema respiratorja għandha ssegwi rrakkomandazzjonijiet tal-Kapitolu B.8 ta’ dan l-Anness (9) u tal-Kapitolu
B.29 ta’ dan l-Anness (10). Għal organi/tessuti oħra (u b’żieda mat-tessuti
ppreservati speċifikatament mis-sistema respiratorja) il-lista ta’ organi kif
stabbilita għar-rotta orali għandha tkun eżaminata.

Istopatoloġija
50. Hija disponibbli gwida dwar l-aħjar prattiki fit-tmexxija ta’ studji dwar
patoloġija tossikoloġika (40). L-eżamijiet istopatoloġiċi minimi għandhom
ikunu:

— it-tessuti kollha mill-gruppi ta’ doża għolja u ta’ kontroll;

— it-tessuti kollha minn annimali qed imutu jew li jkunu nqatlu matul listudju;

— it-tessuti kollha li juru anormalitajiet makroskopiċi;

— it-tessuti mmirati jew tessuti li wrew bidliet relatati ma’ trattament filgrupp ta’ doża għolja, mill-annimali kollha fil-gruppi l-oħra kollha ta’
doża;

— fil-każ ta’ organi akkoppjati, eż. kliewi, adrenali, iż-żewġ organi
għandhom ikunu eżaminati.

OSSERVAZZJONIJIET (FAŻI TA’ KARĊINOĠENIĊITÀ)
51. L-annimali kollha għandhom ikunu eżaminati għall-morbidità jew għallmortalità, is-soltu fil-bidu u fit-tmiem ta’ kull jum, inklużi fi tmiem ilġimgħa u l-btajjel. L-annimali għandhom addizzjonalment ikunu eżaminati
darba kuljum għal sinjali speċifiċi ta’ rilevanza tossikoloġika. Fil-każ ta’
studji dwar gavage, annimali għandhom ikunu eżaminati fil-perjodu li jiġi
minnufih wara dożaġġ. Għandha tingħata attenzjoni partikulari lil żvilupp
ta’ tumuri; u għandu jiġi rreġistrat iż-żmien meta jfaqqgħu tumuri, post,
dimensjonijiet, dehra u progressjoni ta’ kull tumur li jkun jidher sewwa u
jista’ jintmess.

52. L-annimali kollha għandhom jintiżnu meta jibda t-trattament, mill-anqas
darba fil-ġimgħa għall-ewwel 13-il ġimgħa u mill-anqas kull xahar minn
hemm ‘il quddiem. Il-kejlijiet ta’ konsum ta’ ikel u ta’ effiċjenza fl-ikel
għandhom isiru mill-anqas kull ġimgħa għall-ewwel 13-il ġimgħa u millanqas kull xahar minn hemm ‘il quddiem. Il-konsum tal-ilma għandu
jitkejjel mill-anqas kull ġimgħa għall-ewwel 13-il ġimgħa u mill-anqas
kull xahar minn hemm ‘il quddiem meta l-kimika għall-ittestjar tkun ammi
nistrata f’ilma tax-xorb. Għandhom jitqies wkoll kejlijiet tal-konsum talilma għal studji li fihom l-attività tax-xorb tinbidel.
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Ematoloġija, bijokimika klinika u kejlijiet oħra
53. Biex jintlaħaq il-massimu tal-informazzjoni miksuba mill-istudju, speċjal
ment għal konsiderazzjonijiet ta’ modalità ta’ azzjoni, ikunu jistgħu jittieħdu
kampjuni tad-demm għal ematoloġija u bijokimika klinika, għalkemm dan
ikun fid-diskrezzjoni tad-direttur tal-istudju. L-analiżi tal-awrina tista’ wkoll
ikun adattata. Dejta dwar l-annimali użati fil-fażi ta’ tossiċità kronika talistudju, li normalment iddum 12-il xahar (il-paragrafu 34) għandha
tipprovdi informazzjoni dwar dawn il-parametri. Gwida ulterjuri dwar ilvalur ta’ teħid ta’ kampjuni bħal dawn bħala parti minn studju tal-karċino
ġeniċità hija pprovduta fid-Dokument ta’ Gwida Nru 116 (7). Jekk jittieħdu
kampjuni tad-demm, dawn għandhom jinġabru fit-tmiem tal-perjodu tat-test,
eżatt qabel jew bħala parti mill-proċedura għall-qtil tal-annimali. Huma
għandhom jittieħed minn sit imsemmi, pereżempju b’titqib kardijaku jew
mis-sinus retroorbitali, b’anestesija. Jistgħu wkoll ikunu ppreparati tiċpisiet
għal eżami, partikolarment jekk ikun jidher li l-mudullun tal-għadam ikun lorganu mmirat, għalkemm il-valur ta’ eżami bħal dan ta’ tiċpisiet tad-demm
fil-fażi ta’ karċinoġeniċità għall-valutazzjoni ta’ potenzjal karċinoġeniku/on
koġeniku huwa dubjuż (38).

PATOLOĠIJA
Awtopsja makroskopika
54. L-annimali kollha fl-istudju ħlief annimali sentinelli u annimali satellitarji
oħra (ara l-paragrafu 20) għandhom ikunu ssoġġettati għal awtopsja makros
kopika sħiħa u dettaljata li tkun tinkludi eżami bir-reqqa tal-wiċċ estern talġisem, tal-fetħiet kollha u tal-kavitajiet kranjali, toraċiċi u abdominali u talkontenuti tagħhom. L-annimali sentinelli u annimali satellitarji oħra jista’
jkun jeħtiġilhom awtopsja abbażi ta’ każ każ, fid-diskrezzjoni tad-direttur
tal-istudju. Piżijiet ta’ organi ma jkunux normalment parti minn studju
karċinoġenesi, minħabba li bidliet ġerjatriċi u, fi stadji ta’ wara, l-iżvilupp
ta’ tumuri tħawwad l-utilità ta’ dejta dwar piżijiet ta’ organi. Huma jistgħu,
iżda, ikunu importanti biex jittieħed piż ta’ valutazzjoni ta’ evidenza u
speċjalment għal konsiderazzjonijiet ta’ modalità ta’ azzjoni. Jekk ma
jkunux parti minn studju satellitarju, huma għandhom jinġabru mhux
aktar tard minn sena wara l-bidu tal-istudju.

55. It-tessuti li ġejjin għandhom ikunu ppreservati fil-midjum ta’ fissazzjoni laktar adattat kemm għat-tip ta’ tessut, kif ukoll għall-eżami istopatoloġiku
maħsub sussegwentement (40) (tessuti f’parenteżi kwadri huma fakultattivi):

il-leżjonijiet kbar kollha

qalb

frixa

stonku (il-parti quddimija
tal-istonku,
stonku
glandolari)

glandola adrenali

ileu

glandola tal-paratirojde

[snien]

aorta

jejunum

nerv periferali

testikoli

moħħ (inklużi taqsimiet taċċerebru,
ċervellett,
u
medulla/meżoċefalu)

kliewi

pitwitarja

timu

il-musrana l-għamja

glandola
tad-dmugħ
(straorbitali)

prostata

tirojde

ċerviċi

fwied

il-musrana d-dritta

[lsien]

glandola tal-koagulazzjoni

pulmun

glandola tal-bżieq

trakea

il-musrana l-ħoxna

nodi limfatiċi (kemm
superfiċjali kif ukoll
fondi)

bużżieqa seminali

bużżieqa tal-awrina
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duwodenu

glandola
mammarja
(bilfors għan-nisa u,
jekk
dissettabbli
b’mod viżibbli, għallirġiel)

muskolu skeletali

utru (inkluż ċerviċi)

epididymis

[sistema respiratorja
ta’
fuq,
inklużi
mnieħer, turbinati u
sinus paranażali]

ġilda

[ureteru]

għajn (inkluża r-retina)

esofagu

nerv vertebrali (fi tlett [uretra]
livelli: ċervikali, midtora
ċiku u lumbari)

[wirk bl-għaksa]

[basla tax-xamm]

milsa

vaġina

bużżieqa tal-marrara (għal
speċijiet minbarra l-far)

ovarju

[sternu],

taqsima tal-mudullun talgħadam u/jew aspirat
frisk tal-mudullun talgħadam

Glandola ta’ Harder
Fil-każ ta’ organi akkoppjati, eż. kliewi, adrenali, iż-żewġ organi għandhom
ikunu ppreservati. Is-sejbiet kliniċi u oħrajn jistgħu jissuġġerixxu l-ħtieġa li
jkunu eżaminati tessuti addizzjonali. Għandu wkoll ikun ippreservat kull
organu li x’aktarx ikun meqjus bħala organu mmirat abbażi tal-proprjetajiet
magħrufa tal-kimika għall-ittestjar. Fi studji li jinvolvu r-rotta dermali ta’
amministrazzjoni, il-lista ta’organi kif stabbilita għar-rotta orali għandha
tkun eżaminata, u jkunu meħtieġa teħid ta’ kampjuni speċifiċi u preservaz
zjoni tal-ġilda mis-sit ta’ applikazzjoni. Fi studji ta’ inalazzjoni, il-lista ta’
tessuti ppreservati u eżaminati mis-sistema respiratorja għandha ssegwi rrakkomandazzjonijiet tal-Kapitolu B.8 ta’ dan l-Anness (8) u tal-Kapitolu
B.29 ta’ dan l-Anness (9). Għal organi/tessuti oħra (u b’żieda mat-tessuti
ppreservati speċifikatament mis-sistema respiratorja) il-lista ta’ organi kif
stabbilita għar-rotta orali għandha tkun eżaminata.

Istopatoloġija
56. Hija disponibbli gwida dwar l-aħjar prattiki fit-tmexxija ta’ studji dwar
patoloġija tossikoloġika (40). Il-minimu ta’ tessuti eżaminati għandu jkun:

— It-tessuti kollha mill-gruppi ta’ doża għolja u ta’ kontroll;

— It-tessuti kollha ta’ annimali qed imutu jew li jkunu nqatlu matul listudju;

— It-tessuti kollha li juru anormalitajiet makroskopiċi inklużi tumuri;

— Meta bidliet istopatoloġiċi relatati ma’ trattament ikunu osservati filgrupp ta’ doża għolja, dawk l-istess tessuti għandhom ikunu eżaminati
mill-annimali kollha fil-gruppi l-oħra kollha ta’ doża;

— Fil-każ ta’ organi akkoppjati, eż. kliewi, adrenali, iż-żewġ organi
għandhom ikunu ppreservati.
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DEJTA U
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(KARĊINOĠENIĊITÀ
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Dejta
57. Għandha tkun ipprovduta dejta dwar annimali individwalment għall-para
metri kollha evalwati. Addizzjonalment, id-dejta kollha għandha tinġabar
fil-qosor f’forma tabulari li turi għal kull grupp tat-test l-għadd ta’ annimali
fil-bidu tat-test, l-għadd ta’ annimali li jkunu nstabu mejta matul it-test jew
li jkunu nqatlu għal raġunijiet umani u l-ħin ta’ kull mewta jew qatla b’mod
uman, l-għadd ta’ annimali li juru sinjali ta’ tossiċità, deskrizzjoni tas-sinjali
ta’ tossiċità osservati, inkluż iż-żmien meta jibdew ifaqqgħu, durata u seve
rità ta’ kull effett tossiku, l-għadd ta’ annimali li juru leżjonijiet, it-tip ta’
leżjonijiet u l-perċentwali tal-annimali li juru kull tip ta’ leżjoni. Tabelli ta’
sommarji ta’ dejta għandhom jipprovdu l-mezzi u d-devjazzjonijiet standard
(għal dejta ta’ test kontinwu) ta’ annimali li juru effetti tossiċi jew leżjoni
jiet, minbarra l-gradazzjoni tal-leżjonijiet.
58. Dejta storika ta’ kontroll tista’ tkun siewja fl-interpretazzjoni tar-riżultati talistudju, eż., fil-każ meta jkun hemm indikazzjonijiet li d-dejta pprovduta
mill-kontrolli konkurrenti tkun sostanzjalment diversa meta mqabbla ma’
dejta reċenti minn annimali ta’ kontroll mill-istess faċilità/kolonja tat-test.
Dejta storika ta’ kontroll, jekk tkun evalwata, għandha tkun sottomessa
mill-istess laboratorju, tkun tirrelata ma’ annimali tal-istess età u razza u
ġġenerata matul il-ħames snin li jkunu ġew qabel l-istudju inkwistjoni.
59. Meta jkunu applikabbli, ir-riżultati numeriċi għandhom ikunu evalwati
b’metodu ta’ statistika ġeneralment aċċettabbli u adattat. Il-metodi ta’ statis
tika u d-dejta li jkollha tiġi analizzata għandhom jintgħażlu matul it-tfassil
tal-istudju (il-paragrafu 9). L-għażla għandha tipprovdi għal aġġustamenti
ta’ sopravivenza, jekk ikun meħtieġ.
60. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Kimika għall-ittestjar:
— natura fiżika, purezza u proprjetajiet fiżikokimiċi;
— dejta ta’ identifikazzjoni;
— sors tal-kimika;
— numru tal-lott;
— ċertifikat tal-analiżi tal-kimika.
Vejjikolu (fejn xieraq):
— ġustifikazzjoni għal għażla ta’ vejjikolu (jekk ma jkunx ilma).
Annimali tat-test:
— speċi/razza użata u ġustifikazzjoni għall-għażla magħmula;
— għadd, età u sess tal-annimali fil-bidu tat-test;
— sors, kundizzjonijiet ta’ abitazzjoni, dieta, eċċ.;
— piżijiet individwali tal-annimali fil-bidu tat-test.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 526
▼M4
Kundizzjonijiet tat-test:
— motiv għal rotta ta’ amministrazzjoni u għażla ta’ doża;
— meta jkun applikabbli, il-metodi ta’ statistika użati biex tkun analizzata
d-dejta;
— dettalji ta’ formulazzjoni tal-kimika għall-ittestjar/preparazzjoni taddieta;
— dejta analitika dwar konċentrazzjoni miksuba, stabbiltà u omoġeneità
tal-preparazzjoni;
— rotta ta’ amministrazzjoni u dettalji tal-amministrazzjoni tal-kimika
għall-ittestjar;
— għal studji ta’ inalazzjoni, jekk hux l-imnieħer jew il-ġisem kollu;
— dożi attwali (mg/kg tal-piż tal-ġisem/jum), u fattur ta’ konverżjoni minn
konċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar (mg/kg jew ppm) ta’ dieta/ilma
tax-xorb għad-doża attwali, jekk applikabbli;
— dettalji tal-kwalità tal-ikel u tal-ilma.
Riżultati (għandhom ikunu ppreżentati sommarji tad-dejta tabulata u dejta
dwar annimali individwali):
Ġenerali
— Dejta dwar sopravivenza;
— Piż tal-ġisem/bidliet fil-piż tal-ġisem;
— Konsum ta’ ikel, kalkulazzjonijiet ta’ effiċjenza fl-ikel, jekk ikunu saru,
u konsum tal-ilma jekk applikabbli;
— Dejta tossikokinetika jekk disponibbli;
— Oftalmoskopija (jekk disponibbli)
— Ematoloġija (jekk disponibbli)
— Kimika klinika (jekk disponibbli)
Sejbiet kliniċi
— Sinjali ta’ tossiċità;
— Inċidenza (u, jekk bil-punti, severità) ta’ kull anormalità;
— Natura, severità, u durata ta’ osservazzjonijiet kliniċi (jekk hux tranżi
torji jew permanenti);
Dejta dwar l-awtopsja
— Piż terminali tal-ġisem;
— Piżijiet ta’ organi u l-proporzjonijiet tagħhom, jekk applikabbli;
— Sejbiet minn awtopsji; inċidenza u severità ta’ anormalitajiet.
Istopatoloġija
— Sejbiet istopatoloġiċi mhux neoplastiċi,
— Sejbiet istopatoloġiċi neoplastiċi,
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— Korrelazzjoni bejn sejbiet makroskopiċi u mikroskopiċi;
— Deskrizzjoni dettaljata tas-sejbiet istopatoloġiċi kollha relatati ma’ trat
tament inklużi gradazzjonijiet ta’ severità;
— Rapport ta’ kull evalwazzjoni bejn il-pari tas-slides
Trattament ta’ statistika ta’ riżultati, kif jixraq
Diskussjoni dwar riżultati inklużi:
— Diskussjoni dwar kull approċċ ta’ mudellar
— Relazzjonijiet ta’ doża-rispons
— Dejta storika ta’ kontroll
— Konsiderazzjoni ta’ kwalunkwe informazzjoni dwar il-modalità talazzjoni
— Determinazzjoni ta’ BMD, NOAEL jew LOAEL
— Rilevanza għall-bnedmin
Konklużjonijiet
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONI
Kimika għall-ittestjar: Kull sustanza jew taħlita ttestjata bl-użu ta’ dan ilMetodu ta’ Ttestjar.
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B.34.

TEST

TA’

TOSSIĊITÀ FUQ IR-RIPRODUZZJONI
ĠENERAZZJONI WAĦDA

1.

METODU

1.1

INTRODUZZJONI

FUQ

Ara Parti B ta’ l-Introduzzjoni Ġenerali.

1.2

DEFINIZZJONIJIET
Ara Parti B ta’ l-Introduzzjoni Ġenerali.

1.3

SUSTANZI GĦAR-REFERENZA
Xejn.

1.4

PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Is-sustanza ittestjata hi somministrata f’dożi gradwati lil diversi
gruppi ta’ nisa u rġiel. L-irġiel għandhom ikunu iddożati waqt li
jkunu qed jikbru u għallinqas għal ċiklu spermatoġenetiku wieħed
(bejn wieħed u ieħor 56 ġurnata għall-ġurdien u 70 ġurnata għallfar) sabiex joħroġ kwalunkwe effetti negattiv tas-sustanza ittestjata
fuq l-ispermatoġenesi.

Nisa tal-ġenerazzjoni parentali (P) għandhom ikunu iddożati għal
linqas għal żewġ ċikli totali ta’ saħna sesswali sabiex joħroġ
kwalunkwe effett negattiv tas-sustanza ittestjata fuq din is-saħna
sesswali. Imbagħad l-annimali jiġu mgħammra. Is-sustanza ittest
jata tiġi somministrata liż-żewġ sessi waqt il-perjodu ta’ tgħammir
u minn hemm ’il quddiem lin-nisa waqt it-tqala u għall-perjodu ta’
meta jkunu qed ireddgħu mill-ħalib ta’ sidirhom. Għall-amminis
trazzjoni permezz ta’ ġbid minn ġol-pulmuni, il-metodu jirrikjedi
modifikazzjoni.

1.5

KRITERJI KWALITATTIVI
Xejn.

1.6

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST
Preparazzjonijiet
Qabel it-test, annimali zgħazagħ u b’saħħithom huma assenjati kif
ġie ġie fil-gruppi trattati u fil-gruppi ta’ kontroll. L-annimali huma
miżmuma taħt kundizzjonijiet ta’ akkomodazzjoni u ikel għallinqas
għal ħamest ijiem qabel it-test. Huwa rakkomandat li s-sustanza
ittestjata tkun somministrata fid-dieta jew fl-ilma tax-xorb. Tipi
oħra ta’ amministrazzjoni huma aċċettabbli wkoll. L-annimali
kollha għandhom ikunu iddożati bl-istess metodu waqt il-perjodu
sperimentali xieraq. Jekk jintużaw xi sustanzi jew addittivi oħrajn
li jiffaċilitaw l-għoti tad-doża, dawn għandhom ikunu magħrufa li
ma jipproduċux effetti tossiċi. L-għoti tad-doża għandu jkun fuq
bażi ta’ sebat ijiem fil-ġimgħa.
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Annimali sperimentali
Selection of species
Il-far jew ġurdien huma l-ispeċi preferuta. Għandhom ikunu użati
annimali b’saħħithom li ma kienux suġġetti għal proċeduri speri
mentali preċedenti. Razez b’fertilitá baxxa m’għandhomx ikunu
użati. L-annimali ittestjati għandhom ikunu karatterizzati skond lispeċi, ir-razza, sess, piż u/jew etá.

Għal valutazzjoni adegwata tal-fertilitá, kemm l-irġiel kif ukoll innisa għandhom ikunu studjati. Kull annimal għat-test u għallkontroll għandu jkun fatmat qabel tibda tingħata d-doża.

Numru u sess
Kull grupp trattat u ta’ kontroll għandu jkollu numru biżżejjed ta’
annimali sabiex ikun hemm 20 mara tqila kważi lesta biex tixtri
jew qrib.

L-għan hu li hu li jkun hemm biżżejjed tqala u frieħ biex tkun
assigurata valutazzjoni sinifikanti tal-potenzal li għandha ssustanza biex taffettwa l-fertilitá, it-tqala u l-imġieba maternali
fl-annimali tal-ġenerazzjoni P u fl-annimali mhux miftumin, fliżvilupp u t-tkabbir ta’ frieħ ta’ l-F1 mill-konċepiment sal-ftim.

Kundizzjonijiet tat-test
Ilma u ikel għandhom ikunu provdut ad libitum. Meta jkunu viċin
li jwelldu, in-nisa tqal għandhom ikunu magħluqa separatament
f’gaġeġ għall-ħlas u jistgħu jiġu provduti b’materjal biex jibnu
il-bejta tagħhom.

Livelli ta’ doża
Għandhom jiġu użati għallinqas tliet gruppi trattati u wieħed ta’
kontroll. Jekk tintuża sustanza oħra biex tkun somministrata ssutsanza ittestjata, il-grupp ta’ kontroll għandu jirċievi din issustanza fl-għola volum użata. Jekk sustanza ittestjata tikkawża
tnaqqis fil-konsum tad-dieta, allura jista’ jkun neċessarju l-użu
ta’ grupp ta’ kontroll parallel. Idealment, sakemm mhux limitat
bin-natura kimika/fiżika jew bl-effetti bijoloġiċi tas-sustanza ittest
jata, l-għola doża għandha tikkaġuna tossiċità imma mhux morta
litá fl-annimali parentali (P). Id-doża(i) intermedjarja(i) għandha
tikkaġuna effetti tossiċi minimi li jistgħu jkunu attribwiti lissustanza ittestjata, u id-doża l-baxxa m’għandhiex tikkaġuna effetti
negattivi osservabbli fuq il-ġenituri jew il-frieħ. Meta somminis
trata permezz ta’ gavage jew kapsula, id-doża mogħtija lil kull
animal għandha tkun ibbażata fuq il-piż tal-ġisem ta’ l-annimal
individwali u għandha tkun aġġustata kull ġimgħa minħabba tibdil
fil-piż. Jekk mixtieq, fil-każ tan-nisa tqal, id-dożaġġi jistgħu jkunu
ibbażati fuq il-piż tal-ġisem fil-ġurnata 0 jew 6 tat-tqala.

Test limitu
Fil-każ ta’ sustanzi b'tossiċità baxxa, jekk il-livell ta' doża ta’
għallinqas 1 000 mg/kilogramm ma jipproduċix evidenza ta’ inter
ferenza ma' l-imġieba riproduttiv, studji tad-doża f'livelli oħrajn
jistgħu ma jiġux ikkunsidrati bżonnjużi. Jekk studju preliminari
f’livell ta’ doża qawwija, b’evidenza definite ta’ tossiċità mater
nali, ma jurix effetti negattivi fuq il-fertilitá, studji tad-doża
f’livelli oħra jistgħu ma jiġux ikkunsidrati bżonnjużi.
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Eżekuzzjoni tat-test
Skedi sperimentali
L-għoti tad-doża ta' kuljum lill-irġiel parentali (P) għandu jibda
meta jkollhom etá ta’ madwar ħames sa disa ġimgħat, war li
jkunu infatmu u akklimatizzati ta’ l-iqas għal ħamest ijiem.
Għall-firien, l-għoti tad-doża ikompli għal għaxar ġimgħat qabel
il-perjodu ta’ tgħammir (tmien ġimgħat għal ġrieden). L-irġiel
għandhom jinqatlu u eżaminati jew fit-tmiem tal-perjodu ta’
tgħammir jew inkella dawn jinżammu fuq id-dieta tat-test għallproduzzjoni possibbli tat-tieni wild u għandhom jinqatlu u eżami
nati ftit qabel it-tmiem ta' l-istudju. Għal nisa parentali (P) l-għoti
tad-doża għandu jibda għallinqas wara ħamest ijiem ta’ akklima
tizzazzjoni u jibqa’ sejjer almenu għal ġimgħatejn qabel ittgħammir. L-għoti ta’ kuljum tad-doża lin-nisa P għandu jibqa'
sejjer matul it-tliet ġimgħat ta' tgħammir, it-tqala sal-ftim talfrieħ F1. Il-modifikazzjoni ta' l-iskeda ta' l-għoti tad-doża fuq ilbażi ta’ informazzjoni oħra fuq is-sustanza ittestjat, bħal induzzjoni
tal-metaboliżmu jew bijo-akkumulazzjoni.

Proċedura ta’ tgħammir
Fl-istudju ta’ l-effetti tossiċi fuq ir-riproduzzjoni jistgħu jintużaw
żewġ tipi ta’ tgħammir, jew tgħammir 1:1 (raġel wieħed għal mara
waħda) jew 1:2 (raġel wieħed għal żewġ nisa).

Ibbażat fuq tgħammir 1:1, mara waħda għandha titpoġġa ma’ listess raġel sakemm ma sseħħ riproduzzjoni jew ikunu għaddew
tliet ġimgħat. Kull filgħodu in-nisa għandhom ikunu eżaminati
għall-preżenza ta’ sperma jew ta’ tappijiet vaġinali. Il-ġurnata 0
tat-tqala hi definita bħala l-ġurnata meta jinstab tapp vaġinali jew
tinstab l-isperma.

Dawk il-pari li ma jitgħammrux għandhom ikunu evalwati sabiex
tiġi definita l-kawża tan-nuqqas ta’ fertilitá apparenti.

Jista’ jkun li din il-valutazzjoni tinvolvi proċeduri bħal li jiġu
provduti opportunitajiet oħra sabiex jitgħammru ma' nisa jew irġiel
oħra, eżaminazzjoni mikroskopika ta' l-organi riproduttivi, u
eżaminazzjoni taċ-ċiklu ta' saħna sesswali jew ta’ spermatoġenesi.

Daqsijiet tal-gruppi ta’ ulied/frieħ
Annimali li ingħatatilhom id-doża waqt l-istudju tal-fertilitá huma
permessi li jwelldu normalment u jrabbu l-frieħ tagħhom sa listadju tal-ftim mingħajr standardizzazzjoni tal-gruppi ta’ ulied/
frieħ.

Fejn issir standardizzazzjoni, il-proċedura sussegwenti hi rakko
mandata. Bejn l-1 u r-4 ġurnata wara t-twelid, id-daqs ta' kull
grupp ta’ ulied/frieħ jista’ jkun irranġat billi jkunu eliminati iżżgħar żejda b'tali mod li jkun hemm sa fejn hu possibbli, erba'
subien u erbgħat

ibniet kull grupp ta' ulied/frieħ. Fejn in-numru ta' frieħ subien jew
bniet jipprevenu milli jkun hemm erba' minn kull sess għal kull
grupp ta' ulied, hu aċċettabbli arranġament parzjali (per eżempju,
ħames subien u tlett ibniet). L-arranġamenti m'humiex applikabbli
għall-gruppi ta' ulied/frieħ ta' inqas minn tmien frieħ.
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Osservazzjonijiet
Matul dan il-perjodu tat-test, kull animal għandu jkun osservat
għallinqas darba kuljum. Tibdil relevanti fl-imġieba, sinjali ta’
diffikultá jew titwil tal-proċess tat-twelid u kull sinjal ta’ tossiċità,
inkluż il-mortalitá għandhom ikunu irreġistrati. Waqt il-perjodi ta’
qabel it-tgħammir u tat-tgħammir, il-konsum ta’ l-ikel jista’ jkun
imkejjel kuljum. Wara t-twelid u waqt it-treddigħ, il-kejl talkonsum ta’ l-ikel (u ta’ l-ilma meta s-sustanza ittestjata hi sommi
nistrata permezz ta’ l-ilma tax-xorb) għandu jittieħed fl-istess
ġurnata meta jintiżnu it-trabi l-ġodda. Irġiel u nisa P għandhom
jintiżnu fl-ewwel ġurnata ta’ l-għoti tad-doża u minn hemm ‘il
quddiem kull ġimgħa. Dawn l-osservazzjonijiet għandhom jiġu
rreġistrati individwalment għal kull animal adult.

It-tul tat-tqala għandu jkun ikkalkulat mill-ġurnata 0 tat-tqala. Kull
grupp ta’ ulied/frieħ għandu jkun eżaminat kemm jista’ jkun
malajr wara l-ħlas sabiex jiġi stabbilit in-numru u s-sess tal-frieħ,
il-frieħ li twieldu mejta u dawk li twieldu ħajjin, u l-preżenza ta’
anomaliji kbar.

Il-frieħ mejta u dawk sagrifikati għandhom ikunu preservati u
studjati għal xi difetti possibbli. Frieħ ħajjin għandhom jingħaddu
u jintiżnu il-gruppi ta’ frieħ fl-għodwa ta’ wara t-twelid, fir-4 u s-7
ġurnata kif ukoll kull ġimgħa minn hemm ‘il quddiem sat-tmiem
ta’ l-istudju, meta l-annimali għandhom jintiżnu individwalment.

Anormalitajiet fiżiċi kif ukoll fl-imġieba osservati fl-ommijiet jew
fil-frieħ għandhom jiġu rreġistrati.

Patoloġija
Awtopsja
Fil-ħin tas-sagrifiċċju jew tal-mewt waqt l-istudju, l-annimali talġenerazzjoni P għandhom jiġu eżaminati makroskopikament għal
kwalunkwe anormalitajiet strutturali jew kambjamenti patoloġiċi,
b’attenzjoni speċjali tingħata lill-organi tas-sitema riproduttiva.
Frieħ mejta jew moribondi għandhom jiġu eżaminati għad-difetti.

Istopatoloġija
L-ovarji, l-utru, iċ-ċerviċi, il-vaġina, it-testikoli, il-kanali twal ta’
wara l-bajd minn fejn tgħaddi l-isperma, il-bżieżaq seminali, ilprostata, il-glandola li tagħqqad, glandola pitwitarja u l-organu(i)
immirati ta’ l-annimali P kollha għandhom ikunu preservati għal
eżaminazzjoni mikroskopika. Fl-eventwalitá li dawn l-organi ma
kinux eżaminati fi studji oħrajn b’doża multipla, dawn, fejn hu
possibbli, għandhom ikunu eżaminati mikroskopikament fl-anni
mali kollha fil-gruppi trattati b’doża għolja u fil-gruppi ta’ kontroll
u f’annimali li jmutu waqt l-istudju.

Organi, f’dawn l-annimali, li juru anormalitajiet, imbagħad,
għandhom ikunu eżaminati fl-annimali P l-oħra kollha. F’dawn
il-każijiet, għandha ssir eżaminazzjoni mikroskopika tat-tessuti
kollha li juru kambjamenti patoloġiċi kbar. Kif suġġerit fil-proċe
duri ta’ tgħammir, l-organi riproduttivi ta’ l-annimali suspettati
b’infertilitá jistgħu jkunu suġġetti għal eżaminazzjoni mikrosko
pika.
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2.

DATA
Id-data tista’ tkun miġbura fil-qosor f’forma tabulari, fejn
għandhom jiġu murija in-numru ta’ annimali fil-bidu tat-test
f’kull grupp, in-numru ta’ rġiel fertili, in-numru ta’ nisa tqal, ittipi ta’ kambjamenti u l-persentaġġ ta’ annimali li juru kull tip ta’
kambjament.
Fejn hu possibbli, ir-riżultati numeriċi għandhom jiġu evalwati
b'metodu ta' statistika xieraq. kwalunkwe metodu ta' statistika
aċċettat jista’ jintuża

3.

RAPPURTAĠĠ

3.1

RAPPORT TAT-TEST
Jekk possibbli, ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni
sussegwenti:
— speċi/razza użata;
— data tar-rispons tossiku skond is-sess u d-doża, inkluż il-ferti
litá, it-tqala u l- vijabilità;
— il-ħin tal-mewt waqt l-istudju jew jekk l-annimali għex sal-ħin
tas-sagrifiċċju skedat jew sat-tmiem ta’ l-istudju;
— tabella li turi il-piż ta’ kull grupp ta’ wlied, il-ferż medju u lpiżijiet individwali tal-frieħ fit-tmiem l-istudju;
— effetti tossiċi fuq ir-riproduzzjoni, fuq il-frieħ u l-iżvilupp wara
t-twelid;
— il-ġurnata ta’ meta ġie osservat kull sinjal anormali u l-imġieba
sussegwenti tiegħu;
— id-data ta’ piż tal-ġisem għall-annimali P;
— sejbiet nekroskopiċi;
— deskrizzjoni dettaljata tas-sejbiet mikroskopiċi kollha;
— trattament statistiku tar-riżultati, fejn xieraq;
— diskussjoni tar-riżultati;
— interpretazzjoni tar-riżultati.

3.2

VALUTAZZJONI U INTERPRETAZZJONI
Ara Parti B ta’ l-Introduzzjoni Ġenerali.

4.

REFERENZI
Ara Parti B ta’ l-Introduzzjoni Ġenerali.
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B.35.
1.

STUDJU

TAT-TOSSIĊITÀ REPRODUTTIVA
ĠENERAZZJONIJIET

FUQ ŻEWĠ

METODU
Dan il-metodu huwa replika għal OECD TG 416 (2001)

1.1

INTRODUZZJONI
Dan il-metodu għal testijiet riproduttivi fuq żewġ ġenerazzjonijiet
huwa iddisinjat li jipprovdi informazzjomni ġenerali li tikkonċerna
l-effetti tas-sustanza tat-test fuq l-integrità u l-imġieba tas-sistemi
riproduttivi ta' l-irġiel u n-nisa, inkluża l-funzjoni gonadali, iċ-ċiklu
ta' l-estru, l-imġieba tat-tgħammir, il-konċepiment, il-ġestazzjoni,
il-parturazzjoni, il-lattazzjoni, u l-ftim, u it-rtkabbir u l-iżvilupp
tal-wild. L-istudju jista’ wkoll jipprovdi informazzjoni dwar leffetti tas-sustanza tat-test fuq il-morbidità ta' frieħ għadhom
jitwieldu, il-mortalità, u d-dettalji preliminarji fuq l-iżvilupp
tossiku ta' qabel it-twelid u ta' wara t-twelid u jservi bħala
gwida għal testijiet sussegwenti. B'żieda ma l-istudju tat-tkabbir
u l-iżvilupp tal-ġenerazzjoni F1, dan il-metodu tat-test huwa
wkoll intiż li jassessja l-integrità u l-imġieba tas-sistemi riprodut
tivi maskili u femminili kif ukoll it-tkabbir u l-iżvilupp tal-ġene
razzjoni F2. Għal aktar informazzjoni dwar l-iżvilupp tossiku u ddefiċjenzi funzjonali, jew partijiet addizzjonali ta' l-istudju jistgħu
inkorporati f'dan il-protokoll, b'konsulta mal-metodi tat-tossiċità ta'
l-iżvilupp u/jew in-newrotassiċità ta' l-iżvilupp kif xieraq, jew
inkella dawk il-miri finali jistgħu ikunu studjati fi studji separati,
bl-użu ta' metodi xierqa tat-test.

1.2

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Is-sustanza tat-test hija somministrata f'dożi gradwali lil diversi
gruppi maskili u femminili. L-irġiel tal-ġenerazzjoni P għandhom
ikollhom id-doża waqt li jkunu jikbru u għal mill-anqas ċiklu
speratoġenetiku sħiħ wieħed (madwar 56 jum fil-ġrieden u 70
jum fil-firien) sabiex ikunu misjuba l-effetti ħżiena fuq l-isperma
toġeneżi. L-effetti fuq l-isperma huma determinati bin-numru ta'
parametri ta' l-isperma (eż. mortfoloġija u l-motilità ta' l-isperma) u
l-preparazzjoni tan-nisġiet u ħistopatoloġija dettaljata. Jekk dettalji
dwar l-ispermatoġeneżi jkunu disponibbli minn studju preċedenti
dwar doża repetuta ta' tul ta' żmien suffuiċjenti, eż. studju ta' 90
jum, l-irġiel tal-ġenerazzjoni P m'humiex meħtieġa li jkunu nklużi
fl-evalwazzjoni. Huwa rakkommandabbli, b'dana kollu, li l-kamp
juni jew ir-reġistrazzjoni diġitali ta' l-isperma tal-ġeberazzjoni P
jkunu maħżuna, sabiex jiffaċlitaw evalwazzjoni fil-quddiem.
Femminili tal-ġenerazzjoni P għandhom ikollhom id-doża matul
it-tkabbir u għal diversi ċikli sħaħ ta' l-estru sabiex ikunu żvelati
xi effetti ħżiena fuq in-normalità taċ-ċiklu ta' l-estru mis-sustanza
tat-test. Is-sustanza tat-test hija somministrata lill-annimali parenti
(P) matul it-tgħammir, matul it-tqala riżultanti, u matul il-ftim talwild tagħhom F1. Fil-ftim, l-amministrazzjoni tas-sustanza
jitkompla lejn il-wild F1 matul it-tkabbir tagħhom lejn il-maturità,
it-tgħammir u l-produzzjoni tal-ġenerazzjoni F2, sakemm il-ġene
razzjoni F2 tkun imfattma.

Osservazzjonijiet kliniċi u l-eżaminazzjonijiet patoloġiċi huma
mwettqa fuq l-annimali kollha għal sinjali tat-tossiċità b'emfasi
speċjali dwar l-effetti fuq l-integrità u l-imġieba tas-sistemi ripro
duttivi maskili u femminili u dwar it-tkabbir u l-iżvilupp tal-wild
tagħhom.
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1.3

ID-DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST

1.3.1

L-għażla ta' l-ispeċje ta' l-annimali
Il-far huwa l-ispeċje preferut għat-testijiet. Jekk ikunu użati speċje
oħrajn, ġustifikazzjoni għandha tkun mogħtija u l-modifika xierqa
ikunu meħtieġa. Tipi b'fekundità baxxa jew li huma sew magħrufa
li għandhom inċidenza għolja ta' difetti fl-iżvilupp m'għandhomx
ikunu użati. Fil-bidu ta' l-istudju, il-varjazzjoni fil-piż ta' l-annimali
użati għandha tkun minima u ma teċċedix 20 % tal-piż medju ta'
kull sess.

1.3.2

Il-kundizzjonijiet tal-gaġġeġ u ta' l-għalf
It-temperatura tal-kamra ta' l-annimali esperimentali għandha tkun
22 oC (± 3 oC). Għalkemm l-umidità relattiva għandha tkun millanqas 30 % u preferibbilment ma teċċedix 70 % apparti milli waqt
it-tindif tal-kamra, l-għand għandu jkun ta' 50-60 %. Id-dawl
għandu jkun artifiċjali, is-sekwenza tkun 12-il siegħa dawl, 12-il
siegħa dlam. Għall-għalf, id-dieti konvenzjonali tal-laboratorju
jistgħu ikunu użati b'forniment mingħajr limitu ta' ilma tax-xorb.
L-għażla tad-dieta tista’ tkun influwenzata bil-ħtieġa li tkun assi
gurata inter-taħlita xierqa tas-sustanza tat-test meta somministrata
b'dan il-metodu.

L-annimali jistgħu jinżammu individwalment jew li jkunu f'gaġġa
bħala grupp żgħir ta' l-istess sess. Il-proċeduri ta' l-akkompanja
ment għandhom jitwettqu f'gaġġeg adatti għal dak l-iskop. Wara levidenza tal-kopulazzjoni, in-nisa mgħammra għandhom jinzammu
waħda kull gaġġa fil-gaġġeg tal-maternità sa kemm iwelldu. Firien
mgħammra jistgħu wkoll jinżammu fi gruppiu żgħat u imbagħad
ikunu separati minn jum sa tnejn qabel il-parturazzjoni. L-annimali
mgħammra għandhom ikunu ipprovduti bil-materjali xierqa u defi
niti sabiex ikunu jistgħu jippreparaw il-bejta, meta l-parturazzjoni
tkun fil-qrib.

1.3.3

Preparazzjoni ta' l-annimali
Annimali b'saħħithom, li jkunu ġew akklamatizzati għall-kundizz
jonijiet tal-laboratorju għal mil anqas 5 ijiem u li ma jkunux ġew
suġġetti għal proċeduri preċedenti sperimentali, għandhom ikunu
użati. L-annimali tat-test għandhom ikunu karatterizzati bħala
speċje, razza, sorsi, seww, piż u/jew l-età. Kwalunkwe relazzjoni
jiet bejn l-aħwa fost l-annimali għandha tkun magħrufa sabiex ittgħammir bejn l-aħwa jkun evitat. L-annimali għandhom ikunu
assenjati kif jinzerta lejn il-grupp tal-kuntroll u tat-trattament (stra
tifikazzjoni bil-piż tal-ġisem hija rakkommandabbli). Il-gaġġeġ
għandhom ikunu irrangati b'tali mod li l-effetti possibbli minħabba
t-tqegħid fil-gaġġeġ ikunu minimizzat. Kull annimal għandu jkun
assenjat numru uniku ta' l-identifikazzjoni. Għall-ġenerazzjoni P,
dan għandu jsir qabel ma tibda d-doża. Għall-ġenertazzjoni F1,
dan għandu jsir mat-ftim ta' dawk l-annimali li jkunu magħżula
għat-tgħammir. Reġistri li jindikaw l-origini tal-botom għandhom
jinżammu għall-annimali F1 kollha magħżula. B'żieda, identifikaz
zjoni individwali tal-frieħ malajr kemm jista’ jkun possibbli malli
jitwieldu hija rakkommandabbli, meta l-użin tal-frieħ individwali
jew tat-testijiet funzjonali jkunu ikkonsidrati.

L-annimali parenti (p) għandhom ikunu f'età ta' madwar 5 sa 9
ġimgħat qabel il-bidu tad-doża. L-annimali tal-gruppi kollha tattest għandhom, kemm jista’ jkun prattikabbli, ikunu ta' piż u età
uniformi.
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1.4

PROĊEDURA

1.4.1

In-numru u s-sess ta' l-annimali
Kull grupp tat-test u tal-kontroll għandu jinkludi numru suffiċjenti
ta' annimali sabiex iforni, preferibbilment mhux anqas minn 20
mara tqila, jew qrib tal-parturazzjoni. Għal sustanzi li jikkaġunaw
effetti mhux mixtieqa kif relatati mat-trattament (eż. sterilità, tossi
ċità eċċessiva f'doża għolja), dan jista’ ma jkunx possibbli. L-għan
huwa li jipproduċi tqalat biż-żejjed sabiex jassiguraw evalwazzjoni
li tagħmel sens dwar il-potenzal tas-sustanza li taffettwa l-fertilità,
it-tqala jew l-imġieba materna u wkoll l-irdiegħ, it-tkabbir u liżvilupp tal-wild F1 mill-konċepiment sal-maturità, u l-iżvilupp
tal-botom tagħhom (F2) sa kemm ikunu mfattma. Għalhekk,
nuqqas li jkun milħuq in-numru mixtieq ta' annimali tqal (i.e.
20) mhux neċessarjament jiżvalida l-istudju u għandu jkun evalwat
fuq il-bażi ta' każ b'każ.

1.4.2

Preparazzjoni tad-dożi
Huwa rakkommandat li s-sustanza tat-test tkun somministrata oral
ment (ma l-ikel, ma l-ilma tax-xorb, jew b'ikel sfurzat) sakemm
rotta oħra ta' l-amministrazzjoni (eż. dermali jew man-nifs) tkun
ikkonsidrata aktar xierqa.

Meta meħtieġ, is-sustanza tat-test tkun imdewwba jew sospiża
f'mezz xieraq. Huwa rakkommandat li, kull meta possibbli, l-użu
ta' taħlita/sospenzjoni akwea tkun meqjusa bħala l-ewwel għażla,
sewgeita bil-kunsiderazzjoni ta' taħlita/emulsjoni fiż-żejt (eż. żejt
tal-qamħirrum) w imbagħad b'xi taħlita oħra f'mezzi oħrajn. Għal
likwidi oħrajn apparti milli l-ilma, il-karatteristiċi tossikoloġiċi tallikwidu għandhom ikunu magħrufa. L-istabbilità tas-sustanza tattest fil-mezz għandha tkun determinata.

1.4.3

Id-Doża
Mill-anqas tlett livelli ta' dożi u l-kontroll simultanju għandhom
ikunu użati. Sakemm ma tkunx limitata bin-natura fiżiko-kimika
jew fl-effetti bioloġiċi tas-sustanza tat-test, l-għola livell ta' doża
għandu jkun magħżul bil-għan li jinduċi tossiċità imma mhux ilmewt jew xi sofferenza qawwija. Fil-każ ta' mewt mhux misten
nija, l-istudji b'rata ta' mortalità ta' anqas minn madwar 10 fil-mijja
fl-annimali parentali (P) tkun normalment xorta waħda aċċettabbli.
Sekwenza dixxendenti tal-livelli tad-doża għandha tkun magħżulha
bil-għan li turi kwalunkwe reazzjoni relatata mad-doża u l-livell ta'
l-ebda effett ħażin mhu osservat (NOAEL). Tnejn- sa erba inter
valli huma ta' spiss ottimi sabiex ikunu stabbiliti l-livelli tad-doża
dixxendenti, u ż-żieda tar-raba' grupp tat-test hija ta' spiss prefe
ribbli mill-użu ta' intervalli ferm twal (eż. aktar minn fattur ta' 10)
bejn id-dożi. Għal-studju djetarji, l-ibtervall tad-doża m'għanduk
ikun ta' aktar minn tlett darbiet. Il-livelli tad-doża għandhom
ikunu magħżula billi tkun meqjusa l-informazzjoni eżistenti tattossiċità, speċjalment ir-riżultati minn studji repetuti tad-doża.
Kwalunkwe informazzjoni disponibbli dwar il-mataboliżmu u lkinetiki tal-kompost tat-test jew tal-materjali relatati għandhom
ukoll ikunu ikkunsidrati. Din l-infomazzjoni għandha wkoll tgħin
fid-demostrazzjoni ta' l-adekwatezza ta' L-amministrazzjoni taddożar.
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Dan il-grupp għandu jkun grupp ta' kontroll ittrattat taparsi jew
mezz ta' grupp ta' kontroll jekk mezz ikun użat fl-amministrazzjoni
tas-sustanza tat-test. Apparti milli għat-trattament bis-sustanza tattest, l-annimali fil-grupp tal-kontroll għandhom ukoll ikunu
mqandla b'manjera identika għas-suġġetti tal-grupp tat-test. Jekk
ikun użat mezz, il-grupp tal-kontroll għandu jirċievi il-mezz flgħola volum użat. Jek sustanza tat-test hija somministrata ma likel, u toħloq tnaqqis ta' l-ammont djetarju jew ta' l-utilizzazzjoni,
allura l-użu ta' grupp ta' kontroll mitmugħa bħala par jista’ jkun
ikkunsidrat bħala meħtieġ. L-informazzjoni alternattiv minn studji
tal-kontroll iddisinjati għall-evalwazzjoni ta' l-effetti ta' konsum
imnaqqas ta' l-ikel fuq il-parametri riproduttivi tista’ tkun użata
minflok il-grupp konkorrenti li jkunu mitmugħa bħala par.
Konsiderazzjoni għandha tkun mogħtija lil dawn il-karatteristiċi li
ġejjin dwar il-mezz jew xi addittivi oħrajn: l-effetti fuq l-assorbaz
zjoni, id-distribuzzjoni, il-metaboliżmu, u ż-żamma jew it-twarrib
tas-sustanza tat-test; l-effetti tal-propjetajiet kimiċi tas-sustanza tattest li jistgħu joħolqu bidla fil-karatteristiċi tossiċi tagħha; u leffetti fuq il-konsum ta' l-ikel u l-ilma jew ta' l-istat nutrizzjonali
ta' l-annimali.
1.4.4

Test tal-limitu
Jekk studju orali f'livell ta' doża waħda ta' mill-anqas 1 000 mg/kg
piż tal-ġisem/kull jum jew, għall-amministrazzjoni ta' l-ikel jew
ilma tax-xorb, persentaġġ ekwivalenti fid-dieta jew fl-ima taxxorb bl-użu tal-proċeduri deskritti għal dan l-istudju, ma jippro
duċu l-ebda effetti tossiċi osservabbli la fl-annimali parentali u lanqas fil-wild tagħhom u jekk it-tossiċità ma tkunx mistennija kif
ibbażata fuq informazzjoni minn komposti strutturament u/jew
metabolikament relatati, allura studju sħiħ bl-użu ta' diversi livelli
tad-doża jistgħu ikunu meqjusa bħala mhux meħtieġa. It-test tallimitu huwa applikabbli apparti minn meta l-eposizzjoni umana
tindika il-ħtieġa għal doża orali għola fil-livell użat. Għal tipi
oħrajn ta' l-amministrazzjoni, bħal ma hija l-applikazzjoni mannifs jew dermali, il-propjetajiet fiżiko-kimiċi tas-sustanza tat-test,
bħal kemm tinħall, ta' spiss tista’ tindika u tillimita l-livell
massimu attenibbli ta' l-espożizzjoni.

1.4.5

Amministrazzjoni tad-dożi
L-annimali għandhom jingħataw id-doża bis-sustanza tat-test fuq
il-bażi ta' 7-ijiem-fil-ġimgħa. Ir-rotta orali ta' l-amministrazzjoni
(ma l-ikel, fl-ilma tax-xorb, jew bi tmiegħ sfurżat) hija preferuta.
Jekk rotta oħra ta' l-amministrazzjoni hija użata, ġustifikazzjoni
għandha tkun ipprovduta, u l-modifika xierqa jistgħu ikunu
meħtieġa. L-annimali kollha għandhom jingħataw id-doża bl-istess
metodu matul il-perjodu sperimentali kif xieraq. Meta s-sustanza
tat-test tkun somministrata bi tmiegħ sfurzat, dan għandu jsir blużu ta' tubu ta' l-istonku. Il-volum ta' likwidu amministrat f'darba
waħda m'għandux jeċċedi 1 ml.100 g piż tal-ġisem (4,4 ml/100 g
piż tal-ġisem huwa l-massimu għaż-żejt tal-qamħ-ir-rum), apparti
milli fil-każ ta' taħlitiet akweji meta 2 ml/100 g piż tal-ġisem jista’
jkun użat. Apparti milli għal sustanzi irritanti jew korrossivi, li
normalment ikununjiżvelaw effetti eżasperanti b'konċentrazzjonijiet
għola, varjabbilità fil-volum tat-test għandha tkun minimizzata blaġġustament tal-konċentrazzjoni sabiex tassigura volum kostanti
fil-livelli kollha tad-doża. Fl-istudju bit-tmiegħ sfurzat, il-frieħ
ikunu normalment jirċievu biss is-sustanza tat-test b'mod inderett
minn meta jkunu jerdgħu, sakemm id-doża diretta tkun tibda
għalihom meta jkunu miftuma. Fl-istudji tat-dieta jew ta' l-ilma
tax-xorb, il-frieħ ikunu addizzjonalment jirċievu s-sustanza tattest direttament meta huma jibdew jieklu waħedhom matul laħħar ġimgha tal-perjodu tal-lattazzjoni.Għal sustanzi amministrati
permezz ta' l-ikel jew ta' l-ilma tax-xorb, huwa importanti li jkun
assigurat li l-kwantitajiet tas-sustanza tat-test kif involuti ma
jkunux jinterferixxu nat-nutriment normali jew mal-bilanċ ta' lilma. Meta s-sustanza tat-test tkun somministrata fid-dieta, konċen
trazzjoni djetarja kostanti (ppm) jew livell ta' doża kostanti f'ter
mini tal-piż tal-ġisem ta' l-annimal, jista’ jkun użat; il-mod alter
nattiv użat għandu jkun speċifikat. Għal sustanza somministrata bi
tmiegħ sfurzat, id-doża għandha tkun mogħtija
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f'ħinijiet simili ta' kull jum, u aġġustata mill-anqas darba filġimgħa sabiex jinżamm livell kostanti ta' doża f'termini tal-piż
tal-ġisem ta' l-annimal. Informazzjoni rigward id-distribuzzjoni
plaċentali għandha tkun ikkonsidrata meta tkun aġġustata d-doża
fi tmiegħ sfurzat ibbażżata fuq il-piż.

1.4.6

Skedi sperimentali
Id-doża ta' kull jum ta' l-irġiel u n-nisa parentali (P) għandha tibda
meta dawn ikollhom età ta' 5 sa 9 ġimghat. Id-doża ta' kull jum flirġiel u n-nisa F1 għandha tibda meta jkunu miftuma; din għandha
tkun imfakkra fil-każi ta' l-amministrazzjoni tas-sustanza tat-test
permezz ta' l-ikel jew ta' l-ilma tax-xorb, espożizzjoni diretta talfrieħ F1 għas-sustanza tat-test tista’ diġa tkun seħħet matul ilperjodu tal-lattazzjoni. Għaż-żewġ sessi (P u F1), id-doża għandha
tibqa għal mill-anqas 10 ġimghat qabel il-perjodu tat-tgħammir. Iddoża tinżamm kontinwa għaż-żewġ sessi matul il-perjodu ta'
ġimgħatejn waqt it-tgħammir. L-irgiel għandhom ikunu maqtula
b'mod umanesk u eżaminati meta ma jkunux aktar meħtieġa
għall-assessjar ta' l-effetti riproduttivi.

Rigward in-nisa parentali (P), id-doża għandha tinżamm kostanti
matul it-tqala u sal-ftim tal-frieħ F1. Konsiderazzjoni għandha
tingħata għall-modifiki fl-iskeda tad-doża ibbażati fuq l-informaz
zjoni disponibbli dwar is-sustanza tat-test, inklużi d-dettalji eżis
tenti tat-tossiċità, l-induzzjoni tal-metaboliżmu jew tal-bio-akkumu
lazzjoni. Id-doża lil annimali individwali għandha normalment
tkun ibbażata fuq id-determinazzjoni tal-piż tal-ġisem kif l-aktar
riċenti disponibbli. B'dana kollu, attenzjoni għandha tkun eżerċitata
meta tkun aġġustata d-doża matul l-aħħar parti tremestra tat-tqala.
It-trattament ta' l-irġiel u n-nisa P u F1 għandha tibqa satterminu.L-irġiel u n-nisa P u F1 adulti kollha għandhom ikunu
maqtula b'mod umanesk meta ma jkunux aktar meħtieġa dwar lassessjar ta' l-effetti riproduttivi. Il-frieħ F1 mhux magħżula għattgħammir u l-frieħ kollha F2 għandhom ikunu maqtula b'mod
umanesk wara li jkunu nfatmu.

1.4.7

Priċedura tat-tgħammir

1.4.7.1

It-tgħammir parentali (P)
Għal kull tgħammir, kull mara għandha tkun imqiegħda ma raġel
wieħed mill-istess livell ta' doża (tgħammir 1: 1) sakemm iseħħ ilkopulazzjoni jew wara li jkunu skadew 2 ġimghat. Ta' kull jum,
in-nisa għandhom ikunu eżaminati għall-preżenza ta' sperma jew
ta' buq vaġinali. Il-jum 0 tat-tqala huwa definit bħala l-jum ta' meta
tapp vaġinali jew sperma jkunu misjuba. Fil-każ li l-par ma
jirnexxix, it-tgħammir mill-ġdid ta' nisa ma rġiel diġa ippruvari
ta' l-istess grupp jista’ jkun ikkunsidrat. Pari mgħammra għandhom
ikunu kjarament identifikati f'dik id-data. It-tgħammir ta' aħwa
għandu jkun evitat.
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1.4.7.2

Tgħammir F1
Għat-tgħammir ta' l-ulied F1, mill-anqas raġel wieħed u mara
waħda għandhom ikunu magħżula mal-ftiem minn kull boton
għal tgħammir ma frieħ oħrajn ta' l-istess livell ta' doża imma
minn boton differenti, sabiex jipproduċu l-ġenerazzjoni F2. Lgħażla tal-frieħ minn kull boton għandha tkun kif jinzerta meta
l-ebda differrenzi sinifikanti ma jkunu osservati fil-piż tal-ġisem
jew fid-dehra, bejn is-sieħba fl-istess botom. Fil-każ li differrenzi
jkunu osservati, laħjar rapreżentattivi minn kull botom għandhom
ikunu magħżula. B'mod pragmatiku, dan laħjar isir fuq il-bażi talpiż tal-ġisem imma jista’ jkun aktar xieraq fuq il-bażi ta' l-appa
renza. Il-wild F1 m'għandux ikun mgħammar sakemm ikunu laħqu
l-maturità sesswali kollha. Pari mingħajr proġenità għandhom
ikunu evalwati sabiex tkun determinata l-kawża apparenti ta' linfertilità. Dan jista’ jinvolvi tali proċeduri bħala opportunitajiet
addizzjonali saniex jitgħammru ma nisa jew irġiel oħrajn li diġa
kienu taw provam b'eżaminazzjoni mikroskopika ta' l-organi ripro
duttivi, u l-eżaminazzjoni ċikli ta' l-eteru jew ta' l-ispermatoġeneżi.

1.4.7.3

It-tieni tgħammir
F'ċerti okkażżjonijiet, bħala ma huma aterazzjoni relatati mat-trat
tament fid-daqs tal-botom jew fl-osservazzjoni ta' effett ekwivoku
fl-ewwel tgħamir, huwa rakkommandabbli li l-adulti P jew F1
ikunu mgħammra mill-ġdid sabiex jipproduċu it-tieni botom.
Huwa rakkommandabbli li jkunu mgħammra mill-ġdid in-nisa u
l-irġiel, li ma jkunux ipproduċew botom meta mgħammra ma
oħrajn diġa bi prova mis-sess oppost. Jekk il-produzzjoni tattieni botom tkun meqjusha bħala meħtieġa f'waħda mill-ġeneraz
zjonijiet, l-annimali għandhom ikunu m, għammra mill-ġdid fi
żmien madwar ġimgħa wara l-ftim ta' l-aħħar botom.

1.4.7.4

Id-daqs tal-botom
L-annimali għandhom jitħallew li jipproduċu l-botom b'mod
normali u li jkabbru t-tfal tagħhom sal-ftim. Standardizzazzjoni
tad-daqs tal-botom hija volontarja. Meta ssir l-istandardizzazzjoni,
il-metodu użat għandu jkun deskritt fid-dettall.

1.5

OSSERVAZZJONIJIET

1.5.1

Osservazzjonijiet kliniċi
Ossevazzjoni klinika ġenerali għandha ssir ta' kull jum u, fil-każ ta'
tmiegħ tad-doża b'mod sfurzat, il-ħin tiegħu għandu jkun meqjus
fl-għola perjodu antiċipat ta' l-effetti ta' wara d-doża. Tibdiliet flimġieba, sinjali ta' parturazzjoni diffiċli jew imtawwla u s-sinjali
kollha ta' tossiċità għandhom ikunu irreġistrati. B'żieda, eżaminaz
zjoni aktar dettaljata ta' kull annimal għandha tkun imwettqa fuq
bażi ta' mill-anqas darba fil-ġimgħa u tista’ tkun imwettqa b'mod
konvenjenti fl-okkażżjoni ta' meta l-annimal ikun miżun. Darbtejn
kull jum, matul tmiem il-ġimgħa darba kull jum, meta xieraq, lannimali kollha għandhom ikunu osservati għal morbidità u lmortalità.
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1.5.2

Il-piż tal-ġisem u l-konsum ta' l-ikel/ilma fl-annimali parenti
L-annimali parentali (P u F1) għandhom ikunu miżuna fl-ewwel
jum tad-doża u mill-anqas darba fil-ġimgħa minn hemm ilquddiem. Nisa parentali (P u F1) għandhom ikunu miżuna bħala
minimu fil-jiem tal-gestjoni 0, 7, 14, u 20 jew 21, u matul il-jiem
meta jreddgħu jew fl-istess jiem bħal meta jsir l-użin tal-botom u
fil-jum ta' meta l-annimali jkunu maqtula. Dawn l-osserbazzjonijiet
għandhom ikunu irrapurtati individwalment għal kull annimal
adult. Matul il-pperijodi ta' qabel it-tgħammir u tal-ġestjoni, ilkonsum ta' l-ikel għandu jkun imkejjel mill-anqas darba filġimgħa. Il-konsum ta' l-ilma għandu jkun imkejjel bħala minimu
jekk is-sustanza tat-test tkun somministrata fl-ilma.

1.5.3

Iċ-ċikli esteru
It-tul taċ-ċiklu esteru u n-normalità huma evalwati fin-nisa P u F1
b'ti1pisa vaġinali qabel ma jsir it-tgħammir, u l-aħjar waqt ittgħammir, sakemm tkun instabet evidenza tat-tgħammir. Meta
jkunu akkwistati ċ-ċelloli vaġinali ċervikali, attenzjoni għandha
tingħata sabiex ikun evitat li ċaqlieq tal-mukuża u sussegwenta
ment, l-induzzjoni ta' psewdo-tqala (1).

1.5.4

Parametri ta' l-isperma
L-irġiel P u F1 kollha, waqt it-teminazzjoni, il-piż tat-testis u ta' lepididimi għandu jkun irreġistrat u kull wieħed mill-organi preser
vati għal eżaminazzjoni ħistopatoloġika (ara s-sezzjoni 1.5.7,
1.5.8.1). Minn subset ta' mill-anqas għaxart irġiel ta' kull grupp
P u F1, il-kumplament tat-testes u l-epididimidi għandhom ikunu
użati għall-ennumerazzjoni ta' l-ispermatidi omoġenizzazzjonireżistenti u tar-riservi ta' l-isperma tal-cauda epididimali, rispetti
vament. Għall-istess subset ta' rġile, l-isperma mill-cauda epididy
mides jew vas deferens għandhom ikunu miġbura għall-evalwaz
zjoni tal-motilità ta' l-isperma u l-morfoloġija ta' l-isperma. Jekk leffetti relatati mat-trattament huma osservati jew meta jkun hemm
evidenza minn studji oħrajn ta' effetti possibbli fuq l-ispermatoġe
neżi, l-evalwazzjoni ta' l-isperma tista’ tkun imwettqa fuq l-irġiel
kollha f'kull grupp ta' doża; altrimenti l-enumerazzjoni tista’ tkun
ristretta fuq l-irġiel P u F1 tal-kontroll u dawk ta' doża għolja.

In-numru totali ta' spermatidi testikulari reżistenti-omogenizzaz
zjoni u l-isperma cauda epididimali għandhom ikunu innumerati
(2) (3). Ir-riservi ta' l-isperma cauda jistgħu ikunu derivati millkonċentrazzjoni u l-volum ta' l-isperma f'sospenzjoni użata sabiex
ikunu mwettqa kompletament l-evalwazzjonijiet kwalitattivi, u nnumru ta' sperma rkuprat minn tgħaffiġ u/jew omoġenizzazzjoni
sussegwenti tal-kumplament tal-materja cauda. L-enumerazzjoni
għandha tkun imwettqa fuq subset magħżul ta' rġiel tal-gruppi ta'
dożi kollha immedjetament wara l-qtil ta' l-annimali sakemm ma
jkunx hemm ir-rekordings bil-video jew diġitali, jew sakemm ilkampjuni jkunu ffriżati għal analiżi aktar tard. F'dawn il-każi, ilgrupp tal-kontrolli u tad-doża għolja għandhom ikunu analiżżati lewwel. Jekk l-ebda effetti reletatati mat-trattament (eż. effetti fuq lgħadd ta' l-isperma, il-motilità, jew il-morfoloġija) jkunu jidhru, ilgruppi tad-dożi l-oħrajn ma jkunx hemm ħtieġa li jkunu analizzati.
Meta l-effetti relatati mat-trattament ikunu innotati fil-grupp ta'
doża għolja, allura l-gruppi fid-doża aktar baxxa għandhom ukoll
ikunu evalwati.
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Il-motilità epididimala (jew ductus deferens) għandha tkun eval
wata jew irreġistrata fuq video immedjetament wara s-sagrifiċju. Lisperma għandha tkun irkuprata waqt li tkun minimiżżata l-ħsaram
u mrattba għall-analiżi tal-motilità bl-użu ta' metodi accettabbli (4).
Il-persentaġġ ta' sperma motilment progressiva għandu jkun deter
minat jew suġġettivament jew inkella oġġettivament. Meta l-analiżi
ta' moviment mgħajjun mill-computer hija mwettqa (5) (6) (7) (8)
(9) (10) id-derivazzjoni tal-motilità progressive tkun tistrieħ fuq ilgħatbiet definiti bl-użu għal passaġġ ta' veloċità medja u l-linja
dritta jew l-indiċi lineari. Jekk il-kampjunu jkun ġew fotografi fuq
videotape (11) jew l-immapini ikunu b'mod ieħor reġistrati fil-waqt
tan-nekropsija, analiżi sussegwenti biss ta' l-irġiel P u F1 talkontroll u ta' doża għolja tista’ tkun imwettqa, sakemm ma
jkunx osdservati l-effetti relatati mat-trattament; f'dak il-każ, ilgruppi tad-doża l-baxxa għandhom ukoll ikunu evalwati. Finnuqqas ta' imaġġini video jew diġitali, il-kampjuni kollha filgruppi tat-trattament għandhom ikunu analiżżati man-nekropsija.

Evalwazzjoni morfoloġika tal-kampjun ta' l-isperma epididimali
(jew van deferens) għandha tkun imwettqa. L-isperma (jew millanqas 200 kull kampjun) għandha tkun eżaminata kif stabbilita,
preparazzjonijiet niedja (12) u klassifikata bħala jew normali in
annormali. L-eżempji ta' l-annormalitajiet ta' l-isperma morfoloġika
jkunu jindikaw fużjoni, irjus iżolati, u rjus u/jew denb mingħajr
forma. L-evalwazzjoni għandha tkun imwettqa fuq subjet ta' rġile
magħżula fil-gruppi tad-dożi kollha jew immedkjetament wara lqtil ta' l-annimali, jew, ibbażati fuq ir-rekordings tal-video jew
diġitali, f'ħin aktar tard. It-tiċpis, la darna stabbilit, jista’ wkoll
ikun moqri aktar tard. F'dawn il-każi, il-grupp tal-kontrolli u taddoża għolja għandhom ikunu analiżżati l-ewwel. Jekk l-ebda effetti
reletatati mat-trattament (eż. effetti fuq l-għadd ta' l-isperma, ilmotilità, jew il-morfoloġija) jkunu jidhru, il-gruppi tad-dożi loħrajn ma jkunx hemm ħtieġa li jkunu analizzati. Meta l-effetti
relatati mat-trattament ikunu innotati fil-grupp ta' doża għolja,
allura l-gruppi fid-doża aktar baxxa għandhom ukoll ikunu eval
wati.

Jekk uħud mill-parametri ta' hawn fuq dwar l-evalwazzjoni ta' lisperma jkunu diġa ġew eżaminati bħala parti minn studju siste
matiku tat-tossiċità ta' mill-anqas 90 jum, dawn ma jkunu neċċes
sarjament jeħtieġu li jkunu repetuti fl-istidju ta' żewġ ġenerazzjo
nijiet. l-kampjuni jew ir-reġistrazzjoni diġitali ta' l-isperma talġeberazzjoni P jkunu maħżuna, sabiex jiffaċlitaw evalwazzjoni
fil-quddiem.

1.5.5

Il-wild
Kull botom għandu jkun eżaminat malajr kemm jista’ jkun
possibbli wara l-ħlas (jum tal-attazzjoni 0) sabiex ikun stabbilit
in-numru u s-sess tal-frieħ, imweldin mejta, imweldin ħajjin, u
il-preżenza ta' annomalitajiet kbar. Frieħ misjuba mejta fil-jum),
jekk mhux maċerati, għandhom preferibbilment ikunu eżaminati
għal difetti possibbli u l-kawża tal-mewt, u għandhom ikunu
preservati. Frieħ ħajjin għandhom ikunu magħduda u miżuna indi
vidwalment mat-twelid (jum 0 tal-lattazzjoni) jew fil-jum 1, u filjiem regolati ta' l-użin minn hemm il-quddiem, eż. fil-jiem 4, 7,
14, u 21 tal-lattazzjoni. Annormalitajiet fiżiċi jew ta' l-imġieba
osservati fl-ommijiet jew fil-frieħ għandhom ikunu reġistrati.
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L-iżvilupp fiżiku tal-frieħ għandu jkun irreġistrat l-aktar biż-żieda
fil-piż tal-ġisem. Parametri fiżiċi oħrajn (eż. il-fetħa ta' l-għajnejn u
l-widnejn, il-ħruġ tas-snien, it-tkabbir tax-xagħar) jista’ jformi
informazzjoni supplementari, imma dawn id-dettalji għandhom
preferibbilment ikunu evalwati fil-kuntest tad-dettalji tal-maturità
sesswali (eż. l-età u l-piż tal-ġisem jew il-fetħa vaġinali jew isseparazzjoni balano-preputial) (14). Investigazzjonijiet funzjonali
(eż. attivita motorili, funzjoni sensitorja, ontoġenija relfettiva) talferħ F1 qabel u/jew wara l-ftim, partikolarment dawk relatati malmaturità sesswali, huma rakkommandati jekk tali investigazzjoni
jiet ma jkunux inklużi fi studju separati. L-età tal-ftuħ vaġinali u sseparazzjoni prepuzjali għandha tkun determinata għal dawk
imfatma F1 magħżula għat-tgħammir, Distanza anoġenitali
għandha tkun imkejla fil-jum 0 ta' wara t-twelid fil-frieħ F2 jekk
istigata b'alterazzjonijiet fir-relattività tas-sess F1 jew bil-kalkolu
tal-maturità sesswali.
Osservazzjonijiet funzjonali jistgħu ikunu mħollija barra fi gruppi
li altrimentri jiżvelaw sinjali ċari ta' effetti ħżiena (eż. tnaqqis
sinifikanti fl-akkwist tal-piż, eċċ.). Jekk l-investigazzjonijiet funz
jonali jkunu mwettqa, dawn m'għandhomx isiru fuq il-frieħ magħ
żula għat-tgħammir.
1.5.6

Nekropsija maġġuri
Fil-waqt tat-terminazzjoni jew tal-mewt matul l-istudji, l-annimali
parentali kollha (P u F1), il-frieħ kollha b'annormalitajiet esterni
jew sinjali kliniċi, kif ukoll wieħed magħżul b'mod kif jinzerta,
ferħ/sess/botom, miż-żewġ ġenerazzjonijiet F1 u F2, għandu jkun
eżaminat b'mod makroskopiku għal xi annormlitajiet structurali
jew tibdil patiloġiku. Attenzjoni speċjali għandha tingħata lillorgani tas-sistema riproduttiva. Il-frieħ li jinqatlu b'mod umanesk
f'kundizzjoni morbonda u l-frieħ mejta, meta ma jkunux maċerati,
għandhom ikunu eżaminati għal difetti possibbli u/jew il-kawża
tal-mewt, u ippreservati.
L-uteri tan-nisa li jkun għadhom mhux mgħammra għandhom
ikunu eżaminati, f'tali manjera li ma tikkompromettix l-evalwaz
zjoni ħistopatoloġika, għall-preżenza u n-numru ta' siti ta' l-implan
tazzjoni.

1.5.7

Il-piż ta' l-organi
Fil-waqt tat-terminazzjoni, il-piż tal-ġisem u l-piż ta' dawn l-organi
li ġejjin fl-annimali P u F1 parentali kollha għandu jkun determinat
(l-organi bħala pari għandhom ikunu miżuna individwalment):
— l-utru, l-ovarji;
— it-testi, l-epididimidi (total u cauda);
— il-prostata';
— il-bużżieqa seminali bil-glandoli koaġjulanti u l-fluwidi
tagħhom u l-prostata (bħala unità waħda);
— il-moħħ, il-fwied, il-kliewi, il-milsa, il-glandola pitwarja, ittirojde u l-glandoli adrenali u dawk l-organi fil-mira kif maagħ
rufa.
Il-piżijiet ta' l-iġsma fit-terminazzjoni għandhom ikunu determinati
għall-frieħ Fċ u F2 li huma magħżula għan-nekropsija. Dawn lorgani li ġejjin minn ferħ/sess/botom magħżula kif jinzerta (ara ssezzjoni 1.5.6) għandhom ikuinu miżuna.
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Il-moħħ, il-milsa u t-timu. Ir-riżultati tan-nekropsija ġenerali u lpiż ta' l-organi għandhom ikunu assessjati fil-kuntest ma l-osser
vazzjonijiet magħmula fi studji oħrajn ta' dożi repetuti, meta prat
tikabbli.

1.5.8

Ħistopatoloġija

1.5.8.1

Annimali parentali
L-organi u l-biċċiet li ġejjin ta' l-annimali parentali (P u F1), jew
il-kampjuni rapreżentattivi tagħhom, għandhom ikun stabbiliti u
maħżuna f'medja xierqa għall-eżaminazzjoni ħistopatoloġika.

— il-vaġina, l-utru bil-għonq, u l-ovarji (ippreservati ġo fissant
xieraq);

— waħda mit-testi (ippreservata fil-fissattiv Bouis jew kompa
rabbli), waħda minn ħaġa: epididima, l-borża seminali, l-pros
tata, u l-glandola koaġjulanti;

— oragnu(i) tal-mira preċedentament identifikati mill-annimali
kollha P u F1 li huma magħżula għat-tgħammir.

Ħistopatoloġija sħiħa tal-organi u l-biċċiet presevati elenkati hawn
fuq għandha tkun imwettqa għad-dożi l-għoljin kollha u l-annimali
P u F1 magħżula għat-tgħammir. L-eżaminazzjoni ta' l-ovarji flannimali P hija voluntarja. L-organi li juru tibdiliet relatati mattrattament għandhom ukoll ikunu eżaminati fil-gruppi tad-doża lbaxxa u l-medja sabiex jgħinu fl-eluċidazzjoni tal-NOAEL.
B'żieda, l-organi riproduttivi fl-annimali tad-doża baxxa u medja
li huma issusspettati b'fertilità mnaqqsa, eż. dawk li ma jirnexxil
homx jitgħammru, li jkunu tqal, l-irgiel li ma jimpregnawx, jew li
jwelldu frieħ b'saħħithom, jew dawk li ċ-ċikliċità estera jew innumru ta' l-isperma, l-motilità, jew il-mofoloġija tagħhom kienet
affettwata, għandhom ikunu suġġetti għal evalwazzjoni ħistopato
loġika. Il-ferita kbar kollha bħal ma huma l-atrofija jew it-tumuri
għandhom ikunu eżaminati.

Eżaminazzjoni ħistopatoloġika testikulati dettaljata (e.g, bl-użu talfissattiv Bouin, it-twaħħil bill-paraaffin u s-sezzonijiet transervsjali
ta' 4-5 μm ħxuna) għandhom ikunu mwettqa sabiex ikunu identi
fikati l-effetti relatati mat-trattament bħal ma huma l-ispermatidi
miżmuma, is-saffi jew it-tipi nieqsa mil-ġermi taċ-ċelloli, iċ-ċelloli
kbar multinukleati jew it-tgħaffiġ taċ-ċelloli spermatoġeniċi fillumen (14). L-eżami ta' l-epididimi intatta għandu jinkludi ilkaput, il-korp u l-kaanula, li jista’ jkun imwettaq bl-evalwazzjoni
tas-sezzjoni lonġitudinali. L-epididimi għandha tkun evalutata
għall-infiltrazzjoni lewkoċita, tibdil fil-prevalenza tat-tipi taċċelloli, it-tipi ta' ċelloli aberrenti, u l-isperma patoġikitożi. Il-PAS
u t-tbgħajja ħematossilini jistgħu ikunu użati għall-eżaminazzjoni
ta' l-organi riproduttivi maskili.

L-ovarju postlaktatjonali għandu jkollu l-folliki primordjali u tattkabbir kif ukoll il-corpora lutea l-kbira tal-lattazzjoni. L-eżaminaz
zjoni ħistopatoloġika għandha tiżvela t-tnaqqis kwalitattiv talpopolazzjoni tal-follika primordjali. Evalwazzjoni kwantitattiva
tal-folliki primordjali għandha tkun imwettqa għall-femminili F1;
in-numru ta' l-annimali, l-għażla tas-sezzjoni ovarja, u s-sezzjoni
tad-daqs tal-kampjun għandha tkun statistikament xierqa għallproċedura ta' l-evalwazzjoni użata. L-eżaminazzjoni għandha tink
ludi l-ennumerazzjoni tan-numru tal-folliki primordjali, li jistgħu
ikunu aggrupparti mal-filliki ż-żgħar tat-tkabbir, għal paragun ta' lovarji ittrattati u tal-kontrol (15) (16) (17) (18) (19).
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1.5.8.2

Frieħ mhux miftuma
Il-partijiet ferm annormali u l-organi tal-mira mill-frieħ kollha
b'annormallitajiet esterni jew sinjali kliniċi, kif ukoll minn wieħed
mill-grupp ferħ/sess/botom magħżul kif jinzerta miż-żewġ ġeneraz
zjonijiet F1 u F2 li ma jkunux ġew magħżula għat-tgħammir,
għandhom ikunu iffissati u maħġżuna f'medja xierqa għall-eżami
nazzjoni ħistopatoloġika. Il-karatteristika sħiħa ħistopatoloġika talpartijiet ippreservati għandha tkun imwettqa b'enfasi speċjali dwar
l-organi tas-sistema reproduttiva.

2.

DATA

2.1

TRATTAMENT TAR-RIŻULTATI
Id-dettalji għandhom ikunu irrapurati individwalment għan-nisa kif
ukoll għall-wild tagħhom u miġbura b'sommarju f'għamla tabulari,
li juru għal kull grupp tat-test u għal kull ġenerazzjoni, in-numru
ta' l-annimali fil-bidu tat-test, in-numru ta' l-annimali misjuba
mejta matul it-test jew maqtula għal raġunijiet umanitarji, il-ħin
ta' xi mewt jew qtil umanitarju, in-numru ta' nisa tqal, in-numru ta'
l-annimali li juru sinjali ta' tossiċità, deskrizzjoni tas-sinjali ta'
tossiċità kif osservati, inkluż il-ħin ta' meta tkun skoppjat, it-tul
ta' żmien, u s-severità ta' xi effetti tossiċi, it-tiġ ta' l-osservazzjo
nijiet ta' l-embrijuni/feti, u l-informazzjoni l-oħra kollha dwar ittrabi l-oħrajn.

Metodu statistiku ġeneralment aċċettabbli għandu jkun użat' ilmetodi statistiċi għandhom ikunu magħżula bħala parti mid-disinn
għall-istudju u għandhom ikunu iġġustifikati. Il-mudelli statistiċi
bir-reazzjoni tad-doża jistgħu ikunu utili għad-data ta' l-analiżi. Irrapport għandu jinkludi informazzjoni suffiċjenti dwar il-metodu
ta' l-analiżi u l-programm tal-kompjuter użat, hekk li riveditur/sta
tistiku independenti jkun jista’ jevalwa mill-ġdid u jikkostitwixxi
mill-ġdid l-analiżi.

2.2

EVALWAZZJONI TAR-RIŻULTATI
Is-sejbiet ta' dan l-istudju tat-tossiċità riproduttiva fuq żewġ ġene
razzjhonijiet għandu jkun evalutat f'termini ta' l-effetti osservati,
inklużi s-sejbiet tan-nekropsija u mikroskopiċi. L-evalwazzjoni
għandha tinkludi r-relazzjoni, jew in-nuqqas tagħha, bejn id-doża
u s-sustanza tat-test u l-preżenza jew l-assenza, l-inċidenza jew issevirità ta' l-annormalitajiet, inklużi l-feriti kbar, l-organi tal-mira
identifikati, il-fertilità affettwata, l-annormalitajiet kliniċi, l-imġieba
tar-riproduzzjoni u l-botom affettwati, it-tibdiliet fil-piż tal-ġisem,
l-effetti fuq il-mortalità u xi effetti tossiċi oħrajn. Il-propjetajiet
fiżiko-kimiċi tas-sustanza tat-test, u meta disponibbli, id-dettalji
tossikokinetiċi għandhom ikunu meqjusa fil-kunsiderazzjoni meta
jkunu evalutati r-riżultati tat-test.

Test tat-tossiċità riproduttiva imwettqa kif suppost għandu
jipprovdi estimi sodisfaċenti tal-livbell bla ebda effett u rikonox
ximent ta' l-effeti ħżiena fuq ir-riproduzzjoni, l-parturizzjoni, illattazzjoni, l-iżvilupp postnatli inkluż it-tbakkir u l-iżvilupp sess
wali.
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2.3

INTERPRETAZZJONI TAR-RIŻULTATI
Studju tat-tossiċita riproduttiva fuq żewġ ġenerazzjonijiet għandu
jipprovdi informazzjoni dwar l-effetti ta' l-espożizzjoni ripetuta ta'
sustanza matul il-fażijiet kollha taċ-ċiklu riproduttiv. Partikolar
ment, l-istudju jipprovdi informazzjoni dwar il-parametri riprodut
tivi, u dwar l-iżvilupp, it-tlabbir, il-maturità u s-sopravvivenza talfrieħ. Ir-riżultati ta' l-istudju għandhom ikunu interpretatai b'kon
nessjoni mas-sejbier mill-istudji subkroniku, riproduttivi, tossiko
kinetiċi u studji oħrajn. Ir-riżultati ta' dan l-istudju jistgħu ikunu
użati fl-assessjar tal-ħtieġa ta' aktar testijiet tal-kimika. L-estrapo
lazzjoni tar-riżultati ta' l-istudju mal-bniedem hija valida sa grad
limitat. Dawn huma l-aħjar użati sabiex jipprovdu informazzjoni
dwar il-livelli-mingħajr-effett u l-espożizzjoni umana (20) (21) (22)
(23).

3.

RAPPORTAĠĠ

3.1.

RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Is-sustanza tat-test:
— in-natura fiżika u, meta relevanti, il-propjetajiet fiżikokimiċi;
— dettalji ta' l-identifikazzjoni;
— purità.
Mezz (jekk applikabbli):
— ġustifikazzjoni dwar l-għażla tal-mezz, jekk mhux sempliċe
ment ilma.
Annimali tat-test:
— speċje/tipi użati;
— in-numru, l-età u s-sess ta' l-annimali;
— is-sorsi, il-kundizzjonijiet tal-gaġġeg, id-dieta, eċċ.;
— il-piżijiet individwali ta' l-annimali fil-bidu tat-test.
Kundizzjonijiet tat-test:
— ir-raġjonar għal-livell tad-doża magħżula;
— dettalji tat-test tal-preparazzjoni tal-formulazzjoni/dieta tassustanza, il-konċentazzjonijiet;
— l-istabbilità u l-omoġenità tal-preparazzjoni;
— dettalji ta' l-amministrazzjoni tas-sustanza tat-test;
— skambju mis-sustanza tat-test minn dieta/ilma tax-xorb bilkonċentrazzjoni (ppm) lejn doża attwali 9 mg/kg il-piż talġisem/jum), jekk applikabbli;
— dettalji dwar il-kwalità ta' l-ikel u l-ilma.
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Riżultati:
— il-konsum ta' l-ikel. Il-konsum ta' l-ilma, jekk disponibbli, leffikaċja ta' l-ikel (iż-żieda fil-piż tal-ġisem għal kull gramma
ikel ikkunsmat), u l-konsum tal-materjal tat-test għall-annimali
P u F1, apparti milli għall-perjodu tal-koabitazzjoni u għal
mill-anqas l-aħħar terz tal-lattazzjoni;
— id-dettalji ta' l-assorbazzjoni (jekk disponibbli);
— id-dettalji tal-piż tal-ġisem dwar l-annimali P u Fċ magħżula
għat-tgħammir;
— id-dettalji tal-piż tal-botom u l-frieħ individwali;
— il-piż tal-ġsem fil-waqt li jkunu sagrifikati u l-piż assolut u
rtelattiv ta' l-organi għall-annimali parentali;
— in-natura, s-severità u t-tul ta' l-osservazzjonijiet kliniċi (sew
jekk reversibbli u anki jekk le);
— il-jum tal-mewt matul l-istudju jew jekk l-annimali jkunux
baqgħu ħajjin sakem maqtula;
— dettalji tar-reazzjoni tossika bis-sess u d-doża, inklużi l-indiċi
tat-tgammir, il-fertilità, il-ġestazzjoni, it-twelid, il-vijabbilità, u
l-lattazzjoni; ir-rapport għandu jindika n-numri użati fil-kalkoli
ta' dawn l-indiċi;
— l-effetti tossiċi jew oħrajn fuq ir-riproduzzjoni, il-frieħ, ittbabbir ta' wara t-twelid, eċċ.;
— is-sejbiet tan-nekropsija;
— deskrizzjoni dettaljata tas-sejbiet ħistopatoloġiċi kollha;
— in-numru ta' nisa P u F1 fiċ-ċiklu normali u t-tul taċ-ċiklu;
— it-total tan-numru ta' l-isperma cauda epididimali, il-persentaġġ
progressive tal-motilità ta' l-isperma, il-persentaġġ morfoloġi
kament normali, u l-persentaġġ ta' l-ispetma b'kull annormalità
identifikata;
— iż-żmien satotgħammir, inklużi n-numru ta' jiem sakem isir ittgħammir;
— it-tul tal-ġestjoni;
— in-numri ta' l-impjantazzjonijiet, corpora lutea, id-daqs talbotom;
— in-numru ta' twelid ħajjin u t-telf tal-post-impjantazzjoni;
— in-numru ta' frieħ b'annormalitajiet ferm viżibbli, jekk determi
nati bin-numru tal-botom, għandu jkun irraportat;
— dettalji dwar l-aċċenni fiżiċi fil-frieħ u l-informazzjoni l-oħra
ta' l-iżvilupp post natali; laċċenni fiżiċi evalwati għandhom
ikunu ġustifikati;
— dettalji dwar l-osservazzjonijiet funzjonali fil-frieħ u l-adulti,
kif applikabbli;
— trattamentv statistiku tar-riżultati, meta xieraq.
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Diskussjoni tar-riżultati.
Kunklużjonijiet, inklużi l-valuri NOAEL għall-effetti materni u fuq
il-frieħ.
4.
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B.36. TOSSIKOKINETIĊI
DAĦLA
1.

Dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa ekwivalenti għat-TG 417 (2010) talOECD. Studji li jeżaminaw it-tossikokinetika (TK) ta’ kimika għall-ittestjar
isiru biex tinkiseb informazzjoni adegwata dwar l-assorbiment, id-distribuz
zjoni, il-trasformazzjoni bijoloġika (jiġifieri l-metaboliżmu) u l-eskrezzjoni
tagħha biex jgħinu tkun relatata l-konċentrazzjoni jew id-doża mat-tossiċità
osservata u bħala għajnuna biex jinftiehem il-mekkaniżmu tagħha ta’ tossi
ċità. TK tista’ tgħin biex jinftiehmu l-istudji tas-tossikoloġija billi turi li lannimali tat-test ikunu esposti b’mod sistematiku għall-kimika għall-ittestjar
u billi tiżvela liema jkunu l-gruppi li jiċċirkolaw (kimika/metaboliti prinċi
pali). Parametri bażiċi ta’ TK iddeterminati minn dawn l-istudji għandhom
jipprovdu wkoll informazzjoni dwar il-potenzjal għal akkumulazzjoni talkimika għall-ittestjar f’tessuti u/jew f’organi u l-potenzjal għal induzzjoni
ta’ trasformazzjoni bijoloġika bħala riżultat ta’ espożizzjoni għall-kimika
għall-ittestjar.

2.

Dejta ta’ TK tista’ tikkontribwixxi għall-valutazzjoni tal-adegwatezza u rrilevanza ta’ dejta ta’ tossiċità tal-annimali għal estrapolazzjoni ta’ periklu
għall-bniedem u/jew għal valutazzjoni tar-riskju. Addizzjonalment, studji
tossikokinetiċi jistgħu jipprovdu informazzjoni utli biex ikunu ddeterminati
l-livelli ta’ doża għal studji dwar tossiċità (kinetika lineari vs. mhux lineari),
rotta ta’ effetti ta’ amministrazzjoni, disponibbiltà bijoloġika u kwistjonijiet
relatati ma’ tifsila tal-istudju. Ċertu tip ta’ dejta TK tista’ tintuża fl-iżvilupp
ta’ mudell tossikokinetiku b’bażi fiżjoloġika (PBTK).

3.

Hemm użijiet importanti għal dejta dwar metaboliti/TK bħal dawk li jissuġ
ġerixxu tossiċitajiet possibbli u modalitajiet ta’ azzjoni u r-relazzjoni
tagħhom għal livell ta’ doża u rotta ta’ espożizzjoni. Flimkien ma’ dan,
dejta dwar metaboliżmu tista’ tipprovdi informazzjoni utli għal valutazzjoni
tas-sinifikat tossikoloġiku ta’ espożizzjonijiet għal metabiliti prodotti esoġe
nikament tal-kimika għall-ittestjar.

4.

Dejta tossikokinetika adegwata tkun utli biex issostni l-aċċettabbiltà u lapplikabbiltà ulterjuri ta’ relazzjonijiet kwantitattivi ta’ attività strutturata,
approċċi ta’ read-across jew raggruppament fl-evalwazzjoni tas-sikurezza ta’
kimiċi. Dejta kinetika tista’ tintuża wkoll għall-evalwazzjoni tar-rilevanza
tossikoloġika ta’ studji oħra (eż. in vivo/in vitro).

5.

Sakemm ma tissemmiex rotta oħra ta’ amministrazzjoni (ara b’mod parti
kolari l-paragrafi 74-78), dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa applikabbli għal
amministrazzjoni orali tal-kimika għall-ittestjar.

KONSIDERAZZJONIJIET INIZJALI
6.

Sistemi regolatorji għandhom rekwiżiti u ħtiġijiet differenti dwar il-kejl ta’
punti ta’ tmiem u parametri relatati ma’ tossikokinetika għal klassijiet diffe
renti ta’ kimiċi (eż. pestiċidi, bijoċidi, kimiċi industrijali). Mhux bħal
Metodi ta’ Ttestjar kważi kollha dan il-Metodu ta’ Ttestjar jiddeskrivi littestjar ta’ tossikokinetika, li jinvolvi kejlijiet u punti ta’ tmiem multipli.
Fil-ġejjieni jistgħu jkunu żviluppati diversi Metodi ta’ Ttestjar ġodda u/jew
dokument(i) ta’ gwida biex jiddeskrivi/u kull punt ta’ tmiem separatament u
f’aktar dettalji. Fil-każ ta’ dan il-Metodu ta’ Ttestjar, liema testijiet jew
valutazzjonijiet isiru huwa speċifikat mir-rekwiżiti u/jew ħtiġijiet ta’ kull
sistema regolatorja.
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7.

Hemm diversi studji li jistgħu jsiru biex tkun ivvalutata l-imġiba ta’ TK ta’
kimika għall-ittestjar għal finijiet regolatorji. Iżda, skont il-ħtiġijiet jew issitwazzjonijiet regolatorji partikolari, mhux dawn l-istudji kollha li jistgħu
jkunu meħtieġa għall-evalwazzjoni ta’ kimika għall-ittestjar. Il-flessibbiltà,
meqjusin il-karatteristiċi tal-kimika għall-ittestjar li tkun qed tiġi investigata,
hija meħtieġa fit-tfassil ta’ studji ta’ tossikokinetika. F’xi każijiet, ċertu sett
biss ta’ mistoqsijiet jista’ jkun jeħtieġlu jiġi esplorat biex ikun indirizzat
tħassib dwar perikli u riskji assoċjati ma’ kimika għall-ittestjar. F’xi sitwaz
zjonijiet, dejta dwar TK tista’ tinġabar bħala parti mill-evalwazzjoni fi studji
oħra ta’ tossikoloġija. Għal sitwazzjonijiet oħra, jistgħu jkunu meħtieġa
studji addizzjonali u/jew aktar estensivi dwar TK, skont ħtiġijiet regolatorji
u/jew jekk jinqalgħu mistoqsijiet ġodda bħala parti minn evalwazzjoni ta’
kimika għall-ittestjar.

8.

L-informazzjoni kollha disponibbli dwar il-kimika għall-ittestjar u metaboliti
u analogi rilevanti għandhom jitqiesu mil-laboratorju tal-ittestjar qabel ma
jsir l-istudju biex tissaħħaħ il-kwalità tal-istudju u jkun evitat użu mhux
meħtieġ ta’ annimali. Dan jista’ jinkludi dejta minn Metodi ta’ Ttestjar
rilevanti oħra (studji in vivo, studji in vitro, u/jew evalwazzjonijiet in silico).
Proprjetajiet fiżikokimiċi, bħal koeffiċjent tal-partizzjoni ottanol-ilma
(espress bħala log POW), pKa, solubilità fl-ilma, pressjoni ta’ fwar u piż
molekulari ta’ kimika jistgħu jkunu utli għall-ippjanar ta’ studji u interpre
tazzjoni ta’ riżultati. Dawn jistgħu jkunu ddeterminati billi jintużaw metodi
adatti kif deskritti fil-Metodi ta’ Ttestjar rilevanti.

LIMITAZZJONIJIET
9.

Dan il-Metodu ta’ Ttestjar mhux imfassal biex jindirizza ċirkostanzi speċ
jali, bħall-annimal mara tqila jew tredda’ u wildha, jew biex jevalwa residwi
potenzjali f’annimali esposti li jipproduċu ikel. Iżda d-dejta miksuba minn
studju B.36 tista’ tipprovdi informazzjoni ta’ sfond biex tiggwida t-tifsila ta’
studji speċifiċi għal dawn l-investigazzjonijiet. Dan il-Metodu ta’ Ttestjar
mhux maħsub għall-ittestjar ta’ nanomaterjali. Rapport dwar eżami millġdid preliminari ta’ Linji Gwida ta’ Testijiet tal-OECD għall-applikabbiltà
tagħhom għal nanomaterjali jindika li t-TG 417 (ekwivalenti għal dan ilMetodu ta’ Ttestjar B.36) tista’ ma tkunx tapplika għal nanomaterjali (1).

DEFINIZZJONIJIET
10. Definizzjonijiet użati għall-fini ta’ dan il-Metodu ta’ Ttestjar huma pprov
duti fl-Appendiċi.

KONSIDERAZZJONIJIET TA’ TRATTAMENT XIERAQ TAL-ANNI
MALI
11. Gwida dwar trattament uman tal-annimali hija disponibbli fid-Dokument ta’
Gwida (GD) 19 (2) tal-OECD. Huwa rrakkomandat li GD 19 tal-OECD
ikun ikkonsultat għall-istudji kollha in vivo jew in vitro deskritti f’dan ilMetodu ta’ Ttestjar.

DESKRIZZJONI tal-METODI
Studji pilota
12. L-użu ta’ studji pilota bħal dawn huwa rrakkomandat u inkuraġġit għallgħażla ta’ parametri sperimentali għall-istudji ta’ tossikokinetika (eż. meta
boliżmu, bilanċ ta’ piż, proċeduri analitiċi, tiftix ta’ doża, eżalazzjoni
ta’CO2, eċċ.). Karatterizzazzjoni ta’ xi wħud minn dawn il-parametri tista’
ma ġġibx il-ħtieġa tal-użu ta’ kimiċi b’tikketta radjoloġika.
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Għażla ta’ annimali
Speċijiet
13. L-ispeċi ta’ annimali (u razza) użata għal ittestjar ta’ TK għandha preferib
bilment tkun l-istess bħal dik użata fi studji tossikoloġiċi oħra magħmulin
bil-kimika għall-ittestjar ta’ interess. Normalment għandu jintuża l-far
minħabba li kien użat b’mod estensiv għal studji tossikoloġiċi. L-użu ta’
speċi oħra jew addizzjonali jista’ jkun awtorizzat jekk studji tossikoloġiċi
kritiċi juru evidenza ta’ tossiċità sinifikanti f’dawn l-ispeċijiet jew jekk
jintwera li t-tossiċità/tossikokinetika tagħhom tkun aktar rilevanti għallbnedmin. Għandha tingħata ġustifikazzjoni għall-għażla tal-ispeċi ta’
annimal u razztu.

14. Sakemm ma jingħadx mod ieħor, dan il-Metodu ta’ Ttestjar jirreferi għallfar bħala l-ispeċi tat-test. Ċerti aspetti tal-metodu jistgħu jkollhom jiġu
mmodifikati biex jintużaw speċijiet oħra għal test.

Età u Razza
15. Għandhom jintużaw annimali adulti żgħażagħ f’saħħithom (normalment
minn 6-12-il ġimgħa meta jsir id-dożaġġ) (ara wkoll il-paragrafi 13 u 14).
Għandha tingħata ġustifikazzjoni għall-użu ta’ annimali li ma jkunux adulti
żgħażagħ. L-annimali kollha għandhom ikunu tal-istess età mal-bidu talistudju. Il-varjazzjoni fil-piż tal-annimali individwalment m’għandhiex
tkun aktar minn ± 20 % tal-piż medju tal-grupp tat-test. Idealment ir-razza
użata għandha tkun l-istess bħal dik użata biex tkun idderivata d-database
tossikoloġika għall-kimika għall-ittestjar.

Għadd u sess tal-annimali
16. M’għandhomx jintużaw anqas minn erba’ annimali ta’ sess wieħed għal kull
doża ttestjata. Għandha tingħata ġustifikazzjoni għas-sess tal-annimali użat.
Għandu jitqies l-użu taż-żewġ sessi (erba’ rġiel u erba’ nisa) jekk ikun
hemm evidenza li ssostni differenzi sustanzjali fit-tossiċità b’rabta mas-sessi.

Kundizzjonijiet tal-abitazzjoni u l-għalf
17. L-annimali ġeneralment għandhom jitqiegħdu jgħixu individwalment matul
il-perjodu tal-ittestjar. Abitazzjoni fi gruppi tista’ tkun iġġustifikata f’ċirkos
tanzi speċjali. Id-dawl għandu jkun artifiċjali, bis-sekwenza tkun ta’ 12-il
siegħa dawl/12-il siegħa dlam. It-temperatura tal-kamra tal-esperimenti talannimali għandha tkun 22 °C (± 3 °C) u l-umdità relattiva 30-70 %. Dwar
għalf, jistgħu jintużaw dieti konvenzjonali tal-laboratorju bi provvista bla
limitu ta’ ilma tax-xorb.

Kimika għall-ittestjar
18. Kimika għall-ittestjar b’tikketta radjoloġika bl-użu ta’ 14C għandha tintuża
għall-bilanċi kollha ta’ massa u għall-aspetti ta’ identifikazzjoni ta’ meta
boliti tal-istudju; iżda, jekk ikun jista’ jintwera li:

— l-identifikazzjoni ta’ bilanċ ta’ massa u ta’ metaboliti tkun tista’ tiġi
evalwata b’mod adegwat billi tintuża l-kimika għall-ittestjar mingħajr
tikketta,

— l-ispeċifiċità u s-sensittività analitiċi tal-metodu użat ma’ kimika għallittestjar mhux radjuattiva jkunu daqs jew akbar minn dawk li jkunu
jistgħu jinkisbu bil-kimika għall-ittestjar b’tikketta radjoloġika,
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f’dak il-każ ma jkunx hemm ħtieġa li tintuża kimika għall-ittestjar b’tikketta
radjoloġika. Barra dan, jistgħu jintużaw iżotopi oħra radjuattivi u stabbli,
partikolarment jekk l-element ikun responsabbli għal jew ikun parti millporzjon tossiku tal-kimika għall-ittestjar. Jekk ikun possibbli, it-tikketta
radjoloġika għandha titqiegħed f’porzjon ċentrali tal-molekula li tkun meta
bolikament stabbli (ma tkunx tista’ tinbidel, ma titneħħiex metabolikament
bħala CO2, u ma ssirx parti mill-ġemgħa ta’ karbonju biss tal-organiżmu).
Tikkettar ta’ siti multipli jew reġjuni speċifiċi tal-molekula jistgħu jkunu
meħtieġa biex ikun segwit x’jiġri mil-kimika għall-ittestjar.

19. Il-kimiċi għall-ittestjar b’tikketta radjoloġika jew mhux b’tikketta radjolo
ġika għandhom ikunu analizzati billi jintużaw metodi adatti biex ikunu
stabbiliti l-purezza u l-identità. Il-purezza radju tal-kimika għall-ittestjar
radjuattiva għandha tkun l-ogħla li tista’ tinkiseb għal kimika partikolari
għall-ittestjar (idealment hija għandha tkun aktar minn 95 %) u għandu
jsir sforz raġonevoli biex ikunu identifikati impuritajiet li jkun hemm ta’
2 % jew aktar. Il-purezza, flimkien mal-identità u l-porzjon ta’ kull impu
rezza li tkun ġiet identifikata, għandhom ikunu rrappurtati. Programmi rego
latorji individwalment jistgħu jagħżlu li jipprovdu gwida addizzjonali bħala
għajnuna għad-definizzjoni u l-ispeċifikazzjonijiet ta’ kimiċi għall-ittestjar
magħmulin minn taħlitiet u metodi għad-determinazzjoni tal-purezza.

Għażla ta’ doża
Studju Pilota
20. Is-soltu doża orali waħda tkun suffiċjenti għall-istudju pilota. Id-doża
m’għandhiex tkun tossika, iżda tkun għolja biżżejjed biex titħalla ssir iden
tifikazzjoni ta’ metaboliti fl-eskreta (u plażma, skont il-każ), kif ukoll biex
jitħares l-għan dikjarat tal-studju pilota kif innotat fil-paragrafu 12 ta’ dan ilMetodu ta’ Ttestjar.

Studji Ewlenin
21. Għall-istudji ewlenin, ikun ippreferut minimu ta’ żewġ dożi minħabba li
informazzjoni miġbura minn mill-anqas żewġ gruppi ta’ doża tista’ tgħin
biex tkun stabbilita doża fi studji oħra dwar tossiċità, u tgħin fil-valutazzjoni
ta’ doża-rispons ta’ testijiet ta’ tossiċità diġà disponibbli.

22. Meta jkunu amministrati żewġ dożi, iż-żewġ dożi għandhom ikunu għoljin
biżżejjed biex titħalla ssir identifikazzjoni ta’ metaboliti fl-eskreta (u filplażma, skont il-każ). Għandha titqies informazzjoni minn dejta disponibbli
dwar tossiċità għal għażla ta’ doża. Jekk ma jkunx hemm informazzjoni (eż.
minn studji ta’ tossiċità orali akuta li jirreġistraw sinjali kliniċi ta’ tossiċità,
jew minn studji dwar tossiċità ta’ doża ripetuta) ikun jista’ jitqies valur
għall-ogħla doża li tkun taħt l-istima ta’ LD50 (rotot orali u dermali) jew
LC50 (rotta tal-inalazzjoni) jew taħt il-valur aktar baxx tal-stima tal-firxa ta’
tossiċità akuta. Id-doża aktar baxxa għandha tkun xi frazzjoni tad-doża
ogħla.

23. Jekk ikun investigat livell wieħed ta’ doża, idealment id-doża għandha tkun
għolja biżżejjed biex titħalla ssir identifikazzjoni ta’ metaboliti fl-eskreta (u
fil-plażma, skont il-każ), filwaqt li ma tkunx prodotta tossiċità li tkun tidher.
Għandu jkun ipprovdut motiv għala ma jkunx ġie inkluż it-tieni livell ta’
doża.

24. Jekk l-effett ta’ doża fuq proċessi kinetiċi jkun jeħtieġlu jiġi stabbilit, żewġ
dożi jistgħu ma jkunux suffiċjenti u mill-anqas doża waħda għandha tkun
għolja biżżejjed biex tissatura dawk il-proċessi. Jekk l-erja taħt il-kurva talplażma ta’ konċentrazzjoni-ħin (AUC) ma tkunx lineari bejn żewġ livelli ta’
doża użati fl-istudju ewlieni, din tkun indikazzjoni qawwija li tkun qed
isseħħ saturazzjoni ta’ proċess kinetiku wieħed jew aktar xi mkien bejn
iż-żewġ livelli ta’ doża.
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25. Għal kimiċi għall-ittestjar ta’ tossiċità baxxa, għandha tintuża doża massima
ta’ 1 000 mg/kg tal-piż tal-ġisem (rotot orali u dermali) (jekk l-amminis
trazzjoni tkun bir-rotta tal-inalazzjoni, irreferi għall-Kapitolu B.2 ta’ dan lAnness għal gwida; tipikament din id-doża ma tkunx taqbeż 2 mg/l). Konsi
derazzjonijiet speċifiċi għal kimika jistgħu joħolqu l-ħtieġa ta’ doża ogħla
skont ħtiġijiet regolatorji. Għażla ta’ doża għandha dejjem tkun iġġustifi
kata.

26. Dejta dwar doża waħda tossikokinetika u ta’ distribuzzjoni ta’ tessuti tista’
tkun adegwati biex ikun iddeterminat il-potenzjal għal akkumulazzjoni
u/jew persistenza. Iżda f’xi ċirkostanzi tista’ tkun meħtieġa amministrazzjo
ni ta’ doża ripetuta i) biex ikun indirizzat b’mod aktar sħiħ il-potenzjal għal
akkumulazzjoni u/jew persistenza jew bidliet f’TK (jiġifieri, pereżempju,
induzzjoni u inibizzjoni ta’ enżimi) jew ii) kif ikun mitlub mis-sistema
regolatorja applikabbli. Fi studji li jinvolvu dożaġġ, filwaqt li amministrazz
joni ta’ doża baxxa ripetuta s-soltu tkun suffiċjenti, f’ċerti ċirkostanzi tista’
wkoll tkun meħtieġa amministrazzjoni ta’ doża għolja ripetuta (ara wkoll ilparagrafu 57).

Amministrazzjoni ta’ Kimika għall-Ittestjar
27. Il-kimika għall-ittestjar għandha tinħall jew tiġi sospiża b’mod omoġenju flistess vejjikolu użat għall-istudji l-oħra dwar tossiċità ta’ gavage orali magħ
mulin bil-kimika għall-ittestjar, jekk tkun disponibbli informazzjoni dwar
vejjikolu bħal dan. Għandu jkun ipprovdut motiv għall-għażla tal-vejjikolu.
L-għażla tal-vejjikolu u l-volum ta’ dożaġġ għandhom jitqiesu fit-tfassil talistudju. Il-metodu tas-soltu ta’ amministrazzjoni huwa b’gavage; iżda am
ministrazzjoni b’kapsula tal-ġelatina jew bħala taħlita ta’ dieta tista’ tkun
vantaġġuża f’sitwazzjonijiet speċifiċi (fiż-żewġ każijiet għandha tingħata
ġustifikazzjoni). Għandha tkun ipprovduta verifika tad-doża attwali ammi
nistrata lil kull annimal.

28. Il-volum massimu ta’ likwidu li għandu jkun amministrat b’gavage orali
f’waqt wieħed ikun jiddependi mid-daqs tal-annimali tat-test, mit-tip ta’
vejjikolu ta’ doża u minn jekk jingħatax għalf jew le qabel ma tkun ammi
nistrata l-kimika għall-ittestjar. Għandu jingħata l-motiv għala jkun ammi
nistrat jew ristrett ikel qabel id-dożaġġ. Normalment il-volum għandu
jinżamm baxx daqs kemm ikun prattikabbli għal vejjikoli jew tal-ilma
jew mhux tal-ilma. Volumi ta’ doża m’għandhomx normalment ikunu
aktar minn 10 ml/kg tal-piż tal-ġisem għal rodituri. Volumi ta’ vejjikoli
użati għal aktar kimiċi għall-ittestjar lipofiliċi jistgħu jibdew minn 4
ml/kg tal-piż tal-ġisem. Għal dożaġġ ripetut, meta l-indikazzjoni tkun li
m’għandux ikun hemm sawm kuljum, għandhom jitqiesu volumi ta’ doża
aktar baxxa (eż. 2-4 ml/kg tal-piż tal-ġisem). Meta jkun possibbli, għandu
jitqies l-użu ta’ volum ta’ doża konsistenti ma’ dak amministrat fi studji
oħra dwar gavage orali għal kimika għall-ittestjar.

29. L-amministrazzjoni intravenuża (IV) tal-kimika għall-ittestjar u l-kejl talkimika għall-ittestjar fid-demm u/jew l-eskreta jistgħu jintużaw biex jistab
bilixxu d-disponibbilità bijoloġika jew l-assorbiment orali relattiv. Għallistudju IV, tkun amministrata doża waħda (is-soltu ekwivalenti għad-doża
orali baxxa iżda li ma taqbiżhiex – ara għażla ta’ doża) ta’ kimika għallittestjar billi jintuża vejjikolu adattat. Dan il-materjal għandu jkun amminis
trat f’volum xieraq (eż. 1 ml/kg bw) fis-sit magħżul ta’ amministrazzjoni lil
mill-anqas erba’ annimali tas-sess adattat (jistgħu jintużaw iż-żewġ sessi,
jekk dan ikun permess, ara l-paragrafu 16). Tkun meħtieġa preparazzjoni ta’
doża maħlula kollha jew sospiża għal amministrazzjoni IV tal-kimika għallittestjar. Il-vejjikolu għal amministrazzjoni IV m’għandux ifixkel l-integrità
tad-demm jew il-fluss tad-demm. Jekk il-kimika għall-ittestjar hija infuża,
ir-rata ta’ infużjoni għandha tkun irreġistrata u standardizzata fost l-anni
mali, sakemm tintuża pompa tal-infużjoni. Għandha tintuża l-anestesija jekk
wieħed idaħħal tubu rqiq fil-vina ġugulari (għal amministrazzjoni ta’ kimika
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għall-ittestjar u/jew għal ġbir ta’ demm) jew jekk wieħed juża l-arterja
femorali għal amministrazzjoni. Għandha titqies bir-reqqa t-tip ta’ anestesija
minħabba li din tista’ jkollha effetti fuq it-tossikokinetika. L-annimali
għandhom jitħallew jirkupraw b’mod adegwat qabel amministrazzjoni talkimika għall-ittestjar flimkien mal-vejjikolu.

30. Jistgħu japplikaw rotot oħra ta’ amministrazzjoni, bħal dawk dermali u ta’
inalazzjoni, (ara l-paragrafi 74-78) għal ċerti kimiċi għall-ittestjar, meqjusin
il-proprjetajiet fiżikokimiċi tagħhom u l-użu jew espożizzjoni umana
mistennija tagħhom.
Kejlijiet
Bilanċ tal-massa
31. Il-bilanċ tal-massa huwa ddeterminat bl-għadd tal-perċentwali tad-doża
(radjuattiva) amministrata li toħroġ fl-awrina, fir-rawt u man-nifs, u bilperċentwali li jkun hemm f’tessuti, karkassa residwali u ħasil ta’ gaġeġ
(ara l-paragrafu 46). Ġeneralment, irkupri totali ta’ kimika għall-ittestjar
(radjuattività) amministrata fl-ammont ta’ > 90 % jitqiesu bħala adegwati.
Assorbiment
32. Stima inizjali ta’ assorbiment tista’ tinkiseb billi jkun eskluż il-perċentwali
tad-doża fis-sistema gastrointestinali (GI) u/jew fir-rawt mid-determinaz
zjoni tal-bilanċ tal-massa. Għall-kalkulazzjoni tal-assorbiment ta’ perċent
wali, ara l-paragrafu 33. Għal investigazzjoni ta’ eskreta, ara l-paragrafi
44-49. Jekk l-ammont eżatt ta’ assorbiment wara li tkun ingħatat doża
orali ma jkunx jista’ jiġi stabbilit minn studji ta’ bilanċ ta’ massa (eż.
fejn aktar minn 20 % tad-doża amministrata tkun fir-rawt), jista’ jkun
hemm ħtieġa ta’ investigazzjonijiet ulterjuri. Dawn l-istudji jistgħu jikkom
prendu jew 1) amministrazzjoni orali ta’ kimika għall-ittestjar u kejl ta’
kimika għall-ittestjar fil-bili jew 2) amministrazzjoni orali u IV ta’ kimika
għall-ittestjar u kejl ta’ kimika għall-ittestjar netta li tkun fl-awrina magħ
duda l-arja ta’ teħid tan-nifs ‘il barra flimkien mal-karkassa minn kull
waħda miż-żewġ rotot. F’waħda miż-żewġ tifsiliet tal-istudju, il-kejl tarradjuattività jsir bħala metodu sostitut għal analiżi speċifika għal kimika
ta’ kimika għall-ittestjar flimkien ma’ metaboliti.
33. Jekk jinbeda studju dwar eskrezzjoni ta’ bili, tipikament tintuża r-rotta orali.
F’dan istudju, il-kanali tal-bili ta’ mill-anqas erba’ annimali tas-sess adattat
(jew taż-żewġ sessi, jekk dan ikun permess) għandu jiddaħħlilhom tubu rqiq
u għandha tkun amministrata doża waħda tal-kimika għall-ittestjar. Wara li
tkun saret l-amministrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar, eskrezzjoni ta’
radjuattività/kimika għall-ittestjar fil-bili għandha tkun immonitorjata
sakemm jeħtieġ biex issir stima tal-perċentwali tad-doża amministrata li
tkun ħarġet bħala eskreta permezz ta’ din ir-rotta, li tista’ tintuża biex
ikun ikkalkulat direttament kemm ikun sar assorbiment orali, kif ġej:

ðarja ta’ teħid tan Ä nifs þ urine þ ‘il barra

Assorbiment ta’ perċentwali ¼ þkarkassa mingħajr kontenuti tas Ä sistema
GIÞ=ammont amministrat Ü 100

34. Għal xi klassijiet ta’ kimika għall-ittestjar, sekrezzjoni diretta tad-doża
assorbita tista’ sseħħ f’membrani intestinali kollha. F’każijiet bħal dawn
il-kejl ta’ perċentwali ta’ doża f’rawt wara doża orali lill-far b’tubu rqiq
fil-kanal tal-bili ma jitqisx li jkun rappreżentattiv tad-doża mhux assorbita.
Huwa rrakkomandat li fejn ikun maħsub li sseħħet sekrezzjoni intestinali,
f’dak il-każ il-perċentwali ta’ doża assorbita tkun ibbażata fuq l-assorbiment
ikkalkulat mill-paragun tal-eskrezzjoni, wara li tkun saret ir-rotta orali, marrotta IV (far intatt jew b’tubu rqiq fil-kanal tal-bili) (ara l-paragrafu 35).
Huwa rrakkomandat ukoll li meta jitqies li tkun meħtieġa l-kwantifikazzjoni
tas-sekrezzjoni intestinali, jitkejjel il-far b’tubu rqiq fil-kanali tal-bili wara
amministrazzjoni ta’ doża IV.
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Disponibbiltà bijoloġika
35. Id-disponibbiltà bijoloġika tista’ tkun iddeterminata mill-kinetika tal-plaż
ma/tad-demm mill-gruppi orali u IV, kif deskritti fil-paragrafi 50-52, b’ana
liżi kimika speċifika tal-kimika għall-ittestjar u/jew ta’ metabolite/i rilevanti,
li, għalhekk, ma tkunx teħtieġ kimika għall-ittestjar b’tikketta radjoloġika.
Il-kalkulazzjoni tad-disponibbiltà bijoloġika (F) tal-kimika għall-ittestjar jew
ta’ metabolite/i rilevanti tista’ mbagħad issir kif ġej:

F ¼ ðAUCexp =AUCIV Þ Ü ðDoseIV =Doseexp Þ

fejn ‘AUC’ tkun l-erja taħt il-kurva tal-plażma ta’ konċentrazzjoni-ħin, u
‘exp’ tkun ir-rotta sperimentali (orali, dermali jew permezz ta’ inalazzjoni).

36. Għal użu f’valutazzjoni tar-riskju ta’ effetti sistemiċi, id-disponibbiltà bijo
loġika tal-komponent tossiku tkun ġeneralment ippreferuta flok l-assorbi
ment ta’ perċentwali meta konċentrazzjonijiet sistemiċi minn studji dwar
annimali jitqabblu ma’ dejta analoga ta’ monitoraġġ bijoloġiku minn studji
dwar espożizzjoni ta’ ħaddiema. Is-sitwazzjoni tista’ ssir aktar kumplessa
jekk dożi jkunu fil-firxa mhux lineari; għalhekk huwa importanti li tgħarbil
tossikokinetiku jiddetermina dożi fil-firxa lineari.

Distribuzzjoni tat-Tessuti
37. Tagħrif dwar id-distribuzzjoni ta’ tessuti ta’ kimika għall-ittestjar u/jew ilmetaboliti tagħha huwa important għall-identifikazzjoni ta’ tessuti mmirati u
biex wieħed jifhem il-mekkaniżmi bażiċi ta’ tossiċità u tinkiseb informaz
zjoni dwar il-potenzjal għal akkumulazzjoni u persistenza ta’ kimika għallittestjar u ta’ metaboliti. Il-perċentwali tad-doża totali (radjuattiva) f’tessuti
kif ukoll ta’ karkassa residwali għandhom mill-anqas jitkejlu fit-tmiem talesperiment ta’ eskrezzjoni (eż. tipikament sa 7 ijiem wara doża jew anqas
skont x’tagħmel speċifikatament kimika għall-ittestjar). Meta ma tinstab
ebda kimika għall-ittestjar f’tessuti fi tmiem ta’ studju (eż. minħabba li lkimika għall-ittestjar setgħet kienet eliminata qabel intemm l-istudju
minħabba nofs ħajja qasira), għandha tingħata attenzjoni biex ma jkunx
hemm interpretazzjni ħażina tad-dejta. F’dan it-tip ta’ sitwazzjoni, id-distri
buzzjoni ta’ tessuti għandha tkun investigata fil-mument tal-konċentrazzjoni
massima tal-plażma/tad-demm tal-kimika għall-ittestjar (u/jew tal-metabo
lite) (Tmax) jew tar-rata massima ta’ eskrezzjoni tal-awrina, kif jixraq (ara
l-paragrafu 38). Barra dan, il-ġbir ta’ tessuti f’punti addizzjonali ta’ ħin
jista’ jkun meħtieġ biex jiddetermina d-distribuzzjoni ta’ tessuti tal-kimika
għall-ittestjar u/jew tal-metaboliti tagħha, biex jevalwa d-dipendenza fuq ilħin (fejn xieraq), biex jgħin biex ikun stabbilit bilanċ ta’ massa u/jew skont
kif ikun meħtieġ minn awtorità kompetenti. It-tessuti li għandhom jinġabru
jinkludu l-fwied, ix-xaħam, is-sistema GI, il-kilwa, il-milsa, id-demm kollu,
il-karkassa residwali, tessuti tal-organu mmirati u kwalunwke tessut ieħod
(eż. tirojde, l-eritroċiti, l-organi ta’ riproduzzjoni, il-ġidla, l-għajn (partiko
larment f’annimali bix-xagħar) ta’ sinifikanza potenzjali fl-evalwazzjoni
tossikoloġika tal-kimika għall-ittestjar. L-analiżi ta’ tessuti addizzjonali flistess punti ta’ ħin għandha tiġi kkunsidrata għall-utilizzazzjoni massima talannimali u fil-każ li t-tossiċità tal-organu mmirat tiġi osservata fl-istudji tattossiċità subkronaka u kronaka. Il-konċentrazzjoni residwali (raju attiva) u lproporzjonijiet ta’ tessut-għal-plażma (demm) għandhom jiġu rreġistrati
wkoll.

38. L-evalwazzjoni tad-distribuzzjoni ta’ tessuti f’punti addizzjonali ta’ ħin bħal
fil-ħin ta’ konċentrazzjoni massima ta’ plażma/demm (eż. Tmax) jew tar-rata
massima ta’ eskrezzjoni tal-awrina, miksuba mill-esperimenti rispettivi kine
tiċi tal-plażma/demm jew ta’ eskrezzjoni, tista’ wkoll tkun meħtieġa jew
mitluba minn awtorità kompetenti. Din l-informazzjoni tista’ tkun utli biex
wieħed jifhem it-tossiċità u l-potenzjal għal akkumulazzjoni u persistenza
ta’ kimika għall-ittestjar u ta’ metaboliti. Għandha tkun ipprovduta ġustifi
kazzjoni għal għażla ta’ teħid ta’ kampjuni; il-kampjuni għal analiżi ġene
ralment għandhom ikunu l-istess bħal dawk ta’ hawn fuq (ara l-paragrafu
37).
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39. Il-kwantifikazzjoni tar-radjuattività għal studji dwar distribuzzjoni ta’ tessuti
tista’ ssir billi jintużaw dissezzjoni ta’ organi, omoġenizzazzjoni, kombust
joni u/jew solubilizzazzjoni, segwiti bl-għadd ta’ xintillazzjonijiet likwidi
(LSC) ta’ residwi maqbudin. Ċerti tekniki, li bħalissa jinsabu f’diversi stadji
ta’ żvilupp, eż. awtoradjografija kwantitattiva tal-ġisem kollu u awtoradjo
grafija reċettriċi mikroskopika jistgħu jkunu utli biex tkun iddeterminata ddistribuzzjoni ta’ kimika għall-ittestjar f’organi u/jew f’tessuti (3) (4).

40. Għal rotot ta’ espożizzjoni minbarra orali, għandhom jinġabru tessuti speċi
fiċi u jkunu analizzati, bħal pulmuni fi studji ta’ inalazzjoni u ġilda fi studji
dermali. Ara l-paragrafi 74-78.

Metaboliżmu
41. Eskreta (u plażma, kif jixraq) għandhom jinġabru għal identifikazzjoni u
kwantifikazzjoni ta’ kimika għall-ittestjar u ta’ metaboliti mhux mibdulin kif
deskritt fil-paragrafi 44-49. Il-ġabra flimkien tal-eskreta biex tkun iffaċilitata
l-identifikazzjoni ta’ metaboliti fi grupp ta’ doża partikolari huwa aċċet
tabbli. It-teħid ta’ profil ta’ metaboliti minn kull perjodu ta’ żmien huwa
rrakkomandat. Iżda, jekk nuqqas ta’ kampjun u/jew radjuattività ma jħallux
li jsir dan, il-ġmigħ ta’ awrina u rawt f’diversi punti ta’ ħin ikun aċċettabbli
iżda l-ġmigħ fir-rigward tas-sessi jew tad-dożi kollha ma jkunx aċċettabbli.
Għandhom jintużaw metodi kwalitattivi u kwantitattivi biex ikunu analizzati
awrina, rawt, radjuattività skaduta minn annimali ttrattati, u bili jekk ikun
xieraq.

42. Għandhom isiru sforzi raġonevoli biex ikunu identifikati l-metaboliti kollha
li jkun hemm f’5 % jew aktar tad-doża amministrata u biex tkun ipprovduta
skema metabolika għall-kimika għall-ittestjar. Għandhom ikunu identifikati
kimiċi għall-ittestjar li kienu kkaratterizzati fl-eskreta bħala li jikkomprendu
5 % jew aktar tad-doża amministrata. Identifikazzjoni tirreferi għad-determi
nazzjoni strutturali eżatta ta’ komponenti. B’mod tipiku, identifikazzjoni
tinkiseb jew b’kokromatografija tal-metabolite bi standards magħrufin billi
jintużaw żewġ sistemi mhux bħal xulxin jew b’tekniki b’kapaċità għal
identifikazzjoni strutturali pożittiva bħal spettrometrija tal-massa, reżonanza
nukleari manjetika (NMR), eċċ. Fil-każ ta’ kokromatografija, tekniki kroma
tografiċi li jutilizzaw l-istess fażi stazzjonarja b’żewġ sistemi differenti ta’
solventi ma jitqisux li jkunu verifika adegwata ta’ żewġ metodi ta’ identità
ta’ metaboliti, minħabba li l-metodi ma jkunux indipendenti. Identifikaz
zjoni b’kokromatografija għandha tinkiseb billi jintużaw żewġ sistemi
mhux bħal xulxin, analitikament indipendenti bħal kromatografija ta’ saff
irqiq ta’ fażi kuntrarja u normali (TLC) u kromatografija likwida ta’ pres
tazzjoni għolja (HPLC). Sakemm is-separazzjoni kromatografika tkun ta’
kwalità adattata, f’dak il-każ ma tkunx meħtieġa konferma addizzjonali
b’mezzi spettroskopiċi. Alternattivament, identifikazzjoni mhux ambigwa
tista’ tinkiseb billi jintużaw metodi li jipprovdu informazzjoni strutturali
bħal: kromatografija likwida/spettrometrija tal-massa (LC-MS), jew kroma
tografija likwida/spettrometrija tal-massa tandem (LC-MS/MS), kromatogra
fija tal-gass/spettrometrija tal-massa (GC-MS), u spettrometrija NMR.

43. Jekk ma tkunx tista’ ssir identifikazzjoni ta’ metaboliti f’5 % jew aktar taddoża amministrata, għandha tingħata ġustifikazzjoni/spjegazzjoni fir-rapport
finali. Jista’ jkun xieraq li jkunu identifikati metaboliti li jkunu jirrappre
żentaw anqas minn 5 % tad-doża amministrata biex jinkiseb għarfien aħjar
tal-passaġġ metaboliku għall-valutazzjoni tal-periklu u/jew tar-riskju talkimika għall-ittestjar. Għandha tingħata konferma strutturali kull meta
jkun possibbli. Din tista’ tinkludi teħid ta’ profili fil-plażma jew fiddemm jew f’tessuti oħra.
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Eskrezzjoni
44. Ir-rata u l-kwantità ta’ eskrezzjoni tad-doża amministrata għandhom ikunu
ddeterminati billi jitkejjel il-perċentwali ta’ doża rkuprata (radjuattiva) millawrina, mir-rawt u mill-arja ta’ teħid tan-nifs ‘il barra. Din id-dejta tgħin
ukoll biex ikun stabbilit bilanċ ta’ massa. Il-kwantitajiet ta’ kimika għallittestjar (radjuattività) eliminati fl-awrina, fir-rawt u fl-arja ta’ teħid tan-nifs
‘il barra għandhom ikunu ddeterminati f’intervalli ta’ ħin adatti (ara l-para
grafi 47-49). Esperimenti ta’ doża ripetuta għandhom jitfasslu sewwa biex
jitħalla jkun hemm ġbir ta’ dejta ta’ eskrezzjoni biex jitħarsu l-għanijiet
deskritti fil-paragrafu 26. Dan jippermetti li jkun hemm paragun ma’ espe
rimenti ta’ doża waħda.

45. Jekk studju pilota jkun wera li ma jkun ħareġ bħala eskreta fl-arja ta’ teħid
tan-nifs ‘il barra ebda ammont sinifikanti ta’ kimika għall-ittestjar (radjuat
tività) (skont il-paragrafu 49), f’dak il-każ l-arja ta’ teħid tan-nifs ‘il barra
ma jkunx jeħtiġilha tinġabar fl-istudju definittiv.

46. Kull annimal għandu jitqiegħed f’unità metabolika separata għall-ġbir ta’
eskreta (awrina, rawt u arja ta’ teħid tan-nifs ‘il barra). Fit-tmiem ta’ kull
perjodu ta’ ġbir (ara l-paragrafi 47-49), l-unitajiet metaboliċi għandhom
jitlaħalħu b’solvent adattat (dan huwa magħruf bħala “ħasil tal-gaġġa”)
biex ikun żgurat irkupru massimu tal-kimika għall-ittestjar (radjuattività).
Il-ġbir ta’ eskreta għandu jintemm wara 7 ijiem, jew wara li mill-anqas
90 % tad-doża amministrata tkun ġiet irkuprata, skont liema minnhom jiġi
l-ewwel.

47. Il-kwantitajiet totali ta’ kimika għall-ittestjar (radjuattività) fl-awrina
għandhom ikunu ddeterminati f’mill-anqas żewġ punti ta’ ħin fl-ewwel
jum tal-ġbir, li wieħed minnhom għandu jkun f’24 siegħa wara d-dożaġġ,
u kuljum minn hemm ‘il quddiem sakemm jintemm l-istudju. Ix-xewqa hija
li l-għażla tkun ta’ aktar minn żewġ punti ta’ teħid ta’ kampjuni fl-ewwel
jum (eż. fis-6, fit-12 u fl-24 siegħa). Ir-riżultati ta’ studji pilota għandhom
ikunu analizzati għal informazzjoni dwar punti ta’ ħin alternattivi jew ad
dizzjonali biex isir il-ġbir. Għandu jkun ipprovdut motiv għal skedi ta’ ġbir.

48. Il-kwantitajiet totali ta’ kimika għall-ittestjar (radjuattività) f’rawt għandhom
ikunu ddeterminati fuq bażi ta’ kull jum li tibda fl-24 siegħa wara d-dożaġġ
sakemm jintemm l-istudju, jekk studji pilota ma jissuġġerux punti ta’ ħin
alternattivi jew addizzjonali għal ġbir. Għandu jkun ipprovdut motiv għal
skedi ta’ ġbir alternattivi.

49. Il-ġbir ta’ CO2 skadut u ta’ materjali volatili oħra jista’ jitwaqqaf f’esperi
ment ta’ studju partikolari meta anqas minn 1 % tad-doża amministrata
tinstab fl-arja ta’ teħid tan-nifs ‘il barra matul perjodu ta’ ġbir ta’ 24 siegħa.

Studji ta’ Perkors ta’ Żmien
Kinetika ta’ Plażma/Demm
50. Il-fini ta’ dawn l-istudji huwa li jinkisbu stimi ta’ parametri bażiċi ta’ TK
[eż. nofs ħajja Cmax, Tmax, (t1/2), AUC] għall-kimika għall-ittestjar. Dawn listudji jistgħu jsiru b’doża waħda jew, x’aktarx, b’żewġ dożi jew aktar. Iddożi għandhom ikunu stabbiliti skont kif ikunu ddeterminati min-natura talesperiment u/jew skont il-kwistjoni li tkun qed tiġi indirizzata. Tista’ tkun
meħtieġa dejta kinetika biex ikunu solvuti kwistjonijiet bħad-disponibbiltà
bijoloġika tal-kimika għall-ittestjar u/jew biex ikun iċċarat l-effett ta’ doża
fuq ikklirjar (eż. biex ikun iċċarat jekk ikklirjar ikunx issaturat b’mod li
jkun jiddependi minn doża).

51. Għal dawn l-istudji għandu jintuża mhux anqas minn erba’ annimali ta’ sess
wieħed għal kull grupp ta’ doża. Għandha tingħata ġustifikazzjoni għas-sess
tal-annimali użat. Għandu jitqies l-użu taż-żewġ sessi (erba’ rġiel u erba’
nisa) jekk ikun hemm evidenza li ssostni differenzi sustanzjali fit-tossiċità
b’rabta mas-sessi.
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52. Wara li tkun amministrata l-kimika għall-ittestjar (b’tikketta radjoloġika),
għandhom jinkisbu kampjuni tad-demm minn kull annimal f’punti adatti
ta’ ħin bl-użu ta’ metodoloġija xierqa ta’ teħid ta’ kampjuni. Il-volum u
l-għadd ta’ kampjuni tad-demm li jistgħu jinkisbu minn kull annimal jistgħu
jkunu llimitati minn effetti potenzjali ta’ teħid ripetut ta’ kampjuni fuq issaħħa/il-fiżjoloġija u/jew fuq is-sensittività tal-metodu analitiku. Kampjuni
għandhom ikunu analizzati għal kull annimal għalih waħdu. F’xi ċirkostanzi
(eż. karatterizzazzjoni ta’ metaboliti), jista’ jkun meħtieġ li jinġemgħu
kampjuni minn aktar minn annimal wieħed. Kampjuni miġmugħin
għandhom ikunu identifikati b’mod ċar u għandha tingħata spjegazzjoni
għall-ġabra flimkien. Jekk tintuża kimika għall-ittestjar b’tikketta radjolo
ġika, analiżi tar-radjuattività totali li jkun hemm tista’ tkun adegwata. Jekk
ikun hekk, radjuattività totali għandha tkun analizzata fid-demm u filplażma kollha jew fil-plażma u fiċ-ċelluli ħomor tad-demm biex titħalla
ssir kalkulazzjoni tal-proporzjon ta’ demm/plażma. F’ċirkostanzi oħra
jistgħu jkunu meħtieġa investigazzjonijiet aktar speċifiċi li jkunu jeħtieġu
l-identifikazzjoni ta’ kompost u/jew ta’ metaboliti prinċipali, jew ikun
meħtieġ li jkun ivvalutat it-tgħaqqid ta’ proteini.

Tessuti Kinetiċi Oħra
53. L-għan ta’ dawn l-istudji huwa li tinkiseb informazzjoni dwar il-perkors ta’
żmien biex ikunu indirizzati affarijiet relatati ma’ kwistjonijiet bħal modalità
tossika ta’ azzjoni, akkumulazzjoni bijoloġika u persistenza bijoloġika
permezz ta’ determinazzjoni ta’ livelli ta’ kimika għall-ittestjar f’diversi
tessuti. L-għażla ta’ tessuti u l-għadd ta’ punti ta’ ħin evalwati jkunu jidde
pendu mill-kwistjoni li jkollha tkun indirizzata u mid-database tossikoloġika
għall-kimika għall-ittestjar. It-tifsila ta’ dawn l-istudji addizzjonali ta’ tessuti
kinetiċi għandha tqis informazzjoni miġbura kif deskritt fil-paragrafi 37-40.
Dawn l-istudji jistgħu jinvolvu dożaġġ wieħed jew ripetut. Għandu jkun
ipprovdut motiv dettaljat għall-approċċ użat.

54. Raġunijiet biex isiru studji oħra dwar tessuti kinetiċi jistgħu jinkludu:

— Evidenza ta’ nofs ħajja tad-demm estiża, li tindika li jista’ jkun hemm
akkumulazzjoni tal-kimika għall-ittestjar f’diversi tessuti jew

— interess li wieħed jara jekk ikunx inkiseb livell ta’ stat regolari f’tessuti
speċifiċi (eż. fi studji dwar dożaġġ ripetut; ukoll jekk ikun jidher li
nkiseb livell ta’ demm fi stat regolari ta’ kimika għall-ittestjar, jista’
jkun hemm interess li jkun aċċertat li jkun intlaħaq livell ta’ stat regolari
f’tessuti mmirati).

55. Għal dawn it-tipi ta’ studji dwar perkors ta’ żmien, għandha tkun amminis
trata doża orali xierqa ta’ kimika għall-ittestjar lil mhux anqas minn erba’
annimali għal kull doża għal kull punt ta’ ħin, u l-perkors ta’ żmien ta’
distribuzzjoni jkun immonitorjat f’tessuti magħżulin. Jista’ jintuża sess
wieħed biss, sakemm ma tkunx osservata tossiċità speċifika għall-ġeneru.
Jekk ikunux analizzati radjuattività totali jew kimika u/jew metaboliti prin
ċipali jkun jiddependi wkoll mit-tessut li jkun qed jiġi eżaminat. Għandha
ssir valutazzjoni ta’ distribuzzjoni ta’ tessuti bl-użu ta’ tekniki adatti.

Induzzjoni/Inibizzjoni ta’ Enzimi
56. Studji li jindirizzaw l-effetti li jista’ jkun hemm ta’ induzzjoni/inibizzjoni ta’
enzimi jew ta’ trasformazzjoni bijoloġika ta’ kimika għall-ittestjar li tkun
qed tiġi studjata jistgħu jkunu meħtieġa f’każ wieħed jew aktar li ġejjin:

1. L-evidenza li jkun hemm tkun tindika relazzjoni bejn trasformazzjoni
bijoloġika ta’ kimika għall-ittestjar u tossiċità msaħħa;

2. Id-dejta li jkun hemm dwar tossiċità tkun tindika relazzjoni mhux lineari
bejn doża u metaboliżmu;
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3. Ir-riżultati ta’ studji dwar identifikazzjoni ta’ metaboliti juru identifikaz
zjoni ta’ metabolite li tista’ tkun tossika li setgħet kienet prodotta minn
passaġġ ta’ enzima miġjuba mill-kimika għall-ittestjar;

4. Fi spjegazzjoni ta’ effetti li jkun ippostulat li jkollhom rabta ma’ feno
mini ta’ induzzjoni ta’ enzimi;

5. Jekk ikunu osservati tibdiliet tossikoloġiċi sinifikanti fil-profil metabo
liku tal-kimika għall-ittestjar permezz ta’ esperimenti in vitro jew in vivo
fi speċijiet jew f’kundizzjonijiet differenti, tista’ tkun meħtieġa karatte
rizzazzjoni tal-enzima/i involuta/i (eż. enzimi tal-Fażi I bħal isoenzimi
tas-sistema ta’ ossiġenażi mono li jkunu jiddependu minn Ċitokromju
P450, enzimi tal-Fażi II bħal isoenzimi ta’ sulfotransferażi jew glucuro
nosyl trasferimentażi ta’ difosfat tal-uridina jew kull enzima rilevanti
oħra). Din l-informazzjoni tista’ tintuża biex tkun evalwata l-pertinenza
ta’ estrapolazzjonijiet minn speċi għal speċi.

57. Għandhom jintużaw protokolli xierqa ta’ studji biex tkun evalwata kimika
għall-ittestjar relatata ma’ bidliet f’TK, ivvalidati u ġġustifikati bħala tajbin.
Eżempji ta’ tifsiliet ta’ studji jikkonsistu f’dożaġġ ripetut b’kimika għallittestjar mingħajr tikketta, segwiti b’doża waħda b’tikketta radjoloġika fl-14il jum, jew b’dożaġġ ripetut b’kimika għall-ittestjar b’tikketta radjoloġika u
b’teħid ta’ kampjuni fl-1, fis-7 u fl-14-il jum għal determinazzjoni ta’ profili
ta’ metaboliti. Dożaġġ ripetut b’kimika għall-ittestjar b’tikketta radjoloġika
jista’ wkoll jipprovdi informazzjoni dwar akkumulazzjoni bijoloġika (ara lparagrafu 26).

APPROĊĊI SUPPLIMENTARI
58. Approċċi supplimentari lil hinn mill-esperimenti in vivo deskritti f’dan ilMetodu ta’ Ttestjar jistgħu jipprovdu informazzjoni utli dwar l-assorbiment,
id-distribuzzjoni, il-metaboliżmu jew l-eliminazzjoni ta’ kimika għallittestjar f’ċerti speċijiet.

Użu ta’ informazzjoni in vitro
59. Jistgħu jkunu indirizzati diversi mistoqsijiet dwar il-metaboliżmu tal-kimika
għall-ittestjar fi studji in vitro billi jintużaw sistemi ta’ ttestjar adatti. Jistgħu
jintużaw epatoċiti li jkunu għadhom kif ġew iżolati jew li kienu f’kultura u
frazzjonijiet subċellulari (eż. mikrożomi u ċitosoli jew frazzjoni S9) millfwied biex ikunu studjati metaboliti li jista’ jkun hemm. Metaboliżmu lokali
fl-organu mmirat, eż. il-pulmun, jista’ jkun ta’ interess għall-valutazzjoni
tar-riskju. Għal dawn l-għanijiet, frazzjonijiet mikrosomali ta’ tessuti
mmirati jistgħu jkunu utli. Studji dwar mikrożomi jistgħu jkunu utli biex
ikunu indirizzati differenzi potenzjali dwar ġeneru u stadji tal-ħajja u biex
ikunu kkaratterizzati parametri ta’ enzimi (Km u Vmax) li jistgħu jkunu ta’
għajnuna fil-valutazzjoni ta’ dipendenza fuq doża ta’ metaboliżmu b’rabta
ma’ livell ta’ konċentrazzjoni. Flimkien ma’ dan, mikrożomi jistgħu jkunu
utli biex ikunu identifikati l-enżimi mikrosomali speċifiċi involuti fil-meta
boliżmu tal-kimika għall-ittestjar li jistgħu jkunu rilevanti f’estrapolazzjoni
ta’ speċijiet (ara wkoll il-paragrafu 56). Il-potenzjal għal induzzjoni ta’
trasformazzjoni bijoloġika jista’ wkoll ikun eżaminat billi jintużaw frazzjo
nijiet subċellulari tal-fwied (eż. mikrożomi u ċitosoli) tal-annimali ttrattati
minn qabel bil-kimika għall-ittestjar ta’ interess, in vitro permezz ta’ studji
dwar induzzjoni ta’ epatoċite jew minn linji speċifiċi ta’ ċelluli li jkunu
jesprimu enzimi rilevanti. F’ċerti ċirkostanzi u f’kundizzjonijiet xierqa, fraz
zjonijiet subċellulari li jkunu ġejjin minn tessuti tal-bniedem jistgħu jitqiesu
biex jintużaw biex ikunu ddeterminati differenzi li jista’ jkun hemm ta’
speċijiet fi trasformazzjoni bijoloġika. Ir-riżultati minn investigazzjonijiet
in vitro jistgħu wkoll ikunu utli fl-iżvilupp ta’ mudelli PBTK (5).
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60. Studji ta’ assorbiment dermali in vitro jistgħu jipprovdu informazzjoni
supplimentari biex ikun ikkaratterizzat assorbiment (6).

61. Kulturi ta’ ċelluli primarji minn ċelluli tal-fwied u ftieti friski ta’ tessuti
jistgħu jintużaw biex ikunu indirizzati mistoqsijiet simili dwar mikrożomi
tal-fwied. F’ċerti każijiet, jista’ jkun possibbli jitwieġbu mistoqsijiet speċi
fiċi billi jintużaw linji ta’ ċelluli b’espressjoni definita tal-enzima rilevanti
jew b’linji ta’ ċelluli maħdumin. F’certi każijiet, jista’ jkun utli li jkunu
studjati l-inibizzjoni u l-induzzjoni ta’ isożimi speċifiċi ta’ ċitokromju P450
(eż. CYP1A1, 2E1, 1A2 u oħrajn) u/jew enżimi tal-Fażi II mill-kompost
prinċipali billi jintużaw studji in vitro. Informazzjoni miksuba tista’ tkun utli
għal komposti strutturati bl-istess mod.

Użu ta’ Dejta Tossikokinetika minn Studji dwar Tossiċità bħala Infor
mazzjoni Komplimentari
62. Analiżi ta’ kampjuni ta’ demm, tessuti u/jew eskreta miksubin meta jkun
qed isir kull studju ieħor dwar tossiċità tista’ tipprovdi dejta dwar dispo
nibbiltà bijoloġika, bidliet f’konċentrazzjoni ta’ plażma f’waqtha (AUC,
Cmax), potenzjal għal akkumulazzjoni bijoloġika, rati ta’ kklirjar u tibdiliet
fil-ġeneru jew fi stadji tal-ħajja fil-metaboliżmu u fil-kinetika.

63. Konsiderazzjoni tat-tifsila tal-istudju tista’ tintuża biex jitwieġbu mistoqsijiet
relatati ma’: saturazzjoni ta’ assorbiment, trasformazzjoni bijoloġika jew
passaġġi ta’ eskrezzjoni f’livelli ta’ dożi ogħla; it-tħaddim ta’ passaġġi
metaboliċi ġodda f’dożi ogħla u l-limitazzjoni ta’ metaboliti tossiċi għal
dożi ogħla.

64. Konsiderazzjonijiet oħra dwar valutazzjoni tal-periklu jistgħu jinkludu
kwistjonijiet bħal:

— Sensittività relatata mal-età minħabba differenzi fl-istatus tal-limitu bejn
demm u moħħ, kilwa u/jew kapaċitajiet ta’ diżintossifikazzjoni;

— Sensittività ta’ subpopolazzjoni minħabba differenzi f’kapaċitajiet ta’
trasformazzjoni bijoloġika jew differenzi oħra ta’ TK;

— Kemm tkun l-espożizzjoni tal-fetu minn trasferiment ta’ kimiċi millplaċenta jew tal-wild ġdid mill-irdigħ.

Użu ta’ Mudellar Tossikokinetiku
65. Mudelli tossikokinetiċi jistgħu jkunu utli għal diversi aspetti ta’ valutazzjoni
tal-periklu u tar-riskju bħal, pereżempju fit-tbassir ta’ espożizzjoni sistemika
u ta’ doża għal tessuti interni. Barra dan, jistgħu jkunu indirizzati mistoqsi
jiet dwar modalità ta’ azzjoni, u dawk il-mudelli jistgħu jipprovdu bażi għal
estrapolazzjoni ma’ speċijiet, rotot ta’ espożizzjoni, xejriet ta’ dożaġġ, u
għal valutazzjoni tar-riskju għal bniedem. Dejta utli biex ikunu żviluppati
mudelli ta’ PBTK għal kimika għall-ittestjar f’kull speċi partikolari jinkludu
1) koeffiċjenti ta’ partizzjoni, 2) kostanti ta’ kimika bijoloġika u parametri
fiżjoloġiċi, 3) parametri ta’ assorbiment speċifiċi għal rotta u 4) dejta kineta
in vivo għal evalwazzjoni ta’ mudelli [eż. parametri ta’ kklirjar għal
passaġġi ta’ eskrezzjoni (> 10 %), Km u Vmax għal metaboliżmu]. Id-dejta
ta’ esperimenti użata fi żvilupp ta’ mudelli għandha tkun iġġenerata
b’metodi xjentifikament tajbin, u r-riżultati tal-mudelli għandhom ikunu
vvalidati. Parametri speċifiċi għal kimiċi u għal speċijiet bħal rati ta’ assor
biment, partizzjoni ta’ tessuti tad-demm u kostanti ta’ rati metaboliċi sikwit
ikunu ddeterminati biex jiffaċilitaw żvilupp ta’ mudelli mhux kompartimen
tali jew mudelli b’bażi fiżjoloġika (7).
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DEJTA U RAPPURTAR
66. Huwa rrakkomandat li r-rapport tal-istudju jkun jinkludi werrej.

Korp tar-Rapport
67. Il-korp tar-rapport għandu jinkludi informazzjoni koperta minn dan ilMetodu ta’ Ttestjar organizzata f’taqsimiet u paragrafi kif ġej:

Sommarju
68. Din it-taqsima tar-rapport tal-istudju għandha tinkludi sommarju tat-tifsila
tal-istudju u deskrizzjoni ta’ metodi użati. Għandha tagħti wkoll prominenza
lis-sejbiet ewlenin dwar bilanċ ta’ massa, in-natura u l-kobor tal-metaboliti,
residwu ta’ tessuti, rata ta’ kklirjar, potenzjal għal akkumulazzjoni bijolo
ġika, differenzi sesswali, eċċ. Is-sommarju għandu jkun ippreżentat b’det
talji suffiċjenti biex titħalla ssir evalwazzjoni tas-sejbiet.

Daħla
69. Din it-taqsima tar-rapport għandha tinkludi l-għanijiet tal-istudju, il-motiv u
t-tifsila, kif ukoll referenzi adatti u informazzjoni storika bħala sfond.

Materjali u Metodi
70. Din it-taqsima tar-rapport għandha tinkludi deskrizzjonijiet dettaljati talinformazzjoni kollha pertinenti, inklużi:

(a) Kimika għall-Ittestjar

Din is-subtaqsima għandha tinkludi identifikazzjoni tal-kimika għallittestjar: l-isem tal-kimika, l-istruttura molekulari, id-determinazzjoni
kwalitattiva u kwantitattiva tal-kompożizzjoni kimika tagħha, il-purezza
kimika u kull meta jkun possibbli, it-tip u l-kwantitajiet ta’ kull impu
rezza. Għandha tinkludi wkoll informazzjoni dwar proprjetajiet fiżiċi/
kimiċi, inkluż l-istat fiżiku, lewn, solubilità gross u/jew koeffiċjent talpartizzjoni, stabbiltà, u fejn xieraq, korrużività. Jekk tkun applikabbli,
għandha tingħata informazzjoni dwar isomeri. Jekk il-kimika għallittestjar tkun b’tikketta radjoloġika, f’din is-subtaqsima għandha tkun
inkluża informazzjoni dwar dan li ġej: it-tip ta’ radjonuklid, il-pożiz
zjoni tat-tikketta, attività speċifika u purezza radjukimika.

Għandhom ikunu ddikjarati t-tip jew id-deskrizzjoni ta’ kull vejjikolu,
dilwent, aġent ta’ sospensjoni u emulsifikatur jew materjal ieħor użati
biex tkun amministrata l-kimika għall-ittestjar.

(b) Annimali tat-Test

Din is-subtaqsima għandha tinkludi informazzjoni dwar l-annimali tattest, inklużi għażla u ġustifikazzjoni għal speċi, razza u età meta jibda listudju, sess, kif ukoll piż tal-ġisem, stat ta’ saħħa u trobbija tal-anni
mali.

(c) Metodi

Din is-subtaqsima għandha tinkludi dettalji tat-tifsila tal-istudju u lmetodoloġija użata. Għandha tinkludi deskrizzjoni ta’:

(1) Ġustifikazzjoni għal kull modifika ta’ rotta ta’ espożizzjoni u
kundizzjonijiet ta’ espożizzjoni, jekk applikabbli;
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(2) Ġustifikazzjoni għal għażla ta’ livelli ta’ doża;
(3) Deskrizzjoni ta’ studji pilota użati fit-tifsila sperimentali tal-istudji
ta’ segwitu, jekk applikabbli. Għandha tkun sottomessa dejta ta’
sostenn tal-istudju pilota;
(4) Kif tkun tħejjiet is-soluzzjoni tad-dożaġġ u t-tip ta’ solvent jew
vejjikolu użat, jekk ikun hemm;
(5) Għadd ta’ gruppi ta’ trattament u għadd ta’ annimali għal kull
grupp;
(6) Livelli ta’ dożaġġ u volum (u attività speċifika tad-doża meta
tintuża r-radjuattività);
(7) Rotta/rotot u metodi ta’ amministrazzjoni;
(8) Frekwenza ta’ dożaġġ;
(9) Perjodu ta’ sawm (jekk użat);
(10) Radjuattività totali għal kull annimal;
(11) Maniġġar tal-annimali;
(12) Ġbir u maniġġar ta’ kampjuni;
(13) Metodi analitiċi użati għal separazzjoni, kwantifikazzjoni u identi
fikazzjoni ta’ metaboliti;
(14) Limitu ta’ detezzjoni għall-metodi użati;
(15) Il-kejlijiet u proċeduri sperimentali oħra użati (inkluża validazzjoni
ta’ metodi għal analiżi ta’ metaboliti).
(d) Analiżi ta’ Statistika
Jekk tintuża analiżi ta’ statistika biex ikunu analizzati s-sejbiet talistudju, f’dak il-każ għandha tkun inkluża informazzjoni suffiċjenti
dwar il-metodu ta’ analiżi u l-programm tal-kompjuter użat, biex revi
żur/statistiku indipendenti jkun jista’ jevalwa mill-ġdid u jibni mill-ġdid
l-analiżi.
Fil-każ ta’ studji ta’ mudellar ta’ sistemi bħal PBTK, il-preżentazzjoni
ta’ mudelli għandha tinkludi deskrizzjoni sħiħa tal-mudell biex jitħallew
isiru rikostruzzjoni u validazzjoni indipendenti tal-mudell (ara l-para
grafu 65 u l-Appendiċi: Definizzjonijiet).
Riżultati
71. Id-dejta kollha għandha tinġabar fil-qosor u tiġi ttabulata b’evalwazzjoni
xierqa ta’ statistika u deskritta fit-test ta’ din it-taqsima. Dejta ta’ radjuatti
vità magħduda għandha tinġabar fil-qosor u tkun ippreżentata kif jixraq
għall-istudju, tipikament bħala ekwivalenti ta’ mikrogrammi jew milli
grammi għal kull massa ta’ kampjun, għalkemm ikunu jistgħu jintużaw
unitajiet oħra. Din it-taqsima għandha tinkludi illustrazzjonijiet grafiċi tassejbiet, riproduzzjoni ta’ dejta kromatografika u spettrometrika rappreżen
tattiva, identifikazzjoni ta’ metaboliti/kwantifikazzjoni u passaġġi metaboliċi
proposti, inkluża struttura molekulari ta’ metaboliti. Flimkien ma’ dan, f’din
it-taqsima għandha tkun inkluża l-informazzjoni li ġejja, jekk tkun tapplika:
(1) Kwantità u perċentwali ta’ rkupru ta’ radjuattività fl-awrina, rawt, arja
ta’ teħid tan-nifs ‘il barra, u ħasil tal-gaġeġ mill-awrina u r-rawt.
— Għal studji dermali, inkludi wkoll dejta dwar irkupru ta’ kimika
għall-ittestjar minn ġilda ttrattata, minn ħasil ta’ ġlud u minn
radjuattività residwali fl-apparat li jgħatti l-ġilda u mill-unità meta
bolika, u inkludi wkoll riżultati tal-istudju dwar ħasil dermali. Għal
aktar diskussjoni, ara l-paragrafi 74-77.
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— Għal studji ta’ inalazzjoni, inkludi wkoll dejta dwar irkupru ta’
kimika għall-ittestjar minn pulmuni u tessuti nażali (8). Għal aktar
diskussjoni, ara l-paragrafu 78.

(2) Id-distribuzzjoni ta’ tessuti tkun irrappurtata bħala perċentwali tad-doża
amministrata u tal-konċentrazzjoni (ekwivalenti ta’ mikrogrammi għal
kull gramma ta’ tessuti), u proporzjonijiet ta’ tessut ma’ demm u ta’
tessut ma’ plażma;

(3) Bilanċ ta’ materjali żviluppat minn kull studju li jinvolvi l-analiżi ta’
tessuti tal-ġisem u eskreta;

(4) Konċentrazzjonijiet ta’ plażma u parametri tossikokinetiċi (disponibbiltà
bijoloġika, AUC, Cmax, Tmax, ikklirjar, nofs ħajja) wara amministrazz
joni mir-rotta/rotot rilevanti ta’ espożizzjoni;

(5) Rata u ammont ta’ assorbiment tal-kimika għall-ittestjar wara amminis
trazzjoni mir-rotta/rotot ta’ espożizzjoni;

(6) Kwantitajiet tal-kimika għall-ittestjar u ta’ metaboliti (irrapportati bħala
perċentwali tad-doża amministrata) miġburin fl-eskreta;

(7) Referenza għal dejta fl-appendiċi li jkun fiha dejta dwar annimali indi
vidwalment għall-punti kollha ta’ tmiem ta’ kejlijiet (eż. amministrazz
joni ta’ doża, rkupru ta’ perċentwali, konċentrazzjonijiet, parametri ta’
TK, eċċ);

(8) Figura bil-passaġġi metaboliċi proposti u l-istrutturi molekulari tal-meta
boliti.

Diskussjoni u Konlużjonijiet
72. F’din it-taqsima l-awtur għandu:

(1) Jipprovdi passaġġ metaboliku propost ibbażat fuq ir-riżultati tal-meta
boliżmu u fuq id-dispożizzjoni tal-kimika għall-ittestjar;

(2) Jiddiskuti kull speċi u differenzi sesswali potenzjali dwar id-dispożiz
zjoni u/jew trasformazzjoni bijoloġika tal-kimika għall-ittestjar;

(3) Jittabula u jiddiskuti l-identifikazzjoni u l-kobor tal-metaboliti, ir-rati ta’
kklirjar, il-potenzjal għal akkumulazzjoni bijoloġika u l-livell ta’ residwi
ta’ tessuti ta’ ġenitur u/jew metabolite/i), kif ukoll bidliet, jekk ikun
hemm, dipendenti minn doża f’parametri ta’ TK, kif ikun jixraq;

(4) Jintegra f’din it-taqsima kull dejta ta’ TK rilevanti miksuba waqt li
kienu qed isiru studji dwar tossiċità;

(5) Jipprovdi konklużjoni qasira li s-sejbiet tal-istudju jkunu jistgħu jsost
nuha;

(6) Iżid it-Taqsimiet (skont il-ħtieġa jew kif ikun jixraq).

73. Taqsimiet addizzjonali għandhom jintużaw biex tiddaħħal informazzjoni
bibliografika ta’ sostenn, tabelli, figuri, appendiċijiet, eċċ.
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ROTOT ALTERNATTIVI TA’ ESPOŻIZZJONI
Dermali
Trattament Dermali
74. Din it-taqsima tipprovdi informazzjoni speċifika dwar investigazzjoni tastossikokinetika tal-kimika għall-ittestjar bir-rotta dermali. Għall-assorbiment
dermal, għandu jiġi kkonsutat l-kapitolu B.44 ta’ dan l-Anness [Assorbi
ment tal-ġilda: il-metodu in vivo (9)]. Għal punti ta’ tmiem oħra bħal
distribuzzjoni u metaboliżmu, jista’ jintuża dan il-Metodu ta’ Ttestjar
B.36. Għandu jintuża livell wieħed jew aktar ta’ doża għall-kimika għallittestjar fit-trattament dermali. Il-kimika għall-ittestjar (eż. pura, dilwita jew
materjal ifformulat li jkun fih il-kimika għall-ittestjar li tkun applikata fuq
il-ġilda) għandha tkun l-istess (jew sostitut realistiku) bħal dik li għaliha lbnedmin jew speċi potenzjali oħra mmirata jistgħu jkunu esposti. Il-livell ta’
doża għandu jintgħażel skont il-paragrafi 20-26 ta’ dan il-Metodu ta’
Ttestjar. Fatturi li jistgħu jitqiesu għal għażla ta’ doża dermali jinkludu
espożizzjoni mistennija mill-bniedem u/jew dożi li fihom tkun ġiet osservata
tossiċità fi studji oħra dermali dwar tossiċità. Id-doża dermali għandha
tinħall, jekk ikun meħtieġ, f’vejjikolu adattat u tkun applikata f’volum
adegwat biex iwassal id-dożi. Ftit qabel l-ittestjar, il-pil għandu jitqasqas
mill-erja dorsali tat-tronk tal-annimali tat-test. Jista’ jintuża t-taqxir, iżda dan
għandu jsir madwar 24 siegħa qabel it-test. Meta l-pil ikun qed jitqasqas
jew jitqaxxar, wieħed għandu joqgħod attent biex jevita li jisloħ il-ġilda,
ħaġa li tista’ tibdel l-permeabbiltà tagħha. Madwar 10 % tal-wiċċ tal-ġisem
għandu jitneħħielu kollox minn fuqu biex tkun applikata l-kimika għallittestjar. Għal kimiċi tossiċi ħafna, l-erja tal-wiċċ koperta tista’ tkun anqas
minn madwar 10 %, iżda kemm jista’ jkun ħafna mill-erja għandha tkun
koperta b’rita rqiqa u uniformi. L-istess erja tal-wiċċ tat-trattament għandha
tintuża għall-gruppi tat-testijiet dermali kollha. L-erjas li tkun ingħatat
hilhom doża għandhom jitħarsu b’kopertura adattata li tinżamm ferma
f’postha. L-annimali għandhom jitqiegħdu f’posthom individwalment.

75. Għandu jsir studju dwar ħasil dermali biex ikun ivvalutat l-ammont taddoża applikata tal-kimika għall-ittestjar li jkun jista’ jitneħħa mill-ġilda billi
l-erja tal-ġilda ttrattata tinħasel b’sapun ħafif u ilma. Dan l-istudju jista’
jgħin ukoll biex ikun stabbilit bilanċ ta’ massa meta l-kimika għall-ittestjar
tkun amministrata bir-rotta dermali. Għal dan l-istudju ta’ ħasil dermali
għandha tkun applikata doża waħda tal-kimika għall-ittestjar lil żewġ anni
mali. L-għażla tal-livell tad-doża jkun skont il-paragrafu 23 ta’ dan ilMetodu ta’ Ttestjar (ara wkoll il-paragrafu 76 għal diskussjoni dwar ħin
ta’ kuntatt mal-ġilda). L-ammonti ta’ kimika għall-ittestjar irkuprati waqt ilħasil għandhom ikunu ddeterminati biex tkun ivvalutata l-effikaċja tat-tneħ
ħija tal-kimika għall-ittestjar bil-proċedura tal-ħasil.

76. Sakemm ma tkunx tista’ ssir minħabba l-possibbiltà ta’ korrużjoni, il-kimika
għall-ittestjar għandha tkun applikata u tinżamm fuq il-ġilda għal minimu
ta’ 6 sigħat. Meta tkun ser titneħħa l-kopertura, l-erja ttrattata għandha
tinħasel skont il-proċedura li l-profil tagħha jinsab fl-istudju dwar il-ħasil
dermali (ara l-paragrafu 75). Kemm il-kopertura kif ukoll il-ħasil għandhom
ikunu analizzati għall-kimika għall-ittestjar residwali. Meta jintemmu listudji, kull annimal għandu jinqatel b’mod uman skont (2), u l-ġilda ttrat
tata titneħħa. Parti adattata mill-ġilda ttrattata għandha tkun analizzata biex
tkun iddeterminata l-kimika għall-ittestjar residwali (radjuattività).

77. Għall-valutazzjoni tossikokinetika ta’ farmaċewtiċi jistgħu jkunu meħtieġa
proċeduri different, skont is-sistema regolatorja xierqa.
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Inalazzjoni
78. Għandha tintuża konċentrazzjoni waħda (jew aktar jekk ikun meħtieġ) ta’
kimika għall-ittestjar. Il-konċentrazzjoni għandha tintgħażel skont il-para
grafi 20-26 ta’ dan il-Metodu ta’ Ttestjar. Trattamenti ta’ inalazzjoni
għandhom isiru billi jintuża apparat għal “kon tal-imnieħer” jew għal “ras
biss” biex ma jitħalliex ikun hemm assorbiment minn rotot ta’ espożizzjoni
alternati (8). Jekk jintużaw kundizzjonijiet oħra ta’ espożizzjoni ta’ inalaz
zjoni, il-ġustifikazzjoni għall-modifika għandha tkun iddokumentata. Iddurata ta’ espożizzjoni b’inalazzjoni għandha tkun iddefinita; espożizzjoni
tipika ddum bejn 4 u 6 sigħat.
LETTERATURA:
(1) OECD (2009). Preliminary Review of OECD Test Guidelines for their
Applicability to Manufactured Nanomaterials, Series on the Safety of Manu
factured Nanomaterials No. 15, ENV/JM/MONO(2009)21, OECD, Paris.
(2) OECD (2000). Guidance Document on Recognition, Assessment and Use of
Clinical Signs as Humane Endpoints for Experimental Animals Used in
Safety Evaluation; Environmental Health and Safety Publications, Series
on Testing and Assessment N°19, ENV/JM/MONO(2000), OECD, Paris.
(3) Solon E G, Kraus L (2002). Quantitative whole-body autoradiography in
the pharmaceutical industry; Survey results on study design, methods, and
regulatory compliance, J Pharm and Tox Methods 46: 73-81.
(4) Stumpf WE (2005). Drug localization and targeting with receptor micros
copic autoradiography. J. Pharmacological and Toxicological Methods 51:
25-40.
(5) Loizou G, Spendiff M, Barton HA, Bessems J, Bois FY, d’Yvoire MB,
Buist H, Clewell HJ 3rd, Meek B, Gundert-Remy U, Goerlitz G, Schmitt
W. (2008). Development of good modelling practice for physiologically
based pharmacokinetic models for use in risk assessment: The first steps.
Regulatory Toxicology and Pharmacology 50: 400 – 411.
(6) Il-Kapitolu B.45 ta’ dan l-Anness: Assorbiment mill-Ġilda: Metodu In
Vitro.
(7) IPCS (2010). Characterization and application of Physiologically-BasedP
harmacokinetic Models in Risk Assessment. IPCS Harmonization Project
Document No 9. Geneva, World Health Organization, International
Programme on Chemical Safety.
(8) OECD (2009). Guidance Document on Acute Inhalation Toxicity Testing,
Series on Testing and Assessment No. 39, ENV/JM/MONO(2009)28,
OECD, Paris.
(9) Il-Kapitolu B.44 ta’ dan l-Anness: Assorbiment mill-Ġilda: Metodu In Vivo.
(10) Barton HA, et al. (2006). The Acquisition and Application of Absorption,
Distribution, Metabolism, and Excretion (ADME) Data in Agricultural
Chemical Safety Assessments, Critical Reviews in Toxicology 36: 9-35.
(11) Gibaldi M and Perrier D, (1982), Pharmacokinetics, 2nd edition, Marcel
Dekker, Inc., New York.
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Appendiċi
DEFINIZZJONIJIET
Assorbiment: Proċess(i) ta’ użu ta’ kimiċi fi u madwar it-tessuti. Assorbiment
jirreferi għall-kompost prinċipali u l-metaboliti kollha tiegħu. Ma għandux ikun
konfuż ma’ “disponibbiltà bijoloġika”.
Akkumulazzjoni (Akkumulazzjoni bijoloġika): Żieda fl-ammont ta’ kimika
għall-ittestjar tul iż-żmien f’tessuti (is-soltu tessuti xaħmin, wara espożizzjoni
ripetuta); jekk it-teħid ta’ kimika għall-ittestjar fil-ġisem ikun akbar mir-rata li
biha titneħħa, l-organiżmu jakkumula l-kimika għall-ittestjar u jistgħu jseħħu
konċentrazzjonijiet ta’ kimika għall-ittestjar. Akkumulazzjoni bijoloġika:
ADME: Akronimu għal “Assorbiment, Distribuzzjoni, Metaboliżmu, u Eskreta”.
AUC: (Erja taħt il-kurva tal-plażma ta’ konċentrazzjoni-ħin): Erja taħt il-kurva
f’parti ta’ konċentrazzjoni ta’ kimika għall-ittestjar fil-plażma tul iż-żmien.
Tirrappreżenta l-ammont totali ta’ kimika għall-ittestjar assorbit mill-ġisem f’per
jodu predeterminat ta’ żmien. F’kundizzjonijiet lineari, l-AUC (minn ħin żero salinfinità) tkun proporzjonali għall-ammont totali ta’ kimika għall-ittestjar assorbita
mill-ġisem, irrispettivament mir-rata ta’ assorbiment.
Awtoradjografija: (Awtoradjografija tal-ġisem kollu): Użata biex ikun iddeter
minat b’mod kwalitattiv u/jew kwantitattiv fejn ikunu jinsabu tessuti ta’ kimika
għall-ittestjar radjuattiva, din it-teknika tuża film ta’ raġġi-X jew aktar reċenti
immaġnijiet fosforizzati diġitali biex tagħmel jidhru molekuli jew bċejjeċ ta’
molekuli b’tikketta radjuattiva billi tirreġistra r-radjazzjoni maħruġa fl-oġġett
studjat. Awtoradjografija kwantitattiva tal-ġisem kollu, mqabbla ma’ dissezzjoni
ta’ organi, jista’ jkollha xi vantaġġi għall-evalwazzjoni tad-distribuzzjoni ta’
kimika għall-ittestjar u għall-valutazzjoni ta’ rkupru globali u r-riżoluzzjoni ta’
materjali radjuattivi f’tessuti. Vantaġġ wieħed sinifikanti, pereżempju, huwa li
tista’ tintuża f’mudell ta’ annimal bix-xagħar biex ikun ivvalutat jekk jistax
ikun hemm assoċjazzjoni tal-kimika għall-ittestjar ma’ melanin, li jista’ jgħaqqad
ċerti molekuli. Iżda, filwaqt li tista’ tipprovdi b’mod konvenjenti prospetti talġisem kollu tas-siti ta’ tgħaqqid ta’ kapaċità għolja u affinità baxxa, din it-teknika
tista’ tkun limitata biex jintgħarrfu siti mmirati speċifiċi bħal siti li jgħaqqdu
reċetturi fejn ikunu meħtieġa relattivament riżoluzzjoni għolja u sensittività
għolja għal detezzjoni. Meta tintuża awtoradjografija, esperimenti maħsubin
biex jiddeterminaw bilanċ ta’ massa ta’ kompost amministrat għandhom isiru
bħala grupp separat jew fi studju separat mill-esperiment ta’ distribuzzjoni ta’
tessuti, fejn l-eskreta kollha (li tista’ tinkludi wkoll arja meħuda ‘l barra man-nifs)
u karkassi sħaħ ikunu omoġenizzati u analizzati billi jingħaddu b’xintillazzjoni
likwida.
Eskrazzjoni ta’ bili: Eskrezzjoni mill-kanal tal-bili
Akkumulazzjoni bijoloġika: Ara “Akkumulazzjoni”.
Disponibbiltà bijoloġika: Frazzjoni ta’ doża amministrata li tilħaq iċ-ċirkolaz
zjoni sistemika jew li tkun disponibbli fis-sit ta’ attività fiżjoloġika. Normalment,
disponibbiltà bijoloġika ta’ kimika għall-ittestjar tirreferi għall-kompost prinċi
pali, iżda tista’ tirreferi għall-metabolite tagħha. Tqis biss forma waħda ta’
kimika. Nota Bene: disponibbiltà bijoloġika u assorbiment mhumiex l-istess.
Jista’ jkun hemm differenza bejn eż. assorbiment orali (jiġifieri preżenza filħajt tal-musrana u fiċ-ċirkolazzjoni portali) u disponibbiltà bijoloġika (jiġifieri
preżenza f’demm sistemiku u f’tessuti) minn degradazzjoni kimika minħabba
metaboliżmu fil-ħajt tal-musrana jew trasport ta’ effluss lura għal-lumen intesti
nali jew metaboliżmu presistemiku fil-fwied, fost fatturi oħra (10). Disponibbiltà
bijoloġika tal-komponent tossiku (kompost prinċipali jew metabolite) hija para
metru kritiku fil-valutazzjoni tar-rikju għall-bniedem (estrapolazzjoni ta’ doża
minn għoli għal baxx, estrapolazzjoni minn rotta għal rotta) għal derivazzjoni
ta’ valur intern minn NOAEL jew BDM esterni (doża applikata). Għal effetti talfwied fuq amministrazzjoni orali, huwa l-assorbiment orali li jkun biżżejjed. Iżda
għal kull effett minbarra fil-portal ta’ dħul, hija d-disponibbiltà bijoloġika li
b’mod ġenerali tkun parametru aktar affidabbli għal użu ulterjuri fil-valutazzjoni
tar-riskju, mhux l-assorbiment.
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Bijopersistenza: Ara “Persistenza”.

Bijotrasformazzjoni: Konverżjoni kimika (Normalment enżematika) ta’ kimika
għall-ittestjar ta’ interess f’kimika differenti fil-ġisem. Sinonima ma’ “metabo
liżmu”.

Cmax: Konċentrazzjoni massima (quċċata) ta’ demm (plażma/serum) wara lamminsitrazzjoni jew eskreta massima (quċċata) (f’urina jew rawt) wara l-ammi
nistrazzjoni.

Rata ta’ kklirjar: Miżura kwantitattiva tar-rata li fiha kimika għall-ittestjar
titneħħa mid-demm, plażma jew ċerta tessut f’kull unità ta’ ħin.

Kompartament: Parti strutturali jew bijokemikali (jew unità) ta’ ġisem, tessut
jew ċellola, li hija separata mill-bqija.

Mogħdiji ta’ dissotifikazzjoni: Serje ta’ passi li jwasslu għall-eliminazzjoni ta’
kimiċi tossiċi mill-ġisem, permezz ta’ bidla metabolika jew eskrezzjoni.

Distribuzzjoni: Tixrid ta’ kimika għall-ittestjar u d-derivattivi tagħha fl-orga
niżmu kollu.

Enzimi/Isożimi: Proteini li jikkatalizzaw ir-reazzjonijiet kimiċi. Isożimi huma
enzimi li jikkatalizzaw reazzjonijiet kimiċi simili iżda huma differenti fissekwenza tal-aċidi amino tagħhom.

Parametri enzimatiċi: Km: Kostant ta’ Michaelis u Vmax: veloċità massima.

Eskrezzjoni: Proċess(i) li permezz tagħhom titneħħa kimika għall-ittestjar jew ilmetaboliti tagħha mill-ġisem.

B’mod esoġenu: Introdotti minn jew prodotti barra mill-organiżmu jew missistema.

Estrapolazzjoni: Inferenza ta’ valur wieħed jew iktar mhux magħrufin abbażi ta’
dak li huwa magħruf jew ġie osservat.

Nofs ħajja (t1/2): Il-ħin neċessarju għall-konċentrazzjoni ta’ kimika għall-ittestjar
biex tonqos bin-nofs f’kompartament. Din tipikament tirreferi għall-konċentraz
zjoni tal-plażma jew l-ammont ta’ kimika għall-ittestjar fil-ġisem kollu.

Induzzjoni/Induzzjoni ta’ enzimi: Sinteżi tal-enzimi bħala rispons għal stimulu
ambjentali jew molekula li tinduċi.

Linearità/kinetiċi lineari: Proċess huwa lineari fit-termini tal-kinetiċi meta r-rati
kollha ta’ trasferiment bejn il-kompartamenti huma proporzjonati għall-ammonti
jew il-konċentrazzjonijiet preżenti, jiġifieri l-ewwel ordni. Konsekwentement, ilvolumi tal-ikklirjar u d-distribuzzjoni huma kostanti, kif ukoll in-nofs ħajjiet. Ilkonċentrazzjonijiet miksuba huma proporzjonati għar-rata ta’ dożaġġ (espożiz
zjoni), u l-akkumulazzjoni hija titbassar iżjed faċilment. Il-linearità/non linearità
tista’ tiġi vvalutata billi jiġu mqabbla l-paramteri rilevanti, eż. AUC, wara dozi
differenti jew wara espożizzjoni unika u ripetuta. Nuqqas ta’ dipendenza fuq iddoża jista’ jkun indikattiv ta’ saturazzjoni tal-enzimi involuti fil-metaboliżmu talkompost, żieda fl-AUC wara espożizzjoni ripetuta meta mqabbla ma ’ espożiz
zjoni unika tista’ tkun indikattiva għall-inibizzjoni tal-metaboliżmu u nuqqas flAUC jista’ jkun indikattiv li qed jinduċi l-metaboliżmu [ara wkoll (11)].
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Bilanċ tal-massa: Kontabbiltà tal-kimika għall-ittestjar li tkun dieħla u ħierġa
mis-sistema.
Bilanċ tal-materjal: Ara “bilanċ tal-massa”.
Mekkaniżmu (Mod) ta’ tossiċità/Mekkaniżmu (Mod) ta’ azzjoni: Mekka
niżmu ta’ azzjoni jirreferi għal interazzjonijiet bijokimiċi speċifiċi li fihom kimika
għall-ittestjar tipproduċi l-effetti tagħha. Mod ta’ azzjoni jirreferi għal mogħdiji
iktar ġenerali li jwasslu għat-tossiċità ta’ kimika għall-ittestjar.
Metaboliżmu: Sinonima ma’ “bijotrasformazzjoni”.
Metaboliti: Prodotti ta’ metaboliżmu jew proċessi metaboliċi.
Assorbiment Orali: Il-perċentwal tad-doża tal-kimika għall-ittestjar assorbita
mis-sit tal-amminsitrazzjoni (jiġifieri sistema tal-GI). Dan il-paramteru kritiku
jista’ jintuża biex wieħed jifhem il-frazzjoni tal-kimika għall-ittestjar amministrata
li tasal sal-vina portali, u sussegwentament il-fwied.
Koeffiċjent tal-parti: Magħruf ukoll bħala l-koeffiċjent tad-distribuzzjoni, huwa
kejl tas-solubilità differenzjali ta’ kimika f’żewġ solventi.
Livelli tal-quċċata tad-demm (plażma/serum): Konċentrazzjoni massima
(quċċata) tad-demm (plażma/serum)wara l-amminstrazzjoni (ara wkoll “Cmax”).
Persistenza (persistenza bijoloġika): Preżenza fit-tul ta’ kimika (f’sistema bijo
loġika) minħabba reżistenza għal degradazzjoni/eliminazzjoni.
Aqra min-naħa għall-oħra: L-informazzjoni dwar il-punt tat-tmiem għal kimika
waħda jew aktar tintuża biex isir tbassir tal-punt tat-tmiem għall-kimika mmirata.
Awtoradjografija Mikroskopika tar-Riċevitur (jew Mikroawtoradjografija
tar-Riċevitur): Din it-teknika tista’ tintuża biex tiskopri l-interazzjoni żenobijo
tika ma’ siti tat-tessut speċifiċi jew popolazzjonijiet ta’ ċelloli bħal pereżempju flirbit tar-riċevituri jew mod speċifiku ta’ studji ta’ azzjoni li jistgħu jirrikjedu
riżoluzzjoni għolja u sensittività għolja li tista’ ma tkunx fattibbli ma’ tekniki
oħra bħall-awtoradjografija tal-ġisem kollu.
Rotta ta’ amministrazzjoni (orali, IV, dermali, inalazzjoni, eċċ.): Tirreferi
għall-mezzi li bihom kimiċi jkunu amministrati lill-ġisem (eż. mill-ħalq b’gavage,
mill-ħalq b’dieta, mill-ġilda, man-nifs ‘il ġewwa, mill-vina, eċċ).
Saturazzjoni: Stat li bih wieħed jew aktar mill-proċessi kinetiċi (eż. assorbiment,
metaboliżmu jew ikklirjar) ikunu f’massimu (jiġifieri “saturati”).
Sensittività: Kapaċità ta’ metodu jew ta’ strument li jiddistingwi bejn risponsi ta’
kejl li jirrappreżentaw livelli differenti ta’ interess varjabbli.
Livelli ta’ stat stabbli tad-demm (plażma): L-istat mhux ekwilibrat ta’ sistema
miftuħa li fiha l-forzi kollha li jaġixxu fuq is-sistema huma eżattament kontro
bilanċjati minn forzi ta’ oppożizzjoni, f’tali manjiera li l-komponenti kollha
tagħha huma stazzjonarji fil-konċentrazzjoni għalkemm fis-sistema hemm fluss
ta’ materjal.
Mudellar ta’ Sistemi (Tossikokinetiċi bbażati fuq il-Fiżjoloġija, ibbażati fuq
il-Farmakokinetika, Farmakokinetiċi bbażati fuq il-Fiżjoloġija, ibbażati fuq
il-Bijoloġija, eċċ.): Mudell astratt li juża lingwa matematika biex jiddeskrivi laġir tas-sistema.
Tessut immirat: Tessut li fih ikun jidher effett prinċipali avvers ta’ sustanza
tossika.
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Kimika għall-ittestjar: Kwalunkwe kimika jew taħlita ttestjati bl-użu ta’ dan ilMetodu għall-Ittestjar.
Distribuzzjoni tat-Tessuti: Ċaqliq riversibbli ta’ kimika għall-ittestajr minn post
fil-ġisem għall-post ieħor. Id-distribuzzjoni tat-tessut tista’ tiġi studjata middissezzjoni ta’ organu, l-omoġenizzazzjoni, il-kombustjoni u l-għadd ta’ xintillaz
zjonijiet likwidi jew permezz ta’ awtoradjografija kwalitattiva u/jew kwantitattiva
tal-ġisem kollu. Tal-ewwel hija utli biex jinkisbu l-konċentrazzjoni u l-perċent
wali ta’ rkupru minn tessuti u mill-karakss li jifdal tal-istess annimali, iżda tista’
ma jkolliex riżoluzzjoni għat-tessuti kollha u tista’ jkollha rkupru kumplessiv li
huwa inqas mill-ideal (< 90 %). Ara d-definizzjoni għal tal-aħħar hawn fuq.
Tmax: Ħin biex jintlaħaq Cmax.
Tossikokinetiċi (Farmakokinetiċi): Studju tal-assorbiment, distribuzzjoni, meta
boliżmu, eskrezzjoni ta’ kimiċi tul iż-żmien.
Validazzjoni tal-mudelli: Proċess ta’ valutazzjoni tal-adegwatezza ta’ mudell
biex jiddeskrivi b’mod konsistenti d-dejta disponibbli dwar it-tossikokinetika.
Mudelli jistgħu jkunu vvalutati permezz ta’ paragun ta’ statistika u viżiv ta’
tbasssir ta’ mudelli b’valuri sperimentali ma’ varjabbli komuni indipendenti
(eż. ħin). Kemm tkun l-evalwazzjoni għandu jkun iġġustifikat b’rabta mal-użu
maħsub tal-mudell.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 572
▼B
B.37.

ID-DEWMIEN
FIN-NEWROTOSSIĊITÀ
TAS-SUSTANZI
ORGANOPHOSPHORUS WARA L-ESPOŻIZZJONI AKUTA

1.

METODU

1.1.

INTRODUZZJONI
Fil-valutazzjoni u fl-evalwazzjoni ta’ l-effetti tossiċi tas-sustanzi,
huwa importanti li jiġi ikkonsidrat il-potenzjal ta’ ċerti klassijiet ta’
sustanzi biex jikkawża tipi speċifiċi ta’ newrotossiċità li jistgħu ma
jidrux fi studji tossiċi oħra. Ċerti sustanzi organophosphorus jidru
li jikkawżaw dewmien tan-newrotossiċità u għandhom jitqisu
kandidati għall-evalwazzjoni.

Testijiet ta’ screening in vitro jistgħu jitħaddmu biex jiddentifikaw
dawk is-sustanzi, jistgħu jikkawżaw dewmien fil-polyneuropathy;
madankollu, sejbiet negattivi fl-istudji in vitro ma jipprovdux
evidenza li s-sustanza tat-test mhiex newrotossikant.

Ara l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B.

1.2.

DEFINIZZJONIJIET
Is-sustanzi organophosphorus jinkludu l- organophosphorus
esters, it-thioesters uncharged jew l-anhydrides ta’ l-aċdi organop
hosphoric, organophosphonic jew organophosphoramidic jew ta’
l-aċdi phosphorothioic, phosphonothioic jew phosphorothioamidic
relatati, jew sustanzi oħra li jistgħu jikkawżaw dewmien ta' newro
tossiċità li xi drabi tidher f'din il-klassi ta' sustanzi.

Id-dewmien tan-newrotossiċità huwa sindromu assoċjat ma’ l-onset
tad-dewmien prolungat ta’ l-ataxia, id-distal axonopathies filkorda spinali u n-nerv periferali, u l-inibizzjoni u x-xjuħija tanneuropathy target esterase (NTE) fit-tessut newrali.

1.3.

SUSTANZI TA’ REFERENZA
Sustanza ta’ referenza tista’ tiġi ttestjata bi grupp ta’ kontroll
pożittiv li juri li taħt il-kundizzjonijiet tat-test tal-laboratorju, irrispons ta’ l-ispeċi ittestjati ma nbidilx b’mod sinifikanti.

Eżempju ta’ newrotossikant użat f’irxa wisgħa huwa il-fosfat
tri–o–tolyl phosphate (Cas 78-30-8, Einecs 201-103-5, Cas
nomenkaltura: l-aċdu fosforiku, tris(2–methylphenyl)ester),
magħruf ukoll bħala tris–o–cresylphosphate.

1.4.

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Is-sustanza tat-test tiġi somministrata oralment lit-tiġieġ domestiku
f’doża waħda. Meta huwa xieraq, it-tiġieġ huwa mħares mill-effetti
cholinergic akuti. L-annimali jiġu osservati għal 21 jum għal
imġieba anormali, ataxia u paraliżi.. Il-kejl bijokemikali, b’mod
partikolari l-inibizzjoni tan-neuropathy target esterase (NTE), isir
fuq it-tiġieġ li jingħażel bl-addoċċ minn kull grupp. Dan normal
ment isir 24 u 48 siegħa wara d-dożaġġ.Wieħed u għoxrin jum
wara l-espożżizzjoni l-bqija tat-tiġieġ jiġi maqtul u ssir l-eżaminaz
zjoni ħispatoloġika ta’ tessuti newrali magħżula.
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1.5.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST

1.5.1.

Tħejjija
Tiġieġ b’saħħtu u adult żagħżugħ li huwa ħieles minn mard virali
u l-medikazzjoni li jfixxklu u li m’għandux anormalitajiet fil-mixja
għandu jingħażel bl-adoċċ u assenjati għall-gruppi ta’ kontroll u
ta’ trattament.Għandu wkoll jadatta għall kundizzjonijiet tal-labo
ratorju għal mill-inqas 5 jiem qabel il-bidu ta’ l-istudju.

Gaġeġ jew spazji magħluqa li huma kbar biżżejjed biex jipper
mettu ċ-ċaqliq ħieles tat-tiġieġ, u għandu jkun faċli biex tiġi osser
vata l-mixja tiegħu.

Id-dożaġġ bis-sustanza tat-test għandha normalment tingħata oral
ment bl-għalf li jingħata bilfors, kapsuli tal-ġelatina, jew metodu li
jitqabbel magħhom. Il-likwidi jistgħu jingħataw mhux imħallta blilma jew maħlula f’mezz xieraq bħal ma huwa ż-żejt tal-qamħ;
jekk hu possibbli s-solidi għandhom jinħallu la darba dożi kbar
tas-solidi fil-kapsuli tal-ġelatina jistgħu ma jiġux assorbiti sew.
Għall-mezzi li mhumiex akwei il-karatteristiċi tossiċi tal-mezz
iridu jkunu magħrufa, u jekk le għandhom jiġu determinati qabel
it-test.

1.5.2.

Kundizzjonijiet tat-test

1.5.2.1.

Annimali għat test
It-tiġieġ żagħżugħ adult domestiku u li jbid (Gallus gallus domes
ticus), li għandu minn 8 sa 12-il xahar huwa rakkomandat.
Għandhom jintużaw daqsijiet u razez standard. Normalment ittiġieġ għandu jitrabba f’kundizzjonijiet li jippermettu ċ-ċaqliq
ħieles.

1.5.2.2.

In-numru u s-sess
Barra l-grupp tat-trattament, għandhom jintużaw kemm il-grupp ta’
mezz ta’ control u kemm dak ta’ kontroll pożittiv. Il-grupp talmezz ta’ kontroll għandu jiġi trattat bl-istess mod tal-grupp għattrattament, ħlief li s-somministrazzjoni tas-sustanza għat-test
titneħħa.

Għandu jintużaw numru biżżejjed ta’ tiġieġ f’kull grupp ta’
għasafar sabiex mill-inqas sitt għasafar jistgħu jinqatlu għad-deter
minazzjoni bijokemikali (tlieta f’kull żewġ punti) u sitta jistgħu
jibqgħu jgħixu tul il-perjodu ta’ osservazzjoni għall-patoloġija ta’
21 jum.

Il-grupp ta’ kontroll pożittiv jista’ jseħħ fl-istess ħin jew ikun
grupp ta’ kontroll riċenti storiku. Għandu mill-inqas ikollu sitt
tiġiġiet, trattati b’newrotossikant b’dewmien magħruf, tliet tiġiġiet
għall-bijokemistrija u tliet tiġiġiet għall-patoloġija. Huwa rakko
mandat laġġornament perjodiku tad-data storika. Data ġdida ta’
kontroll pożittiv għandha tiġi żviluppata meta xi element essenzjali
(eż. ir-razza, l-għalf u l-kundizzjonijiet ta’ fejn jitpoġġew) ta kif
isir it-test jinbidel mil-laboratorju attiv.
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1.5.2.3.

Il-livelli tad-doża
Għandu jsir studju preliminary bl-użu ta’ numru xieraq ta’ tiġieġ u
ta’ gruppi ta’ livelli tad-doża sabiex jiġi stabbilit il-livell li se
jintuża fl-istudju prinċipali. Il-mewt hija tipikament meħtieġa
f’dan l-istudju preliminari sabiex tiġi stabbilita doża adegwata ta’
l-istudju prinċipali. Madankollu, sabiex tiġi evitata il-mewt
minħabba l-effetti cholinergic akuti, jista’ jintuża l-atropine jew
aġent protettiv ieħor magħruf li ma jfixkilx ir-rispons tad-dewmien
fin-newrotossiċità. Varjetà ta’ metodi għat-test jistgħu jintużaw
biex tiġi kkalkulata d-doża massima mhux letali tas-sustanzi
għat-test (Ara l-metodu B.1bis). Id-data storika fit-tiġieġa jew
informazzjoni tossikoloġika oħra tista’ tkun ta’ għajnuna fl-għażla
tad-doża.

Il-livell tad-doża tas-sustanza għat-test fl-istudju prinċipali għandu
jkun għoli kemm jista’ jkun waqt li jitqiesu ir-riżultati ta’ l-istudju
preliminari għall-għażla tad-doża u l-limitu fuqani tad-doża tal-piż
tal-ġisem ta’ 2 000 mg/kg. F’21 jum, kwalunkwe mortalità li tista’
sseħħ m’għandhiex tfixkel is-sopravivenza ta’ biżżejjed annimali
għall-bijokemistrija (sitta) u għall-istoloġija (sitta). L-atropine jew
aġent protettiv ieħor, magħruf li ma jfixkilx ir-rispons tad-dewmien
fin-newrotossiċità, għandu jintuża sabiex tiġi evitata l-mewt
minħabba effetti cholinergic akuti.

1.5.2.4.

It-test tal-limitu
Jekk test f’livell wieħed ta’ doża ekwivalenti għal mill-inqas
2 000mg/kg tal-piż tal-ġisem/ġurnata, bl-użu tal-proċeduri deskritti
għal dan l-istudju, jipproduċi in-no-observed-adverse-effects (lebda effetti avversi osservati) u jekk it-tossiċità ma tkunx misten
nija bbażata fuq id-data minn sustanzi strutturalment relatati, allura
studju komplut bl-użu ta’ tliet livelli ta’ doża ma jkunx meħtieġ.
It-test tal-limitu japplika ħlief meta l-espożizzjoni umana tindika ilħtieġa li jiġi użat livell ogħla ta’ doża.

1.5.3.

Il-perjodu ta’ l-Osservazzjoni
Il-perjodu ta’ osservazzjoni għandu jkun ta’ 21 jum.

1.5.4.

Il-proċedura
Wara s-somministrazzjoni ta’ aġent protettiv sabiex jevita l-mewt
minħabba l-effett cholinergic akut, is-sustanza għat-test tiġi
somministrata f’doża waħda.

Osservazzjoni ġenerali
L-Osservazzjonijiet għandhom jibdew mill-ewwel wara l-espożiz
zjoni. It-tiġieġ kollu għandu jiġi osservat bosta drabi waqt l-ewwel
jumejn imbagħad mill-inqas darba kuljum għall-perjodu ta’ 21 jum
jew sal-qtil skedat. Għandhom jiġu rrekordjati s-sinjali kollha tattossiċità, inklużi l-ħin ta’ l-onset, it-tip, il-qawwa u d-dewmien ta’
l-anormalitajiet fl-imġiba. L-ataxia għandha titkejjel fuq skala ordi
nali ta’ gradazzjoni li tikkonsisti f’erba’ livelli u l-paraliżi għandha
tiġi nnutata. Mill-inqas darbtejn fil-ġimgħa t-tiġieġ magħżul għallpatoloġija għandu jinħareġ mill-gaġeġ u jiġi suġett għal perjodu ta’
attività forced motor, bħal ngħidu aħna t-tlugħ mas-sellun, sabiex
tiġi faċilitata l-osservazzjoni ta’ l-effetti tossiċi minimali. L-anni
mali li qed imutu u dawk fi tbattija jew uġigħ għandhom
jitneħħew, jinqatlu b’mod uman u sottomessi għan-nekropsija.
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Il-piż tal-ġisem
It-tiġieġ kollu għandu jintizen eżatt qabel is-somministrazzjoni tassustanza għat-test u mill-inqas darba fil-ġimgħa wara dan.

Bijokemistrija
Sitt tiġiġiet jingħażlu bl-adoċċ minn kull grupp tal-mezz ta’
kontroll u ta’ trattament, u tliet tiġiġiet mill-grupp ta’ kontroll
pożittiv (meta dan il-grupp iseħħ fl-istess żmien), għandhom
jinqatlu fi żmien ftit jiem wara d-dożaġġ. Il-moħħ u l-korda spinali
lumbar jiġu mħejjija u analizzati għall-attività ta’ l-inibizzjoni tanneuropath target esterase. Barra minn hekk, ittħejjija u l-analiżi tattessut tan-nerv xjatiku jistgħu jkunu ta’ għajnuna għall-attività ta’
l-inibizzjoni tan-neuropath target esterase. Normalment, tlett
għasafar tal-grupp ta’ kontroll u ta’ kull trattament jinqatlu wara
24 siegħa u tlieta jinqatlu wara 48 siegħa. It-tlett tiġiġiet talkontrolli pożittivi għandhom jinqatlu f’24 siegħa. Jekk l-osservaz
zjoni ta’ sinjali kliniċi ta’ intossikazzjoni (dan jista’ jiġi evalwat
permezz ta’ l-osservazzjoni tal-ħin ta’ l-onset tas-sinjali choli
nergic) juru li l-aġent tossiku jista’ jitwarrab bil-mod allura
huwa preferibbli li jittieħed kampjun tat-tessut għal darbtejn
minn kull wieħed mit-tlett għasafar bejn 24 sa 72 siegħa wara
d-dożaġġ.

L-analiżi ta’ l-acetylcholinesterase (AChE) tista’ ssir ukoll fuq
dawn il-kampjuni jekk ikun xieraq. Madankollu, ir-reattivazzjoni
spontanja ta’ l- AChE tista’ sseħħ in vivo, u b’hekk twassal għal
nuqqas ta’ valutazzjoni dwar l-effikaċja tas-sustanza bħala inibitur
AChE.

Nekropsija Grossa
In-nekropsija grossa ta’ l-annimali kollha (skedati li jinqatlu u
jinqatlu meta jkunu moribondi) għandha tinkludi l-osservazzjoni
tad-dehra tal-moħħ u tal-korda spinali.

L-eżaminazzjoni Ispatologika
It-tessut newrali mill-annimali li jibqgħu ħajjin fil-perjodu ta’ losservazzjoni u li ma jintużawx għal studji bijokemikali għandhom
ikunu suġġetti għall-eżaminazzjoni mikroskopika. It-tessuti
għandhom jiġu ffissati in situ, bl-użu ta’ tekniki ta’ perfużjoni.
Is-sezzjonijiet għandhom jinkludu ċ-ċerebellum (il-livell mid-lonġi
tudinali), il-medulla oblongata, il-korda spinali, u n-nervituri peri
ferali. Is-sezzjonijiet tal-korda spinali għandhom jittieħdu mill-parti
ċervikali ta’ fuq, miż-żoni mid-thoracic u lumbo-sacral.
Għandhom jittieħdu sezzjonijiet miż-żona distal tan-nerv tibjali u
l-friegħi tiegħu sal-muskolu gastrocnemial u tan-nerv xjatiku. Issezzjonijiet għandhom jittebbgħu bi tbajja speċifiċi xierqa ta’
myelin u ta’ l-axon.

2.

DATA
Normalment ir-riżultati negattivi fuq l-endpoints magħżula f’dan ilmetodu (l-osservazzjoni tal-bijokemistrija, ta’ l-ispatoloġija u ta’ limġiba) ma jitolbux iktar ittestjar għad-dewmien tan-newrotossi
ċità. Riżultati żbaljati jew inkonklussivi għal dawn l-endpoints
jistgħu jitolbu evalwazzjoni addizjonali.

Id-data individwali għandha tiġi provduta. Barra minn hekk, iddata kollha għandha tkun imqassra f’għamla tabulari, li turi nnumru ta’ l-annimali għal kull grupp tat-test fil-bidu tiegħu, innumru ta’ l-annimali li għandhom il-feriti, l-effetti ta’ l-imġiba jew
dawk bijokemikali, it-tip u l-gravità ta’ dawn il-feriti jew effetti, u
l-perċentwal ta’ l-annimali li għandhom kull tip u gravità tal-feriti
jew ta’ l-effett.
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Is-sejbiet ta’ dan l-istudju għandhom jiġu elvawati f’termini ta’ linċidenza, tal-gravità, u tal-korrelazzjoni tal-effetti ta’ l-imġiba, ta’
dawk bijokemikali u dawk ispatoloġiċi u kwalunkwe effetti oħra
osservati fil-gruppi ta’ kontroll u dawk trattati.
Ir-riżultati numeriċi għandhom jiġu evalwati permezz ta’ metodi
ta’ statistika xierqa u ġeneralment aċċettabbli. Il-metodi ta’ statis
tika użati għandhom jiġu magħżula waqt id-disinn ta’ l-istudju.
3.

RAPPORTAĠĠ
IR-RAPPORTTAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu, jekk inhu possibbli, jinkludi l-informaz
zjoni li ġejja:

3.1.

Annimali għat-test
— l-ispeċi użati;
— in-numru u l-età ta’ l-annimali;
— is-sors, il-kundizzjonijiet ta’ fejn jitpoġġew, eċċ,;
— il-piżijiet individwali ta’ l-annimali fil-bidu tat-test.
Kundizzjonijiet tat-test:
— id-dettalji tat-tħejjija tas-sustanza għat-test, l-istabilità u lomoġeneità fejn hu xieraq;
— il-ġustifikazzjoni għall-għażla tal-mezz;
— id-dettalji tas-somministrazzjoni tas-sustanza għat-test;
— id-dettalji tal-kwalità ta’ l-ikel u ta’ l-ilma;
— Ir-rationale għall-għażla tad-doża;
— L-ispeċifikazzjoni tad-dożi somministrati, inklużi d-dettalji talmezz, tal-volum u tal-forma fiżika tal-materjal somministrat;
— L-identità u d-dettalji tas-somministrazzjoni ta’ kwalunkwe
aġent protettiv.
Riżultati:
— id-data tal-piż tal-ġisem;
— id-data tar-rispons tossiku fi grupp, inkluża l-mortalità;
— in-natura, l-gravità u d-dewmien taż-żmien ta’ l-osservazzjoni
jiet kliniċi (kemm jekk huma riversibbli jew le);
— deskrizzjoni dettaljata tal-metodi u s-sejbiet bijokemikali;
— is-sejbiet tan-nekropsija;
— deskrizzjoni dettaljata tas-sejbiet kollha ispatoloġiċi;
— fejn hu xieraq, it-trattament statistiku tar-riżultati.
Id-diskussjoni tar-riżultati
Konklużjonijiet.

4.

REFERENZI
Dan il-metodu huwa analogu għal OECD TG 418.
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B.38.

ID-DEWMIEN
FIN-NEWROTOSSIĊITÀ
TAS-SUSTANZI
ORGANOPHOSPHORUS STUDJU TA' DOŻA RIPETUTTA
GĦAL 28 ĠURNATA

1.

METODU

1.1.

INTRODUZZJONI
Fil-valutazzjoni u fl-evalwazzjoni ta’ l-effetti tossiċi tas-sustanzi,
huwa importanti li jiġi ikkonsidrat il-potenzjal ta’ ċerti klassijiet ta’
sustanzi biex jikkawża tipi speċifiċi ta’ newrotossiċità li jistgħu ma
jidrux fi studji tossiċi oħra. Ċerti sustanzi organophosphorus jidru
li jikkawżaw dewmien tan-newrotossiċità u għandhom jitqisu
kandidati għall-evalwazzjoni.

Testijiet ta’ screening in vitro jistgħu jitħaddmu biex jiddentifikaw
dawk is-sustanzi jistgħu jikkawżaw dewmien fil-polyneuropathy;
madankollu, sejbiet negattivi fl-istudji in vitro ma jipprovdux
evidenza li s-sustanza tat-test mhiex newrotossikant.

Dan it-test ta’ 28 jum tad-dewmien tan-newrotossiċità jipprovdi linformazzjoni fuq il-perikli għas-saħħa possibli li jista’ jkun hemm
minħabba espożizzjonijiet repetuti f’perjodu limitat ta’ żmien.
Jipprovdi informazzjoni fuq ir-rispons tad-doża u jista’ jipprovdi
kalkolu ta’ no-observed-adverse-effects (l-ebda effetti avversi
osservati), li jista’ jkun utli sabiex jiġu stabbiliti l-kriterji ta’
sigurtà għall-espożizzjoni.

Ara wkoll l-Introduzzjoni Ġenerali Parti B

1.2.

DEFINIZZJONIJIET
Is-sustanzi organophosphorus jinkludu l- organophosphorus
esters, it-thioesters uncharged jew l-anhydrides ta' l-aċdi organop
hosphoric, organophosphonic jew organophosphoramidic jew ta'
l-aċdi phosphorothioic, phosphonothioic jew phosphorothioamidic
relatati, jew sustanzi oħra li jistgħu jikkawżaw dewmien ta' newro
tossiċità li xi drabi tidher f'din il-klassi ta' sustanzi.

Id-dewmien tan-newrotossiċità huwa sindromu assoċjat ma’ l-onset
tad-dewmien prolungat ta’ l-ataxia, id-distal axonopathies fil-korda
spinali u n-nerv periferali, u l-inibizzjoni u x-xjuħija tan-neuro
pathy target esterase (NTE) fit-tessut newrali.

1.3.

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Id-dożi ta’ kuljum tas-sustanza għat-test huma somministrati oral
ment lit-tiġieġ domestiku għal 28 jum. L-annimali jiġu osservati
għallinqas kuljum għal anormalitajiet fl-imġiba, għall-ataxia u
għall-paraliżi sa 14-il jum wara l-aħħar doża. Il-kejl bijokemikali,
b’mod partikolari l-inibizzjoni tan-neuropathy target esterase
(NTE), isir fuq it-tiġieġ li jingħażel bl-addoċċ minn kull grupp.
Dan normalment isir 24 u 48 siegħa wara d-dożaġġ. Ħmistax
wara l-aħħar doża il-bqija tat-tiġieġ jiġi maqtul u ssir eżaminaz
zjoni ispatoloġika tat-tessuti newrali magħżula.
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1.4.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST

1.4.1.

Preparazzjonijiet
Tiġieġ b’saħħtu u adult żagħżugħ li huwa ħieles minn mard virali
u l-medikazzjoni li jfixxklu u li m’għandux anormalitajiet fil-mixja
għandu jingħażel bl-adoċċ u assenjati għall-gruppi ta’ kontroll u
ta’ trattament.Għandu wkoll jadatta għall kundizzjonijiet tal-labo
ratorju għal mill-inqas 5 jiem qabel il-bidu ta’ l-istudju.

Gaġeġ jew spazji magħluqa li huma kbar biżżejjed biex jipper
mettu ċ-ċaqliq ħieles tat-tiġieġ, u għandu jkun faċli biex tiġi osser
vata l-mixja tiegħu.

Id-dożaġġ orali kuljum, 7 ijiem fil-ġimgħa, għandu jitwettaq prefe
ribbilment permezz ta’ l-għalf mogħti bil-fors jew bis-sommistraz
zjoni tal-kapsuli tal-ġelatina. Il-likwidi jistgħu jingħataw mhux
imħallta bl-ilma jew maħlula f’mezz xieraq bħal ma huwa ż-żejt
tal-qamħ; jekk hu possibbli s-solidi għandhom jinħallu la darba
dożi kbar tas-solidi fil-kapsuli tal-ġelatina jistgħu ma jiġux assor
biti sew. Għall-mezzi li mhumiex akwei il-karatteristiċi tossiċi talmezz iridu jkunu magħrufa, u jekk le għandhom jiġu determinati
qabel it-test.

1.4.2.

Kundizzjonijiet tat-test
Annimali għat-test
It-tiġieġ żagħżugħ adult domestiku u li jbid (Gallus gallus domes
ticus), li għandu minn 8 sa 12-il xahar huwa rakkomandat.
Għandhom jintużaw daqsijiet u razez standard. Normalment ittiġieġ għandu jitrabba f’kundizzjonijiet li jippermettu ċ-ċaqliq
ħieles.

In-numru u s-sess
Ġeneralment għandhom jintużaw mill-inqas tlett gruppi ta’ tratta
ment u grupp ta’ kontroll tal-mezz. Il-grupp ta’ kontroll tal-mezz
għandu jiġi trattat bl-istess mod bħal dak ta’ trattament ħlief li ssomministrazzjoni tas-sustanza għat-test hija mneħħija.

Għandu jintużaw numru biżżejjed ta’ tiġieġ f’kull grupp ta’
għasafar sabiex mill-inqas sitt għasafar jistgħu jinqatlu għad-deter
minazzjoni bijokemikali (tlieta f’kull żewġ punti) u sitt għasafar
jistgħu jgħixu waqt l-14-il jum tal-perjodu ta’ osservazzjoni wara ttrattament għall-patoloġija.

Livelli tad-doża
Il-livelli tad-doża għandhom jingħażlu waqt li jitqiesu r-riżultati
tat-test akut fuq id-dewmien tan-newrotossiċità u kwalunkwe tossi
ċità oħra li teżisti jew id-data kinetika disponibbli għall-compound
tat-test. L-ogħla livell tad-doża għandu jingħażel bl-għan li jkun
hemm żieda ta’ effetti tossiċi, preferibbilment tan-newrotossiċità
b’dewmien, iżda mhux ta’ mewt jew tbatija ovvja. Wara, sekwenza
nieżla tal-livelli tad-doża għandha tingħażel bl-għan li jidher
kwalunkwe rispons relatat mad-doża u no-observed-adverse-effects
(l-ebda effetti avversi osservati), fl-iktar livell ta’ doża baxx.
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Test ta’ limitazzjoni
Jekk test f’livell wieħed ta’ doża ekwivalenti għal mill-inqas
1 000mg/kg tal-piż tal-ġisem/ġurnata, bl-użu tal-proċeduri deskritti
għal dan l-istudju, jipproduċi in-no-observed-adverse-effects (lebda effetti avversi osservati) u jekk it-tossiċità ma tkunx misten
nija bbażata fuq id-data minn sustanzi strutturalment relatati, allura
studju komplut bl-użu ta’ tliet livelli ta’ doża ma jkunx meħtieġ.
It-test tal-limitu japplika ħlief meta l-espożizzjoni umana tindika ilħtieġa li jiġi użat livell ogħla ta’ doża.

Perjodu ta’ l-Osservazzjoni
L-annimali kollha għandhom jiġu osservati mill-inqas kuljum waqt
il-perjodu ta’ l-espożizzjoni u 14-il jum wara, sakemm ma jkunx
hemm nekropsija skedata.

1.4.3.

Proċedura
Animals are dosed with the test substance on seven days per week
for a period of 28 days.

Osservazzjoni ġenerali
L-osservazzjonijiet għandhom jibdew mill-ewwel wara li jibda ttrattament. It-tiġieġ kollu għandu jiġi osservat mill-inqas darba
kuljum f’kull wieħed mit-28 jum ta’ trattament, u għal 14-il jum
wara d-dożaġġ jew sal-qtil skedat. Għandhom jiġu rrekordjati issinjali kollha ta’ tossiċità inklużi il-ħin ta’ l-onset tagħhom, it-tip,
il-gravità u d-dewmien ta’ żmien. L-osservazzjonijiet għandhom
jinkludu, iżda mhux limitati għal, l-anormalitajiet ta’ fl-imġiba.
L-ataxia għandha titkejjel fuq skala ordinali ta’ gradazzjoni li
tikkonsisti f’erba’ livelli, u għandha tiġi nnutata l-paraliżi. Millinqas darbtejn fil-ġimgħa it-tiġieġ għandu jittieħed barra l-gaġeġ u
suġġett għal perjodu ta’ attività forced motor, bħal ngħidu aħna ttlugħ mas-sellum, sabiex tiġi faċilitata l-osservazzjoni ta’ l-effetti
tossiċi minimali. L-annimali moribondi li qed ibatu ħafna jew li
huma muġugħa għandhom jitneħħew, jinqatlu b’mod uman u
sottoposti għan-nekropsija.

Il-piż tal-ġisem
It-tiġieġ kollu għandu jintizen eżatt qabel is-somministrazzjoni tassustanza għat-test u mill-inqas darba fil-ġimgħa wara dan.

Bijokemistrija
Sitt tiġiġiet magħżula bl-addoċċ minn kull grupp ta’ trattament u
ta’ kontroll tal-mezz, għandhom jinqatlu fi ftit jiem wara l-aħħar
doża. Il-moħħ u l-korda spinali lumbar jiġu mħejjija u analizzati
għall-attività ta’ l-inibizzjoni tan-neuropath target esterase (NTE).
Barra minn hekk, it-tħejjija u l-analiżi tat-tessut tan-nerv xjatiku
jistgħu jkunu ta’ għajnuna għall-attività ta’ l-inibizzjoni tan-neuro
path target esterase (NTE). Normalment, tlett għasafar tal-grupp
ta’ kontroll u ta’ kull trattament jinqatlu wara 24 siegħa u tlieta
jinqatlu wara 48 siegħa wara l-aħħar doża. Jekk id-data millistudju akut jew studju ieħor (eż. it-tossikokinetiċi) turi li ħinijiet
oħra tal-qtil wara d-dożaġġ finali huma preferibbli, mela
għandhom jintużaw dawn il-ħinijiet u r-rationale tiġi dokumentata.

L-analiżi ta’ l-acetylcholinesterase (AChE) tista’ ssir ukoll fuq
dawn il-kampjuni jekk ikun xieraq. Madankollu, ir-reattivazzjoni
spontanja ta’ l- AChE tista’ sseħħ in vivo, u b’hekk twassal għal
nuqqas ta’ valutazzjoni dwar l-effikaċja tas-sustanza bħala inibitur
AChE.
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Nekropsija Grossa
In-nekropsija grossa ta’ l-annimali kollha (skedati li jinqatlu u
jinqatlu meta jkunu moribondi) għandha tinkludi l-osservazzjoni
tad-dehra tal-moħħ u tal-korda spinali.
L-eżaminazzjoni Ispatologika
It-tessut newrali mill-annimali li jibqgħu ħajjin fil-perjodu ta’ losservazzjoni u li ma jintużawx għal studji bijokemikali għandhom
ikunu suġġetti għall-eżaminazzjoni mikroskopika. It-tessuti
għandhom jiġu ffissati in situ, bl-użu ta’ tekniki ta’ perfużjoni.
Is-sezzjonijiet għandhom jinkludu ċ-ċerebellum (il-livell mid-lonġi
tudinali), il-medulla oblongata, il-korda spinali, u n-nervituri peri
ferali. Is-sezzjonijiet tal-korda spinali għandhom jittieħdu mill-parti
ċervikali ta’ fuq, miż-żoni mid-thoracic u lumbo-sacral.
Għandhom jittieħdu sezzjonijiet miż-żona distal tan-nerv tibjali u
l-friegħi tiegħu sal-muskolu gastrocnemial u tan-nerv xjatiku. Issezzjonijiet għandhom jittebbgħu bi tbajja speċifiċi xierqa ta’
myelin u ta’l-axon. Fil-bidu l-eżaminazzjoni mikroskopika għandha
titwettaq fuq it-tessuti priservati tal-annimali kollha fil grupp ta’
kontroll u f’dak ta’ doża għolja. Fejn hemm evidenza ta’ l-effetti
fil-grupp ta’ doża għolja, l-eżaminazzjoni mikroskopika għandha
titwettaq ukoll fuq it-tiġieġ li qedgħin fil-gruppi ta’ doża intermed
jarja u baxxa.
2.

DATA
Normalment ir-riżultati negattivi fuq l-endpoints magħżula f’dan ilmetodu (l-osservazzjoni tal-bijokemistrija, ta’ l-ispatoloġija u ta’ limġiba) ma jitolbux iktar ittestjar għad-dewmien tan-newrotossi
ċità. Riżultati żbaljati jew inkonklussivi għal dawn l-endpoints
jistgħu jitolbu evalwazzjoni addizjonali.
Id-data individwali għandha tiġi provduta. Barra minn hekk, iddata kollha għandha tkun imqassra f’għamla tabulari, li turi nnumru ta’ l-annimali għal kull grupp tat-test fil-bidu tiegħu, innumru ta’ l-annimali li għandhom il-feriti, l-effetti ta’ l-imġiba jew
dawk bijokemikali, it-tip u l-gravità ta’ dawn il-feriti jew effetti, u
l-perċentwal ta’ l-annimali li għandhom kull tip u gravità tal-feriti
jew ta’ l-effett.
Is-sejbiet ta’ dan l-istudju għandhom jiġu elvawati f’termini ta’ linċidenza, tal-gravità, u tal-korrelazzjoni tal-effetti ta’ l-imġiba, ta’
dawk bijokemikali u dawk ispatoloġiċi u kwalunkwe effetti oħra
osservati fil-gruppi ta’ kontroll u dawk trattati.
Ir-riżultati numeriċi għandhom jiġu evalwati permezz ta’ metodi
ta’ statistika xierqa u ġeneralment aċċettabbli. Il-metodi ta’ statis
tika użati għandhom jiġu magħżula waqt id-disinn ta’ l-istudju.

3.

RAPPORTAĠĠ
IR-RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu, jekk inhu possibbli, jinkludi l-informaz
zjoni li ġejja:

3.1.

Annimali għat-test
— l-ispeċi użati;
— in-numru u l-età ta’ l-annimali;
— is-sors, il-kundizzjonijiet ta’ fejn jitpoġġew, eċċ,;
— il-piżijiet individwali ta’ l-annimali fil-bidu tat-test.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 581
▼B
3.2.

Kundizzjonijiet tat-test:
— id-dettalji tat-tħejjija tas-sustanza għat-test, l-istabilità u lomoġeneità fejn hu xieraq;
— il-ġustifikazzjoni għall-għażla tal-mezz;
— id-dettalji tas-somministrazzjoni tas-sustanza għat-test;
— id-dettalji tal-kwalità ta’ l-ikel u ta’ l-ilma;
— Ir-rationale għall-għażla tad-doża;
— L-ispeċifikazzjoni tad-dożi somministrati, inklużi d-dettalji talmezz, tal-volum u tal-forma fiżika tal-materjal somministrat;
— Ir-rationale għall-għażla ta’ ħinijiet oħra għad-determinazzjoni
bijokemikali jekk mhux 24 u 48 siegħa.

3.3.

Riżultati:
— id-data tal-piż tal-ġisem;
— id-data ta r-rispons tossiku permezz tal-livell tad-doża, inkluża lmortalità;
— l-ebda livell ta’ effett avvers osservat;
— in-natura, l-gravità u d-dewmien taż-żmien ta’ l-osservazzjoni
jiet kliniċi (kemm jekk huma riversibbli jew le);
— deskrizzjoni dettaljata tal-metodi u s-sejbiet bijokemikali;
— is-sejbiet tan-nekropsija;
— deskrizzjoni dettaljata tas-sejbiet kollha ispatoloġiċi;
— fejn hu xieraq, it-trattament statistiku tar-riżultati.
Id-diskussjoni tar-riżultati
Konklużjonijiet.

4.

REFERENZI
Dan il-metodu huwa analogu għal OECD TG 419.
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B.39.
1.

TEST IN VIVO TA' SINTESI MHUX PROGRAMMATA TA'
DNA (UDS) FUQ ĊELLULI TAL-FWIED TAL-MAMMIFERI
METODU
Dan il-metodu huwa replika tat-Test OECD TG 486 In vivo ta'
Sintesi Mhux Programmata ta' DNA (UDS) fuq Ċelloli tal-Fwied
tal-Mammiferi (1997).

1.1.

INTRODUZZJONI
L-għan tat-test in vivo ta' sintesi mhux programmata ta' DNA
(UDS) fuq Ċelloli tal-fwied tal-mammiferi huwa biex jiġu identi
fikati sustanzi tat-test li joħolqu t-tiswija tad-DNA f'Ċelloli talfwied ta' annimali ttrattati (1), (2), (3), (4).
Dan it-testr in vivo jipprovdi metodu għall-investigazzjoni ta' leffetti ġenotossiċi ta' kimiċi fil-fwied. Il-punt ta' l-aħħar imkejjel
jagħti indikazzjoni tal-ħsara fid-DNA u t-tiswija sussegwenti fiċĊelloli tal-fwied. Il-fwied ġeneralment huwa l-lok maġġuri talmetabolismu ta' komposti assorbiti. Għalhekk huwa l-lok xieraq
biex titkejjel il-ħsara fid-DNA in vivo.
Jekk ikun hemm prova li s-sustanza tat-test mhix ser tilħaq ittessut immirat, mhuwiex xieraq li jintuża dan it-test.
L-aħħar punt ta' sintesi DNA (UDS) mhux programmata jitkejjel
billi jiġi stabbilit l-assorbiment ta' nukleosidi mmarkati f'Ċelloli li
ma jkunux għaddejin minn sintesi tad-DNA programmata (fasi S).
Il-metodu ta' teknika l-aktar użat huwa d-determinazzjoni ta' lassorbiment ta' tritium thymidine immarkat (3H-TdR) bl-awtorad
jografija. Preferibbilment jintużaw il-fwied tal-far għat-testijiet in
vivo. Jistgħu jintużaw tessuti oħra minklok il-fwied, iżda mhumiex
is-suġġett ta' dan il-metodu.
L-iżvelar ta' rispons UDS jiddependi fuq in-numru ta' bażi DNA
exxissi u mibdula fuq il-lok tal-ħsara. Għalhell, it-test UDS huwa
partikolarment ta' valur biex tiġi żvelata r-riparazzjoni ta' segwenzi
twal li jiġu mis-sustanza (20 sa 30 bażijiet). Bħala kuntrast, irriparazzjoni ta' segwenzi qosra (minn bażi waħda sa tlieta) tiġi
żvelata b'sensitività anqas qawwija. Barra minn dan, jistgħu jirri
żultaw ġrajjiet mutaġeniċi minħabba fin-nuqqas ta' riparazzjoni,
riparazzjoni ħażina jew replikazzjoni ħażina tal-leżjonijiet fidDNA. L-estensjoni tar-rispons tal-UDS ma tagħtix indikazzjoni
dwar il-fedeltà tal-proċess ta' riparazzjoni. B'żieda ma' dan, huwa
possibbli li li mutaġen jirreaġixxi mad-DNA iżda l-ħsara fid-DNA
ma tissewwix permezz ta' proċess ta' riparazzjoni exissa. In-nuqqas
ta' informazzjoni speċifika dwar l-attività mutaġenika mogħtija
mit-test tal-UDS huwa kompensat bis-sensitività potenzali ta' dan
il-punt aħħari għax jiġi mkejjel fil-ġenomu sħiħ.
Ara ukoll l-Introduzzjoni Ġenerali Taqsima B.

1.2.

DEFINIZZJONIJIET
Ċelloli li qed jissewwew: Ċelloli li l-numru ta' grani nukleari netti
tagħhom (NNG) huwa ogħla minn valur determinat minn qabel, li
għandu jiġi ġustifikat fil-laboratorju li fih jitwettaq it-test.
Grani nukleari netti (NNG): miżura kwantitattiva għall-attività
UDS taċ-Ċelloli f'testijiet UDS awtoradjografiċi, kalkolati billi
jitnaqqas in-numru medju ta' grani ċitoplasmiċi f'arei ċitoplasmiċi
nukei ekwivalenti (CG) min-numru ta' grani nukleari (NG): NNG
= NG - CG. L-għadd ta' NNG huma kalkolati għal Ċelloli indi
vidwali u imbagħad addizzjonati ma' Ċelloli f'kultura, f'kulturi
paralleli, eċċ.
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Sintesi DNA mhux skedata (UDS): sintesi ta' riparazzjoni DNA
wara l-exissjoni u t-tneħħija ta' biċċa mid-DNA li jkun fiha reġjun
ta' ħsara miġjuba minn sustanzi kimiċi jew aġenti fiżiċi.

1.3.

PRINĊIPJI TA' DAN IL-METODU TA' TEST
It-test tal-UDS b'Ċelloli tal-fwied ta' mammiferi in vivo jindika
sintesi ta' riparazzjoni DNA wara l-exissjoni u t-tneħħija ta'
biċċa mid-DNA li jkun fiha reġjun ta' ħsara miġjuba minn sustanzi
kimiċi njew aġenti fiżiċi. It-test hu normalment msejjes fuq linkorporazzjoni ta' 3H-TdR fiċ-ċelluli DNA tal-fwied li għandhom
frekwenza baxxa ta' Ċelloli fil-fasi S taċ-ċiklu taċ-Ċelloli. It-teħid
ta' 3H-TdR jiġi normalment stabbilit bl-awdjoradjografija, għax
dan il-metodu ta' teknika mhuwiex suxxettibbli għal indħil minn
Ċelloli fil-fasi S bħal, per eżempju, konteġġ ta' xintillazzjoni filfasi likwida.

1.4.

DESKRIZZJONI TAL-METODU

1.4.1.

Preparazzjonijiet

1.4.1.1.

Selezzjonijiet ta' l-ispeċi ta' annimali
Normalment jintuża l-far, minkejja li tista’ tintuża kull speċi xierqa
ta' mammiferi. Għandhom jintużaw partijiet ġeneralment użati fillaboratorju ta' annimali żgħar b'saħħithom adulti. Fil-bidu ta' listudju l-varjazzjoni fil-piż ta' l-annimali għandha tkun minima u
ma tkunx iżjed minn ± 20 % tal-piż medju għal kull wieħed missessi.

1.4.1.2.

Kondizzjoinijiet ta' fejn jinżammu u x'jieklu
Jiġu applikati l-kundizzjonijiet ġenerali msemmija fl-Introduzzjoni
ġenerali għat-Taqsima B għalhemm il-mira għall-umdità għandha
tkun ta' 50 sa 60 %.

1.4.1.3.

Preparazzjoni ta' l-annimali
Annimali b'saħħithom żgħar adulti jiġu assenjati mingħajr ordni
għall-gruppi ta' kontroll u ta' trattament. Il-gaġeġ għandhom
ikunu rranġati b'tali mod li jitnaqqsu l-effetti possibbli mil-fatt li
jitqiegħdu f'gaġeġ. L-annimali jiġu identifikati wieħed wieħed u
jinżammu fil-gaġeġ tagħhom għallinqas għal ħamest ijiem qabel
ma jibda l-istudju biex jippermetti żmien biex jidraw il-kundizzjo
nijiet fil-laboratorju.

1.4.1.4.

Sustanza tat-test/preparazzjoni
Sustanzi tat-test solidi għandhom jiġu mdewwbin jew sospiżi f'sol
venti jew kontenituri xierqa u dilwiti, jekk ikun xieraq, qabel ittrattament ta' l-annimali. Sustanzi likwidi tat-test jistgħu jiġu ttrat
tati direttament jew dilwiti qabel it-trattament. Għandhom jintużaw
preparazzjonijiet ġodda għas-sustanza tat-test kemm-il darba linformazzjoni dwar l-istabbilità ma turix laċċettabbilità tal-ħażna.

1.4.2.

Kundizzjonijiet tat-test

1.4.2.1.

Solvent/mezz
Is-solvent/mezz ma għandux jipproduċi effetti tossiċi fil-livelli ta'
doża użata, u ma għandu jkun hemm l-ebda suspett ta' reazzjoni
kimika mas-sustanza tat-test. Jekk jintużaw solventi/mezzi oħra
minflok dawk l-aktar magħrufa, l-inklużjoni tagħhom għandha
tkun appoġġata b'informazzjoni li tindika l-kompatibilità tagħhom.
Hu rakkomandat li kemm jista’ jkun, l-ewwel jiġi kkunsidrat l-użu
ta' solvent/mezz akkwuż.
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1.4.2.2.

Kontrolli
Għandhom jiġu inklużi f'kull parti indipendenti ta' l-esperiment
kontrolli pożittivi u negattivi fl-isterss ħin (solvent/mezz). Ħlief
għat-trattament bis-sustanza tat-test, l-annimali fil-gruppi talkontroll għandhom jiġu trattati bl-istess mod bħall-annimali filgrupp ta' trattament.

Il-kontrolli pożittivi għandhom ikunu sustanzi magħrufa li jippro
duċu UDS meta somministrati f'livelli ta' espożizzjoni li huma
meqjusa li jagħtu żieda li wieħed jista’ jinnota fuq l-isfond.
Kontrolli pożittivi li jeħtieġu attivazzjoni metabolika għandhom
jintużaw f'dożi li joħolqu rispons moderat (4). Id-dożi jistgħu
jingħażlu sabiex l-effetti jkunu ċari iżda ma jiżvelawx immedjata
ment l-identità tad-dijapożitivi kodifikati lil min jaqrahom. Eżempji
ta' sustanzi ta' kontroll pożittivi jinkludu:

Ħinijiet ta' teħid ta' kampjuni

Sustanza

Nru CAS

Nru EINECS

Teħid ta' kampjuni kmieni (2 sa 4
sigħat)

N-nitrosodimetilamina

62-75-9

200-249-8

Teħid ta' kampjuni tard (12 sa 16-il
siegħa)

N-2-fluworenilaċetamide (2-AAF)

53-96-3

200-188-6

Jistgħu jintużaw kontrolli pożittivi oħra xierqa. Huwa aċċettabbli li
l-kontroll pożittiv għandu jiġi somministrat minn rotta differenti
mis-sustanza tat-test.

1.5.

PROĊEDURA

1.5.1.

Numru u sess ta' l-annimali
Għandu jintuża numru adegwat ta' annimali biex titqies il-varjaz
zjoni bijoloġika naturali f'rispons ta' test. In-numru ta' annimali
għandu jkun għall-inqas tliet annimali analizzabbli kull grupp.
Fejn ikun ġie akkumulat database storiku sinjifikattiv, annimal
wieħed jew tnejn biss jkunu meħtieġa għall-gruppi ta' kontroll
pożittivi u negattivi fl-istess ħin.

Jekk fil-ħin li jsir l-istudju jkun hemm informazzjoni disponibbli
minn studji fl-istess speċje u li jużaw l-istess rotta ta' espożizzjoni
li juru li ma hemms differenzi sostanzjali fit-tossiċità bejn is-sessi,
allura jkun biżżejjed li t-test isir fuq sess wieħed, preferibbilment
dak maskil. Fejn l-espożizzjoni umana għall-kimiċi tista’ tkun
speċifika skond is-sess, bħal ma hu per eżempju għal ċerti aġenti
farmaċewtiċi, it-test għandu jsir b'annimali tas-sess xieraq.

1.5.2.

Skeda tat-trattament
Is-sustanzi tat-test ġeneralment jiġu somministrati fi trattament
singolu.

1.5.3.

Livelli tad-doża
Normalment, jintużaw għall-inqas żewġ livelli ta' doża. L-ogħla
doża hija mfissra bħala d-doża li tipproduċi sinjali ta' tossiċità
hekk li livelli ogħla tad-doża, bbażati fuq l-istess reġim ta' dożaġġ,
huma mistennija li jikkawżaw il-mewt. Ġeneralment, l-inqas doża
għandha tkun minn 50 % sa 25 % ta' l-ogħla doża.
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Is-sustanzi b'attivitajiet bijoloġiċi speċifiċi f'dożi baxxi mhux
tossiċi (bħal ma huma ormoni u nitroġeni) jistgħu jkunu eċċezzjo
nijiet għall-kriterji ta' l-issettjar tad-dożi u għandhom jiġu valutati
fuq bażi ta' każ b'każ. Jekk isir studju biex tinstab il-medda għax
ma jkunx hemm disponibbli informazzjoni xierqa, dan għandu jsir
fl-istess laboratorju, billi jintużaw l-istess speċji, karatteristiċi, sess
u dożaġġ ta' trattament li jintuża fl-istudju prinċipali.
L-ogħla doża tista’ ukoll tfisser id-doża li tipproduċi xi indikaz
zjoni ta' tossiċità fil-fwied (eż. nukleji piknotiċi).
1.5.4.

Test tal-limitu
Jekk test ta' doża waħda ta' livell ta' għall-inqas 2 000 mg/kg piż
tal-ġisem, meta jitwettaq trattament wieħed, jew bħala żewġ trat
tamenti fl-istess ġurnata, ma jipproduċix effetti tossiċi li wieħed
jinduna bihom, u jekk ma tkunx mistennija l-ġenotossiċità fuq ilbażi ta' l-informazzjoni minn sustanzi strutturalment relatati, allura
ma jitqiesx li jkun neċessarju li jsir studju komplet. L-espożizzjoni
umana mistennija tista’ tindika l-ħtieġa ta' livell ogħla ta' doża li
għandu jintuża fit-test tal-limitu.

1.5.5.

Somministrazzjoni ta' dożi
Normalment is-sustanza tat-test tiġi somministrata b'gavage billi
jintuża tubu għall-istonku jew cannula xierqa ta' intubazzjoni.
Fejn ikunu ġustifikati, jistgħu jiġu aċċettati rotot oħra ta' espożiz
zjoni. Madankollu r-rotta intraperitonali mhix rakkomandata għax
tista’ tesponi l-fwied direttament għas-sustanza tat-test minflok
permezz tas-sistema ċirkolatorja. Il-volum massimu ta' likwidu li
jista’ jiġi somministrat b'gavage jew b'injezzjoni f'ħin wieħed
jiddependi fuq il-qies ta' l-annimal tat-test. Il-volum m'għandux
ikun aktar minn 2 ml/100g piż tal-ġisem. L-użu ta' volumi ogħla
minn dawn għandu jkun ġustifikat. Ħlief fil-każ ta' sustanzi li
jirritaw jew korrożivi li normalment juru effetti aggravati b'kon
ċentrazzjonijiet ogħla, il-varjabbilità fil-volum tat-test għandha
titnaqqas bl-aġġustament tal-konċentrazzjoni biex jiġi żgurat
volum kostanti fuq il-livelli kollha tad-doża.

1.5.6.

Preparazzjoni taċ-Ċelloli tal-fwied
Iċ-Ċelloli tal-fwied huma ppreparati minn annimali ttrattati normal
ment 12 sa 16-il siegħa wara t-teħid tad-doża. Ġeneralment ikun
meħtieġ teħid ta' kampjuni ieħor addizzjonali u aktar kmieni
(normalmeny sagħtejn sa erba' sigħat wara t-trattament) kemm-il
darba ma jkunx hemm rispons pożittiv ċar fi 12 sa 16-il siegħa.
Madankollu t-teħid ta' kampjuni jista’ jsir f'ħinijiet oħra meta jkun
ġustifikat fuq il-bażi ta' informazzjoni tossikokinetika.
Normalment il-kulturi ta' perjodu qasir ta' Ċelloli ta' manniferi jiġu
stabbiliti billi l-fwied jitgħatta fil-post bil-kollaġenas u billi Ċelloli
tal-fwied dissoċjati ġodda jitħallew jingħaqdu ma' superfiċji xierqa.
Ċelloli tal-fwied minn annimali ta' kontroll negattiv għandu
jkollhom vijabilità ta' għall-inqas 50 %.

1.5.7.

Determinazzjoni ta' UDS
Iċ-Ċelloli tal-fwied iżolati ġodda tal-mammiferi huma inkubati
normalment b'medjum li jkun fih 3H-TdR għal tul ta' żmien
xieraq, eż. tliet sigħat sa tmienja. Fl-aħħar tal-perjodu ta' inkubaz
zjoni, il-medjum għandu jitneħħa miċ-Ċelloli, li imbagħad jistgħu
jiġu inkubati b'medjum li jkun fih eċċess ta' timidina mhux ittik
kettjata biex tnaqqas r-radjuattività mhux inkorporata ('cold chase').
Imbagħad iċ-Ċelloli jiġu mlaħalħa, ffissati u mnixxfin. Għal ħini
jiet ta' inkubazzjoni itwal, il-cold chase jista’ ma jkunx neċessarju.
Id-dijapożittivi jixxarbu b'emulsjoni awtoradjografika, jiġu esposti
fid-dlam (eż. imkessħin għal sebat ijiem sa erbatax-il ġurnata),
żviluppati, mogħtika l-kulur, u jingħaddu il-grani tal-fidda esposti.
Jiġu ppreparati żewġ jew tliet dijapożittivi minn kull annimal.
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1.5.8.

Analiżi
Il-preparazzjonijiet tad-dijapożittivi għandu jkollhom biżżejjed
Ċelloli ta' morfoloġija normali li jippermettu valutazzjoni xierqa
tal-UDS. Il-preparazzjonijiet jiġu eżaminati mikroskopikament għal
sinjali ta' tossiċita qawwija (eż. piknożi, livelli ridotti ta' radjutik
kettjar).

Id-dijapożittivi għandhom jiġu kodifikati qabel ma jibda l-għadd
tal-grani. Normalment jingħaddu 100 ċellula minn kull annimal
minn għall-inqas żewġ dijapożittivi; l-għadd ta' inqas minn 100
ċellula/annimal għandu jkun ġustifikat. In-numru ta' grani ma
jingħaddx għan-nuklei tal-fasi S, iżda tista’ tiġi reġistrata lproporzjon ta' Ċelloli tal-fasi S.

L-ammont ta' inkorporazzjoni ta' 3H-TdR fin-nuklei u ċ-ċitoplasma
ta' Ċelloli morfoloġikament normali, kif ppruvat bid-deposizzjoni
ta' grani tal-fidda, għandu jiġi stabbilit b'metodi xierqa.

2.

DATA

2.1.

TRATTAMENT TAR-RIŻULTATI
Għandha tingħata informazzjoni individwali dwar dijapożittivi u
annimali. Barra minn dan. L-informazzjoni kollha għandha
titqassar f'forma ta' tabella. L-għadd ta' g rani nukleari netti
(NNG) għandu jiġi kalkolat għal kull ċellula, għal kull annimal
u għal kull doża u ħin billi jitnaqqsu l-għadd ta' CG mill-għadd ta'
NG. Jekk jingħaddu “iċ-Ċelloli li qed jissewwew”, il-kriterji għaċĊelloli li qed jissewwew għandhom ikunu ġustifikati u msejsa fuq
informazzjoni storika u ta' kontroll negattiv fl-istess ħin. Riżultati
numeriċi jistgħu jiġu valutati b'metodi statistiċi. Jekk jintużaw, ittestijiet statistiċi għandhom jingħażlu u jkunu ġustifikati qabel ma
jitwettaq l-istudju.

2.2.

VALUTAZZJONI U INTERPRETAZZJONI TAR-RIŻULTATI
Eżempji ta' kriterji għal rispons pożittiv/negattiv jinkludu:

pożittiv

negattiv

(i)

il-valuri NNG ogħla minn limitu determinat
minn qabel li hu ġustifikat fuq il-bażi ta'
informazzjoni storika tal-laboratorju; jew

(ii)

il-valuri NNG sinjifikatament ogħla minn
kontroll fl-istess ħin;

(i)

il-valuri NNG fil-limitu/taħt il-limitu ta'
kontroll storiku jew

(ii)

il-valuri NNG mhux sinjifikatament ogħla
minn kontroll fl-istess ħin
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Għandha tiġi kkunsidrata r-rilevanza bijoloġika ta' l-informazzjoni:
jiġifieri għandhom jitqiesu l-parametri bħal ma huma l-varjazzjoni
bejn l-annimali, r-relazzjoni għar-rispons għad-doża u ċ-ċitossiċità.
Bħala għajnuna fil-valutazzjoni tar-riżultati tat-testijiet, jistgħu
jintużaw metodi ta' statistika. Madankollu, s-sinjifikanza statistika
ma għandhiex tkun l-uniku fattur għal rispons pożittiv.
Għalkemm kważi l-esperimenti kollha jagħtu riżultati ċari pożittivi
jew negattivi, f'każijiet rari l-informazzjoni ssettjata ma tipper
mettix li jsir ġudizzju definittiv dwar l-attività ta' sustanza tattest. Ir-riżultati jistgħu jibqgħu ekwivoċi u inċerti irrispettivament
min-numru ta' drabi li jirrepeti ruħu l-esperiment.
Riżultat pożittiv minn test UDS b'Ċelloli tal-fwied tal-mammiferi
in vivo jindika li s-sustanza tat-test toħloq ħsara fid-DNA taċĊelloli tal-fwied tal-mammiferi in vivo li tista’ tissewwa b'sintesi
tad-DNA mhux skedata in vitro. Riżultat negattiv jindika li, taħt ilkundizzjonijiet tat-test, is-sustanza tat-test ma toħloqx ħsara fidDNA li tiġi żvelata b'dan it-test.
Għandha tiġi diskussa l-probabilità li s-sustanza tat-test tilħaq iċċirkolazzjoni ġenerali jew speċifikatament it-tessut immirat (eż.
tossiċità sistemika).
3.

RAPPORTAĠĠ
RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Solvent/mezz:
— ġustifikazzjoni dwar l-għażla tal-mezz,
— solubbilità u stabbilità tas-sustanza tat-test fis-solvent/mezz,
jekk magħrufa.
Annimali ttestjati:
— speċi/razza użati;
— numru, età u sess ta' l-annimali;
— għejun, kundizzjonijiet dwar fejn jinżammu, dieta, eċċ.;
— piż individwali ta' l-annimali fil-bidu tat-test, inkluża l-medda
ta' piż tal-ġisem, mezzi u devjazzjoni standard għal kull grupp.
Kundizzjonijiet tat-test:
— kontrolli pożittivi u negattivi (mezz/solvent);
— informazzjoni mill-istudju dwar il-medda, jekk ikun sar;
— raġuni prinċipali għall-għażla ta' livell tad-doża;
— dettalji dwar il-preparazzjoni tas-sustanza tat-test;
— dettalji dwar is-somministrazzjoni tas-sustanza tat-test;
— raġuni prinċipali dwar ir-rotta ta' somministrazzjoni;
— metodi biex jiġi verifikat li s-sustanza tat-test waslet għaċċirkolazzjoni ġenerali jew it-tessut immirat, jekk tkun appli
kabbli;
— konverżjoni mill-konċentrazzjoni (ppm) tas-sustanza tat-test
dieta/ilma għax-xorb għad doża attwali (mg/kg piż talġisem/jum) jekk tkun applikabbli;
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— dettalji dwar il-kwalità ta' l-ikel u l-ilma;
— deskrizzjoni dettaljata dwar l-iskedi ta' trattament u teħid ta'
kampjuni;
— metodi biex titqies it-tossiċità;
— metodu tal-preparazzjoni u kultura taċ-Ċelloli tal-fwied;
— teknika awtoradjografika użata;
— numru ta' dijapożitivi ppreparati u numru ta' Ċelloli li
jingħaddu;
— kriterji ta' valutazzjoni;
— kriterji biex l-istudji jitqiesu bħala pożittivi, negattivi jew ekwi
voċi.
Riżultati:
— valuri medji individwali tad-dijapożittivi, ta' l-annimali u ta'
gruppi għal grani nuklei, grani ċitoplasmiċi, u grani nukleari
netti;
— relazzjoni bejn id-doża u r-rispons, jekk tkun disponibbli;
— valutazzjoni statistika, jekk ikun hemm;
— sinjali ta' tossiċità;
— informazzjoni dwar kontroll pożittiv u negattiv (solvent/mezz)
fl-istess ħin;
— informazzjoni dwar kontroll pożittiv u negattiv (solvent/mezz)
storika bil-medda, mezzi u devjazzjonijiet standard;
— numru ta' Ċelloli li qed jissewwew, jekk magħruf;
— numru ta' Ċelloli tal-fasi S, jekk magħruf;
— vijabilità taċ-ċelluli.
Diskussjoni dwar ir-riżultati.
Kunklużjonijiet.
4.
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B.40.

1.

IL-KORROŻJONI TAL-ĠILDA IN VITRO: IT-TEST TARREŻISTENZA ELETTRIKA TRANSKUTANJA (TER –
TRANSCUTANEAL ELECTRICAL RESISTANCE)
IL-METODU
Dan il-metodu tat-test huwa ekwivalent għall-OECD TG 430
(2004).

1.1.

DAĦLA
Il-korrożjoni tal-ġilda tirreferi għall-produzzjoni ta’ dannu irriver
sibbli fit-tessut tal-ġilda wara l-applikazzjoni ta’ materjal tat-test
[kif definit mis-Sistema Globali Armonizzata għall-Klassifika u tTikkettjar ta’ Sustanzi u Komposti Kimiċi (GHS – Globally
Harmonised System)] (1). Dan il-metodu jipprovdi proċedura li
biha l-istima tal-korrożività ma ssirx f’annimali ħajjin.

L-istima tal-korrożività tal-ġilda involviet tipikament l-użu ta’
annimali tal-laboratorju (2). Ittħassib għall-uġigħ u t-tbatija ta’ lannimali involuti f’din il-proċedura ġie indirizzat fir-reviżjoni talMetodu tat-Test B.4 li jippermetti d-determinazzjoni tal-korrożività
tal-ġilda bl-użu ta’ metodi alternattivi, in vitro, li jevitaw l-uġigħ u
t-tbatija.

L-ewwel pass biex jiġu definiti testijiet alternattivi li jistgħu
jintużaw għall-ittestjar tal-korrożività tal-ġilda kien it-twettiq ta’
studji tal-validazzjoni minn qabel (3). Wara dan, studju ta’ vali
dazzjoni formali ta’ metodi in vitro biex tiġi stmata l-korrożjoni
tal-ġilda (4)(5) ġie mwettaq (6)(7)(8). Ir-riżultat ta’ dawn l-istudji u
letteratura oħra ppubblikata wasslu għar-rakkomandazzjoni li
jistgħu jintużaw dawn it-testijiet għall-istima tal-korrożività talġilda in vivo (9)(10)(11): it-test tal-mudell tal-ġilda umana (ara lMetodu tat-Test B.40bis) u t-test tar-reżistenza elettrika transku
tanja (dan il-Metodu).

Studji ta’ validazzjoni u studji oħrajn validati rrapportaw li l-figura
tar-reżistenza elettrika transkutanja (TER) l-ġilda tal-firien (12)(13)
tista’ tiddiskrimina fis-sod bejn il-korrożivi tal-ġilda magħrufin u
sustanzi mhux korrożivi (5)(9).

It-test deskritt f’dan il-Metodu jippermetti l-identifikazzjoni ta’
sustanzi u komposti kimiċi korrożivi. Jippermetti wkoll l-identifi
kazzjoni ta’ sustanzi u komposti mhux korrożivi meta tkun sost
nuta mill-piż ta’ determinazzjoni tal-provi bl-użu ta’ informazzjoni
oħra eżistenti (eż. pH, struttura-attività-relazzjonijiet, data dwar lumani u/jew l-annimali) (1)(2)(11)(14). Ma jagħtix informazzjoni
dwar l-irritazzjoni tal-ġilda, u lanqas ma jippermetti s-subkatego
rizzazzjoni ta’ sustanzi korrożivi kif permess fis-Sistema tal-Klas
sifika Globali Armonizzata (GHS) (1).

Għal evalwazzjoni sħiħa ta’ l-effetti lokali fuq il-ġilda wara espo
żizzjoni dermali unika, huwa rakkomandat li tiġi segwita l-istrate
ġija ta’ l-ittesttjar sekwenzjali kif mehmuża mal-Metodu tat-Test
B.4 (2) u provduta fis-Sistema tal-Klassifika Globali Armonizzata
(1). Din l-istrateġija ta’ l-ittestjar tinkludi t-twettiq ta’ testijiet in
vitro għall-korrożjoni tal-ġilda (kif deskritt f’dan il-metodu) u lirritazzjoni tal-ġilda qabel ma jitqies l-ittestjar fl-annimali ħajjin.
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1.2.

DEFINIZZJONI
Il-korrożjoni tal-ġilda in vivo: hija l-produzzjoni ta’ dannu irri
versibbli tal-ġilda: jiġifieri nekrożi viżibbli mill-epidermis u
ġewwa d-dermis, wara l-applikazzjoni ta’ sustanza tat-test għal
mhux aktar minn erba’ sigħat. Ir-reazzjonijiet korrożivi hima tipi
fikati minn ulċeri, ħruġ ta’ demm, qxur bid-demm, u sa l-aħħar ta’
l-osservazzjoni ta’ 14-il jum, tnaqqis ta’ kulur minħabba li tibjad
il-ġilda, żoni sħaħ ta’ alopecia, u ċikatriċi. Il-ħistopatoliġija
għandha titqies biex jiġu evalwati leżjonijiet li dwarhom hemm
dubju.
Ir-Reżistenza Elettrika Transkutanja (TER): hija kejl ta’ limpendenza tal-ġilda, bħala valur ta’ reżistenza f’kilo Ohms.
Metodu sempliċi u robust biex tiġi stmata l-funzjoni ta’ barrjera
bir-rekordjar tal-passaġġ tal-joni mill-ġilda bl-użu ta’ apparat
Wheatstone bridge.
IS-SUSTANZI TA’ RIFERENZA
Tabella 1
Il-Kimiċi ta’ Riferenza
Isem

Nru EINECS

Nru CAS

1,2-Diaminopropane

201-155-9

78-90-0

Korrożiv Ħafna

Aċidu Akriliku

201-177-9

79-10-7

Korrożiv Ħafna

2-tert. Butylphenol

201-807-2

88-18-6

Korrożiv

Idrossidu tal-potassju (10 %)

215-181-3

1310-58-3

Korrożiv

Aċidu sulfuriku (10 %)

231-639-5

7664-93-9

Korrożiv

Aċidu Oktanoiku (aċidu kapriliku)

204-677-5

124-07-02

Korrożiv

4-Amino-1,2,4-triazole

209-533-5

584-13-4

Mhux Korrożiv

Eugenol

202-589-1

97-53-0

Mhux Korrożiv

Phenethyl bromide

203-130-8

103-63-9

Mhux Korrożiv

Tetrachloroethylene

204-825-9

27-18-4

Mhux Korrożiv

Aċidu iżosteariku

250-178-0

30399-84-9

Mhux Korrożiv

4-(Methylthio)-benzaldehyde

222-365-7

3446-89-7

Mhux Korrożiv

Il-parti l-kbira tal-kimiċi elenkati huma meħuda mil-lista ta’ kimiċi
magħżula għall-istudju internazzjonali ta’ validazzjoni ECVAM
(4). L-għażla tagħhom hija bbażata fuq dawn il-kriterji li ġejjin:
i) għaddu indaqs ta’ sustanzi korrożivi u mhux korrożivi;
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ii) sustanzi disponibbli kummerċjalment li jkopru l-parti l-kbira
tal-klassijiet ta’ kimiċi rilevanti;

iii) l-inklużjoni ta’ sustanzi korrożivi ħafna kif ukoll dawk inqas
korrożivi sabiex tkun possibbli d-diskriminazjoni bbażata fuq
il-potenza korrożiva;

iv) l-għażla tal-kimiċi li jistgħu jiġu mmaniġġjati f laboratorju
mingħajr periklu serju minbarra l-korrożività.

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Il-materjal tat-test huwa applikat għal mhux aktar minn 24 siegħa
fuq l-uċuħ epidermali ta’ ċrieki ta’ ġilda f sistema ta’ test b’żewġ
kompartimenti fejn iċ-ċrieki ta’ ġilda jaħdmu bħala s-separazzjoni
bejn il-kompartimenti. Iċ-ċrieki tal-ġilda jittieħdu minn firien
maqtula b’mod uman ta’ età ta’ 28-30 jum. Il-materjali korriżivi
huma identifikati mill-abilità tagħhom li jipproduċu telf ta’ inte
grita normali ta’ stratum corneum u tal-funzjoni ta’ barrjera, li
jitkejjel bħala tnaqqis fit-TER ’l isfel minn livell ta’ limitu (12).
Għat-TER tal-firien, intgħażel valur ta’ limitu ta’ 5 k Ώ ibbażat
fuq data estensiva għal varjetà kbira ta’ kimiċi fejn il-maġġoranza
l-kbira ta’ valuri kienu jew sew aktar ’il fuq (spiss > 10 kΩ), jew
sew aktar ’l isfel (spiss < 3 kΩ) minn dan il-valur (12). B’mod
ġenerali, il-materjali li mhumiex korrożivi fl-annimali iżda li huma
irritanti jew mhux irritanti ma jnaqqsux it-TER inqas minn dan ilvalur ta’ limitu. Barra minn hekk, l-użu ta’ preparazzjonijiet ta’
ġilda oħrajn jew tagħmir ieħor jista’ jibdel il-valur ta’ limitu, li
jeħtieġ aktar validazzjoni.

Huwa inkorporat fil-proċedura tat-test pass li jorbot iż-żebgħa
sabiex isir it-test ta’ konferma tar-riżultati pożittivi fit-TER inklużi
valuri madwar 5 kΩ. Il-pass li jorbot iż-żebgħa jiddetermina jekk
iż-żjieda fil permeabilità ionika hijiex minħabba qirda fiżika talistratum corneum. Il-metodu tat-TER bl-użu tal-ġilda tal-firien
wera li jista’ jbassar il-korrożività in vivo fil-fenek evalwat taħt
il-Metodu tat-Test B.4 (2). Għandu jiġi nnutat li t-test tal-fenek in
vivo huwa konservattiv ħafna fir-rigward tal-korrożività tal-ġilda u
l-irritazzjoni tal-ġilda meta mqabbel mat-test tal-parti tal-ġilda
umana (15).

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST
L-Annimali
Il-firien huma l-ispeċi ta’ għażla minħabba li s-sensittività tal-ġilda
tagħhom għall-kimiċi f dan it-test diġa ntweriet qabel (10). L-età
(meta tinġabar il-ġilda) u l-ispeċi tal-far huma partikolarment
importanti biex jiġi żgurat li l-follikoli tax-xahar fil-fażi dormanti
qabel ma jibda t-tkabbir tax-xahar adult.
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Ix-xahar dorsali u tal-ġenb minn firien żgħar, ta’ età ta’ madwar
22 jum (derivati minn Wistar jew fergħa komparabbli), jitneħħa
bir-reqqa b’qattiegħ ix-xahar żgħir. Imbagħad l-annimali jiġu
maħsula billi jintmesħu bl-attenzjoni, filwaqt li l-parti bix-xagħar
maqtugħ tiġi mgħarrqa ftaħlita antibijotika (li per eżempju, fuha
streptomycin, penisilin, chloramphenicol, u amphotericin, f
konċentrazzjonijiet li huma effettivi biex jinibixxu t-tkabbir talbatterji). L-annimali jerġgħu jiġu maħsula bl-anitibjotiċi fit-tielet
jew ir-raba’ jum wara l-ewwel ħasla u jintużaw fi żmien 3 ijiem
wara t-tieni ħasla, meta l-istratum corneum ikun irkupra mit-tneħ
ħija tax-xahar.

Il-preparazzjoni taċ-ċrieki tal-ġilda
L-annimali jiġu maqtula b’mod uman meta jkollhom 28-30 jum; letà hija kritika Il-ġilda dorso-laterali ta’ kull annimal imbagħad
titneħħa u jitneħħielha x-xaħam subkutanju eċċessiv billi jitqaxxar
bl-attenzjoni minn mal-ġilda Iċ-ċrieki tal-ġilda, ta’ djametru ta’
madwar 20 mm kull wieħed, jitneħħew. Il-ġilda tista’ tiġi maħżuna
qabel ma jintużaw iċ-ċrieki fejn jidher li d-data tal-kontroll pożit
tiva u negattiva hija ekwivalenti għal dik miksuba b’ġilda friska.

Kull ċirku tal-ġilda jitqiegħed fuq wieħed mit-truf ta’ tubu PTFE
(polytetrafluoroethylene), li jiżgura li l-wiċċ epidermali huwa f
kuntatt mat-tubu. Ċirku “O” tal-gomma huwa mwaħħal billi
jingħafas mat-tarf tat-tubu biex il-ġilda tinżamm f postha u t-tessut
żejjed jiġi maqtugħ. Id-dimensjonijiet tat-tubu u taċ-ċirku “O”
jintwerew fil-Figura 2. Iċ-ċirku “O” tal-ġilda imbagħad jiġi ssiġ
ġillat bir-reqqa mat-tarf tat-tubu PTFE bl-ingwent. It-tubu huwa
appoġġjat minn molla ġewwa parti reċettorja li fiha taħlita ta’
MgSO4 (154 mM) (Figura 1). Iċ-ċirku tal-ġilda għandha tiġi
għal kollhox meqruda fit-taħlita ta’ MgSO4. Minn ġilda ta’ far
wieħed jistgħu jinkisbu daqs 10 – 15 ċirku tal-ġilda.

Qabel ma jibdew it-testijiet, ir-reżistenza elettrika ta’ żewġ ċrieki
tal-ġilda tiġi mkejla bħala proċedura tal-kontroll tal-kwalità għal
kull ġilda ta’ l-annimali. Iż-żewġ ċrieki għandhom jagħtu valuri ta’
reżistenza akbar minn 10 kΩ biex jintużaw il-bqija taċ-ċrieki għattest. Jekk il-valur tar-reżistenza huwa inqas minn 10 kΩ, il-bqija
taċ-ċrieki minn dik il-ġilda għandha tintrema.

L-applikazzjoni tat-test u s-sustanzi tal-kontroll
Għandhom jintużaw kontrolli konkurrenti pożittivi u negattivi biex
kull studju jiżgura ħidma tajba tal-mudell esperimentali.
Għandhom jintużaw ċ-ċrieki tal-ġilda minn animal wieħed. Issustanzi tal-kontroll pożittivi jew negattivi suġġeriti huma 10 M
aċidu idrokloriku u ilma ddistillat, rispettivament.

Is-sustanzi tat-test likwidi (150 μL) huma applikati b’mod
uniformi mal-wiċċ eipdermali ġewwa t-tubu. Meta jiġu ttestjati
materjali solidi, huwa applikat ammont biżżejjed ta’ solidu
b’mod livell fuq iċ-ċirku sabiex jiġi żgurat li l-wiċċ kollu ta’ lepidermis huwa kopert. Jiżdied l-ilma deioniżżat (150 μL) fuq issolidu u t-tubu jiġi aġitat bil-mod. Sabiex jinkiseb il-kuntatt
massimu mal-ġilda, is-solidi jistgħu jkunu jridu jissaħħnu sa 30
o
C biex tinħall jew tiġi mrattba s-sustanza tat-test, jew mitħuna
sabiex jipproduċu materjal granurali jew terra.
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Jintużaw tliet ċrieki tal-ġilda għal kull sustanza tat-test u talkontroll. Is-sustanzi tat-test huma aplikati għal 24 siegħa f tempe
ratura ta’ 20-23 C. Is-sustanza tat-test titneħħa bil-ħasil b’merżuq
ta’ ilma tal-vit sa 30 C sakemm ma jista’ jitneħħa ebda materjal
ieħor.

Il-kejl tat-TER
L-impedenza tal-ġilda titkejjel bħala TER u titkejjel bl-użu ta’
kurrent alternat, ta’ vultaġġ baxx ta’ Wheatstone databridge (13).
L-ispeċifikazzjonijiet ġenerali tal-bridge huma vultaġġ operattiv ta’
1-3 Volt, kurrent sinus jew rettangulari alternat ta’ 50 - 1 000 Hz,
u firxa tal-kejl ta’ mhux inqas minn 0,1 – 30 kΩ. Id-databridge
użat fl-istudju tal-validazzjoni jkejjel l-induttanza, l-kapaċitanza u
r-reżistenza sa valuri ta’ 2 000 H, 2 000 μF, u 2 MΩ, rispettiva
ment bi frekwenzi ta’ 100 Hz jew 1 kHz, bl-użu ta’ valuri serje
jew paralleli. Għal-għanijiet tal-korrożività tat-TER il-kejl talfigura huwa rrekordjat f reżistenza, bi frekwenzi ta’ 100 Hz u
bl-użu ta’ valuri serje. Qabel ma titkejjel ir-reżistenza elettrika,
it-tensjoni tal-wiċċ tal-ġilda titnaqqas billi jiżdied volum suffiċ
jenti ta’ etanol 70 % biex ikopri l-epidermis. Wara ftit sekondi,
l-ethanol jitneħħa mit-tubu u mbagħad t-tessut jiġi idratat billi
tiżdied taħlita ta’ 3 mL MgSO4 (154 mM). L-elettrodi tad-data
bridge jitqiegħdu fuq kull naħa taċ-ċirku tal-ġilda biex titkejjel irreżistenza f kΩ/ċirku tal-ġilda (Figura 1). Id-dimensjonijiet ta’ lelettrodi u t-tul ta’ l-elettrodu espost taħt il-crocodile clips jint
werew fil-Figura 2. Il-molla mwaħħla ma’ l-elettrodu ta’ ġewwa
tistrieħ fuq il-parti ta’ fuq tat-tubu PTFE matul il-kejl tar-reżis
tenza sabiex jiġi żgurat tul konsistenti ta’ l-elettrodu huwa meqrud
fit-taħlita MgSO4. l-elettrodu ta’ barra jitqiegħed ġewwa l-parti
reċettorja sabiex jistrieħ fuq il-qiegħ ta’ dik il-parti. Id-distanza
bejn il-molla u l-qiegħ tat-tubu PTFE tinżamm kostanti (Figura
2), għaliex din id-distanza taffettwa l-valur ta’ reżistenza miksub.
Għalhekk, id-distanza bejn l-elettrodu ta’ ġewwa u ċ-ċirku talġilda għandha tkun kostanti u minimali (1-2 mm).

Jekk il-valur tar-reżistenza mkejjel huwa akbar minn 20 kΩ, dan
jista’ jkun minħabba li l-fdalijiet tas-sustanza tat-test jiksu l-wiċċ
eipdermali taċ-ċirku tal-ġilda. Wieħed jista’ jipprova jkompli
jneħħi din il-kisja, per eżempju, billi jissiġilla t-tubu PTFE bisseba’ l-kbir bl-ingwanta u mbagħad iħawdu għal madwar 10
sekondi; it-taħlita ta’ MgSO4 tintrema u jerġa’ jsir il-kejl tar-reżis
tenza b’ MgSO4 ġdid.

Il-karatteristiċi u d-dimensjonijiet ta’ l-apparat tat-test u l-proċe
dura ta’ l-esperiment użati jistgħu jinfluwenzaw il-valuri tat-TER
miksuba. Il-limitu korrożiv ta’ 5 kΩ ġie żviluppat mid-data
miksuba fl-apparat u l-proċdura speċifiċ i użati f dan il-Metodu.
Jistgħu jgħoddu valuri differenti tal-limitu u tal-kontroll jekk
jinbidlu l-kundizzjonijiet tat-test jew jintuża apparat differenti.
Għalhekk, huwa meħtieġ li jiġu kkalibrati l-metodoloġija u l-valuri
tal-limiti tar-reżistenza bl-ittestjar ta’ serje ta’ standards ta’ rife
renza magħżula mill-kimiċi fl-istudju tal-validazzjoni (4) (5), jew
minn klassijiet tal-kimiċi li huma simili għal dawk li qed jiġu
investigati. Sett ta’ kimiċi ta’ riferenza xierqa jintwera fit-Tabella 1.
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Il-Metodi ta’ l-Irbit taż-Żebgħa
L-espożizzjoni ta’ xi materjali mhux korrożivi tista’ tirriżulta fi
tnaqqis ta’ reżistenza ’l isfel mil-limitu ta’ 5 kΩ li jippermetti lmogħdija ta’ joni mi ll-istratum corneum, u b’hekk titnaqqas irreżistenza elettrika (5). Per eżempju, l-organiċi newtri u l-kimiċi li
għandhom karatteristiċi attivi fil-wiċċ (inklużi deterġenti, emulsi
fikanti u surfattanti oħrajn) jistgħu jneħħu l-lipidi tal-ġilda li lbarrjera jagħmluha aktar permeabbli għall-joni. Għalhekk, jekk
il-valuri tat-TER huma inqas minn jew madwar 5 kΩ fin-nuqqas
ta’ dannu viżwali, tista’ ssir stima tal-penetrazzjoni taż-żebgħa fuq
iċ-ċelloli tal-kontroll u dawk ittrattati sabiex jiġi determinat jekk ilvaluri tat-TER miksuba kinux ir-riżultat tal-permeabilità akbar talġilda, jew tal-korrożjoni tal-ġilda (3)(5). Fil-każ ta’ l-aħħar fejn
jinqasam l-istratum corneum, iż-żebgħa sulforhodamine B, meta
applikata mal-wiċċ tal-ġilda tippenetra malajr u ttebba’ t-tessut ta’
taħt. Din iż-żebgħa partikolari hija stabbli għal varjetà kbira ta’
kimiċi u mhijiex affettwata mill-proċedura ta’ l-estrazzjoni desk
ritta hawn taħt.

L-applikazzjoni u t-tneħħija taż-żebgħa Sulforhodamine B
Wara l-istima tat-TER, is-sulfat tal-manjeżju jintrema mit-tubu u lġilda tiġi eżaminata bir-retta għal dannu ovvju. Jekk ma hemm
ebda dannu kbir ovvju, iż-żebħa Sulforhodamine B dye (Aċidu
Aħmar 52; C.I. 45100; EINECS Numru 222-529-8; CAS numru
3520-42-1), 150 μL ta’ taħ lita ta’ 10 % (w/v) fl-ilma distillat tiġi
applikata fuq il-wiċċ epidermali ta’ kull ċirku tal-ġilda għal sagħ
tejn. Dawn iċ-ċrieki tal-ġilda mbagħad jinħaslu bl-ilma tal-vit sa
temperatura ambjentali għal madwar 10 sekonda biex titneħħa żżebgħa eċċessiva/mhux użata. Kull ċirku tal-ġilda mbagħad
jitneħħa bl-attenzjoni mit-tubu tal-PTFE u jitqiegħed fi flixkun
(eż. flixkun tal-ħġieġ tax-xintillazzjoni ta’ 20 mL) li fih ilma deio
nizzat (8 mL). Il-fliexken jiġu aġitati bil-mod għal 5 minuti sabiex
titneħħa żebgħa żejda mhux użata. Din il-proċedura ta’ tlaħliħ
imbagħad hija ripetuta, u wara dan jitneħħew iċ-ċrieki tal-ġilda
u jitqiegħdu fi fliexken li fihom 5 ml ta’ 30 % (w/v) sodium
dodecyl sulphate (SDS) fl-ilma distillat u huma inkubati mal-lejl
f’temperatura ta’ 60 oC.

Wara l-inkubazzjoni, iċ-ċirku tal-ġilda jitneħħa u jintrema u l-bqija
tat-taħlita tiġi ċċentrifugata għal 8 minuti f’temperatura ta’ 21 oC
(forza relattiva ċentrifugali ~175 x g). Kampjun ta’ 1 ml ta’ super
natant huwa mħallat 1 f’5 (v/v) [i.e. 1 mL + 4 mL] ma’ 30 %
(w/v) SDS fl-ilma ddistillat. Id-densità ottika (OD) tat-taħlita
titkejjel f’565 nm.

Il-kalkolu tal-kontenut taż-żebgħa
Il-kontenut ta’ żebgħa sulforhodamine B għal kull ċirku huwa
kkalkolat mill-valur ta’ l-OD (5) (il-koeffiċjenti taż-żebgħa sulfor
hodamine B ta’ 565 nm = 8,7 x l04; piż molekulari = 580). Ilkontenut taż-żebgħa huwa ddeterminat għal kull ċirku tal-ġilda blużu ta’ kurva xierqa tal-kalibrazzjoni u l-kontenut medju tażżebgħa mbagħad jiġi kkalkolati għad-doppji.

2.

ID-DATA
Il-valuri tar-reżistenza (kΩ) u l-valuri tal-kontenut medju tażżebgħa (μg/ċirku), fejn xieraq, għall-materjal tat-test, kif ukoll
għall-kontrolli pożittivi u negattivi għandhom jiġu rrapportati
f’forma ta’ tabella (data individwali tal-prova u medji ± S.D.),
inkluża d-data għall-esperimenti doppji/ripetuti, valuri medji u
dawk individwali.
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L-INTERPRETAZZJONI TAR-RIZULTATI
Ir-riżultati medji tat-TER huma aċċettati jekk il-valuri tal-kontroll
pożittivi u negattivi konkorrenti jaqgħu fl-iskali aċċettabbli għallmetodi fil-laboratorju tat-test. L-iskali aċċettabli tar-reżistenza
għall-metodoloġija u l-apparat deskritti hawn fuq jingħataw f’din
it-tabella li ġejja:

Kontroll

Skala tarreżistenza
(kΩ)

Sustanza

Pożittiv

Aċidu idrokloriku 10M

0,5 – 1,0

Negattiv

Ilma ddistillat

10 – 25

Ir-riżultati medji ta’ l-irbit taż-żebgħa huma aċċettati b’kundizzjoni
li l-valuri konkurrenti tal-kontroll jaqgħu fl-iskali aċċettabbli għallmetodu. Skali aċċettabbli ssuġġeriti tal-kontenut taż-żebgħa għassustanzi tal-kontroll għall-metodoloġija u l-apparat deskritt hawn
fuq jingħataw hawn isfel:

Kontroll

Sustanza

Firxa talkontenut
taż-żebgħa
(μg/ċirku)

Pożittiv

Aċidu idrokloriku 10M

40 – 100

Negattiv

Ilma ddistillat

15 – 35

Is-sustanza tat-test jitqies mhux korrożiv għall-ġilda:

i) jekk il-valur medju tat-TER miksub għas-sustanza tat-test
huwa akbar minn 5 kΩ, jew

ii) il-valur medju tat-TER huwa inqas minn jew daqs 5 kΩ, u

— iċ-ċirku tal-ġilda ma juri ebda dannu ovvju, u

— il-kontenut medju ta’ żebgħa fiċ-ċirku huwa ferm inqas
mill-kontenut medju ta’ żebgħa fiċ-ċirku tal-kontroll
pożittiv ta’ l-10M HCl miksuba fl-istess ħin.

Is-sustanza tat-test titqies li hija korrożiva għall-ġilda:

i) jekk il-valur medju tat-TER miksub għas-sustanza tat-test
huwa inqas minn jew daqs 5 kΩ u ċ-ċirku tal-ġilda huwa
ovvjament iddanneġġjat, jew

ii) il-valur medju tat-TER huwa mean TER inqas minn jew daqs
5 kΩ, u

— iċ-ċirku tal-ġilda ma juri ebda dannu ovvju, iżda

— il-kontenut medju ta’ żebgħa fiċ-ċirku huwa akbar minn
jew daqs il-kontenut medju ta’ żebgħa fiċ-ċirku tal-kontroll
pożittiv ta’ l-10M HCl miksuba fl-istess ħin.
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3.

IR-RAPPORTAĠĠ

3.1.

Ir-RAPPORTAĠĠ TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi din l-informazzjoni li ġejja:
Is-Sustanzi tat-Test u tal-Kontroll:
— l-isem/ismijiet tal-Kimika bħall-isem IUPAC jew l-isem CAS u
n-numru CAS, jekk magħruf;
— is-safa u l-kompożizzjoni tas-sustanza jew preparazzjoni (f
perċentwali skond il-piż) u n-natura fiżika;
— il-karatteristiċi fiżiko-kimiċi bħall-istat fiżiku, pH, stabilità,
solubbiltà fl-ilma, _ elevanti għat-twettiq ta’ l-istudju;
— it-trattament tas-sustanzi tat-test/tal-kontroll qabel l-ittestjar,
jekk jgħodd (eż. tisħin, tħin);
— l-istabilità, jekk magħrufa.
L-annimali tat-test:
— varjetà u sess użati;
— l-età ta’ l-annimali meta użati bħala annimali donaturi;
— l-għajn, il-kundizzjoni fejn jinżammu, dieta, eċċ.;
— id-dettalji tal-preparazzjoni tal-ġilda.
Il-Kundizzjonijiet tat-Test:
— il-kurvi tal-kalibrazzjoni għall-apparat tat-test;
— il-kurvi tal-kalibrazzjoni għat-twettiq tat-test għar-rabta tażżebgħa;
— id-dettalji tal-proċedura tat-test użata biex jitkejjel it-TER;
— id-dettalji tal-proċedura tat-test użata għall-istima ta’ l-irbit tażżebgħa; jekk xieraq;
— deskrizzjoni ta’ kwalunkwe modifika tal-proċeduri tat-test;
— deskrizzjoni tal-kriterji ta’ l-evalwazzjoni użati.
Riżultati:
— tabulazzjoni tad-data mit-TER u mill-valur ta’ l-irbit taż-żebgħa
(jekk xieraq) għall-annimali indivdiwali u għal kampjuni talġilda individwali;
— deskrizzjoni ta’ kwalunkwe effett osservat.
Diskussjoni tar-riżultati.
Kunklużjonijiet

4.
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Figura 1
Apparat għall-figura tat-TER tal-ġilda tal-firien
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Figura 2
Dimensjonijiet tat-tubu tal-polytetrafluoroethylene (PFTE) u t-tubi reċettorji u lelettrodi użati
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Il-fatturi kritiċi ta’ l-apparat muri fuq:
— id-djametru ġewwieni tat-tubu tal-PTFE;
— it-tul ta’ l-elettrodi relattivi għat-tubu tal-PTFE u t-tubu reċet
torju, b’tali mod li ċ-ċirku tal-ġilda ma jintmessx mill-elettrodi
u li tul standard ta’ l-elettrodu huwa f’kuntatt mat-taħlita ta’ lMgSO4;
— l-ammont tat-taħlita ta’ l-MgSO4 fit-tubu reċettorju għandu
jagħti fond ta’ likwidu, relattiv għal-livell fit-tubu tal-PFTE,
kif muri fil-Figura 1;
— iċ-ċirku tal-ġilda għandu jitwaħħal tajjeb biżżejjed mat-tubu
tal-PFTE, b’tali mod li r-reżistenza elettrika hija kejl beru
tal-karatteristiċi tal-ġilda.
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B.40.BIS.

IL-KORROŻJONI TAL-ĠILDA IN VITRO: IT-TEST TALMUDELL TAL-ĠILDA UMANA

1.

IL-METODU
Dan il-metodu tat-test huwa ekwivalent għall-OECD TG 431
(2004).

1.1

DAĦLA
Il-korrożjoni tal-ġilda tirreferi għall-produzzjoni ta’ dannu irriver
sibbli fit-tessut tal-ġilda wara l-applikazzjoni ta’ materjal tat-test
[kif definit mis-Sistema Globali Armonizzata għall-Klassifika u tTikkettjar ta’ Sustanzi u Komposti Kimiċi (GHS – Globally
Harmonised System)] (1). Dan il-metodu tat-test ma jeħtieġx lużu ta’ annimali ħajjin jew tessut ta’ l-annimali għall-evalwazzjoni
tal-korrożività tal-ġilda.

L-istima tal-korrożività tal-ġilda involviet tipikament l-użu ta’
annimali tal-laboratorju (2). Ittħassib għall-uġigħ u t-tbatija invo
luti f’din il-proċedura ġie indirizzat fir-reviżjoni tal-Metodu tatTest B.4 li jippermetti d-determinazzjoni tal-korrożività tal-ġilda
bl-użu ta’ metodi alternattivi, in vitro, li jevitaw l-uġigħ u t-tbatija
ta’ l-annimali.

L-ewwel pass biex jiġu definiti testijiet alternattivi li jistgħu
jintużaw għall-ittestjar tal-korrożività tal-ġilda kien it-twettiq ta’
studji tal-validazzjoni minn qabel (3). Wara dan, studju ta’ vali
dazzjoni formali ta’ metodi in vitro biex tiġi stmata l-korrożjoni
tal-ġilda (4)(5) ġie mwettaq (6)(7)(8). Ir-riżultat ta’ dawn l-istudji u
letteratura oħra ppubblikata wasslu għar-rakkomandazzjoni li
jistgħu jintużaw dawn it-testijiet għall-istima tal-korrożività talġilda in vivo (10)(11)12)(13): it-test tal-mudell tal-ġilda umana
(dan il-Metodu) u t-test tar-reżistenza elettrika transkutanja (ara
l-Metodu tat-Test B.40).

Studji ta’ validazzjoni u studji oħrajn validati rrapportaw li t-testi
jiet li jużaw mudelli tal-ġilda umana (3)(4)(5)(9) jsitgħu jiddiskri
minaw b’mod dipendibbli bejn il-korrożivi tal-ġilda u sustanzi
mhux korrożivi fuq il-ġilda. Il-protokoll tat-test jista’ wkoll
jipprovdi indikazzjoni tad-distinzjoni bejn korrożivi tal-ġilda severi
u dawk inqas severi.

It-test deskritt f’dan il-Metodu jippermetti l-identifikazzjoni ta’
sostanzi u taħlitiet kimiċi korrożivi. Jippermetti wkoll l-identifikaz
zjoni ta’ sustanzi u taħlitiet mhux korrożivi meta tkun sostnuta
mill-piż ta’ determinazzjoni tal-provi bl-użu ta’ informazzjoni
oħra eżistenti (eż. pH, struttura-attività-relazzjonijiet, data dwar lumani u/jew l-annimali) (1)(2)(13)(14). Normalment ma jagħtix
informazzjoni xierqa dwar l-irritazzjoni tal-ġilda, u lanqas ma
jippermetti s-subkategorizzazzjoni ta’ sustanzi korrożivi kif
permess fis-Sistema tal-Klassifika Globali Armonizzata (GHS) (1).

Għal evalwazzjoni sħiħa ta’ l-effetti lokali fuq il-ġilda wara espo
żizzjoni dermali unika, huwa rakkomandat li tiġi segwita l-istrate
ġija tat-test sekwenzjali kif mehmuża mal-Metodu tat-Test B.4 (2)
u provduta fis-Sistema tal-Klassifika Globali Armonizzata (GHS)
(1). Din l-istrateġija tat-test tinkludi t-twettiq ta’ testijiet in vitro
għall-korrożjoni tal-ġilda (kif deskritt f’dan il-metodu) u l-irritaz
zjoni tal-ġilda qabel ma jitqies l-ittestjar fl-annimali ħajjin.
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1.2

DEFINIZZJONIJIET
Il-Korrożjoni tal-ġilda in vivo: hija l-produzzjoni ta’ dannu irri
versibbli tal-ġilda: jiġifieri nekrożi viżibbli mill-epidermis u
ġewwa d-dermis, wara l-applikazzjoni ta’ sustanza tat-test għal
mhux aktar minn erba’ sigħat. Ir-reazzjonijiet korrożivi hima tipi
fikati minn ulċeri, ħruġ ta’ demm, qxur bid-demm, u sa l-aħħar ta’
l-osservazzjoni ta’ 14-il jum, tnaqqis ta’ kulur minħabba li tibjad
il-ġilda, żoni sħaħ ta’ alopecia, u ċikatriċi. Il-ħistopatoloġija
għandha titqies biex jiġu evalwati leżjonijiet li dwarhom hemm
dubju.

Il-vijabilità taċ-ċelloli: parametru li jkejjel l-attività totali ta’
popolazzjoni ta’ ċelloli (eż. l-abilità ta’ mitochondrial dehidroge
nases ċellolari li jnaqqsu ż-żebgħa vitali MTT), li, skond il-punt
tat-tmiem imkejjel u d-diżinn tat-test użat, tikkorrelata ma’ l-għadd
totali u/jew il-vitalità taċ-ċelloli.

1.3

IS-SUSTANZI TA’ RIFERENZA
Tabella 1
Il-Kimiċi ta’ Riferenza
Isem

Nru EINECS

Nru CAS

1,2-Diaminopropane

201-155-9

78-90-0

Korrożiv Ħafna

Aċidu Akriliku

201-177-9

79-10-7

Korrożiv Ħafna

2-tert. Butylphenol

201-807-2

88-18-6

Korrożiv

Potassium hydroxide (10 %)

215-181-3

1310-58-3

Korrożiv

Aċidu sulfuriku (10 %)

231-639-5

7664-93-9

Korrożiv

204-677-5

124-07-02

Korrożiv

4-Amino-1,2,4-triazole

209-533-5

584-13-4

Mhux Korrożiv

Eugenol

202-589-1

97-53-0

Mhux Korrożiv

Phenethyl bromide

203-130-8

103-63-9

Mhux Korrożiv

Tetrachloroethylene

204-825-9

27-18-4

Mhux Korrożiv

Aċidu iżosteariku

250-178-0

30399-84-9

Mhux Korrożiv

4-(Methylthio)-benzaldehyde

222-365-7

3446-89-7

Mhux Korrożiv

Aċidu
Oktanoiku
kapriliku)

(aċidu

Il-parti l-kbira tal-kimiċi elenkati huma meħuda mil-lista ta’ kimiċi
magħżula għall-istudju internazzjonali ta’ validazzjoni ECVAM
(4). L-għażla tagħhom hija bbażata fuq dawn il-kriterji li ġejjin:

(i) numru indaqs ta’ sustanzi korrożivi u mhux korrożivi;

(ii) sustanzi disponibbli kummerċjalment li jkopru l-parti l-kbira
tal-klassijiet ta’ kimiċi rilevanti;

(iii) l-inklużjoni ta’ sustanzi korrożivi ħafna kif ukoll dawk inqas
korrożivi sabiex tkun possibbli d-diskriminazzjoni bbażata fuq
il-potenza korrożiva;
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(iv) l-għażla tal-kimiċi li jistgħu jiġu mmaniġġjati f’laboratorju
mingħajr ażżard serju minbarra l-korrożività.

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Il-materjal tat-test huwa applikat topikament fuq mudell ta’ ġilda
umana tri-dimensjonali li fih għall-inqas epidermis rikostruwit bi
stratum corneum funzjonali. Il-materjali korriżivi huma identifikati
mill-abilità tagħhom li jipproduċu tnaqqis fil-vijabbiltà taċ-ċelloli
[kif iddeterminat, per eżempju, bl-użu tal-figura tat-tnaqqis ta’ lMTT (15)] ’l isfel minn livell ta’ limitu definiti matul perjodi
speċifikati ta’ espożizzjoni. Il-prinċipju tal-figura tal-mudell talġilda umana hija bbażata fuq il-bażi ta’ l-ipoteżi li l-kimiċi korro
żivi jistgħu jippenetraw l-istratum corneum bid-diffużjoni jew lerożjoni, u huma ċitotossiċi fuq is-saffi ta’ ċelloli ta’ taħt.

Proċedura
Il-Mudelli tal-ġilda umana
Il-Mudelli tal-ġilda umana jistgħu jinbnew jew jinkisbu kummerċ
jalment (eż. il-mudelli EpiDermTM u EPISKINTM) (16)(17)(18)(19)
jew jistgħu jiġu żviluppati jew mibnija fil-laboratorju tat-test
(20)(21). Huwa rikonoxxut li l-użu tal-ġilda umana huwa soġġett
għal kunsiderazzjonijiet u kundizzjonijiet etiċi nazzjonali u inter
nazzjonali. Kwalunkwe mudell ġdid għandu jiġi vvalidat (għallinqas sal-grad deskritt taħt 1.4.1.1.2). Il-Mudelli tal-ġilda umana
użati għal dan it-test għandhom ikunu konformi ma’ dawn li ġejjin:

1.4.1.1.1

Il-Kundizzjonijiet tal-Mudelli Ġenerali:
Għandhom jintużaw keratinocytes umani biex jinbena l-epithelium.
Għandhom ikunu preżenti bosta saffi ta’ ċelloli epiteljali vjabbli
taħt stratum corneum funzjonali. Il-mudell tal-ġilda jista’ wkoll
ikollu saff ta’ komponenti stromali. L-istratum corneum għandu
jkollu bosta saffi bil-profil meħtieġ ta’ lipidi biex jipproduċi barr
jera funzjonali bir-robustezza biex tirreżisti l-penetrazzjoni rapida
tal-li jimmarkaw ċitotossiċi. Il-karatteristiċi tal-konteniment talmudell għandhom jipprevjenu l-passaġġ tal-materjal madwar listratum corneum fit-tessut vjabbli. Il-mogħdija tal-kimiċi tat-test
madwar l-istratum corneum twassal għall-immudellar fqir ta’ lespożizzjoni għall-ġilda. Il-mudell tal-ġilda għandu jkun ħieles
mill-kontaminazzjoni bil-batterji (inkluż mikoplażma) jew fungi.

1.4.1.1.2

Il-Kundizzjonijiet tal-Mudelli Funzjonali:
Id-daqs tal-vijabbiltà normalment hija kkwantifikata bl-użu ta’
MTT jew iż-żebgħat vitali oħrajn ikkonvertiti metabolikament.
F’dawn il-każijiet id-densità ottika (OD – optical density) tażżebgħa estratta (solubilizzata) mit-tessut tal-kontroll negattiv
għandha tkun għall-inqas 20 drabi akbar mill-OD tas-solvent ta’
l-estrazzjoni waħdu [għal perspettiva ġenerali ara (22)]. It-tessut talkontroll negattiv għandu jkun stabbli fil-kultura (jipprovdi kejl
simili ta’ vijabbiltà) għal kemm idum il-perjodu ta’ l-espożizzjoni
tat-test. L-istratum corneum għandu jkun robust biżżejjed biex
jirreżisti l-penetrazzjoni mgħaġġla ta’ xi kimiċi li jimmarkaw ċito
tossiċi (eż. 1 % Triton X-100). Din il-karatteristika tista’ tiġi stmata
bil-ħin ta’ l-espożizzjoni meħtieġ biex il-viajbbiltà taċ-ċelloli
tonqos b’50 % (ET50) (eż. għall-mudelli EpiDermTM u EPISKINTM
dan huwa > sagħtejn). It-tessut għandu juri r-reproduttività mażżmien u preferibbilment bejn il-laboratorji. Barra minn dan
għandhom ikunu jistgħu jipprevedu l-potenzjal korrożiv tal-kimiċi
ta’ riferenza (ara t-Tabella 1) meta użati fil-protokoll tat-test
magħżul.
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L-applikazzjoni tat-test u s-sustanzi tal-kontroll
Żewġ replikati tat-tessut jintużaw għal kull trattament (ħin ta’ lespożizzjoni), inklużi l-kontrolli. Għall-materjali likwidi, għandha
tkun applikata biżżejjed sustanza tat-test biex tkopri l-wiċċ tat-test
b’mod uniformi: għadu jintuża mhux inqas minn 25 μL/cm2. Għallmaterjali solidi, għandha tiġi applikata biżżejjed sustanza tat-test
biex tkopri l-ġilda b’mod indaqs, u għandha tiġi umdata b’ilma
deonizzat jew distillat biex jiġi żgurat kuntatt tajjeb mal-ġilda.
Fejn xieraq, is-solidi għandhom jiġu mitħuna għal terra qabel lapplikazzjoni. Il-metodu ta’ l-applikazzjoni għandu jkun xieraq
għas-sustanza tat-test (ara eż. r-referenza 5). Fl-aħħar tal-perjodu
ta’ l-espożizzjoni, il-materjal tat-test għandu jiġi maħsul bir-reqqa
mill-wiċċ tal-ġilda b’buffer xieraq, jew 0,9 % NaCl.

Għandhom jintużaw kontrolli konkurrenti pożittivi u negattivi għal
kull studju biex tiġi żgurata l-ħidma xierqa tal-mudell esperimen
tali. Is-sustanzi tal-kontroll ppożittiv suġġeriti huma l-aċidu aċetiku
glaċjali jew 8N KOH. Il-kontrolli negattivi suġġeriti huma 0,9 %
NaCl jew ilma.

Il-kejl tal-vijabbiltà taċ-ċelloli
Jistgħu jintużaw biss mudelli kwantitattivi, validati biex titkejjel ilvijabbiltà taċ-ċelloli. Barra minn dan, il-miżura tal-vijabbiltà
għandha tkun kompatibbli ma’ l-użu f’kostruzzjoni ta’ tessut tridimensjonali. L-irbit taż-żebgħa mhux speċifiku m’għandux jinter
ferixxi mal-kejl tal-vijabbiltà. Iż-żebgħa ta’ l-irbit tal-proteini u
dawk li ma jgħaddux minn konverżjoni metabolika (eż. l-aħmar
newtrali) għalhekk mhumiex xierqa. Il-figura li tintuża l-aktar
spiss hija t-tnaqqis MTT [3-(4,5-Dimethylthiazol-2yl)-2,5-diphenyl
tetrazolium bromide, Thiazolyl blue: EINECS numru 206-069-5,
CAS numru 298-93-1)], li ntwera li jagħti riżultati preċiżi u ripro
duċibbli (5) iżda jistgħu jintużaw oħrajn. Il-kampjun tal-ġilda jitqie
għed f’taħlita ta’ MTT ta’ konċentrazzjoni (eż. 0,3-1 mg/mL)
f’temperatura ta’ inkubazzjoni xierqa għal 3 sigħat. Il-prodott blu
preċipitat ta’ formazan imbagħad huwa estratt bl-użu ta’ solvent
(isopropanol), u l-konċentrazzjoni tal-formazan hija mkejla b’deter
minazzjoni ta’ l-OD f’wavelength bejn 540 u 595 nm.

L-azzjoni kimika bil-materjal tat-test fuq iż-żebgħa vitali tista’
timita dik tal-metaboliżmu ċellolari li jwassal għal stima falza talvijabbiltà. Dan intwera li jsir meta dan il-materjal tat-test mhuwiex
imneħħi għal kollox mill-ġilda bit-tlaħliħ (9). Jekk il-materjal tattest jaġixxi direttament fuq iż-żebgħa vitali, għandhom jintużaw
kontrolli addizzjonali biex issir skoperta u korrezzjoni għall-inter
ferenza tas-sustanzi tat-test mal-kejl tal-vijabbiltà (9)(23).

2.

DATA
Għal kull tessut, il-valuri OD u d-data dwar il-perċentwali kkalko
lati tal-vjabbiltà taċ-ċelloli għall-materjal tat-test, il-kontrolli pożit
tivi u dawk negattivi għandhom ikunu rrapportati f’tabella, inkluża
d-data minn esperimenti ripetuti tar-repliċi kif xieraq, valuri medji
u individwali.
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L-INTERPRETAZZJONI TAR-RIZULTATI
Il-valuri ta’ l-OD miksuba għal kull kampjun tat-test jistgħu
jintużaw biex jiġi kkalkolat il-perċentwal tal-vijabbiltà relattiva
għall-kontroll negattiv, li hija stabbilita arbitrarjament bħala
100 %. Il-limitu tal-perċentwal tal-vjabbiltà taċ-ċelloli li jiddis
tingwi l-materjali tat-test korrożivi u dawk mhux korrożivi (jew li
jiddiskriminaw bejn il-klassijiet differenti, korrożivi), jew il-proċe
dura/i statistikali għall-evalwazzjoni tar-riżultati u l-identifikazzjoni
tal-materjali korrożivi, għandhom jiġu definiti b’mod ċar u ddoku
mentati, u għandhom jintwerew li huma xierqa. B’mod ġenerali
dawn il-valuri limiti huma stabbiliti waqt l-ottimizzazzjoni tattest, ittestjati waqt fażi ta’ validazzjoni qabel, u kkonfermati fi
studju ta’ validazzjoni. Bħala eżempju, it-tbassir tal-Korrożività
assoċjata mal-mudell EpiDermTM huwa (9):
Is-sustanza tat-test titqies li hija korrożiva għall-ġilda:
(i) jekk il-vijabbiltà wara espożizzjoni ta’ 3 minuti hija inqas minn
50 %, jew
(ii) jekk il-vijabbiltà wara espożizzjoni ta’ 3 minuti hija akbar minn
jew daqs 50 % u l-vjabbiltà wara espożizzjoni ta’ siegħa hija
inqas minn 15 %.
Is-sustanza tat-test titqies li hija mhux korrożiva għall-ġilda:
(i) jekk il-vijabbiltà wara espożizzjoni ta’ 3 minuti hija akbar minn
jew daqs 50 % u l-vjabbiltà wara espożizzjoni ta’ siegħa hija
akbar minn jew daqs 15 %.
3.

IR-RAPPORTAĠĠ

3.1.

IR-RAPPORTAĠĠ TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi din l-informazzjoni li ġejja:
Is-Sustanzi tat-Test u tal-Kontroll:
— l-isem/ismijiet tal-Kimika bħall-isem IUPAC jew l-isem CAS u
l-CAS numru, jekk magħruf;
— is-safa u l-kompożizzjoni tas-sustanza jew preparazzjoni (f’per
ċentwali skond il-piż);
— il-karatteristiċi fiżiko-kimiċi bħall-istat fiżiku, pH, stabilità,
solubbiltà fl-ilma, relevanti għat-twettiq ta’ l-istudju;
— it-trattament tas-sustanzi tat-test/tal-kontroll qabel l-ittestjar,
jekk jgħodd (eż. tisħin, tħin);
— l-istabilità, jekk magħrufa;
Il-ġustifikazzjoni tal-mudell tal-ġilda u l-protokoll użati.
Il-kundizzjonijiet tat-test:
— is-sistema taċ-ċelloli użata;
— l-informazzjoni tal-kalibrazzjoni għall-apparat tal-kejl użat biex
titkejjel il-vjabbiltà taċ-ċelloli (eż. Spettrofotometru);
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— informazzjoni sħiħa ta’ appoġġ għall-mudell speċifiku tal-ġilda
użata inkluż il-validità taghħa;
— id-dettalji tal-proċedura tat-test użata;
— id-dożi tat-test użati;
— deskrizzjoni ta’ kwalunkwe modifika tal-proċeduri tat-test;
— referenza għad-data storika tal-mudell;
— deskrizzjoni tal-kriterji ta’ l-evalwazzjoni użati.
Riżultati:
— tabulazzjoni tad-data mill-kampjuni individwali tat-test;
— deskrizzjoni ta’ kwalunkwe effett osservat.
Diskussjoni tar-riżultati.
Kunklużjoni.
4.
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B.41.
1.

IT-TEST TAL-FOTOTOSSIĊITÀ IN VITRO 3T3 NRU
METODU
Dan il-metodu huwa ekwivalenti għall-OECD TG 432 (2004).

1.1.

DAĦLA
Il-fototossiċità hija definita bħala reazzjoni tossika minn sustanza
applikata fuq il-ġisem li hija miġbuda jew miżjuda (apparenti
f’livelli ta’ dożi aktar baxxi) wara l-espożizzjoni sussegwenti
għad-dawl, jew li hija indotta mill-irradjazzjoni tal-ġilda wara am
ministrazzjoni sistemika ta’ sustanza.

It-test tal-fototossiċità in vitro 3T3 NRU jintuża biex jiġi identi
fikat il-potenzjal fototossiku ta’ sustanza tat-test indotta millkimika eċċitata wara l-espożizzjoni għad-dawl. It-test jevalwa lfoto-ċitotossiċità bit-tnaqqis relattiv fil-vijabbiltà taċ-ċelloli esposti
għall-kimika fil-preżenza kontra n-nuqqas tad-dawl. Is-sustanzi
identifikati minn dan it-test x’aktarx ikunu fototossiċi in vivo
wara applikazzjoni sistemika u tixrid mal-ġilda, jew wara appli
kazzjoni topikali.

Bosta tipi ta’ kimiċi ġew irrapportati li jinduċu l-effetti fototossiċi
(1)(2)(3)(4). Il-karatteristika komuni tagħhom hija l-abilità
tagħhom li jassorbu l-enerġija tad-dawl fil-firxa tad-dawl taxxemx. Skond l-ewwel liġi tal-fotokimika (il-Liġi ta’ GrotthausDraper), il-fotoreazzjoni teħtieġ assorbiment suffiċjenti ta’
ammonti ta’ dawl. Għalhekk qabel ma jitqies l-ittestjar bioloġiku,
spettru ta’ l-assorbiment UV/vis tal-kimika tat-test għandu jiġi
ddeterminat skond il-Linja Gwida tat-Test 101 ta’ l-OECD. Ġie
ssuġġerit li jekk il-koeffiċjent ta’ l-estinzjoni/assorbiment molari
huwa inqas minn 10 litru x mol-1 x cm-1 x’aktarx li l-kimika
mhijiex fotoreattiva. Din il-kimika tista’ ma teħtieġx li tiġi ttestjata
fit-test in vitro 3T3 NRU tal-fototossiċità jew kwalunkwe test ieħor
bioloġiku għall-effetti avversi fotokimiċi (1)(5). Ara wkoll lAnness 1.

L-affidabbiltà u r-rilevanza tat-test tal-fototossiċità in vitro 3T3
NRU ġew evalwati dan laħħar (6)(7)(8) (9). It-test tal-fototossiċità
in vitro 3T3 NRU intwera li jbassar l-effetti ta’ fototossiċità akuta
fl-annimali u fl-umani in vivo. It-test mhuwiex diżinjat li jbassar
effetti avversi oħrajn li jistgħu jirriżultaw minn azzjoni kkombinata
ta’ kimika u d-dawl, eż. ma jindirizzax il-fotoġenotossiċtà, ilfotoallerġija, jew il-fotokarċinoġeniċità, u lanqas ma jippermetti
stima tas-saħħa tal-fototossiċità. Barra minn dan, it-test ma ġiex
diżinjat li jindirizza l-mekkaniżmi indiretti tal-fototossiċità, l-effetti
tal-metaboliti tas-sustanza tat-test, jew l-effetti tat-taħlitiet.

Billi l-użu tas-sistemi metabolizzanti huwa rekwiżit ġenerali għattestijiet kollha in vitro għall-basra ta’ potenzjal ġenotossiku jew
karċinoġeniku, s’issa, fil-każ tal-fototossikoloġija, hemm biss
eżempji rari fejn it-trasformazzjoni metabolika hija meħtieġa biex
il-kimika taġixxi bħala fototissinu in vivo jew in vitro. Għalhekk,
la jitqies meħtieġ u lanqas xjentifikament ġustifikat li dan it-test
isir b’sistema ta’ attivazzjoni metabolika.
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1.2.

DEFINIZZJONIJIET
Irradjanza: fl-intensità ta’ inċident tad-dawl ultravjola (UV) jew
ta’ dawl viżibbli fuq wiċċ, imkejjel f’W/m2 or mW/cm2.

Doża ta’ dawl: il-kwantità (= intensità × ħin) ta’ radjazzjoni
ultravjola (UV) jew viżibbli fuq wiċċ, espresso f’Joules (= W ×
s) għal kull arja tal-wiċċ, eż. J/m2 jew J/cm2.

Wavebands tad-Dawl UV: l-indikazzjonijiet rakkomandati misCIE (Commission Internationale de L’Eclairage) huma: UVA
(315-400 nm), UVB (280-315 nm) u UVC (100-280 nm). Indikaz
zjonijiet oħrajn jintużaw ukoll; id-diviżjoni bejn UVB u UVA
spiss titqiegħed bħala 320 nm, u l-UVA tista’ tinqasam f’UV-A1
u UV-A2 u jsir qsim f’madwar 340 nm.

Il-vijabilità taċ-ċelloli: parametru li jkejjel l-attività totali ta’
popolazzjoni ta’ ċelloli (eż. l-użu taż-żebħa vitali Aħmar Newtrali
fil-liżożomi ċellulari), li, skond il-punt tat-tmiem imkejjel u ddiżinn tat-test użat, tikkorrelata ma’ l-għadd totali u/jew il-vitalità
taċ-ċelloli.

Il-vijabilità taċ-ċelloli relattiva: il-vijabilità taċ-ċelloli espressa
b’relazzjoni mal-kontrolli solventi (negattivi) li ntużaw fil-proċe
dura sħiħa tat-test (jew +Irr jew -Irr) iżda mhux ittrattati bil-kimika
tat-test.

PIF (Photo-Irritation-Factor – Fattur tal-Foto-Irritazzjoni):
fattur iġġenerat bit-tqabbil ta’ żewġ konċentrazzjonijiet effettivi
ndaqs (IC50) tal-kimika tat-test miksuba fin-nuqqas (-Irr) u filpreżenza (+Irr) ta’ irradjazzjoni mhux ċitotossika b’dawl UVA/vis.

IC50: il-konċentrazzjoni tal-kimika tat-test li biha l-vijabilità taċċelloli titnaqqas b’50 %.

MPE (Mean-Photo-Effect – Foto-Effett-Medju): kejl derivat
mill-analiżi matematika tal-kurvi tar-reazzjoni tal-konċentrazzjoni
miksuba fin-nuqqas (-Irr) u fil-preżenza (+Irr) ta’ irradjazzjoni
mhux ċitotossika bid-dawk UVA/vis.

Fototossiċità: reazzjoni tossika akuta li hija eliċitata wara l-ewwel
espożizzjoni tal-ġilda ma’ xi kimika u l-espożizzjoni sussegwenti
għad-dawl, jew li hija indotta b’mod simili mill-irradjazzjoni talġilda wara l-amministrazzjoni sistemika ta’ kimika.

1.3.

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
It-test tal-fototossiċità in vitro 3T3 NRU huwa bbażat fuq paragun
taċ-ċitotossiċità ta’ kimika meta tiġi ttestjata fil-preżenza u finnuqqas ta’ espożizzjoni għal doża mhux ċitotossika ta’ dawl taxxemx simulata. Iċ-ċitotossiċità f’dan it-test hija espressa bħal
tnaqqis dipendenti fuq il-konċentrazzjoni ta’ l-użu taż-żebgħa vitali
Aħmar Newtrali meta mkejjel 24 siegħa wara t-trattament bilkimika tat-test u l-irradjazzjoni (10). L-Aħmar Newtrali huwa
żebgħa katjonika dgħajfa li tippenetra t-tessut taċ-ċelloli malajr
bin-nuqqas ta’ diffiżjoni, u takkumula b’mod interċellolari fil-liżo
żomi. L-alterazzjonijiet tal-wiċċ tat-tessut sensittiv liżożomali
jwasslu għall-fraġilità liżożomali u tibdil ieħor li gradwalment
isiru irriversibbli. Dan it-tibdil ikkaġunat mill-azzjoni tax-xenobjo
tiċi jirriżulta f’użu u rbit mnaqqsa ta’ l-Aħmar Newtrali. Għalhekk
huwa possibbli li ssir distinzjoni bejn iċ-ċelloli vijabbli, dawk
danneġġjati u dawk mejtin, li huwa l-bażi ta’ dan it-test.
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Iċ-ċelloli Balb/c 3T3 jinżammu f’kultura għal 24 siegħa għallformazzjoni ta’ monosaffi. Imbagħad żewġ plattini 96-well għal
kull kimika tat-test jiġi pre-inkubati bi tmien konċentrazzjonijiet
differenti tas-sustanza tat-test għal siegħa. Wara dan, waħda miżżewġ plattini hija esposta għall-ogħla doża ta’ irradjazzjoni mhux
ċitotossika filwaqt li l-plattina l-oħra tinżamm fid-dlam. Fiż-żewġ
plattini il-mezz tat-trattament huwa sostitwit mill-mezz tal-kultura
u wara 24 siegħa oħra ta’ inkubazzjoni, il-vijabilità taċ-ċelloli hija
ddeterminata bl-użu ta’ l-Aħmar Newtrali. Il-vijabilità taċ-ċelloli
hija espressa bħala persentaġġ tal-kontrolli tas-solvent mhux ittrat
tati u hija kkalkolata għal kull konċentrazzjoni tat-test. Biex
jitbassar il-potenzjal fototossiku, ir-reazzjonijiet tal-konċentrazzjoni
miksuba fil-preżenza u fin-nuqqas ta’ l-irradjazzjoni huma
mqabbla, normalment fil-livell ta’ l-IC50, jiġifieri l-konċentrazzjoni
li tnaqqas il-vijabilità taċ-ċelloli għal 50 % meta mqabbel malkontrolli mhux ittrattati.

1.4.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST

1.4.1

Il-preparazzjonijiet

1.4.1.1.

Iċ-ċelloli
Linja permanenti tal-fibroblast taċ-ċelloli tal-ġrieden, Balb/c 3T3,
klonu 31, jew mill-American Type Culture Collection (ATCC),
Manassas, VA, Stati Uniti, jew mill-European Collection of Cell
Cultures (ECACC), Salisbury, Wiltshire, Renju Unit, intużat flistudju tal-validazzjoni, u għalhekk huwa rakkomandat il-ksib
minn depożitarju taċ-ċelloli kkwalifikat sew. Ċelloli jew linji taċċelloli oħrajn jistgħu jintużaw bl-istess proċedura tat-test jekk ilkundizzjonijiet tal-kultura huma adattati għall-bżonnijiet speċifiċi
taċ-ċelloli, iżda l-ekwivalenza għandha tintwera.

Iċ-ċelloli għandhom jiġu ċċekkjati b’mod regolari għan-nuqqas talkontaminazzjoni tal-mikoplażma u jintużaw biss jekk ma tinstabx
kontaminazzjoni (11).

Huwa importanti li s-sensittività għall-UV taċ-ċelloli hija vverifi
kata b’mod regolari skond il-proċedura tal-kontroll tal-kwalità
deskritta f’dan il-metodu. Minħabba li s-sensittività taċ-ċelloli
għall-UVA tista’ tiżdied bin-numru ta’ passaġġi, għandhom
jintużaw ċelloli Balb/c 3T3 tan-numru l-aktar baxx ta’ passaġġi
possibbli li jista’ jinkiseb, preferibbilment inqas minn 100 (ara ttaqsima 1.4.2.2.2 u l-Anness 2).

1.4.1.2.

Il-kundizzjonijiet tal-mezzi u tal-kultura
Għandhom jintużaw mezzi tal-kultura u kundizzjonijiet ta’ l-inku
bazzjoni xierqa għall-passaġġ rutin taċ-ċelloli u matul il-proċedura
tat-test, eż. għaċ-ċelloli Balb/c 3T3 dawn huma DMEM
(Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) supplimentati b’10 %
seru ta’ l-għoġol għadu jitwieled, 4 mM glutamina, peniċillina
(100 IU), u streptomycin (100 μg/mL), u inkubazzjoni umidifikata
f’temperatura ta’ 37 oC, 5-7,5 % CO2 skond il-buffer (ara t-taqsima
1.4.1.4, tieni paragrafu.). Huwa ta’ importanza partikolari li l-kun
dizzjonijiet tal-kultura taċ-ċelloli jiżguraw ħin taċ-ċiklu taċ-ċelloli
fil-firxa normali storika taċ-ċelloli jew tal-linja taċ-ċelloli użati.

1.4.1.3.

Il-preparazzjoni tal-kulturi
Iċ-ċelloli minn kulturi ta’ ħażniet iffriżati huma miżrugħa f’mezz
tal-kultura ta’ densità approssimata u subkulturati għall-inqas darba
qabel ma jintużaw fit-test tal-fototossiċità in vitro 3T3 NRU.
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Iċ-ċelloli użati għat-test tal-fototossiċità jinżergħu fid-densitàż
xierqa sabiex il-kulturi ma jilħqux konfluwenza sa l-aħħar tattest, jiġifieri meta l-vijabilità hija ddeterminata 48 siegħa wara żżriegħ taċ-ċelloli. Għaċ-ċelloli Balb/c 3T3 imkabbra fi plattini 96well, id-densità rrakkomandata taż-żriegħ taċ-ċelloli hija ta’ 1 x
104 ċelloli għal kull well.

Għal kull test iċ-ċelloli kimiċi jiġu miżrugħa b’mod identiku
f’żewġ plattini separati 96-well, li mbagħad jitgħaddew b’mod
konkorrenti mill-proċedura sħiħa tat-test taħt kundizzjonijiet ta’
kultura identitċi ħlief għat-terminu sħiħ meta waħda mill-plattini
tiġi irradjata (+Irr) u l-oħra tinżamm fid-dlam (-Irr).

1.4.1.4.

Il-preparazzjoni tas-sustanza tat-test
Is-sustanzi tat-test għandhom jiġu ppreparati friski, immedjatament
qabel l-użu kemm-il darba d-data ma turix l-istabilità tagħhom
meta huma maħżuna. Huwa rrakkomandat li l-immaniġġjar kimiku
kollu u t-trattament inizzjali taċ-ċelloli jsiru taħt kundizzjonijiet
tad-dawl li jevitaw il-fotoattivazzjoni jew id-degradazzjoni tassustanza tat-test qabel l-irradjazzjoni.

Il-kimiċi tat-test għandhom jinħallu f’taħlitiet ta’ mluħ buffered, eż.
Earle’s Balanced Salt Solution (EBSS), jew taħlitiet buffer oħrajn
fiżjoloġikament ibbilanċjati, li għandhom ikunu ħelsin minn
komponenti ta’ proteini, komponenti li jassorbu d-dawl (eż. kuluri
li jindikaw il-pH u vitamini) sabiex tiġi evitata l-interferenza matul
l-irradjazzjoni. Ladarba matul l-irradjazzjoni ċ-ċelloli jinżammu
għal madwar 50 minuta barra mill-inkubatur ta’ CO2, għandu
jkun hemm attenzjoni li tiġi evitata l-alkalizzazzjoni. Jekk jintużaw
buffers dgħajfin bħall-EBSS dan jista’ jinkiseb billi ċ- ċelloli jiġu
inkubati f’7,5 % CO2. Jekk iċ-ċelloli jiġu inkubati f’5 % CO2 biss,
għandu jingħażel buffer aktar qawwi.

Il-kimiċi tat-test ta’ solubbiltà limitata fl-ilma għandhom jinħallu
f’solvent xieraq. Jekk jintuża solvent, dan għandu jkun preżenti
f’volum kostanti fil-kulturi kollha, jiġifieri fil-kontrolli negattivi
(solventi) kif ukoll fil-konċentrazzjonijiet tal-kimika tat-test, u
għandhom ikunu mhux ċitotossiċi f’dik il-konċentrazzjoni. Ilkonċentrazzjonijiet tal-kimika tat-test għandhom jingħażlu sabiex
jiġu evitati taħlitiet preċipitati jew imsaħħbin.

Dimethylsulphoxide (DMSO) u l-etanol (ETOH) huma s-solventi
rrakkomandati. Jistgħu jkunu xierqa solventi oħrajn ta’ ċitotossiċità
baxxa. Qabel ma jintużaw, is-solventi kollha għandhom jiġu stmati
għal karatteristiċi xierqa, eż. reazzjoni mal-kimika tat-test, tnaqqis
ta’ l-effett fototossiku, proprjetajiet scavenging radikali u/jew stabi
lità kimika fis-solvent.

It-taħlit fil-vortiċi u/jew is-sonikazzjoni u/jew it-tisħin sa tempera
tura xierqa jistgħu jintużaw biex tiġu mgħejuna s-solubilazzjoni
kemm-il darba dan ma jaffettwax l-istabilità tal-kimika tat-test.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 615
▼B
1.4.1.5.

Il-Kundizzjonijiet ta’ l-Irradjazzjoni

1.4.1.5.1.

L-għajn tad-dawl
L-għażla ta’ għajn xieraq u ta’ filtri tad-dawl huwa fattur kruċjali flittestjar tal-fototossiċità. Id-dawl ta’ l-UVA u tar-reġjuni viżibbli
normalment huwa normalment assoċjat mar-reazzjonijiet fototossiċi
in vivo (3)(12), filwaqt li ġeneralment il-UVB huwa inqas rilevanti
iżda huwa ċitotossiku ħafna; iċ-ċitotossiċità tiżdied 1 000-darba
għaliex il-wavelength jinbidel minn 313 għal 280 nm (13). Il-kriterji
għall-għażla ta’ l-għajn tad-dawl xieraq għandhom jinklużu rrekwiżit li l-għajd tad-dawl jagħti wavelengths assorbiti mill-kimika
tat-test (spettru ta’ l-assorbiment) u li d-doża tad-dawl (li tista’
tinkiseb f’ħin ta’ espożizzjoni raġonevoli) għandha tkun suffiċjenti
biex jinżammu l-kimiċi magħrufin li huma fotoċitotossiċi. Barra
minn dan, il-wavelengths u d-dożi m’għandhomx ikunu ta’ ħsara
żejda għas-sistema tat-test, eż. l-emissjoni tas-sħana (ir-reġjun ta’ linfra-aħmar).

Is-simulazzjoni tad-dawl tax-xemx bis-simulaturi tax-xemx titqies li
hija l-għajn ta’ dawl artifiċjali ottimali. Id-distribuzzjoni ta’ l-enerġija
ta’ l-irradjazzjoni tas-simulatur tax-xemx iffiltrat għandha tkun qrib
dik tad-dawl tal-ġurnata barra mogħtija f’(14). Kemm l-arki ta’
Xenon u arki ta’ alid ta’ merkurju-metall (doped) jintużaw bħala
simulaturi tax-xemx (15). Ta’ l-aħħar għandu l-vantaġġ li jagħti
inqas sħana u huwa irħas, iżda kemm jaqbel mad-dawl tax-xemx
huwa inqas perfett meta mqabbel ma’ dak ta’ l-arki tax-xenon.
Minħabba li s-simulaturi kollha tax-xemx jagħtu kwantitajiet ta’
UVB sinjifikanti għandhom ikunu ffiltrati biex inaqqasu l- wave
lengths ta l-UVB li huma ċitotossiċi ħafna. Minħabba li l-materjali
tal-plastik tal-kultura taċ-ċelloli fihom stabbilizzanti tal-UV l-ispettru
għandu jiġi mkejjel bl-istess tip ta’ għatu tal-plattina ta’ 96-well li se
jintuża fl-analiżi. Irrispettivament mill-miżuri meħuda biex partijiet
mill-ispettru jiġu mnaqqsa bl-iffiltrar jew b’effetti inevitabbli ta’ filtru
tat-tagħmir, l-ispettru rrekordjat ’l isfel minn dawn il-filtri m’għand
homx jiddevjaw mid-dawl tal-ġurnata barra standardizzat (14).
Eżempju tad-distribuzzjoni ta’ l-irradjanza spettrali tas-simulatur
tax-xemx iffiltrat użat fl-istudju tal-validazzjoni tat-test tal-fototossi
ċità in vitro 3T3 NRU jingħata f’(8)(16). Ara wkoll l-Anness 2
Figura 1.

1.4.1.5.2

Id-Dożimetrija
L-intensità tad-dawl (irradjanza) għandha tiġi ċċekkjata b’mod
regolari qabel kull test tal-fototossiċità bl-użu ta’ miter ta’ l-UV
xieraq tal-broadband. L-intensità għandha titkejjel bl-istess tip ta’
għatu tal-plattina ta’ 96-well li se jintuża fl-analiżi. Il-miter ta’ lUV għandu jkun ġie kkalibrat għall-għajn. Il-ħidma tal-miter ta’ lUV għandha tiġi ċċekkjata, u għal dan l-għan l-użu ta’ miter ta’ lUV ieħor, ta’ riferenza, ta’ l-istess tip u ta’ kalibrazzjoni identika
huwa rrakkomandat. Idealment, f’intervalli akbar, għandu jintuża
spettroradjometru biex titkejjel l-irradjanza spettrali ta’ l-għajn taddawl iffiltrat u biex tiġi ċċekkjata l-kalibrazzjoni tal-miter ta’ l-UV
tal-broadband.

Doża ta’ 5 J/cm2 (kif imkejjel fil-firxa ta’ l-UVA) ġiet determinata
li mhijiex ċitotossika għaċ-ċelloli Balb/c 3T3 u li hija qawwija
biżżejjet biex teċċita lill-kimiċi biex jeliċitaw reazzjonijiet fototos
siċi, (6) (17) eż. biex jinkiseb 5 J/cm2 f’perjodu ta’ żmien ta’ 50
min, l-irradjanza ġiet aġġustata għal 1,7 mW/cm2. Ara l-Anness 2
Figura 2. Jekk tintuża linja oħra ta’ ċelloli jew għajn ta’ dawl
differenti, id-doża ta’ l-irradjazzjoni tista’ tkun trid tiġi kkalibrata
sabiex jista’ jingħażel reġimen tad-doża li ma jagħmilx ħsara liċċelloli iżda li hija biżżejjed biex teċċita fototossini standard. Il-ħin
ta’ l-espożizzjoni għad-dawk huwa kkalkolat b’dan il-mod:
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tðminÞ ¼

Doża ta irradjazzjoni ðJ =cm 2 Þ Ü 1000
irradjanza ðmW =cm 2 Þ Ü 60

1.4.2

Il-kundizzjonijiet tat-test

1.4.2.1

Il-konċentrazzjonijiet tas-sustanza tat-test

(1J = 1 Wsec)

Il-firxiet tal-konċentrazzjonijiet ta’ kimika ttestjata fil-preżenza
(+Irr) u fin-nuqqas (-Irr) tad-dawl għandhom jiġu ddeterminati
b’mod xieraq f’analiżijiet tas-sejba tal-firxa tad-dożi. Jista’ jkun
utli li s-solubbiltà tiġi smtata fil-bidu u fis-60 min (jew kwalunkwe
ħin ta’ trattament huwa meħtieġ), għaliex is-solubbiltà tista’
tinbidel maż-żmien jew matul l-espożizzjoni. Biex tiġi evitata ttossiċità indotta minn kundizzjonijiet ta’ kultura mhux xierqa jew
minn kimiċi ta’ aċidità jew alkalinità għolja, il-pH tal-kulturi taċċelloli biż-żjieda tal-kimika tat-test għandu jkun fil-firxa 6,5 – 7,8.

L-ogħla konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test għandha tkun ġewwa
l-kundizzjonijiet fiżjoloġiċi tat-test, eż. għandhom jiġu evitati listress ożmotiku u dak tal-pH. Skond il-kimika tat-test, jista’
jkun meħtieġ li jitqiesu karatteristiċi oħrajn fiżiċi-kimiċi bħala
fatturi li jillimitaw logħla konċentrazzjoni tat-test. Għal sustanzi
relattivament insolubbli li mhumiex tossiċi f’konċentrazzjonijiet
sal-punt tas-saturazzjoni, l-ogħla konċentrazzjoni li tista’ tinkiseb
għandha tiġi ttestjata. B’mod ġenerali, il-preċipitazzjoni tal-kimika
tat-test fi kwalunkwe mill-konċentrazzjonijiet tat-test għandha tiġi
evitata. Il-konċentrazzjoni massima ta’ sustanza tat-test m’għand
hiex teċċedi 1 000 μg/mL; l-ożmolarità m’għandhiex teċċedi 10
mmolar. Għandu jintuża serje ta’ taħlit ġeometriku ta’ 8 konċen
trazzjonijiet tas-sustanza tat-test b’fattur kostanti tat-taħlit (ara ttaqsima 2.1, tieni paragrafu).

Jekk hemm informazzjoni (minn esperiment għas-sejba tal-firxiet)
li l-kimika tat-test mhijiex ċitotossika sal-konċentrazzjoni tal-limitu
fl-esperiment fid-dlam (-Irr), iżda hija ċitotossika ħafna meta tiġi
irradjata (+Irr), il-firxiet tal-konċentrazzjoni li għandhom jingħażlu
għall-esperiment jistgħu jkunu differenti minn dawk magħżula
għall-esperiment (–Irr) biex jintlaħaq ir-rekwiżit tal-kwalità xierqa
tad-data.

1.4.2.2

Il-Kontrolli

1.4.2.2.1

Is-sensittività għar-radjazzjoni taċ-ċelloli, listabbiliment tad-data storika:
Iċ-ċelloli għandhom jiġu ċċekkjati regolarment (madwar kull
ħames passaġġ) għal sensittività għall-għajn tad-dawl billi tiġi
stmata l-vijabbiltà tagħhom wara espożizzjoni għal dożi akbar ta’
l-irradjazzjoni. Bosta dożi ta’ irradjazzjoni, inklużi livelli sostanz
jalment ogħla minn dawk użati għat-test tal-Fototossiċità 3T3 NRU
għandhom jintużaw f’din l-istima. Dawn id-dożi huma kkwantitati
bil-mod l-aktar faċli bil-kejl tal-partijiet UV ta’ l-għajn tad-dawl.
Iċ-ċelloli jiġu miżrugħa bid-densità użata fit-test tal-fototissiċità in
vitro 3T3 NRU u irradjati l-għada. Il-vijabbiltà taċ-ċelloli mbagħad
tiġi ddeterminata jum wara permezz ta’ l-użu ta’ l-Aħmar Newtrali.
Għandu jintwera li l-ogħla doża riżultanti li mhijiex ċitotossika (eż.
fl-istudju tal-validazzjoni: 5 J/cm2 [UVA]) kienet biżżejjed biex ilmaterjali ta’ riferenza (Tabella 1) jiġu kklassifikati tajjeb.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 617
▼B
1.4.2.2.2

Is-sensittività għar-radjazzjoni,
tat-test kurrenti:

l-iċċekkjar

It-test jilħaq il-kriterji ta’ kwalità jekk il-kontrolli irradjati negatti
vi/solventi juru vijabbiltà ta’ aktar minn 80 % meta mqabbel ma
negattivi/solventi mhux irradjati.

1.4.2.2.3

Il-vijabbiltà tal-kontrolli solventi
Id-densità ottika assoluta (OD540 NRU) ta’ l-Aħmar Newtrali estratt
mill-kontrolli tas-solventi jindika jekk il-1 × 104 ċelloli miżrugħa
f’kull well kibrux b’ħin ta’ l-irduppjar normali matul il-jumejn ta’
l-analiżi. Test jilħaq il-kriterji ta’ l-aċċettazzjoni jekk l-OD540 NRU
medju tal-kontrolli mhux ittrattati huwa ≥ 0,4 (jiġifieri madwar
għoxrin darba daqs l-assorbenza tas-solvent fl-isfond).

1.4.2.2.4

Il-kontroll pożittiv:
Kimika fototossika magħrufa għandha tiġi ttestjata fl-istess ħin ma’
kull test tal-fototossiċità in vitro 3T3 NRU. Huwa rakkomandat ilchlorpromazine (CPZ). Għal CPZ ittestjat bil-protokoll standard
fit-test tal-fototossiċità in vitro 3T3 NRU, ġew definiti dawn ilkriterji li ġejjin ta’ l-aċċettazzjoni tat-test: CPZ irradjat (+Irr): IC50
= 0,1 sa 2,0 μg/ml, CPZ mhux irradjat (-Irr): IC50 = 7,0 sa 90,0
μg/mL. l-Fattur tal-Foto Irritazzjoni (PIF), għandu jkun > 6. Ilħidma storika tal-kontroll pożittiv għandha tiġi mmonitorjata.

Kimiċi oħrajn fototossiċi, xierqa għall-klassi tal-kimika jew ilkaratteristiċi tas-solubbiltà tal-kimika li qed tiġi evalwata, jistgħu
jintużaw bħala l-kontrolli pożittivi konkurrenti minflok chlorpro
mazine.

1.4.3

Il-proċedura tat-test (6)(7)(8)(16)(17):

1.4.3.1

L-1 jum:
Ferra’ 100 μL materjal tal-kultura fil-kontenituri periferali fi plat
tina tal-mikrotitru tal-kultura tat-tessut b’96-well (= vojta). F’dawj
li jifdal, ferra’ 100 μL sospensjoni ta’ ċelloli ta’ 1 × 105 ċelloli/mL
fil-mezz tal-kultura (= 1 × 104 ċelloli/well). Għandhom jiġu ppre
parati żewġ plattini għal kull serje ta’ konċentrazzjonijiet individ
wali tas-sustanza tat-test, u għall-kontrolli tas-solventi u dawk
pożittivi.

Inkuba ċ-ċelloli għal 24 siegħa (ara t-taqsima 1.4.1.2) sakemm
jiffurmaw nofs monosaff konfluwenti. Dan il-perjodu ta’ inkubaz
zjoni jippermetti l-irkupru taċ-ċelloli, l-aderenza u t-tkabbir espo
nenzjali.

1.4.3.2

It-2 jum:
Wara l-inkubazzjoni, ferra’ l-mezz tal-kultura miċ-ċelloli u aħsel
bl-attenzjoni b’150 μL tat-taħlita buffered użata għall-inkubazzjoni.
Żid 100 μL tal-buffer li jkun fih il-konċentrazzjoni xierqa talkimika jew tas-solvent tat-test (kontroll tas-solvent). Applika 8
konċentrazzjonijiet differenti tal-kimika tat-test. Inkuba ċ-ċelloli
bis-sustanza tat-test fid-dlam għal 60 minuta (ara t-taqsima
1.4.1.2 u 1.4.1.4 tieni paragrafu).

Miż-żewġ plattini ppreparati għal kull serje ta’ konċentrazzjonijiet
tas-sustanza tat-test u l-kontrolli, tingħażel waħda, ġeneralment bladdoċċ, għad-determinazzjoni taċ-ċitotossiċità (-Irr) (jiġifieri l-plat
tina tal-kontroll), u waħda (il-plattina tat-trattament) għad-determi
nazzjoni tal-fototossiċità (+Irr).
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Biex issir l-espożizzjoni +Irr, irradja ċ-ċelloli f’temperatura
ambjentali għal 50 minuta mill-għatu tal-plattina 96-well bl-ogħla
doża ta’ radjazzjoni li mhijiex ċitotossika (ara wkoll l-Anness 2).
Żomm il-plattini mhux irradjati (-Irr) f’temperatura tal-kamra
f’kaxxa mudlama 50 min (= ħin ta’ l-espożizzjoni għad-dawl).

Ferra’ t-taħlita tat-test u aħsel bir-reqqa bl-attenzjoni b’150 μL tattaħlita buffered użata għall-inkubazzjoni, iżda li ma fihiex ilmaterjal tat-test. Issostitwixxi l-buffer bil-mezz tal-kultura u inkuba
(ara t-taqsima 1.4.1.2.) għal lejl sħiħ (18-22 h).

1.4.3.3

It-3 jum:

1.4.3.3.1

L-evalwazzjoni mikroskopika
Iċ-ċelloli għandhom jiġu eżaminati għat-tkabbir, għall-morfoloġija,
u għall-integrità tal-monosaff bl-użu ta’ mikroskopu b’fażi talkuntrast. It-tibdil fil-morfoloġija taċ-ċelloli u l-effetti fuq it-tkabbir
taċ-ċelloli għandu jiġi rrekordjat.

1.4.3.3.2

It-test ta’ l-użu ta’ l-Aħmar Newtrali
Aħsel iċ-ċelloli b’150 μL buffer imsaħħan minn qabel. Neħħi ttaħlita tal-ħasil billi ttektek bil-mod. Żid 100 μL ta’ 50 μg/mL
Aħmar Newtrali (NR) (3-amino-7-dimethylamino-2-methylphena
zine hydrochloride, numru EINECS 209-035-8; numru CAS 55324-2; C.I. 50040) f’mezz mingħajr serum (16) u inkuba kif deskritt
fil-paragrafu 1.4.1.2., għal 3 h.

Wara l-inkubazzjoni neħħi l-mezz ta’ NR, u aħsel iċ-ċelloli b’150
μL mill-buffer. Ferra’ u neħħi l-żejjed bl-ixxugar jew biċ-ċentrifu
gazzjoni.

Żid preċiżament 150 μL taħlita NR desorb (ippreparata friska 49
partijiet ilma + 50 partijiet etanol + 1 parti aċidu aċetiku).

Ħawwad il-plattina tal-mikrotitru bil-mnod fuq oġġett li jħawwad
il-plattina tal-mikrotitru għal 10 minuti sakemm l-NR ikun ġie
estratt miċ-ċelloli u jkun iffurma taħlita omoġena. Kejjel id-densità
ottika ta’ l-estratt ta’ l-NR f’540 nm fi spettrofotometru, bl-użu talvojt bħala referenza. Issejvja d-data f’format xieraq ta’ fajl elettro
niku għall-analiżi wara.

2.

ID-DATA
IL-KWALITÀ U L-KWANTITÀ TAD-DATA
Id-data tat-test tippermetti analiżi sinjifikanti tar-reazzjoni talkonċentrazzjoni miksuba fil-preżenza fin-nuqqas ta’ l-irradjazzjoni,
u jekk possibbli l-konċentrazzjoni tal-kimika tat-test li biha l-vija
bilità hija mnaqqsa għal 50 % (IC50). Jekk tinsab iċ-ċitotossiċità,
kemm il-firxa tal-konċentrazzjoni kif ukoll l-interċett tal-konċen
trazzjonijiet individwali għandhom jiġu stabbiliti b’tali mod li tkun
possibbli li toqgħod kurva għad-data esperimentali.

Għar-riżultati kemm ċarament pożittivi kif ukoll dawk ċarament
negattivi (ara t-taqsima 2.3, l-ewwel paragrafu), l-esperiment
primarju, sostnut minn esperiment(i) wieħed jew aktar preliminary
tas-sejba tad-dożi, jista’ jkun biżżejjed.
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Ir-riżultati ekwivoċi, li huma fil-limitu, jew mhux ċari għandhom
jiġu ċċarati bl-użu ta’ aktar ittestjar (ara wkoll it-taqsima 2.4, tieni
paragrafu). F’dawn il-każijiet, il-modifika tal-kundizzjonijiet espe
rimentali għandha tiġi kkunsidrata. Il-kundizzjonijiet esperimentali
li jistgħu jiġu mmodifikati jinkludu l-firxa jew l-ispazjar talkonċentrazzjoni, il-ħin ta’ qabel l-inkubazzjoni, u l-ħin ta’ l-espo
żizzjoni għall-irradjazzjoni. Ħin iqsar ta’ espożizzjoni jista’ jkun
xieraq għall-kimiċi li mhumiex stabbli fl-ilma.
L-EVALWAZZJONI TAR-RIZULTATI
Biex tkun possibbli l-evalwazzjoni tad-data, jista’ jiġi kkalkolat
Fattur tal-Foto-Irritazzjoni (PIF) jew Foto Effett Medju (MPE –
mean photo effect).
Għall-kalkolu tal-miżuri tal-fotoċitossiċità (ara taħt), is-sett ta’
valuri diskreti tar-reazzjoni tal-konċentrazzjoni għandu jiġi appros
simat b’kurva xierqa kontinwa tar-reazzjoni tal-konċentrazzjoni
(mudell). It-tqegħid tal-kurva għad-data spiss isir b’metodu ta’
regressjoni mhux lineari (18). Biex tiġi stmata l-influwenza talvarjabbiltà tad-data fuq il-kurva mqiegħda hija rrakkomandata
proċedura bootstrap.
Fattur tal-Foto-Irritazzjoni (PIF) jiġi kkalkolat bl-użu ta’ din ilformula:
PIF ¼

IC50 ðÄIrrÞ
IC50 ðþIrrÞ

Jekk ma jistax jiġi kkalkolat l-IC50 fil-preżenza jew fin-nuqqas taddawl, PIF ma jistax jiġi ddeterminat għall-materjal tat-test. Il-foto
effett medju (MPE) huwa bbażat fuq it-tqabbil tal-kurvi sħaħ tarreazzjoni tal-konċentrazzjoni (19). Huwa ddefinit bħala l-medju
bil-piż tul sett rappreżentattiv ta’ valuri tal-foto effett
MPE ¼

n
X

wi PEci

i¼l

n
X

wi

i¼l

Il-foto-effett PEc fi kwalunkwe konċentrazzjoni C huwa definit
bħala l-prodott ta’ l-effett tar-reazzjoni REc u l-effett tad-doża
DEc i.e. PEc = REc x DEc. L-effett tar-reazzjoni REc huwa ddifferenza bejn ir-reazzjonijiet osservati fin-nuqqas u fil-preżenza
tad-dawl, jiġifieri. REc = Rc (-Irr) – Rc (+Irr). L-effett tad-doża
jingħata b’:
DEc ¼

C=C
jC=C

ä
ä

Ä1
þ1

j

fejn C* tirrappreżenta l-konċentrazzjoni ta’ l-ekwivalenza, jiġifieri
l-konċentrazzjoni li fiha r-reazzjoni ta’ +Irr hija daqs ir-reazzjoni
ta’ –Irr fil-konċentrazzjoni C. Jekk C* ma tista’x tiġi determinata
minħabba li l-valuri tar-reazzjoni tal-kurva +Irr huma sistematika
ment ogħla jew aktar baxxi minn RC(-Irr) l-effett tad-doża huwa
stabbilit bħala 1. Il-fatturi tal-piżijiet wi jingħataw bl-ogħla valur
ta’ reazzjoni, jiġifieri wi = MAX {Ri (+Irr), Ri (-Irr) }. Ix-xibka
tal-kaxxi tal-konċentrazzjoni Ci tingħażel b’tali mod li l-istess
għadd ta’ punti jaqa’ taħt kull wieħed mill-intervalli tal-konċen
trazzjoni definiti mill-valuri tal-konċentrazzjoni użati fl-esperiment.
Il-kalkolu ta’ l-MPE huwa ristrett għall-valur massimu ta’ konċen
trazzjoni li fiha għall-inqas waħda miż-żewġ kurvi għadha turi
valur ta’ reazzjoni ta’ mhux inqas minn 10 %. Jekk din il-konċen
trazzjoni massima hija ogħla mill-ogħla konċentrazzjoni użata flesperiment +Irr il-parti residwali tal-kurva +Irr hija stabbilita bħala
l-valur ta’ reazzjoni “0”. Skond jekk il-valur ta’ l-MPE huwiex
akbar minn valur ta’ limitu magħżul tajjeb (MPEc = 0,15), ilkimika hija kklassifikata bħala fototossika.
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Pakkett ta’ softwer għall-kalkolu tal-PIF u tal-MPE huwa dispo
nibbli minn (20).

L-INTERPRETAZZJONI TAR-RIŻULTATI
Fuq bażi ta’ l-istudju tal-validazzjoni (8), sustanza tat-test b’PIF <
2 jew MPE < 0,1 tbassar: “ebda fototossiċità”. PIF > 2 u < 5 jew
MPE > 0,1 u < 0,15 tbassar: “fototossiċità probabbli”; u PIF > 5
jew MPE > 0,15 tbassar: “fototossiċità”.

Għal kwalunkwe laboratorju li jista’bbilixxi din l-analiżi għallewwel darba, il-materjali ta’ riferenza elenkati fit-Tabella 1
għandhom jiġu ttestjati qabel ma jiġu ttestjati s-sustanzi tat-test
għall-istima fototossika. Il-valuri tal-PIF jew ta’ l-MPE għandhom
ikunu qrib il-valuri msemmija fit-Tabella 1.

Tabella 1

Isem il-kimika

Nru EINECS

Nru CAS

PIF

MPE

L-ogħla punt
ta’ l-assorbim
ent

Solvent (1)

Amiodarone
HCL

243-293-2

[19774-82-4]

>3,25

0,27-0,54

242 nm
300 nm
(fl-ispalla)

ehanol

Choloropro
mazi ne HCL

200-701-3

[69-09-0]

>14,4

0,33-0,63

309 nm

etanol

Norfloxacin

274-614-4

[70458-96-7]

>71,6

0,34-0,90

316 nm

acetonitrile

Anthracene

204-371-1

[120-12-7]

>18,5

0,19-0,81

356 nm

acetonitrile

Protoporphyrin
IX, Disodium

256-815-9

[50865-01-5]

>45,3

0,54-0,74

402 nm

etanol

[7006-35-1]

no PIF

0,05-0,10

211 nm

Ilma

L-Histidine
Hexacholo
rophe ne

200-733-8

[70-30-4]

1,1-1,7

0,00-0,05

299 nm
317 nm
(fl-ispalla)

etanol

Sodium lauryl
sulphate

205-788-1

[151-21-3]

1,0-1,9

0,00-0,05

l-ebda
assorbim ent

Ilma

(1) Solvent użat biex jitkejjel l-assorbiment.

L-INTERPRETAZZJONI TAD-DATA
Jekk l-effetti fototossiċi huma osservati biss fl-ogħla test talkonċentrazzjoni (speċjalment għall-kimiċi tat-test li jinħallu flilma) jistgħu jkunu meħtieġa kunsiderazzjonijiet addizzjonali
għall-istima ta’ l-azzard. Dawn jistgħu jinkludu d-data dwar lassorbiment mill-ġilda, u l-akkumulazzjoni tal-kimika fil-ġilda
u/jew data minn testijiet oħrajn, eż. l-ittestjar tal-kimika fil-ġilda
ta’ l-annimali jew umana in vitro, jew mudelli tal-ġilda.
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Jekk ma tintwera ebda tossiċità (+Irr u -Irr), u jekk is-solubilità
llimitat il-konċentrazzjonijiet li setgħu jiġu ttestjati, il-kompatibilità
tas-sustanza tat-test ma’ l-analiżi tista’ tiġi fid-dubju u t-testjar
konfermatorju għandu jiġi kkonsidrat bl-użu, eż. ta’ mudell ieħor.
3.

IR-RAPPORTAĠĠ

3.1.

IR-RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi għall-inqas din l-informazzjoni li
ġejja:
Is-Sustanza tat-Test:
— id-data ta’ l-identifikazzjoni, ismijiet ġeneriċi komuni u nnumri IUPAC u CAS, jekk magħrufin;
— in-natura fiżika u safa;
— il-karatteristiċi fiżikokimiċi jekk inhuma rilevanti għat-twettiq
ta’ l-istudju;
— l-ispettru ta’ l-assorbiment UV/vis;
— l-istabilità, u l-fotostabilità jekk magħrufin.
Solvent:
— ġustifikazzjoni għall-għażla tas-solvent;
— solubilita tal-kimika tat-test fis-solvent;
— persentaġġ tas-solvent preżenti fil-mezz tat-trattament.
Iċ-ċelloli
— tip u għajn taċ-ċelloli;
— nuqqas ta’ mycoplasma;
— l-għadd tal-mogħdija taċ-ċelloli, jekk magħruf;
— Is-sensittività taċ-ċelloli għar-radjazzjoni, ddeterminata bittagħmir ta’ l-irradjazzjoni użat fit-test tal-fototossiċità in vitro
3T3 NRU;
Il-kundizzjonijiet tat-test (1); inkubazzjoni qabel u wara t-tratta
ment:
— tip u kompożizzjoni tal-mezz tal-kultura;
— kundizzjonijiet ta’ l-inkubazzjoni (konċentrazzjoni ta’ CO2;
temperatura; umdità);
— kemm iddum l-inkubazzjoni (qabel it-trattament; wara t-tratta
ment).
Il-kundizzjonijiet tat-test (2); trattament bil-kimika:
— ir-raġuni għall-għażla tal-konċentrazzjonijiet tal-kimika tat-test
użati fil-preżenza u fin-nuqqas ta’ l-irradjazzjoni;
— fil-każ ta’ solubilità limitata tal-kimika tat-test u ta’ nuqqas ta’
ċitotossiċità: ir-raġuni għall-ogħla konċentrazzjoni ttestjata;
— tip u kompożizzjoni tal-mezz tat-trattament (taħlita ta’ melħ
buffered);
— kemm idum it-trattament kimiku.
Il-kundizzjonijiet tat-test (3); l-irradjazzjoni:
— ir-raġuni għall-għażla ta’ l-għajn tad-dawl użat;
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— manifattur u tip ta’ għajn tad-dawl u radjometru;
— karatteristiċi ta’ l-irradjanza spettrali ta’ l-għajn tad-dawl;
— karatteristiċi ta’ trażmissjoni u assorbiment tal-fitru/i użat(i);
— karatteristiċi tar-radjometru u d-dettalji dwar il-kalibrazzjoni
tiegħu;
— distanza ta’ l-għajn tad-dawl mis-sistema tat-test;
— l-irradjanza tal-UVA f’din id-distanza, espresso f’mW/cm2;
— kemm iddum l-espożizzjoni tad-dawl UV/vis;
— doża ta’ l-UVA (irradjanza x ħin), espressa f’J/cm2;
— temperatura tal-kulturi taċ-ċelloli matul l-irradjazzjoni u lkulturi taċ-ċelloli li jinżammu fid-dlam konkorrentement.
Il-kundizzjonijiet tat-test (4); test tal-vijabilità ta’ l-Aħmar
Newtrali:
— kompożizzjoni tal-mezz tat-trattament ta’ l-Aħmar Newtrali;
— kemm iddum l-inkubazzjoni ta’ l-Aħmar Newtrali;
— kundizzjonijiet ta’ l-inkubazzjoni (konċentrazzjoni ta’ CO2;
temperatura; umdità);
— kundizzjonijiet ta’ l-estrazzjoni ta’ l-Aħmar Newtrali (estrat
tant; kemm idum);
— wavelength użata għall-qari spettrofotometriku tad-densità
ottika ta’ l-Aħmar Newtrali;
— tieni wavelength (referenza), jekk tintuża;
— kontenut ta’ vojt ta’ l-ispettrofotometru, jekk użat.
Riżultati:
— il-vijabilità taċ-ċelloli miksuba f’kull konċentrazzjoni talkimika tat-test, espressa f’persentaġġ ta’ vijabilità ta’ kontrolli
solventi medji u konkorrenti;
— kurvi tar-reazzjonijiet tal-konċentrazzjoni (konċentrazzjoni talkimika tat-test vs. vijabilità relattiva taċ-ċelloli) miksuba
f’esperimenti konkorrenti +Irr u -Irr;
— analiżi tal-kurvi tar-reazzjoni tal-konċentrazzjoni: jekk
possibbli, il-komputazzjoni/kalkolu ta’ l-IC50 (+Irr) u IC50
(-Irr);
— tqabbil ta’ żewġ kurvi tar-reazzjonijiet tal-konċentrazzjoni
miksuba fil-preżenza u fin-nuqqas ta’ l-irradjazzjoni, bilkalkolu tal-Fattur tal-Foto-Irritazzjoni (PIF), jew bil-kalkolu
tal-Foto Effett Medju (MPE);
— il-kriterji ta’ l-aċċettazzjoni tat-test; il-kontroll konkurrenti tassolvent:
— il-vijabilità assoluta (densità ottika ta’ l-estratt ta’ l-Aħmar
Newtrali) ta’ ċelloli irradjati u mhux irradjati;
— id-data storika tal-kontrolli negattivi u dawk solventi; devjaz
zjonijiet medji u dawk standard;
— kriterji ta’ l-aċċettazzjoni tat-test; kontroll pożittiv konkurrenti;
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— IC50(+Irr) u IC50(-Irr) u PIF/MPE tal-kimika tal-kontroll
pożittiv;
— id-data storika tal-kontrolli pożittivi kimiċi: IC50(+Irr) u IC50(Irr) u PIF/MPE; devjazzjonijiet medji u dawk standard.
Diskussjoni tar-riżultati.
Kunklużjonijiet.
4.
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L-ANNESS 1
Ir-rwol tat-3T3 NRU PT fi strateġija sekwenzjali għall-ittestjar tal-fototossiċità
tal-kimiċi

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 626
▼B
L-ANNESS 2
Figura 1
Distribuzzjoni ta' poter spettrali tas-simulatur tax-xemx iffiltrat

(ara t-taqsima 1.4.1.5, tieni paragrafu)
Il-Figura 1 tagħti eżempju ta' distribuzzjoni ta' irradjanza spettrali aċċettabbli ta'
simulatur tax-xemx iffiltrat. Huwa mill-għajn ta' alid tal-metall doped fil-prova
tal-validazzjoni tat-3T3 NRU PT (6)(8)(17). L-effett ta' żewġ filtri differenti użati
u l-effett addizzjoni ta' filtri ta' l-għatu ta' plattina 96-well tal-kultura huma
murija. Il-filtru H2 intuża biss ma' sistemi tat-test li jistgħu jittolleraw ammont
ogħla ta' UVB (test tal-mudell tal-ġilda u ttest tal-fotoħemoliżi taċ-ċelloli ħomor
tad-demm). Fit-3T3 NRU-PT intuża l-filtru H1. Il-figura turi li l-effett addizz
jonali ta' filtru ta' l-għatu tal-plattina huwa l-aktar osservat fil-firxa ta' l-UVB, u
xorta jħallu biżżejjed UVB fl-ispettru ta' l-irradjazzjoni biex jiġu eċċitati l-kimiċi
li tipikament jassorbu l-firxa ta' l-UVB, bħall-Amiodarone (ara t-Tabella 1).
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Figura 2
Is-sensittività ta' l-irradjazzjoni taċ-ċelloli Balb/c 3T3 (kif imkejla fil-firxa
UVA)
Il-vijabilità taċ-ċelloli ( % użu ta' l-Aħmar Newtrali tal-kontrolli skuri)

(ara t-taqsimiet 1.4.1.5.2 tieni paragrafu; 1.4.2.2.1, 1.4.2.2.2)
Is-sensittività taċ-ċelloli Balb/c 3T3 għall-irradjazzjoni mas-simulatur tax-xemx
użat fil-prova tal-validazzjoni tat-Test tal-Fototossiċità 3T3NRU, kif imkejla filfirxa ta' l-UVA. Il-figura turi r-riżultati miksuba f’7 laboratorji differenti fl-istudju
tal-pre-validazzjoni (1). Filwaqt li ż-żewġ kurvi b'simboli miftuħa nkisbu b'ċelloli
li saru anzjani (numru għoli ta' passaġġi), li kellhom jiġu sostitwiti b'ħażniet ta'
ċelloli ġodda il-kurvi bis-simboli li jispikkaw juru ċ-ċelloli b'tolleranza ta' irrad
jazzjoni aċċettabbli.
Minn din id-data ġiet derivata l-ogħla irradjazzjoni mhux ċitotossika ta' 5 J/cm2
(linja ttikkjata vertikali). Il-linja ttikkjata orizzontali turi barra minn dan l-effett
massimu aċċettabli ta' l-irradjazzjoni mogħti fil-paragrafu 1.4.2.2.
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B.42.

SENSITIZZAZZJONI TAL-ĠILDA: ANALIŻI TAN-NODULA
TAL-LIMFA LOKALI

INTRODUZZJONI
1.

Il-Linji gwida tal-OECD għall-Ittestjar tas-Sustanzi Kimiċi u l-Metodi ta’
Ttestjar tal-UE bbażati fuqhom jiġu analizzati minn żmien għal żmien fiddawl tal-progress xjentifiku, ħtiġijiet regolatorji li jinbidlu, u konsiderazzjo
nijiet dwar il-benessri tal-annimali. Il-Metodu ta’ Ttestjar oriġinali (TM)
għad-determinazzjoni tas-sensitizzazzjoni tal-ġilda fil-ġurdien, l-Analiżi
tan-Nodula tal-Limfa Lokali (LLNA; Linja Gwida ta’ Ttestjar 429 talOECD; il-Kapitolu B.42 ta’ dan l-Anness) ġie adottat qabel (1) Id-dettalji
tal-validazzjoni tal-LLNA u analiżi tax-xogħol assoċjat ġew ippubblikati (2)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11). L-LLNA aġġornata hija bbażata fuq levalwazzjoni tal-esperjenza u tad-dejta xjentifika (12). Dan huwa t-tieni TM
imfassal għall-valutazzjoni tal-potenzjal tas-sustanzi kimiċi li jikkawżaw
sensitizzazzjoni tal-ġilda (sustanzi u taħlitiet) fl-annimali. It-TM l-ieħor
(jiġifieri l-Linja Gwida 406 tal-OECD għall-Ittestjar; il-Kapitolu B.6 ta’
dan l-Anness) juża testijiet fuq il-fniek tal-Indi, b'mod partikolari t-test ta’
massimizzazzjoni fuq il-fenek tal-Indi u t-test Buehler (13). L-LLNA
tipprovdi vantaġġi fuq il-B.6 u fuq il-Linja Gwida 406 tal-OECD għallIttestjar (13) fir-rigward tal-benessri tal-annimali. Dan it-TM aġġornat talLLNA jinkludi sett ta’ Standards ta’ Prestazzjoni (PS) (Appendiċi 1) li
jistgħu jintużaw fl-evalwazzjoni tal-istatus ta’ validazzjoni ta’ metodi
ġodda u/jew mibdula ta’ ttestjar li huma mekkanikament u funzjonalment
simili għal-LLNA, f'konformità mal-prinċipji tad-Dokument ta’ Gwida
Nru 34 tal-OECD (14).

2.

L-LLNA tistudja l-fażi ta’ induzzjoni ta’ sensitizzazzjoni tal-ġilda u
tipprovdi dejta kwantitattiva adattata għall-valutazzjoni tad-doża u r-reaz
zjoni. Għandu jiġi nnotat li s-sensitizzaturi ħfief/moderati li huma rrakko
mandati bħala sustanzi kimiċi ta’ kontroll pożittiv adattati (PC) għall-metodi
ta’ ttestjar fuq il-fniek tal-Indi (jiġifieri B. 6; Linja Gwida 406 tal-OECD
għall-Ittestjar) (13) huma adattati wkoll għall-użu mal-LLNA (6) (8) (15).
L-approċċ ta’ LLNA mnaqqsa (rLLNA), li tista' tuża sa 40 % inqas anni
mali huwa deskritt ukoll bħala għażla f'dan it-TM (16) (17) (18). L-rLLNA
tista' tintuża meta jkun hemm ħtieġa regolatorja li tiġi kkonfermata previż
joni negattiva tal-potenzjal ta’ sensitizzazzjoni tal-ġilda, sakemm ikun hemm
konformità mal-ispeċifikazzjonijiet l-oħrajn kollha ta’ protokoll tal-LLNA,
kif deskritt f'dan it-TM. Il-previżjoni ta’ eżitu negattiv għandha ssir fuq ilbażi tal-informazzjoni kollha disponibbli kif deskritt fil-paragrafu 4. Qabel
ma jiġi applikat l-approċċ rLLNA, għandhom jiġu pprovduti ġustifikazzjo
nijiet ċari u loġika xjentifika għall-użu tiegħu. Jekk, kontra dak mistenni,
jinkiseb riżultat pożittiv jew ekwivoku fl-rLLNA, jista' jkun meħtieġ aktar
ittestjar sabiex tiġi interpretata jew iċċarata s-sejba. L-rLLNA ma għandhiex
tintuża għall-identifikazzjoni tal-periklu ta’ sustanzi ta’ testijiet li jikkawżaw
sensitizzazzjoni tal-ġilda meta tkun meħtieġa informazzjoni dwar ir-relaz
zjoni bejn id-doża u r-reazzjoni bħas-subkategorizzazzjoni għar-Regolament
(KE) Nru 1272/2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tassustanzi u t-taħlitiet u s-Sistema Globalment Armonizzata tan-NU tal-Klas
sifikazzjoni u t-Tikkettar tas-Sustanżi Kimiċi.

DEFINIZZJONIJIET
3.

Id-definizzjonijiet użati huma pprovduti fl-Appendiċi 2.

KONSIDERAZZJONIJIET INIZJALI U LIMITAZZJONIJIET
4.

L-LLNA tipprovdi metodu alternattiv għall-identifikazzjoni ta’ sustanzi
kimiċi li jistgħu jikkawżaw sensitizzazzjoni tal-ġilda. Dan mhux neċessar
jament jimplika li l-LLNA għandha tintuża minflok it-testijiet fuq il-fniek
tal-Indi fil-każijiet kollha (jiġifieri B.6; Linja Gwida 406 tal-OECD għallIttestjar) (13), iżda pjuttost li l-analiżi għandha l-istess mertu u tista' tintuża
bħala alternattiva li fiha r-riżultati pożittivi u negattivi ġeneralment ma
jkunux jeħtieġu aktar konferma. Il-laboratorju tal-ittestjar għandu jikkun
sidra l-informazzjoni disponibbli kollha fuq is-sustanza tat-test qabel iwettaq
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l-istudju. Din l-informazzjoni għandha tinkludi l-identità u l-istruttura
kimika tas-sustanza tat-test; il-karatteristiċi fiżikokimiċi tagħha; ir-riżultati
ta’ kwalunkwe test ta’ tossiċità in vitro jew in vivo fuq is-sustanza tat-test; u
dejta tossikoloġika dwar sustanzi kimiċi strutturalment relatati. Din l-infor
mazzjoni għandha titqies sabiex wieħed jiddetermina jekk l-LLNA hijiex
adattata għas-sustanza (minħabba n-nuqqas ta’ kompatibbiltà ta’ tipi limitati
ta’ sustanzi kimiċi mal-LLNA-ara l-paragrafu 5) u sabiex tgħin fl-għażla
tad-doża.

5.

L-LLNA huwa metodu in vivo u, b'konsegwenza ta’ dan, ma jeliminax lużu tal-annimali fil-valutazzjoni ta’ attività ta’ sensitizzazzjoni ta’ kuntatt
allerġiku. Għandu, madankollu, il-potenzjal li jnaqqas l-għadd ta’ annimali
meħtieġa għal dan il-għan. Barra minn hekk, l-LLNA toffri rfinar sostanzjali
(inqas uġigħ u tbatija) fil-mod kif jintużaw l-annimali għall-ittestjar tassensitizzazzjoni ta’ kuntatt allerġiku. L-LLNA hija bbażata fuq il-konside
razzjoni ta’ avvenimenti immunoloġiċi stimulati b'sustanzi kimiċi matul ilfażi induttiva tas-sensitizzazzjoni. Għall-kuntrarju tat-testijiet fuq il-fenek
tal-Indi (jiġifieri B.6; Linja Gwida 406 tal-OECD għall-Ittestjar) (13) lLLNA ma teħtieġx li r-reazzjonijiet tal-ipersensittività tal-ġilda indotti bi
sfida jkunu eluċidati. Barra minn hekk, l-LLNA ma teħtieġx l-użu ta’ aġġu
vant, bħal fil-każ tat-test tal-massimizzazzjoni fuq il-fenek tal-Indi (13).
Għalhekk, l-LLNA tnaqqas l-uġigħ u t-tbatija tal-annimali. Minkejja lvantaġġi tal-LLNA fuq B.6 u l-Linja Gwida 406 tal-OECD għall-Ittestjar,
għandu jkun rikonoxxut li hemm ċerti limitazzjonijiet li jistgħu jkunu
jeħtieġu l-użu ta’ B.6 jew tal-Linja Gwida 406 tal-OECD għall-Ittestjar
(13) (eż. sejbiet negattivi foloz fl-LLNA b'ċerti metalli, sejbiet pożittivi
foloz b'ċerti irritanti tal-ġilda [bħal ċerti sustanzi kimiċi tat-tip tensjoattivi]
(19) (20), jew solubbiltà tas-sustanza tat-test). Barra minn hekk, il-klassijiet
ta’ sustanzi kimiċi jew sustanzi li fihom gruppi funzjonali li ntwerew li
jaġixxu bħala konfondituri potenzjali (21) jistgħu jeħtieġu l-użu ta’ testijiet
fuq il-fniek tal-Indi (jiġifieri B.6; Linja Gwida 406 tal-OECD għall-Ittestjar
(13). Barra minn hekk, skont il-bażi tad-dejta ta’ validazzjoni limitata, li
kienet tikkonsisti prinċipalment minn formulazzjonijiet ta’ pestiċidi, l-LLNA
aktarx li tagħti aktar riżultat pożittiv mit-test fuq il-fniek tal-Indi għal dawn
it-tipi ta’ sustanzi tat-test (22). Madankollu, meta wieħed jeżamina l-formu
lazzjonijiet, jista' jikkunsidra li jinkludi sustanzi simili b'riżultati magħrufa
bħala sustanzi ta’ referenza sabiex juri li l-LLNA qiegħda taħdem kif
suppost (ara l-paragrafu 16). Minbarra dawn il-limitazzjonijiet identifikati,
l-LLNA għandha tkun applikabbli għall-ittestjar ta’ kwalunkwe sustanza
diment li ma jkunx hemm karatteristiċi assoċjati ma’ dawn is-sustanzi li
jistgħu jinterferixxu mal-eżattezza tal-LLNA.

IL-PRINĊIPJU TAT-TEST
6.

Il-prinċipju bażiku wara l-LLNA huwa li s-sensitizzaturi jikkawżaw il-proli
ferazzjoni ta’ limfoċiti fin-noduli tal-limfa li jsaffu s-sit tal-applikazzjoni tassustanza tat-test. Din il-proliferazzjoni hija proporzjonata mad-doża u malqawwa tal-allerġen applikat u tipprovdi mezz sempliċi ta’ kif wieħed jikseb
kejl kwantitattiv ta’ sensitizzazzjoni. Il-proliferazzjoni titkejjel billi wieħed
iqabbel il-proliferazzjoni medja f'kull grupp tat-test mal-proliferazzjoni
medja fil-grupp ta’ kontroll ittrattati bil-mezzi (vehicle treated control,
VC). Il-proporzjon tal-proliferazzjoni medja f'kull grupp ittrattat ma’ dak
fil-grupp VC simultanju, imsejjaħ l-Indiċi ta’ Stimulazzjoni (SI), jiġi stab
bilit, u għandu jkun ≥ 3 qabel ma tkun meħtieġa l-klassifikazzjoni tassustanza tat-test bħala sensitizzatur potenzjali tal-ġilda. Il-proċeduri deskritti
hawnhekk huma bbażati fuq l-użu ta’ tikkettar radjoattiv in vivo għall-kejl
ta’ żieda fl-għadd ta’ ċelloli proliferanti fin-noduli tal-limfa awrikolari li
jsaffu. Madankollu, jistgħu jintużaw għanijiet finali oħrajn għall-valutaz
zjoni tal-għadd ta’ ċelloli proliferanti sakemm ir-rekwiżiti tal-PS ikunu
għalkollox issodisfati (Appendiċi 1).
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DESKRIZZJONI TAL-ANALIŻI
L-għażla tal-ispeċijiet tal-annimali
7.

Il-ġurdien huwa l-ispeċi magħżula għal dan it-test. Jintużaw ġrieden nisa
adulti żgħażagħ tar-razza CBA/Ca jew CBA/J, li jkunu għadhom mhux
mgħammra u mhux tqal. Fil-bidu tal-istudju, l-annimali għandu jkollhom
bejn 8 u 12-il ġimgħa, u l-varjazzjoni fil-piż tal-annimali għandha tkun
minima u ma taqbiżx l-20 % tal-piż medju. Inkella, jistgħu jintużaw razez
oħrajn u ġrieden irġiel meta tkun iġġenerata biżżejjed dejta li turi li ma
jeżistux differenzi sinifikanti speċifiċi għar-razez u/jew għas-sess fir-reaz
zjoni għal-LLNA.

Il-kundizzjonijiet tal-gaġeġ u l-għalf
8.

Il-ġrieden għandhom jinżammu fi gruppi (23), sakemm ma tingħatax loġika
xjentifika adegwata għat-tqegħid tal-ġrieden f'gaġeġ individwali. It-tempe
ratura tal-kamra tal-annimali sperimentali għandha tkun ta’ 22 ± 3 °C.
Għalkemm l-umdità relattiva għandha tkun mill-inqas 30 % u preferibbil
ment ma taqbiżx is-70 % ħlief waqt it-tindif tal-kamra, l-għan għandu jkun
ta’ 50-60 %. Id-dawl għandu jkun artifiċjali, b'sekwenza ta’ 12-il siegħa
dawl, u 12-il siegħa dlam. Għall-għalf, jistgħu jintużaw id-dieti konvenzjo
nali tal-laboratorju bi provvista mingħajr limitu ta’ ilma tax-xorb.

It-tħejjija tal-annimali
9.

L-annimali għandhom jintgħażlu b'mod aleatorju, immarkati sabiex ikunu
jistgħu jiġu identifikati individwalment (iżda mingħajr l-ebda forma ta’
mmarkar fil-widnejn), u miżmuma fil-gaġeġ tagħhom għal mill-inqas
ħamest ijiem qabel ma jibda d-dożar sabiex ikunu jistgħu jidraw il-kundizz
jonijiet tal-laboratorju. Qabel ma jibda t-trattament, l-annimali kollha
għandhom jiġu eżaminati sabiex jiġi żgurat li ma jkollhom l-ebda ferita
osservabbli fuq il-ġilda.

It-tħejjija tas-soluzzjonijiet għad-dożar
10. Is-sustanzi kimiċi solidi għandhom jinħallu jew jiġu sospiżi f'solventi/mezzi
u dilwiti, jekk ikun xieraq, qabel l-applikazzjoni fuq il-widna tal-ġrieden. Issustanzi kimiċi likwidi jistgħu jiġu applikati waħedhom jew dilwiti qabel iddożar. Is-sustanzi kimiċi li ma jinħallux, bħal dawk li naraw ġeneralment flapparat mediku, għandhom ikunu soġġetti għal estrazzjoni eżaġerata f'sol
vent adattat sabiex jiżvelaw il-kostitwenti kollha li jistgħu jiġu estratti għallittestjar qabel jiġu applikati fuq il-widna tal-ġrieden. Is-sustanzi tat-test
għandhom jitħejjew kuljum sakemm id-dejta dwar l-istabilità ma turix li
jistgħu jinħażnu.

Il-verifika tal-affidabbiltà
11. Is-sustanzi kimiċi ta’ kontroll pożittiv (PC) jintużaw sabiex tintwera prestaz
zjoni xierqa tal-analiżi billi jirreaġixxu b'sensittività adegwata u riprodu
ċibbli bħala sustanza tat-test sensitizzanti li għaliha l-kobor tar-reazzjoni
huwa kkaratterizzat sew. L-inklużjoni ta’ PC simultanju hija rrakkomandata
għaliex din turi l-kompetenza tal-laboratorju li jwettaq b'suċċess kull analiżi
u tippermetti l-valutazzjoni u t-tqabbil tar-riproduċibbiltà fil-laboratorju u
bejn il-laboratorji. Huwa meħtieġ ukoll PC għal kull studju wkoll minn
ċerti awtoritajiet regolatorji u għaldaqstant l-utenti huma mħeġġa sabiex
jikkonsultaw lill-awtoritajiet rilevanti qabel ma jwettqu l-LLNA. Għalhekk,
l-użu ta’ rutina ta’ PC simultanju huwa rrakkomandat sabiex tiġi evitata lħtieġa ta’ aktar ittestjar fuq l-annimali sabiex jintlaħqu r-rekwiżiti li jistgħu
jinħolqu mill-użu ta’ PC perjodiku (ara l-paragrafu 12). Il-PC għandu
jipproduċi reazzjoni tal-LLNA pożittiva f'livell ta’ esponiment li mistenni

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 631
▼M3
jagħti żieda fl-SI > 3 fuq il-grupp ta’ kontroll negattiv (NC). Id-doża tal-PC
għandha tintgħażel b'mod li ma tikkawżax irritazzjoni eċċessiva fil-ġilda
jew tossiċità sistemika u l-induzzjoni tkun riproduċibbli iżda mhux eċċes
siva (jiġifieri SI > 20 ikun eċċessiv). Il-PC preferuti huma 25 % eżil ċinna
maldeid (Chemical Abstracts Service [CAS] Nru tal-CAS 101-86-0) flaċetun: żejt taż-żebbuġa (4:1, v/v) u 5 % merkaptobenżotijażol (Nru talCAS 149-30-4) f'N,N-dimetilformammid (ara l-Appendiċi 1, it-Tabella 1).
Jista' jkun hemm ċirkostanzi fejn, minħabba ġustifikazzjoni adegwata,
jistgħu jintużaw PCs oħrajn, li jissodisfaw il-kriterji ta’ hawn fuq.

12. Għalkemm l-inklużjoni ta’ grupp ta’ PC simultanju hija rrakkomandata,
jista' jkun hemm sitwazzjonijiet fejn l-ittestjar perjodiku (jiġifieri f'intervalli
≤ 6 xhur) tal-PC jista' jkun adegwat għal-laboratorji li jagħmlu l-LLNA
b'mod regolari (jiġifieri jagħmlu l-LLNA fi frekwenza ta’ mhux inqas
minn darba fix-xahar) u għandhom bażi tad-dejta ta’ PC storiku stabbilita
li turi l-kapaċità tal-laboratorju biex jikseb riżultati riproduċibbli u eżatti
b'PCs. Profiċjenza adegwata bl-LLNA tista' tintwera b'suċċess billi jiġu
ġġenerati riżultati pożittivi konsistenti bil-PC f'mill-inqas 10 testijiet indi
pendenti li jsiru f'perjodu ta’ żmien raġonevoli (jiġifieri inqas minn sena).
13. Grupp ta’ PC simultanju għandu dejjem ikun inkluż meta jkun hemm bidla
fil-proċedura tal-LLNA (eż. bidla fil-persunal imħarreġ, bidla fil-materjali
tal-metodu tat-test u/jew fir-reaġenti, bidla fit-tagħmir tal-metodu tat-test,
bidla fis-sors tal-annimali tat-test), u dawn il-bidliet għandhom ikunu
ddokumentati fir-rapporti tal-laboratorju. Għandu jiġi kkunsidrat l-impatt
ta’ dawn il-bidliet fuq l-adegwatezza tal-bażi tad-dejta storika stabbilita
qabel ma tiġi deċiża l-ħtieġa li tkun stabbilita bażi tad-dejta storika ġdida
sabiex tiddokumenta l-konsistenza fir-riżultati tal-PC.
14. Ir-riċerkaturi għandhom ikunu konxji li d-deċiżjoni li jsir studju tal-PC fuq
bażi perjodika minflok fl-istess ħin għandha konsegwenzi fuq l-adegwatezza
u l-aċċettabbiltà tar-riżultati ta’ studju negattivi ġġenerati mingħajr PC
simultanju waqt l-intervall bejn kull studju tal-PC perjodiku. Pereżempju,
jekk jinkiseb riżultat negattiv falz fl-istudju tal-PC perjodiku, ir-riżultati
negattivi tas-sustanza tat-test miksuba fl-intervall bejn l-aħħar studju talPC perjodiku aċċettabbli u l-istudju tal-PC perjodiku mhux aċċettabbli
jistgħu jkunu dubjużi. L-implikazzjonijiet ta’ dawn l-eżiti għandhom jiġu
kkunsidrati b'attenzjoni meta jiġi deċiż jekk għandhomx ikunu inklużi PCs
simultanji jew li jsiru biss PCs perjodiċi. Għandu jiġi kkunsidrat ukoll l-użu
ta’ inqas annimali fil-grupp ta’ PC simultanju meta dan ikun iġġustifikat
xjentifikament u jekk il-laboratorju juri, fuq dejta storika speċifika għallaboratorju, li jistgħu jintużaw inqas ġrieden (12).
15. Għalkemm il-PC għandu jiġi ttestjat fil-mezz li huwa magħruf li jqanqal
reazzjoni konsistenti (eż. aċetun: żejt taż-żebbuġa; 4:1, v/v), jista' jkun
hemm ċerti sitwazzjonijiet regolatorji li fihom l-ittestjar f'mezz mhux stan
dard (formulazzjoni rilevanti klinikament/kimikament) ikun meħtieġ ukoll
(24). Jekk il-PC simultanju jiġi ttestjat f'mezz differenti mis-sustanza tat-test,
allura għandu jiġi inkluż VC separat għall-PC simultanju.
16. F'każijiet fejn ikunu qegħdin jiġu vvalutati sustanzi tat-test ta’ klassi speċi
fika ta’ sustanzi kimiċi jew firxa ta’ reazzjonijiet, is-sustanzi ta’ referenza
jistgħu jkunu utli wkoll sabiex juru li l-metodu ta’ ttestjar qed jaħdem sew
sabiex isib il-potenzjal tas-sensitizzazzjoni tal-ġilda ta’ dawn it-tipi ta’
sustanzi tat-test. Is-sustanzi ta’ referenza adattati għandu jkollhom il-karat
teristiċi li ġejjin:
— xebh strutturali u funzjonali mal-klassi ta’ sustanzi tat-test li qegħdin
jiġu ttestjati,
— karatteristiċi fiżiċi/kimiċi magħrufa,
— dejta ta’ appoġġ mil-LLNA,
— dejta ta’ appoġġ minn mudelli oħrajn ta’ annimali u/jew mill-bnedmin.
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IL-PROĊEDURA TAT-TEST
Għadd ta’ annimali u livelli ta’ doża
17. Minimu ta’ erba' annimali għandhom jintużaw għal kull grupp ta’ doża,
b'minimu ta’ tliet konċentrazzjonijiet tas-sustanza tat-test, flimkien ma’
grupp ta’ NC simultanju ttrattat biss bil-mezz għas-sustanza tat-test, u PC
(simultanju jew reċenti, ibbażat fuq il-politika tal-laboratorju fl-ikkunsidrar
tal-paragrafi 11-15). Għandu jiġi kkunsidrat l-ittestjar ta’ dożi multipli talPC, b'mod speċjali meta wieħed jittestja l-PC fuq bażi intermittenti. Ħlief
għan-nuqqas ta’ trattament bis-sustanza tat-test, l-annimali fil-gruppi ta’
kontroll għandhom ikunu mmaniġġjati u ttrattati bl-istess mod bħall-anni
mali fil-gruppi tat-trattament.

18. L-għażla tad-doża u tal-mezz għandha tkun ibbażata fuq ir-rakkomandaz
zjonijiet mogħtija fir-referenzi (3) u (5). Dożi konsekuttivi normalment
jintgħażlu minn sensiela xierqa ta’ konċentrazzjonijiet bħal 100 %, 50 %,
25 %, 10 %, 5 %, 2,5 %, 1 %, 0,5 %, eċċ. Loġika xjentifika adegwata
għandha takkumpanja l-għażla tas-sensiela ta’ konċentrazzjonijiet użati. Linformazzjoni tossikoloġika kollha eżistenti (eż. tossiċità akuta u irritazzjoni
fil-ġilda) u l-informazzjoni strutturali u fiżikokimika dwar is-sustanza tattest ta’ interess (u/jew sustanzi relatati strutturalment) għandhom jiġu kkun
sidrati meta jkunu disponibbli, fl-għażla tat-tliet konċentrazzjonijiet konse
kuttivi biex b'hekk l-ogħla konċentrazzjoni timmassimizza l-esponiment
filwaqt li tevita t-tossiċità sistemika u/jew l-irritazzjoni lokali eċċessiva
fil-ġilda (3) (25). Fin-nuqqas ta’ informazzjoni bħal din, jista' jkun meħtieġ
test inizjali qabel l-iskrinjar (ara l-paragrafi 21-24).

19. Il-mezz ma għandux jinterferixxi ma’ jew jinfluwenza r-riżultat tat-test u
għandu jintgħażel fuq il-bażi tal-massimizzazzjoni tas-solubbiltà sabiex
tinkiseb l-ogħla konċentrazzjoni li tista' tinkiseb filwaqt li tiġi prodotta
soluzzjoni/sospensjoni adattata għall-applikazzjoni tas-sustanza tat-test. Ilmezzi rakkomandati huma aċetun: żejt taż-żebbuġa (4:1, v/v), N,N-dimetil
formammid, metiletilketon, propilen glikol, u dimetilsulfossidu (19) iżda
jistgħu jintużaw oħrajn jekk tingħata loġika xjentifika suffiċjenti. F'ċerti
sitwazzjonijiet jista' jkun meħtieġ li jintuża solvent klinikament rilevanti
jew il-formulazzjoni kummerċjali li fiha s-sustanza tat-test tkun ikkummerċ
jalizzata bħala kontroll addizzjonali. Għandha tingħata attenzjoni partikolari
sabiex ikun żgurat li s-sustanzi tat-test idrofiliċi jkunu inkorporati f'sistema
ta’ mezzi, li xxarrab il-ġilda u ma ċċarċarx mal-ewwel, permezz tal-inkor
porazzjoni ta’ sustanzi li jħollu xierqa (eż. 1 % Pluronic® L92). Għalhekk,
mezzi għalkollox likwidi għandhom jiġu evitati.

20. L-ipproċessar ta’ noduli tal-limfa minn ġrieden individwali jippermetti lvalutazzjoni tal-varjabbiltà bejn l-annimali u tqabbil statistiku tad-differenza
bejn is-sustanza tat-test u l-kejl tal-grupp VC (ara l-paragrafu 35). Barra
minn hekk, il-valutazzjoni tal-possibbiltà li jitnaqqas l-għadd ta’ ġrieden filgrupp PC hija fattibbli meta tinġabar dejta dwar annimali individwali (12).
Barra minn hekk, ċerti awtoritajiet regolatorji jitolbu l-ġbir ta’ dejta dwar
annimali individwali. Madankollu, id-dejta dwar gruppi ta’ annimali tista'
titqies aċċettabbli minn ċerti awtoritajiet regolatorji u f'dawn is-sitwazzjoni
jiet, l-utenti jista' jkollhom l-għażla li jiġbru kemm dejta dwar annimali
individwali kif ukoll dejta dwar gruppi ta’ annimali.

Test ta’ qabel l-iskrinjar
21. Fin-nuqqas ta’ informazzjoni sabiex tkun iddeterminata l-ogħla doża li
għandha tiġi ttestjata (ara l-paragrafu (18), għandu jsir test ta’ qabel liskrinjar sabiex jiġi ddefinit il-livell ta’ doża xierqa li għandha tkun ittestjata
fl-LLNA. L-iskop tat-test ta’ qabel l-iskrinjar huwa li jipprovdi gwida għallgħażla tal-livell massimu ta’ doża li għandu jintuża fl-istudju ewlieni talLLNA, meta l-informazzjoni dwar il-konċentrazzjoni li tikkawża tossiċità
sistemika (ara l-paragrafu 24) u/jew irritazzjoni lokali eċċessiva tal-ġilda
(ara l-paragrafu 23) ma tkunx disponibbli. Il-livell massimu tad-doża ttest
jata għandu jkun 100 % tas-sustanza tat-test għal-likwidi jew il-konċentraz
zjoni massima possibbli għas-solidi jew għas-sospensjonijiet.
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22. It-test ta’ qabel l-iskrinjar isir skont l-istess kundizzjonijiet tal-istudju
ewlieni tal-LLNA, ħlief għall-fatt li ma jkunx hemm valutazzjoni tal-proli
ferazzjoni tan-noduli tal-limfa u li jistgħu jintużaw inqas annimali għal kull
grupp ta’ doża. Huwa ssuġġerit li jintuża annimal wieħed jew tnejn għal
kull grupp ta’ doża. Il-ġrieden kollha jiġu osservati kuljum għal kwalunkwe
sinjal kliniku ta’ tossiċità sistemika jew irritazzjoni lokali fis-sit tal-appli
kazzjoni. Il-piżijiet tal-ġisem jiġu ddokumentati qabel it-test u wara li
jintemm (Jum 6). Il-widnejn ta’ kull ġurdien jiġu osservati għall-eritema
(ħmura) u jingħataw punteġġ skont it-Tabella 1 (25). Jittieħed il-kejl talħxuna tal-widna permezz ta’ gejġ ta’ ħxuna (eż. mikrometru diġitali jew
gejġ tal-ħxuna Peacock Dial) f'Jum 1 (qabel id-doża), f'Jum 3 (madwar 48
siegħa wara l-ewwel doża), u f'Jum 6. Barra minn hekk, fis-sitt Jum, ilħxuna tal-widna tista' tiġi stabbilita permezz ta’ determinazzjonijiet tal-piż
bl-immarkar tal-widnejn, li għandu jsir wara li l-annimali jinqatlu b'mod
uman. L-irritazzjoni lokali eċċessiva tal-ġilda hija indikata b'punteġġ ta’
eritema ≥ 3 u/jew żieda fil-ħxuna tal-widna ta’ ≥ 25 % fi kwalunkwe jum
tal-kejl (26) (27). L-ogħla doża magħżula għall-istudju ewlieni tal-LLNA
tkun id-doża l-aktar baxxa li jmiss fis-sensiela ta’ konċentrazzjonijiet ta’
qabel l-iskrinjar (ara l-paragrafu 18) li ma tikkawżax tossiċità sistemika
u/jew irritazzjoni lokali eċċessiva tal-ġilda.

Tabella 1
Punteġġi għall-eritema
Osservazzjoni

Punteġġ

L-ebda eritema

0

Ftit li xejn eritema (bil-kemm tidher)

1

Eritema definita sew

2

Eritema moderata sa severa

3

Eritema severa (ħmura qawwija) sa formazzjoni ta’ tessut
oħxon u danneġġat li jipprevjeni l-klassifikazzjoni tal-eritema

4

23. Minbarra żieda ta’ 25 % fil-ħxuna tal-widna (26) (27), intużat ukoll żieda
statistikament sinifikanti fil-ħxuna tal-widna fil-ġrieden ittrattati meta
mqabbla mal-ġrieden tal-kontroll sabiex jiġu identifikati sustanzi irritanti
fl-LLNA (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34). Madankollu, għalkemm jistgħu
jseħħu żidiet statistikament sinifikanti meta l-ħxuna tal-widna tkun inqas
minn 25 % dawn ma ġewx assoċjati b'mod speċifiku ma’ irritazzjoni eċċes
siva (30) (31) (32) (33) (34).

24. L-osservazzjonijiet kliniċi li ġejjin jistgħu jindikaw tossiċità sistemika (35)
(36) meta jintużaw bħala parti minn valutazzjoni integrata u għalhekk
jistgħu jindikaw il-livell massimu tad-doża li għandha tintuża fl-LLNA
ewlenija: bidliet fil-funzjoni tas-sistema nervuża (eż. pil wieqaf, atassja,
rogħda, u konvulżjonijiet); bidliet fl-imġiba (eż. aggressività, bidla fl-attività
tal-indafa, bidla sinifikanti fil-livell ta’ attività); bidliet fit-tendenzi respira
torji (jiġifieri bidliet fil-frekwenza u fl-intensità tan-nifs bħal dispnea, nifs
maqtugħ, u ħsejjes fil-pulmun (rales)), u bidliet fil-konsum tal-ikel u talilma. Barra minn hekk, sinjali ta’ letarġija u/jew nuqqas ta’ reazzjoni u kull
sinjal kliniku ieħor ta’ aktar minn uġigħ jew tbatija żgħira jew momentanja,
jew tnaqqis ta’ > 5 % fil-piż tal-ġisem mill-ewwel Jum sas-sitt Jum, u limwiet għandhom jiġu kkunsidrati fil-valutazzjoni. Annimali li waslu biex
imutu jew annimali li jkunu viżibbilment muġugħa jew li juru sinjali ta’
tbatija kbira u persistenti għandhom jinqatlu b'mod uman (37).
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Skeda ta’ sperimentazzjoni tal-istudju ewlieni
25. L-iskeda ta’ sperimentazzjoni tal-analiżi hija kif ġej:
—

L-ewwel Jum: Identifika individwalment u ħu nota tal-piż ta’ kull
annimal u ta’ kwalunkwe osservazzjoni klinika. Applika 25 μL taddilwizzjoni xierqa tas-sustanza tat-test, il-mezz waħdu, jew il-PC
(simultanja jew reċenti, skont il-politika tal-laboratorju fl-ikkunsidrar
tal-paragrafi 11-15), fuq il-wara ta’ kull widna.

—

It-tieni u t-tielet Jum: Irrepeti l-proċedura ta’ applikazzjoni li għamilt
fl-ewwel Jum.

—

Ir-raba' u l-ħames Jum: L-ebda trattament.

—

Is-sitt jum: Ħu nota tal-piż ta’ kull annimal. Injetta 250 μL ta’ soluz
zjoni ta’ ilma bil-melħ ibbaferjata bil-fosfat (phosphate-buffered saline,
PBS) sterili li fih 20 μCi (7,4 × 105 Bq) ta’ (3H)-metiltimidin ittritjat
fil-ġrieden kollha tat-test u tal-kontroll permezz tal-vina fid-denb.
Inkella, injetta 250 μL PBS sterili li fih 2 μCi (7,4 × 104 Bq) ta’
125
I-jododeossiuridin u 10–5M fluworodeossiuridin fil-ġrieden kollha
permezz tal-vina fid-denb. Ħames (5) sigħat wara, oqtol l-annimali
b'mod uman. Aqta' n-noduli limfatiċi awrikolari li jnixxu minn kull
widna tal-ġrieden u pproċessa flimkien f'PBS għal kull annimal
(metodu b'annimali individwali); inkella aqta' u iġbor in-noduli limfa
tiċi minn kull widna f'PBS għal kull grupp ta’ trattament (metodu bi
gruppi ta’ trattament miġbura). Id-dettalji u d-dijagrammi tal-identifi
kazzjoni u d-dissezzjoni tan-noduli limfatiċi tinsab fir-referenza (12).
Sabiex tkompli tissorvelja r-reazzjoni lokali tal-ġilda fl-istudju ewlieni,
jistgħu jiġu inklużi parametri oħrajn bħall-għoti ta’ punti għall-eritema
fil-widna jew il-kejl tal-ħxuna tal-widna (miksuba kemm permezz ta’
gejġ tal-ħxuna, kif ukoll permezz tad-determinazzjonijiet tal-piżijiet blimmarkar tal-widna fl-awtopsja) fil-protokoll tal-istudju.

It-tħejjija tas-sospensjonijiet taċ-ċelloli
26. Sospensjoni ta’ ċellola waħda ta’ ċelloli tan-noduli limfatiċi (LNC)
maqtugħa minn żewġ naħat permezz tal-metodu b'annimali individwali
jew inkella, il-metodu bi gruppi ta’ trattament miġbura titħejja permezz
ta’ diżaggregazzjoni mekkanika ħafifa minn ġo garża ta’ 200 micron-talazzar inossidabbli jew teknika aċċettabbli oħra għall-ġenerazzjoni ta’
sospensjoni ta’ ċellola waħda. L-LNC jinħaslu darbtejn b'eċċess ta’ PBS
u d-DNA jiġi sseparat b'5 % aċidu trikloroaċetiku (TCA) f'4 °C għal 18-il
siegħa (3). Il-pelits jew jiġu sospiżi mill-ġdid f'1mL TCA u trasferiti f'kun
jetti ta’ xintillazzjoni li jkun fihom 10mL ta’ likwidu ta’ xintillazzjoni għallgħadd ta’ 3H, jew trasferiti direttament f'tubi għall-għadd tal-gamma għallgħadd ta’ 125I.
Determinazzjoni tal-proliferazzjoni taċ-ċelloli (radjuattività inkorporata)
27. L-inkorporazzjoni ta’ 3H-metiltimidin titkejjel bl-għadd ta’ xintillazzjoni β
bħala diżintegrazzjonijiet kull minuta (DPM). L-inkorporazzjoni ta’ 125Ijododeossiuridin titkejjel bl-għadd ta’ 125I u hija espressa wkoll bħala
DPM. Skont il-metodu użat, l-inkorporazzjoni hija espressa bħala DPM/ġur
dien (metodu b'annimali individwali) jew DPM/grupp ta’ trattament
(metodu bi gruppi ta’ trattament miġbura).
LLNA mnaqqas
28. F'ċerti sitwazzjonijiet, meta jkun hemm ħtieġa regolatorja li tkun ikkonfer
mata l-previżjoni negattiva tal-potenzjal ta’ sensitizzazzjoni tal-ġilda, jista'
jintuża protokoll fakultattiv ta’ rLLNA (16) (17) (18) b'inqas annimali,
sakemm ikun hemm konformità mal-ispeċifikazzjonijiet l-oħrajn kollha
tal-protokoll tal-LLNA f'dan it-TM. Qabel ma jiġi applikat l-approċċ ta’
rLLNA, għandhom jiġu pprovduti ġustifikazzjonijiet ċari u loġika xjentifika
għall-użu tiegħu. Jekk jinkiseb riżultat pożittiv jew ekwivoku, jista' jkun
meħtieġ aktar ittestjar sabiex is-sejba tiġi interpretata jew iċċarata.
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29. It-tnaqqis fl-għadd ta’ gruppi ta’ dożi huwa l-unika differenza bejn il-proto
kolli tal-metodi tat-testijiet LLNA u rLLNA u għal din ir-raġuni l-rLLNA
ma tipprovdix informazzjoni dwar id-doża u r-reazzjoni. Għalhekk, lrLLNA ma għandhiex tintuża meta tkun meħtieġa informazzjoni dwar iddoża u r-reazzjoni. Bħal-LLNA b'diversi dożi, il-konċentrazzjoni tassustanza tat-test ivvalutata fl-rLLNA għandha tkun il-konċentrazzjoni
massima li ma tikkawżax tossiċità sistemika evidenti u/jew irritazzjoni
lokali eċċessiva tal-ġilda fil-ġurdien (ara l-paragrafu 18).

OSSERVAZZJONIJIET
Osservazzjonijiet kliniċi
30. Kull ġurdien għandu jkun osservat b'attenzjoni mill-inqas darba kuljum għal
kwalunkwe sinjal kliniku, kemm ta’ irritazzjoni lokali fil-post tal-applikazz
joni jew ta’ tossiċità sistemika. L-osservazzjonijiet kollha jiġu rreġistrati
b'mod sistematiku u jinżammu rekords għal kull ġurdien. Il-pjanijiet ta’
sorveljanza għandhom jinkludu kriterji sabiex jiġu identifikati mill-ewwel
dawk il-ġrieden li juru tossiċità sistemika, irritazzjoni lokali eċċessiva talġilda, jew tmermir tal-ġilda għall-ewtanażja (37).

Piżijiet tal-ġisem
31. Kif iddikjarat fil-paragrafu 25, il-piżijiet tal-ġisem tal-annimali individwali
għandhom jitkejlu fil-bidu tat-test u fil-qatla b'mod uman li tkun skedata.

KALKOLU TAR-RIŻULTATI
32. Ir-riżultati għal kull grupp ta’ trattament huma espressi bħala l-SI. Meta
jintuża l-metodu b'annimali individwali, l-SI jinstab billi wieħed jiddividi
d-DPM/ġurdien medju f'kull grupp tas-sustanza tat-test, u l-grupp PC, bidDPM/ġurdien medju għall-grupp tas-solvent/VC. L-SI medju għall-VCs
imbagħad ikun wieħed. Meta jintuża l-metodu bi gruppi ta’ trattament
miġbura, l-SI jinstab billi wieħed jiddividi l-inkorporazzjoni radjuattiva
miġbura għal kull grupp ta’ trattament bl-inkorporazzjoni tal-grupp VC
miġbur; dan jagħti SI medju.

33. Il-proċess ta’ deċiżjoni jqis riżultat pożittiv meta l-SI ≥ 3. Madankollu, ilqawwa tad-doża-reazzjoni, is-sinifikat statistiku u l-konsistenza tas-solvent/
mezz u r-reazzjonijiet tal-PC jistgħu jintużaw ukoll sabiex wieħed jiddeter
mina jekk riżultat marġinali jiġix iddikjarat pożittiv (4)(5)(6).

34. Jekk ikun jeħtieġ li jiġu ċċarati r-riżultati miksuba, għandhom jiġu kkunsi
drati d-diversi karatteristiċi tas-sustanza tat-test, inkluż jekk għandhiex
relazzjoni strutturali ma’ sustanzi magħrufa li joħolqu sensitizzazzjoni filġilda, jekk tikkawżax irritazzjoni lokali eċċessiva fil-ġilda tal-ġurdien, u nnatura tar-relazzjoni bejn id-doża u r-reazzjoni osservata. Dawn u konside
razzjonijiet oħrajn huma diskussi fid-dettall f'parti oħra (7).

35. Il-ġbir ta’ dejta dwar ir-radjuattività fil-livell tal-ġurdien individwali jipper
metti analiżi statistika għall-preżenza u l-grad ta’ relazzjoni bejn id-doża u rreazzjoni fid-dejta. Kull evalwazzjoni statistika tista' tinkludi valutazzjoni
tar-relazzjoni bejn id-doża u r-reazzjoni kif ukoll tqabbil aġġustat kif xieraq
tal-gruppi tat-test (eż. grupp iddożat f'pari ma’ tqabbil ta’ VC simultanji). Lanaliżijiet statistiċi jistgħu jinkludu, eż. regressjoni lineari jew it-test ta’
William għall-evalwazzjoni tat-tendenzi tad-doża u tar-reazzjoni, u t-test
ta’ Dunnett għal tqabbil tal-pari. Meta jagħżel metodu xieraq għall-analiżi
statistika, ir-riċerkatur għandu jkun konxju mill-inugwaljanzi possibbli taddifferenzi u problemi oħrajn relatati li jistgħu jeħtieġu trasformazzjoni taddejta jew analiżi statistika mhux parametrika. Fi kwalunkwe każ ir-riċer
katur jista' jeħtieġ li jagħmel kalkoli tal-SI u analiżijiet statistiċi bi jew
mingħajr ċerti punti ta’ dejta (li xi drabi jissejħu “anomaliji” (outliers)).
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DEJTA U RAPPURTAR
Dejta
36. Id-dejta għandha titqassar f'tabelli. Meta wieħed juża l-metodu b'annimali
individwali, għandu juri l-valuri DPM tal-annimal individwali, il-medja
DPM/annimal tal-grupp, it-terminu tal-iżball assoċjat tagħha (eż. SD,
SEM), u l-SI medju għal kull grupp ta’ doża meta mqabbel mal-grupp
VC simultanju. Meta jintuża l-metodu bi gruppi ta’ trattament miġbura,
wieħed għandu juri l-medja tad-DPM u l-SI medju għal kull grupp ta’
doża mqabbel mal-grupp VC simultanju.
Rapport tat-test
37. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Sustanzi tat-test u ta’ kontroll:
— dejta dwar l-identifikazzjoni (eż. in-numru tal-CAS u tal-KE, jekk dispo
nibbli; is-sors; il-purità; l-impuritajiet magħrufa; in-numru tal-lott),
— in-natura fiżika u l-proprjetajiet fiżikokimiċi (eż. volatilità, stabbiltà,
solubbiltà),
— f'każ ta’ taħlita, il-kompożizzjoni u l-perċentwali relattivi tal-kompo
nenti.
Solvent/mezz:
— dejta dwar l-identifikazzjoni (purità; konċentrazzjoni, fejn xieraq; ilvolum użat),
— raġuni għall-għażla tal-mezz.
Annimali tat-test:
— is-sors tal-ġrieden CBA,
— stat mikrobijoloġiku tal-annimali, meta jkun magħruf,
— l-għadd u l-età tal-annimali,
— is-sors tal-annimali, il-kundizzjonijiet tal-gaġeġ, id-dieta, eċċ.
Kundizzjonijiet tat-test:
— dettalji dwar it-tħejjija u l-applikazzjoni tas-sustanza tat-test,
— raġuni għall-għażla tad-doża (inklużi riżultati mit-test ta’ qabel liskrinjar, jekk ikun sar),
— il-konċentrazzjonijiet tal-mezz u tas-sustanza tat-test użati, u l-ammont
totali tas-sustanza tat-test applikata,
— dettalji dwar il-kwalità tal-ikel u tal-ilma (inkluż it-tip/is-sors tad-dieta,
is-sors tal-ilma),
— dettalji dwar l-iskedi tat-trattament u tat-teħid ta’ kampjuni,
— metodi ta’ kejl tat-tossiċità,
— kriterji li ntużaw sabiex l-istudji jiġu kkunsidrati pożittivi jew negattivi,
— dettalji dwar kwalunkwe devjazzjoni mill-protokoll u spjegazzjoni dwar
kif id-devjazzjoni taffettwa d-disinn u r-riżultati tal-istudju.
Kontroll tal-affidabbiltà:
— sommarju tar-riżultati tal-aħħar kontroll tal-affidabbiltà, inkluża infor
mazzjoni dwar is-sustanza tat-test, il-konċentrazzjoni u l-mezz użat,
— dejta dwar PC simultanju u/jew storiku u dwar NC simultanju għallaboratorju li qed jagħmel it-test,
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— jekk ma kienx inkluż PC simultanju, id-dejta u r-rapport tal-laboratorju
għall-aktar PC perjodiku reċenti u rapport li jagħti dettalji dwar id-dejta
tal-PC storiku għal-laboratorju li jiġġustifika l-bażi għaliex ma sarx PC
simultanju.
Riżultati:
— piżijiet individwali tal-ġrieden fil-bidu tad-dożar u mal-qatla skedata; kif
ukoll il-medja u t-terminu ta’ żball assoċjat (eż. SD, SEM) għal kull
grupp ta’ trattament,
— il-ħin tal-bidu u tas-sinjali ta’ tossiċità, inkluża l-irritazzjoni tal-ġilda filpost fejn ingħatat id-doża, jekk ikun hemm, għal kull annimal,
— tabella tal-valuri DPM u tal-valuri SI għal kull ġurdien (metodu b'anni
mali individwali) jew medji (metodu bi gruppi ta’ trattament miġbura)
għal kull grupp ta’ trattament,
— il-medja u t-terminu ta’ żball assoċjat (eż. SD, SEM) għad-DPM/ġurdien
għal kull grupp ta’ trattament u r-riżultati tal-analiżi tal-anomaliji għal
kull grupp ta’ trattament meta jintuża l-metodu b'annimali individwali,
— l-SI kkalkulat u kejl xieraq ta’ varjabbiltà li jikkunsidra l-varjabbiltà
bejn l-annimali kemm fis-sustanza tat-test kif ukoll fil-gruppi ta’ kontroll
meta jintuża l-metodu b'annimali individwali,
— ir-relazzjoni bejn id-doża u r-reazzjoni,
— analiżijiet statistiċi, fejn xieraq.
Diskussjoni tar-riżultati:
— kumment qasir dwar ir-riżultati, l-analiżi tad-doża u r-reazzjoni, u anali
żijiet statistiċi, fejn xieraq, b'konklużjoni dwar jekk is-sustanza tat-test
għandhiex titqies li tikkawża s-sensitizzazzjoni tal-ġilda.
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Appendiċi 1
Standards tal-prestazzjoni għall-valutazzjoni ta’ metodi ta’ ttestjar LLNA
(Local Lymph Node Assay) simili jew modifikati għas-sensitizzazzjoni talġilda
INTRODUZZJONI
1.

L-għan tal-Istandards tal-Prestazzjoni (Performance Standards, PS) huwa li
jikkomunikaw il-bażi li fuqha l-metodi ta’ ttestjar, kemm ta’ speċjalità
(jiġifieri bid-dritt tal-awtur, bil-marka kummerċjali, irreġistrati) kif ukoll
ġeneriċi jistgħu jiġu ddeterminati li għandhom biżżejjed preċiżjoni u affi
dabbiltà għal raġunijiet speċifiċi ta’ ttestjar. Dawn il-PS, ibbażati fuq metodi
ta’ ttestjar validati u aċċettati, jistgħu jintużaw sabiex jevalwaw l-affidab
biltà u l-preċiżjoni ta’ metodi simili oħra (li fil-lingwaġġ tat-taħdit komuni
jissejħu testijiet “me-too”) li huma bbażati fuq prinċipji xjentifiċi simili u
sabiex ikejlu jew ibassru l-istess effett bijoloġiku jew tossiku (14).

2.

Qabel l-adozzjoni tal-metodi modifikati (jiġifieri, titjib potenzjali propost
għal metodu ta’ ttestjar approvat), għandu jkun hemm evalwazzjoni sabiex
jiġi ddeterminat l-effett tal-bidliet proposti fuq il-prestazzjoni tat-test u sa
fejn dawn il-bidliet jaffettwaw l-informazzjoni disponibbli għall-komponenti
l-oħra tal-proċess ta’ validazzjoni. Skont l-għadd u t-tip ta’ bidliet proposti,
id-dejta u d-dokumentazzjoni ta’ prova ġġenerati għal dawk il-bidliet, dawn
għandhom ikunu jew soġġetti għall-istess proċess ta’ validazzjoni kif
spjegat għal test ġdid, jew, jekk dan ikun xieraq, għal valutazzjoni limitata
ta’ affidabbiltà u rilevanza billi jintużaw il-PS stabbiliti (14).

3.

Metodi simili jew modifikati proposti għall-użu f'dan it-TM (Test Method)
għandhom jiġu evalwati sabiex jiġu ddeterminati l-affidabbiltà u l-preċiżjoni
tagħhom billi jintużaw sustanzi kimiċi li jirrappreżentaw il-firxa sħiħa tarriżultati tal-LLNA. Sabiex jiġi evitat l-użu mhux neċessarju ta’ annimali,
huwa ferm rakkomandat li l-iżviluppaturi tal-mudell jikkonsultaw lill-awto
ritajiet xierqa qabel ma jibdew l-istudji ta’ validazzjoni, f'konformità mal-PS
u l-gwida pprovduti f'dan it-TM.

4.

Dawn il-PS huma bbażati fuq il-PS (12) armonizzati tal-US-ICCVAM, lEC-ECVAM u l-JaCVAM-Ġappuniż, sabiex jiġu vvalidati verżjonijiet
simili jew modifikati tal-LLNA. Il-PS jikkonsistu fil-komponenti essenzjali
tal-metodi ta’ ttestjar, is-sustanzi ta’ referenza rakkomandati u l-istandards
għall-preċiżjoni u l-affidabbiltà li l-metodu propost għandu jilħaq jew
jaqbeż.

I.

Komponenti essenzjali tal-metodi ta’ ttestjar

5.

Sabiex jiġi żgurat li metodu tal-LLNA simili jew modifikat huwa analogu
b'mod funzjonali u mekkanistiku għal-LLNA u jkejjel l-istess effett bijolo
ġiku, il-komponenti li ġejjin għandhom jiġu inklużi fil-protokoll tal-metodu
ta’ ttestjar:

— Is-sustanza tat-test għandha tiġi applikata b'mod topiku fuq iż-żewġ
widnejn tal-ġurdien,

— Il-proliferazzjoni tal-limfoċiti għandha titkejjel fin-nodi limfatiċi li jkunu
qed inixxu mill-post tal-applikazzjoni tas-sustanza tat-test,

— Il-proliferazzjoni tal-limfoċiti għandha titkejjel waqt il-fażi ta’ induz
zjoni ta’ sensitizzazzjoni tal-ġilda,
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— Għas-sustanzi tat-test, l-ogħla doża magħżula għandha tkun il-konċen
trazzjoni massima li ma tipprovokax tossiċità sistemika u/jew irritazzjoni
eċċessiva tal-ġilda lokali fil-ġurdien. Għal sustanzi kimiċi ta’ referenza
pożittivi, bħala minimu, l-ogħla doża għandha tkun għolja daqs il-valuri
tal-EC3 (Konċentrazzjoni Stmata 3) tal-LLNA tas-sustanzi kimiċi ta’
referenza korrispondenti (ara t-Tabella 1) mingħajr ma tiġi prodotta
tossiċità sistemika u/jew irritazzjoni eċċessiva tal-ġilda lokali talġurdien,
— VC simultanju għandu jiġu inkluż f'kull studju u, fejn xieraq, għandu
jintuża PC simultanju wkoll,
— Għandu jintuża minimu ta’ erba' annimali għal kull grupp ta’ dożi,
— Tista' tinġabar dejta individwali jew inkella fi grupp dwar l-annimali.
F'każ li ma jintlaħaqx xi wieħed minn dawn il-kriterji, dawn il-PS ma
jistgħux jintużaw għall-validazzjoni ta’ metodu simili jew modifikat.
II.

Lista minima ta’ sustanzi kimiċi ta’ referenza

6.

Il-PS (12) armonizzati tal-US-ICCVAM, l-EC-ECVAM u l-JaCVAMĠappuniż identifikaw 18-il sustanza kimika ta’ referenza minimi li
għandhom jintużaw u erba' sustanzi kimiċi ta’ referenza fakultattivi (jiġifieri
sustanzi li jew ipproduċew riżultati pożittivi foloz jew inkella negattivi foloz
fl-LLNA, meta mqabbla ma’ riżultati fuq il-bnedim u fuq fniek tal-Indi
(B.6, jew il-Linja Gwida 406 tat-Test tal-OECD) (13), u għaldaqstant,
jipprovdu l-opportunità li tintwera prestazzjoni tajba daqs l-LLNA jew
aħjar) li huma inklużi fil-PS tal-LLNA. Il-kriterji tal-għażla għall-identifi
kazzjoni ta’ dawn is-sustanzi kimiċi kienu:
— Il-lista ta’ referenza tas-sustanzi kimiċi rrappreżentat it-tipi ta’ sustanzi
tipikament ittestjati għall-potenzjal ta’ sensitizzazzjoni tal-ġilda u għallfirxa ta’ reazzjonijiet li l-LLNA kapaċi jkejjel jew ibassar,
— Is-sustanzi kellhom strutturi kimiċi definiti sew,
— Id-dejta tal-LLNA minn testijiet fuq ħnieżer tal-Indi (jiġifieri B.6; ilLinja Gwida 406 tat-Test tal-OECD) (13) u (fejn possibbli) id-dejta
mill-bnedmin kienet disponibbli għal kull sustanza, u
— Is-sustanzi kienu disponibbli minn sors kummerċjali.
Is-sustanzi kimiċi ta’ referenza rakkomandati huma elenkati fit-Tabella 1. Listudji li jużaw is-sustanzi kimiċi ta’ referenza proposti għandhom jiġu
evalwati fil-mezz li huma elenkati miegħu fit-Tabella 1. Fis-sitwazzjonijiet
fejn sustanza elenkata ma tistax tkun disponibbli, jistgħu jintużaw sustanzi
oħra li jissodisfaw il-kriterji tal-għażla msemmija, b'ġustifikazzjoni
adegwata.
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Tabella 1
Sustanzi kimiċi ta' referenza rakkomandati għall-ps tal-LLNA
Sustanzi kimiċi (1)

Numru

(CMI)/2-

Nru tal-CAS

Forma

Mezz (2)

EC3 % (3)

N (4)

0,5x – 2,0x EC3

Firxa attwali talEC3

LLNA vs. Fenek
tal-Indi

LLNA vs.
Bniedem

26172-55-4/
2682-20-4

Lik

DMF

0,009

1

0,0045-0,018

NC

+/+

+/+

5-Kloro-2-metil-4-isotijażolin-3-on
metil-4-isotijażolin-3-on (MI) (5)

2

DNCB

97-00-7

Sol

AOO

0,049

15

0,025-0,099

0,02-0,094

+/+

+/+

3

4-Fenilendiammina

106-50-3

Sol

AOO

0,11

6

0,055-0,22

0,07-0,16

+/+

+/+

4

Klorur tal-kobalt

7646-79-9

Sol

DMSO

0,6

2

0,3-1,2

0,4-0,8

+/+

+/+

5

Isoewġenol

97-54-1

Lik

AOO

1,5

47

0,77-3,1

0,5-3,3

+/+

+/+

6

2-Merkaptobenżotijażol

149-30-4

Sol

DMF

1,7

1

0,85-3,4

NC

+/+

+/+

7

Ċitral

5392-40-5

Lik

AOO

9,2

6

4,6-18,3

5,1-13

+/+

+/+

8

HCA

101-86-0

Lik

AOO

9,7

21

4,8-19,5

4,4-14,7

+/+

+/+

9

Ewġenol

97-53-0

Lik

AOO

10,1

11

5,05-20,2

4,9-15

+/+

+/+

10

Fenilbenżoat

93-99-2

Sol

AOO

13,6

3

6,8-27,2

1,2-20

+/+

+/+

11

Alkoħol ċinnamiku

104-54-1

Sol

AOO

21

1

10,5-42

NC

+/+

+/+

12

Urea tal-imidażolidinil

39236-46-9

Sol

DMF

24

1

12-48

NC

+/+

+/+

13

Metakrilat tal-metil

80-62-6

Lik

AOO

90

1

45-100

NC

+/+

+/+

14

Klorobenżen

108-90-7

Lik

AOO

25

1

NA

NA

–/–

–/ (*)

15

Isopropanol

67-63-0

Lik

AOO

50

1

NA

NA

–/–

–/+
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Sustanzi kimiċi (1)

Numru

Nru tal-CAS

Forma

Mezz (2)

EC3 % (3)

N (4)

0,5x – 2,0x EC3

Firxa attwali talEC3

LLNA vs. Fenek
tal-Indi

LLNA vs.
Bniedem

16

Aċidu lattiku

50-21-5

Lik

DMSO

25

1

NA

NA

–/–

–/ (*)

17

Saliċilat tal-metil

119-36-8

Lik

AOO

20

9

NA

NA

–/–

–/–

18

Aċidu saliċiliku

69-72-7

Sol

AOO

25

1

NA

NA

–/–

–/–

Sustanzi fakultattivi sabiex Tintwera Prestazzjoni Mtejba Relatata mal-LLNA
19

Sodju lauril sulfat

151-21-3

Sol

DMF

8,1

5

4,05-16,2

1,5-17,1

+/–

+/–

20

Dimetakrilat tal-etilen glikol

97-90-5

Lik

MEK

28

1

14-56

NC

+/–

+/+

21

Ksilen

1330-20-7

Lik

AOO

95,8

1

47,9-100

NC

+/ (**)

+/–

22

Klorur tan-nikil

7718-54-9

Sol

DMSO

5

2

NA

NA

–/+

–/+

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 644

Taqsiriet: AOO = aċetun: żejt taż-żebbuġa (4:1, v/v); Nru tal-CAS = Numru tal-Chemical Abstracts Service; DMF = N,N-dimetilformammid; DMSO = dimetil sulfossidu; DNCB = 2,4-dinitroklorobenżen; EC3 = stima
ta’ konċentrazzjoni meħtieġa sabiex jiġi prodott indiċi ta’ stimolazzjoni ta’ 3; GP = riżultat tat-test fuq il-fenek tal-Indi (jiġifieri B. 6 jew il-Linja Gwida 406 tat-Test tal-OECD) (13); HCA = eżil ċinnamaldeid; Lik =
likwida; LLNA = riżultat tal-Analiżi tan-Nodula tal-Limfa Lokali tal-ġrieden (jiġifieri B. 42 jew il-Linja Gwida 429 tat-Test tal-OECD) (1); MEK = metil etil keton; NA = mhux applikabbli peress li l-indiċi ta’
stimulazzjoni huwa ta’ < 3; NC = mhux ikkalkolata peress li d-dejta nkisbet minn studju wieħed; Sol = solida; Veh = mezz tat-test.
(*) Ġie supponut li s-sustanza mhijiex sensitizzatur fil-bnedmin minħabba l-fatt li ma nstabu l-ebda riżultati mit-test kliniku bl-impjastri (clinical patch test), mhijiex inkluża bħala allerġen fis-sett tat-test bl-impjastri, u
ma nstabu l-ebda rapporti ta’ każijiet ta’ sensitizzazzjoni fil-bnedmin.
(**) Mhijiex disponibbli d-dejta mill-GP (fenek tal-Indi).
(1) Is-sustanzi kimiċi għandhom jitħejjew ta’ kuljum sakemm id-dejta ta’ stabbiltà ma turix l-aċċettabilità tal-ħżin.
(2) Minħabba l-impatt potenzjali ta’ mezzi differenti fuq il-prestazzjoni tal-LLNA, għandu jintuża l-mezz rakkomandat għal kull sustanza kimika ta’ referenza (24) (32).
(3) Il-valur medju fejn kien hemm disponibbli aktar minn valur wieħed tal-EC3. Għal sustanzi negattivi (jiġifieri bl-indiċi ta’ stimolazzjoni < 3), hija pprovduta l-ogħla konċentrazzjoni ttestjata.
(4) Għadd ta’ studji tal-LLNA li minnhom inkisbet id-dejta.
(5) Kummerċjalment disponibbli bħala Kathon CG (Nru tal-CAS 55965-84-9), li hija taħlita ta’ 3:1 ta’ CMI u MI. Il-konċentrazzjonijiet relattivi ta’ kull firxa ta’ komponenti minn 1,1 % sa 1,25 % (CMI) u 0,3 % sa
0,45 % (MI). Il-komponenti inattivi huma sustanzi tal-melħ tal-manjeżju (21,5 % sa 24 %) u nitrat tar-ram (0,15 % sa 0,17 %), bil-formulazzjoni li jifdal ta’ 74 % sa 77 % ilma. Kathon CG hija disponibbli minnufih
mingħand Sigma-Aldrich u Rohm and Haas (issa, Dow Chemical Corporation).

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 645
▼M3
III. Standards ta’ affidabbiltà u preċiżjoni ddefiniti
7.

Il-preċiżjoni ta’ metodu LLNA simili jew modifikat għandha tissodisfa jew
taqbeż dik tal-PS tal-LLNA meta dan jiġi evalwat permezz tat-18-il sustanza
kimika ta’ referenza minimi li għandhom jintużaw. Il-metodu l-ġdid jew
modifikat għandu jirriżulta fil-klassifikazzjoni korretta fuq il-bażi ta’ deċiż
joni ta’ “iva jew le”. Madankollu, il-metodu l-ġdid jew modifikat jista' ma
jikklassifikax b'mod korrett is-sustanzi kimiċi ta’ referenza minimi kollha li
għandhom jintużaw. Jekk, pereżempju, wieħed mis-sensitizzaturi dgħajfa
jiġi kklassifikat ħażin, tista' titqies raġuni għall-klassifikazzjoni żbaljata u
dejta addizzjonali adattata (pereżempju riżultati tat-test li jipprovdu klassi
fikazzjonijiet korretti għal sustanzi oħra b'karatteristiċi fiżiċi, kimiċi u sensi
tizzanti simili għal dawk tas-sustanza kimika ta’ referenza klassifikata ħażin)
sabiex tintwera prestazzjoni ekwivalenti. F'dawn iċ-ċirkostanzi, l-istatus ta’
validazzjoni tal-metodu ta’ ttestjar LLNA l-ġdid jew modifikat jiġi evalwat
każ b'każ.

Riproduċibbiltà intralaboratorja
8.

Sabiex tiġi stabbilita r-riproduċibbiltà intralaboratorja, metodu LLNA ġdid
jew modifikat għandu jiġi eżaminat billi tintuża sustanza sensitizzanti li hija
karatterizzata sew fl-LLNA. Għaldaqstant, il-PS tal-LLNA huma bbażati fuq
il-varjabbiltà tar-riżultati minn testijiet ripetuti ta’ eżil ċinnamaldeid (HCA).
Sabiex tiġi eżaminata l-affidabbiltà intralaboratorja, il-limitu stmat ta’
konċentrazzjoni (ECt – treshold Estimated Concentration) għall-HCA
għandhom jinġiebu minn erba' okkażjonijiet separati tal-inqas b'ġimgħa
bejn it-testijiet. Riproduċibbiltà intralaboratorja aċċettabbli hija indikata
mill-abbiltà tal-laboratorju li f'kull test tal-HCA jikseb il-valuri tal-ECt ta’
bejn 5 % u 20 %, li jirrappreżentaw il-firxa ta’ 0,5-2,0 darbiet l-EC3 medja
speċifikata għall-HCA (10 %) fl-LLNA (ara t-Tabella 1).

Riproduċibbiltà interlaboratorja
9.

Ir-riproduċibbiltà interlaboratorja ta’ metodu LLNA ġdid jew modifikat
għandha tiġi eżaminata billi jintużaw żewġ sustanzi sensitizzanti li huma
karatterizzati sew fl-LLNA. Il-PS tal-LLNA huma bbażati fuq il-varjabbiltà
tar-riżultati minn testijiet tal-HCA u 2,4-dinitroklorobenżen (DNCB) f'labo
ratorji differenti. Il-valuri tal-ECt għandhom jinġiebu b'mod indipendenti
minn studju wieħed imwettaq tal-inqas fi tliet laboratorji separati. Sabiex
tintwera r-riproduċibbiltà interlaboratorja aċċettabbli, kull laboratorju
għandu jikseb il-valuri tal-ECt ta’ 5 % sa 20 % għall-HCA u ta’ 0,025 %
sa 0,1 % għad-DNCB, li jirrappreżentaw il-medja ta’ 0,5-2,0 darbiet ilkonċentrazzjonijiet medji tal-EC3 speċifikati għall-HCA (10 %) u dDNCB (0,05 %), rispettivament, fl-LLNA (ara t-Tabella 1).
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Appendiċi 2
Definizzjonijiet
Preċiżjoni: Il-viċinanza tal-qbil bejn ir-riżultati tal-metodu ta’ ttestjar u l-valuri
ta’ referenza aċċettati. Hija miżura ta’ prestazzjoni tal-metodu ta’ ttestjar u aspett
wieħed ta’ rilevanza. Spiss it-terminu jintuża b’mod alternanti ma’ “konkor
danza” sabiex ifisser il-proporzjon ta’ riżultati korretti ta’ metodu ta’ ttestjar (14).
Sustanza ta’ riferiment: Sustanza sensitizzanti jew mhux sensitizzanti użata bħala
standard għat-tqabbil ma’ sustanza tat-test. Is-sustanza ta’ riferiment għandu
jkollha l-karatteristiċi li ġejjin; (i) sors(i) konsistenti u affidabbli; (ii) similarità
strutturali u funzjonali għall-klassi ta’ sustanzi li jkunu qed jiġu ttestjati; (iii)
karatteristiċi fiżikokimiċi magħrufa; (iv) dejta ta’ appoġġ dwar effetti magħrufa,
u (v) potenza magħrufa fil-firxa ta’ rispons mixtieq.
Limitu stmat ta’ konċentrazzjoni (ECt): Konċentrazzjoni stmata ta’ sustanza tattest meħtieġa sabiex jiġi prodott indiċi ta’ stimolazzjoni li huwa indikattiv ta’
rispons pożittiv.
Konċentrazzjoni stmata ta’ tlieta (EC3): Konċentrazzjoni stmata ta’ sustanza tattest meħtieġa sabiex jiġi prodott indiċi ta’ stimolazzjoni ta’ tlieta.
Negattiv falz: Sustanza tat-test identifikata ħażin bħala negattiva jew mhux attiva
b’metodu ta’ ttestjar, meta fil-fatt hija pożittiva jew attiva.
Pożittiv falz: Sustanza tat-test identifikata ħażin bħala pożittiva jew attiva minn
test, meta fil-fatt hija negattiva jew mhux attiva.
Periklu: Il-potenzjal għal effett avvers għas-saħħa jew għall-ambjent. L-effett
avvers jidher biss jekk hemm esponiment ta’ livell suffiċjenti.
Riproduċibbiltà interlaboratorja: Kejl sa fejn il-laboratorji kwalifikati differenti,
li jużaw l-istess protokoll u li jittestjaw l-istess sustanzi tat-test, jistgħu jippro
duċu riżultati li huma simili b’mod kwalitattiv u kwantitattiv. Ir-riproduċibbiltà
interlaboratorja hija ddeterminata matul il-proċessi ta’ validazzjoni u ta’ validaz
zjoni minn qabel, u tindika sa fejn test jista’ jiġi trasferit b’suċċess bejn labora
torji, u tissejjaħ ukoll riproduċibbiltà bejn laboratorji (14).
Riproduċibbiltà intralaboratorja: Determinazzjoni ta’ kemm il-persuni kwalifi
kati fi ħdan l-istess laboratorju jista’ jirnexxilhom jirreplikaw ir-riżultati billi
jużaw protokoll speċifiku fi żminijiet differenti. Din tissejjaħ ukoll riproduċibbiltà
fi ħdan il-laboratorju (14).
Test “me-too”: Espressjoni li tingħad fit-taħdit komuni għal metodu ta’ ttestjar li
huwa strutturalment u funzjonalment simili għal metodu ta’ ttestjar ta’ referenza
validat u aċċettat. Metodu ta’ ttestjar bħal dan ikun kandidat għal validazzjoni
rapida (“catch-up validation”). Jintuża b’mod alternanti ma’ metodu ta’ ttestjar
simili (14).
Outlier: Outlier hija osservazzjoni li hija mmarkata differenti minn valuri oħra
f’kampjun aleatorju minn popolazzjoni.
Standards ta’ Prestazzjoni (PS): Standards, ibbażati fuq metodu ta’ ttestjar
validu, li jipprovdu bażi għall-evalwazzjoni tal-komparabbiltà ta’ metodu ta’
ttestjar propost li huwa simili b’mod funzjonali u mekkanistiku. Hemm inklużi:
(i) komponenti essenzjali tal-metodi ta’ ttestjar; (ii) lista minima ta’ Sustanzi
Kimiċi ta’ Referenza magħżula minn fost is-sustanzi kimiċi użati sabiex tintwera
l-prestazzjoni aċċettabbli tal-metodu ta’ ttestjar validat; u (iii) il-livelli simili ta’
preċiżjoni u affidabbiltà, ibbażati fuq x’inkiseb għall-metodu ta’ ttestjar validat, li
l-metodu ta’ ttestjar propost għandu juri meta jiġi evalwat billi tintuża l-lista
minima ta’ Sustanzi Kimiċi ta’ Referenza (14).
Metodu ta’ ttestjar ta’ speċjalità: Metodu ta’ ttestjar li l-manifattura u d-distri
buzzjoni tiegħu huma ristretti minn privattivi, drittijiet tal-awtur, marki kummerċ
jali, eċċ.
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Garanzija tal-kwalità: Proċess ta’ ġestjoni li skontu jiġu vvalutati l-aderenza malistandards ta’ ttestjar tal-laboratorji, ir-rekwiżiti u l-proċeduri ta’ żamma tarrekords u l-preċiżjoni tat-trasferiment tad-dejta minn individwi li huma indipen
denti minn dawk li jwettqu l-ittestjar.
Sustanzi kimiċi ta’ referenza: Sustanzi kimiċi magħżula għall-użu fil-proċess ta’
validazzjoni, li għalihom huma diġà magħrufa r-reazzjonijiet fis-sistema ta’
ttestjar ta’ referenza in vitro jew in vivo jew l-ispeċi ta’ interess. Dawn is-sustanzi
kimiċi għandhom ikunu rappreżentanti tal-klassijiet ta’ sustanzi kimiċi li
għalihom huwa mistenni jintuża l-metodu ta’ ttestjar, u dawn għandhom jirrap
preżentaw il-firxa sħiħa ta’ reazzjonijiet li jistgħu jkunu mistennija mis-sustanzi
kimiċi li għalihom huwa mistenni li jintuża dan il-metodu ta’ ttestjar, minn
qawwija, għal dgħajfa, sa negattivi. Settijiet differenti ta’ sustanzi kimiċi ta’
referenza jistgħu jkunu meħtieġa għall-istadji differenti tal-proċess ta’ validaz
zjoni, u għal metodi ta’ ttestjar u użi tat-testijiet differenti (14).
Rilevanza: Deskrizzjoni tar-relazzjoni tat-test għall-effett ta’ interess u jekk
huwiex sinifikanti u utli għal skop partikolari. Din tiddetermina kemm it-test
għandu l-ħila jkejjel jew ibassar b’mod korrett l-effett bijoloġiku ta’ interess.
Ir-rilevanza tinkorpora l-konsiderazzjoni tal-preċiżjon (konkordanza) ta’ metodu
ta’ ttestjar (14).
Affidabbiltà: Kejl li jiddetermina kemm il-metodu ta’ ttestjar jista’ jitwettaq
b’mod riproduċibbli fi ħdan u bejn il-laboratorji maż-żmien, meta dan jitwettaq
billi jintuża l-istess protokoll. Din hija eżaminata billi tiġi kkalkolata r-riprodu
ċibbiltà intralaboratorja u dik interlaboratorja (14).
Sensitizzazzjoni tal-ġilda: Proċess immunoloġiku li jitfaċċa meta individwu
suxxettibbli jkun espost b’mod topiku għal allerġen kimiku induttur, li jipprovoka
rispons immuni fil-ġilda li jista’ jwassal għall-iżvilupp ta’ sensitizzazzjoni malkuntatt.
Indiċi ta’ Stimolazzjoni (SI): Valur ikkalkolat sabiex jeżamina l-potenzjal ta’
sensitizzazzjoni tal-ġilda ta’ sustanza tat-test li huwa l-proporzjon tal-proliferaz
zjoni fil-gruppi ttrattati għal dik fil-grupp ta’ kontroll ta’ mezz simultanju.
Sustanza tat-test (li hija msemmija wkoll sustanza kimika tat-test): Kwalunkwe
sustanza jew taħlita ttestjata billi jintuża dan it-TM.
Metodu ta’ ttestjar validat: Metodu ta’ ttestjar li għalih tlestew studji ta’ validaz
zjoni sabiex jiġu ddeterminati r-rilevanza (inkluża l-preċiżjoni) u l-affidabbiltà
għal skop speċifiku. Huwa importanti li jiġi osservat li metodu ta’ ttestjar validat
jista’ ma jkollux prestazzjoni suffiċjenti f’termini ta’ preċiżjoni u affidabbiltà
sabiex jitqies aċċettabbli għall-iskop propost (14).
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B.43.

1.

STUDJU

DWAR

IN-NEWROTOSSIĊITÀ
GERRIEMA

FL-ANNIMALI

METODU
Dan il-metodu huwa ekwivalenti għal OECD TG 424 (1997)

Dan il-Metodu tat-test kien ġie ddisinjat sabiex jakkwista l-infor
mazzjoni meħtieġa ħalli jikkonferma jew aktar jikkaratterizza lpotenzal tan-newrotossiċità ta' kimika f'annimali adulti. Jista’
jkun jew imwettaq flimkien mal-Metodi tat-Test eżistenti dwar listudji tat-tossiċità għal doża repetuta jew li jkun imwettaq bħala
studju separat. Huwa rakkommandat li il-OECD Guidance Docu
ment on Neurotoxicity Testing Strategies and Methods (1) jkun
ikkonsultat sabiex jgħin fid-disinn ta' l-istudji bbażati fuq dan ilmetodu ta' Test. Dan huwa partikolarment importanti meta modi
fiki ta' l-osservazzjonijiet u tal-proċeduri tat-test kif rakkommandat
għall-użu b'rutina ta' dan il-metodu jkunu kkonsidrati. Id-Doku
ment ta' Gwida kien ġie ippreparat sabiex jiffaċilita l-għażla ta'
proċeduri oħrajn tat-test għall-użu f'ċirkostanzi speċifiċi.

L-assess ta' l-iżvilupp newrotossiku mhux is-suġġett ta' dan ilMetodu.

1.1

INTRODUZZJONI
Fl-assess u l-evalwazzjoni tal-karatteristiċi tossiċi tal-kimika, huwa
importanti li jkun ikkonsidrat il-potenzal ta' l-effetti newrotossiċi.
Diġa fil-Metodu tat-test dwar tossiċità sistematika għal doża repe
tuta, jinkludi osservazzjonijiet li jħarsu dwar in-newrotossiċità
potenzali. Dan il-Metodu ta' Test jista’ jkun użat dabiex jiddisinja
studju ħalli jakkwista aktar informazzjoni dwar, jew jikkonferma,
l-effetti newrotossiċi, osservati fl-istudji tat-tossiċità sistematika
f'doża repetuta. B'dana kollu, kunsiderazzjoni dwar in-newrotossi
ċità potenzali ta' klassijiet ta' kimika jistgħu jissuġġerixxu li dawn
jistgħu ikunu evalwati aħjar bl-użu ta' dan il-metodu mingħajr
indikazzjonijiet preċedenti tan-newrotossiċità potenzali minn studji
tat-tossiċità sistematika minn doża repetuta. Uħud mill-kunsideraz
zjonijiet jinklu, per eżempju:

— l-osservazzjoni ta' sinjali newroloġiċi jew feriti newropatoloġiċi
fl-istudji tossiċi apparti milli l-istudji tat-tossiċità sustematika
f'doża repetura, jew

— relazzjoni strutturali jew informazzjoni oħra li torbothom ma
newrotossikanti magħrufa.

B'żieda jista’ jkun hemm okkażżjonijiet oħrajn meta l-użu ta' dan
il-metodu ta' test jista’ jkun xieraq; għal aktar dettalji ara (1).

Dan il-Metodu kien ġie żviluppat sabiex ikun jista’ jiġi mfassal
ħalli jilħaq il-ħtiġiet partikolari sabiex jikkonferma l-ħistopatoloġija
speċifika u n-newrotossiċità ta' l-imġieba ta' kimika kif ukoll
jipprovdi karatterizzazzjoni u kwantifikazzjoni tar-reazzjonijiet
newrotossiċi.
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Fil-passat, in-newrotossiċità kienet imqabbla man-newropatija li
tinvolvi feriti newropatoloġiċi jew disfunzjonijiet newroloġiċi,
bħala ma huma attakk ta' puplesija, paraliżi jew roda. Għalkemm
in-newropatija hija manifestazzjoni importanti tan-newrotossiċità,
issa huwa ċar li hemm ħafna sinjali oħrajn tat-tossiċità tas-sistema
nervuża (eż. it-telf tal-kordinament muturili, it-tnaqqis sensitorju,
id-disfunzjonijiet fil-tgħallim u l-memorja) li jistgħu ma jkunux
riflessi fl-istudji newropatiċi jew ta' tipi oħrajn.

Dan il-Metodu ta' Test newrotossiku huwa iddisinjat sabiex jiżvela
newro-imġieba maġġuri u l-effetti newropatholoġiċi f'annimali
gerriema adulti. Waqt l-effetti ta' l-imġieba, anki fin-nuqqas ta'
tibdiliet morfoloġiċi, jistgħu jirreflettu fuq l-impatt ħażin ta' l-orga
niżmi, mhux it-tibdiliet ta' l-imġieba kollha huma speċifiċi għassistema nervuża. Għalhekk, xi tibdiliet osservati għandhom ikunu
evalwati b'konnessjoni mad-dettalji ħistopatoloġiċi, ħematoloġiċi
jew biokemikali korrelattivi kif ukoll l-informazzjoni dwar tipi
oħrajn tat-tossiċità sistematika. It-testijiet meħtieġa b'dan il-metodu
sabiex jipprovdu karatterizzazzjoni u kwantifikazzjoni tar-reazzjo
nijiet newrotossiċi jinkludu proċeduri ħistopatoloġiċi jew ta' limġieba speċifiċi li jitgħu aktar ikunu appoġġjati minn investigaz
zjonijiet elettrofiżjoloġiċi u/jew biokimiċi (1) (2) (3) (4).

In-newrotossikanti jistgħu jaġixxu fuq numru ta' miri fi ħdan issistema nervuża u b'varjetà ta' mekkaniżmi. La darba l-ebda medda
ta' testijiet ma hija kapaċi li tassessja fil-profond il-potenzal newro
tossiku tas-sustanzi kollha, jista’ jkun meħtieġ li jkunu utilizzati
testijiet in vivo jew in vitro oħrajn speċifiċi għat-tip tan-bewrotos
siċità osservata jew antiċipata.

Dan il-Metodu tat-Test jista’ jkun użat ukoll, b'konnessjoni malgwida stabbilita fid-Dokument ta' Gwida OECD dwar l-Istrateġiji u
l-Metodi tat-testijiet Newrotossiċi (1) li huma iddisinjati bħala
intiżi li aktar jikkaratterizzaw jew iżidu s-sensittività tal-kwantifi
kazzjoni tar-reazzjoni tad-doża sabiex ikun hemm estimi aħjar tallivell ta' l-effet mhux-osservat-ħażin jew li jissustanzja perikoli
magġrufa jew issusspetati tal-kimika. Per eżempju, l-istudji jistgħu
ikunu iddisinjati li jidentifikaw u jevaljaw il-mekkaniżmi newro
tossiċi jew li jissupplementaw l-informazzjoni diġa disponibbli
mill-użu tal-proċeduri bażiċi fl-osservazzjoni newro-imġieba u
newropatoloġiċi. Tali studji mhux bilfors li jiddupplikaw l-infor
mazzjoni li tkun ġiet ġenerata mill-użu tal-proċeduri normali
rakkommandati f'dan il-metodu jekk tali dettalji jkunu diġa dispo
nibbli u li ma humiex meqjusa bħala meħtieġa għall-interpretaz
zjoni tar-riżultati ta' l-istudju.

Dan l-istudju newrotossiku, meta użat waħdu jew flimkien ma
oħrajn, jipprovdi informazzjoni li tista’:

— tidentifika jekk is-sistema nervuża tkun affettwata b'mod
permanenti jew riversibbli mill-kimika ittestjata;

— tikkontiribwixxi l-karatterizzazzjoni tat-tibdiliet fis-sistema
nervuża assoċċjati ma l-espożizzjoni lejn il-kimika, u dwar
ir-rikonoxximent tal-mekkaniżmu bażiku;
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— tiddetermina ir-relazzjoni tad-doża u tar-reazzjoni tal-ħin sabiex
ikun ikkalkolat il-livell ta' l-effett ħażin mhux-osservat (li jista’
jkun użat sabiex jista’bbilixxi kriterja b'sigurtà għall-kimika).
Dan il-Metodu ta' Test juża amministrazzjoni orali tas-sustanza tattest. Rotot oħrajn ta' l-amministrazzjoni (eż. dermali jew man-nifs)
jistgħu ikunu aktar xierqa, u jistgħu jeħtieġu modifika għallproċessi rakkommandati. Konsiderazzjonijiet ta' l-għażla tar-rotta
ta' l-amministrazzjoni jkunu jiddependu mill-profil ta' l-espożiz
zjoni umana u l-informazzjoni disponibbli, tossikoloġika jew kine
tika.
1.2

DEFINIZZJONIJIET
Effett ħażin: Kwalunkwe alterazzjoni relatata mat-trattament minn
linja bażi li tnaqqas l-abbiltà ta' l-organiżmu li jibqa ħaj, li jirri
priduċi jew li jadatta għall-ambjent.
Doża: Hija l-ammont tas-sustanza tat-test kif somministrata. Iddoża hija espressa bħala piż (g. Mg) jew bħala piż tas-sustanza
tat-test għal kul unità tal-piż ta' l-annimal tat-test (eż. mg/Kg), jew
bħala konċentrazzjonijiet dietarju kostanti 9ppm).
Dożaġġ: Huwa terminu ġenerali li jinklużi d-doża, il-frekwenza
tagħha u t-tul taż-żmien tad-dożaġġ.
Newrotossiċità: Hija it-tibdil ħażin fl-istruttura jew fil-funzjoni
tas-sistema nervuża li tirriżulta minn espożizzjoni lejn aġent
kimiku, bioloġiku jew fiżiku.
Newrotassikant: Huwa l-aġent kimiku, bioloġiku jew fiżiku li
jkollu l-potenzal li joħloq in-newrotossiċità.
NOAEL: Hija l-abbrevjazzjoni għall-livell ta' l-ebda effett avvers
ma huwa osservabbli (no-observed-adverse-effect level) u hija lgħola doża jew livell ta' espożizzjoni meta l-ebda sejbiet avversi
realatati mat-trattament ma jkunu osservati.

1.3

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Il-kimika tat-test hija somministrata bir-rotta orali matul medda ta'
dożi lil diversi gruppi ta' annimali gerriema tal-laboratorju. Dożi
repetuti huma normalment maħtieġa, u r-regola tad-dożaġġ tista’
tkun 18 jum, subkronika (90 jum) jew kronika (sena jew aktar). Ilproċeduri stabbilitu f'dan il-Metodu ta' test jistgħu wkoll ikunu
użati għall-istudju tan-newrotossiċità akuta. L-annimali huma
ittestjati sabiex jippermettu s-sejbien jew il-karatterizzazzjoni ta'
l-imġieba u/jew l-annormalitajiet newroloġiċi. Medda ta' mġieba
li tista’ tkun affettwata bin-newrotossikanti hija assessjata matul
kull perjodu ta' l-osservazzjoni. Fl-aħħar tat-test, subset ta' anni
mali ta' kull sess minn kull grupp huma mxerrda in situ u ssezzjonijiet tal-moħħ, l-ispina dorsaali, u n-nervi periferali huma
ippreparati u eżaminati.
Meta l-istudju jkun imwettaq bħala studju independenti sabiex
jevalwa n-newrotossiċità jew li jikkaratterizza l-effetti newrotos
siċi, l-annimali f'kull grupp ma li jkunux użati għat-tixrid u lħistopatoloġija sussegwenti 9 ara t-Tabella 1) jista’ jkun użat
għall-proċeduri newro-imġieba speċifika, n-newropatoloġija, innewrokimika jew elettrofiżjoloġiċi li jistgħu jissuplementaw linformazzjoni akkwistat mill-eżaminazzjonijiet normali meħtieġa
b'daan il-Metodu (1). Dawn il-proċeduri supplementaji jistgħu
ikunu partikolarment utili meta l-osservazzjonijiet empiriċi jew leffetti mistennija jindikaw tip jew mira speċifika tan-newrotossiċità
ta' kimika. B'mod alternattiv, il-kumplament ta' l-annimaali jistgħu
ikunu użati għal evalwazzjonijiet bħal dawk mitluba fil-Metodi tattestijiet għal studji tat-tossiċità f'doża repetuta fl-annimali gerriema.
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l-proċeduri ta' dan il-Metodu ta' Test huma miġbura ma
tal-metodi ta' testijiet oħrajn, numru suffiċċjenti ta' annimali
meħtieġ sabiex jissodisfa l-ħtiġiet għall-osservazzjonijiet tażstudji.

1.4

ID-DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST

1.4.1

L-għażla ta' l-ispeċje ta' l-annimali
L-ispeċje preferuta ta' l-annimali gerriema huwa l-far, għalkemm
speċje oħrajn ta' annimali gerriema tista’ tkun użata. Annimali
żgħażagħ adulti u b'saħħithom tas-siltiet normalment użati fil-labo
ratorju għandhom ikunu utilizzati. Il-femminili għandhom ikunu
tali li qatt ma jkunu weldu u ma jkunux tqal. Id-dożaġġ għandu
normalment jibda malajr kemm jista’ jkun possibbli wara l-ftim,
preferibbilemnt mhux aktar tard minn meta l-annimali jkollhom sitt
ġimghat, u, fi kwalunkwe każ, qabel ma l-annimali jkunu għalqu
d-disa' ġimghat. B'dana kollu, meta dan l-istudju jseħħ flimkien ma
studji oħrajn, din il-ħtieġa ta' l-età tista’ tkun teħtieġ aġġustament.
Fil-bidu ta' l-istudju, il-varjazzjoni fil-piż ta' l-annimali użati
għandha tkun minima u ma teċċedix 20 % tal-piż medju ta' kull
sess. Meta studju ta' doża repetita ftul qasir ta' żmien ikun
imwettaq bħala preliminarju għal studju f'terminu fit-tul, l-annimali
mill-istess tiġ u sorsi għandhom ikunu użati fiż-żewġ studji.

1.4.2

Il-kundizzjonijiet tal-gaġġeġ u ta' l-għalf
It-temperatura tal-kamra ta' l-annimali esperimentali għandha tkun
22 oC (± 3 oC). Għalkemm l-umidità relattiva għandha tkun millanqas 30 % u preferibbilment ma teċċedix 70 % apparti milli waqt
it-tindif tal-kamra, l-għan għandu jkun ta' 50-60 %. Id-dawl
għandu jkun artifiċjali, is-sekwenza tkun 12-il siegħa dawl, 12-il
siegħa dlam. Ħsejjes għoljin intermittenti għandhom jinżammu
għall-anqas possibbli. Għall-għalf, id-dieti konvenzjonali tal-labo
ratorju jistgħu ikunu użati b'forniment mingħajr limitu ta' ilma taxxorb. L-għażla tad-dieta tista’ tkun influwenzata bil-ħtieġa li tkun
assigurata inter-taħlita xierqa tas-sustanza tat-test meta somminis
trata b'dan il-metodu. L-annimali jistgħu jinżammu individwalment
jew li jkunu f'gaġġa bħala grupp żgħir ta' l-istess sess.

1.4.3

Preparazzjoni ta' l-annimali
Annimali żgħażagħ b'saħħithom ikunu assenjati kif jinzerta għal
gruppi ta' trattament u tal-kontroll. Il-gaġġeġ għandhom ikunu
irrangati b'tali mod li l-effetti possibbli minħabba t-tqegħid filgaġġeġ ikunu minimizzat. L-annimali huma identifikati b'mod
uniku u miżmuma fil-gaġġeġ tagħhom għal mill-anqas (5) ħamest
ijiem qabel il-bidu ta' l-istudju sabiex jippermetti għall-akklamitiz
zazzjoni lejn il-kundizzjonijiet tal-laboratorju.

1.4.4

Rotta ta' l-amministrazzjoni u l-preparazzjoni tad-dożi
Dan il-Metodu ta' Test juża amministrazzjoni orali tas-sustanza tattest. L-amminstrazzjoni orali tista’ tkun bi tmiegħ sfurzat, ma likel, jew fl-ilma tax-xorb, jew b'kapsuli. Rotot oħrajn ta' l-ammi
nistrazzjoni (eż. dermali jew man-nifs) jistgħu ikunu aktar xierqa,
u jistgħu jeħtieġu modifika għall-proċessi rakkommandati. Konsi
derazzjonijiet ta' l-għażla tar-rotta ta' l-amministrazzjoni jkunu
jiddependu mill-profil ta' l-espożizzjoni umana u l-informazzjoni
disponibbli, tossikoloġika jew kinetika. Ir-raġġjunar għall-għażla
tar-rotta ta' l-aamministrazzjoni kif ukoll il-modifiki li jirriżultaw
għall-proċeduri ta' dan il-metodu ta' test għandhom ikun indikati.
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Meta meħtieġ, is-sustanza tat-test tkun imdewwba jew sospiża
f'mezz xieraq. Huwa rakkommandat li, kull meta possibbli, l-użu
ta' taħlita/sospenzjoni akwea tkun meqjusa bħala l-ewwel għażla,
sewgeita bil-kunsiderazzjoni ta' taħlita/emulsjoni fiż-żejt (eż. żejt
tal-qamħirrum) w imbagħad b'xi taħlita oħra f'mezzi oħrajn. Ilkaratteristiċi tossiċi tal-mezz għandhom ikun u magħrufa. B'żieda,
kunsiderazzjoni għandha tingħata għal dawn il-karatteristiċi li
ġejjin dwar il-mezz: l-effetti fuq l-assorbazzjoni, id-distribuzzjoni,
il-metaboliżmu, u ż-żamma jew it-twarrib tas-sustanza tat-test; leffetti tal-propjetajiet kimiċi tas-sustanza tat-test li jistgħu joħolqu
bidla fil-karatteristiċi tossiċi tagħha; u l-effetti fuq il-konsum ta' likel u l-ima jew ta' l-istat nutrizzjonali ta' l-annimali.

1.5

PROĊEDURI

1.5.1

Numru u sess ta' l-annimali
Meta l-istudju jkun imwettaq bħala studju separat, mill-anqas 20
annimal (10 nisa u 10 irġiel) għandhom ikunu użati għal kull
grupp tad-doża u tal-kontroll għall-evalwazzjoni ta' l-osservazzjo
nijiet dettaljarti kliniċi u funzjonali. Mill-anqas ħamest irġiel u
ħames nisa, magħżula minn dawk l-10 tirġiel u l-għaxar nisa,
għandhom ikunu mxerrda in situ u użati għall-newroħistopatolo
ġija dettaljata fit-tmiem ta' l-istudju. Fil-każi meta numru limitat
biss ta' annimali jkunu mogħti d-doża fil-grupp osservat għas-sinjal
ta' l-effetti newrotossiċi, kunsiderazzjoni għandha tkun mogħtija
għall-inklużjoni ta' dawn l-annimali f'dawk magħżula għat-tixrid.
Meta l-istudju jkun imwettaq flimien ma l-istudju tat-tossiċità ta'
doża repetuta, numru adekwat ta' annimali għandu jkun użat sabiex
jilħaq l-għanijiet taż-żewġ studju. In-numru minimu ta' annimali
f'kull grupp għad-diversi ġemgħat ta' studji huwa mogħti fit-tabella
1. Jekk sa dan it-tant ikun hemm qtil jew gruppi ta' rkupru għallosservazzjoni tar-riversabbiltà, l-persistenza jew l-okkorrenza
mdewma ta' l-effetti tossiċi ta' wara t-trattament, ikunu ippjanati
jew meta osservazzjonijiet supplementarji jkunu ikkonsidrati,
allura n-numru ta' l-annimali għandu jkun miżjud sabiex jassigura
li n-numru ta' l-anniamli meħtieġa għall-osservazzjoni u l-ħistopa
toloġija jkunu disponibbli.

1.5.2

Grupp ta' trattament u tal-kontroll
Mill-anqas tlett gruppi ta' doża u grupp tal-kontroll għandhom
ġeneralment ikunu użati, imma jekk mill-assessjar ta' informaz
zjoni oħra, l-ebda effetti ma jkunu mistennija fid-doża repetuta
ta' 1 000 mg/kg piż tal-ġisem/jum, tast ta' limitu jkunu jkun
imwettaq. Jekk ma jkun hemm l-ebda informazzjoni disponibbli,
medda ta' studju tas-sejbien tista’ tkun imwettqa sabiex tgħin fiddeterminazzjoni tad-dożi li għandhom ikunu użati. Apparti milli
għat-trattament bis-sustanza tat-test, l-annimali fil-grupp talkontroll għandhom ukoll ikunu mqandla b'manjera identika għassuġġetti tal-grupp tat-test. Jekk ikun użat mezz, il-grupp talkontroll għandu jirċievi il-mezz fl-għola volum użat.

1.5.3

Verifika ta' l-affidabbiltà
Il-laboratorju li jwettaq l-istudju għandu jippreżenta informazzjoni
li turi il-kapaċità tiegħu li jwettaq l-istudju u s-sensittività talproċeduri użati. Tali informazzjoni għandha tipprovdi evidenza
ta' l-abbiltà li jiżvela u jikkwantifika, kif xieraq, tibdiliet fl-għani
jiet finali differenti kif rakkommandati għall-osservazzjoni, bħal
ma huma sinjali awtomatiki, reattività sensorja, is-saħħa talqabda fid-dirgħajn u s-saqajn u l-attività motorili. L-informazzjoni
dwar il-kimika li tikkawża tipi differenti ta' reazzjonijiet newrotos
siċi u jistgħu ikunu użati bħala kontroll pożittiv tas-sustanzi jista’
jinstgħab fir-referenzi 2 sa 9. L-informazzjoni storika tista’ tkun
użata jekk l-aspetti essenzali tal-proċeduri. Sperimentali jibqgħu listess. Aġġornament perjodiku ta' l-informazzjoni storika huwa
rakkommandat. Informazzjoni ġdida li turi s-sensittività kontinwa
tal-proċeduri għandha tkun żviluppata meta uħud mill-elementi
essenzali ta' l-imġieba tat-test jew tal-proċeduri tkun ġiet mibdula
mill-laboratorju li jwettaq l-istudji.
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1.5.4

L-għażla tad-doża
Il-livelli tad-doża għandhom ikunu magħżula billi tkun meqjusa xi
informazzjoni preċedentament osservata tat-tossiċità u l-kinetika
disponibbli għall-kompost tat-test jew tal-materjali relatati. Lgħola livell tad-doża għandu jkun magħżul bil-għan li jinduċi
effetti newrotossiċi jew effetti ċari sistematikament tossiċi.
Sekwenza dixxendenti tal-livelli tad-doża għandha tkun magħżulha
bil-għan li turi kwalunkwe reazzjoni relatata mad-doża u l-livell ta'
l-ebda effett ħażin mhu osservat (NOAEL). Bħala prinċipju, illivelli tad-doża għandhom ikunu hekk stabbiliti sabiex primarja
ment l-effetti tossiċi fuq is-sistema nervuża jistgħu ikunu distin
gwiti mill-effetti relatati mat-tossiċità sistematika. Tnejn sa erba'
intervalli huma ta' spiss ottimi sabiex ikunu stabbiliti l-livelli taddoża dixxendenti, u ż-żieda tar-raba' grupp tat-test hija ta' spiss
preferibbli mill-użu ta' intervalli ferm twal (eż. aktar minn fattur ta'
10) bejn id-dożi. Meta jkun hemm estimi raġjonevili ta' espożiz
zjoni umana, dan għandu jkun meqjus.

1.5.5

Test tal-limitu
Jekk l-istudju fl-livell ta' doża ta' mill-anqas 1 000 mg/kg piż talġisem.kull jum, li juża l-proċeduri deskritti, ma jipproduċi l-ebda
effetti newrotossiċi u jekk it-tossiċità ma tkunx mistennija meta
ibbażata fuq l-informazzjoni mill-komposti strutturament relatati,
allura studju sħiħ li juża tlett livelli ta' dożi jista’ li ma jkunx
meqjus bħala meħtieġ. L-isposizzjoni umana mistennija tista’
tindika il-ħtieġa għal-livell ta' doża orali għola li tkun użata fittest tal-limitu. Għal tipi oħrajn ta' l-amministrazzjoni, bħal ma hija
l-applikazzjoni man-nifs jew dermali, il-propjetajiet fiżiko-kimiċi
tas-sustanza tat-test, bħal kemm tinħall, ta' spiss tista’ tindika u
tillimita l-livell massimu attenibbli ta' l-espożizzjoni. Għat-twettieq
ta' studju akut orali, id-doża tat-test tal-limitu għandha tkun ma
mill-anqas 2 000 mg/kg.

1.5.6

Amministrazzjoni tad-dożi
L-annimali huma mogħtija d-doża bis-sustanza tat-test, ta' kull
jum, sebat ijiet kull ġimgħa, għal perjodu ta' mill-anqas 28 jum;
l-użu tar-regola tad-doża ta' ħamest ijiem jew perjodu ta' espożiz
zjoni aqsar, jeħtieġ li jkunu ġustifikati. Is-sustanza tat-test hija
somministrata f'doża waħda b'mod sfurzat bl-użu ta' tubu sa listonku jew b'xi inubazzjoni canula xierqa. Il-volum massimu ta'
likwidu li jista’ jkun amministrat f'waqt wieħed ikun jiddependi
mid-daqs ta' l-annimal tat-test. Il-volum m'għandux jeċċedi 1
ml/100 g piż tal-ġisem. b'dana kollu fil-każ ta' taħlitiet akweji, 2
ml/100 g tal-piż tal-ġisem jista’ jkun ikkonsidrat. Apparti milli
għal sustanzi irritanti jew korrossivi, li normalment ikununjiżvelaw
effetti eżasperanti b'konċentrazzjonijiet għola, varjabbilità filvolum tat-test għandha tkun minimizzata bl-aġġustament talkonċentrazzjoni sabiex tassigura volum kostanti fil-livelli kollha
tad-doża.

Għal sustanzi amministrati permezz ta' l-ikel jew ta' l-ilma taxxorb, huwa importanti li jkun assigurat li l-kwantitajiet tas-sustanza
tat-test kif involuti ma jkunux jinterferixxu man-nutriment normali
jew mal-bilanċ ta' l-ilma. Meta s-sustanza tat-test tkun somminis
trata fid-dieta, konċentrazzjoni djetarja kostanti (ppm) jew livell ta'
doża kostanti f'termini tal-piż tal-ġisem ta' l-annimal, jista’ jkun
użat; il-mod alternattiv użat għandu jkun speċifikat. Għal sustanza
somministrata bi tmiegħ sfurzat, id-doża għandha tkun mogħtija
f'ħinijiet simili ta' kull jum, u aġġustata mill-anqas darba filġimgħa sabiex jinżamm livell kostanti ta' doża f'termini tal-piż
tal-ġisem ta' l-annimal. Meta l-istudju tad-doża repetuta ikun użat
bħala preliminarju għal studju f'terminu fit-tul, dieta simili għandha
tkun użata fiż-żewġ studji. F'ċirkostanzi mhuix tas-solti li fihom
doża waħda ma tkunx possibbli, id-doża tista’ tingħata fi frazzjo
nijiet iżgħar matul perjodu li ma jeċċedix l-24 siegħa.
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1.6

OSSERVAZZJONIJIET

1.6.1

Frekwenza ta' l-osservazzjonijiet u t-testijiet
Fi studji ta' doża repetuta, il-perjodu ta' l-osservazzjoni għandu
jkopri l-perjodu tad-dożaġġ. Fi studju akuti, perjodu ta' 14-il jum
post-trattament, għandu jkun osservat. Għall-annimali fi gruppi
satteliti li huma miżmuma mingħajr espożizzjoni matul perjodu
tal-post-trattament, l-osservazzjonijiet għandhom ikopru wkoll
dan il-perjodu.

L-osservazzjonijiet għandhom isiru fi frekwenza suffiċjenti sabiex
iqawwu l-probabbilità tas-sejbien ta' xi annormalitajiet fl-imġieba
u/jew fin-newroloġija. L-osservazzjonijiet għandhom, preferibbil
ment, isiru fl-istess ħinijiet ta' kull jum b'kunsiderazzjoni mogħtija
għall-perjodu l-aktar qawwi ta' l-effetti antiċipati wara d-dożaġġ.
Il-frekwenza ta' l-osservazzjonijiet kliniċi u tat-testijiet funzjonali
huma miġbura f'sommarju fit-Tabella 2. Jekk informazzjoni kine
tika jew informazzjoni oħra minn studji preċedenti tindika il-ħtieġa
ta' l-użu ta' punti differenti tal-ħon, it-testijiet jew il-perjodu postosservazzjoni, skeda alternattiva għandha tkun adotta sabiex tkun
akkwistata l-informazzjoni massima. Ir-raġunar għal tibdil ta' liskeda għandu jkun ipprovdut.

1.6.1.1

Osservazzjonijiet dwar il-kundizzjonijiet ġenerali tas-saħħa u talmortalità/morbidità
L-annimali kollha għandhom ikunu osservati bir-reqqa mill-anqas
darba kull jum fir-rigward tal-kundizzjoni tas-saħħa tagħhom kif
ukoll mill-anqas darbtejn kull jum dwar il-morbidità u l-moralità.

1.6.1.2

Osservazzjonijiet kliniċi dettaljati
Osservazzjonijiet kliniċi dettaljati għandhom isiru fuq l-annimali
kollha magħżula għal dan l-iskop (ara t-Tabella 1), darba qabel lewwel espożizzjoni (sabiex jippermetti għal paraguni fi ħdan issuġġett), u f'ħinijiet differenti minn hemm il-quddiem, jiddependi
mit-tul ta' l-istudju (ara t-Tabella 2). Osservazzjoni kliniċi dettaljati
fuq gruppi satellita ta' l-irkupru għandhom isiru fit-tmiem talperjodu ta' l-irkupru. Osservazzjoni kliniċi dettaljati għandhom
isiru il-barra mill-gaġġa ta' fejn jinżammu f'arena normali. Dawn
għandhom ikunu reġistrati bir-reqqa bl-użu ta' sistemi tal-marki li
jinkludi kriterja jew skali tal-marki għal kull kejl fl-osservazzjoni
jiet. Il-kriterja jew l-iskali użati għandhom ikunu spliċitament defi
niti mil-laboratorju tat-test. Sforz għandu jsir sabiex jassigura li lvarjazzjonijiet fil-kundizzjonijiet tat-test ikunu minimi (mhux siste
matikament relatati mat-trattament) u li l-osservazzjonijiet ikunu
mwettqa minn osservaturi mħarrġa li ma jkunux konxi bit-tratta
ment attwali.

Huwa rakkommandat li l-osservazzjonijiet ikunu mwettqa f'għamla
strutturali li fiha kriterja ben definita (inkluża d-definizzjoni tal“medda” normali) ikunu sistematikament applikati ma kull annimal
fuq waqt ta' l-osservazzjon. Il-“medda normali” għandha tkun
adekwatament dokumentata. Is-sinjali osservati kollha għandhom
ikunu reġistrati. Kull meta prattikabbli, il-magnitudini tas-sinjali
osservati għandhom ukoll ikunu rekordjati. L-osservazzjonijiet
kliniċi għandhom jinkludu, imma ma jkunx limitati għall-ambja
ment fil-ġilda, fis-suf, fl-għajnejn, fil-membrani mukożi, fl-okkor
renza tas-sekrazzjonijiet u tal-ħmieġ u l-attività awtomatika
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(eż. lakrimazzjoni, piloerezzjoni, id-daqs tal-pupilla, għamla repi
ratorja mhux normali u/jew in-nifs mill-ħalq, xi sinjali mhux tassoltu ta' l-urina jew tal-qlalet, u urina b'kulur stramb). Xi reazzjo
nijiet mhux tas-soltu fir-rigward tal-pożissjoni tal-ġisem, il-livell ta'
l-attività (eż. tnaqqis jew żieda fl-esplorazzjoni fl-arena normali) u
l-kordinament tal-moviment, għandhom ukoll ikunu innotati.
Tibdil fil-mixi (eż. xengil, atassja), il-posizzjoni (eż. b'darhom
mgħawweġ) u r-reattività għat-tqandil, it-tqegħid jew stimulu
ambjentali oħraajn, kif ukoll il-preżenta ta' movimenti kloniċi
jew toniċi, konvulżjonijiet jew rogħda, stereotipi (eż. kura żejda,
movimenti mhux normali tar-ras, dawrien repetittiv) jew imġieba
stramba (eż. gdim jew li jilgħaqu b'mod eċċessiv, mutilazzjoni
tagħhom stess, mixi lura, vokalizzazzjoni) jew aggressjoni
għandhom ikunu rekordjati.

1.6.1.3

Testijiet funzjonali
L-istess bħall-osservazzjonijiet kliniċi dettaljati, it-testijiet funzjo
nali għandhom ukoll ikunu mwettqa qabel l-espożizzjoni preċe
denti u ta' spiss minn hemm il-quddiem fuq l-annimali kollha
magħżula għal dan l-iskop (ara t-Tabella 1) Il-frekwenza tat-testi
jiet funzjonali hija wkoll dipendenti fuq it-tul ta' l-istudju (ara tTabella 2). B'żieda mal-perijodi ta' l-osservazzjoni kif elenkati fitTabella 2, l-osservazzjonijiet funzjonali fuq gruppi satellita ta' lirkupru għandhom ukoll isiru malajr kemm jista’ jkun possibbli
lejn il-qtil tat-terminazzjoni. It-testijiet funzjonali għandhom jink
ludu ir-reattività sensitorja għall-istimu ta' diversi modalitajiet, eż.
l-istimuli awditorji, viżwali u proprjoseptivi (5)(6)(7)), bl-assaġġ
tal-forza tad-dirgħajn u s-saqajn (8) u l-assaġġ ta' l-attività motorili
(9). L-attività motorili għandha tkun imkejjla b'apparat awtomatiku
li jkun kapaċi jiżvela kemm it-tnaqqis u wkoll iż-żidiet fl-attività.
Jekk tkun użata sistema definita oħra, din għandha tkun kwanti
tattiva u s-sensittività u l-affiddabbilità tagħha għandhom ikunu
demonstrati. Kull apparat għandu jkun ittestjat sabiex jassigura
affiddabbilità matul iż-żmien u li jkun konsistenti bejn l-apparati.
Aktar dettalji tal-proċeduri li jistgħu ikunu segwiti huma mogħtija
fir-referenzi rispettivi. Jekk ma jkun hemm l-ebda informazzjoni
(eż. attività strutturali, dettalji epidemjoloġiċim studju tossikoloġiċi
oħrajn(sabiex jindikaw l-effetti newrotossiċi potenzali, l-inklużjoni
ta' aktar testijiet speċjalizzati tal-funzjoni sensitorja u motorili jew
tat-tgħallim u tal-memorja, sabiex jeżaminaw dawn l-effetti
possibbli f'aktar dettall, għandhom ikunu ikkonsidrati. Aktar infor
mazzjoni dwar testijiet speċjalizzati u l-użu tagħhom hija dispo
nibbli fi (1).

B'mod eċċezzjonali, l-annimali li jiżvelaw sinjali ta' tossiċità sallimitu li din tkun sinifikament tfixkel it-test funzjonali, dawn
jistgħu jitħallew barra mit-test. Ġustifikazzjoni għall-eliminazzjoni
ta' l-annimali minn test funzjonali għandha tkun ipprovduta.

1.6.2

Il-piż tal-ġisem u l-konsum ta' l-ikel/ilma
Għal studju ta' sa 90 jum, l-annimali kollha għandhom ikunu
miżuna mill-anqas darba fil-ġimgħa u l-kejl għandu jittieħed talkonsum ta' l-ikel (konsum ta' l-ilma, meta s-sustanza tat-test hija
somministrata b'dik il-medja) mill-anqas darba fil-ġimgħa. Għal
studji fit-tul, l-annimali kollha għandhom ikunu miżuna millanqas darba fil-ġimgħa għall-ewwel 13-il ġimgħa u mill-anqas
kull 4 ġimgħat minn hemm il-quddiem. Il-kejl għandu jsir fuq
il-konsum ta' l-ikel (il-konsum ta' l-ilma, meta s-sustanza tat-test
hija somministrata b'dik il-medja) mill-anqas darba fil-ġimgħa
għall-ewwel 13 il-ġimgħa u imbagħad f'madwar intervalli ta'
tlett-xhur, sakemm l-istat tas-saħħa jew tat-tibdiliet fil-piż talġisem jiddettaw mod ieħor.
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1.6.3

Optalmoloġija
Għal studji itwal minn 28 jum, l-eżaminazzjoni optalmoloġika, blużu ta' optalmoskopju jew strument ekwivalenti addattat, għandha
ssir qabel l-amministrazzjoni tas-sustanza tat-test u fit-terminaz
zjoni ta' l-istudju, preferibbilment fuq l-annimali kollha, imma
mill-anqas fuq l-annimali f'doża għolja u l-gruppi ta' kontroll.
Jekk tibdiliet fl-għajnejn ikunu żvelati, jew, jekk sinjali kliniċi
jindikaw il-ħtieġa, l-annimali kollha għandhom ikunu ezaminati.
Għal studji fit-tul, eżaminazzjoni optalmoloġika għandha titwettaq
mat-13-il ġimgħa. L-eżaminazzjonijiet optalmoloġiċi ma humiex
meħtieġa jekk din l-informazzjoni tkun diġa disponibbli minn
studji oħrajn ta' tul simili u f'livelli ta' doża simili.

1.6.4

Ħematoloġija u l-biokemistrija klinika
Meta l-istudju newrtossiku jkun imwettaq flimkien ma studju
tossiku sistematiku b'doża repetuta, l-eżaminazzjonijiet ħematolo
ġiċi u d-determinazzjoni tal-biokemistrija klinika għandhom
jitwattqu kif elenkat fil-Metodu rispettiv ta' l-istudju tossiku siste
matiku. Il-ġbir tal-kampjuni għandu jkun imwettaq b'tali mod li xi
effetti potenzali fuq in-newro-imġieba jkunu minimizzati.

1.6.5

Ħistopatoloġija
L-eżaminazzjoni newropatoloġika għandha tkun iddisinjata sabiex
tikkumplementa u testendi l-opsservazzjonijiet magħmula matul ilfażi in vivo ta' l-istudju. Siltiet minn mill-anqas 5 annimali/sess/
grupp (ara t-Tabella 1 u l-paragrafu li ġej) għandhom jitwettqu in
situ, bl-użu ta' perfużjoni ġenerali rikonoxxuta u t-teknika talfissazzjoni (ara r-refernza 3, il-kapitolu 5 u r-referenza 4, il-kapi
tolu 50). Kwalunkwe tibdiliet kbar osservabbli għandhom ikunu
irreġistrati. Meta l-istudju jkun imwettaq bħala aspett ta' l-istudju
waħdu dwar in-newrotossiċità hew sabiex jikkaratterizza l-effetti
newrotossiċi, il-kumplament ta' l-anniamli jistgħu ikunu użati jew
għal newro-imġieba speċifika (10) (11), newropatoloġija (10) (11)
(12) (13), mewrokimika (10) (11) (14) (15) jew elettropsikoloġija
(10) (11) (16) (17), proċeduri li jistgħu jissupplementaw il-proċe
duri u l-eżaminazzjonijiet deskritti hemmhekk, jew sabiex iżidu innumru ta' suġġetti eżaminati għall-ħistopatoloġija. Dawn il-proċe
duri supplementaji jistgħu ikunu partikolarment utili meta l-osser
vazzjonijiet empiriċi jew l-effetti mistennija jindikaw tip jew mira
speċifika tan-newrotossiċità ta' kimika. B'mod alternattiv, ilkumplament ta' l-annimali jistgħu wkoll ikunu użati għal evalwaz
zjoni patoloġiċi ta' rutina kif deskritt fil-Metodu għal studju ta'
doża repetuta.

Proċedura ta' tbgħajja ġenerali, bħal ma hija l-ħematossilin u leosin (H&E), għandha tkun imwettqa fuq il-kampjuni tal-biċċiet
kollha mgħaddsa fil-paraffin, u eżaminazzjoni mikroiskopika
għandha tkun imwettqa. Jekk ikunu osservati sinjali ta' newropatija
periferali, jew jekk dawn ikunu issusspetati, kampjuni mgħaddsa
fil-plastika tan-nisġa tal-nervu periferali, għandha tkun eżaminata.
Sinjali kliniċi jistgħu wkoll jissuġġerixxi siti addizzjonali għalleżaminazzjoni jew l-użu ta' proċeduri speċjali tat-tbgħajja. Gwida
dwar siti addizzjonali tista’ tinsab fi (3) (4). Tbgħajja speċjali
xierqa sabiex jurutipi speċifiċi tat-tibdil patoloġiku jistgħu wkoll
ikunu ta' għajnuna (18).
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Sezzjonijiet rapreżentattivi tas-sistema nervuża ċentrali u periferali
għandhom ikunu eżaminati b'mod ġistoloġiku (ara r-referenza 3, ilkapitolu 5 u r-referenza 4, il-kapitolu 50). Iż-żoni eżaminati
għandhom normalment jinkludu: Il-parti ta' quddiem tal-moħħ,
iċ-ċentru tal-cerebrum, inkluża sezzjoni matul il-hippocampus, ilmoħħ fin-nofs, il-cerebellum, il-pons, il-medulla oblongata, l-għaj
nejn bin-nerv ottiku u r-retina, l-ispina dorsali u t-tinfieħ ċervikali
u lumbari, il-ganġilja ta' l-għerq dorsali, il-fibri dorsali u vetrali,
in-nerv xjatiku prossimali, innerv tibjali prossimati (fl-irkoppa) u
n-nerv tibjali fil-friegħi tal-musolu tal-pexxun. L-ispina dorsali u ssezzjonijiet tan-nervi periferali għandhom jinkludu s-sezzjonijiet
laterali jew transversjali u lonġitudinali. Attenzjoni għandha tkun
mogħtija għas-sistema vaskulaturali u nervuża. Kampjun talmuskolu skeletali, partikolarment il-muskolu tal-pexxun, għandu
wkoll ikun eżaminat. Attenzjoni speċjali għandha tingħata lis-siti
bi struttura ċellullari u fibruża u d-disinn fil-CNS u il-PNS magħ
rufa li huma partikolarment affettwati bin-newrotossikanti,

Gwida dwar l-alterazzjonijiet newropatologikali li tipikament jirri
żultaw minn espożizzjoni tossika jistgħu jinstabu fir-referenzi (3)
(4). Eżmai ta' pass b'pass tal-kampjuni tal-biċċiet huwa rakkom
mandat li fih is-sezzjonijiet minn grupp ta' doża għolja jkunu lewwel paragunati ma dawk tal-grupp ta' kontroll. Jekk l-ebda
tibdiliet newropatoloġikali ma jkunu osservati fil-kampjuni minn
dawn il-gruppi, analiżi sussegwenti ma tkunx meħtieġa. Jekk alte
razzjonijiet newropatoloġiċi jkunu osservati fil-grupp ta' doża
għolja, il-kampjun minn kull nisġiet potenzalment affettwati,
mill-gruppi tad-doża medja jew baxxa, għandhom imbagħad
ikunu kodifiklati u sekwenzalment eżaminati.

Jekk xi evidenza ta' alterazzjonijiet newropatoloġikali tkun misjuba
fl-eżaminazzjoni kwalitattiva, allura it-tieni eżaminazzjoni għandha
tkun imwettqa fuq ir-reġjuni kollha tas-sistema nervuża li turi
dawn l-alterazzjonijiet. Sezzjonijiet mill-gruppi tad-dożi kollha
minn kull reġjun potenzalment affettwat għandhom ikunu kodifi
kati u eżaminati kif jinzerta mingħajr ma tkun magħrufa l-kodiċi.
Il-frekwenza u s-severità ta' kull ferita għandha tkun reġistrata.
Wara li r-reġjuni kollha mill-gruppi tad-dożi kollha jkunu ġew
iggradati, il-kodiċi tista’ tkun żvelata ul-analiżi statistika mwettqa
sabiex tevalwa r-relazzjonijiet doża-reazzjoni. Eżempji tal-gradi
differenti tas-severità ta' kull ferita għandhom ikunu deskritti.

Is-sejbiet newroġatoloġiċi għandhom ikunu evalwati fil-kuntest ta'
l-osservazzjoni u l-kejl ta' l-imġieba, kif ukoll xi informazzjoni
oħra mill-istudji preċedenti u konkorrenti tat-tossiċità sistematika
dwar is-sustanza tat-test.

2.

DATA

2.1

TRATTAMENT TAR-RIŻULTATI
Data ta' l-annimal individwali għandha tkun ipprovduta. B'żieda, linformazzjoni kollha għandha tkun miġbura f'sommarju, f'għamla
tubulati, li turi għal kull test jew għal kull grupp, in-numru ta' lannimali fil-bisu tat-test, in-numru ta' l-annimali misjuba mejta
waqt it-test jew dawk maqtula għal raġunijiet umanitarji, u l-ħin
tal-mewt jew tal-qtil umanitarju, in-numru li juru sinjali ta' tassi
ċità, deskrizzjoni tas-sinjali tat-tossiċità osservati, inkluż il-ħin ta'
meta jiskoppjaw, it-tul tal-ħin, it-tip u s-sevirità ta' effetti tossiċi,
in-numru ta' l-annimali li jkollhom feriti, inklużi t-tipi u s-severità
tal-feriti.
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2.2

EVALWAZZJONI U INTERPRETAZZJONI TAR-RIŻULTATI
Is-sejbiet ta' l-istudju għandhom ikunu evalwati f'termini ta' l-inċi
denza, severità u korrelazzjoni ta' l-effetti newro-imġieba u newro
patoloġiċi (l-effetti bewrokimiċi jew elettrofiżjoloġiċi kif ukoll jekk
l-eżaminazzjonijiet supplementari huma nklużi) u xi effetti ħżiena
oħrajn li jkunu osservati. Meta possibbli, r-riżultati numeriċi
għandhom ikunu evalwati bil-metodu xieraq u ġeneralment statis
tikament aċċettabbli. Il-motodi statistiċi għandhom ikunu magħżula
matul id-disinn ta' l-istudju.

3.

RAPPORTAĠĠ

3.1

RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Is-sustanza tat-test:
— in-natura fiżika (inklużi l-propjetajiet iżomeriċi, l-purità u fiżi
kokimiċi);
— dettalji ta' l-identifikazzjoni.
Mezz (jekk applikabbli):
— il-ġustifikazzjoni tal-mezz użat.
Annimali tat-test:
— speċje/tipi użati;
— in-numru, l-età u s-sess ta' l-annimali;
— is-sorsi, il-kundizzjonijiet tal-gaġġeg, id-dieta, etc;
— il-piżijiet individwali ta' l-annimali fil-bidu tat-test.
Kundizzjonijiet tat-test:
— dettalji dwar is-sustanza tat-test, fomulazzjoni/preparazzjoni
tad-dieta, Il-konċentrazzjoni akkwistata, l-istabbilità u l-omoġe
nità tal-preparazzjoni;
— speċifikazzjonijiet tad-dożi amministrati, inklużi d-dettalji talmezz, il-volum u l-għamla fiżika tal-materjal amministrat;
— dettalji ta' l-amministrazzjoni tas-sustanza tat-test;
— ir-raġjonar għal-livell tad-doża magħżula;
— ir-raġġjonar tar-rotta u t-tul ta' żmien ta' l-espożizzjoni;
— skambju mis-sustanza tat-test minn dieta/ilma tax-xorb bilkonċentrazzjoni (ppm) lejn doża attwali (mg/kg il-piż talġisem/jum), jekk applikabbli;
— dettalji dwar il-kwalità ta' l-ikel u l-ilma.
Osservazzjoni u proċedura tat-test:
— dettalji ta' l-assenjar ta' l-annimali lejn kull grupp u tat-tixrid
tas-sub-gruppi;
— dettalji tas-sistemi tal-marki, inkluża l-kriterja għall-iskali talmarki dwar kull kejl fl-osservazzjonijiet kliniċi dettaljati;
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— dettalji dwar it-testijiet funzjonali għar-reattività sensitorja lejn
l-istimuli ta' modalitajiet differenti (eż. awditorji, viżwali u
proprjoċettivi); għall-assessjar tal-forza tal-qabda tad-driegħ
jew tas-sieq; għall-assessjar ta' l-attività motorili (inklużi
dettalji ta' apparat awtomatiku sabiex jiżvela l-attività); u lproċeduri l-oħrajn kif użati;
— dettalji ta' l-eżaminazzjonijiet optalmoloġiċi u, jekk xieraq, leżaminazzjonijiet ħematoloġiċi u t-testijiet kliniċi tal-biokemis
trija bil-valuri relavanti tal-bidu;
— dettalji għall-proċeduri newroimġieba, newropatoloġija, newro
kimika jew elettrofiżjoloġiċi speċifiċi.
Riżultati:
— il-piż tal-ġisem/tibdiliet fil-piż tal-ġisem, inklużi l-piż tal-ġisem
mal-qatla;
— il-konsum ta' l-ikel u l-konsum ta' l-ilma, kif xieraq;
— dettalji tar-reazzjoni tossika bis-sess u l-livell tad-doża, inklużi
sinjali ta' tossiċità jew mortalità;
— in-natura, is-severità u t-tul ta' żmien (il-waqt ta' meta jiskoppja
u l-korsa sussegwenti) ta' l-osservazzjonijiet kliniċi (sew jekk
riversibbli u anki jekk le);
— deskrizzjoni dettaljata tar-riżultati kollha tat-test funzjonali;
— is-sejbiet tan-nekropsija;
— deskrizzjoni dettaljata tas-sejbiet kollha, newroimġieba, newro
patoloġikali, u newrokimiċi jew elettrofiżjoloġiċi, jekk dispo
nibbli;
— id-dettalji ta' l-assorbazzjoni u l-metaboliżmu, (jekk dispo
nibbli);
— trattament statistiku tar-riżultati, meta xieraq.
Diskussjoni tar-riżultati:
— informazzjoni dwar ir-reazzjoni mad-doża;
— relazzjoni ma xi effetti tossiċi oħrajn lejn konklużjoni dwar ilpotenzal newrotossiku tal-kimika tat-test;
— il-livell ta' l-ebda effett ħazin ma jkun osservat.
Kunklużjonijiet:
— stqarrija speċifika dwar il-globalità newrotossika tal-kimika tattest hija nkorraġġita.
4.
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Tabella 1
Numru minimu ta' annimali meħtieġa għal kull grupp meta l-istudju newrotossiku ikun imwettaq separatament
jew flimkien ma studji oħrajn
STUDJU NEWROTOSSIKU IMWETTAQ BĦALA:
Studju separate

Numru totali ta' l-annimali kull grupp

Studju flimkien malStudju flimkien mal- Studju flimkien malistudju dwar it-tossi
istudju ta’ 28 jum
istudju ta 90 jum
ċità kronika

10 maskili u 10
femminili

10 maskili u 10
femminili

15 maskili u 15
femminili

25 maskili u 25
femminili

Numru ta' annimali magħżula għal 10 maskili u 10
testijiet funzjonali, inklużi l-osservaz femminili
zjonijiet kliniċi dettaljati

10 maskili u 10
femminili

10 maskili u 10
femminili

10 maskili u 10
femminili

Numru ta' annimali magħżula għal
kull
tixrid
in
situ
u
nnewroħispatoloġija

5 maskili u 5
femminili

5 maskili u 5
femminili

5 maskili u 5
femminili

5 maskili u 5
femminili

10 maskili u 10
femminili †

20 maskili † u 20
femminili †

5 maskili u 5
femminili

Numru ta' annimali magħżula għallosservazzjonijiet ta' dożi tossiċi repe
tuti/subkroniċi/koron iċi, il-ħematolo
ġija, il-biokemistrija klinika, il-ħispato
loġija, eċċ., kif indikat fil-Linji ta'
Gwida rispettivi.
Osservazzjoni
xieraq

supplementarja,

kif

5 maskili u 5
femminili

† tinkludi ħames annimali magħżula għall-ittestjar funzjonali u osservazzjonijiet kliniċi bħala parti mill-istudju tan-newrotossiċita
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Tabella 2
Frekwenza ta' l-osservazzjonijiet kliniċi u tat-testijiet funzjonali
It-tul ta' l-istudju
Tip ta' l-osservazzjoni
Akut

L-annimali
kollha

Fl-annimali
magħżula għallosservazzjonij
iet funzjonali

28-jum

90-jum

Kroniku

Kondizzjoni
ġenerali tassaħħa

Kull jum

Kull jum

Kull jum

Kull jum

Mortalià/
morbidità

Darbtejn kull jum

Darbtejn kull
jum

Darbtejn kull
jum

Darbtejn kull jum

Osservazzjonij
iet kliniċi
dettaljati

— Qabel l-ewwel
espożizzjoni

— Qabel
lewwel espo
żizzjoni

— Qabel
lewwel espo
żizzjoni

— Qabel
lewwel espo
żizzjoni

— Darba
filġimgħa
minn hem
mil-quddiem

— Darba matul
l-ewwel u ttieni ġimgħa
ta' l-espożiz
zjoni

— Darba
fittmiem ta' lewwel xahar
ta' l-espożiz
zjoni

— Darba fixxahar minn
hemm ilquddiem

— Darba
kull
tlett xhur,
minn hemm
il-quddiem

— Qabel
lewwel espo
żizzjoni

— Qabel
lewwel espo
żizzjoni

— Qabel
lewwel espo
żizzjoni

— Matul
irraba' ġimgha
tat-tratta
ment, kemm
jista’ jkun
qrib
possibbli
lejn it-tmiem
tal-perjodu
ta' lespożizzjoni

— Darba matul
l-ewwel u ttieni ġimgħa
ta' l-espożiz
zjoni

— Darba
fittmiem ta' lewwel xahar
ta' l-espożiz
zjoni

— Darba fixxahar minn
hemm ilquddiem

— Darba
kull
tlett xhur,
minn hemm
il-quddiem

— Fi żmien 8
siegħat middoża fl-estimi
tal-ħin l-aktar
effettiv
— Fil-jum 7 u 14
ta' wara ddoża

Testijiet
Funzjonali

— Qabel l-ewwel
espożizzjoni
— Fi żmien 8
siegħat middoża fl-estimi
tal-ħin l-aktar
effettiv
— Fil-jum 7 u 14
ta' wara ddoża
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B.44.
1.

L-ASSORBIMENT TAL-ĠILDA: IL-METODU IN VIVO
IL-METODU
Dan il-metodu tat-test huwa ekwivalent għall-OECD TG 427
(2004).

1.1

DAĦLA
L-espożizzjoni għal ħafna kimiċi ssir l-aktar permezz tal-ġilda
filwaqt li l-parti l-kbira ta’ l-istudji tossikoloġi mwettqa fuq l-anni
mali tal-laboratorju jużaw ir-rotta orali ta’ l-amministrazzjoni. Listudju ta’ l-assorbiment perkutanju in vivo stabbilit f’din il-linja
gwida jipprovdi l-kollegament meħtieġ biex jiġi estrapolat millistudji orali meta jsiru l-valutazzjonijiet tas-sigurtà wara l-espożiz
zjoni dermali.

Sustanza trid bilfors taqsam għadd kbir ta’ saffi ta’ ċelloli tal-ġilda
qabel ma tilħaq iċ-ċirkolazzjoni. Il-pass li jiddetermina r-rata għallparti l-kbira tas-sustanzi huwa l-istratum corneum li jikkonsisti
f’ċelloli mejtin. Il-permeabbiltà mill-ġilda tiddependi kemm fuq
il-lopofiliċità tal-kimika kif ukoll fuq il-ħxuna tas-saff barrani ta’
l-epidermis, ukoll fuq fatturi bħall-piż molekulari u l-konċentraz
zjoni tas-sustanza. B’mod ġenerali, il-ġilda tal-firien u tal-fniek
hija aktar permeabbli minn dik tal-bnedmin, filwaqt li l-permeabi
lità tal-ġilda tal-fniek ta’ l-indi u tax-xadini hija aktar simili għal
dik ta’ l-umani.

Il-metodi biex jitkejjel l-assorbiment perkutanju jistgħu jitqassmu
f’żewġ kategoriji; in vivo u in vitro. Il-metodu in vivo huwa kapaċi
li jipprovdi informazzjoni tajba, f’bosta speċi tal-laboratorju, dwar
l-assorbiment mill-ġilda. Aktar reċenti, ġew żviluppati l-metodi in
vitro. Dawn jużaw it-trasport minn ġilda ta’ ħxuna sħiħa jew
parzjali ta’ l-annimali jew umana lejn kontenitur ta’ l-ilma. Ilmetodu in vitro huwa deskritt f’Metodu tat-Test separat (1).
Huwa rrakkomandat li d-Dokument ta’ Gwida ta’ l-OECD għatTwettiq ta’ l-Istudji dwar l-Assorbiment mill-Ġilda (2) jiġi kkon
sultat għall-għajnuna fl-għażla tal-metodu tal-aktar xieraq fissitwazzjoni, għaliex jipprovdi aktar dettalji dwar kemm huma
xierqa l-metodi in vivo u in vitro.

Il-metodu in vivo, deskritt f’dan il-metodu, jippermetti d-determi
nazzjoni tal-penetrazzjoni tas-sustanza tat-test mill-ġilda għal
ġewwa l-kompartiment sistemiku. It-teknika intużat b’mod mifrux
għal ħafna snin (3)(4)(5)(6)(7). Għalkemm l-istudji in vitro dwar lassorbiment perkutanju jistgħu jkunu xierqa f’ħafna każijiet, jista’
jkun hemm sitwazzjonijiet fejn studju in vivo biss jista’ jipprovdi
d-data meħtieġa.

Il-vantaġġi tal-metodu in vivo huma li juża sistema li hija fiżjolo
ġikament u metabolikament intatta, juża speċi li hija komuni għal
bosta studji dwar it-tossiċità u jista’ jiġi mmodifikat għall-użu ma’
speċi oħrajn. L-iżvantaġġ huma li jintużaw annimali ħajjin, ilbżonn ta’ materjal li huwa radjotikkettjat biex jiġu ffaċilitati rriżultati dipendibbli, u d-diffikultajiet fid-determinazzjoni tal-fażi
ta’ l-assorbiment bikri u d-differenzi fil-permeabilità tal-ġilda ta’
l-ispeċi preferita (firien) u tal-bniedem. Il-ġilda ta’ l-annimali
normalment hija aktar permeabbli u għalhekk tista’ toħloq stima
kbira wisq dwar l-assorbiment perkutanju tal-bniedem (6)(8)(9). Issustanzi kawstiċi/korrożivi m’għandhomx jiġu ttestjati fl-annimali
ħajjin.
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1.2

DEFINIZZJONIJIET
Doża mhux assorbita: tirrappreżenta dik maħsula mill-wiċċ talġilida wara l-espożizzjoni u kwalunkwe doża preżenti fuq il-koper
tura mhux poruża, inkluża kwalunkwe doża murija li tiżvinta minn
fuq il-ġilda matul l-espożizzjoni.

Doża assorbita (in vivo): tinkludi dik preżenti fl-urina, fil-ħasil
tal-gaggi, fil-feċi, fl-arja skaduta (jekk tiġi mkejla), fid-demm, fiċċelloli (jekk jinġabru) u fil-karkass li jifdal, wara t-tneħħija talġilda tas-sit ta’ l-applikazzjoni.

Doża li tista’ tiġi assorbita: tirrappreżenta d-doża preżenti fuq
jew ġewwa l-ġilda wara l-ħasil.

1.3

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Is-sustanza tat-test, preferibbilment radjotikkettjata, hija applikata
fuq il-ġilda mqaxxra ta’ annimali f’livell wieħed jew aktar ta’ doża
xierqa fil-forma ta’ preparazzjoni fl-użu rappreżentattiva. Il-prepa
razzjoni tat-test hija permessa li tibqa’ fil-kuntatt mal-ġilda għal
perjodu ta’ żmien fiss taħt kopertura xierqa (mhux poruża, semiporuża, jew poruża) biex tiġi mrażżna l-inġestjoni tal-preparazzjoni
tat-test. Fl-aħħar tal-ħin ta’ l-espożizzjoni l-kopertura titneħħa u lġilda titnaddaf b’aġent xieraq tat-tindif, il-kopertura u l-materjali
tat-tindif jinżammu għall-analiżi u tiġi provduta kopertura oħra. Lannimali jinżammu qabel, matul u wara l-perjodu ta’ l-espożizzjoni
f’gaġġi tal-metaboliżmu individwali, u l-ħmieġ u l-arja minfuħa ‘l
barra f’dawn il-perjodi jinġabru għall-analiżi. Il-ġbir ta’ l-arja
minfuħa ‘l barra jista’ jitħalla barra meta hemm biżżejjed infor
mazzjoni li ftit jew xejn metabolit radjoattiv ma jiġi ffurmat.
Normalment kull studju jinvolvi bosta gruppi ta’ annimali li se
jiġu esposti għall-preparazzjoni tat-test. Grupp wieħed jinqatel flaħħar tal-perjodu ta’ l-espożizzjoni. Gruppi oħrajn jinqatlu f’inter
valli ta’ ħin skedati wara dan (2). Fl-aħħar tal-ħin tat-teħid talkampjuni l-annimali li jifdal jinqatlu, jinġabar id-demm għallanaliżi, jitneħħa s-sit ta’ l-applikazjoni għall-analiżi u l-karkass
huwa analiżżat għal materjal li ma ġiex ekskretat. Il-kampjuni
huma mogħdija mill-esperiment b’mezzi xierqa u l-livell ta’ lassorbiment perkutanju jiġi stmat (6)(8)(9).

1.4

DESKRIZZJONI TAL-METODU

1.4.1

L-għażla ta’ l-ispeċi ta’ l-annimali
Il-far huwa l-ispeċi użata l-aktar spiss, iżda fergħat u speċi
mingħajr suf li għandhom rati ta’ l-assorbiment tal-ġilda aktar
simili għal dawk tal-bnedmin, jistgħu jintużaw ukoll
(3)(6)(7)(8)(9). Għandhom jintużaw annimali adulti żgħażagħ u
b’saħħithom ta’ sess uniku (is-sess normali huwa maskili) ta’
fergħat użati ħafna fil-laboratorji. Fil-bidu ta’ l-istudju, il-varjaz
zjoni tal-piż ta’ l-annimali użati m’għandhiex teċċedi ± 20 % talpiż medju. Bħala eżempju, il-firien maskili ta’ 200 g – 250 g huma
xierqa, b’mod partikolari fl-ogħla nofs ta’ din il-firxa.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 665
▼B
1.4.2

L-għadd u s-sess ta’ l-annimali
Għandu jintuża għal kull preparazzjoni tat-test u għal kull ħin ta’
tmiem skedat, grupp ta’ mhux inqas minn erba’ annimali ta’ sess
uniku. Kull grupp ta’ annimali jinqatel wara intervalli ta’ żmien
differenti, per eżempju fl-aħħar tal-perjodu ta’ l-espożizzjoni (tipi
kament 6 sigħat jew 24 siegħa) u fuq okkorrenzi sussegwenti (eż.
48 u 72 siegħa). Jekk hemm data disponibbli li juru differenzi
sustanzjali fit-tossiċità dermali bejn il-maskili u l-femminili,
għandu jintgħażel is-sess l-aktar sensittiv. Jekk ma hemmx data
minn din, jista’ jintuża kwalunkwe sess.

1.4.3

Il-kundizzjonijiet taż-żamma u l-għalf
It-temperatura fil-kamra ta’ l-esperimenti ta’ l-annimali għandha
tkun ta’ 22 oC (± 3 oC). Għalkemm l-umdità relattiva għandha
tkun għall-inqas 30 % u preferibbilment ma teċċedix 70 % ħlief
matul it-tindif tal-kamra, wieħed għandu jimmira lejn 50-60 %. Iddawl għandu jkun artifiċjali, u s-sekwenza tkun 12-il siegħa dawl,
12-il siegħa dlam. Għall-għalf, jistgħu jintużaw dieti konvenzjonali
tal-laboratorju u għandhom ikunu liberament disponibbli flimken
ma’ provvista mingħajr limitu ta’ ilma għax-xorb. Matul l-istudju,
u preferibbilment ukoll matul l-akklimatizzazzjoni, l-annimali
jinżammu individwalment f’gaġeġ tal-metaboliżmu. Ladarba ttwaqqigħ ta’ l-ikel u ta’ l-ilma jista’ jikkomprometti r-riżultati,
il-probabbiltà ta’ dawn l-okkorrenzi għandha tiġi minimizzata.

1.4.4

Il-preparazzjoni ta’ l-annimali
L-annimali huma mmarkati biex tkun possibbli l-identifikazzjoni
individwali u jinżammu fil-gaġeġ tagħhom għall-inqas għal ħamest
ijiet qabel ma jinbeda l-istudju biex tkun possibbli l-akklimatizzaz
zjoni għall-kundizzjonijiet tal-laboratorju.

Wara l-perjodu ta’ l-akklimatizzazzjoni, u madwar 24 siegħa qabel
ma tingħata d-doża, kull animal ikollu parti ta’ ġilda fir-reġjun ta’
l-ispallejn u d-dar imqaxxra. Il-karatteristiċi ta’ permeazzjoni ta’
ġilda danneġġjata huma differenti mill-ġilda intatta u għandu jkun
hemm attenzjoni li l-ġilda ma tinbaraxx. Wara t-tqaxxir u madwar
24 siegħa qabel ma tiġi applikata s-sustanza tat-test, (ara t-tqsima
1.4.7) il-wiċċ tal-ġilda għandu jintmesaħ bl-aċeton biex jitneħħa ssebum. Mhijiex rakkomandata ħasla addizzjonali bis-sapun u blilma għaliex ir-residwu tas-sapun jista’ jippromwovi l-assorbument
tas-sustanza tat-test. Iż-żona għandha tkun kbira biżżejjed biex
tippermetti kalkolu dipendibbli ta’ l-ammont tal-kimika tat-test
asssorbit, preferibbilment għall-inqas 10 ċm2. Din iż-żona hija
prattikabbli bil-firien ta’ piż tal-ġisem ta’ 200-250 g. Wara l-prepa
razzjoni, l-annimali jiġu ritornati għal-gaġeġ tal-metaboliżmu.

1.4.5

Is-sustanza tat-test
Is-sustanza tat-test hija l-entità li l-karatteristiċi tal-permeazzjoni
tagħha għandhom jiġu studjati. Idealment, is-sustanza tat-test
għandha tiġi radjotikkettjata.

1.4.6

Il-preparazzjoni tat-test
Il-preparazzjoni tas-sustanza tat-test (eż. materjal mhux imħallat,
imħallat jew ifformulat li fih il-kimika tat-test li hija applikata
għall-ġilda(għandha tkun l-istess (jew surrogat realistiku) bħal
dik li għalihom jistgħu jkunu esposti l-umani jew speċi oħrajn
potenzjali mmirati. Kwalunkwe varjazzjoni mill-preparazzjoni “flużu” għandha tkun iġġustifikata. Fejn meħtieġ, is-sustanza tat-test
hija maħlula jew sospiża f’kontenitur xieraq. Għal kontenituri
minbarra l-ilma, il-karatteristiċi ta’ l-assorbiment u l-interazzjoni
potenzjali mas-sustanza tat-test għandhom ikunu magħrufa.
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1.4.7

L-applikazzjoni tal-ġilda
Sit ta’ applikazzjoni ta’ arja tal-wiċċ speċifika hija ddefinita fuq
wiċċ il-ġilda. Ammont magħruf tal-preparazzjoni tat-test huwa
mbagħad applikat b’mod uniformi fuq is-sit. Dan l-ammont
għandu normalment jimita l-espożizzjoni potenzjali umana, tipika
ment 1-5 mg/ċm2 għal solidu jew sa 10 μl/ċm2 għal-likwidi.
Kwantitajiet oħrajn għandhom ikunu ġġustifikati bil-kundizzjoni
jiet ta’ l-użu mistenni, l-għanijiet ta’ l-istudju jew il-karatteristiċi
fiżiċi tal-preparazzjoni tat-test. Wara l-applikazzjoni, is-sit ittrattat
għandu jiġi protett milli jintmess. Eżempju ta’ tagħmir tipiku jint
wera fil-Figura 1. Normalment, is-sit ta’ l-applikazzjoni jiġi protett
b’kopertura mhux poruża (eż. għata tal-garża tan-nylon
permeabbli). Iżda, għal applikazzonijiet infiniti, is-sit ta’ l-appli
kazzjoni għandu jiġi okkluż. Fil-każ li l-evaporazzjoni ta’ sustanzi
tat-test semi-volatili jnaqqas ir-rata ta’ l-irkupru tas-sustanza tat-test
sa livell mhux aċċettabbli (ara wkoll it-taqsima 1.4.1.0, l-ewwel
paragrafu), huwa neċessarju li s-sustanza li żvintat tiġi evaporata
f’filtru tal-faħam li jkopri t-tagħmir ta’ l-applikazzjoni (ara l-Figura
1). Huwa importanti li t-tagħmir ma jagħmilx ħsara lill-ġilda, u
lanqas ma jassorbi jew jirreaġixxi mal-preparazzjoni tat-test. Lannimali huma ritornati fil-gaġeġ tal-metaboliżmu individwali
sabiex jinġabar il-ħmieġ tagħhom.

1.4.8

Kemm iddum l-espożizzjoni u t-teħid tal-kampjuni
Id-dewmien ta’ l-espożizzjoni huwa l-intervall bejn l-applikazzjoni
u t-tneħħija ta’ preparazzjoni bil-ħasil tal-ġilda. Għandu jintuża
perjodu rilevanti ta’ l-espożizzjoni (tipikament 6 sigħat jew 24
siegħa) fuq bażi tad-dewmien ta’ l-espożizzjoni mistennija
umana. Wara l-perjodu ta’ l-espożizzjoni, l-annimali jinżammu
fil-gaġeġ tal-metaboliżmu sat-terminazzjoni kif ippjanat. L-anni
mali għandhom jiġu osservati għal sinjali ta’ tossiċità/reazzjonijiet
mhux normali f’intervalli regolari għal kemm idum l-istudju kollu.
Flaħħar tal-perjodu ta’ l-espożizzjoni, il-ġilda ttrattata għandha tiġi
osservata għal sinjali viżibbli ta’ irritazzjoni.

Il-gaġeġ tal-metaboliżmu għandhom jippermettu l-ġbir separat ta’
l-urina u l-feċi matul l-istudju kollu. Għandhom jippermettu l-ġbir
ta’ diossidu tal-karbonju 14C u komposti volatili ta’ karbonju 14C,
li għandhom jiġu analizzati meta prodotti f’kwantitajiet kbar (>
5 %). L-urina, il-feċi u l-fluwidi intrappolati (eż. diossidu talkarbonju 14C u komposti volatili ta’ 14C) għandhom jinġabru indi
vidwalment minn kull gripp fil-ħin tat-teħid tal-kampjuni. Jekk
hemm biżżejjed informazzjoni li ftit metabolit radojattiv li jiżvinta,
jew xejn, ma jiġi ffurmat, jistgħu jintużaw gaġeġ miftuħin.

Matul il-perjodu ta’ l-espożizzjoni, jinġabru l-excreta, sa 24 siegħa
wara l-ewwel kuntatt tal-ġilda u mbagħad kuljum sa l-aħħar ta’ lesperiment. Filwaqt li normalment ikunu biżżejjed tliet intervalli
tal-ġbir ta’ l-excreta, l-għan ippjanat tal-preparazzjoni tat-test jew
id-data kinetika eżistenti jistgħu jissuġġerixxu punti ta’ żmien ad
dizzjonali għall-istudju.

Fl-aħħar tal-perjodu ta’ l-espożizzjoni it-tagħmir protettiv jitneħħa
minn kull annimal u jitneħħa minn kull annimal u jinżamm separat
għall-analiżi. Jekk il-ġilda ttrattata ta’ l-annimali kollha għandha
tinħasel għall-inqas 3 darbiet bl-aġent tat-tindif bl-użu ta’ tajjar
xieraq. Għandu jkun hemm attenzjoni biex jiġi evitat il-kontami
nazzjoni ta’ partijiet oħrajn tal-ġisem. L-aġent tat-tindif għandu
jirrappreżenta l-prattika normali ta’ l-iġjene, eż. taħlita tas-sapun
bl-ilma. Fl-aħħar, il-ġilda għandha tiġi xxuttata. It-tajjar kollu u lħasil kollu għandhom jinżammu għall-analiżi. Għandha tiġi prov
duta kopertura friska biex is-sit ittrattat ta’ dawk l-annimali li
jiffurmaw il-gruppi tal-punti ta’ ħin ta’ wara jiġi protett, qabel
ma jittieħdu lura fil-gaġeġ individwali.
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1.4.9

Il-proċeduri terminali
Għal kull grupp, l-annimali individwali għandhom jinqatlu fil-ħin
ippjanat u d-demm jinġabar għall-analiżi. It-tagħmir jew kopertura
protettivi għandhom jitneħħew għall-analiżi. Il-ġilda mis-sit ta’ lapplikazzjoni u minn żona simili ta’ ġilda mhux iddożata u
mqaxxra għandhom jitneħħew minn kull annimali għal analiżi
separata. Is-sit ta’ l-applikazzjoni jista’ jkun frazzjonat biex jiġi
sseparat l-istratum corneum mill-epidermis ta’ taħt biex tingħata
aktar informazzjoni dwar id-dispożizzjoni tal-kimika tat-test. Iddeterminazzjoni ta’ din id-dispożizzjoni wara l-mogħdija ta’
żmien ta’ l-espożizzjoni għandha tipprovdi xi indikazzjoni taddestin ta’ kwalunkwe kimika tat-test fl-istratum corneum. Biex
tkun faċli l-frazzjonazzjoni tal-ġilda (wara l-aħħar ħasla tal-ġilda
u l-qtil ta’ l-annimal) kull kopertura protettiva titneħħa. Il-ġilda tassit ta’ l-applikazzjoni, biċ-ċirku anulari tal-ġilda madwarha,
tinqata’ minn mal-far u tiġi mwaħħla b’labra fuq biċċa njama.
Strixxa ta’ tejp tiġi mwaħħla mal-wiċċ tal-ġilda bl-użu ta’ pressjoni
bil-mod u t-tejp jitneħħa flimkien ma’ parti mill-istratum corneum.
Jiġu applikati strixxi ta’ tejp oħrajn sakemm it-tejp ma jibqax jeħel
mal-wiċċ tal-ġilda, meta l-istratum corneum kollu jkun tneħħa.
Għal kull animal, l-istrixxi kollha tat-tejp jistgħu jiġu kkombinati
f’kontenitur wieħed li mbagħad jiżdied miegħu diġestant tat-tessut
biex jissolubilizza l-istratum corneum. Jistgħu jitneħħew tessuti
potenzjalment immirati għal kejl separat qabel ma jiġi analiżżat
il-karkass residwali għad-doża assorbita tal-karkass. Il-karkassi
ta’ l-annimali individwali għandhom jinżammu għall-analiżi.
Normalment l-organi mmirati jitneħħew għall-analiżi separata
(jekk indikat minn studji oħrajn). L-urina preżenti fil-marrara filqtil ippjanat għandha tiżdied mal-ġabra ta’ l-urina ta’ qabel. Wara
li jinġabar il-ħmieġ mil-gaġeġ tal-metaboliżmu wara l-qtil fil-ħin
ippjanat, il-gaġeġ u l-bibien tagħhom għandhom jinħaslu b’solvent
xieraq. Għandu wkoll jiġi analizzat tagħmir ieħor potenzjalment
ikkontaminat.

1.4.10

Analiżi
Fl-istudji kollha għandu jinkiseb l-irkupru xieraq (jiġifieri medja
ta’ 100 ± 10 % tar-radjoattività). L-irkupru barra minn din il-firxa
għandu jiġi ġġustifikat. L-ammont tad-doża somministrata f’kull
kampjun għandu jiġi analizzat fi proċeduri validati kif xieraq.

Il-kunsiderazzjonijiet statistiċi għandhom jinkludu miżura ta’
varjanza għar-replikati għal kull applikazzjoni.

2.

DATA
Dan il-kejl għandu jsir għal kull annimal, f’kull ħin tat-teħid talkampjuni għall-kimika tat-test u/jew metabolite. Minbarra d-data
individwali, id-data miġbura skond il-ħinijiet tat-teħid tal-kampjuni
għandha tiġi rrapportata bħala medja.

— kwantità assoċjata ma’ l-applikazzjonijiet protettivi;

— kwantità li tista’ tinqala’ minn mal-ġilda;

— kwantità fi/fuq il-ġilda li ma tista’x tinħasel minn mal-ġilda;
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— kwantità fid-demm li ttieħed bħala kampjun;
— kwantità fl-excreta u fl-arja skaduta (jekk xieraq);
— kwantità li jifdal fil-karkass u kwalunkwe organi mneħħi għallanaliżi separata.
Il-kwantità tas-sustanza tat-test u/jew metabolit fil-ħmieġ, fl-arja
skaduta, fid-demm u fil-karkass tippermetti d-determinazzjoni ta’
l-ammont totali assorbit f’kull punt ta’ ħin. Jista’ jinkiseb ukoll
kalkolu ta’ l-ammont ta’ kimika tat-test assorbit għal kull ċm2 ta’
ġilda esposta għas-sustanza tat-test fil-perjodu ta’ l-espożizzjoni.
3.

IR-RAPPORTAĠĠ

3.1

IR-RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport għandu jinkludi r-rekwiżiti stipulati fil-protokoll, inkluża
ġustifikazzjoni tas-sistema tat-test użata u għandu tinkludi dawn li
ġejjin:
Is-Sustanza tat-Test:
— id-data ta’ l-identifikazzjoni [eż. CAS numru, jekk disponibbli;
għajn; safa (safa radjokimika); impuritajiet magħrufin; numru
tal-lott]
— in-natura fiżika, il-karatteristiċi fiżikokimiċi (eż. pH, volatilità,
solubilità, stabilità, piż molekulari u Pow).
Il-preparazzjoni tat-test:
— formulazzjoni u ġustifikazzjoni ta’ l-użu;
— dettalji tal-preparazzjoni tat-test, l-ammont applikat, il-konċen
trazzjoni miksuba, il-mezz, l-istabilità u l-omoġeneità.
L-annimal tat-test:
— speċi/fergħa użata;
— numbru, età u sess ta’ l-annimali;
— għajn ta’ l-annimali, kundizzjonijiet taż-żamma, dieti, eċċ.;
— piżijiet individwali ta’ l-annimali fil-bidu tat-test.
Il-kundizzjonijiet tat-test:
— dettalji ta’ l-amministrazzjoni tal-preparazzjoni tat-test (sit ta’ lapplikazzjoni, metodi ta’ l-esperiment, porożità/nuqqas ta’
porożità, volum, estrazzjoni, skoperta);
— dettalji tal-kwalità ta’ l-ikel u l-ilma.
Riżultati:
— sinjali ta’ tossiċità;
— data tabulata dwa l-assorbiment (espresso bħala rata, ammont
jew persentaġġ);
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— irkupri totali ta’ l-esperiment;
— interpretazzjoni tar-riżultati, tqabbil ma’ data disponibbli jew
assorbiment perkutanju tal-kompost tat-test.
Diskussjoni tar-riżultati.
Kunklużjonijiet.
4.
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Figura 1
Eżempju ta’ Diżinn ta’ Tagħmir Tipiku użat biex jiġi Definit u Protett Sit ta’ lApplikazzjoni Dermali matul Studji in vivo ta’ l-Assorbiment Perkutanju
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B.45.
1.

L-ASSORBIMENT TAL-ĠILDA: IL-METODU IN VITRO
IL-METODU
Dan il-metodu tat-test huwa ekwivalent għall-OECD TG 428
(2004).

1.1

DAĦLA
Dan il-Metodu ġie ddiżinjat biex jipprovdi informazzjoni dwar lassorbiment ta’ sustanza tat-test applikata għall-ġilda maqtugħa
barra. Jista’ jiġi kkombinat mal-Metodu għall-Assorbiment talĠilda: Il-Metodu In vivo (1), jew isir separatament. Huwa rrakko
mandat li d-Dokument ta’ Gwida ta’ l-OECD għat-Twettiq ta’ lIstudji dwar l-Assorbiment mill-Ġilda (2) jiġi kkonsultat għallgħajnuna fid-disinn ta’ l-istudji bbażati fuq dan il-Metodu. IdDokument ta’ Gwida ġie ppreparat biex jiffaċilita l-għażla ta’
proċeduri in vitro xierqa għall-użu f’ċirkostanzi speċifiċi, biex
tiġi żgurata d-dependibbiltà tar-riżultati miksuba b’dan il-metodu.

Il-metodi biex jitkejjel l-assorbiment perkutanju jistgħu jitqassmu
f’żewġ kategoriji; in vivo u in vitro. Il-metodi in vivo dwar l-assorbi
ment tal-ġilda huma stabbiliti sew u jipprovdu informazzjoni farma
kokinetika f’firxa ta’ speċje ta’ l-annimali. Il-metodu in vivo huwa
deskritt separatament f’Metodu tat-Test ieħor (1). Il-metodi in vitro
ukoll intużaw għal bosta snin biex jitkejjel l-assorbiment tal-ġilda.
Għalkemm l-istudji tal-validazzjoni formali tal-metodi in vitro
koperti b’dan il-Metodu tat-Test ma sarux, l-esperti ta’ l-OECD
qablu fl-1999 li kien hemm biżżejjed data evalwata biex issostni lmetodu in vitro (3). Aktar dettalji li jissostanzjaw dan is-sostenn,
inkluż għadd sinjifikanti ta’ paraguni diretti tal-metodi in vitro u in
vivo, jingħataw mad-Dokument ta’ Gwida (2). Hemm għadd ta’
monografi li jeżaminaw dan is-suġġett u jagħtu sfond dettaljat
dwar l-użu ta’ metodu in vitro (4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12). Ilmetodi in vitro jkejlu d-diffużjoni tal-kimika fi u minn ġo l-ġilda
lejn kontenitur tal-fluwidu u jistgħu jużaw ġilda mhux vijabbli
biex ikejlu d-diffużjoni biss, jew ġilda attiva, metabolikament attiva,
biex fl-istess ħin ikejlu d-diffużjoni u l-metaboliżmu tal-ġilda. Dawn
il-metodi nstabu partikolarment utli bħala skrin għat-tqabbil tattwassil tal-kimika fi u minn ġo l-ġilda minn formolazzjonijiet diffe
renti u jistgħu wkoll jipprovdu mudelli utli għall-istima ta’ l-assor
biment perkutanju mill-ġilda.

Il-metodu in vitro jista’ ma jgħoddx għas-sitazzjonijiet kollha jew
għall-klassijiet kollha tal-kimiċi. Jista’ jkun possibbli li jintuża lmetodu tat-test in vitro għall-evalwazzjoni kwalitattiva inizzjali talpenetrazzjoni tal-ġilda. F’xi każijiet jista’ jkun meħtieġ li mbagħad
ikun hemm id-data in vivo. Id-dokument ta’ gwida (2) għandu jiġi
kkonsultat għal aktar elaborazzjoni ta’ sitwazzjonijiet fejn ikun
xieraq il-metodu in vitro. Informazzjoni addizzjonali dettaljata
biex tiġi sostnuta d-deċiżjoni tingħata f’(3).

Dan il-metodu jippreżenta l-prinċipji ġenerali biex jitkejjel l-assor
biment dermali u t-twassil tas-sustanza tat-test bl-użu tal-ġilda
maqtugħa barra. Tista’ tintuża l-ġilda minn bosta speċje mammi
feri, inklużi l-bnedmin. Il-karatteristiċi tal-permeabilità tal-ġilda
jinżammu wara li tinqata’ minn mal-ġilda għaljiex l-ostakolu prin
ċipali tad-diffużjoni huwa l-istratum corneum mhux vijabbli; ittrasport attiv tal-kimika mill-ġilda ma ġiex identifikat. Il-ġilda
ntweriet li għandha l-kapaċità li timmetabolizza xi kimika matul
l-assorbiment perkutanju (6), iżda dan il-proċess ma jillimitax irrata f’termini ta’ doża attwalment assorbita, għalkemm jista’
jaffettwa n-natura ta’ materjal li daħlet fis-sistema tad-demm.
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1.2.

DEFINIZZJONIJIET
Doża mhux assorbita: tirrappreżenta dik maħsula mill-wiċċ talġilida wara l-espożizzjoni u kwalunkwe doża preżenti fuq il-koper
tura mhux poruza, inkluża kwalunkwe doża murija li tiżvinta minn
fuq il-ġilda matul l-espożizzjoni.

Doża assorbita (in vitro): massa tas-sustanza tat-test li tilħaq ilfluwidu reċettur jew iċ-ċirkolazzjoni sistemika f’ħin speċifikat.

Doża li tista’ tiġi assorbita (in vitro): tirrappreżenta d-doża
preżenti fuq jew ġewwa l-ġilda wara l-ħasil.

1.3.

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Is-sustanza tat-test, li tista’ tkun radjotikkettjata, hija applikata fuq
il-wiċċ ta’ kampjun tal-ġilda li jissepara żewġ kompartimenti ta’
ċellola tad-diffużjoni. Il-kimika tibqa’ fuq il-ġilda għal żmien
speċifikat taħt kundizzjonijiet speċifikati, qabel ma titneħħa bi
proċedura xierqa tat-tindif. Jittieħed kampjun tal-fluwidu reċettorju
f’punti matul l-esperiment u jiġi analizzat għall-kimika tat-test
u/jew metaboliti.

Meta jintużaw sistemi metabolikament attivi, il-metaboliti talkimika tat-test jistgħu jiġu analizzati b’metodi xierqa. Fl-aħħar
ta’ l-esperiment, id-distribuzzjoni tal-kimika tat-test u l-metaboliti
tagħha jiġu kkwantifikat, meta jkun xieraq.

Bl-użu ta’ kundizzjonijiet xierqa, li huma deskritti f’dan il-metodu
u fid-dokument ta’ gwida (2), l-assorbiment ta’ sustanza tat-test
matul terminu definit jitkejjel bl-analiżi tal-fluwidu reċettorju u talġilda ttrattata. Is-sustanza tat-test li jifdal fil-ġilda għandha titqies
bħala assorbita mill-valuri tal-fluwidu reċettorji waħdu. L-analiżi
tal-komponenti oħrajn (materjal maħsul minn mal-ġilda u li jifdal
fis-saffi tal-ġilda) tippermetti evalwazzjoni ulterjuri tad-data,
inkluża d-dispożizzjoni totali tas-sustanza tat-test u l-perċentwal
ta’ l-irkupru.

Biex jintwera l-operat u d-dipendibbiltà tas-sistema tat-test fil-labo
ratorju tal-ħidma, ir-riżultati għall-kimiċi rilevanti ta’ referenza
għandhom ikunu disponibbli u bi qbil mal-letteratura pubblikata
għall-metodu użat. Dan ir-rekwiżit jista’ jintlaħaq billi tiġi ttestjata
sustanza xierqa ta’ riferenza (preferibbilment ta’ lipofiliċità qrib issustanza tat-test) b’mod konkurrenti mas-sustanza tat-test jew bilproviżon ta’ data storika xierqa għal għadd ta’ sustanzi ta’ rife
renza ta’ lipofiliċità differenti (eż. il-kaffeina, l-aċidu benżoiku, u ttestosterone).

1.4.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST

1.4.1

Iċ-ċellola tad-diffużjoni
Ċellola tad-diffużjoni tikkonsisti f’kompartiment donatur u
kompartiment reċettorju li bejniethom titqiegħed il-ġilda (eżempju
ta’ diżinn tipiku huwa provdut fil-Figura 1). Iċ-ċellola għandha
tipprovdi siġill tajjeb madwar il-ġilda, tippermetti t-teħid faċli
tal-kampjuni u taħlit tajjeb tat-taħlita reċettorja f’kuntatt mal-parti
ta’ taħt tal-ġilda, u l-kontroll tajjeb tat-temperatura taċ-ċellola u lkontenut tagħha. Iċ-ċelloli statiċi u li jippermettu d-diffużjoni bittnixxija huma t-tnejn aċċettabbli. Normalment, il-kompartimenti
donaturi jitħallew mhux porużi matul l-espożizzjoni għal doża
tal-preparazzjoni tat-test. Madankollu, għal applikazzjonijiet infiniti
u għal xi xenarji għal dożi finite, il-kompartimenti donaturi jistgħu
jkunu porużi.
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1.4.2.

Il-fluwidu reċettorju
L-użu ta’ fluwidu reċettorju fiżjoloġikament konduċiv huwa
preferit għalkemm jistgħu jintużaw kemm-il darba huma ġġustifi
kati. Il-kompożizzjoni preċiża tal-fluwidu reċettorju għandha tkun
provduta. Is-solubilità xierqa tal-kimika tat-test fil-fluwidu reċet
torju għandha tintwera sabiex ma taġixxix bħala ostakolu għallassorbiment. Barra minn hekk, il-fluwidu reċettorju m’għandux
jaffettwa l-integrità tal-preparazzjoni tal-ġilda. F’sistema tat-tnix
xija, ir-rata tat-tnixxija m’għandhiex tostakola d-diffużjoni ta’
sostanza tat-test fil-fluwidu reċettorju. F’sistema ta’ ċelloli statiċi,
il-fluwidu għandu jiġi mħawwad kontinwament u jittieħdu l-kamp
juni regolarment. Jekk il-metaboliżmu qed jiġi studjat, il-fluwidu
reċettorju għandu jsostni l-vijabilità tal-ġilda tul l-esperiment kollu.

1.4.3

Il-preparazzjonijiet tal-ġilda
Tista’ tintuża ġilda minn għejun umani jew ta’ l-annimali. Huwa
rikonoxxut li l-użu tal-ġilda umana huwa soġġett għal kunsideraz
zjonijiet u kundizzjonijiet etiċi nazzjonali u internazzjonali. Għal
kemm hija preferuta ġilda vijabbli, tista’ tinuża wkoll ġilda mhux
vijabbli kemm-il darba l-integrità tal-ġilda tista’ tintwera. Huma
aċċettabbli membrani epidermali (separati enżimikament, bissħana jew kimikament) jew ġilda ta’ ħxuna maqsuma (tipikament
ħoxna daqs 200-400 μm) ippreparati b’dermatome. Tista’ tintuża
ġilda ta’ ħxuna sħiħa iżda l-ħxuna eċċessiva (ca. > 1 mm) għandha
tiġi evitata kemm-il darba mhijiex speċifikament meħtieġa għaddeterminazzjoni tal-kimika tat-test fis-saffi tal-ġilda. L-għażla ta’ lispeċje, tas-sit anatomiku u tat-teknika preparattiva għandhom
ikunu ġġustifikati. Id-data aċċettabbli minn minimu ta’ erba’ repli
kati għal kull preparazzjoni tat-test hija meħtieġa.

1.4.4

L-integrità tal-Preparazzjoni tal-Ġilda
Huwa essenzjali li l-ġilda hija ppreparata sew. L-immaniġġjar
mhux xieraq jista’ jirriżulta f’dannu lill-istratum corneum, u għal
hekk l-integrità tal-ġilda ppreparata għandha tiġi ċċekkjata. Meta
jiġi investigat il-metaboliżmu tal-ġilda, il-ġilda maqtugħa barra
friska għandha tintuża mill-aktar fis possibbli, u taħt kundizzjoni
jiet magħrufa li jsostnu l-attività metabolika. Bħala gwida ġenerali,
il-ġilda maqtugħa barra friska għandha tintuża fi żmien 24 siegħa,
iżda l-perjodu aċċettabbli tal-ħażna jista’ jvarja skond is-sistema ta’
l-enżimi involuti fil-metabolizzazzjoni u t-temperaturi tal-ħażna
(13). Meta l-preparazzjonijiet tal-ġilda jkunu nħażnu qabel ma
jintużaw, għandha tingħata prova biex turi li l-funzjoni ta’ ostakolu
nżammet.

1.4.5

Is-sustanza tat-test
Is-sustanza tat-test hija l-entità li l-karatteristiċi tal-permeazzjoni
tagħha għandhom jiġu studjati. Idealment, is-sustanza tat-test
għandha tiġi radjotikkettjata.

1.4.6

Il-preparazzjoni tat-test
Il-preparazzjoni tas-sustanza tat-test (eż. materjal mhux imħallat,
imħallat jew ifformulat li fih il-kimika tat-test li hija applikata
għall-ġilda għandha tkun l-istess (jew surrogat realistiku) bħal
dik li għalihom jistgħu jkunu esposti l-umani jew speċje oħrajn
potenzjali mmirati. Kwalunkwe varjazzjoni mill-preparazzjoni “flużu” għandha tkun iġġustifikata.
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1.4.7

Il-Konċentrazzjonijiet u l-Formulazzjonijiet tas-Sustanzi tatTest
Normalment tintuża aktar minn konċentrazzjoni waħda li hija
mifruxa fuq l-ogħla espożizzjonijiet potenzjali umani. Bl-istess
mod, għandu jitqies l-ittestjar ta’ firxa ta’ formulazzjonijiet tipiċi.

1.4.8

L-applikazzjoni tal-ġilda
Taħt kundizzjonijiet normali ta’ espożizzjoni umana għall-kimika,
normalment ikun hemm dożi finiti. Għalhekk, għandha titntuża
applikazzjoni li timita l-espożizzjoni umana, normalment 1-5
mg/cm2 ġilda għal solidu u sa 10 μl/cm2 għal-likwidi. Il-kwantità
għandha tkun ġustifikata mill-kundizzjonijiet ta’ l-użu mistenni,
mill-għanijiet ta’ l-istudju jew mill-karatteristiċi tal-preparazzjoni
tat-test. Per eżempju, l-applikazzjonijiet għall-wiċċ tal-ġilda jistgħu
jkunu infiniti, fejn huma applikati volumi kbar għal kull żona ta’
unità.

1.4.9

Temperatura
Id-diffużjoni passiva tal-kimiċi (u għalhekk l-assorbiment tagħhom
mill-ġilda) hija affettwata mit-temperatura. Il-kompartiment taddiffużjoni u l-ġilda għandhom jinżammu f’temperatura kostanti
qrib dik normali tal-ġilda ta’ 32+/-1 oC. Diżinji differenti taċċelloli jeħtieġu temperaturi differenti tal-banju ta’ l-ilma jew talblokka msaħħna sabiex jiġi żgurat li r-reċettur/ġilda ikun/tkun finnorma fiżjoloġika. L-umdità għandha preferibbilment tkun bejn it30 u s-70 %.

1.4.10

Kemm iddum l-espożizzjoni u t-teħid tal-kampjuni
L-espożizzjoni tal-ġilda għall-preparazzjoni tat-test tista’ tkun għal
kemm idum l-esperiment jew għal termini iqsar (jiġifieri, biex tiġi
imitata espożizzjoni umana ta’ tip speċifiku). Il-ġilda għandha
tinħasel mill-preparazzjoni tat-test żejda b’aġent tat-tindif rilevanti,
u t-tlaħliħ jinġabar għall-analiżi. Il-proċedura tat-tneħħija tal-prepa
razzjoni tat-test tiddependi fuq il-kundizzjoni ta’ l-użu mistenni, u
għandha tiġi ġustifikata. Normalment huwa meħtieġ perjodu tatteħid tal-kampjuni ta’ 24 siegħa biex tkun possibbli l-karatterizzaz
zjoni xierqa tal-profil ta’ l-assorbiment. Ladarba l-integrità tal-ġilda
tista’ tibda tiddeterjora wara 24 siegħa, il-ħinijiet tat-teħid talkampjuni normalment m’għandhomx jeċċedu 24 siegħa. Għassustanzi tat-test li jippenetraw il-ġilda malajr, dan jista’ ma
jkunx meħtieġ, iżda, għas-sustanzi tat-test li jippenetraw bil-mod,
jistgħu jkunu meħtieġa perjodi itwal. Il-frekwenza tat-teħid talkampjuni tal-fluwidu reċettorju għandha tippermetti lill-profil ta'
l-assorbiment tas-sustanza tat-test jiġi ppreżentat grafikament.

1.4.11

Il-proċeduri terminali
Il-komponenti kollha tas-sistema tat-test għandhom jiġu analizzati
u l-irkupru għandu jiġi determinat. Dan jikludi l-kompartiment
donator, it-tlaħliħ tal-wiċċ tal-ġilda, il-preparazzjoni tal-ġilda u lfluwidu/kompartiment reċettorju. F’xi każijiet, il-ġilda tista’ tiġi
frazzjonata fil-parti esposta tal-ġilda u l-parti tal-ġilda taħt il-flanġa
tal-ġilda, u fl-istratum corneum, l-epidermis u l-frazzjonijiet taddermis, għall-analiżi separata.

1.4.12

L-analiżi
Fl-istudji kollha għandu jinkiseb l-irkupru xieraq (il-mira għandha
tkun medja ta’ 100+/-10 % tar-radjoattività u kwalunkwe devjaz
zjoni għandha tkun iġġustifikata). L-ammont tas-sustanza tat-test
fil-fluwidu reċettorju, fil-preparazzjoni tal-ġilda, fil-ħasil tal-wiċċ
tal-ġilda u fit-tlaħliħ ta’ l-apparat għandu jiġi analizzat, bl-użu
ta’ teknika xierqa.
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2.

ID-DATA
L-analiżi tal-fluwidu reċettorju, id-distribuzzjoni tal-kimika tassustanza tat-test fis-sistema tat-test u l-profil ta’ l-assorbiment
mal-ħin, għandhom jiġu ppreżentati. Meta jintużaw kundizzjonijiet
ta’ l-espożizzjoni għal dożi finita, il-kwantità maħsula mill-ġilda,
il-kwantità assoċjataa mal-ġilda (u f’saffi differenti tal-ġilda jekk
analizzata) u l-ammont preżenti fil-fluwidu reċettorju (rata, u lammont jew perċentwal tad-doża applikata) għandhom jiġu kkal
kolati. L-assorbiment mill-ġilda jista’ kultant jiġi espress bl-użu
tad-data tal-fluwidu reċettorju biss. Madankollu meta s-sustanza
tat-test tibqa’ fil-ġilda fl-aħħar ta’ l-istudju, jista’ jkun meħtieġ li
tiġi inkluża fl-ammont totali assorbit (ara l-paragafu 66 fir-refe
renza (3)). Meta jintużaw kundizzjonijiet ta’ dożi infiniti ta’ espo
żizzjoni id-data tista’ tippermetti l-kalkolu ta’ kostant tal-permea
bilità (Kp). Taħt dawn il-kundizzjonijiet ta’ l-aħħar, il-perċentwal
assorbit mhuwiex rilevanti.

3.

IR-RAPPORTAĠĠ

3.1.

IR-RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport għandu jinkludi r-rekwiżiti stipulati fil-protokoll, inkluża
ġustifikazzjoni tas-sistema tat-test użata u għandu tinkludi dawn li
ġejjin:
Is-Sustanza tat-Test:
— in-natura fiżika, il-karatteristiċi fiżikokimiċi (għall-inqas il-piż
molekulari u log Pow), safa (safa radjokimika);
— informazzjoni ta’ l-identifikazzjoni (eż. lott numru);
— solubilità fi fluwidu reċettorju.
Il-preparazzjoni tat-test:
— formulazzjoni u ġustifikazzjoni ta’l-użu;
— omoġeneità.
Il-kundizzjonijiet tat-test:
— għejun u s-sit tal-ġilda, il-metodu tal-preparazzjoni, il-kundizz
jonijiet tal-ħażna qabel l-użu, kwalunkwe trattament qabel
(tindif, trattament antibjotiku, eċċ), kejl ta’ l-integrità talġilda, stat metaboliku, ġustifikazzjoni ta’ l-użu;
— diżinn taċ-ċelloli, kompożizzjoni tal-fluwidu reċettorju, rata tattnixxija tal-fluwidu jew ħinijiet u proċeduri tat-teħid tal-kamp
juni;
— dettalji ta’ l-applikazzjoni f test tal-preparazzjoni tat-test u lkwantifikazzjoni tad-doża applikata;
— kemm iddum l-espożizzjoni;
— dettalji tat-tneħħija tal-preparazzjonijiet mill-ġilda, eż. tlaħliħ
tal-ġilda;
— dettalji ta’ l-analiżi tal-ġilda u kwalunkwe teknika tal-frazzjo
nazzjoni użata biex tintwera d-distribuzzjoni tal-ġilda;

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 676
▼B
— proċeduri tal-ħasil taċ-ċelloli u tat-tagħmir;
— metodi ta’ l-esperimenti, tekniċi ta’ l-estrazzjoni, limiti ta’ liskoperta u validazzjoni analitika tal-metodu.
Riżultati:
— irkupru totali ta’ l-esperiment (Doża applikata ≡ Ħasil tal-ġilda
+ Ġilda + Fluwidu reċettur + Ħasil taċ-Ċelloli);
— tabulazzjoni ta’ l-irkupru individwali taċ-ċelloli f’kull kompar
timent;
— profil ta’ l-assorbiment;
— data tabulata dwar l-assorbiment (espressa bħala rata, ammont
jew perċentwal).
Diskussjoni tar-riżultati.
Kunklużjonijiet.
4.
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Figura 1
Eżempju ta’ Diżinn Tipiku ta’ Ċellola tad-Diffużjoni Statika għall-Istudji in vitro ta’ lAssorbiment Perkutanju

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 678
▼M3
B.46.

IRRITAZZJONI TAL-ĠILDA IN VITRO: METODU TA’
TTESTJAR TAL-EPIDERMIDE UMANA RIKOSTRUWITA

INTRODUZZJONI
1.

Irritazzjoni tal-ġilda tirreferi għall-produzzjoni ta’ ħsara riversibbli fil-ġilda
wara l-applikazzjoni ta’ sustanza kimika tat-test għal massimu ta’ 4 sigħat
[kif iddefinit mis-Sistema Globalment Armonizzata tal-Klassifikazzjoni u lIttikettar ta’ Sustanzi Kimiċi (GHS —Globally Harmonized System of Clas
sification and Labelling of Chemicals) tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) u mirRegolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tassustanzi u t-taħlitiet (1)(3)]. Dan il-Metodu ta’ Ttestjar (TM) jipprovdi
proċedura in vitro li tista' tintuża għall-identifikazzjoni tal-periklu ta’
sustanzi kimiċi irritanti (sustanzi u taħlitiet) f'konformità mal-GHS tan-NU
u l-Kategorija 2 tas-CLP tal-UE (1) (2) (3). Fl-UE u f'reġjuni oħra, li ma
adottawx il-Kategorija 3 (sustanzi irritanti minuri) tal-GHS tan-NU, dan itTM jista' jintuża wkoll sabiex jidentifika sustanzi kimiċi mhux klassifikati,
jiġifieri dawk ta’ “L-Ebda Kategorija” fil-GHS tan-NU u fis-CLP tal-UE
(1)(3). Dan it-TM jista' jintuża sabiex jiddetermina l-irritazzjoni fuq il-ġilda
tas-sustanzi kimiċi bħala test sostitut waħdieni għall-ittestjar ta’ irritazzjoni
tal-ġilda in vivo fi ħdan strateġija ta’ ttestjar imtarrġa (il-Kapitolu 4 u lKapitolu B.4 f'dan l-Anness).

2.

Ġeneralment, il-valutazzjoni tal-irritazzjoni tal-ġilda kienet tinvolvi l-użu talannimali tal-laboratorju [il-Linja Gwida 404 tat-Test tal-OECD; il-Kapitolu
B.4 f'dan l-Anness] (4). Fir-rigward tal-kwistjonijiet relatati mal-benesseri
tal-annimali, il-B.4 ġie rivedut fl-2004 u sar jippermetti li tiġi ddeterminata
l-korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda billi tiġi applikata strateġija ta’ ttestjar
imtarrġa, billi jintużaw metodi ta’ ttestjar in vitro jew ex vivo, u għalhekk
jiġu evitati l-uġigħ u t-tbatija tal-annimali. Tliet metodi ta’ ttestjar in vitro
validati ġew adottati bħala Linji Gwida 430, 431 u 435 (5) (6) (7) tat-Test
tal-OECD u tnejn minnhom bħala l-Kapitoli B.40 u B.40bis ta’ dan lAnness, li għandhom jintużaw għall-parti korrużiva tal-istrateġija ta’ ttestjar
imtarrġa tal-B.4 jew tal-Linja Gwida (4) tat-Test tal-OECD.

3.

Dan it-TM jindirizza l-irritazzjoni tal-ġilda tal-punt tat-tmiem tas-saħħa
umana. Huwa bbażat fuq epidermide umana rikostruwita (RhE— Recons
tructed human Epidermis), li fid-disinn globali tagħha (l-użu tal-keratinoċiti
mhux trasformati mnissla mill-epidermide umana bħala sors taċ-ċelloli u lużu ta’ tessut u ċitoarkitettura rappreżentattivi) tixbah ħafna lill-karatteristiċi
bijokimiċi u fiżjoloġiċi tas-saffi tal-wiċċ tal-ġilda umana, jiġifieri l-epider
mide. Dan it-TM jinkludi wkoll sett ta’ Standards ta’ Prestazzjoni (Appen
diċi 2) għall-valutazzjoni ta’ metodi simili u modifikati bbażati fuq l-RhE
żviluppati mill-EC-ECVAM (European Centre for the Validation of Alter
native Methods) (8), f'konformità mal-prinċipji tad-Dokument ta’ Gwida
Nru 34 tal-OECD (9).

4.

Hemm tliet metodi validati li jaderixxu ma’ dan it-TM. L-istudji ta’ preva
lidazzjoni, l-ottimizzazzjoni u l-validazzjoni tlestew għal metodu in vitro
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20), li jużaw mudell talRhE, disponibbli kummerċjalment bħala EpiSkinTM (iddeżinjat il-Metodu ta’
Referenza Validat — VRM — Validated Reference Method). Żewġ metodi
oħra tal-RhE kummerċjalment disponibbli ta’ irritazzjoni tal-ġilda in vitro
wrew riżultati simili għall-VRM skont il-validazzjoni bbażata fuq il-PS (21),
u dawn huma l-metodi ta’ EpiDermTM SIT (EPI-200) u ta’ SkinEthicTM
RHE (22).
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5.

Qabel ma jkun jista' jintuża metodu RhE in vitro simili jew modifikat
propost għajr il-metodi tal-RHE ta’ VRM, ta’ EpiDermTM SIT (EPI-200)
jew ta’ SkinEthicTM RHE għal skopijiet regolatorji, għandhom jiġu stabbiliti
l-affidabbiltà, ir-rilevanza (preċiżjoni) u l-limitazzjonijiet tiegħu għall-użu
maħsub sabiex jiġi żgurat li dan jista' jitqies bħala wieħed simili għal dak
tal-VRM, skont ir-rekwiżiti tal-PS stabbiliti f'dan it-TM (Appendiċi 2). Barra
minn hekk, huwa rakkomandat li jiġi kkonsultat id-Dokument ta’ Sfond ta’
Spjegazzjoni tal-OECD dwar l-ittestjar ta’ irritazzjoni tal-ġilda in vitro qabel
l-iżvilupp u l-validazzjoni ta’ metodu RhE in vitro simili jew modifikat u
qabel ma dan jiġi sottomess għal adozzjoni regolatorja (23).

DEFINIZZJONIJIET
6.

Id-definizzjonijiet użati huma pprovduti fl-Appendiċi 1.

KONSIDERAZZJONIJIET INIZJALI U LIMITAZZJONIJIET
7.

Limitazzjoni tat-TM, kif muri mill-istudju ta’ validazzjoni (16), huwa li dan
ma jippermettix il-klassifikazzjoni ta’ sustanzi kimiċi għall-Kategorija 3
(sustanzi irritanti minuri) fakultattiva tal-GHS tan-NU (1). Meta jintuża
bħala test sostitut parzjali, jista' jkun meħtieġ ittestjar in vivo ta’ segwitu
sabiex jiġi karatterizzat il-potenzjal sħiħ ta’ irritazzjoni tal-ġilda (il-Kapitolu
4 u l-Kapitolu B.4 ta’ dan l-Anness). Huwa rikonoxxut li l-użu ta’ ġilda
umana huwa soġġett għal konsiderazzjonijiet u kundizzjonijiet etiċi nazzjo
nali u internazzjonali.

8.

Dan it-TM jindirizza l-komponent ta’ irritazzjoni tal-ġilda in vitro tal-istra
teġija ta’ ttestjar imtarrġa tal-B.4 (Il-Linja Gwida 404 tat-Test tal-OECD)
dwar l-irritazzjoni/il-korrużjoni dermali (4). Filwaqt li dan it-TM ma
jipprovdix informazzjoni adegwata dwar il-korrużjoni tal-ġilda, għandu jiġi
nnotat li l-B.40 bis (Linja Gwida 431 tat-Test tal-OECD) dwar il-korrużjoni
tal-ġilda huwa bbażat fuq l-istess sistema ta’ ttestjar tal-RhE, għad li juża
protokoll ieħor (il-Kapitolu B.40 bis). Dan il-metodu huwa bbażat fuq ilmudelli tal-RhE billi jintużaw keratinoċiti umani, li għaldaqstant jirrappre
żenta b'mod in vitro l-organu fil-mira tal-ispeċi ta’ interess. Barra minn
hekk, dan ikopri direttament il-pass inizjali tal-katina/mekkaniżmu infjam
matorja/u tal-azzjoni (ħsara liċ-ċelloli u lit-tessut li tirriżulta fi trawma loka
lizzata) li sseħħ/jseħħ waqt l-irritazzjoni in vivo. Ġiet ittestjata firxa wiesgħa
ta’ sustanzi kimiċi fil-validazzjoni li hija l-bażi ta’ dan it-TM u l-bażi ta’
dejta empirika tal-istudju ta’ validazzjoni kienet tammonta għal total ta’ 58
sustanza kimika (16)(18)(23). Huwa applikabbli għal solidi, likwidi, semi
solidi u xama'. Il-likwidi jistgħu jkunu milwiema jew mhux milwiema; issolidi jistgħu jkunu jinħallu jew ma jinħallux fl-ilma. Kull meta dan ikun
possibbli, is-solidi għandhom jintaħnu fi trab fin qabel l-applikazzoni;
mhuwa meħtieġ l-ebda trattament minn qabel tal-kampjun. Il-gassijiet u laerosols għadhom ma ġewx eżaminati fi studju ta’ validazzjoni (24). Filwaqt
li huwa mifhum li dawn jistgħu jiġu ttestjati billi tintuża t-teknoloġija talRhE, it-TM attwali ma jippermettix l-ittestjar ta’ gassijiet u aerosols.
Għandu jiġi nnotat ukoll li sustanzi kimiċi ferm ikkuluriti jistgħu jinterfe
rixxu mal-kejl tal-vijabbiltà taċ-ċellola u jeħtieġu l-użu ta’ kontrolli adattati
għal korrezzjonijiet (ara l-paragrafi 24-26).

9.

Sessjoni waħda ta’ ttestjar magħmula minn tliet tessuti replikati għandha
tkun biżżejjed għal sustanza kimika tat-test meta l-klassifikazzjoni tkun
inekwivokabbli. Madankollu, f'każijiet ta’ riżultati li joqorbu ħafna lejn illimitu, bħal pereżempju kejl replikat mhux konkordanti u/jew vijabbiltà talperċentwal medju daqs 50 ± 5 %, għandha tiġi kkunsidrata t-tieni sessjoni,
kif ukoll it-tielet waħda f'każ ta’ riżultati mhux konkordanti bejn l-ewwel
żewġ sessjonijiet.
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PRINĊIPJU TAT-TEST
10. Is-sustanza kimika tat-test hija applikata b'mod topiku għal mudell tal-RhE
tridimensjonali, ifformata minn keratinoċiti mhux trasformati mnissla millepidermide umana, li ffurmaw ruħhom f'mudell b'diversi saffi, ferm diffe
renzjat ta’ epidermide umana. Din tikkonsisti f'saff tal-qiegħ, saff spinuż u
saff granulari organizzati, u stratum corneum b'diversi saffi li jkun fih saffi
lipidi lamellari interċellolari li jirrappreżentaw il-klassijiet lipidi ewlenin
b'mod analogu għal dawk li jinstabu in vivo.

11. Irritazzjoni tal-ġilda pprovokata minn sustanzi kimiċi, murija permezz ta’
eritema u edema, hija r-riżultat ta’ katina ta’ avvenimenti li bdew millpenetrazzjoni tal-istratum corneum u l-ħsara lis-saffi ta’ taħt il-keratinoċiti.
Il-keratinoċiti li jkunu qed imutu jirrilaxxaw medjaturi li jibdew il-katina
infjammatorja li jaġixxu fuq iċ-ċelloli fid-dermis, b'mod partikolari ċ-ċelloli
stromali u endoteljali. Hija d-dilatazzjoni u l-permeabilità akbar taċ-ċelloli
endoteljali li jipproduċu l-eritema u l-edema osservati (24). Il-metodi bbażati
fuq l-RhE jkejlu l-avvenimenti tal-bidu tal-katina.

12. Il-vijabbiltà taċ-ċelloli fil-mudelli tal-RhE titkejjel minn konverżjoni enzi
matika tal-kulur vitali MTT [3-(4,5-Dimetiltijażol-2-il)-2,5-bromur tad-dife
niltetrażolju, Thiażoljl blu; numru tal-CAS 298-93-1 f'melħ formażan blu li
huwa mkejjel b'mod kwantitattiv wara l-estrazzjoni mit-tessuti (25). Sustanzi
kimiċi huma identifikati mill-abbiltà tagħhom li jnaqqsu l-vijabbiltà taċċellola taħt il-livelli massimi definiti (jiġifieri ≤ 50 %, għall-GHS tanNU/Kategorija 2 tas-CLP tal-UE). Skont il-qafas regolatorju li fih jintużaw
ir-riżultati ta’ dan it-TM, is-sustanzi kimiċi li jipproduċu vijabbiltajiet taċċellola ogħla mil-livell massimu definit, jistgħu jitqiesu bħala mhux irritanti
(jiġifieri > 50 %, L-Ebda Kategorija).

WIRI TAL-PROFIĊJENZA
13. Qabel l-użu ta’ rutina ta’ kwalunkwe mit-tliet metodi validati li jaderixxu
ma’ dan it-TM, il-laboratorji għandhom juru profiċjenza teknika, billi jużaw
l-għaxar Sustanzi Kimiċi ta’ Referenza elenkati fit-Tabella 1. Għal metodi
simili żviluppati skont dan it-TM jew għal modifiki ta’ kwalunkwe mit-tliet
metodi validati, għandhom jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-PS spjegati flAppendiċi 2 ta’ dan it-TM qabel ma jintuża l-metodu għall-ittestjar regola
torju.

14. Bħala parti mill-eżerċizzju tal-profiċjenza, huwa rrakkomandat li l-utent
jivverifika l-karatteristiċi ta’ protezzjoni tat-tessuti wara li dawn jiġu riċevuti
kif speċifikat mill-produttur tal-mudell tal-RhE. Dan huwa ta’ importanza
partikolari jekk it-tessuti jintbagħtu minn distanzi twal jew jekk idumu biex
jaslu. Ladarba metodu jkun ġie stabbilit b'suċċess u tkun intweriet profiċ
jenza fl-użu tiegħu, verifika bħal din ma għandhiex tkun meħtieġa fuq bażi
ta’ rutina. Madankollu, meta jintuża metodu b'rutina, huwa rrakkomandat li
jibqgħu jiġu vvalutati l-karatteristiċi ta’ protezzjoni f'intervalli regolari.

Tabella 1
Sustanzi Kimiċi ta’ Referenza (1)
Nru tal-CAS

Riżultat in
vivo (2)

Stat fiżiku

GHS tan-NU/Kategorija
tas-CLP tal-UE

aċidu naftilaċetiku

86-87-3

0

Solidu

L-ebda Kat.

isopropanol

67-63-0

0,3

Likwidu

L-ebda Kat.

Sustanza Kimika
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Nru tal-CAS

Riżultat in
vivo (2)

Stat fiżiku

GHS tan-NU/Kategorija
tas-CLP tal-UE

stearate tal-metil

112-61-8

1

Solidu

L-ebda Kat.

butirat tal-ettil

5870-93-9

1,7

Likwidu

L-ebda Kat.

Sustanza Kimika

(Kat. 3
fakultattiva) (3), (4)
saliċilat tal-eżil

6259-76-3

2

Likwidu

L-ebda Kat.
(Kat. 3
fakultattiva) (3), (4)

ċiklamen tal-aldeid

103-95-7

2,3

Likwidu

Kat. 2

1-bromoeżan

111-25-1

2,7

Likwidu

Kat. 2

idrossidu tal-potassju (5 % soluzzjoni
milwiema)

1310-58-3

3

Likwidu

Kat. 2

1-metil-3-fenil-1-piperażina

5271-27-2

3,3

Solidu

Kat. 2

Ettanal

111-71-7

3,4

Likwidu

Kat. 2

(1) Dawn is-Sustanzi Kimiċi ta’ Referenza huma sottosett tas-Sustanzi Kimiċi ta’ Referenza użati fl-istudju ta’ validazzjoni.
(2) Ir-riżultat in vivo skont il-B.4 u l-Linja Gwida 404 tat-Test tal-OECD (4).
(3) Taħt dan il-Metodu ta’ Ttestjar, il-Kategorija 3 (irritanti minuri) fakultattiva tal-GHS tan-NU (1) hija meqjusa bħala L-Ebda
Kategorija.
(4) Il-Kategorija 3 fakultattiva tal-GHS tan-NU mhijiex applikabbli skont is-CLP tal-UE.

PROĊEDURA
15. Din li ġejja hija deskrizzjoni tal-komponenti u l-proċeduri ta’ metodu talRhE għal eżami ta’ irritazzjoni tal-ġilda. Mudell tal-RhE għandu jiġi rikos
truwit, u jista' jitħejja mill-persunal impjegat jew inkella miksub b'mod
kummerċjali. Hemm disponibbli proċeduri Standard ta’ Operat (SOPs—
Standard Operating Procedures) għal EpiSkin™, EpiDermTM SIT (EPI200) u SkinEthicTM RHE (26)(27)(28). L-ittestjar għandu jitwettaq skont
dawn li ġejjin:
Komponenti tal-Metodu ta' ttestjar tal-RhE
Kundizzjonijiet ġenerali
16. Keratinoċiti umani mhux trasformati għandhom jintużaw sabiex jerġgħu
jibnu l-epitelju. Is-saffi multipli ta’ ċelloli epitelji vijabbli (saff tal-qiegħ,
stratum spinosum, stratum granulosum) għandhom ikunu preżenti taħt
stratum corneum funzjonali. L-istratum corneum għandu jkollu saffi multipli
li jkun fihom il-profil lipidu essenzjali sabiex jipproduċu protezzjoni funz
jonali robusta sabiex tirreżisti l-penetrazzjoni rapida ta’ sustanzi kimiċi
markaturi ċitotossiċi, pereżempju dodeċilsulfat tas-sodju (SDS — Sodium
Dodecyl Sulphate) jew Triton X-100. Il-funzjoni ta’ protezzjoni għandha
tintwera u tista' tiġi eżaminata jew permezz ta’ determinazzjoni tal-konċen
trazzjoni li fiha s-sustanza kimika markatriċi tnaqqas il-vijabbiltà tat-tessuti
b'50 % (IC50) wara ħin ta’ esponiment fiss, jew permezz ta’ determinazzjoni
tal-ħin ta’ esponiment meħtieġ sabiex il-vijabbiltà taċ-ċellola titnaqqas
b'50 % (ET50) wara l-applikazzjoni tas-sustanza kimika markatriċi b'konċen
trazzjoni speċifika u fissa. Il-karatteristiċi ta’ trażżin tal-mudell tal-RhE
għandhom iwaqqfu l-passaġġ ta’ materjal madwar l-istratum corneum
għat-tessut vijabbli, li nkella jwassal għal immudellar ta’ livell baxx talesponiment tal-ġilda. Il-mudell tal-RhE għandu jkun ħieles minn kontami
nazzjoni minn batterji, vajrusijiet, majkoplasma, jew fungi.
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Kundizzjonijiet funzjonali
Vijabbiltà
17. L-analiżi użata għad-determinazzjoni tad-daqs tal-vijabbiltà hija l-analiżi talMTT (25). L-utenti tal-mudell tal-RhE għandhom jiżguraw li kull lott millmudell tal-RhE użat jissodisfa l-kriterji definiti għall-kontroll negattiv (NC
— Negative Control). Id-densità ottika (OD — Optical Density) tas-solvent
ta’ estrazzjoni waħedha għandha tkun żgħira biżżejjed, jiġifieri OD < 0,1.
Firxa ta’ aċċettabilità (l-ogħla limitu jew il-limitu inferjuri) għall-valuri talOD ta’ kontroll negattiv (fil-kundizzjonijiet tal-Metodu ta’ Ttestjar ta’ Irri
tazzjoni tal-Ġilda) hija stabbilita mill-iżviluppatur/fornitur tal-mudell talRhE, u l-firxiet ta’ aċċettabilità għat-tliet metodi validati huma pprovduti
fit-Tabella 2. Għandu jiġi dokumentat li t-tessuti ttrattati bl-NC huma stabbli
fil-kultura (jipprovdu kejl tal-vijabbiltà simili) sakemm idum il-perjodu tattest ta’ esponiment.

Tabella 2
Firxiet ta’ aċċettabilità għall-valuri negattivi tal-OD ta’ kontroll
Limitu inferjuri ta’ aċċettabilità

L-ogħla limitu ta’ aċċettabilità

EpiSkinTM (SM)

≥ 0,6

≤ 1,5

EpiDermTM SIT (EPI-200)

≥ 1,0

≤ 2,5

SkinEthicTM RHE

≥ 1,2

≤ 2,5

Funzjoni ta’ protezzjoni
18. L-istratum corneum u l-kompożizzjoni lipida tiegħu għandhom ikunu
biżżejjed sabiex jirreżistu l-penetrazzjoni rapida tas-sustanzi kimiċi marka
turi ċitotossiċi, eżempju SDS jew Triton X-100, kif stmat minn IC50 jew
ET50 (Tabella 3).
Morfoloġija
19. Għandu jitwettaq eżami istoloġiku tal-mudell tal-RhE li juri struttura li
tixbah lill-epidermide umana (inkluż l-istratum corneum b'saffi multipli).
Riproduċibbiltà
20. Ir-riżultati tas-sustanza kimika ta’ kontroll pożittiv (PC – Positive Control) u
l-kontrolli negattivi (NC) tal-metodu ta’ ttestjar għandhom juru riproduċib
biltà maż-żmien.
Kontroll tal-kwalità (QC – Quality Control)
21. L-iżviluppatur/il-fornitur tal-mudell tal-RhE għandu jiżgura u juri li kull lott
mill-mudell tal-RhE użat jissodisfa l-kriterji tat-tnedija tal-produzzjoni defi
niti, fosthom dawk għall-vijabbiltà (paragrafu 17), il-funzjoni ta’ protezzjoni
(paragrafu 18) u l-morfoloġija (paragrafu 19) huma l-aktar rilevanti. Din iddejta għandha tiġi pprovduta lill-utenti tal-metodu, sabiex ikunu jistgħu
jinkludu din l-informazzjoni fir-rapport tat-test. Firxa ta’ aċċettabilità (logħla limitu jew il-limitu inferjuri) għall-IC50 jew għall-ET50 għandhom
jiġu stabbiliti mill-iżviluppatur/fornitur tal-mudell tal-RhE (jew l-investigatur
meta jintuża l-mudell imfassal mill-persunal imħaddem). Dawk ir-riżultati li
huma prodotti b'tessuti kkwalifikati biss jistgħu jiġu aċċettati għal tbassir
affidabbli ta’ klassifikazzjoni ta’ irritazzjoni. Bħal pereżempju, il-firxiet ta’
aċċettabilità għat-tliet metodi validati huma pprovduti fit-Tabella 3.
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Tabella 3
Eżempji ta’ kriterji tal-QC ta’ rilaxx tal-lott
Limitu inferjuri ta’ aċċettabilità

L-ogħla limitu ta’ aċċettabilità

IC50 = 1,0 mg/ml

IC50 = 3,0 mg/ml

EpiDermTM SIT (EPI-200)
(1 % Triton X-100) (27)

ET50 = 4,8 hr

ET50 = 8,7 hr

SkinEthicTM RHE
(1 % Triton X-100) (28)

ET50 = 4,0 hr

ET50 = 9,0 hr

TM

(SM)
EpiSkin
(trattament ta’ 18-il siegħa b’ SDS)
(26)

Applikazzjoni tas-Sustanzi Kimiċi tat-Test u ta’ Kontroll
22. Tal-inqas għandhom jintużaw tliet repliki għal kull sustanza kimika tat-test u
għall-kontrolli f'kull sessjoni. Għal-likwidi kif ukoll għas-solidi, għandu jiġi
applikat ammont suffiċjenti ta’ sustanza kimika tat-test sabiex ikopri b'mod
uniformi l-wiċċ tal-epidermide filwaqt li tiġi evitata doża infinita, jiġifieri
għandu jintuża minimu ta’ 25 μL/ċm2 jew 25 mg/ċm2. Għal solidi, il-wiċċ
tal-epidermide għandu jixxarrab b'ilma dejonizzat jew distillat qabel l-app
likazzjoni, sabiex jitjieb il-kuntatt bejn is-sustanza kimika tat-test u l-wiċċ
tal-epidermide. Kull meta dan ikun possibbli, is-solidi għandhom jiġu ttest
jati bħala trab fin. Fi tmiem il-perjodu ta’ esponiment, is-sustanza kimika
tat-test għandha tinħasel bir-reqqa mill-wiċċ tal-epidermide b'bafer milwiem,
jew b'0,9 % NaCl. Skont liema wieħed mit-tliet metodi tal-RhE validati
jintuża, il-perjodu ta’ esponiment ivarja bejn 15-il minuta u 60 minuta, u
t-temperatura ta’ inkubazzjoni bejn 20 u 37 °C. Dawn il-perjodi u t-tempe
raturi ta’ esponiment huma ottimizzati għal kull metodu tal-RhE u jirrap
preżentaw karatteristiċi intrinsiċi differenti tal-metodi, iżda għad-dettalji ara
l-Proċeduri Standard ta’ Operazzjoni (SOPs) għall-metodi (26)(27)(28).

23. F'kull sessjoni għandhom jintużaw NC u PC simultanji sabiex juru li lvijabbiltà (mal-NC), il-funzjoni ta’ protezzjoni u s-sensittività tat-tessut li
tirriżulta (mal-PC) tat-tessuti huma fi ħdan firxa ta’ aċċettabilità storika
definita. Il-PC issuġġerit huwa ta’ SDS 5 % milwiemi. Is-sustanzi kimiċi
tal-NC huma ilma jew ilma bil-melħ ibbaferjat bil-fosfat (PBS — Phosphate
Buffered Saline).

Kejl tal-Vijabbiltà taċ-Ċelloli
24. L-aktar element importanti tal-proċedura tat-test huwa li l-kejl tal-vijabbiltà
ma jsirx immedjatament wara l-esponiment għas-sustanzi kimiċi tat-test, iżda
wara perjodu, ta’ inkubazzjoni ta’ wara t-trattament tat-tessuti mlaħalħa
f'mezz ġdid, twil biżżejjed. Dan il-perjodu jippermetti kemm l-irkupru
minn effetti ċitotossiċi dgħajfa kif ukoll il-manifestazzjoni tal-effetti ċitotos
siċi b'mod ċar. Il-fażi ta’ ottimizzazzjoni tat-test (11) (12) (13) (14) (15)
uriet li perjodu ta’ inkubazzjoni ta’ 42 siegħa wara t-trattament kien wieħed
ottimali.

25. L-analiżi MTT hija metodu kwantitattiv validat li għandu jintuża sabiex
ikejjel il-vijabbiltà taċ-ċellola taħt dan it-TM. Hija kompatibbli mal-użu
f'bini ta’ tessut tridimensjonali. Il-kampjun tat-tessut jitqiegħed f'soluzzjoni
MTT b'konċentrazzjoni xierqa (eżempju 0,3 — 1 mg/mL) għal 3 sigħat.
Imbagħad, il-prodott fromażan blu preċipitat jiġi estratt mit-tessut billi
jintuża solvent (eżempju isopropanol, isopropanol aċiduż), u l-konċentraz
zjoni tal-formażan titkejjel billi tiġi determinata l-OD ta’ 570 nm billi jintuża
filtru ta’ faxx ta’ frekwenza ta’ massimu ta’ ± 30 nm.
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26. Il-karatteristiċi ottiċi tas-sustanza kimika ta’ ttestjar jew l-azzjoni kimika
tagħha fuq l-MTT jistgħu jinterferixxu mal-analiżi u dan iwassal għal
stima falza tal-vijabbiltà (għax is-sustanza kimika tat-test tista' tipprevjeni
jew treġġa' lura l-ġenerazzjoni tal-kulur kif ukoll tikkawżaha). Dan jista'
jseħħ meta sustanza kimika tat-test speċifika ma titneħħiex kompletament
mit-tessut bi tlaħliħ jew meta din tippenetra l-epidermide. Jekk sustanza
kimika tat-test taġixxi direttament fuq l-MTT (tnaqqas l-MTT), ikollha
kulur naturali, jew issir ikkulurita matul it-trattament tat-tessut, għandhom
jintużaw kontrolli addizzjonali sabiex jiġu identifikati u kkoreġuti l-interfe
renzi tas-sustanzi kimiċi tat-test mat-teknika ta’ kejl tal-vijabbiltà. Spjegaz
zjoni dettaljata dwar kif għandhom jiġu kkoreġuti tnaqqis u interferenzi
diretti tal-MTT permezz ta’ aġenti li jagħtu l-kulur hija disponibbli flSOPs għat-tliet metodi validati (26)(27)(28).

Kriterji ta’ aċċettabilità
27. Għal kull metodu li juża lottijiet tal-mudell tal-RhE validi (ara l-paragrafu
21), it-tessuti ttrattati bl-NC għandhom jimmanifestaw OD li tirrefletti lkwalità tat-tessuti li segwew il-passi ta’ kunsinna u riċevuta u l-proċessi
kollha tal-protokoll. Valuri ta’ kontroll tal-OD ma għandhomx ikunu aktar
baxxi mil-limiti storikament stabbiliti. B'mod simili, it-tessuti ttrattati bil-PC,
jiġifieri SDS 5 % milwiema, għandhom jirreflettu l-abbiltà tagħhom li jirrea
ġixxu għal sustanza kimika irritanti taħt il-kundizzjonijiet tat-TM (26) (27)
(28). Għandhom jiġu ddefiniti l-miżuri assoċjati u adattati ta’ varjabbiltà
bejn ir-repliki tat-tessuti (eżempju jekk jintużaw devjazzjonijiet standard
(SD — Standard Deviations) dawn għandhom ikunu fi ħdan l-intervall ta’
tolleranza unilaterali ta’ 95 % ikkalkolat mid-dejta storika; għall-SD talVRM < 18 %).

Interpretazzjoni tal-Mudell tar-Riżultati u Tbassir
28. Il-valuri tal-OD miksuba minn kull sustanza kimika tat-test jistgħu jintużaw
sabiex jiġi kkalkolat il-perċentwal ta’ vijabbiltà normalizzat għall-NC, li
huwa stabbilit għal 100 %. Il-valur ta’ limitu ta’ perċentwal tal-vijabbiltà
ta’ ċellola li jiddistingwi sustanzi kimiċi tat-test irritanti minn dawk mhux
klassifikati u l-proċedura/i statistika/statistiċi użata/i sabiex jiġu evalwati rriżultati u jiġu identifikati s-sustanzi kimiċi irritanti għandhom jiġu ddefiniti
u dokumentati b'mod ċar u għandu jintwera li dawn huma xierqa. Il-valuri
ta’ limitu għat-tbassir tal-irritazzjoni huma pprovduti hawn taħt:

— Is-sustanza kimika tat-test hija kkunsidrata bħala irritanti għall-ġilda
skont il-GHS tan-NU/il-Kategorija 2 tas-CLP tal-UE jekk il-vijabbiltà
tat-tessut wara l-esponiment u l-inkubazzjoni ta’ wara t-trattament tkun
inqas minn jew daqs (≤) 50 %,

— Skont il-qafas regolatorju li fih jintużaw ir-riżultati ta’ dan it-TM, issustanza kimika tat-test tista' titqies bħala mhux irritanti għall-ġilda skont
L-Ebda Kategorija tal-GHS tan-NU/is-CLP tal-UE jekk il-vijabbiltà tattessut wara l-esponiment u l-inkubazzjoni ta’ wara t-trattament tkun
aktar minn (>) 50 %.

DEJTA U RAPPORTAR
Dejta
29. Għal kull sessjoni, dejta minn tessuti replikati individwali (pereżempju
valuri tal-OD u dejta dwar il-perċentwal ikkalkolat ta’ vijabbiltà taċ-ċellola
għal kull sustanza kimika tat-test, inkluża l-klassifikazzjoni) għandha tiġi
rrapportata f'forma tabulari, inkluża d-dejta minn esperimenti ripetuti, kif
ikun xieraq. Barra minn hekk, għandhom jiġu rrapportati l-SD ± medji
għal kull sessjoni. Interazzjonijiet osservati mar-reaġent u s-sustanzi kimiċi
tat-test ikkuluriti tal-MTT għandhom jiġu rrapportati għal kull sustanza
kimika ttestjata.
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Rapport tat-test
30. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Sustanzi Kimiċi tat-Test u ta’ Kontroll:
— L-isem/l-ismijiet tas-sustanzi kimiċi bħall-isem u n-numru tal-CAS, lisem u n-numru tal-KE, jekk dawn ikunu magħrufa,
— Il-purità u l-kompożizzjoni tas-sustanza kimika (f'perċentwal(i) skont ilpiż),
— Karatteristiċi fiżiċi/kimiċi rilevanti għat-twettiq tal-istudju (pereżempju listat fiżiku, l-istabbiltà, il-volatilità, il-pH u s-solubilità fl-ilma jekk dawn
ikunu magħrufa),
— Trattament tas-sustanzi kimiċi tat-test/ta' kontroll qabel l-ittestjar, jekk
applikabbli (pereżempju tisħin, tħin),
— Kundizzjonijiet ta’ ħżin.
Ġustifikazzjoni tal-mudell tal-RhE u tal-protokoll użati
Kundizzjonijiet tat-Test:
— Sistema ta’ ċelloli użati;
— Informazzjoni ta’ appoġġ kompluta għall-mudell tal-RhE speċifiku użat
inkluża l-prestazzjoni tiegħu. Din l-informazzjoni għandha tiġi inkluża,
iżda ma għandhiex tkun limitata għal dawn:
i) vijabbiltà;
ii) funzjoni ta’ protezzjoni;
iii) morfoloġija;
iv) riproduċibbiltà u prevedibbiltà;
v) Kontrolli tal-kwalità (QC) tal-mudell,
— Dettalji tal-proċedura tat-test użata,
— Dożi tat-test użati, dewmien tal-esponiment u l-perjodu ta’ inkubazzjoni
wara t-trattament,
— Deskrizzjoni ta’ kwalunkwe modifika tal-proċedura tat-test,
— Referenza għad-dejta storika tal-mudell. Din għandha tinkludi, iżda ma
għandhiex tkun limitata għal:
i) aċċettabilità tad-dejta tal-QC b'referenza għad-dejta storika tal-lotti
jiet;
ii) aċċettabilità tal-valuri ta’ kontroll pożittivi u negattivi b'referenza
għall-mezzi u l-meded ta’ kontroll pożittivi u negattivi,
— Deskrizzjoni tal-kriterji ta’ evalwazzjoni użati, inkluża l-ġustifikazzjoni
għall-għażla tal-punt (i) ta’ limitu għall-mudell ta’ tbassir,
— Referenza għad-dejta storika ta’ kontroll.
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Riżultati:
— Tqassim tad-dejta f'forma tabulari minn sustanzi kimiċi tat-test individ
wali għal kull sessjoni u għal kull kejl ta’ replika,
— Indikazzjoni tal-kontrolli użati għal sustanzi kimiċi diretti li jnaqqsu lMTT u/jew sustanzi kimiċi tat-test li jerħu l-kulur,
— Deskrizzjoni ta’ effetti oħra osservati.
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Appendiċi 1
Definizzjonijiet
Preċiżjoni: Il-viċinanza tal-qbil bejn ir-riżultati tal-metodu ta’ ttestjar u l-valuri
ta’ referenza aċċettati. Hija miżura ta’ prestazzjoni tal-metodu ta’ ttestjar u aspett
wieħed ta’ rilevanza. Spiss it-terminu jintuża b’mod alternanti ma’ “konkor
danza” sabiex ifisser il-proporzjon ta’ riżultati korretti ta’ metodu ta’ ttestjar (14).
Sustanza ta’ riferiment: Sustanza sensitizzanti jew mhux sensitizzanti użata bħala
standard għat-tqabbil ma’ sustanza tat-test. Is-sustanza ta’ riferiment għandu
jkollha l-karatteristiċi li ġejjin; (i) sors(i) konsistenti u affidabbli; (ii) similarità
strutturali u funzjonali għall-klassi ta’ sustanzi li jkunu qed jiġu ttestjati; (iii)
karatteristiċi fiżikokimiċi magħrufa; (iv) dejta ta’ appoġġ dwar effetti magħrufa,
u (v) potenza magħrufa fil-firxa ta’ rispons mixtieq.
Limitu stmat ta’ konċentrazzjoni (ECt): Konċentrazzjoni stmata ta’ sustanza tattest meħtieġa sabiex jiġi prodott indiċi ta’ stimolazzjoni li huwa indikattiv ta’
rispons pożittiv.
Konċentrazzjoni stmata ta’ tlieta (EC3): Konċentrazzjoni stmata ta’ sustanza tattest meħtieġa sabiex jiġi prodott indiċi ta’ stimolazzjoni ta’ tlieta.
Negattiv falz: Sustanza tat-test identifikata ħażin bħala negattiv jew mhux attiva
b’metodu ta’ ttestjar, meta fil-fatt hija pożittiva jew attiva.
Pożittiv falz: Sustanza tat-test identifikata ħażin bħala pożittiva jew attiva minn
test, meta fil-fatt hija negattiva jew mhux attiva.
Periklu: Il-potenzjal għal effett avvers għas-saħħa jew għall-ambjent. L-effett
avvers jidher biss jekk hemm esponiment ta’ livell suffiċjenti.
Riproduċibbiltà interlaboratorja: Kejl sa fejn il-laboratorji kwalifikati differenti,
li jużaw l-istess protokoll u li jittestjaw l-istess sustanzi tat-test, jistgħu jippro
duċu riżultati li huma simili b’mod kwalitattiv u kwantitattiv. Ir-riproduċibbiltà
interlaboratorja hija determinata matul il-proċessi ta’ validazzjoni u ta’ validaz
zjoni minn qabel, u tindika sa fejn test jista’ jiġi trasferit b’suċċess bejn labora
torji, u tissejjaħ ukoll riproduċibbiltà bejn laboratorji (14).
Riproduċibbiltà intralaboratorja: Determinazzjoni ta’ kemm il-persuni kwalifi
kati fi ħdan l-istess laboratorju jista’ jirnexxilhom jirreplikaw ir-riżultati billi
jużaw protokoll speċifiku fi żminijiet differenti. Din tissejjaħ ukoll riproduċibbiltà
fi ħdan il-laboratorju (14).
Test “me-too”: Espressjoni li tingħad fit-taħdit komuni għal metodu ta’ ttestjar li
huwa strutturalment u funzjonalment simili għal metodu ta’ ttestjar ta’ referenza
validat u aċċettat. Metodu ta’ ttestjar bħal dan ikun kandidat għal validazzjoni
rapida (“catch-up validation”). Jintuża b’mod alternanti ma’ metodu ta’ ttestjar
simili (14).
Outlier: Outlier hija osservazzjoni li hija mmarkata differenti minn valuri oħra
f’kampjun aleatorju minn popolazzjoni.
Standards ta’ Prestazzjoni (PS): Standards, ibbażati fuq metodu ta’ ttestjar
validu, li jipprovdu bażi għall-evalwazzjoni tal-komparabbiltà ta’ metodu ta’
ttestjar propost li huwa simili b’mod funzjonali u mekkanistiku. Hemm inklużi;
(i) komponenti essenzjali tal-metodi ta’ ttestjar; (ii) lista minima ta’ Sustanzi
Kimiċi ta’ Referenza magħżula minn fost is-sustanzi kimiċi użati sabiex tintwera
l-prestazzjoni aċċettabbli tal-metodu ta’ ttestjar validat; u (iii) il-livelli simili ta’
preċiżjoni u affidabbiltà, ibbażati fuq x’inkiseb għall-metodu ta’ ttestjar validat, li
l-metodu ta’ ttestjar propost għandu juri meta jiġi evalwat billi tintuża l-lista
minima ta’ Sustanzi Kimiċi ta’ Referenza (14).
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Metodu ta’ ttestjar ta’ speċjalità: Metodu ta’ ttestjar li l-manifattura u d-distri
buzzjoni tiegħu huma ristretti minn privattivi, drittijiet tal-awtur, marki kummerċ
jali, eċċ.
Garanzija tal-kwalità: Proċess ta’ ġestjoni li skontu l-aderenza mal-istandards ta’
ttestjar tal-laboratorji, ir-rekwiżiti u l-proċeduri ta’ żamma tar-rekords u l-preċiż
joni tat-trasferiment tad-dejta jiġu vvalutati minn individwi li huma indipendenti
minn dawk li jwettqu l-ittestjar.
Sustanzi kimiċi ta’ referenza: Sustanzi kimiċi magħżula għall-użu fil-proċess ta’
validazzjoni, li għalihom huma diġà magħrufa r-reazzjonijet fis-sistema ta’ ttestjar
ta’ referenza in vitro jew in vivo jew l-ispeċi ta’ interess. Dawn is-sustanzi kimiċi
għandhom ikunu rappreżentanti tal-klassijiet ta’ sustanzi kimiċi li għalihom huwa
mistenni jintuża l-metodu ta’ ttestjar, u dawn għandhom jirrappreżentaw il-firxa
sħiħa ta’ reazzjonijiet li jistgħu jkunu mistennija mis-sustanzi kimiċi li għalihom
huwa mistenni li jintuża dan il-metodu ta’ ttestjar, minn qawwija, għal dgħajfa,
sa negattivi. Settijiet differenti ta’ sustanzi kimiċi ta’ referenza jistgħu jkunu
meħtieġa għall-istadji differenti tal-proċess ta’ validazzjoni, u għal metodi ta’
ttestjar u użi tat-testijiet differenti (14).
Rilevanza: Deskrizzjoni tar-relazzjoni tat-test għall-effett ta’ interess u jekk
huwiex sinifikanti u utli għal skop partikolari. Din tiddetermina kemm it-test
għandu l-ħila jkejjel jew ibassar b’mod korrett l-effett bijoloġiku ta’ interess.
Ir-rilevanza tinkorpora l-konsiderazzjoni tal-preċiżjon (konkordanza) ta’ metodu
ta’ ttestjar (14).
Affidabbiltà: Kejl li jiddetermina kemm il-metodu ta’ ttestjar jista’ jitwettaq
b’mod riproduċibbli fi ħdan u bejn il-laboratorji maż-żmien, meta dan jitwettaq
billi jintuża l-istess protokoll. Din hija eżaminata billi tiġi kkalkolata r-riprodu
ċibbiltà intralaboratorja u dik interlaboratorja (14).
Sensitizzazzjoni tal-ġilda: Proċess immunoloġiku li jitfaċċa meta individwu
suxxettibbli jkun espost b’mod topiku għal allerġen kimiku induttur, li jipprovoka
rispons immuni fil-ġilda li jista’ jwassal għall-iżvilupp ta’ sensitizzazzjoni malkuntatt.
Indiċi ta’ Stimolazzjoni (SI): Valur ikkalkolat sabiex jeżamina l-potenzjal ta’
sensitizzazzjoni tal-ġilda ta’ sustanza tat-test li huwa l-proporzjon tal-proliferaz
zjoni fil-gruppi ttrattati għal dik fil-grupp ta’ kontroll ta’ mezz simultanju.
Sustanza tat-test (li hija msemmija wkoll sustanza kimika tat-test): Kwalunkwe
sustanza jew taħlita ttestjata billi jintuża dan it-TM.
Metodu ta’ ttestjar validat: Metodu ta’ ttestjar li għalih tlestew studji ta’ validaz
zjoni sabiex jiġu ddeterminati r-rilevanza (inkluża l-preċiżjoni) u l-affidabbiltà
għal skop speċifiku. Huwa importanti li jiġi osservat li metodu ta’ ttestjar validat
jista’ ma jkollux prestazzjoni suffiċjenti f’termini ta’ preċiżjoni u affidabbiltà
sabiex jitqies aċċettabbli għall-iskop propost (14).
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Appendiċi 2
Standards ta’ prestazzjoni għall-valutazzjoni ta’ metodi ta’ epidermis umana
rikostruwita (RhE) in vitro simili jew immodifikati proposti għall-irritazzjoni
tal-ġilda
INTRODUZZJONI
1.

L-għan tal-Istandards tal-Prestazzjoni (PS) huwa li tiġi kkomunikata l-bażi
li permezz tagħha metodi ġodda, kemm proprjetarji (jiġifieri, bi drittijiet talawtur, b’marka kummerċjali, irreġistrati) kif ukoll mhux proprjetarji jistgħu
jitqiesu li għandhom preċiżjoni u affidabbiltà suffiċjenti għal skopijiet
speċifiċi ta’ ttestjar. Dawn il-PS, ibbażati fuq metodi vvalidati u aċċettati,
jistgħu jintużaw għall-evalwazzjoni tal-affidabbiltà u l-preċiżjoni ta’ metodi
analogi oħrajn (magħrufin bħala testijiet “me-too”) li huma bbażati fuq
prinċipji xjentifiċi simili u jkejlu jew ibassru l-istess effett bijoloġiku jew
tossiku (9).

2.

Qabel l-adozzjoni ta’ metodi mmodifikati, jiġifieri titjib potenzjali propost
ta’ metodu approvat, għandu jkun hemm evalwazzjoni sabiex ikun stabbilit
l-effett tal-bidliet proposti fuq ir-rendiment tat-test u sa liema punt dawn ilbidliet jaffettwaw l-informazzjoni disponibbli għall-komponenti l-oħrajn talproċess ta’ validazzjoni. Skont l-għadd u t-tip ta’ bidliet proposti, id-dejta
ġġenerata u d-dokumentazzjoni ta’ appoġġ għal dawk il-bidliet, dawn jew
għandhom ikunu soġġetti għall-istess proċess ta’ validazzjoni kif deskritt
għal test ġdid, kif ukoll, jekk xieraq, għal evalwazzjoni limitata tal-affidab
biltà u r-rilevanza permezz ta’ PS stabbiliti (9).

3.

Metodi simili (me-too) jew immodifikati ta’ kwalunkwe wieħed mit-tliet
metodi vvalidati [EpiSkin™ (Metodu ta’ Referenza Vvalidat (Validated
Reference Method — VRM)), EpiDerm™ SIT (EPI-200) u SkinEthic™
RHE] proposti għall-użu taħt dan it-TM għandhom jiġu evalwati sabiex
jiġu stabbiliti l-affidabbiltà u l-preċiżjoni tagħhom permezz ta’ sustanzi
kimiċi li jirrappreżentaw il-firxa sħiħa tal-punteġġi ta’ irritazzjoni Draize.
Meta jiġu evalwati permezz tal-20 Sustanza kimika ta’ Referenza rrakko
mandati tal-PS (Tabella 1), il-metodi simili jew immodifikati proposti
għandu jkollhom valuri ta’ affidabbiltà u preċiżjoni li jkunu komparabbli
jew aqwa minn dawk li ħarġu mill-VRM (Tabella 2) (2) (16). Il-valuri ta’
affidabbiltà u preċiżjoni li għandhom jinkisbu huma pprovduti fil-paragrafi
8 sa 12 ta’ dan l-Appendiċi. Sustanzi kimiċi mhux ikklassifikati (Ebda
Kategorija tal-UN GHS/EU CLP) u kklassifikati (Kategorija 2 tal-UN
GHS/EU CLP) (1), li jirrappreżentaw klassijiet differenti ta’ sustanzi kimiċi
huma inklużi, sabiex l-affidabbiltà u l-preċiżjoni (is-sensittività, l-ispeċifiċità
u l-preċiżjoni ġenerali) tal-metodu propost jistgħu jitqabblu ma’ dawk talVRM. L-affidabbiltà tal-metodu, kif ukoll il-kapaċità tiegħu li jidentifika
tajjeb sustanzi kimiċi irritanti fil-Kategorija 2 tal-UN GHS/EU CLP u, skont
il-qafas regolatorju li għalih tiġi prodotta d-dejta, il-kapaċità tiegħu wkoll li
jidentifika tajjeb sustanzi kimiċi ta’ Ebda Kategorija tal-UN GHS/EU CLP
(għandha tiġi stabbilita qabel l-użu tiegħu għall-ittestjar ta’ sustanzi kimiċi
tat-test ġodda.

4.

Dawn il-PS huma bbażati fuq il-PS tal-EC-ECVAM (8), aġġornati skont issistemi dwar il-klassifikazzjoni u t-tikkettar tal-UN GHS u tal-EU CLP (1) (3).
Il-PS oriġinali kienu definiti wara li tlesta l-istudju ta’ validazzjoni (21) u kienu
bbażati fuq is-sistema ta’ klassifikazzjoni tal-UE kif stipulata fid-Direttiva talKummissjoni 2001/59/KE tas-6 ta’ Awwissu 2001 li tadatta għall-progress
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tekniku għat-28 darba d-Direttiva tal-Kunsill Nru 67/548/KEE dwar l-appros
simazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi
rigward il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettjar tas-sustanzi periko
lużi (1). Minħabba l-adozzjoni tas-sistema UN GHS għall-klassifikazzjoni u
t-tikkettar fl-UE (EU CLP) (3), li seħħet bejn il-finalizzazzjoni tal-istudju ta’
validazzjoni u t-tlestija ta’ dan it-TM, il-PS ġew aġġornati (8). Dan l-aġġorna
ment jirrigwarda l-aktar il-bidliet (i), fis-sett ta’ PS għas-Sustanzi Kimiċi ta’
Referenza; u (ii), il-valuri definiti ta’ affidabbiltà u preċiżjoni (2) (23).
STANDARDS TA' PRESTAZZJONI GĦAL METODI TA' TTESTJAR IN
VITRO TAL-RhE GĦALL-IRRITAZZJONI TAL-ĠILDA
5.

Il-PS jinkludi dawn it-tliet elementi (9):
I) Komponenti Essenzjali tal-Metodu ta’ Ttestjar
II) Lista Minima ta’ Sustanzi Kimiċi ta’ Referenza
III) Valuri Definiti ta’ Affidabbiltà u Preċiżjoni

I) Komponenti Essenzjali tal-Metodu ta’ Ttestjar
6.

Dawn jikkonsistu f’elementi essenzjali strutturali, funzjonali u proċedurali
ta’ metodu vvalidat li għandhom ikunu inklużi fil-protokoll ta’ metodu
mekkanikament u funzjonalment simili jew immodifikat propost. Dawn ilkomponenti jinkludu karatteristiċi uniċi tal-metodu, dettalji proċedurali
kritiċi, u miżuri ta’ kontroll tal-kwalità. Il-konformità mal-komponenti
essenzjali tal-metodu ta’ ttestjar tgħin sabiex tiżgura li metodu propost
ieħor simili jew immodifikat ikun ibbażat fuq l-istess kunċetti bħall-VRM
korrispondenti (9). Il-komponenti essenzjali tal-metodu ta’ ttestjar huma
deskritti fid-dettall fil-paragrafi 16 sa 21 tat-TM u l-ittestjar għandu jsir
skont dan li ġej:
— Il-kundizzjonijiet ġenerali (paragrafu 16),
— Il-kundizzjonijiet funzjonali, li jinkludu:
— vijabbiltà (paragrafu 17),
— funzjoni ta’ barriera (paragrafu 18),
— morfoloġija (paragrafu 19),
— riproduċibbiltà (paragrafu 20), u,
— kontroll tal-kwalità (paragrafu 21).

II) Lista Minima ta’ Sustanzi Kimiċi ta’ Referenza
7.

Is-Sustanzi Kimiċi ta’ Referenza jintużaw sabiex jiġi stabbilit jekk l-affidab
biltà u l-preċiżjoni ta’ metodu simili jew immodifikat propost, ippruvat li
huwa strutturalment u funzjonalment simili biżżejjed għall-VRM, jew li
jirrappreżenta modifika żgħira ta’ wieħed mit-tliet metodi vvalidati, humiex
komparabbli jew aqwa minn dawk tal-VRM (2) (8) (16) (23). L-20 Sustanza
Kimika ta’ Referenza rrakkomandati elenkati fit-Tabella 1 jinkludu sustanzi
kimiċi li jirrappreżentaw klassijiet differenti ta’ sustanzi kimiċi (jiġifieri
kategoriji ta’ sustanzi kimiċi bbażati fuq gruppi funzjonali), u jirrappre
żentaw il-firxa sħiħa ta’ punteġġi ta’ irritazzjoni Draize (minn xejn irritanti
għal ferm irritanti) Is-sustanzi kimiċi inklużi fil-lista jinkludu għaxar (10)
sustanzi kimiċi tal-Kategorija 2 tal-UN GHS/EU CLP u għaxar (10) sustanzi
kimiċi mhux kategorizzati, li minnhom tlieta huma sustanzi kimiċi fakultat
tivi tal-Kategorija 3 tal-UN GHS. Taħt dan il-Metodu ta’ Ttestjar, il-Kate
gorija 3 fakultattiva hija meqjusa bħala Ebda Kategorija. Is-sustanzi kimiċi
elenkati fit-Tabella 1 huma magħżula mis-sustanzi kimiċi użati fil-fażi ta’
ottimizzazzjoni li segwiet il-prevalidazzjoni u fl-istudju tal-validazzjoni talVRM, fir-rigward tal-funzjonalità kimika u l-istat fiżiku (14) (18). Dawn isSustanzi Kimiċi ta’ Referenza jirrappreżentaw l-inqas għadd ta’ sustanzi

(1) ĠU L 225, 21.8.2001, p. 1.
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kimiċi li għandhom jintużaw għall-evalwazzjoni tal-preċiżjoni u l-affidab
biltà ta’ metodu simili jew immodifikat propost, iżda ma għandhomx
jintużaw għall-iżvilupp ta’ metodi ġodda. F’sitwazzjonijiet fejn sustanza
kimika elenkata ma tkunx disponibbli, jistgħu jintużaw sustanzi kimiċi
oħrajn li għalihom hemm disponibbli dejta ta’ referenza in vivo adegwata,
prinċipalment mis-sustanzi kimiċi użati fil-fażi ta’ ottimizzazzjoni li segwiet
il-prevalidazzjoni u fl-istudju tal-validazzjoni tal-VRM. Jekk ikun mixtieq,
sustanzi kimiċi oħrajn li jirrappreżentaw klassijiet ta’ sustanzi kimiċi oħrajn
u li għalihom hemm disponibbli dejta ta’ referenza in vivo adegwata jistgħu
jiżdiedu mal-lista minima ta’ Sustanzi Kimiċi ta’ Referenza sabiex il-preċiż
joni tal-metodu propost tiġi evalwata aktar.
Tabella 1:
Lista Minima ta’ Sustanzi Kimiċi ta’ Referenza għad-Determinazzjoni tal-Valuri tal-Preċiżjoni u l-Affidabbiltà
għal Metodi Simili jew Immodifikati ta’ RhE għall-irritazzjoni tal-Ġilda (1)
Numru tal-CAS

Stat Fiżiku

Punteġġin vivo

Kat. in vitro VRM

Kat. in vivo tal-UN
GHS/EU CLP

6940-78-9

Likwidu

0

Kat. 2

Ebda Kat.

ftalat tad-dietil

84-66-2

Likwidu

0

Ebda Kat.

Ebda Kat.

aċidu naftil aċetiku

86-87-3

Solidu

0

Ebda Kat.

Ebda Kat.

7493-74-5

Likwidu

0,3

Ebda Kat.

Ebda Kat.

67-63-0

Likwidu

0,3

Ebda Kat.

Ebda Kat.

4-metil-tijo-benżaldeid

3446-89-7

Likwidu

1

Kat. 2

Ebda Kat.

stearat tal-metil

112-61-8

Solidu

1

Ebda Kat.

Ebda Kat.

butirat tal-ettil

5870-93-9

Likwidu

1,7

Ebda Kat.

Ebda Kat.

saliċilat tal-eżil

6259-76-3

Likwidu

2

Ebda Kat.

Ebda Kat.

Ċinnamaldeid

104-55-2

Likwidu

2

Kat. 2

Ebda Kat.
(Kat. 3
Fakultattiva) (3)

1-dekanol (2)

112-30-1

Likwidu

2,3

Kat. 2

Kat. 2

aldeid taċ-ċiklamen

103-95-7

Likwidu

2,3

Kat. 2

Kat. 2

1-bromoeżan

111-25-1

Likwidu

2,7

Kat. 2

Kat. 2

86604-75-3

Solidu

2,7

Kat. 2

Kat. 2

disulfur tad-di-n-propil (2)

629-19-6

Likwidu

3

Ebda Kat.

Kat. 2

idrossidu tal-potassju (5 %
soluzzjoni milwiema)

1310-58-3

Likwidu

3

Kat. 2

Kat. 2

benżentijol, 5-(1,1-dimeti
letil)-2-metil

7340-90-1

Likwidu

3,3

Kat. 2

Kat. 2

1-metil-3-fenil-1piperażina

5271-27-2

Solidu

3,3

Kat. 2

Kat. 2

Sustanza Kimika

1-bromo-4-klorobutan

fenossi aċetat tal-allil
isopropanol

2-klorometil-3,5-dimetil4-metossipiridina HCl
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Numru tal-CAS

Stat Fiżiku

Punteġġin vivo

Kat. in vitro VRM

Kat. in vivo tal-UN
GHS/EU CLP

Ettanal

111-71-7

Likwidu

3,4

Kat. 2

Kat. 2

Tetrakloroetilen

127-18-4

Likwidu

4

Kat. 2

Kat. 2

Sustanza Kimika

(1) L-għażla tas-sustanzi kimiċi hija bbażata fuq il-kriterji li ġejjin: (i) is-sustanzi kimiċi huma disponibbli kummerċjalment; (ii) jirrap
preżentaw il-firxa sħiħa ta’ punteġġi ta’ irritazzjoni Draize (minn xejn irritanti għal ferm irritanti); (iii) għandhom struttura kimika
definita sew; (iv) jirrappreżentaw il-funzjonalità kimika użata fil-proċess ta’ validazzjoni; u (v) mhumiex assoċjati ma’ profil
estremament tossiku (eż. karċinoġeniċi jew tossiċi għas-sistema riproduttiva) u mhumiex assoċjati ma’ spejjeż projbittivi tar-rimi.
2
( ) Sustanzi kimiċi irritanti fil-fenek iżda li għalihom hemm evidenza affidabbli li mhumiex irritanti fil-bnedmin (31) (32) (33).
(3) Taħt il-UN GHS, mhux fl-EU CLP.

III) Valuri Definiti ta’ Affidabbiltà u Preċiżjoni
8.

Għall-finijiet tal-istabbiliment tal-affidabbiltà u r-rilevanza ta’ metodi
proposti simili jew immodifikati li għandhom jiġu trasferiti bejn il-labora
torji, l-20 Sustanza Kimika ta’ Referenza fit-Tabella 1 għandhom jiġu ttest
jati mill-inqas fi tliet laboratorji. Madankollu, jekk il-metodu propost ser
jintuża f’laboratorju wieħed biss ma jkunx meħtieġ ittestjar f’diversi labo
ratorji għall-validazzjoni. Madankollu huwa essenzjali li dawn l-istudji ta’
validazzjoni jiġu evalwati b’mod indipendenti minn entitajiet ta’ validazzjoni
rikonoxxuti internazzjonalment, bi qbil ma’ linji gwida internazzjonali (9).
F’kull laboratorju, l-20 Sustanza Kimika ta’ Referenza kollha għandhom
ikunu ttestjati fi tliet sensiliet ta’ testijiet indipendenti magħmula b’lottijiet
ta’ tessut differenti u f ħinijiet spazjati biżżejjed bejniethom. Kull sensiela
ta’ testijiet għandha tikkonsisti minn minimu ta’ tliet repliki ta’ tessut ittest
jati fl-istess ħin għal kull sustanza kimika tat-test inkluża, NC u PC.

9.

Il-kalkolu tal-valuri tal-affidabbiltà u tal-preċiżjoni tal-metodu propost
għandu jsir bil-konsiderazzjoni tal-erba’ kriterji hawn taħt flimkien, filwaqt
li jiġi żgurat li l-valuri għall-affidabbiltà u r-rilevanza jiġu kkalkulati b’mod
konsistenti u definit minn qabel:
1. Id-dejta minn sensiliet ta’ testijiet minn sekwenzi sħaħ ta’ sensiliet ta’
testijiet biss tikkwalifika għall-kalkolu tal-metodu u tal-varjabbiltà u lkapaċità ta’ previżjoni fil-laboratorju u bejn il-laboratorji (preċiżjoni).
2. Il-klassifikazzjoni finali għandha tinkiseb billi jintuża l-valur medju talvijabbiltà fuq is-sensiliet differenti ta’ sekwenza sħiħa ta’ sensiela ta’
testijiet.
3. Id-dejta miksuba għal sustanzi kimiċi li għandhom sekwenzi sħaħ ta’
sensiliet ta’ testijiet fil-laboratorji parteċipanti kollha biss tikkwalifika
għall-kalkolu tal-metodu ta’ varjabbiltà bejn il-laboratorji.
4. Il-kalkolu tal-valuri ta’ preċiżjoni għandu jsir fuq il-bażi ta’ previżjonijiet
tal-laboratorju individwali miksuba għall-20 Sustanza ta’ Kimika ta’
Referenza mil-laboratorji parteċipanti differenti.
F’dan il-kuntest, sekwenza ta’ sensiela ta’ testijiet tikkonsisti fi tliet sensi
liet ta’ testijiet indipendenti minn laboratorju wieħed għal sustanza kimika
tat-test waħda. Sekwenza sħiħa ta’ sensiela ta’ testijiet hija sekwenza ta’
sensiela ta’ testijiet minn laboratorju wieħed għal sustanza kimika tat-test
waħda fejn it-tliet sensiliet ta’ testijiet ikunu validi. Dan ifisser li kull
sensiela invalida tinvalida sekwenza sħiħa ta’ sensiela ta’ testijiet ta’ tliet
sensiliet.

Riproduċibbiltà fil-laboratorju
10. Il-valutazzjoni tar-riproduċibbiltà fil-laboratorju għandha turi konkordanza
ta’ klassifikazzjonijiet (Kategorija 2 jew Ebda Kategorija tal-UN GHS/EU
CLP) miksuba f’sensiliet ta’ testijiet differenti u indipendenti tal-20 Sustanza
Kimika ta’ Referenza f’laboratorju wieħed ugwali għal jew aktar (≥) minn
90 %.
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Riproduċibbiltà bejn il-laboratorji
11. Il-valutazzjoni tar-riproduċibbiltà bejn il-laboratorji mhijiex meħtieġa jekk ilmetodu propost se jintuża f’laboratorju wieħed biss. Għall-metodi li
għandhom jiġu ttrasferiti bejn il-laboratorji, il-konkordanza bejn il-klassifi
kazzjonijiet (Kategorija 2 jew Ebda Kategorija tal-UN GHS/EU CLP)
miksuba f’sensiliet ta’ testijiet differenti u indipendenti tal-20 Sustanza
Kimika ta’ Referenza preferibbilment minn mill-inqas tliet laboratorji
għandha tkun ugwali għal jew aktar (≥) minn 80 %.

Kapaċità ta’ previżjoni (preċiżjoni)
12. Il-preċiżjoni (sensittività, speċifiċità u preċiżjoni ġenerali) tal-metodu simili
jew immodifikat propost għandha tkun komparabbli jew aqwa minn dik talVRM, filwaqt li tiġi kkunsidrata informazzjoni addizzjonali relatata marrilevanza fl-ispeċijiet ta’ interess (Tabella 2). Is-sensittività għandha tkun
ugwali għal jew ogħla (≥) minn 80 % (2) (8) (23). Madankollu, hemm
restrizzjoni speċifika oħra li tapplika għas-sensittività tal-metodu in vitro
propost inkwantu żewġ sustanzi kimiċi tal-Kategorija 2 in vivo, 1-dekanol
u disulfur tad-di-n-propil, jistgħu jiġu kklassifikati ħażin bħala Ebda Kate
gorija minn aktar minn laboratorju wieħed parteċipant. L-ispeċifiċità
għandha tkun ugwali għal jew ogħla (≥) minn 70 % (2) (8) (23). Mhemmx
aktar restrizzjonijiet rigward l-ispeċifiċità tal-metodu in vitro propost, jiġi
fieri, kull laboratorju parteċipant jista’ jikklassifika ħażin kwalunkwe
sustanza kimika in vivo ta’ Ebda Kategorija sakemm l-ispeċifiċità finali
tal-metodu ta’ ttestjar tkun f’firxa aċċettabbli. L-preċiżjoni ġenerali għandha
tkun ugwali għal jew ogħla (≥) minn 75 % (2) (8) (23). Għalkemm issensittività tal-VRM ikkalkulata għall-20 Sustanza Kimika ta’ Referenza
elenkati fit-Tabella 1 hija ugwali għal 90 %, il-valur ta’ sensittività minimu
definit meħtieġ għal kwalunkwe metodu simili jew immodifikat sabiex ikun
ikkunsidrat validu huwa stabbilit għal 80 % minħabba li kemm 1-dekanol
(sustanza kimika marġinali) u disulfur tad-di-n-propil (negattiv falz talVRM) huma magħrufa li mhumiex irritanti fil-bnedmin (31) (32) (33),
għalkemm huma identifikati bħala irritanti fit-test fuq il-fenek. Minħabba
li l-mudelli tal-RhE huma bbażati fuq ċelloli ta’ oriġini mill-bniedem, jistgħu
jbassru dawn is-sustanzi kimiċi bħala mhux irritanti (Ebda Katergorija talUN GHS/EU CLP).

Tabella 2.
Valuri ta’ tbassir meħtieġa għas-sensittività, l-ispeċifiċità u l-preċiżjoni ġenerali għal kull
metodu simili jew immodifikat sabiex jiġi kkunsidrat validu.
Sensittività

Speċifiċità

Preċiżjoni Ġenerali

≥ 80 %

≥ 70 %

≥ 75 %

Kriterji ta’ Aċċettazzjoni tal-Istudju
13. Huwa possibbli li test wieħed jew aktar fuq sustanza kimika waħda jew
aktar ma jissodisfax/jissodisfawx il-kriterji ta’ aċċettazzjoni tat-test għat-test
u għas-sustanzi kimiċi ta’ kontroll jew ma jkunx/jkunux aċċettabbli għal
raġunijiet oħrajn. Biex dejta nieqsa tiġi kkumplimentata, għal kull sustanza
kimika ta’ test huwa ammissibbli għadd massimu ta’ żewġ testijiet oħrajn
(“ittestjar mill-ġdid”). B’mod aktar preċiż, minħabba li fil-każ tal-ittestjar
mill-ġdid il-PC u l-NC ukoll għandhom ikunu ttestjati fl-istess ħin, jista’ jsir
għadd massimu ta’ żewġ sensiliet ta’ testijiet oħra għal kull sustanza kimika
tat-test.

14. Huwa konċepibbli li anki wara l-ittestjar mill-ġdid, l-għadd minimu ta’ tliet
sensiliet ta’ testijiet validi meħtieġa għal kull sustanza kimika ttestjata ma
jinkisibx għal kull Sustanza Kimika ta’ Referenza f’kull laboratorju parteċi
pant, li jwassal għal matriċi tad-dejta mhux kompluta. F’dawn il-każijiet ittliet kriterji li ġejjin għandhom jiġu ssodisfati kollha sabiex il-ġabriet taddejta jitqiesu aċċettabbli:

1. Kull waħda mill-20 Sustanza Kimika ta’ Referenza għandu jkollha millinqas sekwenza waħda sħiħa ta’ sensiela ta’ testijiet.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 696
▼M3
2. F’kull wieħed minn mill-inqas tliet laboratorji parteċipanti, minimu ta’
85 % tas-sekwenzi tas-sensiliet ta’ testijiet għandhom ikunu sħaħ (għal
20 sustanza kimika, jiġifieri 3 sekwenzi ta’ sensiela ta’ testijiet invalidi
huma permessi f’laboratorju wieħed).
3. Minimu ta’ 90 % tas-sekwenzi kollha ta’ sensiliet ta’ testijiet minn millinqas tliet laboratorji għandhom ikunu sħaħ (għal 20 sustanza kimika
ttestjati fi tliet laboratorji; jiġifieri sitt sekwenzi ta’ sensiela ta’ testijiet
invalidi huma permessi b’kollox).

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 697
▼M7
B.47. METODU TAT-TEST TAL-OPAĊITÀ U L-PERMEABILITÀ TALKORNEA FIL-BOVINI GĦALL-IDENTIFIKAZZJONI TA' I)
SUSTANZI KIMIĊI LI JINDUĊU ĦSARA SERJA LILLGĦAJNEJN U II) SUSTANZI KIMIĊI LI MA JEĦTIĠUX
KLASSIFIKAZZJONI GĦAL IRRITAZZJONI TAL-GĦAJNEJN
JEW ĦSARA SERJA LILL-GĦAJNEJN
INTRODUZZJONI
Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linja gwida tat-test (TG) 437 talOECD (2013). Il-metodu tat-test tal-Opaċità u l-Permeabilità tal-Kornea filBovini ġie evalwat mill-Kumitat ta' Koordinazzjoni Interaġenzjali dwar il-Vali
dazzjoni ta' Metodi Alternattivi (ICCVAM), flimkien maċ-Ċentru Ewropew
għall-Validazzjoni ta' Metodi Alternattivi (ECVAM) u ċ-Ċentru Ġappuniż
għall-Validazzjoni ta' Metodi Alternattivi (JaCVAM), fl-2006 u l-2010 (1)(2).
Fl-ewwel evalwazzjoni, il-metodu ta' ttestjar tal-BCOP ġie evalwat għall-utilità
tiegħu sabiex jidentifika sustanzi kimiċi (sustanzi u taħlitiet) li jinduċu ħsara serja
lill-għajnejn (1). Fit-tieni evalwazzjoni, il-metodu ta' ttestjar tal-BCOP ġie
evalwat għall-utilità tiegħu sabiex jidentifika sustanzi kimiċi (sustanzi u taħlitiet)
mhux klassifikati għal irritazzjoni tal-għajnejn jew ħsara serja lill-għajnejn (2).
Id-database tal-validazzjoni tal-BCOP kien fiha 113-il sustanza u 100 taħlita
b'kollox (2)(3). Minn dawn l-evalwazzjonijiet u r-reviżjoni bejn il-pari tagħhom,
ġie konkluż li l-metodu ta' ttestjar jista' jidentifika kif suppost sustanzi kimiċi
(kemm sustanzi kif ukoll taħlitiet) li jinduċu ħsara serja lill-għajnejn (Kategorija
1) kif ukoll dawk li ma jeħtiġux klassifikazzjoni għal irritazzjoni tal-għajnejn jew
ħsara serja lill-għajnejn, kif definiti mis-Sistema Globalment Armonizzata talKlassifikazzjoni u l-Ittikettar ta' Sustanzi Kimiċi (GHS) (4) u r-Regolament
(KE) Nru 1272/2008 dwar il-Klassifikazzjoni, l-Ittikkettar u l-Imballaġġ tasSustanzi u t-Taħlitiet (CLP) (1) u, għaldaqstant, ġie approvat bħala xjentifikament
validu għal dawn iż-żewġ skopijiet. Ħsara serja lill-għajnejn hija l-produzzjoni ta'
tibdiliet fl-għajnejn, jew tnaqqis fiżiku serju tal-vista, wara li tiġi applikata
sustanza kimika fuq il-wiċċ quddiemi tal-għajn, li ma jkunux riversibbli fi
żmien 21 jum mill-applikazzjoni. Is-sustanzi kimiċi tat-test li jinduċu ħsara
serja lill-għajnejn huma klassifikati fil-Kategorija 1 tal-GHS tan-NU. Is-sustanzi
kimiċi mhux ikklassifikati għal irritazzjoni tal-għajnejn jew ħsara serja lill-għaj
nejn huma definiti bħala dawk li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti għall-klassifikaz
zjoni fil-Kategorija 1 jew 2 (2A jew 2B) tal-GHS tan-NU, jiġifieri huma msejħin
bħala Ebda Kategorija tal-GHS tan-NU. Dan il-metodu ta' ttestjar jinkludi l-użu
rakkomandat u l-limitazzjonijiet tal-metodu ta' ttestjar tal-BCOP fuq il-bażi talevalwazzjonijiet tiegħu. Id-differenzi ewlenin bejn il-verżjoni oriġinali tal-2009 u
l-verżjoni aġġornata tal-2013 tal-linja gwida tat-test tal-OECD jikkonċernaw, iżda
mhumiex limitati għal: l-użu tal-metodu ta' ttestjar tal-BCOP sabiex jidentifika
sustanzi kimiċi li ma jeħtiġux klassifikazzjoni skont il-GHS tan-NU (paragrafi 2
u 7); kjarifiki fuq l-applikabilità tal-metodu ta' ttestjar tal-BCOP għall-ittestjar ta'
alkoħols, ketoni u solidi (paragrafi 6 u 7) u ta' sustanzi u taħlitiet (paragrafu 8);
kjarifiki fuq kif għandhom jiġu testjati sustanzi tensjoattivi u taħlitiet li fihom
tensjoattivi (paragrafu 28); aġġornamenti u kjarifiki dwar il-kontrolli pożittivi
(paragrafi 39 u 40); aġġornament tal-kriterji dwar id-deċiżjoni tal-metodu ta'
ttestjar tal-BCOP (paragrafu 47); aġġornament tal-kriterji ta' aċċettazzjoni talistudju (paragrafu 48); aġġornament fl-elementi tar-rapport tat-test (paragrafu
49); aġġornament tal-Appendiċi 1 dwar id-definizzjonijiet; iż-żieda tal-Appendiċi
2 tal-kapaċità ta' previżjoni tal-metodu ta' ttestjar tal-BCOP skont id-diversi
sistemi ta' klassifikazzjoni; aġġornament tal-Appendiċi 3 fuq il-lista ta' sustanzi
kimiċi tal-profiċjenza; u aġġornament tal-Appendiċi 4 dwar l-apparat fejn titqie
għed il-kornea tal-BCOP (paragrafu 1) u dwar l-opaċitometru (paragrafi 2 u 3).

(1) Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta'
Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħli
tiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Rego
lament (KE) Nru 1907/2006, ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1
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Ġeneralment huwa aċċettat li, fil-futur qarib, ebda test in vitro tal-irritazzjoni talgħajnejn waħdu ma huwa sejjer ikun kapaċi jieħu post it-test Draize in vivo talgħajnejn sabiex ibassar il-medda sħiħa ta' irritazzjonijiet għal klassijiet ta'
sustanzi kimiċi differenti. Madankollu, taħlitiet strateġiċi ta' diversi metodi ta'
ttestjar alternattivi fi ħdan strateġija ta' ttestjar (sekwenzjali) jaf ikunu kapaċi
jieħdu post it-test Draize tal-għajnejn (5). L-approċċ minn Fuq għal Isfel (5)
huwa mfassal sabiex jintuża meta, fuq il-bażi tal-informazzjoni eżistenti, sustanza
kimika tkun mistennija li jkollha potenzjal għoli ta' irritazzjoni, filwaqt li lapproċċ minn Isfel għal Fuq (5) huwa mfassal sabiex jintuża meta, fuq il-bażi
tal-informazzjoni eżistenti, sustanza kimika ma tkunx mistennija tikkaġuna
biżżejjed irritazzjoni tal-għajnejn sabiex tkun teħtieġ li tiġi kklassifikata. Ilmetodu ta' ttestjar tal-BCOP huwa metodu ta' ttestjar in vitro li jista' jintuża
f'ċerti ċirkustanzi u fi ħdan limitazzjonijiet speċifiċi għall-klassifikazzjoni talperiklu għall-għajnejn u t-tikkettar ta' sustanzi kimiċi. Filwaqt li ma jitqiesx li
huwa validu bħala sostitut awtonomu għat-test in vivo tal-għajnejn fuq il-fniek, ilmetodu ta' ttestjar tal-BCOP huwa rakkomandat bħala pass inizjali fi ħdan stra
teġija ta' ttestjar, bħall-approċċ minn Fuq għal Isfel issuġġerit minn Scott et al.
(5) sabiex jiġu identifikati sustanzi kimiċi li jinduċu ħsara serja lill-għajnejn,
jiġifieri sustanzi kimiċi li jiġu klassifikati fil-Kategorija 1 tal-GHS tan-NU,
mingħajr ma jsiru iktar testijiet (4). Il-metodu ta' ttestjar tal-BCOP huwa rakko
mandat ukoll sabiex jidentifika sustanzi kimiċi li ma jeħtiġux klassifikazzjoni
għall-irritazzjoni tal-għajnejn jew ħsara serja lill-għajnejn, kif definiti mill-GHS
tan-NU (Ebda Kategorija tal-GHS tan-NU) (4) fi ħdan strateġija ta' ttestjar bħallapproċċ minn Isfel għal Fuq (5). Madankollu, sustanza kimika li mhijiex prevista
li tikkaġuna ħsara serja lill-għajnejn jew bħala mhux klassifikata għal irritazzjoni
tal-għajnejn/ħsara serja lill-għajnejn bil-metodu ta' ttestjar tal-BCOP tkun teħtieġ
iktar testijiet (in vitro u/jew in vivo) sabiex tistabbilixxi klassifikazzjoni definit
tiva.

L-għan ta' dan il-metodu ta' ttestjar huwa li jiddeskrivi l-proċeduri użati għallevalwazzjoni tal-potenzjal li sustanza kimika tat-test tikkawża periklu għallgħajen kif imkejjel mill-ħila tagħha li tinduċi opaċità jew żieda fil-permeabilità
f'kornea bovina iżolata. L-effetti tossiċi għall-kornea jitkejlu bi: (i) trażmissjoni
mnaqqsa tad-dawl (opaċità), u (ii) żieda fil-passaġġ tal-kulurant fluworexxein tassodju (permeabilità). Il-valutazzjonijiet tal-opaċità u l-permeabilità tal-kornea
wara esponiment għas-sustanza kimika tat-test jingħaqdu għall-kisba ta' Punteġġ
tal-Irritazzjoni In Vitro (IVIS), li jintuża sabiex jiġi kklassifikat il-livell ta' irritaz
zjoni tas-sustanza kimika tat-test.

Id-definizzjonijiet huma pprovduti fl-Appendiċi 1.

KUNSIDERAZZJONIJIET U LIMITAZZJONIJIET INIZJALI
Dan il-metodu ta' ttestjar huwa bbażat fuq il-protokoll tal-metodu ta' ttestjar talBCOP tal-ICCVAM (6)(7), li oriġinarjament kien żviluppat minn informazzjoni
miksuba mill-Istitut għall-protokoll tax-Xjenzi in vitro (IIVS) u l-Protokoll 124
tal-INVITTOX (8). Dan tal-aħħar jirrappreżenta l-protokoll użat għall-istudju ta'
prevalidazzjoni sponsorjat mill-Komunità Ewropea li sar fl-1997-1998. Dawn iżżewġ protokolli kienu bbażati fuq il-metodu ta' ttestjar tal-BCOP irrapportat
għall-ewwel darba minn Gautheron et al. (9).

Il-metodu ta' ttestjar tal-BCOP jista' jintuża sabiex jidentifika sustanzi kimiċi li
jinduċu ħsara serja lill-għajnejn kif definiti mill-GHS tan-NU, jiġifieri sustanzi
kimiċi li jiġu klassifikati taħt il-Kategorija 1 tal-GHS tan-NU (4). Meta jintuża
għal dan il-għan, il-metodu ta' ttestjar tal-BCOP għandu preċiżjoni kumplessiva
ta' 79 % (150/191), rata ta' foloz pożittivi ta' 25 % (32/126), rata ta' foloz negat
tivi ta' 14 % (9/65), meta mqabbel mad-dejta tal-metodu ta' ttestjar in vivo talgħajnejn tal-fniek ikklassifikat skont is-sistema ta' klassifikazzjoni tal-GHS tanNU (3) (ara l-Appendiċi 2, Tabella 1). Meta s-sustanzi kimiċi tat-test fi ħdan ċerti
klassijiet ta' sustanzi kimiċi (jiġifieri alkoħols, ketoni) jew fiżiċi (jiġifieri solidi)
jiġu esklużi mid-database, il-metodu ta' ttestjar tal-BCOP għandu preċiżjoni
kumplessiva ta' 85 % (111/131), rata ta' foloz pożittivi ta' 20 % (16/81), rata
ta' foloz negattivi ta' 8 % (4/50) għas-sistema ta' klassifikazzjoni tal-GHS tanNU (3). In-nuqqasijiet potenzjali tal-metodu ta' ttestjar tal-BCOP meta jintuża
sabiex jidentifika sustanzi kimiċi li jinduċu ħsara serja lill-għajnejn (Kategorija 1
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tal-GHS tan-NU) huma bbażati fuq ir-rati għoljin ta' foloz pożittivi għal alkoħols
u ketoni u r-rata għolja ta' foloz negattivi għal solidi osservati fid-database dwar
il-validazzjoni (1)(2)(3). Madankollu, peress li mhux l-alkoħols u l-ketoni kollha
huma mbassra b'mod eċċessiv mill-metodu ta' ttestjar tal-BCOP u wħud huma
mbassrin kif suppost bħala Kategorija 1 tal-GHS tan-NU, dawn iż-żewġ gruppi
funzjonali organiċi ma jitqisux li jaqgħu barra mid-dominju ta' applikabilità talmetodu ta' ttestjar. Huwa f'idejn l-utent ta' dan il-metodu ta' ttestjar li jiddeċiedi
jekk previżjoni eċċessiva possibbli ta' alkoħol jew keton tistax tiġi aċċettat jew
jekk għandhomx isiru iktar testijiet f'approċċ tal-piż tal-evidenza. Rigward ir-rati
ta' foloz negattivi għas-solidi, ta' min jinnota li s-solidi jistgħu jwasslu għal
kundizzjonijiet varjabbli u ta' esponiment estrem fit-test Draize in vivo tal-irritaz
zjoni tal-għajnejn, li jitsgħu jirriżultaw fi previżjonijiet irrilevanti tal-potenzjal ta'
irritazzjoni veru tagħhom (10). Ta' min jinnota wkoll li l-ebda wieħed mill-foloz
negattivi identifikati fid-database tal-validazzjoni tal-ICCVAM (2)(3), fil-kuntest
ta' identifikazzjoni tas-sustanzi kimiċi li jinduċu ħsara serja lill-għajnejn (Kate
gorija 1 tal-GHS tan-NU), ma rriżulta f'IVIS ≤ 3, li huwa l-kriterju użat sabiex
sustanza kimika tat-test tiġi identiifkata bħala Ebda Kategorija tal-GHS tan-NU.
Barra minn hekk, f'dan il-kuntest il-foloz negattivi tal-BCOP mhumiex kritiċi
peress li s-sustanzi kimiċi kollha tat-test li jipproduċu 3 < IVIS ≤ 55 imbagħad
jiġu ttestjati b'testijiet in vitro validati adegwatament oħrajn, jew bħala l-aħħar
alternattiva fil-fniek, skont ir-rekwiżiti regolatorji, bl-użu ta' strateġija ta' ttestjar
sekwenzjali f'approċċ tal-piż tal-evidenza. Peress li ċerti sustanzi kimiċi solidi
huma previsti kif suppost mill-metodu ta' ttestjar tal-BCOP bħala Kategorija 1
tal-GHS tan-NU, dan l-istat fiżiku lanqas ma jitqies li ma jaqax taħt id-dominju
tal-applikabilità tal-metodu ta' ttestjar. L-investigaturi għandhom jikkunsidraw
jużaw dan il-metodu ta' ttestjar għat-tipi kollha ta' sustanzi kimiċi, f'liema każ
IVIS > 55 għandu jiġi aċċettat bħala indikatur ta' rispons inkluża ħsara serja lillgħajnejn li għandu jiġi klassifikat bħala Kategorija 1 tal-GHS tan-NU mingħajr
ma jsiru iktar testijiet. Madankollu, kif diġà ntqal, riżultati pożittivi miksuba blalkoħols jew il-ketoni għandhom jiġu interpretati b'ċerta kawtela minħabba
potenzjal ta' tbassir żejjed.

Il-metodu ta' ttestjar tal-BCOP jista' jintuża wkoll sabiex jidentifika sustanzi
kimiċi li ma jeħtiġux klassifikazzjoni għall-irritazzjoni tal-għajnejn jew ħsara
serja lill-għajnejn, skont is-sistema ta' klassifikazzjoni tal-GHS tan-NU (4).
Meta jintuża għal dan il-għan, il-metodu ta' ttestjar tal-BCOP għandu preċiżjoni
kumplessiva ta' 69 % (135/196), rata ta' foloz pożittivi ta' 69 % (61/89), rata ta'
foloz negattivi ta' 0 % (0/107), meta mqabbel mad-dejta tal-metodu ta' ttestjar in
vivo tal-għajnejn tal-fniek ikklassifikat skont is-sistema ta' klassifikazzjoni talGHS tan-NU (3) (ara l-Appendiċi 2, Tabella 2). Ir-rata ta' foloz pożittivi miksuba
(sustanzi kimiċi ta' Ebda Kategorija tal-GNS tan-NU li in vivo jipproduċi IVIS >
3, ara l-paragrafu 47) hija konsiderevolment għolja, iżda mhijiex kritika f'dan ilkuntest peress li s-sustanzi kimiċi kollha tat-test li jipproduċu 3 < IVIS ≤ 55
imbagħad jiġu ttestjati b'testijiet in vitro validati adegwatament oħrajn, jew bħala
l-aħħar alternattiva fil-fniek, skont ir-rekwiżiti regolatorji, bl-użu ta' strateġija ta'
ttestjar sekwenzjali f'approċċ tal-piż tal-evidenza. Il-metodu ta' ttestjar tal-BCOP
ma juri ebda nuqqas speċifiku għall-ittestjar ta' alkoħols, ketoni u solidi meta liskop ikun li jiġu identifikati sustanzi kimiċi li ma jeħtiġux klassifikazzjoni għallirritazzjoni tal-għajnejn jew ħsara serja lill-għajnejn (Ebda Kategorija tal-GHS
tan-NU) (3). L-investigaturi għandhom jikkunsidraw jużaw dan il-metodu ta'
ttestjar għat-tipi kollha ta' sustanzi kimiċi, f'liema każ riżultat negattiv (IVIS ≤
3) għandu jiġi aċċettat bħala indikatur li ma hemm bżonn ta' ebda klassifikaz
zjoni (Ebda Kategorija tal-GHS tan-NU). Peress li l-metodu ta' ttestjar tal-BCOP
jista' jidentifika korrettament 31 % biss mis-sustanzi kimiċi li ma jeħtiġux klas
sifikazzjoni għall-irritazzjoni tal-għajnejn jew ħsara serja lill-għajnejn, dan ilmetodu ta' ttestjar ma għandux ikun l-ewwel għażla sabiex jinbeda approċċ
minn Isfel għal Fuq (5), jekk ikun hemm metodi in vitro validati u aċċettati
oħrajn b'sensittività għolja simili iżda speċifiċità għolja għad-dispożizzjoni.
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Id-database tal-validazzjoni tal-BCOP kien fiha 113-il sustanza u 100 taħlita
b'kollox (2)(3). Għaldaqstant, il-metodu ta' ttestjar tal-BCOP jitqies applikabbli
għall-ittestjar taż-żewġ sustanzi u taħlitiet.

Il-metodu ta' ttestjar tal-BCOP mhuwiex rakkomandat għall-identifikazzjoni ta'
sustanzi kimiċi tat-test li għandhom jiġu klassifikati bħala irritanti għall-għajnejn
(Kategorija 2 jew Kategorija 2A tal-GHS tan-NU) jew sustanzi kimiċi tat-test li
għandhom jiġu klassifikati bħala ftit irritanti għall-għajnejn (Kategorija 2B talGHS tan-NU) minħabba n-numru konsiderevoli ta' sustanzi kimiċi tal-Kategorija
1 tal-GHS tan-NU bħala sustanzi kimiċi tal-Kategorija 2, 2A jew 2B tal-GHS
tan-NU u ta' Ebda Kategorija tal-GHS tan-NU sovraklassifikati bħala Kategorija
2, 2A jew 2B tal-GHS tan-NU(2)(3). Għal dan il-għan, jista' jkun hemm bżonn li
jsiru iktar testijiet b'metodu xieraq ieħor.

Il-proċeduri kollha li jinvolvu għajnejn bovini u korneji bovini għandhom isegwu
r-regolamenti u l-proċeduri applikabbli tal-istallazzjoni tal-ittestjar f'dak li għandu
x'jaqsam mal-manipulazzjoni ta' materjali dderivati mill-annimali, li jinkludu,
iżda li mhumiex limitati għal, tessuti u fluwidi tat-tessuti. Huwa rakkomandat
li jittieħdu l-prekawzjonijiet universali tal-laboratorju (11).

Filwaqt li l-metodu ta' ttestjar tal-BCOP ma jqisx feriti konġuntivali u iridali,
jindirizza l-effetti korneali, li huma kawża primarja tal-klassifikazzjoni in vivo
meta titqies il-klassifikazzjoni tal-GHS tan-NU. Ir-reversibilità tal-feriti korneali
ma tistax tiġi evalwata per se fil-metodu ta' ttestjar tal-BCOP. Ġie propost,
abbażi ta' studji fuq għajnejn il-fniek, li valutazzjoni tal-fond inizjali tal-ferita
fil-kornea tista' tintuża sabiex jiġu identifikati xi tipi ta' effetti riversibbli (12).
Madankollu, hemm bżonn ta' iktar għarfien xjentifiku sabiex nifhmu kif iseħħu
effetti irreversibbli mhux marbtin ma' ferita inizjali ta' livell għoli. Fl-aħħar nett,
il-metodu ta' ttestjar tal-BCOP ma jippermettix li ssir valutazzjoni tal-potenzjal
għal tossiċità sistemika assoċjata ma' esponiment okulari.

Dan il-metodu ta' ttestjar sejjer jiġi aġġornat kull ċertu żmien iktar ma jkun
hemm informazzjoni u dejta ġodda kkunsidrati. Pereżempju, l-istopatoloġija
tista' tkun potenzjalment siewja meta jkun hemm bżonn ta' karatterizzazzjoni
iktar kompluta tal-ħsara fil-kornea. Ki spjegat fid-Dokument ta' Gwida talOECD Nru 160 (13), dawk li jużawh huma mħeġġin jippreservaw il-kornei u
jħejju kampjuni għall-istopatoloġija li jistgħu jintużaw sabiex jiġu żviluppati
database u kriterji dwar id-deċiżjonijiet li jistgħu jkomplu jtejbu l-preċiżjoni ta'
dan il-metodu ta' ttestjar.

Għal kwalunkwe laboratorju li inizjalment jistabbilixxi dan il-metodu ta' ttestjar,
għandhom jintużaw is-sustanzi kimiċi tal-profiċjenza pprovduti fl-Appendiċi 3.
Laboratorju jista' juża dawn is-sustanzi kimiċi sabiex juri l-kompetenza teknika
tiegħu fit-twettiq tal-metodu ta' ttestjar tal-BCOP qabel ma jissottometti dejta talmetodu ta' ttestjar tal-BCOP għall-finijiet tal-klassifikazzjoni regolatorja talperikli.

IL-PRINĊIPJU TAT-TEST
Il-metodu ta' ttestjar tal-BCOP huwa mudell organotipiku li jipprovdi manutenz
joni fuq perjodu qasir tal-funzjoni fiżjoloġika u bijokimika normali tal-kornea talbovini in vitro. F'dan il-metodu ta' ttestjar, il-ħsara mis-sustanza kimika tat-test
tiġi vvalutata minn kejl kwantitattiv ta' bidliet fl-opaċità u l-permeabilità talkornea permezz ta' opaċitometru u spettrofotometru ta' dawl viżibbli, rispettiva
ment. Iż-żewġ tipi ta' kejl jintużaw sabiex jiġi kkalkolat IVIS, li jintuża sabiex
tiġi assenjata kategorija ta' klassifikazzjoni tal-periklu ta' irritazzjoni in vitro għattbassir tal-potenzjal ta' irritazzjoni okulari tas-sustanza kimika tat-test in vivo (ara
l-Kriterji tad-Deċiżjoni fil-paragrafu 48).

Il-metodu ta' ttestjar tal-BCOP juża kornei iżolati mill-għajnejn ta' bhejjem li
jkunu għadhom kemm inqatlu. L-opaċità tal-kornea titkejjel b'mod kwantitattiv
bħala l-ammont ta' trażmissjoni ta' dawl minn ġol-kornea. Il-permeabilità titkejjel
b'mod kwantitattiv bħala l-ammont ta' żebgħa fluworexxeina tas-sodju li jgħaddi
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min-naħa għall-oħra tal-ħxuna kollha tal-kornea, kif individwat fil-medium filkavità posterjuri. Is-sustanzi kimiċi tat-test, li jiġu introdotti fil-kavità anterjuri
tal-apparat fejn titqiegħed il-kornea, jiġu applikati fis-superfiċje tal-epitelju talkornea. L-Appendiċi 4 tipprovdi deskrizzjoni u dijagramma tal-apparat fejn titqie
għed il-kornea użat fil-metodu ta' ttestjar tal-BCOP. L-apparat fejn titqiegħed ilkornea jista' jinxtara minn sorsi differenti jew jista' jinbena.
Is-Sors u l-Età tal-Għajnejn tal-Bovini u l-Għażla tal-Ispeċijiet tal-Annimali
Bhejjem mibgħuta l-biċċeriji tipikament jinqatlu jew għall-konsum mill-bniedem
jew inkella għal użi kummerċjali oħrajn. Bħala sors ta' korneji għall-użu filmetodu ta' ttestjar tal-BCOP jintużaw biss l-annimali b'saħħithom li jitqiesu
xierqa sabiex jidħlu fil-katina alimentari tal-bniedem. Minħabba li l-bhejjem
għandhom skala wiesgħa ta' piżijiet, skont ir-razza, l-età u s-sess, mhemmx piż
irrakkomandat għall-annimal meta jiġi biex jinqatel.
Meta jintużaw għajnejn minn annimali ta' età differenti jistgħu jirriżultaw varjaz
zjonijiet fid-dimensjonijiet tal-kornea. Korneji b'dijametru orizzontali > 30.5 mm
u valuri tal-ħxuna ċentrali tal-kornea (CCT) ≥ 1 100 μm ġeneralment jinkisbu
minn bhejjem li jkollhom aktar minn tmien snin, filwaqt li dawk b'dijametru
orizzontali < 28.5 mm u CCT < 900 μm ġeneralment jinkisbu minn bhejjem li
jkollhom anqas minn ħames snin (14). Minħabba f'hekk, tipikament ma jintu
żawx għajnejn minn bhejjem li jkollhom aktar minn 60 xahar. Għajnejn minn
bhejjem li jkollhom anqas minn 12-il xahar tradizzjonalment ma ntużawx għaliex
l-għajnejn ikunu għadhom qegħdin jiżviluppaw u l-ħxuna tal-kornea u d-dija
metru tal-kornea jkunu iżgħar b'mod konsiderevoli minn dawk irrapportati għallgħajnejn mill-bhejjem adulti. Madankollu, l-użu ta' kornei minn annimali żgħar
(jiġifieri ta' età minn 6 xhur sa 12-il xahar) huwa permess minħabba li hemm xi
vantaġġi, bħal pereżempju disponibilità akbar, skala dejqa ta' etajiet, u inqas
perikli marbuta ma' esponiment potenzjali tal-ħaddiema għall-Enċefalopatija
Sponġiforma Bovina (15). Minħabba li aktar evalwazzjoni tal-effett tad-daqs
jew il-ħxuna tal-kornea fuq is-sensibilità għal sustanzi kimiċi korrużivi u irritanti
tkun utli, l-utenti huma mħeġġin jirrapportaw stima tal-età u/jew il-piż tal-anni
mali li jipprovdu l-korneji użati fi studju.
Ġbir u Trasport tal-Għajnejn lejn il-Laboratorju
L-għajnejn jinġabru mill-impjegati tal-biċċerija. Sabiex jiġu minimizzati l-ħsara
mekkanika u tipi oħrajn ta' ħsara lill-għajnejn, l-għajnejn għandhom jiġu enuk
leati mill-iktar fis wara l-mewt u jitkessħu minnufih wara l-enukleazzjoni u matul
it-trasport. Sabiex jiġi evitat l-esponiment tal-għajnejn għal sustanzi kimiċi
potenzjalment irritanti, il-ħaddiema tal-biċċerija ma għandhomx jużaw deterġent
meta jlaħalħu ras l-annimal.
L-għajnejn għandhom jingħaddsu kompletament f'Soluzzjoni tal-Melħ Ekwili
brata mkessħa ta' Hanks, (Hanks' Balanced Salt Solution, HBSS) f'reċipjent ta'
daqs adattat, u ttrasportati lejn il-laboratorju b'mod li kemm jista' jkun inaqqas iddeterjorament u/jew il-kontaminazzjoni mill-batterji. Minħabba li l-għajnejn
jinġabru waqt il-proċess tal-qatla, dawn jistgħu jiġu esposti għad-demm u għal
materjali bijoloġiċi oħrajn, inklużi batterji u mikroorganiżmi oħrajn. Għalhekk
huwa importanti li jiġi żgurat li r-riskju ta' kontaminazzjoni jitnaqqas kemm jista'
jkun (eż. billi r-reċipjent li jkun fih l-għajnejn jinżamm fuq silġ imxarrab, billi
jiżdiedu antibijotiċi fl-HBSS li tintuża għall-ħżin tal-għajnejn waqt it-trasport [eż.
100 IU/mL ta' peniċillina u 100 μg/ml ta' streptomiċina]).
L-intervall tal-ħin li jgħaddi minn meta jinġabru l-għajnejn u l-użu tal-kornei filBCOP għandu jitnaqqas kemm jista' jkun (tipikament għandhom jinġabru u
jintużaw fl-istess ġurnata) u għandu jintwera li dan ma jikkompromettix ir-riżul
tati tal-assaġġ. Dawn ir-riżultati huma bbażati fuq il-kriterji tal-għażla għall-għaj
nejn, kif ukoll ir-risponsi tal-kontrolli pożittivi u negattivi. L-għajnejn kollha
użati fl-assaġġ għandhom ikunu mill-istess grupp ta' għajnejn miġbura f'ġurnata
speċifika.
Il-Kriterji tal-Għażla għall-Għajnejn Użati fil-Metodu ta' Ttestjar tal-BCOP
Malli jaslu fil-laboratorju, l-għajnejn jiġu eżaminati bir-reqqa għad-difetti inklużi
żieda fl-opaċità, grif u neovaskularizzazzjoni. Għandhom jintużaw biss il-korneji
minn għajnejn li ma jkollhom l-ebda difett ta' dan it-tip.
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Il-kwalità ta' kull kornea tiġi evalwata wkoll fi stadji li jiġu aktar 'il quddiem flassaġġ. Korneji li għandhom opaċità ikbar minn seba' unitajiet tal-opaċità jew
ekwivalenti għall-opaċitometru u apparati fejn titqiegħed il-kornea wara perjodu
ta' ekwilibrazzjoni inizjali ta' siegħa għandhom jintremew (NOTA: l-opaċitometru
għandu jiġi kkalibrat bi standards tal-opaċità li jintużaw sabiex jiġu stabbiliti lunitajiet tal-opaċità, ara l-Appendiċi 4).

Kull grupp tat-trattament (sustanza kimika tat-test, kontrolli negattivi u pożittivi
paralleli) jikkonsisti minn minimu ta' tliet għajnejn. Fil-metodu ta' ttestjar talBCOP għandhom jintużaw tliet korneji għall-kontroll negattiv. Minħabba li lkorneji kollha jinqatgħu barra mill-globu sħiħ, u jitqiegħdu fil-kavitajiet talkorneji, il-manipulazzjoni tagħhom tista' tirriżulta f'artefatti fil-valuri tal-opaċità
u l-permeabilità tal-korneji individwali (inkluż il-kontroll negattiv). Barra minn
hekk, il-valuri tal-opaċità u l-permeabilità mill-korneji tal-kontroll negattiv
jintużaw biex jikkoreġu l-valuri tal-opaċità u l-permeabilità tal-kornei ttrattati
bis-sustanza kimika tat-test u l-kornei ttrattati bil-kontroll pożittiv fil-kalkoli
tal-IVIS.

PROĊEDURA
Preparazzjoni tal-Għajnejn
Korneji li ma jkollhom l-ebda difett jiġu dissezzjonati b'tali mod li jibqa' minn 2
sa 3 mm ta' xifer tal-isklerotika sabiex jgħin il-manipulazzjoni sussegwenti, u dan
isir b'attenzjoni sabiex tiġi evitata kwalunkwe ħsara fl-epitelju u l-endotelju.
Korneji iżolati jitqiegħdu f'apparat fejn titqiegħed il-kornea ddisinjat speċjalment
għal dan il-għan li jikkonsisti f'kavitajiet anterjuri u posterjuri, li jkunu f'kuntatt
mal-ġenb epiteljali u l-ġenb endoteljali tal-kornea, rispettivament. Iż-żewġ kavi
tajiet jimtlew sax-xifer bil-Medium Essenzjali Minimu ta' Eagle (Eagle's
Minimum Essential Medium, EMEM) mingħajr fenol aħmar (l-ewwel il-kavità
posterjuri), filwaqt li jiġi żgurat li ma jifformawx bżieżaq. L-apparat imbagħad
jiġi kkalibrat għal tal-anqas siegħa f'temperatura ta' 32 ± 1 °C sabiex il-korneji
jekwilibraw mal-medium u jiksbu kemm jista' jkun possibbli attività metabolika
normali (it-temperatura approssimattiva tas-superfiċje tal-kornea in vivo hija
32 °C).

Wara l-perjodu ta' ekwilibrazzjoni, EMEM frisk, mingħajr fenol aħmar u
msaħħan minn qabel jiżdied fiż-żewġ kavitajiet u jittieħed l-ewwel qari tal-valuri
tal-opaċità għal kull kornea. Kwalunkwe kornea li turi ħsara makroskopika fittessut (eż. grif, pigmentazzjoni, neovaskularizzazzjoni) jew opaċità ikbar minn
seba' unitajiet tal-opaċità jew ekwivalenti għall-opaċitometru u l-apparati fejn
titqiegħed il-kornea użati jintremew. Tal-inqas tliet korneji jintgħażlu bħala
korneji tal-kontroll negattiv (jew solvent). Imbagħad, il-korneji li jifdal jiġu ddis
tribwiti fi grupp tat-trattament u tal-kontroll pożittiv.

Minħabba li l-kapaċità tas-sħana tal-ilma hija ogħla minn dik tal-arja, l-ilma
jipprovdi kundizzjonijiet ta' temperatura aktar stabbli għall-inkubazzjoni. Għal
hekk, huwa rrakkomandat l-użu ta' banju tal-ilma sabiex l-apparat fejn titqiegħed
il-kornea u l-kontenut tiegħu jinżammu f'temperatura ta' 32 ± 1 °C. Madankollu,
jistgħu jintużaw ukoll inkubaturi tal-arja, filwaqt li jittieħdu prekawzjonijiet
sabiex tinżamm l-istabilità tat-temperatura (eż., billi l-apparat u l-media jissaħħnu
minn qabel).

Applikazzjoni tas-sustanza kimika tat-test
Jintużaw żewġ protokolli ta' trattament, wieħed għal-likwidi u l-aġenti tensjoattivi
(solidi jew likwidi), u ieħor għal solidi li mhumiex aġenti tensjoattivi.

Il-likwidi jiġu ttestjati meta ma jkunux dilwiti. Semisolidi, kremi u x-xema'
tipikament jiġu ttestjati bħala likwidi. Sustanzi tensjoattivi puri jiġu ttestjati
f'konċentrazzjoni ta' 10 % w/v f'soluzzjoni tal-klorur tas-sodju ta' 0.9 %, ilma
distillat, jew solvent ieħor li jkun intwera li ma għandu l-ebda effetti avversi
fuq is-sistema tat-test. Għandha tiġi pprovduta ġustifikazzjoni xierqa għal
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konċentrazzjonijiet ta' dilwizzjoni alternattivi. Taħlitiet li fihom aġenti tensjoattivi
jistgħu jiġu ttestjati mhux dilwiti jew dilwiti f'konċentrazzjoni xierqa skont ixxenarju tal-esponiment rilevanti in vivo. Għandha tiġi pprovduta ġustifikazzjoni
xierqa għall-konċentrazzjoni ttestjata. Il-kornei jiġu esposti għal-likwidi u l-aġenti
tensjoattivi għal 10 minuti. L-użu ta' ħinijiet oħrajn ta' esponiment għandu jkun
ibbażat fuq raġuni xjentifika xierqa. Jekk jogħġbok ara l-Appendiċi 1 għal defi
nizzjoni ta' taħlita tensjoattiva u taħlita li fiha aġent tensjoattiv.

Solidi li mhumiex aġenti tensjoattivi tipikament jiġu ttestjati bħala soluzzjonijiet
jew sospensjonijiet f'konċentrazzjoni ta' 20 % w/v f'soluzzjoni tal-klorur tas-sodju
ta' 0.9 %, ilma distillat, jew solvent ieħor li jkun intwera li ma għandu l-ebda
effetti avversi fuq is-sistema tat-test. F'ċerti ċirkostanzi u b'ġustifikazzjoni xjenti
fika xierqa, is-solidi jistgħu jiġu ttestjati puri b'applikazzjoni diretta fuq is-super
fiċje tal-kornea permezz tal-metodu tal-kavità miftuħa (ara l-paragrafu 32). Ilkorneji jiġu esposti għas-solidi għal erba' sigħat, iżda bħalma jsir għal-likwidi u laġenti tensjoattivi, jistgħu jintużaw ħinijiet ta' esponiment alternattivi fuq il-bażi
ta' raġuni xjentifika xierqa.

Jistgħu jintużaw metodi ta' trattament differenti, skont in-natura fiżika u l-karat
teristiċi kimiċi (eż. solidi, likwidi, likwidi viskużi jew mhux viskużi) tas-sustanza
kimika tat-test. Il-fattur kritiku huwa li jiġi żgurat li s-sustanza kimika tat-test
tkopri b'mod xieraq is-superfiċje tal-epitelju u li titneħħa b'mod xieraq waqt listadji tat-tlaħliħ. Metodu tal-kavità magħluqa tipikament jintuża għal sustanz
kimiċi tat-test li jvarjaw minn likwidi mhux viskużi għal likwidi viskużi ftit,
filwaqt li metodu tal-kavità miftuħa tipikament jintuża għal sustanzi tat-test li
jvarjaw minn likwidi semiviskużi għal likwidi viskużi u għal solidi puri.

Fil-metodu tal-kavità magħluqa, ammont tas-sustanza kimika tat-test (750 μl) li
jkun biżżejjed biex ikopri l-kavità anterjuri jiġi introdott minn ġot-toqob taddożaġġ fuq is-superfiċje ta' fuq tal-kavità, u t-toqob sussegwentement jiġu ssiġil
lati bit-tappieri tal-kavità waqt l-esponiment. Huwa importanti li jiġi żgurat li kull
kornea tiġi esposta għas-sustanza kimika tat-test għall-intervall tal-ħin xieraq.

Fil-metodu tal-kavità miftuħa, iċ-ċirku li jsakkar it-tieqa u t-tieqa tal-ħġieġ
jitneħħew mill-kavità anterjuri qabel ma jibda t-trattament. Il-kontroll jew issustanza kimika tat-test (750 μl, jew biżżejjed sustanza kimika tat-test biex
tiksi l-kornea għalkollox) jiġu applikati direttament fuq is-superfiċje tal-epitelju
tal-kornea permezz ta' mikropipetta. Jekk ikun diffiċli li tuża l-pipetta għassustanza kimika tat-test, is-sustanza kimika tat-test tista' tiġi kkargata bil-pressa
f'pipetta bi spostament pożittiv sabiex tgħin fid-dożaġġ. Il-ponta tal-pipetta bi
spostament pożittiv, tiddaħħal fil-ponta tad-distribuzzjoni tas-siringa sabiex ilmaterjal ikun jista' jinġibed fil-ponta tal-pipetta taħt pressjoni. Imbagħad jeħtieġ
li l-pistun tal-pipetta jinġibed 'il fuq fl-istess waqt li l-pistun tas-siringa jingħafas
'l isfel. Jekk fil-ponta tal-pipetta jiffurmaw xi bżieżaq tal-arja, is-sustanza kimika
tat-test għandha titneħħa (tinħareġ 'il barra) u l-proċess jiġi ripetut sa mal-ponta
timtela mingħajr ma jkun hemm bżieżaq tal-arja. Jekk ikun meħtieġ, tista' tintuża
siringa normali (mingħajr labra) minħabba li din tippermetti l-kejl ta' volum
akkurat tas-sustanza kimika tat-test u applikazzjoni eħfef fuq is-superfiċje talepitelju tal-kornea. Wara d-dożaġġ, it-tieqa tal-ħġieġ terġa' titqiegħed fuq il-kavità
anterjuri biex terġa' tinħoloq sistema magħluqa.

Inkubazzjoni ta' Wara l-Esponiment
Wara l-perjodu ta' esponiment, is-sustanza kimika tat-test, is-sustanza kimika talkontroll negattiv, jew tal-kontroll pożittiv jitneħħew mill-kavità anterjuri u lepitelju jinħaslu tal-inqas tliet darbiet (jew sakemm ma tkun tista' tiġi osservata
l-ebda evidenza viżiva tas-sustanza kimika tat-test) bl-EMEM (li jkun fih il-fenol
aħmar). Medium li jkun fih il-fenol aħmar jintuża għat-tlaħliħ minħabba li bidla
fil-kulur tal-fenol aħmar tista' tiġi mmonitorjata sabiex tiġi ddeterminata l-effi
kaċja tat-tlaħliħ ta' sustanzi kimiċi tat-test aċidużi jew alkalini. Il-korneji jinħaslu
aktar minn tliet darbiet jekk il-fenol aħmar jibqa' jibdel il-kulur (isfar jew vjola),
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jew is-sustanza kimika tat-test tkun għadha viżibbli. Ladarba l-medium ma
jibqagħlux sustanza kimika tat-test, il-kornei jitlaħalħu għall-aħħar darba blEMEM (mingħar fenol aħmar). L-EMEM (mingħajr fenol aħmar) jintuża għallaħħar tlaħliħa sabiex jiġi żgurat li l-fenol aħmar jitneħħa kompletament millkavità anterjuri qabel ma titkejjel l-opaċità. Imbagħad il-kavità anterjuri terġa'
timtela b'EMEM frisk mingħajr fenol aħmar.
Għal-likwidi jew l-aġenti tensjoattivi, wara t-tlaħliħ, il-korneji jiġu inkubati għal
sagħtejn oħra f'temperatura ta' 32 ± 1 °C. F'ċerti ċirkostanzi ħin itwal ta' inku
bazzjoni wara l-esponiment jista' jkun utli u jista' jiġi kkunsidrati fuq bażi ta' każ
b'każ. Korneji ttrattati b'solidi jitlaħalħu kompletament fi tmiem il-perjodu talesponiment li jdum erba' sigħat, iżda ma jeħtiġux aktar inkubazzjoni.
Fi tmiem il-perjodu ta' inkubazzjoni wara l-esponiment għal-likwidi u l-aġenti
tensjoattivi u fi tmiem il-perjodu tal-esponiment ta' erba' sigħat għas-solidi li
mhumiex aġenti tensjoattivi, jiġu rreġistrati l-opaċità u l-permeabilità ta' kull
kornea. Barra minn hekk, kull kornea tiġi osservata b'mod viżiv u l-osservaz
zjonijiet pertinenti jiġu rreġistrati (eż. tqaxxir tat-tessuti, sustanza kimika tat-test
residwa, opaċità mhux uniformi). Dawn l-osservazzjonijiet jistgħu jkunu impor
tanti għaliex jistgħu jiġu riflessi minn varjazzjonijiet fil-qari tal-valuri tal-opaċi
tometru.
Sustanzi Kimiċi tal-Kontroll
Kontrolli negattivi jew tas-solvent/tal-veikolu u kontrolli pożittivi paralleli jiġu
inklużi f'kull esperiment.
Meta sustanza likwida tiġi ttestjata f'100 %, kontroll negattiv (eż., soluzzjoni talklorur tas-sodju ta' 0.9 % jew ilma distillat) jiġi inkluż fil-metodu ta' ttestjar talBCOP sabiex ikunu jistgħu jiġu individwati bidliet mhux speċifiċi fis-sistema tattest u sabiex tiġi pprovduta linja ta' bażi għall-punti ta' tmiem tal-assaġġ. Dan
jiżgura wkoll li l-kundizzjonijiet tal-assaġġ ma jirriżultawx b'mod li mhux xieraq
f'rispons irritanti.
Meta jiġi ttestjat likwidu dilwit, aġent tensjoattiv jew solidu fil-metodu ta' ttestjar
tal-BCOP, jiġi inkluż grupp tal-kontroll tas-solvent/tal-veikolu parallel sabiex
ikunu jistgħu jiġu individwati bidliet mhux speċifiċi fis-sistema tat-test u sabiex
tiġi pprovduta linja ta' bażi għall-punti ta' tmiem tal-assaġġ. Jista' jintuża biss
solvent/veikolu li jkun intwera li ma għandu l-ebda effett avvers fuq is-sistema
tat-test.
Sustanza kimika magħrufa li tinduċi rispons pożittiv hija inkluża bħala kontroll
pożittiv parallel f'kull esperiment sabiex tiġi verifikata l-integrità tas-sistema tattest u t-twettiq korrett ta' dan. Madankollu, sabiex jiġi żgurat li l-varjabilità firreazzjoni tal-kontroll pożittiv tista' tiġi vvalutata, id-daqs tar-reazzjoni irritanti ma
għandux ikun eċċessiv.
Eżempji ta' kontrolli pożittivi għal sustanzi kimiċi tat-test likwidi huma 100 %
etanol jew 100 % dimetilformamid. Eżempju ta' kontroll pożittiv għal sustanzi
kimiċi tat-test huwa 20 % w/v imidażol f'0.9 % soluzzjoni tal-klorur tas-sodju.
Is-sustanzi kimiċi ta' riferiment huma utli għall-evalwazzjoni tal-potenzjal li
sustanzi kimiċi mhux magħrufa ta' klassi speċifika ta' kimiċi jew tal-prodotti
jikkawżaw irritazzjoni okulari, jew għall-evalwazzjoni tal-potenzjal relattiv li
sustanza irritanti għall-għajnejn tikkawża irritazzjoni okulari fi ħdan skala speċi
fika ta' risponsi ta' sustanzi irritanti.
Punti ta' Tmiem Imkejlin
L-opaċità tiġi stabbilita mill-ammont ta' trażmissjoni ta' dawl minn ġol-kornea. Lopaċità tal-kornea titkejjel b'mod kwantitattiv permezz ta' opaċitometru, li jagħti
valuri ta' opaċità fuq skala kontinwa.
Il-permeabilità tiġi stabbilita mill-ammont taż-żebgħa fluworexxeina tas-sodju li
tippenetra s-saffi kollha taċ-ċelloli tal-kornea (jiġifieri l-epitelju fuq is-superfiċje
esterna tal-kornea għal ġol-endotelju fuq is-superfċije interna tal-kornea). Milli
litru ta' soluzzjoni ta' fluworexxeina tas-sodju (4 jew 5 mg/ml meta jiġu ttestjati
likwidi jew aġenti tensjoattivi jew solidi li mhumiex aġenti tensjoattivi, rispetti
vament) jiżdied fil-kavità anterjuri tal-apparat fejn titqiegħed il-kornea, li tkun
f'kuntatt mal-ġenb epiteljali tal-kornea, filwaqt li l-kavità posterjuri, li tkun f'kun
tatt mal-ġenb endoteljali tal-kornea, timtela b'EMEM frisk. Imbagħad l-apparat
jiġi inkubat f'pożizzjoni orizzontali għal 90 ± 5 min fi 32 ± 1 °C. L-ammont ta'
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fluworexxeina tas-sodju li jgħaddi għal ġol-kavità posterjuri jitkejjel b'mod kwan
titattiv permezz ta' spettrofotometru UV/VIS. Kejl spettrofotometriku evalwat
f'490 nm jiġi rreġistrat bħala densità ottika (OD490) jew valuri ta' assorbità li
jitkejlu fuq skala kontinwa. Il-valuri ta' permeabilità tal-fluworexxeina jiġu stab
biliti bl-użu ta' valuri ta' OD490 fuq il-bażi ta' spettrofotometru viżibbli li juża
traġitt ottiku standard ta' 1 cm.

Inkella jista' jintuża qarrej tal-folja tal-mikrotitrazzjoni b'96 bwejra diment li; (i)
tkun tista' tiġi stabbilita l-iskala ta' valuri lineari tal-qarrej tal-folja għad-determi
nazzjoni tal-valuri tal-fluworexxeina OD490; u (ii), jintuża l-volum it-tajjeb ta'
kampjuni ta' fluworexxeina fil-folja b'96 bir sabiex jinkisbu valuri OD490 ekwi
valenti għat-traġitt okulari standard ta' 1 cm (dan jista' jkun jeħtieġ bir sħiħ
[normalment 360μl]).

DEJTA U RAPPORTAR
Evalwazzjoni tad-Dejta
Ladarba l-valuri (OD490) tal-opaċità u l-permeabilità medja jkunu ġew ikkore
ġuti għall-opaċità tal-isfond u l-valuri OD490 tal-permeabilità tal-kontroll
negattiv, il-valuri medji OD490 tal-opaċità u l-permeabilità għal kull grupp ta'
trattament għandhom jiġu kkombinati f'formula dderivata empirikament sabiex
jiġi kkalkulat punteġġ tal-irritanza in vitro (IVIS) għal kull grupp tat-trattament
kif ġej:

IVIS = valur medju tal-opaċità + (15 × valur OD490 medju tal-permeabilità)

Sina et al. (16) irrapportaw li din il-formula ġiet idderivata matul studji interni u
bejn laboratorji. Id-dejta ġġenerata għal sensiela ta' 36 kompost fi studju fost
bosta laboratorji ġiet soġġetta għal analiżi b'varjabbli mutlipli sabiex tiġi ddeter
minata l-ekwazzjoni tal-aqwa adattament bejn id-dejta in vivo u dik in vitro. Ixxjentisti f'żewġ kumpaniji separati għamlu din l-analiżi u waslu għal ekwazzjo
nijiet kważi identiċi.

Il-valuri tal-opaċità u tal-permeabilità għandhom jiġu evalwati wkoll b'mod indi
pendenti sabiex jiġi ddeterminat jekk sustanza kimika tat-test tkunx ipprovokat
korrużività jew irritazzjoni severa permezz ta' wieħed biss miż-żewġ punti ta'
tmiem (ara l-Kriterji tad-Deċiżjoni).

Kriterji tad-Deċiżjoni
Il-valuri limitu tal-IVIS għall-identifikazzjoni ta' sustanzi kimiċi tat-test li jinduċu
ħsara serja lill-għajnejn (Kategorija 1 tal-GHS tan-NU) u sustanzi kimiċi li ma
jeħtiġux klassifikazzjoni għal irritazzjoni tal-għajnejn jew ħsara serja lill-għajnejn
(Ebda Kategorija tal-GHS tan-NU) jingħataw hawnhekk:

IVIS

GHS tan-NU

≤3

Ebda Kategorija

> 3; ≤ 55

Ma tista' ssir ebda previżjoni

> 55

Kategorija 1

Kriterji ta' Aċċettazzjoni tal-Istudju
Test jitqies aċċettabbli jekk il-kontroll pożittiv jagħti IVIS li jkun fi ħdan żewġ
devjazzjonijiet standard tal-medja storika attwali, li tiġi aġġornata tal-anqas kull
tliet xhur, jew kull darba li jitwettaq test aċċettabbli f'laboratorji fejn it-testijiet
ma jitwettqux b'mod frekwenti (jiġifieri anqas minn darba fix-xahar). Ir-reazzjo
nijiet mill-kontroll negattiv jew tas-solvent/tal-medium għandhom jirriżultaw f'va
luri ta' opaċità u permeabilità li jkunu anqas mill-ogħla limiti stabbiliti għallvaluri tal-opaċità u l-permeabilità tal-isfond għall-korneji bovini ttrattati bilkontroll negattiv jew tas-solvent/tal-veikolu rispettiv. Sessjoni waħda ta' ttestjar
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magħmula minn tal-inqas tliet korneji għandha tkun biżżejjed għal sustanza
kimika tat-test meta l-klassifikazzjoni li tirriżulta tkun inekwivokabbli. Madan
kollu, f'każijiet ta' riżultati mhux ċari fl-ewwel sensiela ta' testijiet, għandha tiġi
kkunsidrata t-tieni sensiela ta' testijiet (iżda mhux bilfors), kif ukoll it-tielet
waħda fil-każ ta' riżultati tal-IVIS medju li ma jaqblux bejn l-ewwel żewġ sensi
liet ta' testijiet. F'dan il-kuntest, riżultat fl-ewwel sensiela ta' testijet jitqies li
mhuwiex ċar jekk il-previżjonijiet mit-3 korneji ma jkunux jaqblu, b'tali mod li:
— 2 mit-3 korneji taw previżjonijiet li ma jaqblux mill-medja tat-3 korneji
kollha kemm huma, JEW,
— 1 mit-3 korneji tat previżjoni li ma taqbilx mill-medja tat-3 korneji kollha
kemm huma, U r-riżultat li ma jaqbiżx kien > 10 unitajiet tal-IVIS mil-limitu
ta' 55.
— Jekk is-sensiela ripetuta ta' testijiet tikkonferma l-previżjoni tal-ewwel
sensiela ta' testijiet (fuq il-bażi tal-valur medju tal-IVIS), tkun tista' tittieħed
deċiżjoni finali mingħajr ma jsiru testijiet oħrajn. Jekk is-sensiela ripetuta ta'
testijiet fi previżjoni mhux konkordanti mill-ewwel sensiela ta' testijiet (fuq ilbażi tal-valur medju tal-IVIS), issir it-tielet u l-aħħar sensiela ta' testijiet
sabiex jiġu solvuti l-previżjonijiet li ma jaqblux, u sabiex tiġi kklassifikata
s-sustanza kimika tat-test. Jista' jkun awtorizzat li jiġu rinunzjati iktar testijiet
għall-klassifikazzjoni u t-tikkettar f'każ li xi sensiela ta' testijiet tirriżulta fi
previżjoni tal-Kategorija 1 tal-GHS tan-NU.
Rapport tat-test
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja, jekk tkun rilevanti
għat-twettiq tal-istudju:
Sustanzi Kimiċi tat-Test u tal-Kontroll
— Isem tas-sustanza kimika (jew sustanzi kimiċi) pereżempju l-isem strutturali
użat mill-Chemical Abstracts Service (CAS), segwit minn ismijiet oħrajn,
jekk ikunu magħrufin; in-Numru tar-Reġistru (RN) tas-CAS, jekk ikun
magħruf;
— Il-purità u l-kompożizzjoni tas-sustanza kimika tat-test/tal-kontroll (f'perċent
wal(i) skont il-piż), sakemm din l-informazzjoni tkun disponibbli;
— Proprjetajiet fiżikokimiċi bħall-istat fiżiku, il-volatilità, il-pH, l-istabilità, ilklassi kimika, is-solubilità fl-ilma rilevanti għat-twettiq tal-istudju;
— Trattament tas-sustanzi kimiċi tat-test/ta' kontroll qabel l-ittestjar, jekk appli
kabbli (pereżempju tisħin, tħin);
— L-istabilità, jekk tkun magħrufa.
Informazzjoni dwar l-Isponser u l-Faċilità tat-Test
— L-isem u l-indirizz tal-isponser, tal-faċilità tat-test u tad-direttur tal-istudju.
Il-Kundizzjonijiet tal-Metodu ta' Ttestjar
— L-opaċitometru użat (eż. mudell u speċifikazzjonijiet) u l-issettjar tal-istru
menti;
— L-informazzjoni dwar il-kalibraġġ għal apparati użati għall-kejl tal-opaċità u
l-permeabilità (eż. opaċitometru u spettrofotometru) sabiex tiġi żgurata linea
rità tal-kejliet;
— It-tip ta' apparati fejn titqiegħed il-kornea użati (eż. mudell u speċifikazzjo
nijiet);
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— Deskrizzjoni ta' tagħmir ieħor użat;
— Il-proċedura użata sabiex tiġi żgurata l-integrità (jiġifieri l-preċiżjoni u l-affi
dabilità) tal-metodu ta' ttestjar maż-żmien (eż. ittestjar perjodiku tas-sustanzi
kimiċi tal-profiċjenza).
Kriterji għal Test Aċċettabbli
— Il-meded aċċettabbli tal-kontrolli pożittivi u negattivi paralleli bbażati fuq
dejta storika;
— Jekk applikabbli, il-meded aċċettabbli tal-kontrolli paralleli ta' riferiment
bbażati fuq dejta storika.
Il-Ġbir u l-Preparazzjoni tal-Għajnejn
— Identifikazzjoni tas-sors tal-għajnejn (jiġifieri l-faċilità minn fejn inġabru);
— Id-dijametru tal-kornea bħala kejl tal-età u l-annimal sors u l-idoneità għallassaġġ;
— Il-kundizzjonijiet tat-trasport u l-ħżin tal-għajnejn (eż., id-data u l-ħin meta
nġabru l-għajnejn, l-intervall tal-ħin qabel ma nbeda t-test, il-media tat-tras
port u l-kundizzjonijiet tat-temperatura, kwalunkwe antibijotiku li ntuża);
— Il-preparazzjoni u l-immuntar tal-korneji tal-bovini, inklużi dikjarazzjonijiet
fuq il-kwalità tagħhom, it-temperatura tal-apparati fejn titqiegħed il-kornea, u
l-kriterji għall-għażla tal-korneji użati għall-ittestjar.
Proċedura tat-test
— In-numru ta' repliki użati;
— L-identità tal-kontrolli negattivi u pożittivi użati (jekk applikabbli, anki ssolvent u l-kontrolli ta' riferiment);
— Il-konċentrazzjoni(jiet) tas-sustanza kimika, l-applikazzjoni, il-ħin tal-esponi
ment u l-ħin ta' inkubazzjoni wara l-esponiment użati;
— Deskrizzjoni tal-kriterji ta' evalwazzjoni u deċiżjoni użati;
— Deskrizzjoni tal-kriterji ta' aċċettazzjoni tal-istudju użati;
— Deskrizzjoni ta' kwalunkwe modifika tal-proċedura tat-test;
— Deskrizzjoni tal-kriterji ta' deċiżjoni użati.
Ir-riżultati
— Tabulazzjoni ta' dejta minn kampjuni individwali tat-test (eż. valuri ta' opaċità
u OD490 u IVIS ikkalkolat għas-sustanza lkimika tat-test u l-kontrolli pożit
tivi, negattivi u ta' riferiment [jekk inklużi], irrapportati f'forma ta' tabella,
inkluża dejta minn esperimenti ripetuti ta' replika kif ikun xieraq, u l-medji ±
tad-devjazzjoni standard għal kull esperiment);
— Deskrizzjoni ta' effetti osservati oħrajn;
— Il-klassifikazzjoni tal-GHS tan-NU in vitro derivata, jekk applikabbli.
Diskussjoni tar-Riżultati
Konklużjoni
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONIJIET
Preċiżjoni: Il-qrubija fil-livell ta' qbil bejn ir-riżultati tal-metodu ta' ttestjar u lvaluri ta' referenza aċċettati. Hija kejl tal-prestazzjoni tal-metodu ta' ttestjar u
wieħed mill-aspetti ta'“rilevanza”. It-terminu jintuża spiss minflok “konkordanza”
sabiex ifisser il-proporzjon ta' riżultati tajbin tal-metodu ta' ttestjar.
Sustanza kimika ta' riferiment: Sustanza kimika użata bħala standard għallparagun ma' sustanza kimika tat-test. Sustanza kimika ta' riferiment għandu
jkollha l-proprjetajiet li ġejjin; (i) sors(i) konsistenti u affidabbli; (ii) similarità
strutturali u funzjonali mal-klassi ta' sustanzi kimiċi ttestjati; (iii) karatteristiċi
fiżiċi/kimiċi magħrufin; (iv) dejta ta' appoġġ dwar effetti magħrufin, u (v)
potenza magħrufa fl-iskala tar-rispons mixtieq.
Approċċ Minn Isfel Għal Fuq: approċċ sekwenzjali użat għal sustanza kimika
ssuspettata li ma teħtieġx klassifikazzjoni għall-irritazzjoni tal-għajnejn jew ħsara
serja lill-għajnejn, li jibda bid-determinazzjoni ta' sustanzi kimiċi li ma jeħtiġux
klassifikazzjoni (eżitu negattiv) minn sustanzi kimiċi oħrajn (eżitu pożittiv).
Sustanza kimika: Sustanza jew taħlita.
Kornea: Il-parti trasparenti tal-parti ta' quddiem tal-boċċa tal-għajn li tiksi l-iris u
l-pupilla u tħalli d-dawl jgħaddi għal ġol-parti interna tal-għajn.
Opaċità tal-kornea: Kejl tal-estensjoni tal-opaċità tal-kornea wara esponiment
għal sustanza kimika tat-test. Żieda fl-opaċità tal-kornea hija indikattiva ta' ħsara
fil-kornea. L-opaċità tista' tiġi evalwata b'mod suġġettiv kif isir fit-test Draize li
jsir fuq għajnejn il-fniek, jew b'mod oġġettiv bi strument bħal pereżempju
“opaċitometru”.
Permeabilità tal-kornea: Kejl kwantitattiv tal-ħsara fl-epitelju tal-kornea billi
jiġi ddeterminat l-ammont ta' żebgħa fluworexxeina tas-sodju li tgħaddi minn
ġos-saffi kollha taċ-ċelluli tal-kornea.
Irritazzjoni għall-għajnejn: Il-produzzjoni ta' tibdiliet fl-għajnejn wara l-appli
kazzjoni ta' sustanza kimika tat-test fil-wiċċ ta' wara tal-għajn, li huma komple
tament reversibbli fi żmien 21 jum mill-applikazzjoni. Interkambjabbli ma'
“Effetti reversibbli fuq l-għajnejn” u mal-“Kategorija 2 tal-GHS tan-NU” (4).
Rata ta' negattivi foloz: Il-proporzjon tas-sustanzi kimiċi pożittivi kollha iden
tifikati b'mod falz bħala negattivi permezz ta' metodu ta' ttestjar. Dan huwa
wieħed mill-indikaturi tal-prestazzjoni tal-metodu ta' ttestjar.
Rata ta' foloz pożittivi: Il-proporzjon tas-sustanzi kimiċi negattivi kollha identi
fikati b'mod falz bħala pożittivi permezz ta' metodu ta' ttestjar. Dan huwa wieħed
mill-indikaturi tal-prestazzjoni tal-metodu ta' ttestjar.
Periklu: Proprjetà inerenti ta' aġent jew sitwazzjoni li għandhom il-potenzjal li
jikkawżaw effetti avversi meta organiżmu, sistema jew (sub)popolazzjoni jiġu
esposti għal dak l-aġent.
Punteġġ tal-Irritazzjoni In Vitro (IVIS): Formula dderivata empirikament użata
fil-metodu ta' ttestjar tal-BCOP li biha l-valuri medji tal-opaċità u tal-permeabilità
għal kull grupp tat-trattament jiġu kkombinati f'punteġġ in vitro wieħed għal kull
grupp tat-trattament. L-IVIS = valur medju tal-opaċità + (15 x valur medju talpermeabilità).
Effetti irreversibbli fuq l-għajnejn: Ara “Ħsara serja lill-għajnejn”.
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Taħlita: Taħlita jew soluzzjoni msawra minn żewġ sustanzi jew iktar li fiha ma
jirreaġixxux (4)

Kontroll negattiv: Replika mhux ittrattata li fiha l-komponenti kollha ta' sistema
tat-test. Dan il-kampjun jiġi proċessat b'kampjuni ttrattati bis-sustanza kimika tattest u kampjuni tal-kontroll oħrajn sabiex jiġi ddeterminat jekk is-solvent ikollux
interazzjoni mas-sistema tat-test.

Mhux ikklassifikati: Sustanzi kimiċi li mhumiex ikklassifikati għal Irritazzjoni
tal-għajnejn (Kategorija 2, 2A jew 2B tal-GHS tan-NU) jew Ħsara serja lillgħajnejn (Kategorija 1 tal-GHS tan-NU). Interkambjabbli ma' “Ebda Kategorija
tal-GHS tan-NU”.

Opaċitometru: Strument li jintuża sabiex ikejjel “l-opaċità tal-kornea” billi
jevalwa b'mod kwantitattiv it-trażmissjoni tad-dawl minn ġol-kornea. L-istrument
tipiku jkollu żewġ kompartimenti, kull wieħed minnhom b'sors ta' dawl u foto
ċellola tiegħu stess. Kompartiment minnhom jintuża għall-kornea trattata, filwaqt
li l-ieħor jintuża biex jikkalibra u jiżżera l-istrument. Dawl minn lampa aloġena
jintbagħat minn ġo kompartiment ta' kontroll (kavità vojta mingħajr twieqi jew
likwidu) għal ġo fotoċellola u jitqabbel mad-dawl mingħut minn ġol-komparti
ment sperimentali, fejn tinsab il-kavità li fiha l-kornea, għal ġo fotoċellola. Iddifferenza fit-trażmissjoni tad-dawl mill-fotoċelloli titqabbel u valur numeriku ta'
opaċità jidher fuq displej diġitali.

Kontroll pożittiv: Replika li jkun fiha l-komponenti kollha ta' sistema tat-test u
ttrattata b'sustanza li jkun magħruf li tikkawża rispons pożittiv. Sabiex jiġi żgurat
li l-varjabilità fir-rispons tal-kontroll pożittiv tkun tista' tiġi vvalutata tul iż-żmien,
id-daqs tar-rispons pożittiv ma għandux ikun eċċessiv.

Effetti irreversibbli fuq l-għajnejn: Ara “Irritazzjoni għall-għajnejn”.

Affidabilità: Kejliet ta' kemm metodu ta' ttestjar jista' jitwettaq b'mod riprodu
ċibbli fil-laboratorji u bejn il-laboratorji tul iż-żmien, meta jitwettaq billi jintuża listess protokoll. Tiġi vvalutatata bil-kalkolu tar-riproduċibilità fil-laboratorju u
bejn laboratorju u ieħor u r-ripetibilità fil-laboratorju.

Ħsara serja lill-għajnejn: Il-produzzjoni ta' ħsara fit-tessut fl-għajnejn, jew
tnaqqis fiżiku serju tal-vista, wara li tiġi applikata sustanza kimika fuq il-wiċċ
quddiemi tal-għajn, li ma jkunux riversibbli fi żmien 21 jum mill-applikazzjoni.
Interkambjabbli ma' “Effetti irreversibbli fuq l-għajnejn” u mal-“Kategorija 1 talGHS tan-NU” (4).

Kontroll tas-solvent/veikolu: Kampjun mhux ittrattat li fih il-komponenti kollha
ta' sistema tat-test, inkluż is-solvent jew il-veikolu li jiġi pproċessat mal-kampjuni
ttrattati bis-sustanza kimika tat-test u kampjuni tal-kontroll oħrajn sabiex jiġi
stabbilit ir-rispons bażi għall-kampjuni ttrattati bis-sustanza kimika tat-test
dissolta fl-istess solvent jew veikolu. Meta jiġi ttestjat ma' kontroll negattiv
parallel, dan il-kampjun juri wkoll jekk is-solvent jew il-veikolu jkollux interaz
zjoni mas-sistema tat-test.

Sustanza: Elementi kimiċi u l-komposti tagħhom fl-istat naturali jew miksubin bi
kwalunkwe proċess ta' produzzjoni, inkluż kwalunkwe addittiv meħtieġ għallpreservazzjoni tal-istabilità tal-prodott u ta' kwalunkwe impurità li toriġina
mill-proċess użat, imma eskluż kwalunkwe solvent li jista' jkun separat mingħajr
ma jaffetwa l-istabilità tas-sustanza jew ibiddel il-kompożizzjoni tagħha (4).
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Tensjoattiv: Imsejjaħ ukoll aġent tensjoattiv, dan huwa sustanza, bħal deterġent,
li tista' tnaqqas it-tensjoni fil-wiċċ ta' likwidu u b'hekk tippermettilu jtella' rragħwa jew jippenetra solidi; huwa magħruf ukoll bħala aġent li jxarrab.
Taħlita li fiha aġent tensjoattiv: Fil-kuntest ta' dan il-metodu ta' ttestjar, din hija
taħlita li fiha aġent tensjoattiv wieħed jew iktar f'konċentrazzjoni finali ta' > 5 %.
Approċċ Minn Fuq Għal Isfel: approċċ sekwenzjali użat għal sustanza kimika
ssuspettata li tikkawża ħsara serja lill-għajnejn, li jibda bid-determinazzjoni ta'
sustanzi kimiċi li jinduċu ħsara serja lill-għajnejn (eżitu pożittiv) minn sustanzi
kimiċi oħrajn (eżitu negattiv).
Sustanza kimika tat-test: Kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata permezz ta'
dan il-metodu ta' ttestjar.
Strateġija ta' ttestjar sekwenzjali: Strateġija ta' ttestjar gradwali li biha l-infor
mazzjoni eżistenti kollha dwar sustanza kimika tat-test tiġi riveduta, f'ordni speċi
fiku, permezz ta' proċess tal-piż tal-evidenza f'kull livell sabiex jiġi ddeterminat
jekk hemmx biżżejjed informazzjoni disponibbli għal deċiżjoni dwar il-klassifi
kazzjoni tal-periklu, qabel ma wieħed jgħaddi għal-livell li jmiss. Jekk ilpotenzjal ta' irritazzjoni ta' sustanza kimika tat-test jista' jiġi assenjat fuq il-bażi
tal-informazzjoni eżistenti, ma jkun meħtieġ l-ebda ttestjar ieħor. Jekk il-potenzjal
ta' irritazzjoni ta' sustanza kimika tat-test ma jkunx jista' jiġi assenjat fuq il-bażi
tal-informazzjoni eżistenti, għandha ssir proċedura ta' ttestjar sekwenzjali fuq lannimali sakemm tkun tista' ssir klassifikazzjoni mhux ekwivoka.
Is-Sistema Globalment Armonizzata tal-Klassifikazzjoni u l-Ittikettar ta'
Sustanzi Kimiċi tan-Nazzjonijiet Uniti (GHS tan-NU): Sistema li tipproponi
l-klassifikazzjoni tas-sustanzi kimiċi (sustanzi u taħlitiet) skont it-tipi u l-livelli
standardizzati ta' perikli fiżiċi, sanitarji u ambjentali, u tindirizza l-elementi ta'
komunikazzjoni korrispondenti, bħal pittogrammi, kliem ta' twissija, dikjarazzjo
nijiet ta' periklu, dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni u skedi ta' tagħrif dwar issikurezza, sabiex jitwassal tagħrif dwar l-effetti avversi bil-għan li n-nies ikunu
protetti (inklużi min iħaddem, il-ħaddiema, it-trasportaturi, il-konsumaturi u lħaddiema tal-emerġenza) u l-ambjent (4).
Kategorija 1 tal-GHS tan-NU: Ara “Ħsara serja lill-għajnejn”.
Kategorija 2 tal-GHS tan-NU: Ara “Irritazzjoni għall-għajnejn”.
Ebda Kategorija tal-GHS tan-NU: Sustanzi kimiċi li ma jissodisfawx ir-rekwi
żiti għall-klassifikazzjoni fil-Kategorija 1 jew 2 (2A jew 2B) tal-GHS tan-NU.
Interkambjabbli ma' “Mhux Ikklassifikati”.
Metodu ta' ttestjar ivvalidat: Metodu ta' ttestjar li għalih ikunu tlestew studji ta'
validazzjoni sabiex tiġi ddeterminata r-rilevanza (inkluża l-preċiżjoni) u l-affida
bilità għal għan speċifiku. Ta' min jinnota li jista' jkun li metodu ta' ttestjar
ivvalidat ma jkollux prestazzjoni tajba biżżejjed f'termini ta' preċiżjoni u affida
bilità sabiex jitqies aċċettabli għall-għan propost.
Piż tal-evidenza: Il-proċess li fih jitqiesu l-qawwiet u d-dgħufijiet ta' diversi
biċċiet ta' informazzjoni sabiex tintlaħaq u tiġi appoġġata konklużjoni rigward
il-potenzjal ta' sustanza kimika li tkun ta' periklu.
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Appendiċi 2
IL-KAPAĊITÀ TA' PREVIŻJONI TAL-METODU TA' TTESTJAR TAL-BCOP
Tabella 1
Il-Kapaċità ta' Previżjoni tal-BCOP għall-identifikazzjoni ta' sustanzi kimiċi li jinduċu ħsara serja lill-għajnejn
[Kat 1 vs Mhux Kat 1 (Kat 2 + Ebda Kat) tas-CLP tal-UE/ tal-GHS tan-NU; Kat I vs Mhux Kat I (Kat II + KAT
III + KAT IV) tal-EPA tal-Istati Uniti]
Klassifikazzjoni
Sistema

Preċiżjoni

Sensittività

Foloz Negattivi

Speċifiċità

Foloz pożittivi

Nru
%

Nru

%

Nru

%

Nru

%

Nru

%

Nru

GHS tan-NU
CLP tal-UE

191

78,53 150/191

86,15

56/65

13,85

9/65

74,60

94/126

25,40

32/126

EPA
Uniti

190

78,95 150/190

85,71

54/63

14,29

9/63

75,59

96/127

24,41

31/127

tal-Istati

Tabella 2
Il-Kapaċità ta' Previżjoni tal-BCOP għall-identifikazzjoni ta' sustanzi kimiċi li ma jeħtiġux klassifikazzjoni għal
irritazzjoni tal-għajnejn jew ħsara serja lill-għajnejn [“mhux irritanti”) [Ebda Kat vs Mhux Ebda Kat (Kat 1 +
Kat 2) tas-CLP tal-UE/ tal-GHS tan-NU; Kat IV vs Mhux Kat IV (Kat I + Kat II + Kat III) tal-EPA tal-Istati
Uniti]
Klassifikazzjoni
Sistema

Preċiżjoni

Sensittività

Foloz Negattivi

Speċifiċità

Foloz pożittivi

Nru
%

Nru

%

Nru

%

Nru

%

Nru

%

Nru

GHS tan-NU
CLP tal-UE

196

68,88 135/196

100

107/107

0

0/107

31,46

28/89

68,54

61/89

EPA
Uniti

190

82,11 156/190

93,15

136/146

6,85

10/146

45,45

20/44

54,55

24/44

tal-Istati
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Appendiċi 3
SUSTANZI

KIMIĊI

TA' PROFIĊJENZA GĦALL-METODU
TTESTJAR TAL-BCOP

TA'

Qabel l-użu ta' rutina ta' dan il-metodu ta' ttestjar, il-laboratorji għandhom juru lprofiċjenza teknika billi jidentifikaw b'mod korrett il-klassifikazzjoni tal-ħsara
lill-għajnejn ta' 13-il sustanza kimika rrakkomandati fit-Tabella 1. Dawn issustanzi kimiċi ntgħażlu sabiex jirrappreżentaw il-firxa ta' risponsi għal perikli
tal-għajnejn fuq il-bażi tar-riżultati fit-test in vivo fuq l-għajnejn tal-fniek (TG
405) (17) u s-sistema ta' klassifikazzjoni tal-GHS tan-NU (jiġifieri l-Kategoriji 1,
2A, 2B jew Mhux Ikklassifikati) (4). Kriterji tal-għażla oħrajn kienu li s-sustanzi
kimiċi huma disponibbli fis-suq, li hemm dejta ta' referenza in vivo ta' kwalità
għolja għad-dispożizzjoni, u li hemm dejta in vitro ta' kwalità għolja għad-dispo
żizzjoni mill-metodu ta' ttestjar tal-BCOP. Hemm dejta ta' referenza disponibbli
fid-Dokument Sommarju Simplifikat (3) u fid-Dokument ta' Reviżjoni ta' Sfond
tal-ICCVAM għall-metodu ta' ttestjar tal-BCOP (2)(18).
Tabella 1
Is-sustanzi kimiċi rakkomandati għall-wiri tal-profiċjenza teknika bil-metodu ta' ttestjar tal-BCOP
Sustanza Kimika

CASRN

Sustanza Kimika talKlassi (1)

Forma
Fiżika

Klassifikazzjoni (2)
In Vivo

Klassifikazzjoni talBCOP

8001-54-5

Kompost tal-onju

Likwidu

Kategorija 1

Kategorija 1

55-56-1

Ammin, Ammidin

Solidu

Kategorija 1

Kategorija 1

Dibenzojl-L- aċidu
tartariku

2743-38-6

Aċidu karbossiliku,
Ester

Solidu

Kategorija 1

Kategorija 1

Imidażol

288-32-4

Eteroċikliku

Solidu

Kategorija 1

Kategorija 1

Aċidu trikloroaċetiku
(30 %)

76-03-9

Aċidu karbossiliku

Likwidu

Kategorija 1

Kategorija 1

Klorur tal-benżalkonju
(5 %)
Kloressidin

Klorur ta' 2,6diklorobenżojl

4659-45-4

Aloġenur tal-aċil

Likwidu

Kategorija 2A

Ma tista' ssir ebda
previżjoni preċiża/
affidabbli

Etil-2-metilaċetoaċetat

609-14-3

Keton, Ester

Likwidu

Kategorija 2 B

Ma tista' ssir ebda
previżjoni preċiża/
affidabbli

Nitrat tal-ammonju

6484-52-2

Melħ inorganiku

Solidu

Kategorija 2 (3)

Ma tista' ssir ebda
previżjoni preċiża/
affidabbli

EDTA, melħ di-potassju

25102-12-9

Ammin, Aċidu
karbossiliku (melħ)

Solidu

Mhux
ikklassifikat

Mhux ikklassifikat

Tween 20

9005-64-5

Ester, Polietere

Likwidu

Mhux
ikklassifikat

Mhux ikklassifikat

2-Merkaptopirimidina

1450-85-7

Aloġenur tal-aċil

Solidu

Mhux
ikklassifikat

Mhux ikklassifikat

Eteroċikliku

Solidu

Mhux
ikklassifikat

Mhux ikklassifikat

Fenilbutażon

50-33-9
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Sustanza Kimika

Poliossietilen 23 lauril
eter (BRIJ-35) (10 %)

CASRN

9002-92-0

Sustanza Kimika talKlassi (1)

Alkoħol

Forma
Fiżika

Likwidu

Klassifikazzjoni (2)
In Vivo

Mhux
ikklassifikat

Klassifikazzjoni talBCOP

Mhux ikklassifikat

Taqsiriet: CASRN = Numru tar-Reġistru tal-Chemical Abstracts Service
(1) Klassijiet tas-sustanzzi kimiċi ġew assenjati lil kull sustanza kimika tat-test li tuża skema ta' klassifikazzjoni standard, fuq il-bażi tassistema ta' klassifikazzjoni tal-Librerija Nazzjonali tal-Intestaturi tas-Suġġetti Mediċi tal-Mediċina (MeSH) (disponibbli fuq http//
www.nlm.nih.gov/mesh).
(2) Fuq il-bażi tar-riżultati mit-test in vivo fuq għajnejn il-fniek (OECDTG 405) (17) u bl-użu tal-GHS tan-NU (4).
(3) Klassifikazzjoni bħala 2A jew 2B tiddependi mill-interpretazzjoni tal-kriterju tal-GHS tan-NU għad-distinzjoni bejn dawn iż-żewġ
kategoriji, jiġifieri 1 minn 3 vs. 2 minn 3 annimali b'effetti fil-jum 7 neċessarji sabiex tiġi ġġenerata klassifikazzjoni tal-Kategorija
2A. L-istudju in vivo kien jinkludi 3 annimali. Il-punti ta' tmiem kollha apparati l-ħmura konġuntivali f'annimal wieħed irkupraw għal
punteġġ ta' żero sal-jum 7 jew qabel. L-annimal li ma rkuprax għalkollox sal-jum 7 kellu punteġġ ta' ħmura konġuntivali ta' 1 (filjum 7) li rkupra għalkollox fil-jum 10.
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Appendiċi 4
L-APPARAT TAL-BCOP FEJN TITQIEGĦED IL-KORNEA
L-apparat tal-BCOP fejn titqiegħed il-kornea huwa magħmul minn materjal inerti
(eż. polipropilen). L-apparat huwa magħmul minn żewġ nofsijiet (kavità anterjuri
u oħra posterjuri), u għandu żewġ kavitajiet interni ċilindriċi simili. Kull kavità
hija mfassal sabiex tiflaħ volum ta' madwar 5 ml u tintemm f'tieqa tal-ħġieġ, li
minnha jiġu rreġistrati l-kejliet tal-opaċità. Kull waħda mill-kavitajiet interni
għandha dijametru ta' 1,7 cm u fond ta' 2,2 cm (1). Iċ-ċirku-o jitqiegħed fil-kavità
posterjuri biex jipprevjeni kwalunkwe tnixxija. Il-korneji jitqiegħdu bil-parti talendotelju tħares 'l isfel fuq iċ-ċirku-o tal-kavitajiet posterjuri u l-kavitajiet anter
juri jitqiegħdu fuq il-parti tal-epitelju tal-korneji. Il-kavitajiet jinżammu f'posthom
permezz ta' tliet viti tal-azzar inossidabbli li jinsabu fuq it-truf esterni tal-kavità.
Fl-aħħar parti ta' kull kavità nsibu tieqa tal-ħġieġ li tista' titneħħa sabiex ikun
hemm aċċess faċli għall-kornea. Ċirku-o jitqiegħed ukoll bejn it-tieqa tal-ħġieġ u
l-kavità biex jipprevjeni kwalunkwe tnixxija. Żewġ toqbiet fil-parti ta' fuq ta' kull
kavità jippermettu l-introduzzjoni u t-tneħħija tal-medium u s-sustanzi kimiċi tattest. Dawn jingħalqu b'tappijiet tal-lastku waqt il-perjodi ta' trattament u ta'
inkubazzjoni. It-trażmissjoni tad-dawl minn ġol-apparati fejn titqiegħed il-kornea
għandha l-potenzjal li tinbidel peress li l-effetti ta' xedd u kedd jew il-ġmigħ ta'
residwi kimiċi speċifiċi fit-toqob tal-kavità interna jew fuq it-twieqi tal-ħġieġ
jistgħu jaffettwaw it-tifrix jew ir-riflettanza tad-dawl. Il-konsegwenza tista' tkun
żidiet jew tnaqqisiet fit-trażmissjoni tad-dawl bażi (u, b'mod kuntrarju, il-valuri
tal-opaċità bażi) minn ġol-apparati fejn titqiegħed il-kornea, u tista' tkun evidenti
peress li bidliet sinifikanti fil-kejliet inizjali bażi mistennijin tal-opaċità tal-kornea
fil-kavitajiet individwali (jiġifieri l-valuri tal-opaċità tal-kornea inizjali f'apparati
speċifiċi individwali tal-kornea jistgħu jvarjaw spiss b'iktar minn 2 jew 3 unitajiet
tal-opaċità mill-valuri bażi mistennijin). Kull laboratorju għandu jikkunsidra
jistabbilixxix programm għall-evalwazzjoni ta' tibdiliet fit-trażmissjoni tad-dawl
minn ġol-apparati fejn titqiegħed il-kornea, skont in-natura tal-kimiki ttestjati u lfrekwenza tal-użu tal-kavitajiet. Sabiex jiġu stabbiliti l-valuri bażi, l-apparati fejn
titqiegħed il-kornea jistgħu jiġu vverifikati qabel ma jsir użu ta' rutina billi
jitkejlu l-valuri tal-opaċità bażi (jew it-trażmissjoni tad-dawl) tal-kompartimenti
b'medium komplut, mingħajr kornei. Imbagħad, l-apparati li jżommu l-korneji
jiġu verifikati b'mod perjodiku għal tibdiliet fit-trażmissjoni tad-dawl matul ilperjodi tal-użu. Kull laboratorju jista' jistabbilixxi l-frekwenza għall-verifika talapparati fejn titqiegħed il-kornea, fuq il-bażi tas-sustanzi kimiċi ttestjati, il-frek
wenza tal-użu, u l-osservazzjonijiet tat-tibdiliet fil-valuri bażi tal-opaċità talkornea. Jekk jiġu osservati tibdiliet notevoli fit-trażmissjoni tad-dawl minn ġolapparati fejn titqiegħed il-kornea, iridu jiġu kkunsidrati proċeduri xierqa ta' tindif
u/jew illostrar tal-wiċċ ta' ġewwa tal-apparati fejn titqiegħed il-kornea jew issostituzzjoni ta' dawn.

(1) Id-dimensjonijiet ipprovduti huma bbażati fuq apparat fejn titqiegħed il-kornea li jintuża
għal baqar ta' età li tvarja minn 12-il xahar sa 60 xahar. Fl-eventwalità li jintużaw
annimali ta' età minn 6 xhur sa 12-il xahar, l-apparat minflok ikollu jiġi ddisinjat b'tali
mod li kull kavità tesa' volum ta' 4 mLl, u kull waħda mill-kavitajiet interni tkun ta'
dijametru ta' 1,5 cm u fond ta' 2,2 cm. Fi kwalunkwe apparat iddisinjat ġdid fejn
titqiegħed il-kornea, huwa importanti ħafna li l-proporzjon tal-erja tas-superfiċje talkornea esposta mal-volum tal-kavità posterjuri ikun daqs il-proporzjon fl-apparat tradiz
zjonali. Dan huwa meħtieġ sabiex jiġi żgurat li l-valuri tal-permeabilità jiġu ddeterminati
b'mod korrett għall-kalkolu tal-IVIS permezz tal-formula proposta
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Appendiċi 5
L-OPAĊITOMETRU
L-opaċitometru huwa apparat li jkejjel it-trażmissjoni tad-dawl. Pereżempju, għal
tagħmir OP-KIT minn Electro Design (Riom, Franza) użat fil-validazzjoni talmetodu ta' ttestjar tal-BCOP, id-dawl minn lampa aloġena jintbagħat minn ġo
kompartiment ta' kontroll (kavità vojta mingħajr twieqi jew likwidu) għal ġo
fotoċellola u jitqabbel mad-dawl mingħut minn ġol-kompartiment sperimentali,
fejn tinsab il-kavità li fiha l-kornea, għal ġo fotoċellola. Id-differenza fit-trażmiss
joni tad-dawl mill-fotoċelloli titqabbel u valur numeriku ta' opaċità jidher fuq
displej diġitali. L-unitajiet tal-opaċità huma stabbiliti. Jistgħu jintużaw tipi oħrajn
ta' opaċitometri b'issettjar differenti (eż. li ma jeħtiġux il-kejliet paralleli talkompartimenti tal-kontroll u tal-esperiment) jekk jintwera bil-provi li dawn jagħtu
riżultati simili għat-tagħmir ivvalidat.
L-opaċitometru għandu jipprovdi rispons lineari minn skala ta' qari ta' valuri ta'
opaċità li jkopru l-valuri tal-limiti użati għal klassifiki differenti deskritti millMudell ta' Tbassir (jiġifieri sal-valur tal-limitu li jindika korrużjoni/irritazzjoni
severa). Sabiex jiġi żgurat qari ta' valuri lineari u akkurat sa 75-80 unità ta'
opaċità, jeħtieġ li l-opaċitometru jiġi kkalibrat bl-użu ta' sensiela ta' kalibraturi.
Il-kalibraturi jitqiegħdu fil-kavità tal-kalibraġġ (kavità tal-kornea mfassla sabiex
iżżomm fiha l-kalibraturi) u jinqraw fuq l-opaċitometru. Il-kavità tal-kalibraġġ
hija ddisinjata b'tali mod li l-kalibraturi jinżammu bejn wieħed u ieħor fl-istess
distanza bejn id-dawl u l-fotoċellola fejn ikunu sejrin jitqiegħdu l-korneji waqt ilkejl tal-opaċità. Il-valuri ta' referenza u l-valur programmat inizjali skont it-tip ta'
tagħmir użat. Il-linearità tal-kejliet tal-opaċità għandha tiġi żgurata permezz ta'
proċeduri xierqa (speċifiċi għall-istrument). Pereżempju, għat-tagħmir OP-KIT
minn Electro Design (Riom, Franza), l-opaċitometru l-ewwel jiġi kkalibrat għal
0 unitajiet tal-opaċità bl-użu tal-kavità tal-kalibraġġ mingħajr kalibratur. Imba
għad tliet kalibraturi differenti jitqiegħdu fil-kavità tal-kalibraġġ wieħed wieħed u
jitkejlu l-opaċitajiet. Il-kalibraturi 1, 2 u 3 għandhom jirriżultaw f'qari ta' valuri
tal-opaċità daqs il-valuri stabbiliti tagħhom ta' 75, 150, u 225 unità ta' opaċità,
rispettivament, ±5 %.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 719
▼M7
B.48. METODU TA' TTESTJAR TAL-GĦAJNEJN TAT-TIĠIEĠ
IŻOLATI GĦALL-IDENTIFIKAZZJONI TA' I) SUSTANZI
KIMIĊI LI JINDUĊU ĦSARA SERJA LILL-GĦAJNEJN U II)
SUSTANZI KIMIĊI LI MA JEĦTIĠUX KLASSIFIKAZZJONI
GĦAL IRRITAZZJONI TAL-GĦAJNEJN JEW ĦSARA SERJA
LILL-GĦAJNEJN
INTRODUZZJONI
Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linja gwida tat-test (TG) 438 talOECD (2013). Il-metodu ta' ttestjar tal-Għajnejn tat-Tiġieġ Iżolati (ICE) ġie
evalwat mill-Kumitat ta' Koordinazzjoni Interaġenzjali dwar il-Validazzjoni ta'
Metodi Alternattivi (ICCVAM), flimkien maċ-Ċentru Ewropew għall-Validaz
zjoni ta' Metodi Alternattivi (ECVAM) u ċ-Ċentru Ġappuniż għall-Validazzjoni
ta' Metodi Alternattivi (JaCVAM), fl-2006 u l-2010 (1) (2) (3). Fl-ewwel eval
wazzjoni, l-ICE ġie approvat bħala metodu ta' ttestjar xjentifikament validu għallużu bħala test ta' skrinjar sabiex jidentifika sustanzi kimiċi (sustanzi u taħlitiet) li
jinduċu ħsara serja lill-għajnejn (Kategorija 1), kif definiti mis-Sistema Global
ment Armonizzata tal-Klassifikazzjoni u l-Ittikettar ta' Sustanzi Kimiċi (GHS)
tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) (1) (2) (4) u r-Regolament (KE) Nru 1272/2008
dwar il-Klassifikazzjoni, l-Ittikkettar u l-Imballaġġ tas-Sustanzi u t-Taħlitiet
(CLP) (1). Fit-tieni evalwazzjoni, il-metodu ta' ttestjar tal-ICE ġie evalwat
għall-utilità tiegħu sabiex jidentifika sustanzi kimiċi mhux ikklassifikati għal
irritazzjoni tal-għajnejn jew ħsara serja lill-għajnejn kif definita mill-GHS tanNU (3) (4). Ir-riżultati mill-istudju ta' validazzjoni u r-rakkomandazzjonijiet talbord ta' evalwazzjoni bejn il-pari żammew ir-rakkomandazzjoni oriġinali għallużu tal-ICE għall-klassifikazzjoni ta' sustanzi kimiċi li jinduċu ħsara serja lillgħajnejn (Kategorija 1 tal-GHS tan-NU), peress li d-database disponibbli baqgħet
l-istess mill-validazzjoni tal-ICCVAM oriġinali. F'dak l-istadju, ma ġiet issuġġe
rita ebda rakkomandazzjoni ulterjuri għal espansjoni tad-dominju ta' applikabilità
tal-ICE sabiex ikunu inklużi kategoriji oħrajn. Saret rievalwazzjoni tas-sett ta'
dejta in vitro u in vivo użat fl-istudju ta' validazzjoni b'enfasi fuq l-evalwazzjoni
tal-utilità tal-ICE sabiex jidentifika sustanzi kimiċi li ma jeħtiġux klassifikazzjoni
għal irritazzjoni tal-għajnejn jew ħsara serja lill-għajnejn (5). Din ir-rievalwaz
zjoni kkonkludiet li l-metodu ta' ttestjar tal-ICE jista' jintuża wkoll sabiex jiden
tifika sustanzi kimiċi li ma jeħtiġux klassifikazzjoni għal irritazzjoni tal-għajnejn
u ħsara serja lill-għajnejn kif definita mill-GHS tan-NU (4) (5). Dan il-metodu ta'
ttestjar jinkludi l-użi rakkomandat u l-limitazzjonijiet tal-metodu ta' ttestjar talICE fuq il-bażi ta' dawn l-evalwazzjonijiet. Id-differenzi ewlenin bejn il-verżjoni
oriġinali tal-2009 u l-verżjoni aġġornata tal-2013 tal-linja gwida tat-test talOECD jinkludu, iżda mhumiex limitati għal: l-użu tal-metodu ta' ttestjar talICE sabiex jidentifika sustanzi kimiċi li ma jeħtiġux klassifikazzjoni skont isSistema ta' Klassifikazzjoni tal-GHS tan-NU, aġġornament fl-elementi tar-rapport
tat-test, aġġornament tal-Appendiċi 1 dwar id-definizzjonijiet, u aġġornament talAppendiċi 2 dwar is-sustanzi kimiċi ta' profiċjenza.

Ġeneralment huwa aċċettat li, fil-futur qarib, ebda test in vitro tal-irritazzjoni talgħajnejn waħdu ma huwa sejjer ikun kapaċi jieħu post it-test Draize in vivo talgħajnejn sabiex ibassar il-medda sħiħa ta' irritazzjonijiet għal klassijiet ta'
sustanzi kimiċi differenti. Madankollu, taħlitiet strateġiċi ta' diversi metodi ta'
ttestjar alternattivi fi ħdan strateġija ta' ttestjar (sekwenzjali) jaf ikunu kapaċi
jieħdu post it-test Draize tal-għajnejn (6). L-approċċ minn Fuq għal Isfel (7)
huwa mfassal sabiex jintuża meta, fuq il-bażi tal-informazzjoni eżistenti, sustanza
kimika tkun mistennija li jkollha potenzjal għoli ta' irritazzjoni, filwaqt li lapproċċ minn Isfel għal Fuq (7) huwa mfassal sabiex jintuża meta, fuq il-bażi
tal-informazzjoni eżistenti, sustanza kimika ma tkunx mistennija tikkaġuna
biżżejjed irritazzjoni tal-għajnejn sabiex tkun teħtieġ li tiġi kklassifikata. Ilmetodu ta' ttestjar tal-ICE huwa metodu ta' ttestjar in vitro li jista' jintuża f'ċerti
(1) Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta'
Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħli
tiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Rego
lament (KE) Nru 1907/2006, ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1
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ċirkustanzi u fi ħdan limitazzjonijiet speċifiċi kif deskritti fil-paragrafi 8 sa 10
għall-klassifikazzjoni tal-periklu għall-għajnejn u t-tikkettar ta' sustanzi kimiċi.
Filwaqt li ma jitqiesx li huwa validu bħala sostitut awtonomu għat-test in vivo
tal-għajnejn fuq il-fniek, il-metodu ta' ttestjar tal-BCOP huwa rakkomandat bħala
pass inizjali fi ħdan strateġija ta' ttestjar, bħall-approċċ minn Fuq għal Isfel
issuġġerit minn Scott et al. (7) sabiex jiġu identifikati sustanzi kimiċi li jinduċu
ħsara serja lill-għajnejn, jiġifieri sustanzi kimiċi li jiġu klassifikati fil-Kategorija 1
tal-GHS tan-NU, mingħajr ma jsiru iktar testijiet (4). Il-metodu ta' ttestjar tal-ICE
huwa rakkomandat ukoll sabiex jidentifika sustanzi kimiċi li ma jeħtiġux klassi
fikazzjoni għall-irritazzjoni tal-għajnejn jew ħsara serja lill-għajnejn, kif definiti
mill-GHS tan-NU (Ebda Kategorija, NC) (4) u għalhekk jista' jintuża bħala lewwel pass fi ħdan approċċ ta' strateġija ta' ttestjar minn Isfel għal Fuq (7).
Madankollu, sustanza kimika li mhijiex prevista li tikkaġuna ħsara serja lillgħajnejn jew bħala mhux klassifikata għal irritazzjoni tal-għajnejn/ħsara serja
lill-għajnejn bil-metodu ta' ttestjar tal-ICE tkun teħtieġ iktar testijiet (in vitro
u/jew in vivo) sabiex tistabbilixxi klassifikazzjoni definittiva. Barra minn hekk,
għandhom jiġu kkonsultati l-awtoritajiet regolatorji xierqa qabel ma l-ICE jintuża
f'approċċ minn isfel għal fuq skont skemi ta' klassifikazzjoni oħrajn li mhumiex
il-GHS tan-NU.

L-għan ta' dan il-metodu ta' ttestjar huwa li jiddeskrivi l-proċeduri użati għallevalwazzjoni tal-potenzjal li sustanza kimika tat-test tikkawża periklu għallgħajen kif imkejjel mill-ħila tagħha li tinduċi jew le tossiċità f'għajn enukleata
ta' tiġieġa. Effetti tossiċi għall-kornea jitkejlu permezz ta' (i) valutazzjoni kwali
tattiva tal-opaċità, (ii) valutazzjoni kwalitattiva tal-ħsara għall-epitelju fuq il-bażi
tal-applikazzjoni tal-fluworexxeina fl-għajn (żamma tal-fluworexxeina), (iii) kejl
kwantitattiv ta' żieda fil-ħxuna (nefħa), u (iv) evalwazzjoni kwalitattiva ta' ħsara
morfoloġika makroskopika fis-superfiċje. Il-valutazzjonijiet tal-opaċità, tan-nefħa,
u tal-ħsara fil-kornea wara l-esponiment għal sustanza kimika tat-test jiġu vvalu
tati b'mod individwali u jiġu kkombinati sabiex tiġi dderivata Klassifikazzjoni talIrritazzjoni tal-Għajnejn.

Id-definizzjonijiet huma pprovduti fl-Appendiċi 1.

KUNSIDERAZZJONIJIET U LIMITAZZJONIJIET INIZJALI
Dan il-metodu ta' ttestjar huwa bbażat fuq il-protokoll issuġġerit fid-Dokument ta'
Gwida 160 tal-OECD (8), li ġie żviluppat b'segwitu għal studju ta' validazzjoni
internazzjonali tal-ICCVAM (1) (3) (9), b'kontribuzzjonijiet mingħand iċ-Ċentru
Ewropew għall-Validazzjoni ta' Metodi Alternattivi (ECVAM) u ċ-Ċentru
Ġappuniż għall-Validazzjoni ta' Metodi Alternattivi, u d-Dipartiment tat-Tossiko
loġija u l-Farmakoloġija Applikata tat-TNO Kwalità tal-Ħajja (in-Netherlands). Ilprotokoll huwa bbażat fuq informazzjoni miksuba minn protokolli ppubblikati,
kif ukoll il-protokoll attwali użat mit-TNO (10) (11) (12) (13) (14).

Saru testijiet fuq firxa wiesgħa ta' sustanzi kimiċi fil-validazzjoni li hija l-bażi ta'
dan il-metodu ta' ttestjar u d-database empirika tal-istudju ta' validazzjoni
rriżultaw f'152 sustanza kimika inklużi 72 sustanza u 80 taħlita (5). Il-metodu
ta' ttestjar huwa applikabbli għal solidi, likwidi, emulsjonijiet u ġellijiet. Il-likwidi
jistgħu jkunu jew ma jkunux milwiema; is-solidi jistgħu jkunu jew ma jkunux
solubbli fl-ilma. Il-gassijiet u l-aerosols għadhom ma ġewx eżaminati fi studju ta'
validazzjoni.

Il-metodu ta' ttestjar tal-ICE jista' jintuża sabiex jidentifika sustanzi kimiċi li
jinduċu ħsara serja lill-għajnejn, jiġifieri sustanzi kimiċi li jiġu klassifikati taħt
il-Kategorija 1 tal-GHS tan-NU (4). Meta jintużaw għal dan il-għan, il-limitaz
zjonijiet identifikati għall-metodu ta' ttestjar tal-ICE huma bbażati fuq ir-rati
għoljin ta' foloz pożittivi għal alkoħols u r-rati għoljin ta' foloz negattivi għal
solidi u aġenti tensjoattivi (1) (3) (9). Barra minn hekk, f'dan il-kuntest ir-rati ta'
foloz negattivi (tal-Kategorija 1 tal-GHS tan-NU identifikati li mhumiex tal-Kate
gorija 1 tal-GHS tan-NU) mhumiex kritiċi peress li s-sustanzi kimiċi kollha tattest li jiġu negattivi mbagħad jiġu ttestjati b'test(ijiet) in vitro vvalidat b'mod
adegwat ieħor, jew bħala l-aħħar alternattiva, fil-fniek, skont ir-rekwiżiti regola
torji, bl-użu ta' strateġija ta' ttestjar sekwenzjali f'approċċ tal-piż tal-evidenza. Ta'
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min jinnota li s-solidi jistgħu jwasslu għal kundizzjonijiet varjabbli u ta' esponi
ment estrem fit-test Draize in vivo tal-irritazzjoni tal-għajnejn, li jitsgħu jirri
żultaw fi previżjonijiet irrilevanti tal-potenzjal ta' irritazzjoni veru tagħhom
(15). L-investigaturi għandhom jikkunsidraw jużaw dan il-metodu ta' ttestjar
għat-tipi kollha ta' sustanzi kimiċi, f'liema każ riżultat pożittiv għandu jiġi
aċċettat bħala indikatur ta' ħsara serja lill-għajnejn, jiġifieri klassifikazzjoni
bħala tal-Kategorija 1 tal-GHS tan-NU mingħajr ma jsiru iktar testijiet. Madan
kollu, riżultati pożittivi miksuba bl-alkoħols għandhom jiġu interpretati b'ċerta
kawtela minħabba r-riskju ta' tbassir eċċessiv.

Meta jintuża sabiex jidentifika sustanzi kimiċi li jinduċu ħsara serja lill-għajnejn
(Kategorija 1 tal-GHS tan-NU), il-metodu ta' ttestjar tal-ICE għandu preċiżjoni
kumplessiva ta' 86 % (120/140), rata ta' foloz pożittivi ta' 6 % (7/113) u rata ta'
foloz negattivi ta' 48 % (13/27) meta mqabbel mad-dejta tal-metodu ta' ttestjar in
vivo fuq għajnejn il-fniek ikklassifikat skont is-sistema ta' klassifikazzjoni talGHS tan-NU (4) (5).

Il-metodu ta' ttestjar tal-BCOP jista' jintuża wkoll sabiex jidentifika sustanzi
kimiċi li ma jeħtiġux klassifikazzjoni għall-irritazzjoni tal-għajnejn jew ħsara
serja lill-għajnejn, skont is-sistema ta' klassifikazzjoni tal-GHS tan-NU (4).
Għandhom jiġu kkonsultati l-awtoritajiet regolatorji xierqa qabel ma l-ICE jintuża
f'approċċ minn isfel għal fuq skont skemi ta' klassifikazzjoni oħrajn. Dan ilmetodu ta' ttestjar jista' jintuża għat-tipi kollha ta' sustanzi kimiċi, fejn riżultat
negattiv jista' jiġi aċċettat għan-nuqqas ta' klassifikazzjoni ta' sustanza kimika
għal irritazzjoni tal-għajnejn u ħsara serja lill-għajnejn. Madankollu, fuq il-bażi
ta' riżultat wieħed mid-database tal-validazzjoni, żebgħa antifouling li fiha solvent
organiku tista' tkun sottovalutata fil-previżjonijiet (5).

Meta jintuża sabiex jidentifika sustanzi kimiċi li ma jeħtiġux klassifikazzjoni għal
irritazzjoni tal-għajnejn u ħsara serja lill-għajnejn, il-metodu ta' ttestjar tal-ICE
għandu preċiżjoni kumplessiva ta' 82 % (125/152), rata ta' foloz pożittivi ta' 33 %
(26/79) u rata ta' foloz negattivi ta' 1 % (1/73) meta mqabbel mad-dejta talmetodu ta' ttestjar in vivo fuq għajnejn il-fniek ikklassifikat skont is-sistema ta'
klassifikazzjoni tal-GHS tan-NU (4) (5). Meta s-sustanzi kimiċi tat-test fi ħdan
ċerti klassijiet (jiġifieri antifouling żebgħat li fiha solvent organiku) jiġu esklużi
mid-database, il-preċiżjoni tal-metodu ta' ttestjar tal-ICE hija ta' 83 % (123/149),
ir-rata ta' foloz pożittivi 33 % (26/78), u r-rata ta' foloz negattivi ta' 0 % (0/71)
għas-sistema ta' klassifikazzjoni tal-GHS tan-NU (4) (5).

Il-metodu ta' ttestjar tal-ICE mhuwiex rakkomandat għall-identifikazzjoni ta'
sustanzi kimiċi tat-test li għandhom jiġu klassifikati bħala irritanti għall-għajnejn
(jiġifieri Kategorija 2 jew Kategorija 2A tal-GHS tan-NU) jew sustanzi kimiċi
tat-test li għandhom jiġu klassifikati bħala ftit irritanti għall-għajnejn (Kategorija
2B tal-GHS tan-NU) minħabba n-numru konsiderevoli ta' sustanzi kimiċi talKategorija 1 tal-GHS tan-NU bħala sustanzi kimiċi tal-Kategorija 2, 2A jew
2B tal-GHS tan-NU u ta' Ebda Kategorija tal-GHS tan-NU sovraklassifikati
bħala Kategorija 2, 2A jew 2B tal-GHS tan-NU. Għal dan il-għan, jista' jkun
hemm bżonn li jsiru iktar testijiet b'metodu xieraq ieħor.

Il-proċeduri kollha li jinvolvu għajnejn tat-tiġieġ għandhom isegwu r-regolamenti
u l-proċeduri applikabbli tal-istallazzjoni tal-ittestjar f'dak li għandu x'jaqsam
mal-manipulazzjoni ta' materjali derivati mill-bnedmin jew l-annimali, li jinkludu,
iżda li mhumiex limitati għal, tessuti u fluwidi tat-tessuti. Huwa rakkomandat li
jittieħdu l-prekawzjonijiet universali tal-laboratorju (16).

Filwaqt li l-metodu ta' ttestjar tal-ICE ma jqisx feriti konġuntivali u iridali kif
evalwati fil-metodu ta' ttestjar tal-irritazzjoni okulari fil-fniek, dan jindirizza leffetti korneali, li huma kawża primarja tal-klassifikazzjoni in vivo meta titqies ilKlassifikazzjoni tal-GHS tan-NU. Barra dan, għalkemm ir-reversibilità tal-feriti
fil-kornea ma tistax tiġi evalwata per se fil-metodu ta' ttestjar tal-ICE, ġie
propost, fuq il-bażi ta' studji fuq għajnejn il-fniek, li valutazzjoni tal-fond inizjali
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tal-ferita fil-kornea tista' tintuża sabiex jiġu identifikati uħud mit-tipi ta' effetti
irreversibbli (17). B'mod partikolari, hemm bżonn ta' iktar għarfien xjentifiku
sabiex nifhmu kif iseħħu effetti irreversibbli mhux marbtin ma' ferita inizjali
ta' livell għoli. Fl-aħħar nett, il-metodu ta' ttestjar tal-BCOP ma jippermettix li
ssir valutazzjoni tal-potenzjal għal tossiċità sistemika assoċjata ma' esponiment
okulari.
Dan il-metodu ta' ttestjar sejjer jiġi aġġornat kull ċertu żmien iktar ma jkun
hemm informazzjoni u dejta ġodda kkunsidrati. Pereżempju, l-istopatoloġija
tista' tkun potenzjalment siewja meta jkun hemm bżonn ta' karatterizzazzjoni
iktar kompluta tal-ħsara fil-kornea. Sabiex jevalwaw din il-possibbiltà, dawk li
jużawh huma mħeġġin jippreservaw l-għajnejn u jħejju kampjuni għall-istopato
loġija li jistgħu jintużaw sabiex jiġu żviluppati database u kriterji dwar id-deċiż
jonijiet li jistgħu jkomplu jtejbu l-preċiżjoni ta' dan il-metodu ta' ttestjar. LOECD żviluppat Dokument ta' Gwida dwar l-użu ta' metodi ta' ttestjar tat-tossi
ċità okulari in vitro, li jinkludi proċeduri dettaljati dwar il-ġbir ta' kampjuni talistopatoloġija u informazzjoni dwar fejn għandhom tiġi sottomessa dejta dwar ilkampjuni u/jew l-istopatoloġija (8).
Għal kwalunkwe laboratorju li inizjalment ikun qiegħed jistabbilixxi dan lassaġġ, għandhom jintużaw is-sustanzi kimiċi ta' profiċjenza pprovduti fl-Appen
diċi 2. Laboratorju jista' juża dawn is-sustanzi kimiċi sabiex juri l-kompetenza
teknika tiegħu fit-twettiq tal-metodu ta' ttestjar tal-ICE qabel ma jissottometti
dejta tal-ICE għall-finijiet tal-klassifikazzjoni regolatorja tal-perikli.
IL-PRINĊIPJU TAT-TEST
Il-metodu ta' ttestjar tal-ICE huwa mudell organotipiku li jipprovdi manutenzjoni
fuq terminu ta' żmien qasir fuq għajnejn it-tiġieġ in vitro. F'dan il-metodu ta'
ttestjar, il-ħsara mis-sustanza kimika tat-test tiġi vvalutata bid-determinazzjoni
tan-nefħa, l-opaċità u ż-żamma tal-fluworexxeina fil-kornea. Filwaqt li l-aħħar
żewġ parametri jinvolvu valutazzjoni kwalitattiva, analiżi tan-nefħa fil-kornea
tipprovdi valutazzjoni kwantitattiva. Kull kejl jiġi kkonvertit f'punteġġ kwanti
tattiv użat għall-kalkolu ta' Indiċi tal-Irritazzjoni Kumplessiv, jew inkella jiġi
assenjat kategorizzazzjoni kwalitattiva li tintuża sabiex tiġi assenjata klassifikaz
zjoni tal-periklu okulari in vitro, jew bħala Kategorija 1 tal-GHS tan-NU jew
bħala mhux klassifikat fil-GHS tan-NU. Imbagħad jista' jintuża wieħed minn
dawn l-eżiti sabiex jitbassar il-potenzjal ta' ħsara serja lill-għajnejn in vivo jew
ebda rekwiżit għall-klassifikazzjoni ta' periklu għall-għajnejn ta' sustanza kimika
tat-test (ara l-Kriterji tad-Deċiżjoni). Madankollu, ma tista' tingħata ebda klassi
fikazzjoni għal sustanzi kimiċi li mhumiex previsti li jikkaġunaw ħsara serja lillgħajnejn jew li mhumiex ikklassifikati bil-metodu ta' ttestjar tal-ICE (ara l-para
grafu 11).
Sors u Età ta' Għajnejn it-Tiġieġ
Storikament, għal dan l-assaġġ intużaw għajnejn li jkunu ttieħdu mit-tiġieġ minn
biċċerija fejn jinqatlu għall-konsum mill-bniedem, u b'hekk ġiet eliminata l-ħtieġa
ta' annimali tal-laboratorju. Jintużaw biss għajnejn ta' annimali b'saħħithom li
huma xierqa sabiex jidħlu fil-katina alimentari tal-bniedem.
Għalkemm ma twettaq l-ebda studju kontrollat għall-valutazzjoni tal-età ideali
tat-tiġieġ, l-età u l-piż tat-tiġieġ użati storikament f'dan il-metodu ta' ttestjar huma
dawk ta' tiġieġ tar-rebbiegħa li tradizzjonalment jiġu pproċessati minn biċċerija
tat-tjur (jiġifieri bejn wieħed u ieħor ta' età ta' 7 ġimgħat, u piż ta' 1.5 — 2.5 kg).
Ġbir u Trasport tal-Għajnejn lejn il-Laboratorju
L-irjus għandhom jitneħħew immedjatament wara s-sedazzjoni tat-tiġieġ, ġene
ralment b'xokk elettriku u inċiżjoni tal-għonq għall-fsada. Għandu jiġi lokalizzat
sors lokali ta' tiġieġ qrib il-laboratorju sabiex l-irjus tat-tiġieġ jiġu ttrasferiti millbiċċerija sal-laboratorju malajr biżżejjed sabiex kemm jista' jkun jonqos/tonqos
id-deterjorament u/jew il-kontaminazzjoni mill-batterji. L-intervall tal-ħin li
jgħaddi minn meta jinġabru l-irjus tat-tiġieġ u t-tqegħid tal-għajnejn fil-kavità
tas-superfużjoni wara l-enuklerazzjoni għandu jitnaqqas kemm jista' jkun
(normalment fi żmien sagħtejn) sabiex jiġi żgurat li jintlaħqu l-kriterji ta' aċċet
tazzjoni tal-assaġġ. L-għajnejn kollha użati fl-assaġġ għandhom ikunu mill-istess
grupp ta' għajnejn miġbura f'ġurnata speċifika.
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Minħabba l-fatt li l-għajnejn jiġu ddissektjati fil-laboratorju, l-irjus intatti jiġu
ttrasportati mill-biċċerija f'temperatura ambjentali (normalment bejn 18 °C u
25 °C) f'kaxex tal-plastik umdifikati b'karti mxarrba b'soluzzjoni iżotonika ta'
ilma bil-melħ.

Il-Kriterji tal-Għażla u n-Numru ta' Għajnejn Użati fl-ICE
Għajnejn li jkollhom punteġġ għoli ta' tilwin bil-fluworexxeina (jiġifieri > 0.5)
jew punteġġ għoli ta' opaċità fil-kornea (jiġifieri > 0.5) wara li jitneħħew millħofra tal-għajn jitwarrbu.

Kull grupp tat-trattament u tal-kontroll pożittiv parallel jikkonsisti minn tal-anqas
tliet għajnejn. Il-grupp tal-kontrolli negattivi jew il-kontroll tas-solvent (jekk
jintuża solvent li ma jkunx salina) jikkonsisti minn tal-anqas għajn waħda.

Fil-każ ta' materjali solidi li jwasslu għal eżitu ta' NC tal-GHS, huwa rakko
mandat li tintuża t-tieni sensiela ta' tliet għajnejn sabiex jiġi kkonfermat jew
miċħud ir-riżultat negattiv.

PROĊEDURA
Preparazzjoni tal-Għajnejn
Il-kappell tal-għajn jinqata' barra b'ħafna attenzjoni sabiex ma ssir l-ebda ħsara
fil-kornea. L-integrità tal-kornea tiġi vvalutata malajr b'qatra fluworexxeina tassodju 2 % (w/v) li tiġi applikata fuq is-superfiċje tal-kornea għal ftit sekondi, u
mbagħad titlaħlaħ b'salina iżotonika. Imbagħad l-għajnejn ittrattati bil-fluworex
xeina jiġu eżaminati b'mikroskopju korneali sabiex jiġi żgurat li l-kornea ma
jkollha l-ebda ħsara (jiġifieri punteġġi taż-żamma tal-fluworexxeina u tal-opaċità
tal-kornea ≤ 0.5).

Jekk l-għajn ma jkollha l-ebda ħsara, tinqata' mill-kranju b'attenzjoni kbira sabiex
ma ssir l-ebda ħsara lill-kornea. Il-boċċa tal-għajn tinġibed mill-orbita billi
wieħed iżomm sod il-membrana nittitanti b'forċipi kirurġiċi, u l-muskoli talgħajn jinqatgħu b'imqass mgħawweġ u b'ponta spuntata. Huwa importanti li
wieħed jevita li jikkawża ħsara fil-kornea minħabba pressjoni eċċessiva (jiġifieri
artefatti ta' kompressjoni.)

Meta l-għajn titneħħa mill-orbita, porzjon viżibbli tan-nerv ottiku għandu jibqa'
mwaħħal. Ladarba titneħħa mill-orbita, l-għajn titqiegħed fuq kuttunar assorbenti
u l-membrana nittitanti u tessut konnettiv ieħor jinqatgħu.

L-għajn imneħħija mill-ħofra tagħha titqiegħed fuq klamp tal-azzar inossidabbli
b'tali mod li l-kornea tkun f'pożizzjoni vertikali. Imbagħad il-klamp jiġi ttrasferit
f'kavità fl-apparat tas-superfużjoni (18). Il-klampijiet għandhom jitqiegħdu flapparat tas-superfużjoni b'tali mod li l-kornea sħiħa tiġi fornita bid-drip salina
iżotonika (3-4 taqtiriet fil-minuta jew 0.1 sa 0.15 ml/min). Il-kavitajiet tal-apparat
tas-superfużjoni għandu jkollhom temperatura kkontrollata ta' 32 ± 1.5 °C. LAppendiċi 3 jipprovdi dijagramma ta' apparat tipiku tas-superfużjoni u l-klampi
jiet tal-għajnejn, li jistgħu jinxtraw jew jinbnew. L-apparat jista' jitbiddel sabiex
jissodisfa l-ħtiġijiet ta' laboratorju individwali (eż. biex jakkomoda għadd diffe
renti ta' għajnejn).

Wara li jitqiegħdu fl-apparat tas-superfużjoni, l-għajnejn jerġgħu jiġu eżaminati
b'mikroskopju tal-kornea sabiex jiġi żgurat li ma tkun saritilhom l-ebda ħsara
waqt il-proċedura tad-dissezzjoni. Il-ħxuna tal-kornea fil-quċċata tal-kornea
għandha titkejjel ukoll issa bl-użu tal-apparat li jkejjel il-fond fuq il-mikroskopju
korneali. Għajnejn b'; (i) punteġġ ta' żamma ta' fluworexxeina ta' > 0.5; (ii)
opaċità korneali > 0,5; jew, (iii), kwalunkwe sinjal addizzjonali ta' ħsara
għandhom jiġu ssostitwiti. Għal għajnejn li ma jintremewx fuq il-bażi ta'
kwalunkwe wieħed minn dawn il-kriterji, għajnejn individwali bi ħxuna talkornea li tiddevja b'aktar minn 10 % mill-valur medju għall-għajnejn kollha
għandhom jintremew. L-utenti għandhom ikunu konxji li l-mikroskopji korneali
jistgħu jagħtu kejl differenti tal-ħxuna tal-kornea jekk l-issettjar tal-wisgħa talfetħa jkun differenti. Il-wisgħa tal-fetħa għandha tkun stabbilita għal 0,095 mm.
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Ladarba l-għajnejn kollha jiġu eżaminati u approvati, l-għajnejn jiġu inkubati
għal madwar 45 sa 60 minuta sabiex jiġu ekwilibrati mas-sistema tat-test qabel
id-dożaġġ. Wara l-perjodu ta' ekwilibrazzjoni, jiġi rreġistrat il-punt żero ta' refe
renza għall-ħxuna u l-opaċità tal-kornea sabiex iservi bħala bażi (jiġifieri ħin =
0). Il-punteġġ tal-fluworexxeina ddeterminat fid-dissezzjoni jintuża bħala l-ewwel
kejl għal dak il-punt ta' tmiem.

Applikazzjoni tas-sustanza kimika tat-test
Eżatt wara l-kejl tal-punt żero ta' referenza, l-għajn (fl-apparat fejn titqiegħed)
titneħħa mill-apparat tas-superfużjoni, titqiegħed f'pożizzjoni orizzontali, u ssustanza kimika tat-test tiġi applikata fuq il-kornea.

Sustanzi kimiċi tat-test likwidi tipikament jiġu ttestjati mhux iddilwiti, iżda
jistgħu jiġu ddilwiti jekk dan jitqies neċessarju (eż. bħala parti mit-tfassil talistudju). Is-solvent preferut għas-sustanzi kimiċi tat-test dilwiti huwa s-salina
fiżjoloġika. Madankollu, jistgħu jintużaw solventi alternattivi ukoll f'kundizzjo
nijiet ikkontrollati, iżda għandu jintwera li dawn ikunu solventi xierqa biex
jintużaw minflok is-salina fiżjoloġika.

Sustanzi kimiċi tat-test likwidi jiġu applikati fuq il-kornea b'tali mod li s-super
fiċje sħiħa tal-kornea tkun miksija b'mod indaqs bis-sustanza kimika tat-test; ilvolum standard huwa ta' 0.03 ml.

Jekk possibbli, is-sustanzi kimiċi tat-test solidi għandhom jintaħnu f'mehrież u
lida, sa ma jkunu kemm jista' jkun fini, jew f'għodda tat-tħin komparabbli. It-trab
jiġi applikat fuq il-kornea b'tali mod li l-kornea tkun miksija b'mod uniformi bissustanza kimika tat-test; l-ammont standard huwa ta' 0.03 gm.

Is-sustanza kimika tat-test (likwida jew solida) tiġi applikata għal 10 sekondi u
mbagħad titlaħlaħ minn fuq l-għajn bis-salina iżotonika (madwar 20 ml) f'tem
peratura ambjentali. Imbagħad l-għajn (fl-apparat fejn titqiegħed) terġa' titqiegħed
fl-apparat tas-superfużjoni fil-pożizzjoni wieqfa oriġinali. Jekk ikun hemm bżonn,
jista' jsir iktar tlaħliħ wara l-applikazzjoni ta' 10 sek u f'punti ta' żmien susse
gwenti (eż. jekk jinstabu residwi ta' sustanza kimika tat-test fuq il-kornea). B'mod
ġenerali, l-ammont ta' salina li tintuża b'mod addizzjonali għat-tlaħliħ mhuwiex
kritiku, iżda l-osservazzjoni tal-aderenza tas-sustanza kimika mal-kornea hija
importanti.

Sustanzi Kimiċi tal-Kontroll
Kontrolli negattivi jew tas-solvent/veikolu paralleli u kontrolli pożittivi
għandhom jiġu inklużi f'kull esperiment.

Meta jkunu qegħdin jiġu ttestjati likwidi f'100 % jew solidi, tintuża salina fiżjo
loġika bħala l-kontroll negattiv parallel fil-metodu ta' ttestjar tal-ICE sabiex jiġu
individwati bidliet mhux speċifiċi fis-sistema tat-test, u sabiex jiġi żgurat li lkundizzjonijiet tal-assaġġ ma jirriżultawx bla bżonn f'rispons irritanti.

Meta jkunu qegħdin jiġu ttestjati likwidi ddilwiti, fil-metodu ta' ttestjar tal-ICE
jiġi inkluż grupp ta' kontrolli tas-solvent/veikolu parallel sabiex jiġu individwati
bidliet mhux speċifiċi fis-sistema tat-test, u sabiex jiġi żgurat li l-kundizzjonijiet
tal-assaġġ ma jirriżultawx bla bżonn f'rispons irritanti. Skont il-paragrafu 31, jista'
jintuża biss solvent/veikolu li jkun intwera li ma jkollu l-ebda effett avvers fuq issistema tat-test.

F'kull esperiment jiġi inkluż irritant għall-għajnejn magħruf sabiex jiġi vverifikat li
jkun ġie kkawżat rispons xieraq. Minħabba li l-assaġġ ICE qed jintuża f'dan ilmetodu ta' ttestjar biex jidentifika sustanzi kimiċi korrużivi jew irritanti severi, ilkontroll pożittiv għandu jkun sustanza ta' referenza li tikkawża rispons sever f'dan
il-metodu ta' ttestjar. Madankollu, sabiex jiġi żgurat li l-varjabilità fir-rispons talkontroll pożittiv tkun tista' tiġi vvalutata tul iż-żmien, id-daqs tar-rispons sever ma
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għandux ikun eċċessiv. Għandha tiġi ġġenerata biżżejjed dejta in vitro għallkontroll pożittiv sabiex għall-kontroll pożittiv tkun tista' tiġi kkalkolata skala ta'
valuri ddefiniti statistikament li tkun aċċettabbli. Jekk ma jkunx hemm disponibbli
dejta storika xierqa tal-metodu ta' ttestjar tal-ICE għal kontroll pożittiv partikolari,
jista' jkun meħtieġ li jsiru studji li jipprovdu din l-informazzjoni.

Eżempji ta' kontrolli pożittivi għal sustanzi kimiċi tat-test likwidi huma l-aċidu
aċetiku 10 % jew il-klorur tal-benżalkonju 5 %, filwaqt li eżempji ta' kontrolli
pożittivi għal sustanzi kimiċi tat-test solidi huma l-idrossidu tas-sodju jew limidażol.

Is-sustanzi kimiċi ta' riferiment huma utli għall-evalwazzjoni tal-potenzjal li
sustanzi kimiċi mhux magħrufa ta' klassi speċifika ta' kimiċi jew tal-prodotti
jikkawżaw irritazzjoni okulari, jew għall-evalwazzjoni tal-potenzjal relattiv li
sustanza irritanti għall-għajnejn tikkawża irritazzjoni okulari fi ħdan skala speċi
fika ta' risponsi ta' sustanzi irritanti.

Punti ta' Tmiem Imkejlin
Il-korneji ttrattati jiġu evalwati qabel it-trattament u mbagħad fit-30, fil-75, fil120, fil-180 u fil-240 minuta (± 5 minuti) wara t-tlaħliħa ta' wara t-trattament.
Dawn il-punti tal-ħin jipprovdu għadd xieraq ta' kejl tul il-perjodu tat-trattament
ta' erba' sigħat, filwaqt li jħallu biżżejjed ħin jgħaddi bejn kejl u ieħor sabiex isiru
l-osservazzjonijiet neċessarji li għandhom isiru għall-għajnejn kollha.

Il-punti ta' tmiem evalwati għall-opaċità, in-nefħa, iż-żamma tal-fluworexxeina
fil-kornea u l-effetti morfoloġiċi (eż. tħaffir jew illaxkar tal-epitelju). Il-punti ta'
tmiem kollha, bl-eċċezzjoni taż-żamma tal-fluworexxeina (li tiġi ddeterminata
biss qabel it-trattament u 30 minuta wara l-esponiment għas-sustanza kimika
tat-test) jiġu ddeterminati f'kull wieħed mill-punti tal-ħin imsemmija hawn fuq.

It-teħid ta' ritratti huwa rrakkomandat għad-dokumentazzjoni tal-opaċità, iżżamma tal-fluworexxeina, l-effetti morfoloġiċi fil-kornea u, jekk issir, l-istopato
loġija.

Wara l-eżami finali wara erba' sigħat, l-utenti huma mħeġġin jippreservaw lgħajnejn f'fissativ xieraq (eż. formalina bbaferjata newtrali) għal eżami istopato
loġiku possibbli (ara l-paragrafu 14 u r-referenza (8) għal iktar dettalji).

In-nefħa fil-kornea tiġi ddeterminata mill-kejl tal-ħxuna fil-kornea li jsir permezz
ta' pakimetru ottiku fuq mikroskopju korneali. In-nefħa tiġi espressa bħala
perċentwal u tiġi kkalkolata mill-kejl tal-ħxuna tal-kornea skont il-formula li
ġejja:
A

corneal thickness at time t Ä corneal thickness at time ¼ 0
corneal thickness at time ¼ 0

!

Ü 100

Il-perċentwal medju tan-nefħa fil-kornea għat-testijiet kollha tal-għajnejn jiġi
kkalkolat għall-punti tal-ħin ta' osservazzjoni kollha. Fuq il-bażi tal-ogħla
punteġġ medju għan-nefħa fil-kornea, kif jiġi osservat fi kwalunkwe punt talħin, jingħata punteġġ tal-kategorija għal kull sustanza kimika tat-test (ara l-para
grafu 51).

L-opaċità korneali tiġi evalwata billi tintuża l-iktar parti tal-kornea opaċifikata
b'densità għall-punteġġar kif muri fit-Tabella 1. Il-valur medju tal-opaċità filkornea għat-testijiet kollha tal-għajnejn jiġi kkalkolat għall-punti tal-ħin ta' osser
vazzjoni kollha. Fuq il-bażi tal-ogħla punteġġ medju għall-opaċità fil-kornea, kif
jiġi osservat fi kwalunkwe punt tal-ħin, jingħata punteġġ tal-kategorija għal kull
sustanza kimika tat-test (ara l-paragrafu 51).
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Tabella 1
Punteġġi tal-opaċità tal-kornea.
Osservazzjoni

Punteġġ

0
0.5

L-ebda opaċità
Opaċità ħafifa ħafna

1

Żoni mifruxin jew diffużi; id-dettalji tal-iris jidhru b'mod ċar

2

Parti trasluċida li tintlemaħ faċilment; id-dettalji tal-iris huma
kemxejn oskuri

3

Opaċità severa fil-kornea; ma jidher l-ebda dettall speċifiku taliris; id-daqs tal-pupilla bilkemm jintlemaħ

4

Opaċità totali fil-kornea; iris inviżibbli

Iż-żamma tal-fluworexxeina tiġi evalwata fil-punt tal-ħin ta' osservazzjoni ta' 30
minuta biss kif muri fit-Tabella 2. Il-valur medju taż-żamma tal-fluworexxeina
għall-għajnejn kollha tat-test jiġi kkalkolat għall-punt tal-ħin osservat ta' 30
minuta, u jintuża għall-punteġġ kumplessiv tal-kategorija għal kull sustanza
kimika tat-test (ara l-paragrafu 51).

Tabella 2
Punteġġi taż-żamma tal-fluworexxeina.
Osservazzjoni

Punteġġ

0
0,5

L-ebda żamma ta' fluworexxeina
Tilwin batut ħafna ta' ċelloli individwali

1

Tilwin taċ-ċelloli individwali mifrux fil-parti ttrattata kollha talkornea

2

Tilwin ta' ċelloli individwali dens fokali jew konfluwenti

3

Partijiet kbar konfluenti tal-kornea jżommu l-fluworexxeina

Effetti morfoloġiċi inkluż “tħaffir” taċ-ċelloli tal-epitelju tal-kornea, “illaxkar” talepitelju, “taħrix” tas-superfiċje tal-kornea u “twaħħi” tas-sustanza kimika tat-test
mal-kornea. Dawn is-sejbiet jistgħu jvarjaw fis-severità u jistgħu iseħħu b'mod
simultanju. Il-klassifikazzjoni ta' dawn is-sejbiet hija soġġettiva skont l-interpre
tazzjoni tal-investigatur.

DEJTA U RAPPORTAR
Evalwazzjoni tad-Dejta
Ir-riżultati tal-opaċità, in-nefħa, u ż-żamma tal-fluworexxeina fil-kornea
għandhom jiġu evalwati b'mod separat sabiex tinħoloq klassi separata għal kull
punt ta' tmiem. Imbagħad il-klassijiet tal-ICE għal kull punt ta' tmiem jiġu
kkombinati sabiex tinħoloq Klassifikazzjoni tal-Irritazzjoni għal kull sustanza
kimika tat-test.

Kriterji tad-Deċiżjoni
Ladarba jkun ġie evalwat kull punt ta' tmiem, il-klassijiet tal-ICE jistgħu jiġu
assenjati fuq il-bażi ta' skala ta' valuri ddeterminata minn qabel. L-interpretazzjoni
tan-nefħa tal-kornea (it-Tabella 3), l-opaċità (it-Tabella 4), u ż-żamma tal-fluworex
xeina (it-Tabella 5) bl-użu ta' erba' klassijiet tal-ICE ssir skont l-iskali murijin hawn
taħt. Ta' min jinnota li l-punteġġi tan-nefħa tal-kornea murija fit-Tabella 3 huma
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applikabbli biss jekk il-ħxuna titkejjel b'mikroskopju korneali (pereżempju HaagStreit BP900) b'apparat tal-kejl tal-fond Nru 1 u ssettjar tal-wisgħa tal-ferq ta' 912,
jiġifieri 0,095 mm. L-utenti għandhom ikunu konxji li l-mikroskopji korneali
jistgħu jagħtu kejl differenti tal-ħxuna tal-kornea jekk l-issettjar tal-wisgħa talfetħa jkun differenti.
Tabella 3
Kriterji tal-klassifikazzjoni tal-ICE għan-nefħa tal-kornea.
Nefħa Medja tal-Kornea (%) (*)

Klassi tal-ICE

0 sa 5

I

> 5 sa 12

II

> 12 sa 18 (> 75 min wara t-trattament)

II

> 12 sa 18 (≤ 75 min wara t-trattament)

III

> 18 sa 26

III

> 26 sa 32 (> 75 min wara t-trattament)

III

> 26 sa 32 (≤ 75 min wara t-trattament)

IV

> 32

IV

(*) L-ogħla punteġġ medju osservat fi kwalunkwe punt tal-ħin

Tabella 4
Kriterji tal-klassifikazzjoni tal-ICE għall-opaċità.
Punteġġ Medju Massimu tal-Opaċità (*)

Klassi tal-ICE

0,0-0,5

I

0,6-1,5

II

1,6-2,5

III

2,6-4,0

IV

(*) Il-punteġġ medju massimu osservat fi kwalunkwe punt tal-ħin (fuq il-bażi ta' punteġġi
tal-opaċità kif definiti fit-Tabella 1).

Tabella 5
Kriterji tal-klassifikazzjoni tal-ICE għaż-żamma medja tal-fluworexxeina.
Punteġġ Medju taż-Żamma tal-Fluworex
xeina fit-30 minuta ta' wara t-trattament (*)

Klassi tal-ICE

0,0-0,5

I

0,6-1,5

II

1,6-2,5

III

2,6-3,0

IV

(*) Fuq il-bażi tal-punteġġi kif definiti fit-Tabella 2.

Il-klassifikazzjoni in vitro għal sustanza kimika tat-test hija vvalutata billi tinqara
l-klassifikazzjoni tal-GHS li tikkorrispondi għat-taħlita ta' kategoriji miksuba għal
nefħa korneali, opaċità korneali, u żamma tal-fluworexxeina kif deskritti fitTabella 6.
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Tabella 6
Klassifikazzjonijiet in vitro kumplessivi.
Taħlitiet tat-3 Punti ta' Tmiem

Klassifikazzjoni tal-GHS tan-NU

Ebda Kategorija

3 × I
2 × I, 1 × II

Ma tista' ssir ebda previżjoni

Taħlitiet oħrajn

Kategorija 1

3 × IV
2 × IV, 1 × III
2 × IV, 1 × II (*)
2 × IV, 1 × I (*)
Opaċità tal-kornea ≥ 3 fit-30 min (talanqas f'2 għajnejn)
Opaċità tal-kornea = 4 fi kwalunkwe
ħin (tal-anqas f'żewġ (2) għajnejn)
Illaxkar sever tal-epitelju (tal-anqas
f'għajn waħda)

(*) Taħlitiet inqas probabbli li jseħħu.

Kriterji ta' Aċċettazzjoni tal-Istudju
Test jitqies aċċettabbli jekk il-kontrolli negattivi jew tal-veikolu/solvent paralleli
u l-kontrolli pożittivi paralleli jiġu identifikati bħala Mhux Ikklassifikati taħt ilGHS u tal-Kategorija 1 tal-GHS, rispettivament.
Rapport tat-test
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja, jekk tkun rilevanti
għat-twettiq tal-istudju:
Sustanza Kimika tat-Test u Sustanzi Kimiċi tal-Kontroll
— Isem tas-sustanza kimika (jew sustanzi kimiċi) pereżempju l-isem strutturali
użat mill-Chemical Abstracts Service (CAS), segwit minn ismijiet oħrajn,
jekk ikunu magħrufin;
— in-Numru tar-Reġistru (RN) tas-CAS, jekk ikun magħruf;
— Il-purità u l-kompożizzjoni tas-sustanzi kimiċi tat-test / tal-kontroll (f'perċent
wal(i) skont il-piż), sakemm din l-informazzjoni tkun disponibbli;
— Proprjetajiet fiżikokimiċi bħall-istat fiżiku, il-volatilità, il-pH, l-istabilità, ilklassi kimika, is-solubilità fl-ilma rilevanti għat-twettiq tal-istudju;
— Trattament tas-sustanzi kimiċi tat-test/ta' kontroll qabel l-ittestjar, jekk appli
kabbli (pereżempju tisħin, tħin);
— L-istabilità, jekk tkun magħrufa;
Informazzjoni dwar l-Isponser u l-Faċilità tat-Test
— L-isem u l-indirizz tal-isponser, tal-faċilità tat-test u tad-direttur tal-istudju;
— Identifikazzjoni tas-sors tal-għajnejn (eż. il-faċilità minn fejn inġabru);
Il-Kundizzjonijiet tal-Metodu ta' Ttestjar
— Deskrizzjoni tas-sistema tat-test użata;
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— Il-mikrosopju korneali użat (eż. mudell) u l-issettjar tal-istrument għallmikroskopju korneali użat;
— Referenza għal riżultati storiċi tal-kontroll pożittiv u negattiv u, jekk appli
kabbli, dejta storika li turi l-meded aċċettabbli tal-kontroll ta' referenza
parallel;
— Il-proċedura użata sabiex tiġi żgurata l-integrità (jiġifieri l-preċiżjoni u l-affi
dabilità) tal-metodu ta' ttestjar maż-żmien (eż. ittestjar perjodiku tas-sustanzi
kimiċi tal-profiċjenza).
Il-Ġbir u l-Preparazzjoni tal-Għajnejn
— L-età u l-piż tal-annimal donatur u, jekk disponibbli, karatteristiċi oħrajn talannimali li minnhom inġabru l-għajnejn (eż. sess, razza);
— Il-kundizzjonijiet tat-trasport u l-ħżin tal-għajnejn (eż., id-data u l-ħin meta
nġabru l-għajnejn, l-intervall tal-ħin bejn il-ġbir tal-irjus tat-tiġieġ u t-tqegħid
tal-għajnejn enukleati f'kavità tas-superfużjoni);
— Il-preparazzjoni u l-immuntar tal-għajnejn, inklużi dikjarazzjonijiet fuq ilkwalità tagħhom, it-temperatura tal-kavitajiet tal-għajnejn, u l-kriterji għallgħażla tal-għajnejn użati għall-ittestjar.
Proċedura tat-test
— In-numru ta' repliki użati;
— L-identità tal-kontrolli negattivi u pożittivi użati (jekk applikabbli, anki ssolvent u l-kontrolli ta' riferiment);
— Id-doża tas-sustanza kimika tat-test, l-applikazzjoni u l-ħin tal-esponiment
użati;
— Il-punti tal-ħin tal-osservazzjoni (qabel u wara t-trattament);
— Deskrizzjoni tal-kriterji ta' evalwazzjoni u deċiżjoni użati;
— Deskrizzjoni tal-kriterji ta' aċċettazzjoni tal-istudju użati;
— Deskrizzjoni ta' kwalunkwe modifika tal-proċedura tat-test.
Ir-riżultati
— Tabella li tispjega l-punteġġi ta' żamma tal-fluworexxeina, l-opaċità u n-nefħa
korneali miksubin għal kull għajn individwali f'kull punt tal-ħin tal-osservaz
zjoni, inklużi l-punteġġi medji f'kull ħin tal-osservazzjoni tal-għajnejn ittest
jati kollha;
— L-ogħla punteġġi ta' nefħa tal-kornea, opaċità u żamma tal-fluworexxeina
osservati (minn kwalunkwe punt tal-ħin), u l-klassi tal-ICE marbutin.
— Deskrizzjoni ta' kull effett ieħor osservat;
— Il-klassifikazzjoni tal-GHS tan-NU in vitro derivata;
— Jekk xieraq, ritratti tal-għajn;
Diskussjoni tar-Riżultati
Konklużjoni
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONIJIET
Preċiżjoni: Il-qrubija fil-livell ta' qbil bejn ir-riżultati tal-metodu ta' ttestjar u lvaluri ta' referenza aċċettati. Hija kejl tal-prestazzjoni tal-metodu ta' ttestjar u
wieħed mill-aspetti ta'“rilevanza”. It-terminu jintuża spiss minflok “konkordanza”
sabiex ifisser il-proporzjon ta' riżultati tajbin tal-metodu ta' ttestjar.
Sustanza kimika ta' riferiment: Sustanza kimika użata bħala standard għallparagun ma' sustanza kimika tat-test. Sustanza kimika ta' riferiment għandu
jkollha l-proprjetajiet li ġejjin; (i), sors(i) konsistenti u affidabbli; (ii), similarità
strutturali u funzjonali mal-klassi ta' sustanzi kimiċi ttestjati; (iii), karatteristiċi
fiżiċi/kimiċi magħrufin; (iv), dejta ta' appoġġ dwar effetti magħrufin; (v), potenza
magħrufa fl-iskala tar-rispons mixtieq
Approċċ Minn Isfel Għal Fuq: approċċ sekwenzjali użat għal sustanza kimika
ssuspettata li ma teħtieġx klassifikazzjoni għall-irritazzjoni tal-għajnejn jew ħsara
serja lill-għajnejn, li jibda bid-determinazzjoni ta' sustanzi kimiċi li ma jeħtiġux
klassifikazzjoni (eżitu negattiv) minn sustanzi kimiċi oħrajn (eżitu pożittiv).
Sustanza kimika: Sustanza jew taħlita.
Kornea: Il-parti trasparenti tal-parti ta' quddiem tal-boċċa tal-għajn li tiksi l-iris u
l-pupilla u tħalli d-dawl jgħaddi għal ġol-parti interna tal-għajn.
Opaċità tal-kornea: Kejl tal-estensjoni tal-opaċità tal-kornea wara esponiment
għal sustanza kimika tat-test. Żieda fl-opaċità tal-kornea hija indikattiva ta' ħsara
fil-kornea.
Nefħa fil-kornea: Kejl oġġettiv fit-test tal-ICE tal-estensjoni tad-distensjoni talkornea wara esponiment għas-sustanza kimika tat-test. Din tiġi espressa bħala
perċentwal u kkalkolata mill-ewwel kejl (qabel id-dożaġġ) tal-ħxuna tal-kornea u
l-ħxuna rreġistrata f'intervalli regolari wara esponiment għas-sustanza kimika tattest, fit-test tal-ICE. Il-grad tan-nefħa tal-kornea huwa indikattiv tal-ħsara filkornea.
Irritazzjoni tal-għajnejn: Il-produzzjoni ta' tibdiliet fl-għajnejn wara l-applikazz
joni ta' sustanza kimika tat-test fil-wiċċ anterjuri tal-għajn, li huma kompletament
reversibbli fi żmien 21 jum mill-applikazzjoni. Interkambjabbli ma' “Effetti rever
sibbli fuq l-Għajnejn” u mal-“Kategorija 2 tal-GHS tan-NU” (4).
Rata ta' negattivi foloz: Il-proporzjon tas-sustanzi kimiċi pożittivi kollha iden
tifikati b'mod falz bħala negattivi permezz ta' metodu ta' ttestjar. Dan huwa
wieħed mill-indikaturi tal-prestazzjoni tal-metodu ta' ttestjar.
Rata ta' foloz pożittivi: Il-proporzjon tas-sustanzi kimiċi negattivi kollha identi
fikati b'mod falz bħala pożittivi permezz ta' metodu ta' ttestjar. Dan huwa wieħed
mill-indikaturi tal-prestazzjoni tal-metodu ta' ttestjar.
Żamma tal-fluworexxeina: Kejl suġġettiv fit-test tal-ICE ta' kemm is-sodju talfluworexxeina jinżamm miċ-ċelloli tal-epitelju fil-kornea wara l-esponiment għassustanza tat-test. L-ammont ta' fluworexxeina li jinżamm huwa indikattiv talħsara fl-epitelju tal-kornea.
Periklu: Proprjetà inerenti ta' aġent jew sitwazzjoni li għandhom il-potenzjal li
jikkawżaw effetti avversi meta organiżmu, sistema jew (sub)popolazzjoni jiġu
esposti għal dak l-aġent.
Effetti irreversibbli fuq l-għajnejn: ara “Ħsara serja lill-għajnejn” u “Kategorija
1 tal-GHS tan-NU”.
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Taħlita: Taħlita jew soluzzjoni msawra minn żewġ sustanzi jew iktar li fiha ma
jirreaġixxux (4)

Kontroll negattiv: Replika mhux ittrattata li fiha l-komponenti kollha ta' sistema
tat-test. Dan il-kampjun jiġi proċessat b'kampjuni ttrattati bis-sustanza kimika tattest u kampjuni tal-kontroll oħrajn sabiex jiġi ddeterminat jekk is-solvent ikollux
interazzjoni mas-sistema tat-test.

Mhux ikklassifikati: Sustanzi li mhumiex ikklassifikati għal irritazzjoni tal-għaj
nejn (Kategorija 2 tal-GHS tan-NU) jew ħsara serja lill-għajnejn (Kategorija 1
tal-GHS tan-NU). Interkambjabbli ma' “Ebda Kategorija tal-GHS tan-NU”.

Kontroll pożittiv: Replika li jkun fiha l-komponenti kollha ta' sistema tat-test u
ttrattata b'sustanza li jkun magħruf li tikkawża rispons pożittiv. Sabiex jiġi żgurat
li l-varjabilità fir-reazzjoni tal-kontroll pożittiv tkun tista' tiġi vvalutata tul iżżmien, id-daqs tar-rispons sever ma għandux ikun eċċessiv.

Affidabilità: Kejliet ta' kemm metodu ta' ttestjar jista' jitwettaq b'mod riprodu
ċibbli fil-laboratorji u bejn il-laboratorji tul iż-żmien, meta jitwettaq billi jintuża listess protokoll. Tiġi vvalutatata bil-kalkolu tar-riproduċibilità fil-laboratorju u
bejn laboratorju u ieħor u r-ripetibilità fil-laboratorju.

Effetti reversibbli fuq l-Għajnejn: ara “Irritazzjoni tal-għajnejn” u “Kategorija 2
tal-GHS tan-NU”.

Ħsara serja lill-għajnejn: Il-produzzjoni ta' ħsara fit-tessut fl-għajnejn, jew
tnaqqis fiżiku serju tal-vista, wara li tiġi applikata sustanza kimika fuq il-wiċċ
quddiemi tal-għajn, li ma jkunux riversibbli fi żmien 21 jum mill-applikazzjoni.
Interkambjabbli ma' “Effetti irreversibbli fuq l-għajnejn” u mal-“Kategorija 1 talGHS tan-NU” (4).

Mikroskopju korneali: Strument li jintuża biex l-għajn tiġi eżaminata b'mod
dirett taħt l-ingrandiment ta' mikroskopju binokulari billi joħloq immaġni dritta
u stereoskopika. Fil-metodu ta' ttestjar tal-ICE, dan l-istrument jintuża sabiex
wieħed ikun jista' jara l-istrutturi anterjuri ta' għajn it-tiġieiġa kif ukoll biex
ikejjel b'mod oġġettiv il-ħxuna tal-kornea b'apparat li jitwaħħal mal-istrument u
li jkejjel il-fond.

Kontroll tas-solvent/veikolu: Kampjun mhux ittrattat li fih il-komponenti kollha
ta' sistema tat-test, inkluż is-solvent jew il-veikolu li jiġi pproċessat mal-kampjuni
ttrattati bis-sustanza kimika tat-test u kampjuni tal-kontroll oħrajn sabiex jiġi
stabbilit ir-rispons bażi għall-kampjuni ttrattati bis-sustanza kimika tat-test
dissolta fl-istess solvent jew veikolu. Meta jiġi ttestjat ma' kontroll negattiv
parallel, dan il-kampjun juri wkoll jekk is-solvent jew il-veikolu jkollux interaz
zjoni mas-sistema tat-test.

Sustanza: Elementi kimiċi u l-komposti tagħhom fl-istat naturali jew miksubin bi
kwalunkwe proċess ta' produzzjoni, inkluż kwalunkwe addittiv meħtieġ għallpreservazzjoni tal-istabilità tal-prodott u ta' kwalunkwe impurità li toriġina
mill-proċess użat, imma eskluż kwalunkwe solvent li jista' jkun separat mingħajr
ma jaffetwa l-istabilità tas-sustanza jew ibiddel il-kompożizzjoni tagħha (4).

Tensjoattiv: Imsejjaħ ukoll aġent tensjoattiv, dan huwa sustanza, bħal deterġent,
li tista' tnaqqas it-tensjoni fil-wiċċ ta' likwidu u b'hekk tippermettilu jtella' rragħwa jew jippenetra solidi; huwa magħruf ukoll bħala aġent li jxarrab.
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Approċċ Minn Fuq Għal Isfel: approċċ sekwenzjali użat għal sustanza kimika
ssuspettata li tikkawża ħsara serja lill-għajnejn, li jibda bid-determinazzjoni ta'
sustanzi kimiċi li jinduċu ħsara serja lill-għajnejn (eżitu pożittiv) minn sustanzi
kimiċi oħrajn (eżitu negattiv).
Sustanza kimika tat-test: Kwalunkwe sustanza jew taħlita li tkun qiegħda tiġi
ttestjata permezz ta' dan il-Metodu ta' Ttestjar.
Strateġija ta' ttestjar sekwenzjali: Strateġija ta' ttestjar gradwali li biha l-infor
mazzjoni eżistenti kollha dwar sustanza kimika tat-test tiġi riveduta, f'ordni speċi
fiku, permezz ta' proċess tal-piż tal-evidenza f'kull livell sabiex jiġi ddeterminat
jekk hemmx biżżejjed informazzjoni disponibbli għal deċiżjoni dwar il-klassifi
kazzjoni tal-periklu, qabel ma wieħed jgħaddi għal-livell li jmiss. Jekk ilpotenzjal ta' irritazzjoni ta' sustanza kimika tat-test jista' jiġi assenjat fuq il-bażi
tal-informazzjoni eżistenti, ma jkun meħtieġ l-ebda ttestjar ieħor. Jekk il-potenzjal
ta' irritazzjoni ta' sustanza kimika tat-test ma jkunx jista' jiġi assenjat fuq il-bażi
tal-informazzjoni eżistenti, għandha ssir proċedura ta' ttestjar sekwenzjali fuq lannimali sakemm tkun tista' ssir klassifikazzjoni mhux ekwivoka.
Is-Sistema Globalment Armonizzata tal-Klassifikazzjoni u l-Ittikettar ta'
Sustanzi Kimiċi tan-Nazzjonijiet Uniti (GHS tan-NU): Sistema li tipproponi
l-klassifikazzjoni tas-sustanzi kimiċi (sustanzi u taħlitiet) skont it-tipi u l-livelli
standardizzati ta' perikli fiżiċi, sanitarji u ambjentali, u tindirizza l-elementi ta'
komunikazzjoni korrispondenti, bħal pittogrammi, kliem ta' twissija, dikjarazzjo
nijiet ta' periklu, dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni u skedi ta' tagħrif dwar issikurezza, sabiex jitwassal tagħrif dwar l-effetti avversi bil-għan li n-nies ikunu
protetti (inklużi min iħaddem, il-ħaddiema, it-trasportaturi, il-konsumaturi u lħaddiema tal-emerġenza) u l-ambjent (4).
Kategorija 1 tal-GHS tan-NU: ara “Ħsara serja lill-għajnejn” u/jew “Effetti
irreversibbli fuq l-għajnejn”.
Kategorija 2 tal-GHS tan-NU: ara “Irritazzjoni tal-Għajnejn” u/jew “Effetti
reversibbli fuq l-għajnejn”.
Ebda Kategorija tal-GHS tan-NU: Sustanzi li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti
għall-klassifikazzjoni fil-Kategorija 1 jew 2 (2A jew 2B) tal-GHS tan-NU. Inter
kambjabbli ma' “Mhux ikklassifikati”.
Metodu ta' ttestjar ivvalidat: Metodu ta' ttestjar li għalih ikunu tlestew studji ta'
validazzjoni sabiex tiġi ddeterminata r-rilevanza (inkluża l-preċiżjoni) u l-affida
bilità għal għan speċifiku. Ta' min jinnota li jista' jkun li metodu ta' ttestjar
ivvalidat ma jkollux prestazzjoni tajba biżżejjed f'termini ta' preċiżjoni u affida
bilità sabiex jitqies aċċettabli għall-għan propost.
Piż tal-evidenza: Il-proċess fejn jitqiesu l-qawwiet u d-dgħufijiet ta' biċċiet ta'
informazzjoni varji sabiex tintlaħaq u tiġi appoġġata konklużjoni rigward ilpotenzjal ta' sustanza kimika li tkun ta' periklu.
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Appendiċi 2
SUSTANZI

KIMIĊI

TA' PROFIĊJENZA GĦALL-METODU
TTESTJAR TAL-ICE

TA'

Qabel l-użu ta' rutina ta' metodu ta' ttestjar li jaderixxi ma' dan il-metodu ta'
ttestjar, il-laboratorji għandhom juru l-profiċjenza teknika billi jidentifikaw b'mod
korrett il-klassifikazzjoni tal-ħsara lill-għajnejn ta' 13-il sustanza kimika rrakko
mandati fit-Tabella 1. Dawn is-sustanzi kimiċi ntgħażlu sabiex jirrappreżentaw ilfirxa ta' risponsi għal perikli tal-għajnejn fuq il-bażi tar-riżultati mit-test in vivo
fuq l-għajnejn tal-fniek (TG 405) u s-sistema ta' klassifikazzjoni tal-GHS tan-NU
(jiġifieri l-Kategoriji 1, 2A, 2B jew Ebda Kategorija tal-GHS tan-NU) (4)(6).
Kriterji tal-għażla oħrajn kienu li s-sustanzi kimiċi huma disponibbli fis-suq, li
hemm dejta ta' referenza in vivo ta' kwalità għolja għad-dispożizzjoni, u li hemm
dejta ta' kwalità għolja miksuba mill-metodu in vitro tal-ICE. Hemm dejta ta'
referenza disponibbli fl-SSD (5) u fid-Dokument ta' Reviżjoni ta' Sfond talICCVAM għall-metodu ta' ttestjar tal-ICE (9).
Tabella 1
Is-sustanzi kimiċi rakkomandati għall-wiri tal-profiċjenza teknika bl-ICE
Sustanza Kimika

CASRN

Klassi kimika (1)

Forma
Fiżika

Klassifikazzjoni In
Vivo (2)

Klassifikazzjoni In
Vitro (3)

8001-54-5

Kompost tal-onju

Likwidu

Kategorija 1

Kategorija 1

55-56-1

Ammin, Ammidin

Solidu

Kategorija 1

Kategorija 1

Aċidu dibenżojl-Ltartariku

2743-38-6

Aċidu karbossiliku,
Ester

Solidu

Kategorija 1

Kategorija 1

Imidażol

288-32-4

Eteroċikliku

Solidu

Kategorija 1

Kategorija 1

Aċidu trikloroaċetiku
(30 %)

76-03-9

Aċidu Karbossiliku

Likwidu

Kategorija 1

Kategorija 1

Kategorija 2A

Ma tista' ssir ebda
previżjoni (4)

Kategorija 2A (5)

Ma tista' ssir ebda
previżjoni (4)

Klorur tal-benżalkonju
(5 %)

Kloressidin

2,6-diklorobenż-ojl
klorur

4659-45-4

Aloġenur tal-aċil

Likwidu

Nitrat tal-ammonju

6484-52-2

Melħ inorganiku

Solidu

Etil-2-metilaċeto-aċetat

609-14-3

Keton, Ester

Likwidu

Kategorija 2 B

Ma tista' ssir ebda
previżjoni (4)

Sulfossidu tad-dimetil

67-68-5

Kompost tal-kubrit
organiku

Likwidu

Ebda Kategorija

Ebda Kategorija

Gliċerol

56-81-5

Alkoħol

Likwidu

Ebda Kategorija

Ebda kategorija (fillimitu)

Metilċiklopentan

96-37-7

Idrokarbur (ċikliku)

Likwidu

Ebda Kategorija

Ebda Kategorija

n-Essan

110-54-3

Idrokarbur (aċikliku)

Likwidu

Ebda Kategorija

Ebda Kategorija
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Sustanza Kimika

Triaċetin

CASRN

102-76-1

Klassi kimika (1)

Lipidu

Forma
Fiżika

Likwidu

Klassifikazzjoni In
Vivo (2)

Mhux
ikklassifikat

Klassifikazzjoni In
Vitro (3)

Ebda Kategorija

Taqsiriet: CASRN = Numru tar-Reġistru tal-Chemical Abstracts Service
(1) Klassijiet tas-sustanzi kimiċi ġew assenjati lil kull sustanza kimika tat-test li tuża skema ta' klassifikazzjoni standard, fuq il-bażi tassistema ta' klassifikazzjoni tal-Librerija Nazzjonali tal-Intestaturi tas-Suġġetti Mediċi tal-Mediċina (MeSH) (disponibbli fuq http//
www.nlm.nih.gov/mesh)
(2) Abbażi tar-riżultati mit-test in vivo fuq għajnejn il-fniek (OECD TG 405) u bl-użu tal-GHS tan-NU (4)(6).
(3) Abbażi tar-riżultati fl-ICE kif deskritti fit-tabella 6.
(4) Taħlita tal-punteġġi tal-ICE għajr dawk deskritti fit-tabella 6 għall-identifikazzjoni ta' ebda kategorija tal-GHS u l-Kategorija 1 talGHS (ara t-tabella 6)
(5) Klassifikazzjoni bħala 2A jew 2B tiddependi mill-interpretazzjoni tal-kriterju tal-GHS tan-NU għad-distinzjoni bejn dawn iż-żewġ
kategoriji, jiġifieri 1 minn 3 vs 2 minn 3 annimali b'effetti fil-jum 7 neċessarji sabiex tiġi ġġenerata klassifikazzjoni tal-Kategorija 2A.
L-istudju in vivo kien jinkludi 3 annimali. Il-punti ta' tmiem kollha apparati l-ħmura konġuntivali f'annimal wieħed irkupraw għal
punteġġ ta' żero sal-jum 7 jew qabel. L-annimal li ma rkuprax għalkollox sal-jum 7 kellu punteġġ ta' ħmura konġuntivali ta' 1 (filjum 7) li rkupra għalkollox fil-jum 10.
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Appendiċi 3
DIJAGRAMMI TAL-APPARAT TAS-SUPERFUŻJONI TAS-SILĠ U LKLAMPI TAL-GĦAJNEJN
(Ara Burton et al. (18) għal deskrizzjonijiet ġeneriċi addizzjonali tal-apparat tassuperfużjoni u l-klampijiet tal-għajnejn)

Nru talOġġett

Nru talOġġett

Deskrizzjoni

Deskrizzjoni

1

Ilma sħun tal-iżbokk

9

Kompartiment

2

Bieb jiżżerżaq

10

Apparat fejn titqiegħed lgħajn

3

Apparat tas-superfużjoni

11

Għajn tat-tiġieġa

4

Strument tal-kejl ottiku

12

Soluzzjoni salina tal-iżbokk

5

Bokka tal-ilma sħun

13

Vit

6

Soluzzjoni salina

14

Lieva ta' fuq aġġustabbli

7

Ilma sħun

15

Lieva t'isfel aġġustabbli

8

Soluzzjoni
bokka

salina

tal-
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B.49. TEST IN VITRO TAL-MIKRONUKLEU TAĊ-ĊELLOLI TALMAMMIFERI
INTRODUZZJONI
Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linja gwida tat-test 487 (2016).
Huwa parti minn sensiela ta' metodi ta' ttestjar dwar it-tossikoloġija ġenetika. Ġie
żviluppat dokument tal-OECD li jipprovdi informazzjoni sintetika dwar l-ittestjar
dwar it-tossikoloġija ġenetika u ħarsa ġenerali dwar it-tibdil reċenti la sar f'dawk
il-Linji Gwida tat-Test (1).

It-test in vitro tal-mikronukleu (MNvit) hija test tal-ġenotossiċità għall-individ
wazzjoni ta' mikronukleji (MN) fiċ-ċitoplażma ta' ċelloli fl-interfażi. Il-mikronuk
leji jistgħu joriġinaw minn frammenti ta' kromożomi aċentriċi (jiġifieri li ma
għandhomx ċentromeru), jew kromożomi sħaħ li ma jistgħux jemigraw lejn ilpoli waqt l-istadju tal-anafażi tad-diviżjoni taċ-ċelloli. Għaldaqstant, it-test MNvit
huwa metodu in vitro li jipprovdi bażi komprensiva għall-investigazzjoni ta'
potenzjal ta' ħsara fil-kromożomi in vitro għaliex kemm l-anewġeni kif ukoll
il-klastoġeni jistgħu jiġu individwati (2) (3) f'ċelloli li tkun saritilhom diviżjoni
taċ-ċelloli matul jew wara l-esponiment għas-sustanza kimika tat-test (ara l-para
grafu 13 għal iktar dettalji). Il-mikronukleji jirrappreżentaw ħsara li ġiet traż
messa lil ċelloli dixxendenti, filwaqt li aberrazzjonijiet tal-kromożomi magħduda
fiċ-ċelloli fil-metafażi jistgħu ma jiġux trażmessi. Il-bidliet xorta waħda jistgħu
ma jkunux kompatibbli mas-sopravvivenza taċ-ċelloli.

Dan il-metodu ta' ttestjar jippermetti l-użu ta' protokolli bl-inibitur taċ-ċitokala
żina B tal-polimerizzazzjoni tal-attina (ċitoB) u mingħajr dan l-inibitur. Iż-żieda
taċ-ċitoB qabel il-mitożi tirriżulta f'ċelloli li jkunu binukleati u, għalhekk, tipper
metti li jiġu identifikati u analizzati mikronukleji biss f'dawk iċ-ċelloli li jkunu
għamlu mitożi waħda (4) (5). Dan il-metodu ta' ttestjar jippermetti wkoll l-użu ta'
protokolli mingħajr imblokkatur taċ-ċitokineżi, sakemm ikun hemm evidenza li lpopolazzjoni ta' ċelloli analizzati għaddiet minn mitożi.

Minbarra l-użu tat-test tal-MNvit sabiex jiġu identifikati sustanzi kimiċi li jinduċu
l-mikronukleji, l-użu ta' tikkettar immunokimiku ta' kinetoċori, jew l-ibridizzaz
zjoni b'sondi ċentromeriċi/telomeriċi (ibridizzazzjoni in situ ta' fluworexxenza
(FISH)), ukoll jistgħu jipprovdu informazzjoni addizzjonali dwar il-mekkaniżmi
ta' ħsara fil-kromożomi u tal-formazzjoni ta' mikronukleji (6) (7) (8) (9) (10) (11)
(12) (13) (14) (15) (16) (17). Dawk il-proċeduri ta' tikkettar u ibridizzazzjoni
jistgħu jintużaw meta jkun hemm żieda fil-formazzjoni ta' mikronukleji u l-inves
tigatur ikun jixtieq jiddetermina jekk iż-żieda kinitx ir-riżultat ta' avvenimenti
klastoġeniċi u/jew anewġeniċi.

Peress li l-mikronukleji fiċ-ċelloli fl-interfażi jistgħu jiġu vvalutati b'mod relatti
vament oġġettiv, il-persunal tal-laboratorju jrid jiddetermina biss in-numru ta'
ċelloli binukleati meta tintuża ċitoB u l-inċidenza ta' ċelloli mikronukleati filkażijiet kollha. Għalhekk, il-lametti jistgħu jiġu kklassifikati relattivament malajr
u l-analiżi tista' tiġi awtomatizzata. Dan jagħmilha prattika li eluf minflok mijiet
ta' ċelloli jiġu kklassifikati f'kull trattament, biex b'hekk tiżdied il-qawwa tat-test.
Fl-aħħar nett, minħabba li l-mikronukleji jistgħu joħorġu minn kromożomi
tardivi, hemm il-potenzjal li wieħed jindividwa sustanzi li jinduċu anewplojdi
li huma diffiċli li wieħed jistudjahom f'testijiet konvenzjonali tal-aberrazzjoni
kromożomika, eż. il-Kapitolu B.10 ta' dan l-anness (18). Madankollu, it-test
MNvit kif deskritt fil-metodu ta' ttestjar ma jippermettix li ssir differenzazzjoni
bejn sustanzi kimiċi li jinduċu bidliet fin-numru ta' kromożomi u/jew plojdija
minn dawk li jinduċu klastoġeniċità mingħajr tekniki speċjali bħall-FISH imsem
mijin fil-paragrafu 4.

It-test MNvit huwa b'saħħitu u jista' jsir f'varjetà ta' tipi ta' ċelloli, u fil-preżenza
jew fin-nuqqas ta' ċitoB. Hemm dejta estensiva li ssostni l-validità tat-test MNvit
bl-użu ta' diversi tipi ta' ċelloli (kulturi ta' linji ta' ċelloli jew kulturi ta' ċelloli
primarji) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)
(34) (35) (36). Dawn jinkludu, b'mod partikolari, l-istudji ta' validazzjoni inter
nazzjonali kkoordinati mis-Société Française de Toxicologie Génétique (SFTG)
(19) (20) (21) (22) (23) u r-rapporti tal-Grupp ta' Ħidma Internazzjonali dwar lIttestjar tal-Ġenotossiċità (5) (17). Id-dejta disponibbli ġiet evalwata mill-ġdid fi
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studju ta' validazzjoni retrospettiv skont il-piż tal-evidenza miċ-Ċentru Ewropew
għall-Validazzjoni ta' Metodi Alternattivi (ECVAM) tal-Kummissjoni Ewropea
(KE), u l-metodu tat-test ġie approvat bħala xjentifikament validu mill-Kumitat
Xjentifiku Konsultattiv tal-ECVAM (ESAC) (37) (38) (39).

It-test in vitro MNvit taċ-ċelloli tal-mammiferi jista' juża kulturi ta' linji ta' ċelloli
jew kulturi ta' ċelloli primarji ta' oriġini mill-bniedem jew minn rodituri.
Minħabba li l-frekwenza tal-isfond tal-mikronukleji tinfluwenza s-sensittività
tat-test, huwa rrakkomandat li jintużaw tipi ta' ċelloli bi frekwenza ta' sfond
definita u stabbli ta' formazzjoni ta' mikronukleji. Iċ-ċelloli użati jintgħażlu fuq
il-bażi tal-ħila li jikbru sew fil-kultura, l-istabilità tal-karjotip (inkluż in-numru ta'
kromożomi) u l-frekwenza spontanja ta' mikronukleji (40). Bħalissa, id-dejta
disponibbli ma tippermettix li jinħarġu rakkomandazzjonijiet assoluti iżda tissuġ
ġerixxi li, meta jiġu evalwati l-perikli kimiċi, huwa importanti li jiġu kkunsidrati
l-istatus p53, l-istabilità ġenetika (karjotip), il-kapaċità ta' tiswija tad-DNA u loriġini (minn rodituri jew mill-bniedem) taċ-ċelloli magħżulin għall-ittestjar.
Għalhekk, dawk li jużaw dan il-metodu ta' ttestjar huma mħeġġin jikkunsidraw
l-influwenza ta' dawn il-karatteristiċi u karatteristiċi oħrajn taċ-ċelloli fuq il-pres
tazzjoni ta' linja ta' ċelloli fis-sejbien tal-induzzjoni ta' mikronukleji, peress li lgħarfien dejjem qiegħed jiżdied f'dan il-qasam.

Id-definizzjonijiet użati huma pprovduti fl-Appendiċi 1.

KUNSIDERAZZJONIJIET U LIMITAZZJONIJIET INIZJALI
It-testijiet li jsiru in vitro ġeneralment jirrekjedu l-użu ta' sors eżoġeniku ta'
attivazzjoni metabolika sakemm iċ-ċelloli ma jkunux metabolikament kompetenti
fir-rigward tas-sustanzi kimiċi tat-test. Is-sistema eżoġena ta' attivazzjoni meta
bolika ma timitax għalkollox il-kundizzjonijiet in vivo. Wieħed għandu joqgħod
attent sabiex jevita kundizzjonijiet li jitsgħu jwasslu għal riżultati pożittivi arte
fattwali li ma jirriflettux il-ġenotossiċità tas-sustanzi kimiċi tat-test. Kundizzjoni
jiet bħal dawn jinkludu bidliet fil-pH (41) (42) (43) jew l-ożmolalità, interazzjoni
mal-medium tal-kultura taċ-ċelloli (44) (45) jew livelli eċċessivi ta' ċitotossiċità
(ara l-paragrafu 29).

Sabiex wieħed janalizza l-induzzjoni tal-mikronukleji, huwa essenzjali li l-mitożi
tkun seħħet kemm fil-kultivazzjonijiet ittrattati kif ukoll f'dawk mhux ittrattati. Liktar stadju informattiv għall-għadd tal-mikronukleji huwa f'ċelloli li temmew
mitożi waħda waqt jew wara t-trattament bis-sustanza kimika tat-test. Għal Nano
materjali Manifatturati, hemm bżonn li jsiru adattamenti speċifiċi ta' dan ilmetodu ta' ttestjar li ma jkunux deskritti fih.

Qabel ma jintuża dan il-metodu ta' ttestjar fuq taħlita għall-ġenerazzjoni ta' dejta
għal skop regolatorju intiż, għandu jiġi kkunsidrat jekk jistax jipprovdi riżultati
adegwati għal dak l-għan u, jekk iva, għaliex. Dawn il-kunsiderazzjonijiet ma
jkunux meħtieġa meta jkun hemm rekwiżit regolatorju għall-ittestjar tat-taħlita.

IL-PRINĊIPJU TAT-TEST
Il-kulturi ta' ċelloli ta' oriġini umana jew minn mammiferi oħrajn huma esposti
għas-sustanza kimika tat-test kemm b'sors eżoġenu ta' attivazzjoni metabolika kif
ukoll mingħajr dan is-sors sakemm ma jintużawx ċelloli b'kapaċità metabolizzanti
adegwata (ara l-paragrafu 19).

Matul jew wara l-esponiment għas-sustanza kimika tat-test, iċ-ċelloli jitkabbru
għal perjodu twil biżżejjed sabiex il-ħsara fil-kromożomi jew effetti oħran fuq iċċiklu taċ-ċellola/id-diviżjoni taċ-ċellola jwasslu għall-formazzjoni ta' mikronukleji
fiċ-ċelloli fl-interfażi. Għall-induzzjoni tal-anewplojdi, is-sustanza kimika tat-test
għandha normalment tkun preżenti waqt il-mitożi. Ċelloli fl-interfażi miġbura u
mlewna jiġu analizzati għall-preżenza ta' mikronukleji. Idealment, il-mikronukleji
għandhom jingħaddu biss f'dawk iċ-ċelloli li jkunu temmew il-mitożi waqt lesponiment għas-sustanza kimika tat-test jew waqt il-perjodu ta' wara t-tratta
ment, jekk jintuża wieħed. F'kulturi li ġew ittrattati b'imblokkatur taċ-ċitokineżi,
dan jinkiseb faċilment billi jingħaddu biss iċ-ċelloli binukleati. Fin-nuqqas ta'
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mblokkatur taċ-ċitokineżi, importanti li jintwera li ċ-ċelloli analizzati aktarx li
jkunu għaddew minn diviżjoni taċ-ċelloli, fuq il-bażi ta' żieda fil-popolazzjoni
taċ-ċelloli, matul jew wara l-esponiment għas-sustanza kimika tat-test. Għallprotokolli kollha, huwa importanti li jintwera li l-proliferazzjoni taċ-ċelloli seħħet
kemm fil-kulturi tal-kontroll kif ukoll f'dawk tat-trattament, u l-grad ta' ċitotossi
ċità jew ċitostażi indotta mis-sustanza kimika tat-test għandu jiġi vvalutat filkulturi kollha li jingħaddu għall-mikronukleji.

DESKRIZZJONI TAL-METODU
Ċelloli
Jistgħu jintużaw linfoċiti periferiċi tad-demm primarji kkulturati mill-bniedem
jew mammiferi oħrajn (7) (20) (46) (47) u numru ta' linji ta' ċelloli ta' rodituri
bħal CHO, V79, CHL/IU, u ċelloli L5178Y jew linji ta' ċelloli tal-bniedem bħatTK6 (19) (20) (21) (22) (23) (26) (27) (28) (29) (31) (33) (34) (35) (36) (ara lparagrafu 6). Linji ta' ċelloli oħrajn bħal HT29 (48), Caco-2 (49), HepaRG (50)
(51), ċelloli HepG2 (52) (53), A549 u ċelloli primarji tal-Embriju tal-Ħamster
Sirjan (54) intużaw għall-ittestjar tal-mikronukleji iżda, għalissa, għadhom ma
ġewx ivvalidati b'mod estensiv. Għaldaqstant, l-użu ta' dawk il-linji u tipi ta'
ċelloli għandu jkun iġġustifikat abbażi tal-prestazzjoni tagħhom murija fit-test,
kif deskritt fit-taqsima dwar il-Kriterji ta' Aċċettazzjoni. Ġie rrapportat li ċito B
għandha l-potenzjal li tħalli impatt fuq it-tkabbir taċ-ċelloli L5178Y u, għalhekk,
mhijiex irrakkomandata ma' din il-linja ta' ċelloli (23). Meta jintużaw ċelloli
prmiarji, għal raġunijiet ta' trattament xieraq tal-annimali, għandu jiġi kkunsidrat
l-użu ta' ċelloli ta' oriġini umana meta dan ikun fattibbli u dawn għandhom jiġu
kampjunati skont il-prinċipji u r-regolamenti etiċi umani.

Il-linfoċiti periferiċi tad-demm tal-bniedem għandhom jinkisbu mingħand indi
vidwi żgħażagħ (madwar 18-35 sena) li ma jpejpux u li ma għandhom ebda
marda magħrufa jew li ma kinux esposti riċentement għal aġenti ġenotossiċi
(eż. sustanzi kimiċi, radjazzjoni jonizzanti) f'livelli li jżidu l-inċidenza ta' sfond
ta' ċelloli mikronukleati. Dan jiżgura li l-inċidenza ta' sfond ta' ċelloli mikronuk
leati tibqa' baxxa u konsistenti. L-inċidenza bażi ta' ċelloli mikronukleati tiżdied
mal-età, u din it-tendenza hija iktar evidenti fin-nisa milli fl-irġiel (55). Jekk
jinġabru flimkien ċelloli mingħand iktar minn donatur wieħed, għandu jiġi speċi
fikat l-għadd ta' donaturi. Hemm bżonn li jintwera li ċ-ċelloli nqasmu sa millbidu nett tat-trattament bis-sustanza kimika tat-test sal-kampjunar taċ-ċelloli. Ilkulturi taċ-ċelloli jinżammu f'fażi ta' tkabbir esponenzjali (linji ta' ċelloli) jew jiġu
stimolati sabiex jinqasmu (kulturi primarji ta' linfoċiti), sabiex jesponu ċ-ċelloli fi
stadji differenti taċ-ċiklu taċ-ċelloli, peress li jaf ma tkunx magħrufa s-sensittività
tal-istadji taċ-ċelloli għas-sustanzi kimiċi. Iċ-ċelloli primarji li jeħtieġu stimolaz
zjoni b'aġenti mitoġeniċi sabiex jinqasmu ġeneralment ma jibqgħux sinkronizzati
matul l-esponiment għas-sustanza kimika tat-test (eż. linfoċiti umani wara stimo
lazzjoni mitoġenika ta' 48 siegħa). L-użu ta' ċelloli sinkronizzati matul it-tratta
ment bis-sustanza kimika tat-test mhuwiex rakkomandat, iżda jista' jkun aċċet
tabbli jekk ikun iġġustifikat.

Il-kundizzjonijiet tal-media tal-kultura
Għandhom jintużaw kundizzjonijiet xierqa tal-media tal-kultura u tal-inkubaz
zjoni (reċipjenti tal-kultura, atmosfera umidifikata ta' 5 % CO2 jekk xieraq,
temperatura ta' inkubazzjoni ta' 37 °C) għaż-żamma tal-kulturi. Il-linji ta' ċelloli
għandhom jiġu verifikati b'mod regolari għall-istabilità tal-għadd ta' kromożomi
modali u l-assenza ta' kontaminazzjoni tal-Mikoplażma, u ċ-ċelloli ma għand
homx jintużaw jekk ikunu kontaminati jew jekk jinbidel l-għadd ta' kromożomi
modali. It-tul normali taċ-ċiklu taċ-ċelloli tal-linji ta' ċelloli jew il-kulturi prmiarji
użati fil-laboratorju tat-testijiet għandu jkun stabbilit u konsistenti mal-karatteris
tiċi taċ-ċelloli ppubblikati.
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Preparazzjoni tal-kulturi
Linji ta' ċelloli: iċ-ċelloli huma propagati minn kulturi omm, imqegħdin filmedium tal-kultura f'densità b'tali mod li ċ-ċelloli f'sospensjonijiet jew f'mono
saffi jibqgħu jikbru b'mod esponenzjali sal-ħin tal-ġbir (eż. għandha tiġi evitata
konfluwenza għal ċelloli li jikbru f'monosaffi).

Linfoċiti: demm sħiħ ittrattat b'antikoagulant (eż. eparina) jew linfoċiti separati
jiġu kulturati (eż. għal 48 siegħa għal linfoċiti umani) fil-preżenza ta' mitoġenu
(eż. fitoemagglutinina (PHA għal linfoċiti umani) sabiex tiġi indotta diviżjoni taċċelloli qabel l-esponiment għas-sustanza kimika tat-test u ċitoB.

Attivazzjoni metabolika
Għandhom jintużaw sistemi eżoġeni ta' metabolizzazzjoni meta jintużaw ċelloli
b'kapaċità metabolika endoġena inadegwata. L-iktar sistema użata spiss li hija lewwel rakkomandata, sakemm ma tkunx iġġustifikata sistema oħra, hija frazzjoni
postmitokondrijali ssupplimentata minn kofatturi (S9) imħejjija mill-fwied ta'
rodituri (ġeneralment firien) ittrattati b'indutturi enzimatiċi bħal Aroclor 1254
(56) (57) jew taħlita ta' fenobarbital u b-naftoflavon (58) (59) (60). Din it-taħlita
msemmija l-aħħar ma tmurx kontra l-Konvenzjoni ta' Stokkolma dwar Materjal
Organiku Persistenti li Jniġġes (61) u ntwera li hija effettiva daqs Aroclor 1254
għall-induzzjoni ta' ossidażijiet b'funzjoni mħallta (58) (59) (60). Il-frazzjoni S9
normalment tintuża f'konċentrazzjonijiet li jvarjaw minn 1 sa 2 % (v/v) iżda tista'
tiżdied sa 10 % (v/v) fil-medium tat-test finali. L-użu ta' prodotti li jnaqqsu lindiċi mitotiku, speċjalment prodotti ta' kumplessazzjoni tal-kalċju (62) għandu
jiġi evitat matul it-trattament. L-għażla tat-tip u l-konċentrazzjoni ta' sistema ta'
attivazzjoni metabolika eżoġena jew induttur metaboliku użati tista' tkun influ
wenzata mill-klassi tas-sustanzi kimiċi li jiġu ttestjati.

Preparazzjoni tas-sustanza kimika tat-test
Is-sustanzi kimiċi solidi tat-test għandhom jiġu ppreparati f'solventi xierqa u jiġu
dilwiti, jekk dan ikun xieraq, qabel it-trattament taċ-ċelloli. Is-sustanzi kimiċi
likwidi tat-test jistgħu jiżdiedu direttament mas-sistema tat-test u/jew jiġu dilwiti
qabel it-trattament tas-sistema tat-test. Is-sustanzi kimiċi gassużi jew volatili tattest għandhom jiġu ttestjati b'modifiki xierqa fil-protokolli standard, bħat-tratta
ment f'reċipjenti ssiġillati (63) (64) (65). Il-preparamenti tas-sustanza kimika tattest għandhom isiru eżatt qabel it-trattament, sakemm id-dejta dwar l-istabilità ma
turix l-aċċettabilità tal-ħżin.

Kundizzjonijiet tat-test
Solventi
Is-solvent għandu jingħażel sabiex tiġi ottimizzata s-solubilità tas-sustanza kimika
tat-test mingħajr ma jitħalla impatt avvers fuq it-twettiq tal-assaġġ, jiġifieri bidla
fit-tkabbir taċ-ċelloli, effett fuq l-integrità tas-sustanza kimika tat-test, reazzjoni
ma' reċipjenti tal-kultura, indeboliment tas-sistema ta' attivazzjoni metabolika.
Huwa rakkomandat li, kull meta dan ikun possibbli, l-ewwel għandu jiġi kkun
sidrat l-użu ta' solvent milwiem (jew medium tal-kultura). Fost is-solventi ferm
stabbiliti hemm l-ilma jew is-sulfossidu tad-dimetil (DMSO). B'mod ġenerali, issolventi organiċi ma għandhomx jaqbżu l-1 % (v/v). Jekk iċ-ċitoB tiġi dissolta
f'DMSO, l-ammont totali ta' solvent organiku użat kemm għas-sustanza kimika
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tat-test kif ukoll għaċ-ċitoB ma għandux jaqbeż il-1 % (v/v); inkella, għandhom
jintużaw kontrolli mhux ittrattati sabiex jiġi żgurat li l-perċentwal ta' solvent
organiku ma jkollux effett avvers. Is-solventi milwiema (salina jew ilma) ma
għandhomx jaqbżu l-10 % (v/v) fil-medium tat-trattament finali. Jekk jintużaw
solventi mhux ferm stabbiliti (eż. etanol jew aċeton), l-użu tagħhom għandu jkun
sostnut minn dejta li tindika l-kompatibilità tagħhom mas-sustanza kimika tattest, is-sistema tat-test u n-nuqqas tagħhom ta' tossiċità ġenetika fil-konċentraz
zjoni użata. Fin-nuqqas ta' dik id-dejta ta' sostenn, importanti li jiġu inklużi
kontrolli mhux ittrattati (ara l-Appendiċi 1) kif ukoll kontrolli tas-solvent sabiex
jintwera li s-solvent magħżul ma jinduċi ebda effett dannuż jew kromożomiku
(eż. anewplojdija jew klastoġeniċità).

L-użu ta' ċitoB bħala imblokkatur taċ-ċitokineżi
Waħda mill-aktar kunsiderazzjonijiet importanti fit-twettiq tat-test MNvit hija liżgurar li ċ-ċelloli magħduda temmew il-mitożi waqt it-trattament jew il-perjodu
ta' inkubazzjoni wara t-trattament, jekk jintuża wieħed. L-għadd tal-mikronukleji,
għalhekk, għandu jkun illimitat għal ċelloli li għaddew minn mitożi waqt jew
wara t-trattament. ĊitoB hija s-sustanza li ntużat l-aktar sabiex timblokka ċ-ċito
kineżi minħabba li tinibixxi l-ġbir tal-attina, u b'hekk tipprevjeni s-separazzjoni
taċ-ċelloli dixxendenti wara l-mitożi, li twassal għall-formazzjoni ta' ċelloli
binukleati (6) (66) (67). L-effett tas-sustanza kimika tat-test fuq il-kinetika talproliferazzjoni taċ-ċelloli jista' jitkejjel fl-istess ħin, jekk tintuża ċitoB. Iċ-ċitoB
għandha tintuża bħala imblokkatur taċ-ċitokineżi meta l-linfoċiti tal-bniedem
jintużaw minħabba li l-ħinijiet taċ-ċikli taċ-ċelloli jkunu varjabbli fost id-donaturi
u minħabba li mhux il-linfoċiti kollha jirreaġixxu għall-istimolazzjoni tal-PHA.
Iċ-ċitoB mhijiex obbligatorja għal tipi ta' ċelloli oħrajn jekk ikun stabbilit li
għaddew minn diviżjoni kif deskritta fil-paragrafu 27. Barra minn hekk, ġene
ralment iċ-ċitoB ma tintużax meta l-kampjuni jiġu evalwati għal mikronukleji blużu ta' metodi ċitometriċi tal-fluss.

Il-konċentrazzjoni xierqa taċ-ċitoB għandha tiġi stabbilita mil-laboratorju għal
kull tip ta' ċellola sabiex tinkiseb il-frekwenza ottimali ta' ċelloli binukleati filkulturi tal-kontroll tas-solvent u għandu jintwera li din tipproduċi ammont tajjeb
ta' ċelloli binukleati għall-għoti ta' punteġġ. Il-konċentrazzjoni xierqa ta' ċitoB
normalment tkun bejn 3 u 6 μg/ml (19).

Il-kejl tal-proliferazzjoni taċ-ċelloli u ċ-ċitotossiċità u l-għażla tal-konċentraz
zjonijiet tat-trattament
Meta wieħed jistabbilixxi l-ogħla konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test, għandhom
jiġu evitati konċentrazzjonijiet li għandhom il-kapaċità li jipproduċu rispons
pożittiv artefattwali, bħal dawk li jipproduċu ċitotossiċità eċċessiva (ara l-para
grafu 29), il-preċipitazzjoni fil-medium tal-kultura (ara l-paragrafu 30), jew
bidliet ċari fil-pH jew ożmolalità (ara l-paragrafu 9). Jekk is-sustanza kimika
tat-test tikkaġuna bidla ċara fil-pH tal-medium fi żmien iż-żieda, il-pH tista'
tiġi aġġustata bl-ibbaferjar tal-medium tat-trattament finali sabiex jiġu evitati
riżultati pożittivi artifattwali u sabiex jinżammu l-kundizzjonijiet xierqa talkultura.

Il-kejliet tal-proliferazzjoni taċ-ċelloli jsiru sabiex ikun żgurat li biżżejjed ċelloli
ttrattati jkunu laħqu l-fażi tal-mitożi waqt it-test u li t-trattamenti jsiru fil-livelli
xierqa ta' ċitotossiċità (ara l-paragrafu 29). Iċ-ċitotossiċità għandha tiġi stabbilita
fl-esperiment ewlieni b'attivazzjoni metabolika u mingħajr bl-użu ta' indikazzjoni
xierqa ta' mewt u tkabbir taċ-ċelloli (ara l-paragrafi 26 u 27). Filwaqt li l-eval
wazzjoni taċ-ċitotossiċità f'test preliminari inizjali tista' tkun siewja sabiex jiġu
definiti aħjar il-konċentrazzjonijiet li sejrin jintużaw fl-esperiment ewlieni, test
inizjali mhuwiex obbligatorju. Jekk isir, ma għandux isir minflok il-kejl taċċitotossiċità fl-esperiment ewlieni.

It-trattament tal-kulturi b'ċitoB, u l-kejl tal-frekwenzi relattivi ta' ċelloli mono
nukleati, binukleati jew multinukleati fil-kultura, jipprovdi metodu eżatt tal-kwan
tifikazzjoni tal-effett fuq il-proliferazzjoni taċ-ċelloli u l-attività ċitotossika jew
ċitostatika ta' trattament (6), u jiżgura li ċelloli li nqasmu waqt jew wara ttrattament biss jingħaddu bil-mikroskopju. L-indiċi tal-proliferazzjoni b'imblokkar
taċ-ċitokineżi (CBPI) (6) (27) (68) jew l-Indiċi tar-Replikazzjoni (RI) minn talinqas 500 ċellola għal kull kultura (ara l-Appendiċi 2 għall-formuli) huma rakko
mandati sabiex tiġi stmata l-attività ċitotossika u ċitostatika ta' trattament billi
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jitqabblu l-valuri fil-kulturi tat-trattament u tal-kontroll. Il-valutazzjoni ta' indika
turi oħrajn ta' ċitotossiċità (eż. l-integrità taċ-ċelloli, l-apoptożi, in-nekrożi, lgħadd tal-metafażi, iċ-ċiklu taċ-ċelloli) tista' tkun informazzjoni siewja, iżda ma
għandhiex tintuża minflok is-CBPI jew l-RI.

Fi studji mingħajr ċitoB, hemm bżonn li jintwera li ċ-ċelloli fil-kultura nqasmu,
sabiex sehem sostanzjali taċ-ċelloli magħdudin ikunu ġew diviżi matul jew wara
t-trattament bis-sustanza kimika tat-test, inkella jistgħu jiġu prodotti risponsi foloz
negattivi. Il-kejl tal-Irduppjar Relattiv tal-Popolazzjoni (RPD) jew iż-Żieda Relat
tiva fl-Għadd taċ-Ċelloli (RICC) huwa rakkomandat sabiex tiġi stmata l-attività
ċitotossika u ċitostatika ta' trattament (17) (68) (69) (70) (71) (ara l-Appendiċi 2
għall-formuli). F'ħinijiet tal-kampjunar estiżi (eż. trattament għal darba u nofs jew
id-doppju tat-tul normali taċ-ċiklu taċ-ċelloli u ġbir wara darba u nofs jew iddoppju tat-tul normali taċ-ċiklu taċ-ċelloli, li jwasslu għal ħinijiet tal-kampjunar
itwal minn 3-4 darbiet it-tul normali taċ-ċiklu taċ-ċelloli b'kollox kif deskritt filparagrafi 38 u 39), l-RPD jista' jissottovaluta ċ-ċitotossiċità (71). F'dawn iċċirkustanzi, l-RICC tista' tipprovdi kejl aħjar jew inkella l-evalwazzjoni taċ-ċito
tossiċità wara darba u nofs sad-doppju tat-tul taċ-ċiklu taċ-ċelloli normali tkun
stima siewja. Il-valutazzjoni ta' indikaturi oħrajn ta' ċitotossiċità jew ċitostażi (eż.
l-integrità taċ-ċelloli, l-apoptożi, in-nekrożi, l-għadd tal-metafażi, l-Indiċi talproliferazzjoni (PI), iċ-ċiklu taċ-ċelloli, il-pontijiet nukleoplażmiċi jew l-għejun
nukleari) tista' tkun informazzjoni addizzjonali siewja, iżda ma għandhiex tintuża
minflok l-RPD jew l-RICC.

Għandhom jiġu evalwati tal-inqas tliet konċentrazzjonijiet tat-test (mhux inklużi
l-kontroll tas-solvent u pożittivi) li jissodisfaw il-kriterji ta' aċċettabilità (iċ-ċito
tossiċità xierqa, in-numru ta' ċelloli, eċċ.). Ikun xi jkun it-tip taċ-ċelloli (linji ta'
ċelloli jew kulturi primarji ta' linfoċiti), jistgħu jintużaw kulturi rreplikati jew
kulturi uniċi ttrattati f'kull konċentrazzjoni ttestjata. Filwaqt li l-użu ta' kulturi
duplikati huwa rakkomandat, kulturi uniċi huma aċċettabbli wkoll diment li
jingħata punteġġ lill-istess numru totali ta' ċelloli għal kulturi uniċi jew kulturi
duplikati. L-użu ta' kulturi waħedhom huwa ta' rilevanza partikolari meta jiġu
vvalutati iktar minn 3 konċentrazzjonijiet (ara l-paragrafi 44-45). Ir-riżultati
miksubin fil-kulturi rreplikati indipendenti f'konċentrazzjoni partikolari jistgħu
jinġabru flimkien għall-analiżi tad-dejta. Għal sustanzi kimiċi tat-test li juru
tossiċità baxxa jew ebda tossiċità, intervalli tal-konċentrazzjoni ta' madwar iddoppju jew it-tripplu normalment ikunu xierqa. Meta sseħħ ċitotossiċità, ilkonċentrazzjonijiet tat-test magħżulin għandhom ikopru firxa minn dik iċ-ċito
tossiċità produttiva kif spjegat fil-paragrafu 29 u jinkludu konċentrazzjonijiet li
fihom ikun hemm ċitotossiċità moderata u baxxa jew ebda ċitotossiċità. Ħafna
sustanzi kimiċi tat-test juru kurvi konċentrazzjoni rispons wiqfin u, sabiex
tinkiseb dejta f'ċitotossiċità baxxa u moderata jew sabiex tiġi studjata r-relazzjoni
bejn id-doża u r-rispons f'dettall, sejjer ikun hemm bżonn li jintużaw konċentraz
zjoni spazjati iktar qrib xulxin u/jew iktar minn tliet konċentrazzjonijiet (kulturi
waħedhom jew repliki), speċjalment f'sitwazzjonijiet li fihom ikun hemm bżonn
li jsir esperiment ripetut (ara l-paragrafu 60).

Jekk il-konċentrazzjoni massima tkun ibbażata fuq iċ-ċitotossiċità, l-ogħla
konċentrazzjoni għandu jkollha l-għan li tikseb ċitotossiċità ta' 55 ± 5 % blużu tal-parametri rakkomandati dwar iċ-ċitotossiċità (jiġifieri tnaqqis fl-RICC u
l-RPD għal linji ta' ċelloli meta ma tintużax ċitoB, u tnaqqis fis-CBPI jew l-RI
meta tintuża ċitoB għal 45± 5 % tal-kontroll negattiv parallel) (72). Wieħed
għandu joqgħod attent meta jinterpreta riżultati pożittivi li mbagħad jistgħu jins
tabu li huma fil-parti superjuri ta' din il-firxa ta' ċitotossiċità ta' 55 ± 5 % (71).
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Għal sustanzi kimiċi tat-test ftit li xejn solubbli li mhumiex ċitotossiċi f'konċen
trazzjonijiet inqas mill-inqas konċentrazzjoni insolubbli, l-ogħla konċentrazzjoni
analizzata għandha tipproduċi turbidità jew preċipitat viżibbli bl-għajnejn jew blgħajnuna ta' mikroskopju invertit fi tmiem it-test bis-sustanza kimika tat-test.
Anki jekk iċ-ċitotossiċità sseħħ f'livelli inqas mill-inqas konċentrazzjoni inso
lubbli, huwa rakkomandat li l-ittestjar isir f'konċentrazzjoni waħda biss li tinduċi
turbidità jew bi preċipitat viżibbli għaliex jistgħu jirriżultaw effetti artifattwali
mill-preċipitat. Fil-konċentrazzjoni li tipproduċi preċipitat, għandha tingħata
attenzjoni sabiex jiġi żgurat li l-preċipitat ma jxekkilx it-twettiq tat-test (eż. tilwin
jew punteġġar). Id-determinazzjoni tas-solubilità fil-medium tal-kultura qabel lesperiment tista' tkun utli.

Jekk ma jiġu osservati ebda preċipitat jew ċitotossiċità li tillimita, l-ogħla
konċentrazzjoni tat-test għandha tkun tikkorrispondi għal 10 mM, 2 mg/ml jew
2 μl/ml, liema minnhom tkun l-inqas (73) (74) (75). Meta s-sustanza kimika tattest ma jkollhiex kompożizzjoni definita, eż. sustanza b'kompożizzjoni mhux
magħrufa jew varjabbli, il-prodotti ta' reazzjoni kumplessa jew il-materjal bijo
loġiku (UVCB) (76), estratt ambjentali eċċ, il-konċentrazzjoni massima jaf trid
tkun ogħla (eż. 5 mg/ml), fin-nuqqas ta' ċitotossiċità suffiċjenti, sabiex tiżdied ilkonċentrazzjoni ta' kull wieħed mill-komponenti. Madankollu, ta' min jinnota li
dawn ir-rekwiżiti jistgħu jvarjaw għall-prodotti farmaċewtiċi għall-bniedem (93).

Kontrolli
Għal kull ħin tal-ġbir għandhom ikunu inklużi kontrolli negattivi paralleli (ara lparagrafu 21), li jikkonsistu f'solvent waħdu fil-medium tat-trattament u ppro
ċessat bl-istess mod bħall-kulturi tat-trattament.

Kontrolli pożittivi paralleli huma meħtieġa sabiex juru l-ħila tal-laboratorju flidentifikazzjoni ta' klastoġeni u anewġeni fil-kundizzjonijiet tal-protokoll tat-test
użat u l-effikaċja tas-sistema ta' attivazzjoni metabolika eżoġena (meta appli
kabbli). Fit-tabella 1 ta' hawn taħt jingħataw xi eżempji ta' kontrolli pożittivi.
Jistgħu jintużaw sustanzi kimiċi ta' kontroll pożittiv oħrajn, jekk ikunu ġġustifi
kati.

Fil-preżent, l-ebda anewġen ma huwa magħruf li jeħtieġ attivazzjoni metabolika
għall-attività ġenotossika tiegħu (17). Peress li t-testijiet in vitro taċ-ċelloli talmammiferi huma standardizzati biżżejjed għal trattamenti fuq terminu qasir li
jsiru b'mod parallel ma' u mingħajr attivazzjoni metabolika bl-użu tal-istess
durata tat-trattament, l-użu tal-kontrolli pożittivi jista' jkun limitat għal klastoġenu
li jeħtieġ attivazzjoni metabolika. F'dan il-każ, rispons tal-kontroll pożittiv klas
toġeniku wieħed sejjer juri kemm l-attività tas-sistema ta' attivazzjoni metabolika
u kemm hija risponsiva s-sistema tat-test. Madankollu, trattament fit-tul (mingħajr
S9) għandu jkollu l-kontroll pożittiv tiegħu stess peress li d-durata tat-trattament
sejra tvarja mit-test bl-użu tal-attivazzjoni metabolika. Jekk jingħażel klastoġenu
bħala l-uniku kontroll pożittiv għal trattament fuq terminu qasir b'attivazzjoni
metabolika u mingħajr, għandu jingħażel anewġen għat-trattament fit-tul
mingħajr attivazzjoni metabolika. F'ċelloli metabolikament kompetenti li ma
jeħtiġux S9, għandhom jintużaw kontrolli pożittivi kemm għall-klastoġeniċità
kif ukoll għall-anewġeniċità.

Kull kontroll pożittiv għandu jintuża f'konċentrazzjoni waħda jew iktar mistennija
li toffri żidiet riproduċibbli u identifikabbli fuq l-isfond sabiex tintwera s-sensit
tività tas-sistema tat-test (jiġifieri l-effetti huma ċari iżda ma jikxfux minnufih lidentità tal-lametti kodifikati lill-qarrej), u r-rispons ma għandux ikun f'riskju
minħabba ċitotossiċità li taqbeż il-limiti speċifikati f'dan il-metodu ta' ttestjar.
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Tabella 1
Sustanzi kimiċi ta' referenza rakkomandati għall-valutazzjoni tal-profiċjenza
tal-laboratorju u għall-għażla tal-kontrolli pożittivi
Kategorija

Sustanza Kimika

CASRN

1. Klastoġeni attivi mingħajr attivazzjoni metabolika
Metansulfonat tal-metil

66-27-3

Mitomiċina C

50-07-7

4-Nitrokinolina-N-Ossida

56-57-5

Ċitożina arabinosida

147-94-4

2. Klastoġeni li jeħtieġu attivazzjoni metabolika
Benżo(a)piren

50-32-8

Ċiklofosfammid

50-18-0

Kolċisina

64-86-8

Vinblastina

143-67-9

3. Anewġeni

PROĊEDURA
Skeda tat-trattament
Sabiex tkun massimizzata l-probabbiltà tal-identifikazzjoni ta' anewġenu jew
klastoġenu li jaġixxu fi stadju speċifiku fiċ-ċiklu taċ-ċelloli, huwa importanti li
għadd suffiċjenti ta' ċelloli li jirrappreżenta d-diversi stadji kollha taċ-ċikli taċċelloli tagħhm jiġu ttrattati bis-sustanza kimika tat-test. It-trattamenti kollha
għandhom jibdew u jintemmu meta ċ-ċelloli jkunu qegħdin jikbru b'mod espo
nenzjali u ċ-ċelloli għandhom ikomplu jikbru sal-ħin tal-kampjunar. Għalhekk, liskeda tat-trattament għal-linji ta' ċelloli u l-kulturi ta' ċelloli primarji tista' tvarja
mhux ftit minn dik tal-linfoċiti li jeħtieġu li l-istimolazzjoni mitoġenika tibda ċċiklu taċ-ċelloli tagħhom (17). Għal-linfoċiti, l-iktar approċċ effiċjenti huwa li ttrattament jinbeda bis-sustanza kimika tat-test 44-48 siegħa wara l-istimolazzjoni
tal-PHA, meta ċ-ċelloli jkunu qegħdin jinqsmu b'mod asinkroniku (6).

Id-dejta ppubblikata (19) tindika li ħafna mill-anewġeni u l-klastoġeni sejrin
jinqabdu sa perjodu ta' trattament ta' 3 sa 6 sigħat fil-preżenza u n-nuqqas ta'
S9, segwita mit-tneħħija tas-sustanza kimika tat-test u l-kampjunar f'ħin ekwiva
lenti għal madwar darba u nofs sad-doppju tat-tul normali taċ-ċiklu taċ-ċelloli
wara l-bidu tat-trattament (7).

Madankollu, għal evalwazzjoni dettaljata, li tkun meħtieġa sabiex jiġi konkluż
eżitu negattiv, għandhom isiru t-tliet kundizzjonijiet sperimentali kollha kemm
huma li ġejjin bl-użu ta' trattament fuq terminu qasir b'attivazzjoni metabolika u
mingħajrha u trattament fit-tul mingħajr attivazzjoni metabolika (ara l-paragrafi
56, 57 u 58):

— Iċ-ċelloli għandhom ikunu esposti għas-sustanza kimika tat-test mingħajr
attivazzjoni metabolika għal 3-6 sigħat, u jiġu kampjunati f'ħin ekwivalenti
għal madwar kull darba u nofs sad-doppju tat-tul normali taċ-ċiklu taċ-ċelloli
mindu jinbeda t-trattament (19),

— Iċ-ċelloli għandhom ikunu esposti għas-sustanza kimika tat-test mingħajr
attivazzjoni metabolika għal 3-6 sigħat, u jiġu kampjunati f'ħin ekwivalenti
għal madwar kull darba u nofs sad-doppju tat-tul normali taċ-ċiklu taċ-ċelloli
mindu jinbeda t-trattament (19),
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— Iċ-ċelloli għandhom ikunu esposti bla heda għas-sustanza kimika tat-test
mingħajr attivazzjoni metabolika sal-kampjunar f'ħin għal madwar kull
darba u nofs sad-doppju tat-tul normali taċ-ċiklu taċ-ċelloli.

F'każ li xi waħda mill-kundizzjonijiet sperimentali ta' hawn fuq twassa għal
rispons pożittiv, jaf ma jkunx hemm bżonn li jiġi investigat xi wieħed mir-reġimi
tat-trattament l-oħrajn.

Jekk ikun magħruf jew issuspettat li s-sustanza kimika tat-test taffettwa l-ħin taċċikli taċ-ċelloli (eż meta jiġu ttestjati analogi nukleosidiċi), speċjalment għal
ċelloli kompetenti p53 (35) (36) (77), il-ħinijiet tal-kampjunar jew tal-irkupru
jistgħu jiġu estiżi sa darba u nofs sad-doppju tat-tul normali taċ-ċiklu taċ-ċelloli
(jiġifieri total ta' 3 sa 4 darbiet it-tul taċ-ċiklu taċ-ċelloli mindu jibdew it-tratta
menti fuq terminu qasir u fit-tul). Dawn l-għażliet jindirizzaw is-sitwazzjonijiet li
jista' jkun hemm tħassib dwarhom fir-rigward tal-interazzjonijiet possibbli bejn
is-sustanza kimika tat-test u ċ-ċitoB. Meta jintużaw ħinijiet tal-kampjunar estiżi
(jiġifieri total ta' 3 sa 4 darbiet iż-żmien tal-kultura tat-tul taċ-ċiklu taċ-ċelloli),
wieħed għandu joqgħod attent li jiżgura li ċ-ċelloli jkunu għadhom qegħdin
jinqasmu b'mod attiv. Pereżempju, għal linfoċiti, it-tkabbir esponenzjali jista'
jibda jonqos wara 96 siegħa wara l-istimolazzjoni u kulturi monosaffi taċ-ċelloli
jistgħu jsiru konfluwenti.

L-iskedi ssuġġeriti għat-trattament taċ-ċelloli huma miġburin fit-Tabella 2. Dawn
l-iskedi ta' trattament ġenerali jistgħu jiġu mmodifikati (u għandhom ikunu ġġus
tifikati) skont l-istabilità jew ir-reattività tas-sustanza kimika tat-test jew il-karat
teristiċi ta' tkabbir partikolari taċ-ċelloli li jkunu qegħdin jintużaw.

Tabella 2.
It-trattament taċ-ċelloli u l-perjodi tal-ġbir għat-test MNvit
Linfoċiti, ċelloli primarji
u linji ta' ċelloli ttrattati
biċ-ċitoB

+ S9
Trattament qasir

Trattament għal 3-6 sigħat fil-preżenza ta' S9;
tneħħija tal-S9 u l-medium tat-trattament;
żieda ta' medium ġdid u ċitoB;
ġbir wara darba u nofs sad-doppju tat-tul
normali taċ-ċiklu taċ-ċelloli mindu jibda ttrattament.

– S9
Trattament qasir

Trattament għal 3-6 sigħat;
tneħħija tal-medium tat-trattament;
żieda ta' medium ġdid u ċitoB;
ġbir wara darba u nofs sad-doppju tat-tul
normali taċ-ċiklu taċ-ċelloli mindu jibda ttrattament.

– S9
Trattament estiż

Trattament għal darba u nofs sad-doppju tat-tul
normali taċ-ċiklu taċ-ċelloli fil-preżenza taċċitoB;
ġbir fi tmiem il-perjodu tat-trattament.

Linji ta' ċelloli ttrattati mingħajr ċitoB
(L-istess bħall-iskedi tat-trattament spjegati hawn fuq, bl-eċċezzjoni li ma tiżdied ebda ċitoB)
Għal kulturi monosaffi, iċ-ċelloli mitotiċi (identifikabbli għaliex huma tondi u
maqlugħin mill-wiċċ) jistgħu jkunu preżenti fl-aħħar tat-trattament ta' bejn 3 u 6
sigħat. Minħabba li dawn iċ-ċelloli mitotiċi jistgħu jinqalgħu faċilment, jistgħu
jintilfu meta jitneħħa l-medium li jkun fih is-sustanza kimika tat-test. Jekk hemm
evidenza ta' żieda sostanzjali fin-numru ta' ċelloli mitotiċi meta mqabbla malkontrolli, xi ħaġa li tindika inibizzjoni mitotika, iċ-ċelloli għandhom jinġabru
b'ċentrifugazzjoni u jiżdiedu lura mal-kulturi, sabiex jiġi evitat milli jintilfu
ċelloli li huma f'mitożi, u f'riskju ta' aberrazzjoni kromożomika, f'ħin il-ġbir.
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Il-ġbir taċ-ċelloli u l-preparazzjoni tal-lametti
Kull kultura għandha tinġabar u tiġi pproċessata separatament. Il-preparazzjoni
taċ-ċelloli tista' tinvolvi trattament ipotoniku, iżda dan il-pass mhuwiex neċes
sarju jekk jinkiseb tifrix adegwat taċ-ċelloli b'mod ieħor. Jistgħu jintużaw tekniki
differenti fil-preparazzjoni tal-lametti sakemm jinkisbu preparazzjonijiet taċċelloli ta' kwalità għolja għall-għoti tal-punti. Iċ-ċelloli b'membrana taċ-ċelloli
intatti u ċitoplażma intatta għandhom jinżammu sabiex ikunu jistgħu jiġu indi
vidwati l-mikronukleji u (fil-metodu ta' mblokkar taċ-ċitokineżi) identifikazzjoni
affidabbli ta' ċelloli binukleati.

Il-lametti jistgħu jingħataw il-kulur bl-użu ta' metodi varji, bħal Giemsa jew
żebgħat speċifiċi fluworexxenti tad-DNA. L-użu ta' żebgħa fluworexxenti xierqa
(eż. oranġjo tal-akridina (78) jew Hoechst 33258 plus pyronin-Y (79)) jista'
jelimina xi wħud mill-artifatti assoċjati mal-użu ta' tilwin mhux speċifiku għadDNA. Antikorpi antikinetoċori, FISH b'sondi tad-DNA panċentromeriċi jew
tikkettar in situ mogħti primer bi primers speċifiċi għall-panċetromeri, flimkien
mal-kontrotilwin xieraq tad-DNA, sabiex jiġi identifikat il-kontenut (kromożomi
sħaħ sejrin jiġu mlewnin filwaqt li frammenti tal-kromożomi aċentriċi le) ta'
mikronukleji jekk l-informazzjoni mekkanistika dwar il-formazzjoni tagħhom
tkun ta' interess (16) (17). Jistgħu jintużaw metodi oħrajn għal divrenzjar bejn
il-klastoġeni u l-anewġeni jekk ikun intwera li dawn huma effettivi u vvalidati.
Pereżempju, għal ċerti linji ta' ċelloli, il-kejliet ta' nukleji sub-2N bħala avveni
menti ipodiplojdi bl-użu ta' tekniki bħall-analiżi tal-immaġnijiet, iċ-ċitometrija ta'
skennjar bil-laser jew ċitometrija tal-fluss jistgħu jipprovdu informazzjoni siewja
wkoll (80) (81) (82). L-osservazzjonijiet morfoloġiċi tan-nukleji jistgħu jagħtu
indikazzjonijiet ta' anewplojdija possibbli wkoll. Barra minn hekk, test għal
aberrazzjonijiet kromożomiċi fil-metafażi, idealment fl-istess tip ta' ċellola u
protokoll b'sensittività komparabbli, jista' jkun siewi wkoll sabiex jiġi stabbilit
jekk il-mikronukleji humiex dovuti għal tkissir tal-kromożomi (filwaqt li jkun
magħruf li telf ta' kromożomi ma jkunx identifikat fit-test tal-aberrazzjonijiet
kromożomiċi).

Analiżi
Il-lametti kollha, inklużi dawk tas-solvent u l-kontrolli mhux ittrattati (jekk użati)
u pożittivi, għandhom ikunu kodifikati b'mod indipendenti qabel l-analiżi bilmikroskopju ta' frekwenzi tal-mikronukleji. Għandhom jintużaw tekniki xierqa
sabiex jiġi kkontrollat kwalunkwe preġudizzju jew deriva meta tintuża sistema
tal-punteġġ awtomatizzata, pereżempju, ċitometrija tal-fluss, ċitometrija ta'
skennjar bil-laser jew analiżi tal-immaġnijiet. Indipendentement mill-pjattaforma
awtomatizzata li tintuża sabiex jiġu nnumerati l-mikronukleji, is-CBPI, l-RI, lRPD jew l-RICC għandhom jiġu vvalutati b'mod parallel.

F'kulturi ttrattati biċ-ċitoB, il-frekwenzi tal-mikronukleji għandhom jiġu analizzati
f'tal-inqas 2 000 ċellola binukleata għal kull konċentrazzjoni u kontroll (83),
maqsumin indaqs bejn ir-repliki, jekk jintużaw repliki. Fil-każ ta' kulturi
waħedhom għal kull doża (ara l-paragrafu 28), għandhom jingħaddu tal-inqas
2 000 ċellola binukleata għal kull kultura (83) f'din il-kultura waħedha. Jekk
għall-għoti tal-punti f'kull konċentrazzjoni jkunu disponibbli sostanzjalment
inqas minn 1 000 ċellola binukleata għal kull kultura (għal kulturi duplikati),
jew 2 000 (għal kultura singola), u jekk ma tiġi osservata ebda żieda sinifikanti
fil-mikronukleji, it-test għandu jiġi ripetut bl-użu ta' aktar ċelloli, jew f'konċen
trazzjonijiet inqas ċitotossiċi, skont xi jkun l-aktar xieraq. Wieħed għandu
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joqgħod attent li ma jgħoddx ċelloli binukleati b'forom irregolari jew meta żżewġ nukleji jkunu jvarjaw ħafna fid-daqs. Barra minn hekk, iċ-ċelloli binukleati
ma għandhomx jitħalltu ma' ċelloli multinukelati li ma nfirxux wisq. Ċelloli li
fihom iktar minn żewġ nukleji ewlenin ma għandhomx jiġu analizzati għal
mikronukleji, peress li l-frekwenza tal-mikronukleu bażi tista' tkun ogħla f'dawn
iċ-ċelloli (84). L-għadd ta' ċelloli mikronukleati huwa aċċettabbli jekk jintwera li
s-sustanza kimika tat-test tinterferixxi mal-attività ta' ċitoB. Test ripetut mingħajr
ĊitoB jista' jkun siewi f'dawn il-każijiet. L-għadd ta' ċelloli mononukleati
minbarra ċ-ċelloli binukleati jista' jipprovdi informazzjoni siewja (85) (86),
iżda mhuwiex obbligatorju.
F'linji ta' ċelloli ttestjati mingħajr trattament b'ċitoB, il-mikronukleji għandhom
jingħaddu f'tal-inqas 2 000 ċellola għal kull konċentrazzjoni tat-test u kontroll
(83), maqsumin indaqs bejn ir-repliki, jekk jintużaw repliki. Meta jintużaw
kulturi waħedhom għal kull konċentrazzjoni (ara l-paragrafu 28), għandhom
jingħaddu tal-inqas 2 000 ċellola għal kull kultura f'din il-kultura waħedha.
Jekk għall-għoti tal-punti f'kull konċentrazzjoni jkunu disponibbli sostanzjalment
inqas minn 1 000 ċellola għal kull kultura (għal kulturi duplikati), jew 2 000
(għal kultura singola), u jekk ma tiġi osservata ebda żieda sinifikanti fil-mikro
nukleji, it-test għandu jiġi ripetut bl-użu ta' aktar ċelloli, jew f'konċentrazzjonijiet
inqas ċitotossiċi, skont xi jkun l-aktar xieraq.
Meta tintuża ċ-ċitoB, għandhom jiġu stabbiliti CBPI jew RI sabiex tiġi vvalutata
l-proliferazzjoni taċ-ċelloli (ara l-Appendiċi 2) bl-użu ta' mill-inqas 500 ċellola
għal kull kultura. Meta t-trattamenti jitwettqu fin-nuqqas ta' ċitoB, huwa essenz
jali li tiġi pprovduta evidenza li ċ-ċelloli fil-kultura nqasmu, kif diskuss fil-para
grafi 24-28.
Il-profiċjenza tal-laboratorju
Sabiex tiġi stabbilita biżżejjed esperjenza bl-assaġġ qabel ma jintuża għallittestjar ta' rutina, il-laboratorju għandu jkun għamel sensiela ta' esperimenti
b'sustanzi kimiċi pożittivi ta' referenza li jaġixxu permezz ta' mekkaniżmi diffe
renti (tal-inqas waħda b'attivazzjoni metabolika u waħda mingħajr, u waħda li
taġixxi permezz ta' mekkaniżmu anewġeniku, u magħżula mis-sustanzi kimiċi
elenkati fit-Tabella 1) u bosta kontrolli negattivi (inklużi kulturi mhux ittrattati
u bosta solventi/veikoli). Dawn ir-risponsi tal-kontroll pożittiv u negattiv reaz
zjonijiet għandhom ikunu konsistenti mat-tagħrif. Dan mhuwiex applikabbli għal
laboratorju li għandhom esperjenza, jiġifieri li għandhom database storika dispo
nibbli kif definita fil-paragrafi 49 sa 52.
Għandha tiġi investigata firxa ta' sustanzi kimiċi tal-kontroll pożittiv (ara tTabella 1) bi trattamenti qosra u twal fin-nuqqas ta' attivazzjoni metabolika, u
anki bi trattament qasir fil-preżenza ta' attivazzjoni metabolika, sabiex tintwera lħila li jinqabdu sustanzi kimiċi klastoġeniċi u anewġeniċi u tiġi stabbilita leffikaċja tas-sistema ta' attivazzjoni metabolika u jintwera li l-proċeduri talgħadd huma xierqa (l-analiżi viżwali bil-mikroskopju, iċ-ċitometrija tal-fluss,
iċ-ċitometrija ta' skennjar bil-laser jew l-analiżi tal-immaġnijiet). Għandha
tingħażel medda ta' konċentrazzjonijiet tas-sustanzi kimiċi magħżulin sabiex
jingħataw żidiet riproduċibbli u marbutin mal-konċentrazzjoni fuq l-isfond sabiex
jintwerew is-sensittività u l-firxa dinamika tas-sistema tat-test.
Dejta storika tal-kontroll
Il-laboratorju għandu jistabbilixxi:
— Medda u distribuzzjoni storiċi tal-kontroll pożittiv,
— Medda u distribuzzjoni storiċi tal-kontroll negattiv (mhux ittrattat, solvent).
Meta għall-ewwel tinkiseb id-dejta għal distribuzzjoni storika tal-kontroll
negattiv, il-kontrolli negattivi paralleli għandhom ikunu konsistenti mad-dejta
tal-kontroll negattiv ippubblikata, meta tkun teżisti. Peress li tiżdied iktar dejta
sperimentali mad-distribuzzjoni tal-kontroll, idealment il-kontrolli negattivi paral
leli għandhom ikunu fi ħdan il-limiti ta' kontroll ta' 95 % ta' dik id-distribuzzjoni
(87) (88). Id-database storika tal-kontrolli negattivi tal-laboratorju għall-ewwel
għandha tinbena b'minimu ta' 10 esperimenti iżda idealment tkun tikkonsisti
f'tal-inqas 20 esperiment imwettqin f'kundizzjonijiet sperimentali paragunabbli.
Il-laboratorji għandhom jużaw metodi ta' kontroll tal-kwalità, bħal karti talkontroll (eż. C-charts jew X-bar charts (88)), sabiex jidentifikaw kemm hija
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varjabbli d-dejta tal-kontroll pożittiv u negattiv tagħhom, u sabiex juru li l-meto
doloġija hija “taħt kontroll” fil-laboratorju tagħhom (83). Rakkomandazzjonijiet
ulterjuri dwar kif jibnu u jużaw id-dejta storika (jiġifieri kriterji għall-inklużjoni u
l-esklużjoni ta' dejta fid-dejta storika u l-kriterji ta' aċċettabilità għal esperiment
partikolari) jistgħu jinkisbu mit-tagħrif (87).
Kwalunkwe bidla fil-protokoll tal-esperimenti għandha tiġi kkunsidrata fid-dawl
tal-konsistenza tad-dejta mad-databases tal-kontroll storiċi eżistenti tal-labora
torju. Kwalunkwe inkonsistenza kbira għandha tirriżulta fl-istabbiliment ta' data
base storika ġdida tal-kontroll.
Id-dejta tal-kontroll negattiv għandha tikkonsisti fl-inċidenza taċ-ċelloli mikro
nukleati minn kultura waħedha jew is-somma tal-kulturi ta' replika kif deskritti
fil-paragrafu 28. Idealment, il-kontrolli negattivi paralleli għandhom ikunu fi
ħdan il-limiti ta' kontroll ta' 95 % tad-distribuzzjoni storika tal-kontroll negattiv
tal-laboratorju (87) (88). Meta d-dejta tal-kontroll negattiv parallel toħroġ millimiti ta' kontroll ta' 95 %, din tista' titqies aċċettabbli li tiddaħħal fid-distribuz
zjoni storika tal-kontroll diment li din id-dejta ma tkunx eċċezzjoni estrema u
jkun hemm evidenza li s-sistema tat-test tkun “taħt kontroll” (ara l-paragrafu 50)
u hemm evidenza ta' nuqqas ta' żball tekniku jew uman.
DEJTA U RAPPORTAR
Preżentazzjoni tar-riżultati
Jekk tintuża t-teknika ta' mblokkar taċ-ċitokineżi, huma biss il-frekwenzi taċċelloli binukleati b'mikronukleji (indipendenti mill-għadd ta' mikronukleji għal
kull ċellola) li għandhom jintużaw fl-evalwazzjoni tal-induzzjoni tal-mikronuk
leji. L-għadd tan-numri ta' ċelloli b'mikronukleu wieħed, tnejn jew iktar jista' jiġi
rrapportat għalih u jista' jipprovdi informazzjoni siewja, iżda mhuwiex obbliga
torju.
Għandhom jiġu stabbiliti miżuri simultanji ta' ċitotossiċità u/jew ċitostażi għallkulturi ttrattati, tal-kontroll pożittiv u negattiv kollha (16). Is-CBPI jew l-RI
għandhom jiġu kkalkolati għall-kulturi kollha ttrattati u ta' kontroll bħala kejl
tad-dewmien taċ-ċiklu taċ-ċelloli meta jintuża l-metodu ta' mblokkar taċ-ċitoki
neżi. Fin-nuqqas ta' ċitoB, għandhom jintużaw l-RPD jew l-RICC (ara l-Appen
diċi 2).
Għandha tiġi pprovduta dejta dwar il-kultura individwali. Barra minn hekk, iddejta kollha għandha tinġabar taħt forma ta' tabella.
Kriterji ta' Aċċettabilità
L-aċċettazzjoni ta' test hija bbażata fuq il-kriterji li ġejjin:
— Il-kontroll negattiv parallel jitqies aċċettabbli għaż-żieda fid-database storika
tal-kontroll negattiv tal-laboratorju kif deskritt fil-paragrafu 50.
— Il-kontrolli negattivi paralleli (ara l-paragrafu 50) għandhom jinduċu risponsi
li huma kompatibbli ma' dawk iġġenerati fid-database storika tal-kontroll
pożittiv tal-laboratorju u jipproduċu żieda statistikament sinifikanti meta
mqabblin mal-kontroll negattiv parallel.
— Il-kriterji ta' proliferazzjoni taċ-ċelloli fil-kontroll tas-solventi għandhom
ikunu ssodisfati (paragrafi 25-27).
— Il-kundizzjonijiet sperimentali kollha ġew ittestjati sakemm wieħed ma
rriżultax f'riżultati pożittivi (il-paragrafi 36-40).
— Hemm numru adegwat ta' ċelloli u konċentrazzjonijiet li huma analizzabbli
(paragrafi 28 u -46).
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— Il-kriterji għall-għażla tal-ogħla konċentrazzjoni huma konsistenti ma' dawk
deskritti fil-paragrafi 24-31.
Evalwazzjoni u interpretazzjoni tar-riżultati
Diment li jiġu ssodisfati l-kriterji ta' aċċettabilità kollha, sustanza kimika tat-test
titqies li hija pożittiva biċ-ċar jekk, fi kwalunkwe waħda mill-kundizzjonijiet
sperimentali analizzati (ara l-paragrafi 36-39):
— tal-inqas waħda mill-konċentrazzjonijiet tat-test turi żieda statistikament sini
fikanti meta mqabbla mal-kontroll negattiv parallel (89)
— żieda hija marbuta mad-doża f'tal-inqas kundizzjoni sperimentali waħda meta
tiġi evalwata b'test xieraq tat-tendenzi (ara l-paragrafu 28)
— kwalunkwe wieħed mir-riżultati jaqa' barra mid-distribuzzjoni tad-dejta
storika tal-kontroll negattiv (eż. limiti tal-kontroll ta' 95 % ibbażati fuq
Poisson; ara l-paragrafu 52).
Meta jiġu ssodisfati dawn il-kriterji kollha, is-sustanza kimika tat-test imbagħad
tiġi kkunsidrata kapaċi tinduċi tkissir tal-kromożomi u/jew gwadann jew telf f'din
is-sistema tat-test. Ir-rakkomandazzjonijiet għall-iktar metodi statistiċi xierqa
jistgħu jinkisbu wkoll mit-tagħrif (90) (91) (92).
Diment li jiġu ssodisfati l-kriterji ta' aċċettabilità kollha, sustanza kimika tat-test
titqies li hija negattiva biċ-ċar jekk, fil-kundizzjonijiet sperimentali analizzati
kollha (ara l-paragrafi 36-39):
— l-ebda waħda mill-konċentrazzjonijiet tat-test ma turi żieda statistikament
sinifikanti meta mqabbla mal-kontroll negattiv parallel,
— ma hemm l-ebda żieda marbuta mal-konċentrazzjoni meta tiġi evalwata b'test
xieraq tat-tendenzi,
— ir-riżultati kollha jaqgħu fid-distribuzzjoni tad-dejta storika tal-kontroll
negattiv (eż. limiti tal-kontroll ta' 95 % ibbażati fuq Poisson; ara l-paragrafu
52).
Is-sustanza kimika tat-test imbagħad tiġi kkunsidrata li mhijiex kapaċi tinduċi
tkissir tal-kromożomi u/jew gwadann jew telf f'din is-sistema tat-test. Ir-rakko
mandazzjonijiet għall-iktar metodi statistiċi xierqa jistgħu jinkisbu wkoll mittagħrif (90) (91) (92).
Ma hemm l-ebda ħtieġa għall-verifika ta' rispons posittiv jew negattiv ċar.
F'każ li r-rispons la jkun negattiv ċar u lanqas pożittiv ċar kif spjegat hawn fuq
u/jew sabiex tgħin fl-istabbiliment tar-rilevanza bijoloġika ta' riżultat, id-dejta
għandha tiġi evalwata b'ġudizzju espert u/jew b'investigazzjonijiet ulterjuri. Likklassifikar ta' ċelloli addizzjonali (fejn xieraq) jew it-twettiq ta' esperiment
ripetut possibilment bl-użu ta' kundizzjonijiet modifikati tal-esperiment (eż.
spazjar tal-konċentrazzjonijiet, kundizzjonijiet ta' attivazzjoni metabolika oħrajn
[jiġifieri konċentrazzjoni S9 jew oriġini S9]) jista' jkun siewi.
F'każijiet rari, anki wara investigazzjonijiet ulterjuri, is-sett ta' dejta mhuwiex
sejjer jippermetti li tinħareġ konklużjoni pożittiva jew negattiva u, għalhekk,
sejjer jiġi konkluż bħala ekwivoku.
Sustanzi kimiċi tat-test li jinduċu mikronukleji fit-test MNvit jistgħu jagħmlu dan
minħabba li jinduċu ksur tal-kromożomi, telf tal-kromożomi jew taħlita tat-tnejn.
Jistgħu jintużaw analiżi ulterjuri li tuża antikorpi antikinetoċoru, sondi in situ
speċifiċi għaċ-ċentromeri, jew metodi oħrajn sabiex jiġi stabbilit jekk il-mekka
niżmu ta' induzzjoni tal-mikronukleji huwiex dovut għal attività klastoġenika
u/jew anewġenika.
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Rapport tat-test
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Sustanza kimika tat-test:
— is-sors, in-numru tal-lott, id-data ta' limitu għall-użu, jekk disponibbli;
— l-istabilità tas-sustanza kimika tat-test stess, jekk magħrufa;
— ir-reattività tas-sustanzi kimiċi tat-test mas-solvent/mezz jew il-media talkultura taċ-ċelloli;
— is-solubilità u l-istabilità tas-sustanza kimika tat-test fis-solvent, jekk magħ
rufin;
— il-kejl tal-pH, l-ożmolalità u l-preċipitat fil-medium tal-kultura li miegħu
żdiedet is-sustanza kimika tat-test, kif xieraq.
Sustanza monokostitwenti:
— id-dehra fiżika, is-solubilità fl-ilma, u l-proprjetajiet fiżikokimiċi rilevanti
addizzjonali;
— identifikazzjoni kimika, bħall-isem IUPAC jew CAS, in-numru CAS, ilkodiċi SMILES jew InChI, il-formula strutturali, il-purità, l-identità kimika
tal-impuritajiet kif xieraq u fattibbli fil-prattika, eċċ.
Sustanzi multikostitwenti, UVCBs u taħlitiet:
— ikkaratterizzati safejn possibbli mill-identità kimika (ara iktar 'il fuq), l-okkor
renza kwantitattiva u l-proprjetajiet fiżikokimiċi rilevanti tal-kostitwenti.
Solventi:
— ġustifikazzjoni għall-għażla tas-solvent;
— il-perċentwal ta' solvent fil-medium tal-kultura finali
Ċelloli:
— it-tip u s-sors taċ-ċelloli użati;
— l-adattabilità tat-tip ta' ċelloli użati;
— in-nuqqas ta' mikoplażma, fil-każ ta' linji ta' ċelloli;
— għal-linji ta' ċelloli, informazzjoni dwar it-tul taċ-ċiklu taċ-ċellola jew l-indiċi
tal-proliferazzjoni;
— meta jintużaw linfoċiti, is-sess tad-donaturi tad-demm, l-età u kwalunkwe
informazzjoni rilevanti dwar id-donatur, id-demm sħiħ jew il-linfoċiti sepa
rati, il-mitoġenu użat;
— iż-żmien normali taċ-ċiklu taċ-ċelloli (kontroll negattiv);
— in-numru ta' passaġġi, jekk disponibbli, għal-linji ta' ċelloli;
— il-metodi għall-manutenzjoni tal-kulturi taċ-ċelloli, għal-linji ta' ċelloli;
— in-numru modali ta' kromożomi, għal-linji ta' ċelloli.
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Kundizzjonijiet tat-test:
— l-identità tas-sustanza li timblokka ċ-ċitokineżi (eż. ċitoB), jekk tintuża, u lkonċentrazzjoni tagħha, flimkien mad-durata tal-esponiment taċ-ċelloli;
— il-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test espressa bħala konċentrazzjoni
finali fil-medium tal-kultura (eż. μg jew mg/mL jew mM tal-medium talkultura);
— ir-raġuni għall-għażla tal-konċentrazzjonijiet u l-għadd ta' kulturi, inkluża
dejta dwar iċ-ċitotossiċità u l-limitazzjonijiet tas-solubilità;
— il-kompożizzjoni tal-media, il-konċentrazzjoni tas-CO2 jekk applikabbli, illivell ta' umdità;
— il-konċentrazzjoni (u/jew il-volum) tas-solvent u s-sustanza kimika tat-test
miżjuda fil-medium tal-kultura;
— it-temperatura u l-ħin tal-inkubazzjoni;
— id-durata tat-trattament;
— il-ħin tal-ġbir wara t-trattament;
— id-densità taċ-ċelloli waqt l-injettar, jekk applikabbli;
— it-tip u l-kompożizzjoni tas-sistema ta' attivazzjoni metabolika (is-sors ta' S9,
il-metodu ta' preparazzjoni tat-taħlita ta' S9, il-konċentrazzjoni jew il-volum
ta' taħlita ta' S9 u l-S9 fil-medium tal-kultura finali, il-kontrolli tal-kwalità talS9 (eż. l-attività enzimatika, l-isterilità, il-kapaċità metabolika);
— is-sustanzi kimiċi tal-kontroll pożittiv u negattiv, il-konċentrazzjonijiet finali,
il-kundizzjonijiet u d-durati tat-trattament u l-perjodi ta' rkupru;
— il-metodi tal-preparazzjoni tal-lametti u t-teknika użata għat-tilwin;
— il-kriterji għall-għadd taċ-ċelloli mikronukelati (għażla taċ-ċelloli analizzabbli
u l-identifikazzjoni tal-mikronukleu);
— l-għadd ta' ċelloli analizzati;
— il-metodi għall-kejl taċ-ċitotossiċità;
— kwalunkwe informazzjoni supplimentari rilevanti għaċ-ċitotossiċità u lmetodu użat;
— il-kriterji biex l-istudji jitqiesu bħala pożittivi, negattivi jew ekwivoċi;
— il-metodu/i tal-analiżi statistika użat(i);
— il-metodi, bħall-użu ta' antikorp antikinetoċoru jew sondi speċifiċi panċentro
meriċi, sabiex jiġi kkaratterizat jekk mikronukleu fihx kromożomi sħaħ jew
frammentati, jekk applikabbli;
— il-metodi użati sabiex jiġu stabbiliti l-pH, l-ożmolalità u l-preċipitazzjoni.
Ir-riżultati:
— definizzjoni taċ-ċelloli aċċettabbli għall-analiżi;
— fin-nuqqas ta' ċitoB, l-għadd ta' ċelloli ttrattati u l-għadd ta' ċelloli miġburin
għal kull kultura fil-każ tal-linji ta' ċelloli;
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— il-kejl taċ-ċitotossiċità użat, eż. CBPI jew RI fil-każ ta' metodu ta' mblokkar
taċ-ċitokineżi; RICC jew RPD meta ma jintużawx metodi ta' mblokkar taċċitokineżi; osservazzjonijiet oħrajn jekk jeżistu (eż. konfluwenza taċ-ċelloli,
apoptożi, nekrożi, għadd tal-metafażi, frekwenza ta' ċelloli binukleati);
— is-sinjali ta' preċipitazzjoni u l-ħin tad-determinazzjoni;
— dejta dwar il-pH u l-ożmolalità tal-medium tat-trattament, jekk ikun stabbilit;
— id-distribuzzjoni taċ-ċelloli mononukleati, binukleati u multinukleati jekk
jintuża l-metodu ta' mblokkar taċ-ċitokineżi;
— l-għadd ta' ċelloli b'mikronukleji mogħtija separatament għal kull kultura tattrattament u tal-kontroll, u jekk hux minn ċelloli binukleati jew mononukleati,
fejn xieraq,
— ir-relazzjoni konċentrazzjoni rispons, fejn possibbli,
— id-dejta tal-kontroll negattiv (solvent) u pożittiv (konċentrazzjonijiet u
solventI) parallel;
— id-dejta tal-kontroll negattiv (solvent) u pożittiv, b'meded, medji u devjaz
zjonijiet standard u limiti ta' kontroll ta' 95 % għad-distribuzzjoni, kif ukoll
in-numru ta' dejta;
— analiżi statistika; il-valuri p, jekk ikun hemm.
Diskussjoni tar-riżultati.
Konklużjonijiet.
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONIJIET
Anewġenu: kwalunkwe sustanza kimika jew proċess li, meta jinteraġġixxu malkomponenti tal-apparat taċ-ċiklu tad-diviżjoni taċ-ċellola mitotika u mejotika,
iwasslu għal anewplojdija f'ċelloli jew organiżmi.
Anewplojdija: kwalunkwe devjazzjoni mill-għadd ta' diplojdi (jew aplojdi)
normali ta' kromożomi minn kromożomu wieħed jew aktar, iżda mhux missett(ijiet) kollu/kollha ta' kromożomi (poliplojdija).
Apoptożi: mewta programmata taċ-ċelloli kkaratterizzata minn sensiela ta' passi
li jwasslu għad-diżintegrazzjoni taċ-ċelloli fil-partikoli mwaħħlin mal-membrana
li mbagħad jiġu eliminati permezz ta' fagoċitożi jew permezz ta' tixrid.
Proliferazzjoni taċ-ċelloli: iż-żieda fl-għadd ta' ċelloli bħala riżultat ta' diviżjoni
mitotika taċ-ċelloli.
Ċentromeru: ir-reġjun tad-DNA ta' kromożomu wieħed fejn iż-żewġ kromatidi
jinżammu flimkien u li fuqu hemm imwaħħlin ġenb ma' ġenb iż-żewġ kinetokori.
Sustanza kimika: sustanza jew taħlita.
Konċentrazzjonijiet: tirreferi għal konċentrazzjonijiet finali tas-sustanza kimika
tat-test fil-medium tal-kultura.
Klastoġenu: kwalunkwe sustanza kimika jew avveniment li jikkawżaw aberraz
zjonijiet kromożomiċi f'popolazzjonijiet ta' ċelloli jew organiżmi ewkarjotiċi.
Ċitokineżi: il-proċess ta' diviżjoni taċ-ċelloli minnufih wara mitożi sabiex
jifforma żewġ ċelloli żgħar, fejn kull waħda jkun fiha nukleu wieħed.
Indiċi tal-Proliferazzjoni b'Imblokkar taċ-Ċitokineżi (CBPI): il-proporzjon ta'
ċelloli tat-tieni diviżjoni fil-popolazzjoni ttrattata meta mqabbla mal-kontroll
mhux ittrattat (ara l-Appendiċi 2 għall-formula).
Ċitostażi: inibizzjoni tat-tkabbir taċ-ċelloli (ara l-Appendiċi 2 għall-formula).
Ċitotossiċità: Għall-assaġġi koperti f'dan il-metodu ta' ttestjar li jsiru fil-preżenza
ta' ċitokalażina B, iċ-ċitotossiċità tiġi identifikata bħala tnaqqis fl-indiċi tal-proli
ferazzjoni b'imblokkatur taċ-ċitokineżi (CBPI) jew l-Indiċi tar-Replikazzjoni (RI)
taċ-ċelloli ttrattati meta mqabbla mal-kontroll negattiv (ara l-paragrafu 26 u lAppendiċi 2)
Għall-assaġġi koperti f'dan il-metodu ta' ttestjar imwettqin fin-nuqqas ta' ċitoka
lażina B, iċ-ċitotossiċità hija identifikata bħala tnaqqis fl-irduppjar relattiv talpopolazzjoni (RPD) jew iż-żieda relattiva fl-għadd taċ-ċelloli (RICC) taċ-ċelloli
ttrattati meta mqabblin mal-kontroll negattiv (ara l-paragrafu 27 u l-Appendiċi 2).
Ġenotossiċi: terminu ġenerali li jkopri t-tipi kollha ħsara lid-DNA jew lill-kromo
żomi, inklużi ksur, tħassiriet, addotti, modifiki u konnessjonijiet tan-nukleotidi,
riarranġamenti, mutazzjonijiet tal-ġeni, aberrazzjonijiet kromożomiċi, u anewploj
dija. Mhux it-tipi kollha ta' effetti ġenotossiċi jirriżultaw f'mutazzjonijiet jew
ħsara fil-kromożomi stabbli.
Ċelloli fl-interfażi: ċelloli li mhumiex fl-istadju mitotiku.
Kinetoċoru: struttura li fiha l-proteina li tgħaqqad fiċ-ċentromeru ta' kromożoma
li magħha jaqbdu l-fibri rqaq matul id-diviżjoni taċ-ċelloli, sabiex b'hekk ikun
hemm il-moviment ordinat ta' kromożomi dixxendenti għall-poli taċ-ċelloli
dixxendenti.
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Mikronukleji: nukleji żgħar, separati minn u addizzjonali għan-nukleji ewlenin
ta' ċelloli, prodotti waqt it-telofażi ta' mitożi jew mejożi permezz frammenti ta'
kromożomi li jibqa' jew kromożomi sħaħ.
Mitożi: diviżjoni tan-nukleu taċ-ċelloli li normalment jinqasam fi profażi, prome
tafażi, metafażi, anafażi u telofażi.
Indiċi mitotiku: il-proporzjon ta' ċelloli fil-metafażi diviż bin-numru totali ta'
ċelloli osservati f'popolazzjoni ta' ċelloli; indikazzjoni tal-livell ta' profilerazzjoni
taċ-ċelloli ta' dik il-popolazzjoni.
Mutaġeniku: jipproduċi bidla ereditarja ta' sekwenza(i) tal-koppja ta' bażijiet tadDNA f'ġeni jew tal-istruttura tal-kromożomi (aberrazzjonijiet kromożomiċi).
Nondisġunzjoni: nuqqas min-naħa tal-kromatidi f'pari milli jinfirdu u jisse
gregaw ruħhom sew sabiex jiżviluppaw ċelloli dixxendenti, u dan jirriżulta f'ċel
loli żgħar b'għadd anormali ta' kromożomi.
Status p53: il-proteina p53 hija involuta fir-regolamentazzjoni taċ-ċiklu taċċelloli, l-apoptożi u t-tiswija tad-DNA. Ċelloli b'defiċjenza fil-proteina p53 funz
jonali, li mhux kapaċi jinibixxu ċ-ċiklu taċ-ċelloli jew jelimintaw iċ-ċelloli bilħsara b'apoptożi jew mekkaniżmi oħrajn (eż. induzzjoni tat-tiswija tad-DNA)
marbutin mal-funzjonijiet p53 f'rispons għall-ħsara fid-DNA, teoretikament
għandhom ikunu iktar suxxettibbli għal mutazzjonijiet tal-ġeni jew aberrazzjoni
jiet kromożomiċi.
Poliplojdija: aberrazzjonijiet kromożomiċi numeriċi f'ċelloli jew organiżmi li
jinvolvu sett(ijiet) sħiħ(sħaħ) ta' kromożomi, meta mqabbla ma' kromożoma indi
vidwali jew kromożomi (anewplojdija).
Indiċi tal-Proliferazzjoni (PI): metodu għall-kejl taċ-ċitotossiċità meta ma
tintużax iċ-ċitoB (ara l-Appendiċi 2 għall-formula).
Żieda Relattiva fl-Għadd taċ-Ċelloli (RICC): metodu għall-kejl taċ-ċitotossiċità
meta ma tintużax iċ-ċitoB (ara l-Appendiċi 2 għall-formula).
Irduppjar Relattiv tal-Popolazzjoni (RPD): metodu għall-kejl taċ-ċitotossiċità
meta ma tintużax iċ-ċitoB (ara l-Appendiċi 2 għall-formula).
Indiċi tar-Replikazzjoni (RI): il-proporzjon taċ-ċikli tad-diviżjoni taċ-ċelloli
mwettqa f'kultura ttrattata, fir-rigward tal-kontroll mhux trattat, matul il-perjodu
ta' esponiment u l-irkupru (ara Appendiċi 2 għall-formula).
Frazzjoni tal-fwied S9: supernatant ta' omoġenat tal-fwied wara ċentrifugazzjoni
ta' 9 000g, jiġifieri estratt minn fwied mhux ipproċessat.
Taħlita ta' F9: taħlita tal-frazzjoni tal-fwied S9 u l-kofatturi neċessarji għallattività tal-enzimi metaboliċi.
Kontrolli tas-solvent: Terminu ġenerali li jiddefinixxi l-kulturi tal-kontroll li
jirċievu s-solvent waħdu użat sabiex jiddisolvi s-sustanza kimika tat-test.
Sustanza kimika tat-test: Kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata permezz ta'
dan il-metodu ta' ttestjar.
Kontroll mhux ittrattat: kulturi li ma jirċievu ebda trattament (jiġifieri ebda
sustanza kimika tat-test u lanqas solvent) iżda jiġu pproċessati fl-istess ħin blistess mod bħall-kulturi li jirċievu s-sustanza kimika tat-test.
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Appendiċi 2
FORMOLI GĦALL-VALUTAZZJONI TAĊ-ĊITOTOSSIĊITÀ
Meta tintuża ċ-ċitoB, l-evalwazzjoni taċ-ċitotossiċità għandha tkun ibbażata fuq
l-Indiċi tal-Profilerazzjoni b'Imblokkar taċ-Ċitokineżi (CBPI) jew l-Indiċi
tar-Replikazzjoni (RI) (17) (69). Is-CBPI tindika l-għadd medju ta' nukleji
għal kull ċellola, u tista' tintuża sabiex tiġi kkalkolata l-proliferazzjoni taċ-ċelloli.
L-RI tindika l-għadd relattiv ta' ċikli taċ-ċelloli għal kull ċellola matul il-perjodu
ta' esponiment għaċ-ċitoB f'kulturi ttrattati meta mqabblin ma' kulturi tal-kontroll
u tista' tintuża sabiex jiġi kkalkolat il- % ta' ċitostażi:
% Cytostasis = 100 - 100{(CBPIT – 1) ÷ (CBPIC – 1)}
Kif ukoll:
T = kultura tat-trattament bis-sustanza kimika tat-test
C = kultura tal-kontroll
Fejn:
CBPI ¼

ððNo:mononucleate cellsÞ þ ð2 Ü No: binucleate cellsÞ þ ð3 Ü No:multinucleate cellsÞÞ
ðTotal number of cellsÞ

Għaldaqstant, CBPI ta' 1 (iċ-ċelloli kollha huma mononukleati) hija ekwivalenti
għal ċitostażi ta' 100 %.
Ċitostażi = 100-RI
RI ¼

ððNo: binucleate cellsÞ þ ð2 Ü No:multinucleate cellsÞÞ=ðTotal number of cellsÞT
Ü 100
ððNo: binucleate cellsÞ þ ð2 Ü No:multinucleate cellsÞÞ=ðTotal number of cellsÞC

T = kulturi ttrattati
C = kulturi tal-kontroll
B'hekk, RI ta' 53 % ifisser li, meta mqabbel mal-għadd ta' ċelloli li jkunu nqasmu
biex jiffurmaw ċelloli binukleati u multinukleati fil-kultura ta' kontroll, 53 % biss
ta' dan l-għadd ġew diviżi fil-kultura trattata, jiġifieri ċitostażi ta' 47 %.
Meta ma tintużax ċitoB, hija rrakkomandata evalwazzjoni taċ-ċitotossiċità fuq ilbażi taż-Żieda Relattiva fl-Għadd taċ-Ċelloli (RICC) jew fuq l-Irduppjar talPopolazzjoni Relattiva (RPD) (69), minħabba li t-tnejn iqisu l-proporzjon talpopolazzjoni taċ-ċelloli li tkun inqasmet.
RICCð%Þ ¼

ðIncrease in number of cells in treated culturesðfinal Ä startingÞÞ
Ü 100
ðIncrease in numbers of cells in control culturesðfinal Ä startingÞÞ

RPDð%Þ ¼

ðNo:of Population doublings in treated culturesÞ
Ü 100
ðNo:of population doublings in control culturesÞ

fejn:
Irduppjar tal-Popolazzjoni = [log (Numru ta' ċelloli wara t-trattament ÷ Numru
ta' ċelloli inizjali)] ÷ log 2
B'hekk, RICC, jew RPD ta' 53 % jindikaw 47 % ċitotossiċità/ċitostażi.
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Billi jintuża Indiċi tal-Proliferazzjoni (PI), iċ-ċitotossiċità tista' tiġi vvalutata
pemrezz tal-għadd tan-numru ta' kloni li jikkonsistu f'ċellola 1 (cl1), 2 ċelloli
(cl2), 3 sa 4 ċelloli (cl4) u 5 sa 8 ċelloli (cl8).
PI ¼

ðð1 Ü cl1Þ þ ð2 Ü cl2Þ þ ð3 Ü cl4Þ þ ð4 Ü cl8ÞÞ
ðcl1 þ cl2 þ cl4 þ cl8Þ

Il-PI ntuża bħala parametru siewi u affidabbli taċ-ċitotossiċità anki għal linji ta'
ċelloli kkulturati in vitro fin-nuqqas ta' ċitoB (35) (36) (37) (38) u jista' jitqies
bħala parametru addizzjonali siewi.
Fi kwalunkwe każ, l-għadd ta' ċelloli qabel it-trattament għandu jkun l-istess għal
kulturi tat-trattament u tal-kontroll negattiv.
Filwaqt li l-RCC (jiġifieri n-Numru ta' ċelloli f'kulturi tat-trattament/ Numru ta'
ċelloli f'kulturi tal-kontroll) intuża bħala parametru taċ-ċitotossiċità fl-imgħoddi,
illum ma għadux rakkomandat għaliex jista' jissottovaluta ċ-ċitotossiċità
Meta jintużaw sistemi tal-klassifikazzjoni awtomatizzati, pereżempju, ċitometrija
tal-fluss, ċitometrija ta' skennjar bil-laser jew analiżi tal-immaġnijiet, in-numru ta'
ċelloli fil-formula jista' jiġi sostitwit bin-numru ta' nukleji.
Fil-kulturi tal-kontroll negattiv, l-irduppjar tal-popolazzjoni jew l-indiċi tar-repli
kazzjoni għandu jkun kompatibbli mar-rekwiżit li jittieħed kampjun taċ-ċelloli
wara t-trattament fi żmien ekwivalenti għal madwar darba u nofs sad-doppju tattul normali taċ-ċiklu taċ-ċelloli.
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B.50.

SENSITIZZAZZJONI TAL-ĠILDA: ANALIŻI TAN-NODI TALLIMFA LOKALI: DA

INTRODUZZJONI
1.

Il-Linji gwida tal-OECD għall-Ittestjar tas-Sustanzi Kimiċi u l-Metodi ta’
Ttestjar tal-UE bbażati fuqhom jiġu analizzati minn żmien għal żmien fiddawl tal-progress xjentifiku, ħtiġijiet regolatorji li jinbidlu, u konsideraz
zjonijiet dwar il-benessri tal-annimali. L-ewwel Metodu tat-Test (TM)
(B.42) għad-determinazzjoni tas-sensitizzazzjoni tal-ġilda fil-ġurdien, lAnaliżi tan-Nodi tal-Limfa Lokali (Local Lymph Node Assay — LLNA;
Linja gwida 429 tat-Test tal-OECD) ġie rivedut (1). Id-dettalji tal-validaz
zjoni tal-LLNA u analiżi tax-xogħol assoċjat ġew ippubblikati
(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9). Fl-LLNA, tintuża t-timidina jew jojdu radjoisoto
piku biex titkejjel il-proliferazzjoni tal-limfoċiti u għaldaqstant, l-analiżi
għandha użu limitat fejn l-akkwiżizzjoni, l-użu jew l-eliminazzjoni tarradjuattività huma problematiċi. L-LLNA: DA (żviluppat minn Daicel
Chemical Industries, Ltd.) huwa modifikazzjoni mhux radjuattiva għalLLNA, li tikkwantifika l-kontenut tat-trifosfat tal-adenożina (adenosine trip
hosphate, ATP) permezz ta’ bijoluminexxenza bħala indikatur tal-prolife
razzjoni tal-limfoċiti. Il-metodu ta’ ttestjar LLNA: DA ġie vvalidat u
analizzat u rakkomandat minn panil internazzjonali ta’ analiżi minn pari
bħala utli għall-identifikazzjoni ta’ sustanzi kimiċi sensitizzanti u mhux
sensitizzanti, b'ċerti limitazzjonijiet (10) (11) (12) (13). Dan it-TM huwa
mfassal għall-valutazzjoni tal-potenzjal tas-sustanzi kimiċi li jikkawżaw
sensitizzazzjoni tal-ġilda (sustanzi u taħlitiet) fl-annimali. Kapitolu B.6 ta’
dan l-Anness u Linja Gwida 406 tat-Test OECD jużaw fniek tal-Indi,
b'mod partikolari t-test ta’ massimizzazzjoni tal-fniek tal-Indi u t-test
Buehler (14). L-LLNA (Kapitolu B.42 ta’ dan l-Anness; Linja Gwida
429 tat-Test OECD) u ż-żewġ modifikazzjonijiet mhux radjuattivi,
LLNA: DA (Kapitolu B.50 ta’ dan l-Anness; Linja Gwida 442 A tatTest OECD) u LLNA: BrdU-ELISA (Kapitolu B.51 ta’ dan l-Anness;
Linja Gwida 442 B tat-Test OECD), kollha jipprovdu vantaġġ fuq it-testi
jiet tal-fniek tal-Indi f'B.6 u fil-Linja Gwida 406 tat-Test OECD (14) f'ter
mini ta’ tnaqqis u rfinar tal-użu tal-annimali.

2.

B'mod simili għal-LLNA, l-LLNA: DA tistudja l-fażi ta’ induzzjoni ta’
sensitizzazzjoni tal-ġilda u tipprovdi dejta kwantitattiva adattata għall-valu
tazzjoni tad-doża u r-reazzjoni. Barra minn hekk, abilità li jinkixfu sensi
tizzaturi tal-ġilda mingħajr il-ħtieġa li tintuża radjutikketta għad-DNA teli
mina l-potenzjal għal esponiment fuq il-post tax-xogħol għal kwistjonijiet
ta’ radjuattività u ta’ rimi ta’ skart. Min-naħa tiegħu, dan jista' jippermetti
għall-użu miżjud ta’ ġrieden għall-individwazzjoni ta’ sensitizzaturi talġilda, li jnaqqas ulterjorment l-użu tal-fniek tal-Indi għal testijiet għal
potenzjal ta’ sensitizzazzjoni tal-ġilda (jiġifieri B.6; Linja Gwida 406 tatTest OECD) (14).

DEFINIZZJONIJIET
3.

Definizzjonijiet użati huma pprovduti f'Appendiċi 1.

KONSIDERAZZJONIJIET INIZJALI U LIMITAZZJONIJIET
4.

L-LLNA: DA huwa metodu tal-LLNA modifikat għall-identifikazzjoni talpotenzjal ta’ sustanzi kimiċi li jikkawżaw sensitizzazzjoni fil-ġilda, b'limi
tazzjonijiet speċifiċi. Dan mhux neċessarjament jimplika li fil-każijiet
kollha, l-LLNA: DA għandha tintuża minflok it-testijiet fuq il-fniek talIndi (jiġifieri B.6; Linja Gwida 406 tat-test OECD) (14), iżda pjuttost li lanaliżi għandha l-istess mertu u tista' tintuża bħala alternattiva li fiha rriżultati pożittivi u negattivi ġeneralment ma jkunux jeħtieġu aktar
konferma (10) (11). Il-laboratorju tal-ittestjar għandu jikkunsidra l-infor
mazzjoni disponibbli kollha fuq is-sustanza tat-test qabel iwettaq l-istudju.
Din l-informazzjoni għandha tinkludi l-identità u l-istruttura kimika tassustanza tat-test; il-karatteristiċi fiżikokimiċi tagħha; ir-riżultati ta’
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kwalunkwe test ta’ tossiċità in vitro jew in vivo fuq is-sustanza tat-test; u
dejta tossikoloġika dwar sustanzi kimiċi strutturalment relatati. Din l-infor
mazzjoni għandha titqies sabiex wieħed jiddetermina jekk l-LLNA: DA
huwiex adattat għas-sustanza (minħabba n-nuqqas ta’ kompatibbiltà ta’
tipi limitati ta’ sustanzi kimiċi mal-LLNA: DA [ara paragrafu 5]) u sabiex
tgħin fl-għażla tad-doża.

5.

L-LLNA: DA huwa metodu in vivo u, b'konsegwenza ta’ dan, ma jeliminax
l-użu tal-annimali fil-valutazzjoni ta’ attività ta’ sensitizzazzjoni ta’ kuntatt
allerġiku. Huwa għandu, madankollu, il-potenzjal li jnaqqas l-għadd ta’
annimali meħtieġa għal dan il-għan meta mqabbel mat-testijiet fuq ilfniek tal-Indi (B.6; Linja Gwida 406 tat-Test tal-OECD) (14). Barra
minn hekk, l-LLNA: DA toffri rfinar sostanzjali (inqas uġigħ u dwejjaq)
fil-mod kif l-annimali jintużaw għal provi ta’ sensitizzazzjoni ta’ kuntatt
allerġiku, minħabba li b'differenza mill-B.6 u mil-Linja Gwida 406 tat-Test
tal-OECD, l-LLNA: DA ma jeħtieġx li reazzjonijiet ta’ sensittività eċċes
siva dermali indotti mill-isfida jiġu indikati. Minkejja l-vantaġġi tal-LLNA:
DA fuq B.6 u l-Linja Gwida 406 tat-Test OECD (14), hemm xi limitaz
zjonijiet li jistgħu jeħtieġu l-użu ta’ B.6 u l-Linja Gwida 406 tat-Test
OECD (eż. l-ittestjar ta’ ċerti metalli, sejbiet pożittivi foloz b'ċerti irritanti
tal-ġilda [bħal xi sustanzi tat-tip tensjoattivi] (6) (1 u l-Kapitolu B.42 f'dan
l-Anness), solubilità tas-sustanza tat-test). Barra minn hekk, il-klassijiet ta’
sustanzi kimiċi jew sustanzi li fihom gruppi funzjonali li ntwerew li jaġixxu
bħala konfondituri potenzjali (16) jistgħu jeħtieġu l-użu ta’ testijiet fuq ilfniek tal-Indi (jiġifieri B.6; Linja Gwida 406 tat-Test OECD (14)). Limitaz
zjonijiet li ġew identifikati għal-LLNA (1, u Kapitolu B.42 f'dan l-Anness)
ġew rakkomandati sabiex japplikaw ukoll għal-LLNA: DA (10). Barra
minn hekk, l-użu tal-LLNA: DA ma jkunx xieraq għal sustanzi ta’ ttestjar
li jaffettwaw il-livelli tal-ATP (eż. sustanzi li jiffunzjonaw bħala inibituri
tal-ATP) jew dawk li jaffettwaw il-kejl preċiż ta’ ATP intraċellolari (eż. ilpreżenza ta’ enzimi ta’ degradazzjoni tal-ATP, il-preżenza ta’ ATP ekstra
ċellolari fin-nodi tal-limfa). Minbarra dawn il-limitazzjonijiet identifikati, lLLNA: DA għandu jkun applikabbli għall-ittestjar ta’ kwalunkwe sustanza
diment li ma jkunx hemm karatteristiċi assoċjati ma’ dawn is-sustanzi li
jistgħu jinterferixxu mal-eżattezza tal-LLNA: DA. Barra minn hekk,
għandha tingħata konsiderazzjoni għall-possibilità ta’ riżulatati pożittivi
tal-limitu meta jinkisbu valuri ta’ Indiċi ta’ Stimulazzjoni (SI) ta’ bejn
1,8 u 2,5 (ara l-paragrafi 31-32). Dan huwa bbażat fuq il-bażi ta’ dejta
ta’ validazzjoni ta’ 44 sustanza li jużaw SI ≥ 1,8 (ara paragrafu 6) li
għalihom, l-LLNA: DA identifika b'mod korrett it-32 sensitizzatur talLLNA, iżda b'mod inkorrett identifika tlieta minn 12-il nonsensitizzaturi
tal-LLNA b'valuri tal-SI ta’ bejn 1,8 u 2,5 (jiġifieri linja tal-limitu pożittiva)
(10). Madankollu, minħabba li l-istess sett ta’ dejta ntuża għall-issettjar talvaluri SI u għall-kalkolu tal-karatteristiċi ta’ tbassir tat-test, ir-riżultati ddik
jarati jistgħu jkunu stima eċċessiva tal-karatteristiċi ta’ tbassir reali.

PRINĊIPJU TA' DAN IL-METODU TA' TTESTJAR
6.

Il-prinċipju bażiku wara l-LLNA: DA huwa li s-sensitizzaturi jikkawżaw ilproliferazzjoni ta’ limfoċiti fin-noduli tal-limfa li jsaffu s-sit tal-applikazz
joni tas-sustanza tat-test. Din il-proliferazzjoni hija proporzjonata mad-doża
u mal-qawwa tal-allerġen applikat u tipprovdi mezz sempliċi ta’ kif wieħed
jikseb kejl kwantitattiv ta’ sensitizzazzjoni. Il-proliferazzjoni titkejjel billi
wieħed iqabbel il-proliferazzjoni medja f'kull grupp tat-test mal-proliferaz
zjoni medja fil-grupp ta’ kontroll ittrattati bil-mezzi (VC). Il-proporzjon talproliferazzjoni medja f'kull grupp ittrattat ma’ dak fil-grupp VC simultanju,
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imsejjaħ l-SI, jiġi stabbilit, u għandu jkun ≥ 1,8 qabel ma tkun meħtieġa
evalwazzjoni ulterjuri tas-sustanza tat-test bħala sensitizzatur potenzjali talġilda. Il-proċeduri deskritti hawnhekk huma bbażati fuq l-użu tal-kejl talkontenut ta’ ATP b'bijoluminexxenza (magħrufa li tikkorrelata mal-għadd
ta’ ċelloli ħajjin) (17) sabiex jiġi indikat għadd miżjud ta’ ċelloli ta’ proli
ferazzjoni fin-nodi tal-limfa awrikulari li jnixxu (18) (19). Il-metodu bijo
luminexxenti juża l-enzima luċiferażi biex jikkatalizza l-formazzjoni taddawl minn ATP u luċiferin skont ir-reazzjoni li ġejja:

ATP + Luciferin + O2

Oxyluciferin + AMP + PPi + CO2 + Dawl

L-intensità tad-dawl emess hija relatata b'mod lineari mal-konċentrazzjoni
tal-ATP u hija mkejla permezz ta’ luminometru. L-analiżi ta’ luċiferinluċiferażi hija metodu sensittiv għall-kwantifikazzjoni tal-ATP użata f'firxa
wiesgħa ta’ applikazzjonijiet (20).

DESKRIZZJONI TAL-ANALIŻI
Għażla tal-ispeċi tal-annimali
7.

Il-ġurdien huwa l-ispeċi tal-għażla għal dan it-test. Studji ta’ validazzjoni
għal-LLNA: DA twettqu esklussivament bir-razza CBA/J li għaldaqstant
hija kkunsidrata r-razza ppreferuta (12) (13). Jintużaw ġrieden nisa adulti
żgħar, li huma nulliparużi u mhumiex tqal. Fil-bidu tal-istudju, l-annimali
għandu jkollhom bejn 8 ġimgaħt u 12-il ġimgħa, u l-varjazzjoni fil-piż talannimali għandha tkun minima u ma taqbiżx l-20 % tal-piż medju. Inkella,
jistgħu jintużaw razez oħrajn u ġrieden irġiel meta tkun iġġenerata biżżejjed
dejta li turi li ma jeżistux differenzi sinifikanti speċifiċi għar-razez u/jew
għas-sess fir-reazzjoni għal-LLNA: DA.

Kundizzjoinijiet ta’ fejn jinżammu u x'jieklu
8.

Il-ġrieden għandhom jinżammu fi gruppi (21), sakemm ma tingħatax loġika
xjentifika adegwata għat-tqegħid tal-ġrieden f'gaġeġ individwali. It-tempe
ratura tal-kamra tal-annimali sperimentali għandha tkun ta’ 22 ± 3 °C.
Għalkemm l-umidità relattiva għandha tkun mill-inqas 30 % u preferibbil
ment ma taqbiżx is-70 %, għajr waqt it-tindif tal-kamra, il-mira għandha
tkun ta’ 50-60 %. Id-dawl għandu jkun artifiċjali, u s-sekwenza tkun 12-il
siegħa dawl, 12-il siegħa dlam. Għall-għalf, jistgħu jintużaw id-dieti
konvenzjonali tal-laboratorju bi provvista mingħajr limitu ta’ ilma tax-xorb.

It-tħejjija tal-annimali
9.

L-annimali għandhom jintgħażlu b'mod aleatorju, immarkati sabiex ikunu
jistgħu jiġu identifikati individwalment (iżda mingħajr l-ebda forma ta’
mmarkar fil-widnejn), u miżmuma fil-gaġeġ tagħhom għal mill-inqas
ħamest ijiem qabel ma jibda d-dożar sabiex ikunu jistgħu jidraw il-kun
dizzjonijiet tal-laboratorju. Qabel il-bidu tat-trattament, l-annimali kollha
jiġu eżaminati sabiex ikun żgurat li huma ma jkollhom l-ebda feriti osser
vabbli fuq il-ġilda.

It-tħejjija tas-soluzzjonijiet għad-dożar
10.

Is-sustanzi kimiċi solidi għandhom jinħallu jew jiġu sospiżi f'solventi/mezzi
u dilwiti, jekk ikun xieraq, qabel l-applikazzjoni fuq il-widna tal-ġrieden.
Is-sustanzi kimiċi likwidi jistgħu jiġu applikati waħedhom jew dilwiti qabel
id-dożar. Is-sustanzi kimiċi li ma jinħallux, bħal dawk li naraw ġeneralment
fl-apparat mediku, għandhom ikunu soġġetti għal estrazzjoni eżaġerata
f'solvent adattat sabiex jiżvelaw il-kostitwenti kollha li jistgħu jiġu estratti
għall-ittestjar qabel jiġu applikati fuq il-widna tal-ġrieden. Is-sustanzi tattest għandhom jitħejjew kuljum sakemm id-dejta dwar l-istabilità ma turix
li jistgħu jinħażnu.
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Il-verifika tal-affidabbiltà
11.

Sustanzi kimiċi ta’ kontroll pożittiv (PC) jintużaw sabiex tintwera prestaz
zjoni xierqa tal-analiżi billi jirreaġixxu b'sensittività adegwata u riprodu
ċibbli għal sustanza tat-test sensitizzanti li għaliha l-kobor tar-reazzjoni
huwa kkaratterizzat sew. L-inklużjoni ta’ PC simultanju hija rrakkomandata
għaliex din turi l-kompetenza tal-laboratorju biex iwettaq b'suċċess kull
analiżi u tippermetti l-valutazzjoni u t-tqabbil tar-riproduċibbiltà fil-labora
torju u bejn il-laboratorji. Xi awtoritajiet regolatorji jeħtieġu wkoll PC għal
kull studju u għaldaqstant, l-utenti huma mħeġġa jikkonsultaw mal-awto
ritajiet rilevanti qabel iwettqu l-LLNA: DA. Għalhekk, l-użu ta’ rutina ta’
PC simultanju huwa rrakkomandat sabiex tiġi evitata l-ħtieġa ta’ aktar
ittestjar fuq l-annimali sabiex jintlaħqu tali rekwiżiti li jistgħu jinħolqu
mill-użu ta’ PC perjodiku (ara l-paragrafu 12). Il-PC għandha tipproduċi
reazzjoni tal-LLNA: DA pożittiva f'livell ta’ esponiment li mistenni jagħti
żieda fl-SI > 1,8 fuq il-grupp ta’ kontroll negattiv (NC). Id-doża tal-PC
għandha tintgħażel b'mod li ma tikkawżax irritazzjoni eċċessiva fil-ġilda
jew tossiċità sistemika u l-induzzjoni hija riproduċibbli iżda mhux eċċes
siva (jiġifieri SI > 10 ikun jitqies eċċessiv). PC ippreferuti huma 25 % eżil
ċinnamaldeid (Numru tal-Chemical Abstracts Service [CAS] 101-86-0) u
25 % ewġenol (numru tal-CAS 97-53-0,) fl-aċetun: żejt taż-żebbuġa (4:1,
v/v). Jista' jkun hemm ċirkostanzi fejn, minħabba ġustifikazzjoni adegwata,
jistgħu jintużaw PCs oħrajn, li jissodisfaw il-kriterji ta’ hawn fuq.

12.

Filwaqt li l-inklużjoni ta’ grupp ta’ PC simultanju hija rrakkomandata, jista'
jkun hemm sitwazzjonijiet fejn l-ittestjar perjodiku (jiġifieri f'intervalli ≤ 6
xhur) tal-PC jista' jkun adegwat għal-laboratorji li jagħmlu l-LLNA: DA
b'mod regolari (jiġifieri jagħmlu l-LLNA: DA fi frekwenza ta’ mhux inqas
minn darba fix-xahar) u għandhom bażi tad-dejta ta’ PC storika stabbilita li
turi l-kapaċità tal-laboratorju biex jikseb riżultati riproduċibbli u eżatti
b'PCs. Profiċjenza adegwata bl-LLNA: DA tista' tintwera b'suċċess billi
jiġu ġġenerati riżultati pożittivi konsistenti bil-PC f'mill-inqas 10 testijiet
indipendenti li jsiru f'perjodu ta’ żmien raġonevoli (jiġifieri inqas minn
sena waħda).

13.

Grupp ta’ PC simultanju għandu dejjem ikun inkluż meta jkun hemm bidla
fil-proċedura tal-LLNA: DA (eż. bidla fil-persunal imħarreġ, bidla filmaterjali tal-metodu tat-test u/jew fir-reaġenti, bidla fit-tagħmir tal-metodu
tat-test, bidla fis-sors tal-annimali tat-test), u dawn il-bidliet għandhom jiġu
ddokumentati fir-rapporti tal-laboratorju. Għandu jiġi kkunsidrat l-impatt ta’
dawn il-bidliet fuq l-adegwatezza tal-bażi tad-dejta storika stabbilita qabel
ma tiġi deċiża l-ħtieġa li tkun stabbilita bażi tad-dejta storika ġdida sabiex
tiddokumenta l-konsistenza fir-riżultati tal-PC.

14.

Ir-riċerkaturi għandhom ikunu konxji li d-deċiżjoni li jsir studju tal-PC fuq
bażi perjodika minflok fl-istess ħin għandha konsegwenzi fuq l-adegwa
tezza u l-aċċettabbiltà tar-riżultati negattivi ta’ studju ġġenerati mingħajr PC
simultanju waqt l-intervall bejn kull studju tal-PC perjodiku. Pereżempju,
jekk jinkiseb riżultat negattiv falz fl-istudju tal-PC perjodiku, ir-riżultati
negattivi tas-sustanza tat-test miksuba fl-intervall bejn l-aħħar studju talPC perjodika aċċettabbli u l-istudju tal-PC perjodika mhux aċċettabbli
jistgħu jkunu dubjużi. L-implikazzjonijiet ta’ dawn l-eżiti għandhom
ikunu kkunsidrati b'attenzjoni meta jkun deċiż jekk għandhomx ikunu
inklużi PCs simultanji jew li jsiru biss PCs perjodiċi. Għandu jiġi kkunsi
drat ukoll l-użu ta’ inqas annimali fil-grupp ta’ PC simultanju meta dan
ikun iġġustifikat xjentifikament u jekk il-laboratorju juri, fuq dejta storika
speċifika għal-laboratorju, li jistgħu jintużaw inqas ġrieden (22).
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15.

Għalkemm il-PC għandu jiġi ttestjat f'mezz li huwa magħruf li jeliċita
reazzjoni konsistenti (eż. l-aċetun: żejt taż-żebbuġa; 4:1, v/v), jista' jkun
hemm ċerti sitwazzjonijiet regolatorji li fihom it-testijiet b'mezz mhux
regolari (formulazzjoni klinika/kimikament rilevanti) ikunu meħtieġa
wkoll (23). Jekk il-PC simultanju jiġi ttestjat f'mezz differenti mis-sustanza
tat-test, allura għandu jiġi inkluż VC separat għall-PC simultanju.

16.

F'każijiet fejn ikunu qegħdin jiġu vvalutati sustanzi tat-test ta’ klassi speċi
fika ta’ sustanzi kimiċi jew firxa ta’ reazzjonijiet, is-sustanzi ta’ referenza
jistgħu jkunu utli wkoll sabiex juru li l-metodu ta’ ttestjar qed jaħdem sew
sabiex jinstab il-potenzjal tas-sensitizzazzjoni tal-ġilda ta’ dawn it-tipi ta’
sustanzi. Is-sustanzi ta’ referenza adattati għandu jkollhom il-karatteristiċi li
ġejjin:

— xebh strutturali u funzjonali mal-klassi ta’ sustanzi tat-test li qegħdin
jiġu ttestjati,

— karatteristiċi fiżiċi/kimiċi magħrufa,

— dejta ta’ appoġġ mil-LLNA: DA,

— dejta ta’ appoġġ minn mudelli oħrajn ta’ annimali u/jew mill-bnedmin.

IL-PROĊEDURA TAT-TEST
Għadd ta’ annimali u livelli tad-doża
17.

Għal kull grupp ta’ dożi għandhom jintużaw tal-inqas erba' annimali, b'mi
nimu ta’ tliet konċentrazzjonijiet tas-sustanza tat-test, flimkien ma’ grupp
ta’ NC simultanju ttrattat biss bil-mezz għas-sustanza tat-test, u PC (simul
tanja jew reċenti, ibbażata fuq il-politika tal-laboratorju fl-ikkunsidrar talparagrafi 11-15). Għandu jiġi kkunsidrat l-ittestjar ta’ dożi multipli tal-PC,
b'mod speċjali meta wieħed jittestja l-PC fuq bażi intermittenti. Apparti nnuqqas ta’ trattament bis-sustanza tat-test, l-annimali fil-gruppi ta’ kontroll
għandhom jiġu mmaniġġjati u trattati b'mod identiku bħall-annimali filgruppi tat-trattament.

18.

L-għażla tad-doża u tal-mezz għandha tkun ibbażata fuq ir-rakkomandaz
zjonijiet mogħtija fir-referenzi (2) u (24). Dożi konsekuttivi normalment
jintgħażlu minn sensiela xierqa ta’ konċentrazzjonijiet bħal 100 %, 50 %,
25 %, 10 %, 5 %, 2,5 %, 1 %, 0,5 %, eċċ. Loġika xjentifika adegwata
għandha takkumpanja l-għażla tas-sensiela ta’ konċentrazzjonijiet użati.
L-informazzjoni tossikoloġika kollha eżistenti (eż. tossiċità akuta u irritaz
zjoni fil-ġilda) u l-informazzjoni strutturali u fiżikokimika dwar is-sustanza
tat-test ta’ interess (u/jew sustanzi relatati strutturalment) għandhom jiġu
kkunsidrati meta jkunu disponibbli, fl-għażla tat-tliet konċentrazzjonijiet
konsekuttivi biex b'hekk l-ogħla konċentrazzjoni timmassimizza l-esponi
ment filwaqt li tevita t-tossiċità sistemika u/jew l-irritazzjoni lokali eċċes
siva fil-ġilda (24) (25). Fin-nuqqas ta’ informazzjoni bħal din, jista' jkun
meħtieġ test inizjali qabel l-iskrinjar (ara l-paragrafi 21-24).

19.

Il-mezz ma għandux jinterferixxi ma’ jew jinfluwenza r-riżultat tat-test u
għandu jintgħażel fuq il-bażi tal-massimmizzazzjoni tas-solubbiltà sabiex
tinkiseb l-ogħla konċentrazzjoni li tista' tinkiseb filwaqt li tiġi prodotta
soluzzjoni/sospensjoni adattata għall-applikazzjoni tas-sustanza tat-test. Ilmezzi rakkomandati huma aċetun: żejt taż-żebbuġa (4:1, v/v), N,N-dime
tilformammid, metiletilketon, propilen glikol, u dimetilsulfossidu (6) iżda
jistgħu jintużaw oħrajn jekk tingħata loġika xjentifika suffiċjenti. F'ċerti
sitwazzjonijiet, jista' jkun meħtieġ li jsir użu minn solvent kimikament
rilevanti jew mill-formulazzjoni kummerċjali li fiha s-sustanza tat-test
hija kkummerċjalizzata bħala kontroll addizzjonali. Għandha tingħata
attenzjoni partikolari sabiex ikun żgurat li s-sustanzi idrofiliċi jkunu inkor
porati f'sistema ta’ mezzi, li xxarrab il-ġilda u ma ċċarċarx mal-ewwel,
permezz tal-inkorporazzjoni ta’ sustanzi li jħollu xierqa (eż. 1 % Pluronic®
L92). Għalhekk, mezzi likwidi għalkollox għandhom jiġu evitati.
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20.

L-ipproċessar ta’ noduli tal-limfa minn ġrieden individwali jippermetti lvalutazzjoni tal-varjabbiltà bejn l-annimali u tqabbil statistiku tad-differenza
bejn is-sustanza tat-test u l-kejl tal-grupp VC (ara paragrafu 33). Barra
minn hekk, il-valutazzjoni tal-possibbiltà li jitnaqqas l-għadd ta’ ġrieden
fil-grupp PC hija fattibbli meta tinġabar dejta dwar annimali individwali
(22). Barra minn hekk, ċerti awtoritajiet regolatorji jitolbu l-ġbir ta’ dejta
dwar annimali individwali. Ġbir regolari ta’ dejta dwar annimali individ
wali jipprovdi vantaġġ mil-lat tal-benesseri tal-annimal billi jevita ttestjar
doppju li jkun meħtieġ li kieku r-riżultati tas-sustanza tat-test li tkun
inġabret oriġinarjament b'xi mod (eż. permezz ta’ dejta miġbura dwar lannimali) kellhom jiġu kkunsidrati aktar tard mill-awtoritajiet regolatorji
ma’ rekwiżiti oħrajn (eż. dejta individwali dwar l-annimali).

Test ta’ qabel l-iskrinjar
21.

Fin-nuqqas ta’ informazzjoni sabiex tkun stabbilita l-ogħla doża li għandha
tiġi ttestjata (ara paragrafu 18), għandu jsir test ta’ qabel l-iskrinjar sabiex
jiġi definit il-livell ta’ doża xierqa li għandha tiġi ttestjata fl-LLNA: DA. Liskop tat-test ta’ qabel l-iskrinjar huwa li jipprovdi gwida għall-għażla tallivell tad-doża massima li għandha tintuża fl-istudju ewlieni tal-LLNA: DA,
meta l-informazzjoni dwar il-konċentrazzjoni li tikkawża tossiċità sistemika
(ara paragrafu 24) u/jew irritazzjoni lokali eċċessiva tal-ġilda (ara paragrafu
23) ma tkunx disponibbli. Il-livell massimu tad-doża ttestjata għandu jkun
100 % tas-sustanza tat-test għal-likwidi jew il-konċentrazzjoni massima
possibbli għas-solidi jew għas-sospensjonijiet.

22.

It-test ta’ qabel l-iskrinjar isir taħt l-istess kundizzjonijiet tal-istudju ewlieni
tal-LLNA: DA, ħlief għall-fatt li ma hemmx valutazzjoni tal-proliferazzjoni
tan-noduli tal-limfa u li jistgħu jintużaw inqas annimali għal kull grupp ta’
doża. Huwa ssuġġerit li jintuża annimal wieħed jew tnejn għal kull grupp
ta’ doża. Il-ġrieden kollha jiġu osservati kuljum għal kwalunkwe sinjal
kliniku ta’ tossiċità sistemika jew irritazzjoni lokali fis-sit tal-applikazzjoni.
Il-piżijiet tal-ġisem jiġu ddokumentati qabel it-test u wara li jintemm (Jum
8). Iż-żewġ widniet ta’ kull ġurdien jiġu osservati għall-eritema u jingħataw
punteġġ skont it-Tabella 1 (25). Jittieħed il-kejl tal-ħxuna tal-widna
permezz ta’ gejġ ta’ ħxuna (eż. mikrometru diġitali jew gejġ tal-ħxuna
Peacock Dial) f'Jum 1 (qabel id-doża), f'Jum 3 (madwar 48 siegħa wara
l-ewwel doża), f'Jum 7 (24 siegħa qabel it-tmiem) u f'Jum 8. Barra minn
hekk, f'Jum 8, il-ħxuna tal-widna tista' tiġi stabbilita permezz ta’ determi
nazzjonijiet tal-piż bl-immarkar tal-widnejn, li għandu jsir wara li l-anni
mali jinqatlu b'mod uman. L-irritazzjoni lokali eċċessiva tal-ġilda hija indi
kata b'punteġġ ta’ eritema ≥ 3 u/jew ħxuna tal-widna ta’ ≥ 25 % fi
kwalunkwe jum tal-kejl (26) (27). L-ogħla doża magħżula għall-istudju
ewlieni tal-LLNA: DA tkun id-doża l-aktar baxxa li jmiss fis-sensiela ta’
konċentrazzjonijiet ta’ qabel l-iskrinjar (ara paragrafu 18) li ma tikkawżax
tossiċità sistemika u/jew irritazzjoni lokali eċċessiva tal-ġilda.

Tabella 1
Punteġġi għall-Eritema
Osservazzjoni

Punteġġ

L-ebda eritema

0

Ftit li xejn eritema (bil-kemm tidher)

1

Eritema definita sew

2
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Osservazzjoni

Punteġġ

Eritema moderata sa severa

3

Eritema severa (ħmura qawwija) sa formazzjoni
ta’ tessut oħxon u danneġġjat li jipprevjeni lklassifikazzjoni tal-eritema

4

23.

Minbarra żieda ta’ 25 % fil-ħxuna tal-widna (26) (27), intużat ukoll żieda
statistikament sinifikanti fil-ħxuna tal-widna fil-ġrieden ittrattati meta
mqabbla mal-ġrieden tal-kontroll sabiex jiġu identifikati sustanzi irritanti
fl-LLNA (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34). Madankollu, għalkemm jistgħu
jseħħu żidiet statistikament sinifikanti meta l-ħxuna tal-widna tkun inqas
minn 25 % dawn ma ġewx assoċjati b'mod speċifiku ma’ irritazzjoni eċċes
siva (67) (31) (69) (70) (71).

24.

L-osservazzjonijiet kliniċi li ġejjin jistgħu jindikaw tossiċità sistemika (35)
meta jintużaw bħala parti minn valutazzjoni integrata u għalhekk jistgħu
jindikaw il-livell massimu tad-doża li għandha tintuża fl-LLNA: DA ewle
nija: bidliet fil-funzjoni tas-sistema nervuża (eż. pil wieqaf, atassja, rogħda,
u konvulżjonijiet); bidliet fl-imġiba (eż. aggressività, bidla fl-attività talindafa, bidla sinifikanti fil-livell ta’ attività); bidliet fit-tendenzi respiratorji
(jiġifieri bidliet fil-frekwenza u fl-intensità tan-nifs bħal dispneja, nifs
maqtugħ, u ħsejjes mill-pulmun (rales)), u bidliet fil-konsum tal-ikel u
tal-ilma. Barra minn hekk, sinjali ta’ letarġija u/jew nuqqas ta’ reazzjoni
u kull sinjal kliniku ieħor ta’ aktar minn uġigħ jew tbatija żgħira jew
momentanja, jew tnaqqis ta’ > 5 % fil-piż tal-ġisem minn Jum 1 sa Jum
8 u mortalità, għandhom jiġu kkunsidrati fl-evalwazzjoni. Annimali mori
bondi jew annimali li juru sinjali ta’ uġigħ jew dieqa severa għandhom
jinqatlu b'mod uman (36).

Skeda sperimentali tal-istudju ewlieni
25.

L-iskeda sperimentali tal-analiżi hija kif ġej:

—

Jum 1: Identifika individwalment u ħu nota tal-piż ta’ kull annimal u
ta’ kwalunkwe osservazzjoni klinika. Applika soluzzjoni milwiema ta’
1 % sodju lauril sulfat (SLS) fuq il-parti ta’ wara ta’ kull widna billi
tuża pinzell imbill fis-soluzzjoni ta’ SLS sabiex tkopri d-dorsum ta’
kull widna b'erba' jew ħames pinzellati. Siegħa wara t-trattament blSLS, applika 25 μL tad-dilwizzjoni xierqa tas-sustanza tat-test, il-mezz
waħdu, jew il-PC (simultanja jew reċenti, skont il-politika tal-labora
torju fl-ikkunsidrar tal-paragrafi 11–15), fuq in-naħa ta’ wara ta’ kull
widna.

—

Jiem 2, 3 u 7: Irrepeti l-proċedura ta’ applikazzjoni ta’ qabel it-tratta
ment bis-sustanza milwiema ta’ 1 % SLS u tas-sustanza tat-test
imwettqa f'Jum 1.

—

Jiem 4, 5 u 6: L-ebda trattament.

—

Jum 8: Ħu nota tal-piż ta’ kull annimal u ta’ kwalunkwe osservazzjoni
klinika. Bejn wieħed u ieħor 24 sa 30 siegħa wara l-bidu tal-appli
kazzjoni f'Jum 7, oqtol l-annimali b'mod uman. Aqta' barra n-nodi
limfatiċi awrikulari li jkunu qed inixxu minn kull widna tal-ġurdien
u pproċessa separatament f'soluzzjoni ta’ ilma bil-melħ ibbaferjata bilfosfat (PBS) għal kull annimal. Id-dettalji u d-dijagrammi tal-identifi
kazzjoni u d-dissezzjoni tan-noduli limfatiċi tinsab fir-referenza (22).
Sabiex tkompli tissorvelja r-reazzjoni lokali tal-ġilda fl-istudju ewlieni,
jistgħu jiġu inklużi parametri oħrajn bħall-għoti ta’ punti għall-eritema
fil-widna jew il-kejl tal-ħxuna tal-widna (miksuba kemm permezz ta’
gejġ tal-ħxuna, kif ukoll permezz tad-determinazzjonijiet tal-piżijiet blimmarkar tal-widna fl-awtopsja) fil-protokoll tal-istudju.
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It-tħejjija tas-sospensjonijiet taċ-ċelloli
26.

Minn kull ġurdien, titħejja sospensjoni ta’ ċellola singola ta’ ċelloli tannodi limfatiċi (LNC — lymph node cells) maqtugħin bilateralment billi nnodi limfatiċi jitpoġġew mgħaffġin bejn żewġ slajds tal-ħġieġ u tiġi appli
kata pressjoni ħafifa sabiex in-nodi jitgħaffġu. Wara li jiġi kkonfermat li ttessut infirex irqiq, irqiq, issepara ż-żewġ slajds minn ma’ xulxin. Issos
pendi t-tessut fuq iż-żewġ slajds fil-PBS billi żżomm kull slajd f'angolu fuq
id-dixx Petri u filwaqt li tlaħlaħ b'PBS waqt li fl-istess ħin tqaxxar it-tessut
mill-islajd bi scraper taċ-ċelloli. Barra minn hekk, in-nodi limfatiċi f'anni
mali NC huma żgħar, għalhekk operazzjoni attenta hija importanti sabiex
ikun evitat kwalunkwe effett artifiċjali fuq il-valuri SI. Għandu jintuża
volum total ta’ 1 mL PBS għat-tlaħliħ taż-żewġ slajds. Is-sospensjoni talLNC fid-dixx Petri għandha tiġi omoġenizzata kemmxejn bl-iscraper taċċelloli. Imbagħad jinġabar alikwott ta’ 20 μL tas-sospensjoni tal-LNC
b'mikropipetta, filwaqt li wieħed joqgħod attent li ma jiħux il-membrana
li hija viżibbli għall-għajn, u sussegwentament jitħallat ma’ 1,98 mL talPBS biex jagħti kampjun ta’ 2 mL. Imbagħad jitħejja t-tieni kampjun ta’ 2
mL, billi tintuża l-istess proċedura sabiex jitħejjew żewġ kampjuni għal
kull annimal.

Determinazzjoni tal-proliferazzjoni ċellolari (kejl tal-kontenut tal-ATP tallimfoċiti)
27.

Żidiet fil-kontenut ta’ ATP fin-nodi limfatiċi jitkejlu bil-metodu luċiferin/
luċiferażi li juża kit tal-kejl tal-ATP, li jkejjel il-bijoluminexxenza f'Unita
jiet ta’ Luminexxenza Relattiva (Relative Luminescence Units — RLU). Ilħin tal-analiżi mill-ħin tal-qatla tal-annimal sal-kejl tal-kontenut ta’ ATP
għal kull annimal individwali għandu jinżamm uniformi, fi żmien bejn
wieħed u ieħor 30 minuta minħabba li l-kontenut ta’ ATP huwa meqjus
li gradwalment jonqos mal-ħin wara l-qatla tal-annimal (12). B'hekk, isserje ta’ proċeduri mill-qtugħ tan-nodi limfatiċi awrikulari sal-kejl tal-ATP
għandha titlesta fi żmien 20 minuta permezz tal-iskeda ta’ żmien predeter
minata li hija l-istess għal kull annimal. Il-luminexxenza tal-ATP għandha
titkejjel f'kull kampjun ta’ 2 mL sabiex jinġabar total ta’ żewġ kejlijiet ta’
ATP għal kull annimal. Il-luminexxenza tal-ATP medja tiġi mbagħad stab
bilita u użata f'kalkoli sussegwenti (ara paragrafu 30).

OSSERVAZZJONIJIET
Osservazzjonijiet kliniċi
28.

Kull ġurdien għandu jiġi osservat b'attenzjoni mill-inqas darba kuljum għal
kwalunkwe sinjal kliniku, kemm ta’ irritazzjoni lokali fil-post tal-applikazz
joni jew ta’ tossiċità sistemika. L-osservazzjonijiet kollha jiġu rreġistrati
b'mod sistematiku u jinżammu rekords għal kull ġurdien. Il-pjanijiet ta’
sorveljanza għandhom jinkludu kriterji sabiex jiġu identifikati mill-ewwel
dawk il-ġrieden li juru tossiċità sistemika, irritazzjoni lokali eċċessiva talġilda, jew tmermir tal-ġilda għall-ewtanażja (36).

Piżijiet tal-ġisem
29.

Kif iddikjarat fil-paragrafu 25, il-piżijiet tal-ġisem tal-annimali individwali
għandhom jitkejlu fil-bidu tat-test u fil-qatla b'mod uman skedata.

KALKOLU TAR-RIŻULTATI
30.

Ir-riżultati għal kull grupp ta’ trattament huma espressi bħala l-SI medja. LSI jinkiseb billi wieħed jiddividi l-RLU/ġurdien medju f'kull grupp tassustanza tat-test, u l-grupp tal-PC, bl-RLU/ġurdien medju għall-grupp tassolvent/VC. L-SI medju għall-VCs imbagħad ikun wieħed.
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31.

Il-proċess tad-deċiżjoni jqis riżultat bħala pożittiv meta SI ≥ 1,8 (10).
Madankollu, il-qawwa tar-relazzjoni tad-doża-reazzjoni, is-sinifikat statis
tiku u l-konsistenza tas-solvent/mezz u r-reazzjonijiet tal-PC jistgħu
jintużaw ukoll sabiex wieħed jiddetermina jekk riżultat marġinali (jiġifieri
valur SI bejn 1,8 u 2,5) jiġix iddikjarat pożittiv (2) (3) (37).

32.

Għal rispons pożittiv marġinali bejn SI ta’ 1,8 u 2,5, l-utenti jistgħu jkunu
jridu jikkunsidraw informazzjoni addizzjonali bħar-relazzjoni doża-reaz
zjoni, evidenza ta’ tossiċità sistemika jew irritazzjoni eċċessiva, u fejn
xieraq, sinifikat statistiku flimkien ma’ valuri SI sabiex jiġi kkonfermat li
tali riżultati huma pożittivi (10). Għandhom jiġu kkunsidrati d-diversi
karatteristiċi tas-sustanza tat-test, inkluż jekk għandhiex relazzjoni struttu
rali ma’ sustanzi magħrufa li joħolqu sensititizzazzjoni fil-ġilda, jekk
tikkawżax irritazzjoni eċċessiva fil-ġilda tal-ġurdien, u n-natura tar-relaz
zjoni bejn id-doża u r-reazzjoni osservata. Dawn u konsiderazzjonijiet
oħrajn huma diskussi fid-dettall f'parti oħra (4).

33.

Il-ġbir ta’ dejta fil-livell tal-ġurdien individwali jippermetti li ssir analiżi
statistika għall-preżenza u l-grad ta’ relazzjoni bejn id-doża u r-reazzjoni
fid-dejta. Kull valutazzjoni statistika tista' tinkludi valutazzjoni tar-relaz
zjoni bejn id-doża u r-reazzjoni kif ukoll tqabbil aġġustat kif xieraq talgruppi tat-test (eż. grupp iddożat f'pari kontra tqabbil ta’ kontroll ta’
solvent simultanju/VC simultanji). L-analiżijiet statistiċi jistgħu jinkludu,
eż. regressjoni lineari jew it-test ta’ William għall-valutazzjoni tat-tendenzi
tad-doża u tar-reazzjoni, u t-test ta’ Dunnett għal tqabbil tal-pari. Meta
jagħżel metodu xieraq għall-analiżi statistika, ir-riċerkatur għandu jkun
konxju mill-inugwaljanzi possibbli tad-differenzi u problemi oħrajn relatati
li jistgħu jeħtieġu trasformazzjoni tad-dejta jew analiżi statistika mhux
parametrika. Fi kwalunkwe każ, ir-riċerkatur jista' jeħtieġ li jagħmel kalkoli
tal-SI u analiżijiet statistiċi bi jew mingħajr ċerti punti ta’ dejta (li xi drabi
jissejħu “anomaliji” (outliers)).

DEJTA U RAPPURTAR
Dejta
34.

Id-dejta għandha tingħata fil-qosor f'għamla ta’ tabella li turi l-valuri talRLU tal-annimal individwali, l-RLU medju tal-grupp/annimal, it-terminu
ta’ żball assoċjat tiegħu (eż. SD, SEM), u l-SI medju għal kull grupp ta’
dożi meta mqabbel mas-solvent/grupp ta’ kontroll tal-mezz simultanju.

Rapport tat-test
35.

Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:

Sustanzi kimiċi tat-test u ta’ kontroll

— dejta tal-identifikazzjoni (eż. in-numru tal-CAS u tal-KE, jekk dispo
nibbli; is-sors; il-purità; l-impuritajiet magħrufa; in-numru tal-lott),

— in-natura fiżika u l-karatteristiċi fiżikokimiċi (eż. pH, volatilità, stabbi
lità, solubilità),

— jekk taħlita, il-kompożizzjoni u l-perċentwali relattivi tal-komponenti,

Solvent/mezz

— dejta tal-identifikazzjoni (purità; konċentrazzjoni, fejn xieraq; il-volum
użat),

— raġuni għall-għażla tal-mezz,
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— is-sors tal-ġrieden tas-CBA,
— l-istatus mikrobijoloġiku tal-annimali, meta jkun magħruf,
— l-għadd u l-età tal-annimali,
— is-sors tal-annimali, il-kundizzjonijiet tal-gaġeġ, id-dieta, eċċ.,
Kondizzjonijiet tat-test,
— is-sors, in-numru tal-lott u assigurazzjoni tal-kwalità tal-manifattur/dejta
ta’ kontroll tal-kwalità għall-kit tal-ATP,
— dettalji dwar it-tħejjija u l-applikazzjoni tas-sustanza tat-test,
— raġuni għall-għażla tad-doża (inklużi riżultati mit-test ta’ qabel liskrinjar, jekk ikun sar),
— il-konċentrazzjonijiet tal-mezz u tas-sustanza tat-test użati, u l-ammont
totali tas-sustanza tat-test applikat,
— dettalji dwar il-kwalità tal-ikel u tal-ilma (inkluż it-tip/is-sors tad-dieta,
is-sors tal-ilma),
— dettalji dwar l-iskedi tat-trattament u tat-teħid ta’ kampjuni,
— metodi ta’ kejl tat-tossiċità,
— kriterji li ntużaw sabiex l-istudji jiġu kkunsidrati pożittivi jew negattivi,
— dettalji dwar kwalunkwe devjazzjoni mill-protokoll u spjegazzjoni dwar
kif id-devjazzjoni taffettwa d-disinn u r-riżultati tal-istudju,
Verifika tal-affidabilità:
— sommarju tar-riżultati tal-aħħar kontroll tal-affidabbiltà, inkluża infor
mazzjoni dwar is-sustanza tat-test, il-konċentrazzjoni u l-mezz użati,
— PC simultanju u/jew storiku u dwar dejta negattiva simultanja (solvent/
mezz) għal-laboratorju li qed jagħmel it-test,
— jekk ma kinitx inkluża PC simultanja, id-data u r-rapport tal-laboratorju
għall-aktar PC perjodika reċenti u rapport li jagħti dettalji dwar id-dejta
tal-PC storika għal-laboratorju li tiġġustifika l-bażi għaliex ma saritx PC
simultanja,
Ir-riżultati,
— piżijiet individwali tal-ġrieden fil-bidu tad-dożar u mal-qatla skedata;
kif ukoll it-terminu ta’ żball medju u assoċjat (eż. SD, SEM) għal kull
grupp ta’ trattament,
— il-ħin tal-bidu u tas-sinjali ta’ tossiċità, inkluża l-irritazzjoni tal-ġilda filpost fejn ingħatat id-doża, jekk ikun hemm, għal kull annimal,
— ħin tat-tmiem tal-annimal u ħin tal-kejl ATP għal kull annimal,
— tabella tal-valuri RLU tal-ġurdien individwali u valuri SI għal kull
grupp ta’ trattament tad-doża,
— terminu ta’ żball medju u assoċjat (eż. SD, SEM) għal RLU/ġurdien
għal kull grupp tat-trattament u r-riżultati tal-analiżi ta’ barra għal kull
grupp ta’ trattament,
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— l-SI kkalkulat u kejl xieraq tal-varjabbiltà li jikkunsidra l-varjabbiltà
bejn l-annimali kemm fis-sustanza tat-test kif ukoll fil-gruppi ta’
kontroll,
— ir-relazzjoni bejn id-doża u r-reazzjoni,
— analiżijiet statistiċi, fejn xieraq,
Diskussjoni tar-riżultati
— kumment qasir dwar ir-riżultati, l-analiżi tad-doża u r-reazzjoni, u anali
żijiet statistiċi, fejn xieraq, b'konklużjoni dwar jekk is-sustanza tat-test
għandhiex titqies li tikkawża s-sensitizzazzjoni tal-ġilda.
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONIJIET
Preċiżjoni: Il-qrubija fil-livell ta’ qbil bejn ir-riżultati tal-metodu ta’ ttestjar u lvaluri aċċettati ta’ referenza. Hija miżura tal-prestazzjoni tal-metodu ta’ ttestjar u
wieħed mill-aspetti ta’ rilevanza. Spiss it-terminu jintuża b’mod alternanti ma’
“konkordanza” sabiex ifisser il-proporzjon ta’ riżultati korretti ta’ metodu ta’
ttestjar (38).
Sustanza ta’ riferiment: Sustanza sensitizzanti jew mhux sensitizzanti użata bħala
standard għat-tqabbil ma’ sustanza tat-test. Is-sustanza ta’ riferiment għandu
jkollha l-karatteristiċi li ġejjin; (i) sors(i) konsistenti u affidabbli; (ii) similarità
strutturali u funzjonali għall-klassi ta’ sustanzi li jkunu qed jiġu ttestjati; (iii)
karatteristiċi fiżikokimiċi magħrufa; (iv) dejta ta’ appoġġ dwar effetti magħrufa,
u (v) potenza magħrufa fil-firxa ta’ rispons mixtieq.
Negattiv falz: Sustanza identifikata ħażin bħala negattiva jew mhux attiva
b’metodu ta’ ttestjar, meta fil-fatt hija pożittiva jew attiva.
Pożittiv falz: Sustanza identifikata ħażin bħala pożittiva jew attiva minn test,
meta fil-fatt hija negattiva jew mhux attiva.
Periklu: Il-potenzjal għal effett avvers għas-saħħa jew għall-ambjent. L-effett
avvers jidher biss jekk hemm esponiment ta’ livell suffiċjenti.
Riproduċibbiltà bejn laboratorju u ieħor: Kejl ta’ kemm il-laboratorji kwalifikati
differenti, li jużaw l-istess protokoll u li jittestjaw l-istess sustanzi tat-test, jistgħu
jipproduċu riżultati li huma simili b’mod kwalitattiv u kwantitattiv. Ir-riprodu
ċibbiltà bejn laboratorju u ieħor hija determinata matul il-proċessi ta’ qabel ilvalidazzjoni u tal-validazzjoni, u tindika kemm it-test jista’ jiġi trasferit b’suċċess
bejn laboratorji, u din tissejjaħ ukoll riproduċibbiltà bejn laboratorji (38).
Riproduċibbiltà intralaboratorja: Determinazzjoni ta’ kemm il-persuni kwalifi
kati fi ħdan l-istess laboratorju jista’ jirnexxilhom jirreplikaw ir-riżultati billi
jużaw protokoll speċifiku fi żminijiet differenti. Din tissejjaħ ukoll riproduċibbiltà
fi ħdan il-laboratorju (38).
Outlier: Outlier hija osservazzjoni li hija mmarkata differenti minn valuri oħrajn
f’kampjun aleatorju minn popolazzjoni.
Assigurazzjoni tal-kwalità: Proċess ta’ ġestjoni li permezz tiegħu huma vvalutati
l-aderenza mal-istandards ta’ ttestjar tal-laboratorji, ir-rekwiżiti u l-proċeduri ta’
żamma tar-rekords u l-preċiżjoni tat-trasferiment tad-dejta minn individwi li huma
indipendenti minn dawk li jwettqu l-ittestjar.
Affidabilità: Miżuri li bihom, metodu ta’ ttestjar jista’ jiġi riprodott maż-żmien,
fost u bejn il-laboratorji stess, meta jwettqu l-istess protokoll. Din hija vvalutata
billi tiġi kkalkolata r-riproduċibbiltà fi ħdan laboratorju u bejn laboratorju u ieħor
(38).
Is-sensitizzazzjoni tal-ġilda: Proċess immunoloġiku li jitfaċċa meta individwu
suxxettibbli jkun espost b’mod topiku għal allerġen kimiku ta’ induzzjoni, li
jipprovoka rispons immuni fil-ġilda li jista’ jwassal għall-iżvilupp ta’ sensitizzaz
zjoni mal-kuntatt.
Indiċi ta’ Stimulazzjoni (SI): Valur ikkalkolat sabiex jivvaluta l-potenzjal ta’
sensitizzazzjoni tal-ġilda ta’ sustanza tat-test li huwa l-proporzjon tal-proliferaz
zjoni fil-gruppi ttrattati għal dak fil-grupp ta’ kontroll ta’ mezz simultanju.
Sustanza tat-test (li ssir referenza għaliha wkoll bħala s-sustanza kimika tat-test):
Kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata billi jintuża dan it-TM.
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B.51. SENSITIZZAZZJONI TAL-ĠILDA: ANALIŻI
LIMFATIKU LOKALI BRDU-ELISA

TAN-NODULU

INTRODUZZJONI
1.

Il-Linji gwida tal-OECD għall-Ittestjar tas-Sustanzi Kimiċi u l-Metodi ta’
Ttestjar tal-UE bbażati fuqhom jiġu analizzati minn żmien għal żmien fiddawl tal-progress xjentifiku, ħtiġijiet regolatorji li jinbidlu, u konsiderazzjo
nijiet dwar il-benessri tal-annimali. L-ewwel Metodu ta’ Ttestjar (TM)
(B.42) għad-determinazzjoni tas-sensitizzazzjoni tal-ġilda fil-ġurdien, lAnaliżi tan-Nodi tal-Limfa Lokali (Local Lymph Node Assay — LLNA;
Linja gwida 429 tat-Test tal-OECD) ġie rivedut (1 u Kapitolu B.42 f'dan lAnness). Id-dettalji tal-validazzjoni tal-LLNA u l-analiżi tax-xogħol assoċjat
magħha ġew ippubblikati (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9). Fl-LLNA, tintuża
timidina jew jojdu radjoisotopiku biex titkejjel il-proliferazzjoni tal-limfoċiti
u għaldaqstant, l-analiżi għandha użu limitat fejn l-akkwiżizzjoni, l-użu jew
l-eliminazzjoni tar-radjuattività huma problematiċi. L-LLNA: BrdU-ELISA
[Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (Analiżi Immunosorbenti Relatata
ma’ Enzima)] huwa modifika mhux radjuattiva għat-TM tal-LLNA, li tuża
5-bromo-2-deossiuridina (BrdU) mhux radjutikkettata (Chemical Abstracts
Service [CAS] Nru 59-14-3) f'sistema ta’ test ibbażata fuq ELISA biex
titkejjel il-proliferazzjoni tal-limfoċiti. L-LLNA: BrdU-ELISA ġie vvalidat
u rivedut u rakkomandat minn panil internazzjonali ta’ analiżi minn pari
xjentifika u indipendenti meqjus utli għall-identifikazzjoni ta’ sustanzi
kimiċi sensitizzanti u mhux sensitizzanti, b'ċerti limitazzjonijiet (10) (11)
(12). Dan it-TM huwa mfassal għall-valutazzjoni tal-potenzjal tas-sustanzi
kimiċi li jikkawżaw sensitizzazzjoni tal-ġilda (sustanzi u taħlitiet) fl-anni
mali. Kapitolu B.6 ta’ dan l-Anness u l-Linja Gwida 406 tat-Test OECD
jużaw fniek tal-Indi, b'mod partikolari t-test ta’ massimizzazzjoni tal-fniek
tal-Indi u t-test Buehler (13). L-LLNA (Kapitolu B.42 ta’ dan l-Anness;
Linja Gwida 429 tat-Test OECD) u ż-żewġ modifikazzjonijiet mhux
radjuattivi, LLNA: BrdU-ELISA (Kapitolu B.51 ta’ dan l-Anness; Linja
Gwida 442 B tat-Test OECD) u LLNA: DA (Kapitolu B.50 ta’ dan lAnness; Linja Gwida 442 A tat-Test OECD), kollha jipprovdu vantaġġ
fuq it-testijiet tal-fniek tal-Indi f'B.6 u fil-Linja Gwida 406 tat-Test
OECD 13) f'termini ta’ tnaqqis u rfinar tal-użu tal-annimali.

2.

B'mod simili għal-LLNA, l-LLNA: BrdU-ELISA tistudja l-fażi tal-induz
zjoni tas-sensitizzazzjoni tal-ġilda u tipprovdi dejta kwantitattiva xierqa
għall-valutazzjoni tar-reazzjoni tad-doża. Barra minn hekk, abilità li jinkixfu
sensitizzaturi tal-ġilda mingħajr il-ħtieġa li tintuża radjutikketta għad-DNA
telimina l-potenzjal għal esponiment fuq il-post tax-xogħol għal kwistjoni
jiet ta’ radjuattività u ta’ rimi ta’ skart. Min-naħa tiegħu, dan jista' jipper
metti għall-użu miżjud ta’ ġrieden għall-kxif ta’ sensitizzaturi tal-ġilda, li
jnaqqas ulterjorment l-użu tal-fniek tal-Indi għal testijiet għal potenzjal ta’
sensitizzazzjoni tal-ġilda (jiġifieri B.6; Linja Gwida 406 tat-Test OECD)
(13).

DEFINIZZJONIJIET
3.

Id-definizzjonijiet użati huma pprovduti fl-Appendiċi 1.

KONSIDERAZZJONIJIET INIZJALI U LIMITAZZJONIJIET
4.

L-LLNA: BrdU-ELISA huwa metodu tal-LLNA modifikat għall-identifikaz
zjoni tal-potenzjal ta’ sustanzi kimiċi li huma sensitizzanti għall-ġilda, b'li
mitazzjonijiet speċifiċi. Din id-doża mhux neċessarjament timplika li f'kull
każ, l-LLNA: BrdU-ELISA għandha tintuża minflok l-LLNA jew it-testijiet
fuq il-fniek tal-Indi (jiġifieri B.6; Linja Gwida 406 tat-test OECD) (13),
iżda pjuttost li l-analiżi għandha l-istess mertu u tista' tintuża bħala alter
nattiva li fiha r-riżultati pożittivi u negattivi ġeneralment ma jkunux jeħtieġu
aktar konferma (10) (11). Il-laboratorju tal-ittestjar għandu jikkunsidra linformazzjoni disponibbli kollha fuq is-sustanza tat-test qabel iwettaq listudju. Din l-informazzjoni għandha tinkludi l-identità u l-istruttura kimika
tas-sustanza tat-test; il-karatteristiċi fiżikokimiċi tagħha; ir-riżultati ta’
kwalunkwe test ta’ tossiċità in vitro jew in vivo fuq is-sustanza tat-test; u
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dejta tossikoloġika dwar sustanzi kimiċi strutturalment relatati. Din l-infor
mazzjoni għandha titqies sabiex wieħed jiddetermina jekk l-LLNA: BrdUELISA hijiex adattata għas-sustanza (minħabba n-nuqqas ta’ kompatibbiltà
ta’ tipi limitati ta’ sustanzi kimiċi mal-LLNA: BrdU-ELISA [ara paragrafu
5]) u sabiex tgħin fl-għażla tad-doża.

5.

L-LLNA: BrdU-ELISA huwa metodu in vivo u, b'konsegwenza ta’ dan, ma
jeliminax l-użu tal-annimali fil-valutazzjoni ta’ attività ta’ sensitizzazzjoni
ta’ kuntatt allerġiku. Madankollu, għandu l-potenzjal li jnaqqas l-użu talannimali għal dan il-għan meta mqabbel mat-testijiet bil-fniek tal-Indi (B.6;
Linja gwida 406 tal-OECD) (13). Barra minn hekk, l-LLNA: BrdU-ELISA
joffri rfinar sostanzjali tal-mod kif jintużaw l-annimali għall-ittestjar ta’
sensitizzazzjoni ta’ kuntatt allerġiku, minħabba li b'differenza minn B.6. u
mil-Linja Gwida 406 tat-Test OECD, l-LLNA: BrdU-ELISA ma jeħtieġx li
r-reazzjonijiet ta’ ipersensittività dermali indotti bi sfida jkunu enfasizzati.
Barra minn hekk, l-LLNA: BrdU-ELISA ma jeħtieġx l-użu ta’ aġġuvant,
bħal fil-każ tat-test tal-massimizzazzjoni tal-fenek tal-Indi (Kapitolu B.6 ta’
dan l-Anness,13). B'hekk, l-LLNA: BrdU-ELISA inaqqas id-dieqa talannimal. Minkejja l-vantaġġi tal-LLNA: BrdU-ELISA fuq B.6 u l-Linja
Gwida 406 tat-Test OECD (13), hemm xi limitazzjonijiet li jistgħu jeħtieġu
l-użu ta’ B.6 u l-Linja Gwida 13 tat-Test OECD (eż. l-ittestjar ta’ ċerti
metalli, sejbiet pożittivi foloz b'ċerti irritanti tal-ġilda [bħal xi sustanzi
tat-tip tensjoattivi] (6) (1, u l-Kapitolu B.42 f'dan l-Anness), solubilità
tas-sustanza tat-test). Barra minn hekk, il-klassijiet ta’ sustanzi kimiċi jew
sustanzi li fihom gruppi funzjonali li ntwerew li jaġixxu bħala konfondituri
potenzjali (15) jistgħu jeħtieġu l-użu ta’ testijiet fuq il-fniek tal-Indi (jiġifieri
B.6; Linja Gwida 406 tat-Test OECD (13)). Limitazzjonijiet li ġew identi
fikati għal-LLNA (1, u Kapitolu B.42 f'dan l-Anness) ġew rakkomandati
sabiex japplikaw ukoll għal-LLNA: BrdU-ELISA (10). Minbarra dawn illimitazzjonijiet identifikati, l-LLNA: BrdU-ELISA għandu jkun applikabbli
għall-ittestjar ta’ kwalunkwe sustanza kimika diment li ma jkunx hemm
karatteristiċi assoċjati ma’ dawn is-sustanzi kimiċi li jistgħu jinterferixxu
mal-preċiżjoni tal-LLNA: BrdU-ELISA. Barra minn hekk, għandha tingħata
konsiderazzjoni għall-possibilità ta’ riżulatati pożittivi tal-limitu meta
jinkisbu valuri ta’ Indiċi ta’ Stimulazzjoni (SI) ta’ bejn 1,6 u 1,9 (ara lparagrafi 31-32). Dan huwa bbażat fuq il-bażi ta’ dejta ta’ validazzjoni ta’
43 sustanza li jużaw SI ≥ 1,6 (ara paragrafu 6) li għalihom, l-LLNA: BrdUELISA identifika b'mod korrett it-32 sensitizzatur tal-LLNA, iżda b'mod
inkorrett identifika tnejn minn 11-il nonsensitizzatur tal-LLNA b'valuri
tal-SI ta’ bejn 1,6 u 1,9 (jiġifieri linja tal-limitu pożittiva) (10). Madankollu,
minħabba li l-istess sett ta’ dejta ntuża għall-issettjar tal-valuri SI u għallkalkolu tal-karatteristiċi ta’ tbassir tat-test, ir-riżultati ddikjarati jistgħu
jkunu stima eċċessiva tal-karatteristiċi ta’ tbassir reali.

PRINĊIPJI TA' DAN IL-METODU TA' TTESTJAR
6.

Il-prinċipju bażiku wara l-LLNA: BrdU-ELISA huwa li s-sensitizzaturi
jikkawżaw il-proliferazzjoni ta’ limfoċiti fin-noduli tal-limfa li jsaffu s-sit
tal-applikazzjoni tas-sustanza tat-test. Din il-proliferazzjoni hija proporzjo
nata mad-doża u mal-qawwa tal-allerġen applikat u tipprovdi mezz sempliċi
ta’ kif wieħed jikseb kejl kwantitattiv ta’ sensitizzazzjoni. Il-proliferazzjoni
titkejjel billi wieħed iqabbel il-proliferazzjoni medja f'kull grupp tat-test
mal-proliferazzjoni medja fil-grupp ta’ kontroll ittrattati bil-mezzi (VC).
Il-proporzjon tal-proliferazzjoni medja f'kull grupp ittrattat ma’ dak filgrupp VC simultanju, imsejjaħ l-SI, jiġi stabbilit, u għandu jkun ≥ 1,6
qabel ma tkun meħtieġa evalwazzjoni ulterjuri tas-sustanza tat-test bħala
sensitizzatur potenzjali tal-ġilda. Il-proċeduri deskritti hawnhekk huma
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bbażati fuq l-użu tal-kejl tal-kontenut tal-BrdU biex jindika għadd miżjud
ta’ ċelloli proliferanti fin-noduli tal-limfa awrikolari li jsaffu. BrdU huwa
analogu ta’ timidina u jiġi inkorporat b'mod simili fid-DNA ta’ ċelloli li
jipproliferaw. L-inkorporazzjoni tal-BrdU titkejjel b'ELISA, li tuża antikorp
speċifiku għall-BrdU li huwa ttikkettat ukoll b'perossidażi. Meta jiżdied issubstrat, il-perossidażi jirreaġġixxi mas-substrat biex jipproduċi prodott
ikkulurit li jiġi kwantifikat b'assorbenza speċifika permezz ta’ qarrej talplakka f'livell ta’ microtitre.
DESKRIZZJONI TAL-ANALIŻI
Għażla tal-ispeċi tal-annimali
7.

Il-ġurdien huwa l-ispeċi tal-għażla għal dan it-test. Studji ta’ validazzjoni
għal-BrdU-ELISA twettqu esklussivament bir-razza CBA/JN li għaldaqstant
hija kkunsidrata r-razza ppreferuta (10) (12). Jintużaw ġrieden nisa adulti
żgħar, li huma nulliparużi u mhumiex tqal. Fil-bidu tal-istudju, l-annimali
għandu jkollhom bejn 8 ġimgħat u 12-il ġimgħa, u l-varjazzjoni fil-piż talannimali għandha tkun minima u ma taqbiżx l-20 % tal-piż medju. Inkella,
jistgħu jintużaw razez oħrajn u ġrieden irġiel meta tkun iġġenerata biżżejjed
dejta li turi li ma jeżistux differenzi sinifikanti speċifiċi għar-razez u/jew
għas-sess fir-reazzjoni għal-LLNA: BrdU-ELISA.

Kundizzjonijiet ta’ fejn jinżammu u x'jieklu
8.

Il-ġrieden għandhom jinżammu fi gruppi (16), sakemm ma tingħatax loġika
xjentifika adegwata għat-tqegħid tal-ġrieden f'gaġeġ individwali. It-tempe
ratura tal-kamra tal-annimali sperimentali għandha tkun ta’ 22 ± 3 °C.
Għalkemm l-umidità relattiva għandha tkun mill-inqas 30 % u preferibbil
ment ma taqbiżx is-70 %, għajr waqt it-tindif tal-kamra, il-mira għandha
tkun ta’ 50-60 %. Id-dawl għandu jkun artifiċjali, u s-sekwenza tkun 12-il
siegħa dawl, 12-il siegħa dlam. Għall-għalf, jistgħu jintużaw id-dieti
konvenzjonali tal-laboratorju bi provvista mingħajr limitu ta’ ilma tax-xorb.

It-tħejjija tal-annimali
9.

L-annimali għandhom jintgħażlu b'mod aleatorju, immarkati sabiex ikunu
jistgħu jiġu identifikati individwalment (iżda mingħajr l-ebda forma ta’
mmarkar fil-widnejn), u miżmuma fil-gaġeġ tagħhom għal mill-inqas
ħamest ijiem qabel ma jibda d-dożar sabiex ikunu jistgħu jidraw il-kundizz
jonijiet tal-laboratorju. Qabel il-bidu tat-trattament, l-annimali kollha jiġu
eżaaminati sabiex ikun żgurat li huma ma jkollhom l-ebda feriti osservabbli
fuq il-ġilda.

It-tħejjija tas-soluzzjonijiet għad-dożar
10.

Is-sustanzi kimiċi solidi għandhom jinħallu jew jiġu sospiżi f'solventi/mezzi
u dilwiti, jekk ikun xieraq, qabel l-applikazzjoni fuq il-widna tal-ġrieden. Issustanzi kimiċi likwidi jistgħu jiġu applikati waħedhom jew dilwiti qabel
id-dożar. Is-sustanzi kimiċi li ma jinħallux, bħal dawk li naraw ġeneralment
fl-apparat mediku, għandhom ikunu soġġetti għal estrazzjoni eżaġerata f'sol
vent adattat sabiex jiżvelaw il-kostitwenti kollha li jistgħu jiġu estratti għallittestjar qabel jiġu applikati fuq il-widna tal-ġrieden. Is-sustanzi tat-test
għandhom jitħejjew kuljum sakemm id-dejta dwar l-istabilità ma turix li
jistgħu jinħażnu.

Il-verifika tal-affidabbiltà
11.

Sustanzi kimiċi ta’ kontroll pożittiv (PC) jintużaw sabiex tintwera prestaz
zjoni xierqa tal-analiżi billi jirreaġixxu b'sensittività adegwata u riprodu
ċibbli bħala sustanza tat-test sensitizzanti li għaliha l-kobor tar-reazzjoni
huwa kkaratterizzat sew. L-inklużjoni ta’ PC simultanju hija rrakkomandata
għaliex dan juri l-kompetenza tal-laboratorju biex iwettaq b'suċċess kull
analiżi u tippermetti l-valutazzjoni u t-tqabbil tar-riproduċibbiltà fil-labora
torju u bejn il-laboratorji. Xi awtoritajiet regolatorji jeħtieġu wkoll PC għal
kull studju u għaldaqstant, l-utenti huma mħeġġa jikkonsultaw mal-awtori
tajiet rilevanti qabel iwettqu l-LLNA: BrdU-ELISA: Għalhekk, l-użu ta’
rutina ta’ PC simultanju huwa rrakkomandat sabiex tiġi evitata l-ħtieġa
ta’ aktar ittestjar fuq l-annimali sabiex jintlaħqu tali rekwiżiti li jistgħu
jinħolqu mill-użu ta’ PC perjodiku (ara l-paragrafu 12). Il-PC għandu
jipproduċi rispons pożittiv tal-LLNA: BrdU-ELISA f'livell ta’ esponiment
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li mistenni jagħti żieda fl-SI > 1,6 fuq il-grupp ta’ kontroll negattiv (NC).
Id-doża tal-PC għandha tintgħażel b'mod li ma tikkawżax irritazzjoni eċċes
siva fil-ġilda jew tossiċità sistemika u l-induzzjoni hija riproduċibbli iżda
mhux eċċessiva (jiġifieri SI > 14 ikun jitqies eċċessiv). PC ippreferuti huma
25 % eżil ċinnamaldeid (Numru tal-CAS 101-86-0) u 25 % ewġenol (numru
tal-CAS 97-53-0) fl-aċetun:żejt taż-żebbuġa (4:1, v/v). Jista' jkun hemm
ċirkostanzi fejn, minħabba ġustifikazzjoni adegwata, jistgħu jintużaw PCs
oħrajn, li jissodisfaw il-kriterji ta’ hawn fuq.

12.

Filwaqt li l-inklużjoni ta’ grupp ta’ PC simultanju hija rrakkomandata, jista'
jkun hemm sitwazzjonijiet fejn l-ittestjar perjodiku (jiġifieri f'intervalli ≤ 6
xhur) tal-PC jista' jkun adegwat għal-laboratorji li jagħmlu l-LLNA: BrdUELISA b'mod regolari (jiġifieri jagħmlu l-LLNA: BrdU-ELISA fi frek
wenza ta’ mhux inqas minn darba fix-xahar) u għandhom bażi tad-dejta
ta’ PC storika stabbilita li turi l-kapaċità tal-laboratorju biex jikseb riżultati
riproduċibbli u eżatti b'PCs. Profiċjenza adegwata bl-LLNA: BrdU-ELISA
tista' tintwera b'suċċess billi jiġu ġġenerati riżultati pożittivi konsistenti bilPC mill-inqas f'10 testijiet indipendenti li jsiru f'perjodu ta’ żmien raġone
voli (jiġifieri inqas minn sena waħda).

13.

Grupp ta’ PC simultanju għandu dejjem ikun inkluż meta jkun hemm bidla
fil-proċedura tal-LLNA: BrdU-ELISA (eż. bidla fil-persunal imħarreġ, bidla
fil-materjali tal-metodu tat-test u/jew fir-reaġenti, bidla fit-tagħmir talmetodu tat-test, bidla fis-sors tal-annimali tat-test), u dawn il-bidliet
għandhom jiġu ddokumentati fir-rapporti tal-laboratorju. Għandu jiġi kkun
sidrat l-impatt ta’ dawn il-bidliet fuq l-adegwatezza tal-bażi tad-dejta storika
stabbilita qabel ma tiġi deċiża l-ħtieġa li tkun stabbilita bażi tad-dejta
storika ġdida sabiex tiddokumenta l-konsistenza fir-riżultati tal-PC.

14.

Ir-riċerkaturi għandhom ikunu konxji li d-deċiżjoni li jsir studju tal-PC fuq
bażi perjodika minflok fl-istess ħin għandha konsegwenzi fuq l-adegwa
tezza u l-aċċettabbiltà tar-riżultati ta’ studju negattivi ġġenerati mingħajr
PC simultanju waqt l-intervall bejn kull studju tal-PC perjodiku. Pere
żempju, jekk jinkiseb riżultat negattiv falz fl-istudju tal-PC perjodiku, irriżultati negattivi tas-sustanza tat-test miksuba fl-intervall bejn l-aħħar
studju tal-PC perjodiku aċċettabbli u l-istudju tal-PC perjodiku mhux aċċet
tabbli jistgħu jkunu dubbjużi. L-implikazzjonijiet ta’ dawn l-eżiti għandhom
jiġu kkunsidrati b'attenzjoni meta jkun deċiż jekk għandhomx ikunu inklużi
PCs simultanji jew li jsiru biss PCs perjodiċi. Għandu jiġi kkunsidrat ukoll
l-użu ta’ inqas annimali fil-grupp ta’ PC simultanju meta dan ikun iġġusti
fikat xjentifikament u jekk il-laboratorju juri, fuq dejta storika speċifika
għal-laboratorju, li jistgħu jintużaw inqas ġrieden (17).

15.

Għalkemm il-PC għandu jiġi ttestjat fil-mezz li huwa magħruf li jqanqal
reazzjoni konsistenti (eż. aċetun: żejt taż-żebbuġa; 4:1, v/v), jista' jkun
hemm ċerti sitwazzjonijiet regolatorji li fihom l-ittestjar f'mezz mhux stan
dard (formulazzjoni rilevanti klinikament/kimikament) ikun meħtieġ ukoll
(18). Jekk il-PC simultanju jiġi ttestjat f'mezz differenti mis-sustanza tattest, allura għandu jiġi inkluż VC separat għall-PC simultanja.
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16.

F'każijiet fejn ikunu qegħdin jiġu vvalutati sustanzi tat-test ta’ klassi speċi
fika ta’ sustanzi kimiċi jew firxa ta’ reazzjonijiet, is-sustanzi ta’ referenza
jistgħu jkunu utli wkoll sabiex juru li l-metodu ta’ ttestjar qed jaħdem sew
sabiex isib il-potenzjal tas-sensitizzazzjoni tal-ġilda ta’ dawn it-tipi ta’
sustanzi tat-test. Is-sustanzi ta’ referenza adattati għandu jkollhom il-karat
teristiċi li ġejjin:

— xebh strutturali u funzjonali mal-klassi ta’ sustanzi tat-test li qegħdin
jiġu ttestjati,

— karatteristiċi fiżiċi/kimiċi magħrufa,

— dejta ta’ appoġġ mil-LLNA: BrdU-ELISA,

— dejta ta’ appoġġ minn mudelli oħrajn ta’ annimali u/jew mill-bnedmin.

IL-PROĊEDURA TAT-TEST
Għadd ta’ annimali u livelli tad-doża
17.

Għal kull grupp ta’ doża għandhom jintużaw tal-inqas erba' annimali, b'mi
nimu ta’ tliet konċentrazzjonijiet tas-sustanza tat-test, flimkien ma’ grupp
ta’ NC simultanju ttrattat biss bil-mezz għas-sustanza tat-test, u grupp ta’
PC (simultanju jew reċenti, ibbażat fuq il-politika tal-laboratorju fl-ikkunsi
drar tal-paragrafi 11-15). Għandu jiġi kkunsidrat l-ittestjar ta’ dożi multipli
tal-PC, b'mod speċjali meta wieħed jittestja l-PC fuq bażi intermittenti.
Apparti fin-nuqqas ta’ trattament bis-sustanza tat-test, l-annimali fil-gruppi
ta’ kontroll għandhom jiġu ġestiti u ttrattati b'mod identiku għall-annimali
fil-gruppi tat-trattament.

18.

L-għażla tad-doża u tal-mezz għandha tkun ibbażata fuq ir-rakkomandaz
zjonijiet mogħtija fir-referenzi 2 u 19. Dożi konsekuttivi normalment jint
għażlu minn sensiela xierqa ta’ konċentrazzjonijiet bħal 100 %, 50 %, 25 %,
10 %, 5 %, 2,5 %, 1 %, 0,5 %, eċċ. Loġika xjentifika adegwata għandha
takkumpanja l-għażla tas-sensiela ta’ konċentrazzjonijiet użati. L-informaz
zjoni tossikoloġika kollha eżistenti (eż. tossiċità akuta u irritazzjoni filġilda) u l-informazzjoni strutturali u fiżikokimika dwar is-sustanza tat-test
ta’ interess (u/jew sustanzi relatati strutturalment) għandhom jiġu kkunsi
drati meta jkunu disponibbli, fl-għażla tat-tliet konċentrazzjonijiet konsekut
tivi biex b'hekk l-ogħla konċentrazzjoni timmassimizza l-esponiment filwaqt
li tevita t-tossiċità sistemika u/jew l-irritazzjoni lokali eċċessiva fil-ġilda
(19)(20 u Kapitolu B.4 ta’ dan l-Anness). Fin-nuqqas ta’ informazzjoni
bħal din, jista' jkun meħtieġ test inizjali qabel l-iskrinjar (ara l-paragrafi
21-24).

19.

Il-mezz ma għandux jinterferixxi ma’ jew jinfluwenza r-riżultat tat-test u
għandu jintgħażel fuq il-bażi tal-massimizzazzjoni tas-solubbiltà sabiex
tinkiseb l-ogħla konċentrazzjoni li tista' tinkiseb filwaqt li tiġi prodotta
soluzzjoni/sospensjoni adattata għall-applikazzjoni tas-sustanza tat-test. Ilmezzi rakkomandati huma aċetun: żejt taż-żebbuġa (4:1, v/v), N,N-dimetil
formammid, metiletilketon, propilen glikol, u dimetilsulfossidu (6) iżda
jistgħu jintużaw oħrajn jekk tingħata loġika xjentifika suffiċjenti. F'ċerti
sitwazzjonijiet, jista' jkun meħtieġ li jsir użu minn solvent kimikament
rilevanti jew mill-formulazzjoni kummerċjali li fiha s-sustanza tat-test hija
kkummerċjalizzata bħala kontroll addizzjonali. Għandha tingħata attenzjoni
partikolari sabiex ikun żgurat li s-sustanzi idrofiliċi tat-test ikunu inkorpo
rati f'sistema ta’ mezzi, li xxarrab il-ġilda u ma ċċarċarx mal-ewwel,
permezz tal-inkorporazzjoni ta’ sustanzi li jħollu xierqa (eż. 1 % Pluronic®
L92). Għalhekk, mezzi għal kollox likwidi għandhom jiġu evitati.
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20.

L-ipproċessar ta’ noduli tal-limfa minn ġrieden individwali jippermetti lvalutazzjoni tal-varjabbiltà bejn l-annimali u tqabbil statistiku tad-differenza
bejn is-sustanza tat-test u l-kejl tal-grupp VC (ara paragrafu 33). Barra minn
hekk, il-valutazzjoni tal-possibbiltà li jitnaqqas l-għadd ta’ ġrieden fil-grupp
PC hija fattibbli meta tinġabar dejta dwar annimali individwali (17). Barra
minn hekk, ċerti awtoritajiet regolatorji jitolbu l-ġbir ta’ dejta dwar annimali
individwali. Ġbir regolari ta’ dejta dwar annimali individwali jipprovdi
vantaġġ mil-lat tal-benesseri tal-annimal billi jevita ttestjar doppju li jkun
meħtieġ li kieku r-riżultati tas-sustanza tat-test li tkun inġabret oriġinarja
ment b'xi mod (eż. permezz ta’ dejta miġbura dwar l-annimali) kellhom jiġu
kkunsidrati aktar tard mill-awtoritajiet regolatorji ma’ rekwiżiti oħrajn (eż.
dejta individwali dwar l-annimali).

Test ta’ qabel l-iskrinjar
21.

Fin-nuqqas ta’ informazzjoni sabiex tkun stabbilita l-ogħla doża li għandha
tiġi ttestjata (ara paragrafu 18), għandu jsir test ta’ qabel l-iskrinjar sabiex
jiġi definit il-livell ta’ doża xierqa li għandha tiġi ttestjata fl-LLNA: BrdUELISA. L-għan tat-test ta’ qabel l-iskrinjar huwa li jipprovdi gwida għallgħażla tal-livell tad-doża massima għall-użu fl-istudju tal-LLNA:BrdUELISA prinċipali, fejn informazzjoni dwar il-konċentrazzjoni li twassal
għal tossiċità sistemika (ara paragrafu 24) u/jew għal irritazzjoni eċċessiva
lokali tal-ġilda (ara paragrafu 23) mhijiex disponibbli. Il-livell massimu taddoża ttestjata għandu jkun konċentrazzjoni ta’ 100 % tas-sustanza tat-test
għal-likwidi jew il-konċentrazzjoni massima possibbli għas-solidi jew għassospensjonijiet.

22.

It-test ta’ qabel l-iskrinjar isir taħt l-istess kundizzjonijiet tal-istudju ewlieni
tal-LLNA: BrdU-ELISA, ħlief għall-fatt li ma hemmx valutazzjoni tal-proli
ferazzjoni tan-noduli tal-limfa u li jistgħu jintużaw inqas annimali għal kull
grupp ta’ doża. Huwa ssuġġerit li jintuża annimal wieħed jew tnejn għal
kull grupp ta’ doża. Il-ġrieden kollha jiġu osservati kuljum għal kwalunkwe
sinjal kliniku ta’ tossiċità sistemika jew irritazzjoni lokali fis-sit tal-appli
kazzjoni. Il-piżijiet tal-ġisem jiġu ddokumentati qabel it-test u wara li
jintemm (Jum 6). Iż-żewġ widniet ta’ kull ġurdien jiġu osservati għalleritema u jingħataw punteġġ skont it-Tabella 1 (20, u Kapitolu B.4 ta’
dan l-Anness). Jittieħed il-kejl tal-ħxuna tal-widna permezz ta’ gejġ ta’
ħxuna (eż. mikrometru diġitali jew gejġ tal-ħxuna Peacock Dial) fl-ewwel
Jum (qabel id-doża), fit-tielet Jum (madwar 48 siegħa wara l-ewwel doża),
u fis-sitt Jum. Barra minn hekk, fis-sitt Jum, il-ħxuna tal-widna tista' tiġi
stabbilita permezz ta’ determinazzjonijiet tal-piż bl-immarkar tal-widnejn, li
għandu jsir wara li l-annimali jinqatlu b'mod uman. L-irritazzjoni lokali
eċċessiva tal-ġilda hija indikata b'punteġġ ta’ eritema ≥ 3 u/jew ħxuna
tal-widna ta’ ≥ 25 % fi kwalunkwe jum tal-kejl (21) (22). L-ogħla doża
magħżula għall-istudju ewlieni tal-LLNA: BrdU-ELISA tkun id-doża l-aktar
baxxa li jmiss fis-sensiela ta’ konċentrazzjonijiet ta’ qabel l-iskrinjar (ara
paragrafu 18) li ma tikkawżax tossiċità sistemika u/jew irritazzjoni lokali
eċċessiva tal-ġilda.

Tabella 1
Punteġġi għall-Eritema
Osservazzjoni

Punteġġ

L-ebda eritema

0

Ftit li xejn eritema (bil-kemm tidher)

1

Eritema definita sew

2
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Osservazzjoni

Punteġġ

Eritema moderata sa severa

3

Eritema severa (ħmura qawwija) sa formazzjoni ta’ tessut
oħxon u danneġġat li jipprevjeni l-klassifikazzjoni tal-eritema

4

23.

Minbarra żieda ta’ 25 % fil-ħxuna tal-widna (21) (22), intużat ukoll żieda
statistikament sinifikanti fil-ħxuna tal-widna fil-ġrieden ittrattati meta
mqabbla mal-ġrieden tal-kontroll sabiex jiġu identifikati sustanzi irritanti
fl-LLNA (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28). Madankollu, għalkemm jistgħu
jseħħu żidiet statistikament sinifikanti meta l-ħxuna tal-widna tkun inqas
minn 25 % dawn ma ġewx assoċjati b'mod speċifiku ma’ irritazzjoni eċċes
siva (25) (26) (27) (28) (29).

24.

L-osservazzjonijiet kliniċi li ġejjin jistgħu jindikaw tossiċità sistemika (30)
meta jintużaw bħala parti minn valutazzjoni integrata u għalhekk jistgħu
jindikaw il-livell massimu tad-doża li għandha tintuża fl-LLNA: BrdUELISA ewlenija: bidliet fil-funzjoni tas-sistema nervuża (eż. pil wieqaf,
atassja, rogħda, u konvulżjonijiet); bidliet fl-imġiba (eż. aggressività, bidla
fl-attività tal-indafa, bidla sinifikanti fil-livell ta’ attività); bidliet fit-tendenzi
respiratorji (jiġifieri bidliet fil-frekwenza u fl-intensità tan-nifs bħal disp
neja, nifs maqtugħ, u ħsejjes mill-pulmun (rales), u bidliet fil-konsum talikel u tal-ilma. Barra minn hekk, sinjali ta’ letarġija u/jew nuqqas ta’ reaz
zjoni u kull sinjal kliniku ieħor ta’ aktar minn uġigħ jew tbatija żgħira jew
momentanja, jew tnaqqis ta’ > 5 % fil-piż tal-ġisem minn Jum 1 sa Jum 6 u
mortalità, għandhom jiġu kkunsidrati fl-evalwazzjoni. Annimali moribondi
jew annimali li juru sinjali ta’ uġigħ jew dieqa severa għandhom jinqatlu
b'mod uman (31).

Skeda ta’ sperimentazzjoni tal-istudju ewlieni
25.

L-iskeda sperimentali tal-analiżi hija kif ġej:

— Jum 1: Identifika individwalment u ħu nota tal-piż ta’ kull annimal u
ta’ kwalunkwe osservazzjoni klinika. Applika 25 μL tad-dilwizzjoni
xierqa tas-sustanza tat-test, il-mezz waħdu, jew il-PC (simultanja jew
reċenti, skont il-politika tal-laboratorju fl-ikkunsidrar tal-paragrafi 1115), fuq in-naħa ta’ wara ta’ kull widna.

— Jiem 2 u 3: Irrepeti l-proċedura ta’ applikazzjoni li għamilt f'Jum 1.

— Jum 4: L-ebda trattament.

— Jum 5: Injetta 0,5 mL (5 mg/ġurdien) ta’ soluzzjoni BrdU (10 mg/mL)
ġewwa l-peritonju.

— Jum 6: Ħu nota tal-piż ta’ kull annimal u ta’ kwalunkwe osservazzjoni
klinika. Madwar 24 siegħa (24h) wara l-injezzjoni tal-BrdU, oqtol lannimali b'mod uman. Aqta' barra n-nodi limfatiċi awrikulari li jkunu
qed inixxu minn kull widna tal-ġurdien u pproċessa separatament f'ilma
bil-melħ ibbaferjat bil-fosfat (PBS) għal kull annimal. Id-dettalji u ddijagrammi tal-identifikazzjoni u d-dissezzjoni tan-noduli limfatiċi
tinsab fir-referenza (17). Sabiex tkompli tissorvelja r-reazzjoni lokali
tal-ġilda fl-istudju ewlieni, jistgħu jiġu inklużi parametri oħrajn bħallgħoti ta’ punti għall-eritema fil-widna jew il-kejl tal-ħxuna tal-widna
(miksuba kemm permezz ta’ gejġ tal-ħxuna, kif ukoll permezz taddeterminazzjonijiet tal-piżijiet bl-immarkar tal-widna fl-awtopsja) filprotokoll tal-istudju.
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It-tħejjija tas-sospensjonijiet taċ-ċelloli
26.

Minn kull ġurdien, titħejja sospensjoni ta’ ċellola waħdanija ta’ ċelloli tannodi limfatiċi (LNC — lymph node cells) maqtugħin bilateralment b'diżag
gregazzjoni mekkanika ħafifa permezz ta’ xibka tal-istainless steel b'malja
ta’ 200 micron jew permezz ta’ teknika aċċettabbli oħra għall-ġenerazzjoni
ta’ sospensjoni ta’ ċellola waħda (eż. użu ta’ pestle tal-plastik li tintrema
wara l-użu sabiex jitfarrku n-nodi limfatiċi segwit minn mogħdija minn
malja tan-najlon ta’ #70). Il-proċedura għat-tħejjija tas-sospensjoni LNC
hija kritika f'din l-analiżi u għaldaqstant, kull operatur għandu jistabbilixxi
l-ħila bil-quddiem. Barra minn hekk, in-nodi limfatiċi f'annimali NC huma
żgħar, għalhekk operazzjoni attenta hija importanti sabiex ikun evitat
kwalunkwe effett artifiċjali fuq il-valuri SI. F'kull każ, il-volum fil-mira
tas-sospensjoni LNC għandu jiġi aġġustat sa volum ottimizzat determinat
(bejn wieħed u ieħor 15 mL). Il-volum ottimizzat huwa bbażat fuq l-ilħiq
ta’ assorbenza medja tal-grupp NC fi ħdan 0,1–0,2.

Determinazzjoni tal-proliferazzjoni ċellolari (kejl tal-kontenut tal-BrdU fidDNA ta’ limfoċiti)
27.

Il-BrdU titkejjel b'ELISA permezz ta’ kit kummerċjali (eż. Roche Applied
Science, Mannheim, Ġermanja, Numru tal-Katalgu 11 647 229 001). Filqosor, 100 μL tas-sospensjoni tal-LNC tiżdied mal-bjar ta’ mikroplatt
b'qiegħ ċatt fi triplikat. Wara fissazzjoni u denaturazzjoni tal-LNC, l-anti
korp kontra l-BrdU jiżdied ma’ kull bir u jitħalla jirreaġġixxi. Sussegwen
tement, l-antikorp kontra l-BrdU jitneħħa bil-ħasil u mbagħad, is-soluzzjoni
tas-substrat tiżdied u titħalla tipproduċi kromoġen. Imbagħad titkejjel lassorbenza ta’ 370 nm b'wavelength ta’ referenza ta’ 492 nm. Fil-każijiet
kollha, il-kundizzjonijiet tat-test tal-analiżi għandhom jiġu ottimizzati (ara
paragrafu 26).

OSSERVAZZJONIJIET
Osservazzjonijiet kliniċi
28.

Kull ġurdien għandu jiġi osservat b'attenzjoni mill-inqas darba kuljum għal
kwalunkwe sinjal kliniku, kemm ta’ irritazzjoni lokali fil-post tal-applikazz
joni jew ta’ tossiċità sistemika. L-osservazzjonijiet kollha jiġu rreġistrati
b'mod sistematiku u jinżammu rekords għal kull ġurdien. Il-pjani ta’ sorvel
janza għandhom jinkludu kriterji sabiex jiġu identifikati mill-ewwel dawk
il-ġrieden li juru tossiċità sistemika, irritazzjoni lokali eċċessiva tal-ġilda,
jew tmermir tal-ġilda għall-ewtanażja (31).

Piżijiet tal-ġisem
29.

Kif iddikjarat fil-paragrafu 25, il-piżijiet tal-ġisem tal-annimali individwali
għandhom jitkejlu fil-bidu tat-test u fil-qatla b'mod uman skedata.

KALKOLU TAR-RIŻULTATI
30.

Ir-riżultati għal kull grupp ta’ trattament huma espressi bħala l-SI medja. LSI jinkiseb billi wieħed jiddividi l-indiċi medju ta’ ttikkettar tal-BrdU/ġur
dien f'kull grupp tas-sustanza tat-test u l-grupp tal-PC, bl-indiċi medju ta’
ttikkettar tal-BrdU għall-grupp tas-solvent/VC. L-SI medju għall-VCs imba
għad ikun wieħed.

L-indiċi tat-tikkettar tal-BrdU huwa definit bħala:

Indiċi tat-tikkettar tal-BrdU = (ABSem – ABS vojtem) – (ABSref – ABS vojtref)

Fejn; em = wavelength tal-emissjoni; u ref = wavelength ta’ referenza.
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31.

Il-proċess tad-deċiżjoni jqis riżultat bħala pożittiv meta SI ≥ 1,6 (10).
Madankollu, il-qawwa tar-relazzjoni tad-doża-reazzjoni, is-sinifikat statis
tiku u l-konsistenza tas-solvent/mezz u r-reazzjonijiet tal-PC jistgħu
jintużaw ukoll sabiex wieħed jiddetermina jekk riżultat marġinali (jiġifieri
valur SI bejn 1,6 u 1,9) jiġix iddikjarat pożittiv (3) (6) (32).

32.

Għal rispons pożittiv marġinali bejn SI ta’ 1,6 u 1,9, l-utenti jistgħu jkunu
jridu jikkunsidraw informazzjoni addizzjonali bħar-relazzjoni doża-reaz
zjoni, evidenza ta’ tossiċità sistemika jew irritazzjoni eċċessiva, u fejn
xieraq, sinifikat statistiku flimkien ma’ valuri SI sabiex jiġi kkonfermat li
tali riżultati huma pożittivi (10). Għandhom jiġu kkunsidrati d-diversi karat
teristiċi tas-sustanza tat-test, inkluż jekk għandhiex relazzjoni strutturali ma’
sustanzi magħrufa li joħolqu sensititizzazzjoni fil-ġilda, jekk tikkawżax
irritazzjoni eċċessiva fil-ġilda tal-ġurdien, u n-natura tad-doża-reazzjoni
osservata. Dawn u konsiderazzjonijiet oħrajn huma diskussi fid-dettall x'im
kien ieħor f'dan id-dokument (4).

33.

Il-ġbir ta’ dejta fil-livell tal-ġurdien individwali jippermetti li ssir analiżi
statistika għall-preżenza u l-grad ta’ relazzjoni bejn id-doża u r-reazzjoni
fid-dejta. Kull valutazzjoni statistika tista' tinkludi valutazzjoni tar-relazzjoni
bejn id-doża u r-reazzjoni kif ukoll tqabbil aġġustat kif xieraq tal-gruppi tattest (eż. grupp iddożat f'pari kontra tqabbil ta’ kontroll ta’ solvent simul
tanju/VC simultanji). L-analiżijiet statistiċi jistgħu jinkludu, eż. regressjoni
lineari jew it-test ta’ William għall-valutazzjoni tat-tendenzi tad-doża u tarreazzjoni, u t-test ta’ Dunnett għal tqabbil tal-pari. Meta jagħżel metodu
xieraq għall-analiżi statistika, ir-riċerkatur għandu jkun konxju millinugwaljanzi possibbli tad-differenzi u problemi oħrajn relatati li jistgħu
jeħtieġu trasformazzjoni tad-dejta jew analiżi statistika mhux parametrika.
Fi kwalunkwe każ, ir-riċerkatur jista' jeħtieġ li jagħmel kalkoli tal-SI u
analiżijiet statistiċi b'ċerti punti ta’ dejta jew mingħajrhom (li xi drabi
jissejħu “anomaliji” (outliers)).

DEJTA U RAPPURTAR
Dejta
34.

Id-dejta għandha tingħata fil-qosor f'għamla ta’ tabella li turi l-valuri talindiċi tat-tikkettar tal-BrdU tal-annimal individwali, l-indiċi tat-tikkettar talBrdU medju tal-grupp/annimal, it-terminu ta’ żball assoċjat tiegħu (eż. SD,
SEM), u l-SI medju għal kull grupp ta’ doża meta mqabbel mas-solvent/
grupp ta’ kontroll tal-mezz simultanju.

Rapport tat-test
35.

Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Sustanzi kimiċi tat-test u ta’ kontroll
— dejta tal-identifikazzjoni (eż. in-numru tal-CAS u tal-KE, jekk dispo
nibbli; is-sors; il-purità; l-impuritajiet magħrufa; in-numru tal-lott),
— in-natura fiżika u l-karatteristiċi fiżikokimiċi (eż. pH, volatilità, stab
biltà, solubilità),
— jekk taħlita, il-kompożizzjoni u l-perċentwali relattivi tal-komponenti,
Solvent/mezz
— dejta tal-identifikazzjoni (purità; konċentrazzjoni, fejn xieraq; il-volum
użat);
— raġuni għall-għażla tal-mezz,
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Annimali tat-test
— is-sors tal-ġrieden tas-CBA,
— l-istatus mikrobijoloġiku tal-annimali, meta jkun magħruf,
— l-għadd u l-età tal-annimali,
— is-sors tal-annimali, il-kundizzjonijiet tal-gaġeġ, id-dieta, eċċ.,
Kondizzjonijiet tat-test
— is-sors, in-numru tal-lott u assigurazzjoni tal-kwalità tal-manifattur/dejta
ta’ kontroll tal-kwalità (sensittività tal-antikorp u speċifiċità u l-limitu
ta’ kxif) għall-kit tal-ELISA,
— dettalji dwar it-tħejjija u l-applikazzjoni tas-sustanza tat-test,
— raġuni għall-għażla tad-doża (inklużi riżultati mit-test ta’ qabel liskrinjar, jekk ikun sar),
— il-konċentrazzjonijiet tal-mezz u tas-sustanza tat-test użati, u l-ammont
totali tas-sustanza tat-test applikata,
— dettalji dwar il-kwalità tal-ikel u tal-ilma (inkluż it-tip/is-sors tad-dieta,
is-sors tal-ilma),
— dettalji dwar l-iskedi tat-trattament u tat-teħid ta’ kampjuni,
— metodi ta’ kejl tat-tossiċità,
— kriterji li ntużaw sabiex l-istudji jiġu kkunsidrati pożittivi jew negattivi,
— dettalji dwar kwalunkwe devjazzjoni mill-protokoll u spjegazzjoni dwar
kif id-devjazzjoni taffettwa d-disinn u r-riżultati tal-istudju,
Verifika tal-affidabilità
— sommarju tar-riżultati tal-aħħar kontroll tal-affidabbiltà, inkluża infor
mazzjoni dwar is-sustanza tat-test, il-konċentrazzjoni u l-mezz użati,
— PC simultanju u/jew storiku u dwar dejta ta’ kontroll negattiv simul
tanju (solvent/mezz) għal-laboratorju li qed jagħmel it-test,
— jekk ma kienx hemm inkluż PC simultanju, id-dejta u r-rapport tallaboratorju għall-aktar PC perjodiku reċenti u rapport li jagħti dettalji
dwar id-dejta storika tal-PC għal-laboratorju li tiġġustifika l-bażi għaliex
ma sarx PC simultanju,
Ir-riżultati
— piżijiet individwali tal-ġrieden fil-bidu tad-dożar u mal-qatla b'mod
uman skedata; kif ukoll il-medja u t-terminu ta’ żball assoċjat (eż.
SD, SEM) għal kull grupp ta’ trattament,
— il-ħin tal-bidu u tas-sinjali ta’ tossiċità, inkluża l-irritazzjoni tal-ġilda filpost fejn ingħatat id-doża, jekk ikun hemm, għal kull annimal,
— tabella tal-valuri tal-indiċi tat-tikkettar tal-BrdU u tal-valuri SI talġurdien individwali għal kull grupp ta’ trattament,
— terminu ta’ żball medju u assoċjat (eż. SD, SEM) għal indiċi tattikkettar tal-BrdU/ġurdien għal kull grupp tat-trattament u r-riżultati
tal-analiżi ta’ barra għal kull grupp ta’ trattament,
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— l-SI kkalkulat u kejl xieraq tal-varjabbiltà li jikkunsidra l-varjabbiltà
bejn l-annimali kemm fis-sustanza tat-test kif ukoll fil-gruppi ta’
kontroll,
— ir-relazzjoni bejn id-doża u r-reazzjoni,
— analiżijiet statistiċi, fejn xieraq,
Diskussjoni tar-riżultati
— kumment qasir dwar ir-riżultati, l-analiżi tad-doża u r-reazzjoni, u anali
żijiet statistiċi, fejn xieraq, b'konklużjoni dwar jekk is-sustanza tat-test
għandhiex titqies li tikkawża s-sensitizzazzjoni tal-ġilda.
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONIJIET
Preċiżjoni: Il-qrubija fil-livell ta’ qbil bejn ir-riżultati tal-metodu ta’ ttestjar u lvaluri aċċettati ta’ referenza. Hija miżura tal-prestazzjoni tal-metodu ta’ ttestjar u
wieħed mill-aspetti ta’ rilevanza. Spiss it-terminu jintuża b’mod alternanti ma’
“konkordanza” sabiex ifisser il-proporzjon ta’ riżultati korretti ta’ metodu ta’
ttestjar (33).
Sustanza ta’ riferiment: Sustanza sensitizzanti jew mhux sensitizzanti użata bħala
standard għat-tqabbil ma’ sustanza tat-test. Sustanza ta’ riferiment għandu jkollha
l-karatteristiċi li ġejjin: (i) konsistenti u affidabbli; (ii) similarità strutturali u
funzjonali għall-klassi ta’ sustanzi li jkunu qed jiġu ttestjati; (iii) karatteristiċi
fiżiċi/kimiċi magħrufa; (iv) dejta ta’ appoġġ dwar effetti magħrufa, u (v) potenza
magħrufa fil-firxa ta’ rispons mixtieq.
Negattiv falz: Sustanza tat-test identifikata ħażin bħala negattiv jew mhux attiva
b’metodu ta’ ttestjar, meta fil-fatt hija pożittiva jew attiva (33).
Pożittiv falz: Sustanza tat-test identifikata ħażin bħala pożittiva jew attiva minn
test, meta fil-fatt hija negattiva jew mhux attiva (33).
Periklu: Il-potenzjal għal effett avvers għas-saħħa jew għall-ambjent. L-effett
avvers jidher biss jekk hemm esponiment ta’ livell suffiċjenti.
Riproduċibbiltà bejn laboratorju u ieħor: Kejl ta’ kemm il-laboratorji kwalifikati
differenti, li jużaw l-istess protokoll u li jittestjaw l-istess sustanza tat-test, jistgħu
jipproduċu riżultati li huma simili b’mod kwalitattiv u kwantitattiv. Ir-riprodu
ċibbiltà bejn laboratorju u ieħor hija determinata matul il-proċessi ta’ qabel ilvalidazzjoni u tal-validazzjoni, u tindika kemm it-test jista’ jiġi trasferit b’suċċess
bejn laboratorji, u din tissejjaħ ukoll riproduċibbiltà bejn laboratorji (33).
Riproduċibbiltà intralaboratorja: Determinazzjoni ta’ kemm il-persuni kwalifi
kati fi ħdan l-istess laboratorju jista’ jirnexxilhom jirrepplikaw ir-riżultati billi
jużaw protokoll speċifiku fi żminijiet differenti. Din tissejjaħ ukoll riproduċibbiltà
fi ħdan il-laboratorju (33).
Outlier: Outlier hija osservazzjoni li hija mmarkata differenti minn valuri oħrajn
f’kampjun aleatorju minn popolazzjoni.
Garanzija tal-kwalità: Proċess ta’ ġestjoni li permezz tiegħu huma vvalutati laderenza mal-istandards ta’ ttestjar tal-laboratorji, ir-rekwiżiti u l-proċeduri ta’
żamma tar-rekords u l-preċiżjoni tat-trasferiment tad-dejta minn individwi li
huma indipendenti minn dawk li jwettqu l-ittestjar.
Affidabilità: Miżuri li bihom, metodu ta’ ttestjar jista’ jiġi riprodott maż-żmien,
fost u bejn il-laboratorji stess, meta jwettqu l-istess protokoll. Din hija vvalutata
billi tiġi kkalkolata r-riproduċibbiltà fi ħdan laboratorju u bejn laboratorju u ieħor
(33).
Is-sensitizzazzjoni tal-ġilda: Proċess immunoloġiku li jitfaċċa meta individwu
suxxettibbli jkun espost b’mod topiku għal allerġen kimiku ta’ induzzjoni, li
jipprovoka reazzjoni immuni fil-ġilda li tista’ twassal għall-iżvilupp ta’ sensitiz
zazzjoni mal-kuntatt.
Indiċi ta’ Stimolazzjoni (SI): Valur ikkalkolat sabiex jivvaluta l-potenzjal ta’
sensitizzazzjoni tal-ġilda ta’ sustanza tat-test li huwa l-proporzjon tal-proliferaz
zjoni fil-gruppi ttrattati għal dak fil-grupp ta’ kontroll ta’ mezz simultanju.
Sustanza tat-test (li ssir referenza għaliha wkoll bħala s-sustanza kimika tat-test):
Kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata billi jintuża dan it-TM.
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B.52. TOSSIĊITÀ TA’ INALAZZJONI AKUTA – METODU TA’ KLASSI
AKUTA TOSSIKA
DAĦLA
1.

Dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa ekwivalenti għal-Linja Gwida tat-Test (TG)
436 (2009) tal-OECD. L-ewwel TG 403 dwar inalazzjoni akuta kienet
adottata fl-1981, u minn dak iż-żmien ‘l hawn kienet irrriveduta (ara lkapitolu B.2 ta’ dan l-Anness (1)). Żvilupp ta’ metodu ta’ Klassi ta’ Inalaz
zjoni Akuta Tossika (ATC) (2) (3) (4) tqies li kien xieraq wara l-adozzjoni
tal-metodu ta’ ATC orali rivedut (il-kapitolu B.1 tris ta’ dan l-Anness) (5).
Valutazzjoni retrospettiva tal-prestazzjoni tal-metodu ta’ ttestjar ta’ ATC
għal tossiċità ta’ inalazzjoni akuta wera li l-metodu kien tajjeb biex jintuża
għal finijiet ta’ Klassifikazzjoni u Tikkettar (6). Il-Metodu ta’ Ttestjar ta’
ATC ta’ inalazzjoni jippermetti l-użu ta’ stadji wieħed wara ieħor ta’
konċentrazzjonijiet immirati fissi biex tkun ipprovduta gradazzjoni ta’ tossi
ċità tal-kimika għall-ittestjar. Il-letalità tintuża bħala punt ta’ tmiem ewlieni,
iżda annimali f’uġigħ sever jew f’diffikultà, fi tbatija jew f’mewta imminenti
għandhom jinqatlu b’mod uman biex titnaqqas it-tbatija. Gwida dwar ilPunti tat-Tmiem b’Mod Uman huwa disponibbli fid-Dokument ta’ Gwida
Nru 19 tal-OECD (7).

2.

Gwida dwar kif isir dan il-Metodu ta’ Ttestjar jew l-interpretazzjoni tiegħu
tinsab fid-Dokument ta’ Gwida Nru 39 dwar Ittestjar tat-Tossiċità ta’ Inalaz
zjoni Akuta (GD 39) (8).

3.

Definizzjonijiet użati fil-kuntest ta’ dan il-Metodu ta’ Ttestjar huma pprov
duti fl-Appendiċi 1 u f’GD 39 (8).

4.

Il-Metodu ta’ Ttestjar jipprovdi informazzjoni dwar il-proprjetajiet perikolużi
u jippermetti li l-kimika għall-ittestjar tiġi ggradata u kklassifikata skont irRegolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-klassifikazzjoni, ta’ kimiċi li
jikkawżaw tossiċità akuta (9). F’każ li jkunu meħtieġa stimi ta’ punti ta’
valuri LC50 jew analiżi ta’ konċentrazzjoni-rispons, il-kapitolu B.2 ta’ dan lAnness (1) huwa l-Metodu ta’ Ttestjar adattat li għandu jintuża. Gwida
ulterjuri dwar għażla ta’ Metodu ta’ Ttestjar tinsab f’GD 39 (8). Dan ilMetodu ta’ Ttestjar mhux maħsub l-aktar għall-ittestjar ta’ materjali speċja
lizzati, bħal materjali iżometriċi jew fibrużi li ftit jinħallu jew nanomaterjali
manifatturati.

KONSIDERAZZJONIJIET INIZJALI
5.

Qabel ma jitqies l-ittestjar skont dan il-Metodu ta’ Ttestjar, l-informazzjoni
kollha disponibbli dwar il-kimika għall-ittestjar, inklużi studji eżistenti li ddejta tagħhom issostni li ma jsirx ittestjar addizzjonali, għandhom jitqiesu
mil-laboratorju tal-ittestjar biex l-użu tal-annimali jkun mill-anqas. L-infor
mazzjoni li tista’ tassisti fl-għażla tal-ispeċi, razza, sess, mod ta’ espożiz
zjoni u konċentrazzjonijiet ta’ testijiet l-aktar adatti tinkludi l-identità, listruttura tal-kimika u l-proprjetajiet fiżikokimiċi tal-kimika għall-ittestjar;
ir-riżultati ta’ kwalunkwe test ta’ tossiċità in vitro jew in vivo; użu/ijiet
antiċipat(i) u potenzjal għal espożizzjoni umana; dejta (Q)SAR disponibbli
u dejta tossikoloġika dwar kimiċi relatati strutturalment. Konċentrazzjonijiet
li jkunu mistennija jikkawżaw uġigħ u diffikultà severi, minħabba azzjonijiet
korrużivi (1) jew irritanti b’mod sever, m’għandhomx ikunu ttestjati b’dan ilMetodu ta’ Ttestjar [ara GD 39 (8)].

(1) L-evalwazzjoni tal-korrużività tista’ tkun ibbażata fuq ġudizzju espert billi tintuża
evidenza bħal: esperjenza tal-bnedmin u tal-annimali, dejta eżistenti (in vitro), eż. ilkapitolu B.40 (10), B.40 bis (11) ta’ dan l-anness jew TG 435 tal-OECD (12), valuri ta’
pH, informazzjoni minn kimiċi simili jew dejta pertinenti oħra.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 793
▼M4
PRINĊIPJU TAT-TEST
6.

Huwa l-prinċipju tat-test li abbażi ta’ proċedura pass pass, tinkiseb infor
mazzjoni suffiċjenti dwar it-tossiċità ta’ inalazzjoni akuta tal-kimika għallittestjar matul perjodu ta’ espożizzzjoni ta’ 4 sigħat biex tkun tista’ ssir
klassifikazzjoni. Jistgħu japplikaw durati oħra ta’ espożizzjoni biex jaqdu
għanijiet regolatorji speċifiċi. F’kull wieħed mill-istadji definiti ta’ konċen
trazzjoni, ikunu ttestjati 3 annimali taż-żewġ sessi. Skont il-mortalità u/jew
l-istat moribond tal-annimali, 2 stadji jistgħu jkunu suffiċjenti biex jitħalla
jsir ġudizzju dwar it-tossiċità akuta tal-kimika għall-ittestjar. Jekk tkun
ipprovduta evidenza li sess wieħed ikun aktar suxxettibbli mill-ieħor, filkaż it-test jista’ jitkompla mas-sess l-aktar suxxettibbli biss. Ir-riżultat talistadju ta’ qabel għandu jiddetermina l-istadju li jkun imiss b’dan li:

(a) Ma jkunx meħtieġ ittestjar aktar,

(b) Ittestjar ta’ tliet annimali għal kull sess, jew

(c) Ittestjar b’6 annimali tas-sess aktar suxxettibbli biss, jiġifieri l-istimi tallimiti aktar baxxi tal-klassi tossika għandhom ikunu bbażati fuq 6 anni
mali għal kull grupp ta’ test ta’ konċentrazzjoni, irrispettivament missess.

7.

L-annimali moribondi jew annimali li jkunu jidhru li jkunu muġugħa jew li
juru sinjali ta’ diffikultà severa u li ttul għandhom jinqatlu b’mod uman, u
jitqiesu fl-interpretazzjoni tar-riżultati tat-test bl-istess mod bħall-annimali li
jkunu mietu fit-test. Kriterji għat-teħid tad-deċiżjoni li jinqatlu annimali
moribondi jew li jkunu qed ibatu ħafna, u gwida biex ikun magħruf meta
l-mewt tkun tista’ titbassar jew tkun waslet qrib ħafna, huma s-suġġett tadDokument ta’ Gwida Nru 19 dwar Punti ta’ Tmiem b’Mod Uman (7).

DESKRIZZJONI TAL-METODU
Għażla ta’ speċi tal-annimali
8.

Għandhom jintużaw annimali adulti żgħażagħ f’saħħithom ta’ razez li komu
nement jintużaw fil-laboratorju. L-ispeċi ppreferuta hija l-far u għandhom
ikunu pprovduti ġustifikazzjonijiet jekk jintużaw speċijiet oħra.

Preparazzjoni tal-annimali
9.

Nisa m’għandhomx ikunu welldu u m’għandhomx ikunu tqal. Fil-jum ta’
espożizzjoni, annimali għandhom ikunu adulti żgħażagħ ta’ 8 sa 12-il
ġimgħa fl-età, u l-piżijiet tal-ġisem għandhom ikunu ta’ ±20 % tal-piż
medju għal kull sess ta’ kull annimal espost qabel tal-istess età. L-annimali
jintgħażlu b’mod każwali, jiġu mmarkati għal identifikazzjoni individwali.
L-annimali jinżammu fil-gaġeġ tagħhom għal mill-anqas 5 ijiem qabel ma
jibda t-test biex jidraw il-kundizzjonijiet tal-laboratorju. L-annimali
għandhom ukoll ikunu akklimatizzati għall-apparat tat-test għal perjodu
qasir qabel l-ittestjar, minħabba li dan inaqqas it-tensjoni kkawżata bl-intro
duzzjoni għall-ambjent il-ġdid.

Trobbija tal-annimali
10. It-temperatura tal-kamra taż-żamma tal-annimali tal-esperimeti għandha tkun
22 ± 3 °C. L-umdità relattiva għandha idealment tinżamm fil-firxa ta’ 30 %
sa 70 %, għalkemm dan jista’ ma jkunx possibbli meta jintuża l-ilma bħala
vejjikolu. Qabel u wara espożizzjonijiet, l-annimali ġeneralment għandhom
jitqiegħdu f’gaġġa fi gruppi skont is-sess u l-konċentrazzjoni, iżda l-għadd
ta’ annimali għal kull gaġġa m’għandux ifixkel l-osservazzjoni ċara ta’ kull
annimal u għandu jimminimizza t-telf minħabba kannibaliżmu u ġlied. Meta
annimali jkollhom ikunu esposti mill-imnieħer biss, jista’ jkun jeħtiġilhom
jidraw it-tubi ta’ trażżin. It-tubi ta’ trażżin m’għandhomx jimponu tensjoni
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fiżika, termali u ta’ immobilizzazzjoni bla bżonn fuq l-annimali. It-trażżin
jista’ jaffettwa punti ta’ tmiem fiżjoloġiċi bħat-temperatura tal-ġisem (iper
termja) u/jew volum respiratorju minusklu. Jekk dejta ġenerika tkun dispo
nibbli li turi li ebda bidliet bħal dawn ma jseħħu sa ċertu limitu konsidere
voli, f’dak il-każ ma jkunx meħtieġ adattament minn qabel għat-tubi ta’
trażżin. L-annimali esposti mill-ġisem kollu għal aerosol għandhom
jingħalqu individwalment matul l-espożizzjoni biex ma jitħallewx jiffiltraw
l-aerosol tat-test mal-pil ta’ sħabhom fil-gaġġa. Jistgħu jintużaw dieti
konvenzjonali u ċċertifikati mil-laboratorju, ħlief matul espożizzjoni, flim
kien ma’ provvista bla limitu ta’ ilma tax-xorb muniċipali. Id-dawl għandu
jkun artifiċjali, bis-sekwenza tkun ta’ 12-il siegħa dawl/12-il siegħa dlam.

Kmamar tal-inalazzjoni
11. In-natura tal-kimika għall-ittestjar u l-għan tat-test għandhom jitqiesu flgħażla tal-kamra tal-inalazzjoni. Il-mod preferut ta’ espożizzjoni huwa
mill-imnieħer biss (liema frażi tinkludi r-ras biss, l-imnieħer biss jew ilgeddum biss). Espożizzjoni mill-imnieħer biss hija ġeneralment ippreferuta
għal studji ta’ aerosols likwidi jew solidi u għal fwar li jista’ jikkondensa
biex jifforma l-aerosols. Għanijiet speċjali tal-istudju jistgħu jinkisbu aħjar
billi tintuża modalità ta’ espożizzjoni mill-ġisem kollu, iżda dan għandu
jkun iġġustifikat fir-rapport tal-istudju. Biex tkun żgurata stabbiltà tal-atmos
fera meta tintuża kamra għall-ġisem kollu, il-volum totali tal-annimali tattest m’għandux ikun aktar minn 5 % tal-volum tal-kamra. Prinċipji ta’
tekniki ta’ espożizzjoni mill-imnieħer biss u mill-ġisem kollu u tal-vantaġġi
u l-iżvantaġġi partikolari tagħhom huma deskritti f’GD 39 (8).

KONDIZZJONIJIET TA’ ESPOŻIZZJONI
Amministrazzjonijiet ta’ konċentrazzjonijiet
12. Huwa rrakkomandat li espożizzjoni ddum erba’ sigħat fissi, eskluż ħin ta’
ekwilibrazzjoni. Jistgħu jkunu meħtieġa espożizzjonijiet li jdumu aktar biex
jitħarsu rekwiżiti speċifiċi, iżda, għandha tingħata ġustifikazzjoni fir-rapport
ta’ studju [ara GD 39 (8)]. L-annimali esposti fi kmamar għall-ġisem kollu
għandhom jingħalqu individwalment biex ma jitħallewx jibilgħu kimika
għall-ittestjar minħabba tindif ta’ sħabhom fil-gaġġa. M’għandux jingħata
għalf matul il-perjodu ta’ espożizzzjoni. Jista’ jingħata ilma matul espożiz
zjoni kollha mill-ġisem kollu.

13. L-annimali jkunu esposti għall-kimika għall-ittestjar bħala gass, fwar,
aerosol, jew taħlita tagħhom. L-istat fiżiku li jkollu jiġi ttestjat jiddependi
mill-proprjetajiet fiżikokimiċi tal-kimika għall-ittestjar, il-konċentrazzjoni
magħżula, u/jew il-forma fiżika li x’aktarx tkun preżenti matul l-immaniġġar
u l-użu tal-kimika għall-ittestjar. Il-kimiċi għall-ittestjar igroskopiku u reat
tivi kimikament għandhom ikunu ttestjati f’kundizzjonijiet ta’ arja xotta.
Għandha tingħata attenzjoni biex ikun evitat li jkunu ġġenerati konċentraz
zjonijiet esplussivi.

Distribuzzjoni tad-daqs tal-partiċelli
14. It-teħid tad-daqs tal-partiċelli għandu jsir għall-aerosols kollha u għall-fwar
li jista’ jikkondensa biex jifforma l-aerosols. Biex jitħalla jkun hemm espo
żizzjoni tar-reġjuni kollha rilevanti tas-sistema respiratorja, huma rrakko
mandati aerosols b’dijametri ajrudinamiċi ta’ medja massa (MMAD) f’firxa
minn 1 sa 4 μm b’devjazzjoni ġeometrika standard (σg) fil-firxa ta’ 1,5 sa
3,0 (8) (13) (14). Għalkemm għandu jsir sforz raġonevoli biex dan l-istan
dard jintlaħaq, għandu jingħata ġudizzju espert jekk ma jkunx jista’ jint
laħaq. Pereżempju, dħaħen tal-metall jistgħu jkunu anqas minn dan l-istan
dard, u partiċelli, fibri u materjali igroskopiċi mimlijin (li jikbru fid-daqs flambjent niedi tas-sistema respiratorja) jistgħu jaqbżu dan l-istandard.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 795
▼M4
Preparazzjoni ta’ kimika għall-ittestjar f’vejjikolu
15. Jista’ jintuża vejjikolu biex jiġġenera konċentrazzjoni u daqs ta’ partiċelli
xierqa tal-kimika għall-ittestjar fl-atmosfera. Bħala regola, l-ilma għandu
jingħata preferenza. Materjal ta’ partiċelli jista’ jkun soġġett għal proċessi
mekkaniċi biex tinkiseb id-distribuzzjoni ta’ daqs meħtieġ ta’ partiċelli, iżda
għandha tingħata attenzjoni li ma titħassarx jew tinbidel il-kimika għallittestjar. F’każijiet fejn proċessi mekkaniċi jitqiesu li jkunu bidlu l-kompo
żizzjoni tal-kimika għall-ittestjar (eż. temperatura estrema minn tħin eċċessiv
minħabba frizzjoni), il-kompożizzjoni tal-kimika għall-ittestjar għandha tkun
ivverifikata b’mod analitiku. Għandha tingħata attenzjoni adegwata biex ilkimika għall-ittestjar ma tkunx ikkontaminata. Ma jkunx meħtieġ li jkunu
ttestjati materjali mrammla mhux nutrittivi li jkunu fformulati apposta biex
ma jkunux jistgħu jittieħdu man-nifs. Għandu jintuża test ta’ attrizzjoni biex
jintwera li partiċelli li jistgħu jittieħdu man-nifs ma jkunux prodotti meta
jkun itrattat materjal granulari. Jekk test ta’ attrizzjoni jipproduċi partiċelli li
jkunu jistgħu jittieħdu man-nifs, għandu jsir test għat-tossiċità li tittieħed
man-nifs.

Annimali tal-kontroll
16. Ma jkunx meħtieġ grupp ta’ kontroll konkurrenti negattiv (arja). Meta vejji
kolu, minbarra ilma, jintuża biex jassisti biex tkun iġġenerata l-atmosfera
tat-test, grupp ta’ kontroll ta’ vejjikoli għandu jintuża biss meta dejta storika
ta’ teħid ta’ tossiċità man-nifs ma tkunx disponibbli. Jekk studju dwar
tossiċità ta’ kimika għall-ittestjar ifformulata f’vejjikolu ma juri ebda tossi
ċità, isegwi li l-vejjikolu ma jkunx tossiku fil-konċentrazzjoni ttestjata; għal
hekk ma jkunx meħtieġ kontroll ta’ vejjikolu.

MONITORAĠĠ TAL-KONDIZZJONIJIET TA’ ESPOŻIZZJONI
Fluss tal-arja fil-kamra
17. Il-fluss ta’ arja mal-kamra għandu jkun ikkontrollat sewwa, immonitorjat
kontinwament u rreġistrat mill-anqas kull siegħa matul kull espożizzjoni.
Il-monitoraġġ ta’ konċentrazzjoni atmosferika tat-test (jew stabbiltà) huwa
kejl integrali tal-parametri dinamiċi kollha u jipprovdi mezzi indiretti għallkontroll tal-parametri dinamiċi rilevanti kollha ta’ ġenerazzjoni ta’ atmos
fera. Għandha tingħata konsiderazzjoni speċjali biex tkun evitata inalazzjoni
mill-ġdid fi kmamar għall-imnieħer biss f’każijiet fejn fluss tal-arja missistema ta’ espożizzjoni ma jkunx adegwat biex jipprovdi fluss dinamiku
ta’ atmosfera tal-kimika għall-ittestjar. Hemm metodoloġiji preskritti li
jistgħu jintużaw biex jintwera li inalazzjoni mill-ġdid ma ssirx skont ilkundizzjonijiet operattivi magħżula (8) (15). Konċentrazzjoni ta’ ossiġenu
għandha tkun mill-anqas ta’ 19 % u konċentrazzjoni ta’ dijossidu talkarbonju m’għandhiex tkun aktar minn 1 %. Jekk ikun hemm raġuni biex
wieħed jemmen li dawn l-istandards ma jkunux jistgħu jintlaħqu, konċen
trazzjonijiet ta’ ossiġenu u ta’ dijossidu tal-karbonju għandhom jitkejlu.

Temperatura tal-kamra u umdità relattiva
18. It-temperatura tal-kamra għandha tinżamm għall-22 ± 3 °C. L-umdità relat
tiva fiż-żona fejn l-annimali jieħdu n-nifs, għal espożizzjonijiet kemm millimnieħer biss, kif ukoll mill-ġisem kollu, għandha tkun immonitorjata u
rreġistrata mill-anqas tliet darbiet għal perjodi ta’ sa 4 sigħat, u kull siegħa
għal perjodi aqsar. L-umdità relattiva għandha idealment tinżamm fil-firxa
ta’ 30 % sa 70 %, iżda din jew ma tkunx tista’ tintlaħaq (eż. meta jkunu
ttestjati taħlitiet ibbażati fl-ilma) jew ma tkunx tista’ titkejjel minħabba
interferenza minn kimika għall-ittestjar mal-metodu tal-ittestjar.
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Kimika għall-ittestjar: konċentrazzjoni nominali
19. Kull meta jkun fattibbli, il-konċentrazzjoni nominal tal-kamra ta’ espożiz
zjoni għandha tkun ikkalkulata u rreġistrata. Il-konċentrazzjoni nominali hija
l-massa ġġenerata ta’ kimika għall-ittestjar diviża bil-volum totali ta’ arja li
tkun għaddiet mis-sistema tal-kamra. Il-konċentrazzjoni nominali ma
tintużax biex tikkaratterizza l-espożizzjoni tal-annimali, iżda tintuża bħala
paragun tal-konċentrazzjoni nominali, u l-konċentrazzjoni attwali tagħti indi
kazzjoni tal-effiċjenza ta’ ġenerazzjoni tas-sistema tal-ittestjar, u, għalhekk,
tista’ tintuża biex jinkixfu problemi ta’ ġenerazzjoni.

Kimika għall-ittestjar: konċentrazzjoni attwali
20. Il-konċentrazzjoni attwali hija l-konċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar fiżżona fejn l-annimali jieħdu n-nifs f’kamra tal-inalazzjoni. Konċentrazzjoni
jiet attwali jistgħu jinkisbu jew b’metodi speċifiċi (eż. teħid dirett ta’ kamp
juni, metodi ta’ assorbiment jew kimiċi reattivi u karatterizzazzjoni analitika
sussegwenti) jew b’metodi mhux speċifiċi bħal analiżi gravimetrika b’filtru.
L-użu ta’ analiżi gravimetrika huwa aċċettabbli biss għal aerosols tat-trab
b’komponent wieħed jew għal aerosols ta’ likwidi ta’ volatilità baxxa u
għandu jkun appoġġat minn karatterizzazzjonijiet adattati ta’ qabel l-istudju
speċifiċi għall-kimika għall-ittestjar. Il-konċentrazzjoni ta’ aerosols tat-trab
b’ħafna komponenti tista’ wkoll tkun iddeterminata b’analiżi gravimetrika.
Iżda din teħtieġ dejta analitika li turi li l-kompożizzjoni ta’ materjal tal-ajru
tkun simili għall-materjal tal-bidu. Jekk din l-informazzjoni ma tkunx dispo
nibbli, tista’ tkun meħtieġa analiżi mill-ġdid tal-kimika għall-ittestjar (ideal
ment fl-istat tagħha fl-arja) f’intervalli regolari waqt li jkun għaddej listudju. Għal aġenti aerosolizzati li jistgħu jevaporaw jew jissubblimaw,
għandu jintwera li l-fażijiet kollha kienu nġabru bil-metodu magħżul. Ilkonċentrazzjonijiet immirati, nominali u attwali għandhom ikunu pprovduti
fir-rapport tal-istudju, iżda konċentrazzjonijiet attwali biss jintużaw fl-analiżi
ta’ statistika biex ikunu kkalkulati valuri ta’ konċentrazzjonijiet letali.

21. Għandu jintuża lott wieħed tal-kimika għall-ittestjar, jekk ikun possibbli, u lkampjun tat-test għandu jinħażen f’kundizzjonijiet li jżommu l-purezza, lomoġeneità u l-istabbiltà tiegħu. Qabel ma jinbeda l-istudju, għandu jkun
hemm karatterizzazzjoni tal-kimika għall-ittestjar, inkluża l-purezza tagħha,
u jekk teknikament fattibbli, l-identità u l-kwantitajiet ta’ kontaminanti u
impuritajiet identifikati. Dan jista’ jintwera bid-dejta li ġejja, iżda ma jkunx
limitat għaliha: ħin ta’ ritenzjoni u erja relattiva fl-ogħla livell, piż moleku
lari minn spettrometrija tal-massa jew minn analiżi kromatografika ta’ gass,
jew minn stimi oħra. Għalkemm l-identità tal-kampjun tat-test mhix irresponsabbiltà tal-laboratorju tat-test, ikun prudenti għal-laboratorju tat-test
li jikkonferma l-karatterizzazzjoni tal-isponser mill-anqas b’mod limitat (eż.
lewn, natura fiżika, eċċ.).

22. L-atmosfera ta’ espożizzjoni għandha tinżamm kemm prattikabbilment
kostanti u tkun immonitorjata kontinwament u/jew kull tant skont il-metodu
ta’ analiżi. Meta jintuża t-teħid ta’ kampjuni kull tant, għandhom jittieħdu
kampjuni tal-atmosfera tal-kamra mill-anqas darbtejn għal studju ta’ erba’
sigħat. Jekk dan ma jkunx jista’ jsir minħabba rati limitati ta’ fluss ta’ arja
jew konċentrazzjonijiet baxxi, ikun jista’ jinġabar kampjun wieħed tul ilperjodu kollu ta’ espożizzzjoni. Jekk iseħħ ċaqliq minn kampjun għal
kampjun, il-konċentrazzjonijiet ittestjati li jkun imiss għandhom jużaw
erba’ kampjuni għal kull espożizzjoni. Kampjuni individwali tal-konċentraz
zjoni tal-kamra m’għandhomx jiddevjaw mill-konċentrazzjoni medja talkamra b’aktar minn ± 10 % għal gassijiet u fwar, u b’mhux aktar minn ±
20 % għal aerosols likwidi jew solidi. L-ekwilibrazzjoni ta’ ħin ma’ kamra
(t95) għandha tkun ikkalkulata u rreġistrata. Id-durata ta’ espożizzjoni tkopri
l-ħin li fih il-kimika għall-ittestjar tkun iġġenerata u din tqis il-ħinijiet
meħtieġa biex jinkiseb t95. Gwida għal stima ta’ t95 tinsab f’GD 39 (8).
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23. Għal kull taħlita kumplessa ħafna magħmula minn fwar/gassijiet u aerosols
(eż. atmosferi ta’ kombustjoni u kimiċi għall-ittestjar imħaddmin minn
prodotti/mezzi ta’ użu finali b’għan speċifiku), kull fażi tista’ taġixxi
b’mod differenti f’kamra tal-inalazzjoni, għalhekk għandha tintgħażel millanqas sustanza (analita) waħda bħala indikatur, normalment is-sustanza
attiva prinċipali fit-taħlita, ta’ kull fażi (fwar/gass u aerosol). Meta l-kimika
għall-ittestjar tkun taħlita, il-konċentrazzjoni analitika għandha tkun irrap
purtata għat-taħlita totali u mhux biss għall-ingredjent attiv jew għallkomponent (analita). Informazzjoni addizzjonali dwar konċentrazzjonijiet
attwali tinsab f’GD 39 (8).

Kimika għall-ittestjar: distribuzzjoni tad-daqs ta’ partiċelli
24. Id-distribuzzjoni tad-daqs tal-partiċelli tal-aerosols għandha tkun iddetermi
nata mill-anqas darbtejn matul kull espożizzjoni ta’ 4 sigħat billi jintuża
impattur kaskata jew strument alternattiv bħall-għodda ajrudinamika li tagħti
d-daqs tal-partiċelli. Jekk tkun tista’ tintwera ekwivalenza tar-riżultati
miksubin minn impattur kaskata jew strument alternattiv, f’dak il-każ listrument alternattiv ikun jista’ jintuża tul l-istudju kollu. It-tieni mezz,
bħal filtru gravimetriku jew impinger/gas bubbler, għandu jintuża flimkien
mal-istrument primarju biex jikkonferma l-effiċjenza tal-istrument primarju
fil-ġbir. Il-konċentrazzjoni tal-massa miksuba b’analiżi tad-daqs ta’ partiċelli
għandha tkun fil-limiti raġjonevoli tal-konċentrazzjoni tal-massa miksuba
b’analiżi b’filtru [ara GD 39 (8)]. Jekk tkun tista’ tintwera ekwivalenza
fil-fażi bikrija tal-istudju, f’dak il-każ kejlijiet ta’ konferma ulterjuri jistgħu
jitħallew barra. Għal raġunijiet ta’ trattament xieraq tal-annimali, għandhom
jittieħdu miżuri li jimminimizzaw dejta inkonklussiva li tista’ twassal għal
ħtieġa ta’ ripetizzjoni ta’ espożizzjoni. Teħid tad-daqs ta’ partiċelli għandu
jsir għal fwar jekk ikun hemm xi possibbiltà li tista’ tirriżulta kondensaz
zjoni ta’ fwar fil-formazzjoni ta’ aerosol, jew jekk jinstabu partiċelli f’atmos
fera ta’ fwar b’potenzjal għal fażijiet imħallta (ara l-paragrafu 14).

PROĊEDURA
Test ewlieni
25. Għal kull stadju jintużaw tliet annimali għal kull sess, jew sitt annimali tassess aktar suxxettibbli. Jekk speċijiet ta’ rodituri minbarra firien ikunu
esposti mill-imnieħer biss, perjodi massimi ta’ espożizzjoni jistgħu jkunu
aġġustati biex titnaqqas diffikultà speċifika għal speċi partikolari. Il-livell
ta’ konċentrazzjoni li għandu jintuża bħala d-doża tal-bidu jintgħażel minn
wieħed minn erba’ livelli fissi u l-livell ta’ konċentrazzjoni tal-bidu għandu
jkun dak li l-aktar probabbli jipproduċi tossiċità f’xi annimali dożati. Liskemi ta’ ttestjar għal gassijiet, fwar u aerosols (inklużi fl-Appendiċijiet
2-4) jirrappreżentaw l-ittestjar b’valuri ta’ limitu tal-kategoriji ta’ CLP 1-4
(9) għal gassijiet (100, 500, 2 500, 20 000 ppm/4h) (Appendiċi 2), għal fwar
(0,5, 2, 10, 20 mg/l/4h) (Appendiċi 3) u għal aerosols (0,05, 0,5, 1, 5
mg/l/4h) (Appendiċi 4). Il-Kategorija 5, li mhix implimentata fir-Regolament
(KE) Nru 1272/2008 (9) hija relatata ma’ konċentrazzjonijiet ‘il fuq millkonċentrazzjonijiet rispettivi ta’ limitu. Għal kull konċentrazzjoni tal-bidu
tapplika l-iskema ta’ ttestjar rispettiva. Skont l-għadd ta’ annimali maqtula
b’mod uman jew mejta, il-proċedura tat-test issegwi l-vleġeġ indikati
sakemm tkun tista’ ssir kategorizzazzjoni.

26. L-intervall ta’ żmien bejn gruppi ta’ espożizzjoni jkun iddeterminat malli
jfaqqgħu sinjali tossiċi, kemm idumu u s-severità tagħhom. Espożizzjoni ta’
annimali fil-livell ta’ konċentrazzjoni li jkun imiss għandha tittawwal
sakemm ikun hemm kunfidenza raġonevoli fis-sopravivenza tal-annimali li
jkunu ġew ittestjati qabel. Perjodu ta’ tlieta jew erbat ijiem bejn l-espożiz
zjonijiet f’kull livell ta’ konċentrazzjoni huwa rrakkomandat biex titħalla ssir
l-osservazzjoni ta’ tossiċità mdewma. L-intervall ta’ żmien jista’ jkun aġġus
tati skont il-każ, eż. f’każ ta’ risponsi inkonklusivi.
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Test ta’ limitu
27. It-test ta’ limitu jintuża meta l-kimika għall-ittestjar tkun magħrufa jew
mistennija li tkun kważi mhux tossika, jiġifieri li tislet rispons tossiku ‘l
fuq biss mill-konċentrazzjoni regolatorja ta’ limitu. Informazzjoni dwar ittossiċità tal-kimika għall-ittestjar tista’ tinkiseb minn tagħrif dwar sustanzi
ttestjati simili jew minn taħlitiet simili, billi titqies l-identità u l-perċentwali
ta’ komponenti magħrufin li jkunu ta’ sinifikat tossikoloġiku. F’dawk issitwazzjonijiet fejn ikun hemm ftit jew ebda informazzjoni dwar it-tossiċità
tagħha, jew fejn il-kimika għall-ittestjar tkun mistennija li tkun tossika,
għandu jsir it-test ewlieni [gwida ulterjuri tinsab f’GD 39 (8)].

28. Bl-użu tal-proċedura normali, tliet annimali għal kull sess, jew sitt annimali
tas-sess aktar suxxettibbli, ikunu esposti f’konċentrazzjonijiet ta’ 20 000
ppm għal gassijiet, 20 mg/l għal fwar u 5 mg/l għal trabijiet/raxxijiet,
rispettivament (jekk ikunu jistgħu jinkisbu), li jservu bħala t-test ta’ limitu
għal dan il-Metodu ta’ Ttestjar. Meta jkunu ttestjati aerosols, l-għan primarju
għandu jkun li jinkiseb daqs ta’ partiċelli li jkun jista’ jittieħed man-nifs
(jiġifieri MMAD ta’ 1-4 μm). Dan ikun possibbli għal kważi l-kimiċi kollha
għall-ittestjar f’konċentrazzjoni ta’ 2 mg/l. Ittestjar ta’ aerosols f’aktar minn
2 mg/l għandu jkun ittentat biss jekk ikun jista’ jinkiseb daqs ta’ partiċelli li
jkun jista’ jittieħed man-nifs [ara GD 39 (8)]. Skont GHS (16), ittestjar li
jkun jeċċedi konċentrazzjoni limitata huwa skuraġġit għal raġunijiet ta’
trattament xieraq tal-annimali. Ittestjar fil-Kategorija 5 GHS (16), li mhux
implimentat fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (9), għandu jitqies biss
meta jkun hemm probabbiltà kbira li riżultati ta’ test bħal dan ikun se
jkollhom rilevanza diretta għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, u tingħata
ġustifikazzjoni fir-rapport ta’ studju. Fil-każ ta’ kimiċi għall-ittestjar potenz
jalment esplożivi, għandha tingħata attenzjoni biex ikunu evitati kundizzjo
nijiet favorevoli għal splużjoni. Biex ikun evitat l-użu mhux meħtieġ talannimali, għandu jsir test ta’ prova mingħajr l-annimali qabel it-test ta’
limitu sabiex ikun żgurat li l-kundizzjonijiet tal-kamra għat-test ta’ limitu
jkunu jistgħu jinkisbu.

OSSERVAZZJONIJIET
29. L-annimali għandhom ikunu osservati klinikament sikwit matul il-perjodu
ta’ espożizzzjoni. Wara espożizzjoni, osservazzjonijiet kliniċi għandhom
isiru mill-anqas darbtejn fil-jum ta’ espożizzjoni jew aktar sikwit meta
indikat mir-rispons tal-annimali għal trattament, u mill-anqas darba kuljum
minn hemm ‘il quddiem għal total ta’ 14-il jum. It-tul tal-perjodu ta’ osser
vazzjoni ma jkunx iffissat, iżda għandu jkun iddeterminat min-natura u miżżmien meta jfaqqgħu sinjali kliniċi u mit-tul tal-perjodu ta’ rkupru. Id-drabi
li fihom sinjali ta’ tossiċità jidhru u jgħibu huma importanti, l-aktar jekk
ikun hemm tendenza li sinjali ta’ tossiċità jdumu ma jidhru. L-osservazzjo
nijiet kollha jiġu rreġistrati sistematikament b’reġistri individwalment
miżmumin għal kull annimal. L-annimali li jinstabu li jkunu f’kondizzjoni
moribonda u annimali li juru uġigħ sever u/jew sinjali li jdumu ta’ diffikultà
għandhom jinqatlu b’mod uman għal raġunijiet ta’ trattament xieraq talannimali. Għandha tingħata attenzjoni meta jsiru eżamijiet għal sinjali kliniċi
ta’ tossiċità biex meta jidhru ftit għall-bidu u jkun hemm bidliet respiratorji
li jgħaddu malajr, li jiġu minn proċedura ta’ espożizzjoni, wieħed ma jiħux
żball u jaħsibhom effetti relatati ma’ trattament. Għandhom jitqiesu l-prin
ċipji u l-kriterji miġburin fil-qosor fid-Dokument ta’ Gwida dwar il-Punti
tat-Tmiem b’Mod Uman (7). Meta annimali jinqatlu għal raġunijiet umani
jew jinstabu mejta, il-ħin tal-mewt għandu jiġi rreġistrat b’mod preċiż kemm
jista’ jkun.
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30. Osservazzjonijiet mal-ġenb tal-gaġġa għandhom jinkludu bidliet fil-ġilda u lpil, l-għajnejn u l-membrani mukużi, u wkoll fis-sistema respiratorja, ċirku
latorja, awtonomika u nervuża ċentrali, u f’attività somatomotorja u xejriet
ta’ mġiba. Meta jkun possibbli, kull differenzjar bejn effetti lokali u siste
miċi għandu jkun innotat. Attenzjoni għandha tkun diretta għal osservaz
zjonijiet ta’ tregħid, konvulżjonijiet, tibżiq, dijarea, letarġija, rqad u koma.
Il-kejl ta’ temparaturi tar-rektum jista’ jipprovdi evidenza li ssostni
bradipnea riflessa jew ta’ ipo/ipertermja relatati ma’ trattament jew għeluq.

Piżijiet tal-ġisem
31. Il-piżijiet individwali ta’ kull annimal għandhom jiġu rreġistrat darba matul
l-perjodu ta’ akklimatazzjoni, fil-jum ta’ espożizzjoni qabel espożizzjoni
(jum 0) u mill-anqas fil-jiem 1, 3 u 7 (u kull ġimgħa minn hemm ‘il
quddiem), u fil-ħin tal-mewt jew ewtanasja jekk jinqabeż jum 1. Il-piż talġisem huwa rikonoxxut bħala indikatur kritiku ta’ tossiċità, u annimali li
juru tnaqqis sostnut ta’ > 20 %, mqabbel ma’ valuri ta’ qabel l-istudju,
għandhom ikunu mmonitorjati mill-qrib. L-annimali li jibqgħu ħajjin
jintiżnu u jinqatlu b’mod uman fi tmiem il-perjodu ta’ wara l-espożizzjoni.

Patoloġija
32. L-annimali kollha tat-test, inklużi dawk li jmutu matul it-test jew li jinqatlu
bl-ewtanasja u jitneħħew mill-istudju għal raġunijiet ta’ trattament xieraq talannimali, għandhom ikunu soġġetti għal awtopsja makroskopika. Jekk ma
tkunx tista’ ssir awtopsja minnufih wara li jkun instab annimal mejjet, lannimal għandu jitkessaħ (mhux iffriżat) f’temperaturi baxxi biżżejjed biex
tkun imminimizzata awtoliżi. Awtopsji għandhom isiru malajr kemm jista’
jkun, normalment f’jum jew tnejn. Il-bidliet patoloġiċi makroskopiċi kollha
għandhom jiġi rreġistrati għal kull annimal b’attenzjoni partikolari għal kull
bidla fis-sistema respiratorja.

33. Eżamijiet addizzjonali inklużi a priori dawk imfasslin apposta jistgħu
jitqiesu li jestendu l-valur interpretattiv tal-istudju, bħall-kejl tal-piż talpulmun ta’ firien li jkunu baqgħu ħajjin u/jew li jipprovdu evidenza ta’
irritazzjoni b’eżami mikroskopiku tas-sistema respiratorja. Organi eżaminati
jistgħu jinkludu dawk li juru evidenza ta’ patoloġija makroskopika f’anni
mali li jibqgħu jgħixu għal 24 siegħa jew aktar, u organi magħrufin jew
mistennija li jkunu affettwati. L-eżami mikroskopiku tas-sistema respiratorja
kollha jista’ jipprovdi informazzjoni utli dwar kimiċi għall-ittestjar li huma
reattivi mal-ilma, bħal aċidi u kimiċi igroskopiċi għall-ittestjar.

DEJTA U RAPPURTAR
Dejta
34. Għandha tkun ipprovduta dejta dwar annimali individwali fir-rigward talpiżijiet tal-ġisem u s-sejbiet mill-awtopsji. Dejta dwar osservazzjonijiet
kliniċi għandha tinġabar fil-qosor f’forma tabulari, li turi għal kull grupp
tat-test l-għadd ta’ annimali użati, l-għadd ta’ annimali li jkunu wrew sinjali
speċifiċi ta’ tossiċità, l-għadd ta’ annimali li jkunu nstabu mejta matul it-test
jew li jkunu nqatlu għal raġunijiet umani, il-ħin tal-mewt ta’ kull annimal,
deskrizzjoni u kemm jieħdu żmien effetti tossiċi u riversibbiltà, u sejbiet
minn awtopsji.
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Rapport tat-test
35. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja, skont il-każ:
Annimali tat-test u trobbija
— Deskrizzjoni tal-kundizzjonijiet tal-gaġġa, inkluż: għadd (jew bidla flgħadd) tal-annimali għal kull gaġġa, materjal għall-irqad, temperatura
ambjentali u umdità relattiva, fotoperjodu u identifikazzjoni tad-dieta;
— Speċi/razza użata u ġustifikazzjoni għall-użu ta’ speċi minbarra l-far;
— Għadd, età u sess tal-annimali;
— Metodu ta’ każwalità;
— Dettalji tal-kwalità tal-ikel u tal-ilma (inkluż tip ta’ dieta/sors, sors talilma);
— Deskrizzjoni ta’ kull kondizzjonament qabel it-test, inklużi dieta,
kwarantina u trattament għall-mard;
Kimika għall-ittestjar
— Natura fiżika, purezza, u, fejn ikun rilevanti, proprjetajiet fiżikokimiċi
(inkluża isomerizzazzjoni).
— Dejta ta’ identifikazzjoni u n-Numru tar-Reġistru tal-Chemical Abstract
Services (CAS), jekk ikunu magħrufa;
Vejjikolu
— Ġustifikazzjoni għal użu ta’ vejjikolu u ġustifikazzjoni għal għażla ta’
vejjikolu (jekk ma jkunx ilma);
— Dejta storika jew konkurrenti li turi li l-vejjikolu ma jfixkilx ir-riżultat
tal-istudju;
Kamra tal-inalazzjoni
— Deskrizzjoni tal-kamra tal-inalazzjoni inklużi d-dimensjonijiet u l-volum;
— Sors u deskrizzjoni tat-tagħmir użat għall-espożizzjoni tal-annimali kif
ukoll għall-ġenerazzjoni tal-atmosfera;
— Tagħmir għall-kejl tat-temperatura, umdità, daqs tal-partiċelli u konċen
trazzjoni attwali;
— Sors ta’ arja, trattament ta’ arja pprovduta/estratta u sistema użata għal
kondizzjonament;
— Metodi użati għall-kalibrazzjoni tat-tagħmir biex tkun żgurata atmosfera
omoġenea tat-test;
— Differenza ta’ pressjoni (pożittiva jew negattiva);
— Portijiet ta’ espożizzjoni għal kull kamra (imnieħer biss); tqegħid talannimali fis-sistema (ġisem kollu);
— Omoġenità/stabbiltà temporali tal-atmosfera tat-test;
— Post tas-sensuri tat-temperatura u tal-umdità u teħid ta’ kampjuni talatmosfera tat-test fil-kamra;
— Rati tal-fluss tal-arja, rata tal-fluss tal-arja/port ta’ espożizzjoni (imnieħer
biss), jew toqol tal-annimali/kamra (il-ġisem kollu);
— Informazzjoni dwar it-tagħmir użat għall-kejl tal-ossiġenu u tad-dijossidu
tal-karbonju, jekk applikabbli;
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— Ħin meħtieġ biex jintlaħaq ekwilibriju tal-kamra tal-inalazzjoni (t95);
— Għadd ta’ bidliet fil-volum kull siegħa;
— Apparati ta’ metraġġ (jekk applikabbli);
Dejta ta’ espożizzjoni
— Motiv għal għażla ta’ konċentrazzjoni mmirata fl-istudju ewlieni;
— Konċentrazzjonijiet nominali (massa totali tal-kimika għall-ittestjar iġġe
nerata għal ġol-kamra tal-inalazzjoni diviża bil-volum ta’ arja li tkun
għaddiet mill-kamra);
— Konċentrazzjonijiet attwali tal-kimika għall-ittestjar miġbura miż-żona
tal-inalazzjoni tal-annimali; għal taħlitiet tat-test li jipproduċu forom
fiżiċi eteroġenji (gassijiet, fwar, aerosols); kull waħda tista’ tkun analiz
zata separatament;
— Il-konċentrazzjonijiet kollha tal-arja għandhom ikunu rrappurtati f’unita
jiet ta’ massa (eż. mg/l, mg/m3, eċċ.); unitajiet ta’ volum (eż. ppm, ppb)
jistgħu wkoll ikunu rrappurtati f’parenteżi;
— Distribuzzjoni tad-daqs tal-partiċelli, dijametru ajrudinamiku ta’ medjan
tal-massa (MMAD), u devjazzjoni ġeometrika standard (σg), inkluż ilmetodi ta’ kalkulazzjoni tagħhom. Għandha tkun irrappurtata analiżi
waħda għal kull daqs ta’ partiċelli.
Kundizzjonijiet tat-test
— Dettalji tal-preparazzjoni tal-kimika għall-ittestjar, inklużi dettalji ta’ kull
proċedura użata biex jitnaqqas id-daqs ta’ partiċelli ta’ sustanzi jew biex
ikunu ppreparati soluzzjonijiet tal-kimika għall-ittestjar. F’każijiet fejn ilproċessi mekkaniċi jkunu setgħu biddlu l-kompożizzjoni tal-kimika
għall-ittestjar, inkludi r-riżultati tal-analiżi li tivverifika l-kompożizzjoni
tal-kimika għall-ittestjar;
— Deskrizzjoni (preferibbilment inkluża dijagramma) tat-tagħmir użat biex
tkun iġġenerata l-atmosfera tat-test u biex l-annimali jkunu esposti għallatmosfera tat-test;
— Dettalji tal-metodu analitiku kimiku użat u l-validazzjoni tal-metodu
(inkluża l-effiċjenza fl-irkupru tal-kimika għall-ittestjar mill-midjum
tat-teħid tal-kampjuni);
— Il-motiv għall-għażla ta’ konċentrazzjonijiet tat-test;
Riżultati
— Tabulazzjoni tat-temperatura tal-kamra, l-umdità u l-fluss tal-arja;
— Tabulazzjoni tad-dejta ta’ konċentrazzjoni nominali u attwali tal-kamra;
— Tabulazzjoni ta’ dejta dwar id-daqs ta’ partiċelli, inklużi dejta ta’ ġbir ta’
kampjuni analitiċi, distribuzzjoni tad-daqs ta’ partiċelli u kalkulazzjoni
jiet tal-MMAD u σg;
— Tabulazzjoni ta’ dejta dwar rispons u ta’ livell ta’ konċentrazzjoni għal
kull annimal (jiġifieri annimali li juru sinjali ta’ tossiċità, inklużi morta
lità, natura, severità, u durata tal-effetti);
— Piżijiet individwali ta’ kull ġisem ta’ annimali miġburin f’jiem ta’ studju,
data u ħin tal-mewt jekk qabel l-ewtanasja skedata; kemm ikun għadda
żmien meta jfaqqgħu sinjali ta’ tossiċità, u jekk dawn kinitx riversibbli
għal kull annimal;
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— Sejbiet minn awtopsji u sejbiet istopatoloġiċi għal kull annimal, jekk
disponibbli;
— Il-klassifikazzjoni tal-kategorija CLP u l-valur ta’ limitu LC50;
Diskussjoni u interpretazzjoni tar-riżultati
— Għandha ssir enfażi partikolari għad-deskrizzjoni ta’ metodi użati biex
jissodisfaw il-kriterji ta’ dan il-Metodu ta’ Ttestjar, eż. il-konċentrazzjoni
limitata jew id-daqs tal-partiċelli;
— Għandu jkun indirizzat jekk jistax ikun hemm respirazzjoni tal-partiċelli
fid-dawl tas-sejbiet globali, speċjalment jekk il-kriterji tad-daqs tal-parti
ċelli ma setgħux jitħarsu;
— Il-konsistenza tal-metodi użati biex ikunu ddeterminati l-konċentrazzjo
nijiet nominali u attwali, u r-relazzjoni tal-konċentrazzjoni attwali malkonċentrazzjoni nominali għandhom ikunu inklużi fil-valutazzjoni
globali tal-istudju;
— Il-kawża probbbali tal-mewt u l-modalità predominanti ta’ azzjoni (siste
mika versus lokali) għandhom ikunu indirizzati;
— Għandha tingħata spjegazzjoni jekk kienx hemm ħtieġa li b’mod uman
jinqatlu annimali muġugħa jew li jkunu wrew sinjali ta’ diffikultà u li
jdumu, abbażi tal-kriterji fid-Dokument ta’ Gwida tal-OECD dwar ilPunti ta’ Tmiem b’Mod Uman (7).
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONI
Kimika għall-ittestjar: Kull sustanza jew taħlita ttestjata bl-użu ta’ dan ilMetodu ta’ Ttestjar.
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Appendiċi 2
Proċedura

li għandha tkun segwita minn kull waħda
konċentrazzjonijiet tal-bidu għall-gassijiet (ppm/4h)

mill-

Rimarki ġenerali (1)
Għal kull konċentrazzjoni tal-bidu, l-iskemi rispettivi ta’ ttestjar kif inklużi f’din
l-Appendiċi jagħtu profil tal-proċedura li għandha tkun segwita.
Appendiċi 2a: Il-konċentrazzjoni tal-bidu tkun ta’ 100 ppm
Appendiċi 2b: Il-konċentrazzjoni tal-bidu tkun ta’ 500 ppm
Appendiċi 2c: Il-konċentrazzjoni tal-bidu tkun ta’ 2 500 ppm
Appendiċi 2d: Il-konċentrazzjoni tal-bidu tkun ta’ 20 000 ppm
Skont kemm ikun l-għadd ta’ annimali maqtulin b’mod uman jew mejta, ilproċedura tat-test issegwi l-vleġeġ indikati.

(1) Fit-tabelli li ġejjin qed issir referenza għall-GHS (Sistema Globali Armonizata ta’ Klas
sifikazzjoni u Tikkettar ta’ Kimiċi GHS). L-ekwivalenti tal-UE huwa r-Regolament (KE)
Nru 1272/2008. Fil-każ ta’ Inalazzjoni Akuta ta’ Tossiċità, ir-Regolament (KE)
Nru 1272/2008 (9) ma jimplimentax il-Kategorija 5.
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Appendiċi 2a
Tossiċità ta’ Inalazzjoni Akuta
Proċedura testwali b’konċentrazzjoni tal-bidu ta’ 100 ppm/4h għallgassijiet
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Appendiċi 2b
Tossiċità ta’ Inalazzjoni Akuta
Proċedura testwali b’konċentrazzjoni tal-bidu ta’ 500 ppm/4h għallgassijiet
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Appendiċi 2c
Tossiċità ta’ Inalazzjoni Akuta
Proċedura testwali b’konċentrazzjoni tal-bidu ta’ 2 500
ppm/4h għall-gassijiet
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Appendiċi 2d
Tossiċità ta’ Inalazzjoni Akuta
Proċedura testwali b’konċentrazzjoni tal-bidu ta’ 20 000 ppm/4h għall-gassijiet
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Appendiċi 3
Proċedura

li għandha tkun segwita minn kull waħda
konċentrazzjonijiet tal-bidu għall-fwar (mg/l/4h)

mill-

Rimarki ġenerali (1)
Għal kull konċentrazzjoni tal-bidu, l-iskemi rispettivi ta’ ttestjar kif inklużi f’dan
l-Appendiċi jagħtu profil tal-proċedura li għandha tkun segwita.
Appendiċi 3a: Il-konċentrazzjoni tal-bidu tkun ta’ 0,5 mg/l
Appendiċi 3b: Il-konċentrazzjoni tal-bidu tkun ta’ 2,0 mg/l
Appendiċi 3c: Il-konċentrazzjoni tal-bidu tkun ta’ 10 mg/l
Appendiċi 3d: Il-konċentrazzjoni tal-bidu tkun ta’ 20 mg/l
Skont kemm ikun l-għadd ta’ annimali maqtulin b’mod uman jew mejta, ilproċedura tat-test issegwi l-vleġeġ indikati.

(1) Fit-tabelli li ġejjin qed issir referenza għall-GHS (Sistema Globali Armonizata ta’ Klas
sifikazzjoni u Tikkettar ta’ Kimiċi GHS). L-ekwivalenti tal-UE huwa r-Regolament (KE)
Nru 1272/2008. Fil-każ ta’ Inalazzjoni Akuta ta’ Tossiċità, ir-Regolament (KE)
Nru 1272/2008 (9) ma jimplimentax il-Kategorija 5.
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Appendiċi 3a
Tossiċità ta’ Inalazzjoni Akuta
Proċedura testwali b’konċentrazzjoni tal-bidu ta’ 0,5 mg/L/4h għall-fwar
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Appendiċi 3b
Tossiċità ta’ Inalazzjoni Akuta
Proċedura testwali b’konċentrazzjoni tal-bidu ta’ 2 mg/L/4h għall-fwar

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 813
▼M4
Appendiċi 3c
Tossiċità ta’ Inalazzjoni Akuta
Proċedura testwali b’konċentrazzjoni tal-bidu ta’ 10 mg/L/4h għall-fwar
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Appendiċi 3d
Tossiċità ta’ Inalazzjoni Akuta
Proċedura testwali b’konċentrazzjoni tal-bidu ta’ 20 mg/L/4h għall-fwar
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Appendiċi 4
Proċedura

li għandha tkun segwita minn kull waħda
konċentrazzjonijiet tal-bidu għal aerosols (mg/l/4h)

mill-

Rimarki ġenerali (1)
Għal kull konċentrazzjoni tal-bidu, l-iskemi rispettivi ta’ ttestjar kif inklużi f’dan
l-Appendiċi jagħtu profil tal-proċedura li għandha tkun segwita.
Appendiċi 4a: Il-konċentrazzjoni tal-bidu tkun ta’ 0,05 mg/l
Appendiċi 4b: Il-konċentrazzjoni tal-bidu tkun ta’ 0,5 mg/l
Appendiċi 4c: Il-konċentrazzjoni tal-bidu tkun ta’ 1 mg/l
Appendiċi 4d: Il-konċentrazzjoni tal-bidu tkun ta’ 5 mg/l
Skont kemm ikun l-għadd ta’ annimali maqtulin b’mod uman jew mejta, ilproċedura tat-test issegwi l-vleġeġ indikati.

(1) Fit-tabelli li ġejjin qed issir referenza għall-GHS (Sistema Globali Armonizata ta’ Klas
sifikazzjoni u Tikkettar ta’ Kimiċi GHS). L-ekwivalenti tal-UE huwa r-Regolament (KE)
Nru 1272/2008. Fil-każ ta’ Inalazzjoni Akuta ta’ Tossiċità, ir-Regolament (KE)
Nru 1272/2008 (9) ma jimplimentax il-Kategorija 5.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 816
▼M4
Appendiċi 4a
Tossiċità ta’ inalazzjoni akuta
Proċedura testwali b’konċentrazzjoni tal-bidu ta’ 0,05 mg/L/4h
għall-fwar
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Appendiċi 4b
Tossiċità ta’ inalazzjoni akuta
Proċedura testwalib’konċentrazzjonital-bidu ta’ 0,5 mg/L/4h għallaerosoli
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Appendiċi 4c
Tossiċità ta’ inalazzjoni akuta
Proċedura testwalib’konċentrazzjonital-bidu ta’ 1 mg/L/4h għall- aerosoli
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Appendiċi 4d
Tossiċità ta’ inalazzjoni akuta
Proċedura testwali b’konċentrazzjoni tal-bidu ta’ 5 mg/L/4h g ħallaerosoli
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B.53. STUDJU DWAR IN-NEWROTOSSIĊITÀ TAL-IŻVILUPP
INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-Linja Gwida dwar it-Testi
jiet (TG) tal-OECD Nru 426 (2007). F'Ġunju 1995 f'Kopenħagen, Grupp ta'
Ħidma tal-OECD dwar it-Tossiċità Riproduttiva u tal-Iżvilupp tħaddet dwar
il-ħtieġa li jiġu aġġornati l-linji gwida eżistenti tal-OECD dwar it-testijiet
għat-tossiċità riproduttiva u tal-iżvilupp, u l-iżvilupp ta' linji gwida ġodda
għall-punti aħħarin li għadhom mhumiex koperti (1). Il-grupp ta' ħidma
rrakkomanda li l-linja gwida dwar it-testijiet għan-newrotossiċità tal-iżvi
lupp għandhom jinkitbu fuq il-bażi ta' linja gwida tal-EPA tal-Istati Uniti, li
minn dak iż-żmien 'l hawn ġiet riveduta (2). F'Ġunju 1996, saret it-tieni
laqgħa ta' konsultazzjoni f'Kopenħagen biex is-Segretarjat jiġi pprovdut bi
gwida fuq ir-riżultat ta' linja gwida ġdida dwar it-testijiet dwar in-newro
tossiċità tal-iżvilupp, inklużi l-elementi ewlenin, eż., dettalji dwar l-għażla
tal-ispeċi ta' annimal, il-perjodu ta' dożaġġ, il-perjodu ta' ttestjar, il-punti
aħħarin li għandhom jiġu vvalutati, u l-kriterji għall-evalwazzjoni tar-riżul
tati. Fl-1998 ġiet ippubblikata linja gwida tal-Istati Uniti dwar valutazzjoni
tar-riskju ta' newrotossiċità (3). F'Ottubru 2000 l-ewwel saret Laqgħa ta'
Konsultazzjoni tal-Esperti tal-OECD u mbagħad wara sar Workshop talIstitut tax-Xjenza tar-Riskji tal-ILSI u fl-2005 saret laqgħa ta' konsultazzjoni
tal-esperti f'Tokjo. Dawn il-laqgħat saru biex jiġu diskussi l-kwistjonijiet
xjentifiċi u tekniċi relatati mal-linja gwida kurrenti dwar it-testijiet u rrakkomandazzjonijiet mil-laqgħat (4)(5)(6)(7) ġew ikkunsidrati fl-iżvilupp
ta' dan il-metodu ta' ttestjar. Iktar informazzjoni dwar il-kondotta, l-inter
pretazzjoni u t-terminoloġija użata għal dan il-metodu ta' ttestjar tista'
tinkiseb mid-Dokumenti ta' Gwida tal-OECD Nru 43 dwar l-“Ittestjar u lValutazzjoni tat-Tossiċità Riproduttiva” (8) u Nru 20 dwar l-“Ittestjar tanNewrotossiċità”(9).

KUNSIDERAZZJONIJIET INIZJALI
2.

Hemm numru ta' sustanzi kimiċi li huma magħrufin li jipproduċu effetti
newrotossiċi tal-iżvilupp fil-bniedem u speċi oħrajn (10)(11)(12)(13). Iddeterminazzjoni tal-potenzjal għan-newrotossiċità tal-iżvilupp jaf tkun
meħtieġa biex jiġu vvalutati u evalwati l-karatteristiċi tossiċi ta' sustanza
kimika. L-istudji dwar in-newrotossiċità tal-iżvilupp huma mfasslin sabiex
jipprovdu dejta, inklużi karatterizzazzjonijiet tar-rispons għad-doża, dwar leffetti funzjonali u morfoloġiċi potenzjali fuq is-sistema nervuża fi żvilupp
tal-ulied li jistgħu jfeġġu minn esponiment fl-utru u kmieni fil-ħajja.

3.

Studju dwar in-newrotossiċità tal-iżvilupp jista' jsir bħala studju separat,
inkorporat fi studju dwar it-tossiċità riproduttiva u/jew dwar in-newrotissi
ċità fl-adulti (eż.,, il-metodi ta' ttestjar B.34 (14), B.35 (15), B.43 (16)), jew
jiżdied ma' studji dwar it-tossiċità tal-iżvilupp qabel it-twelid (eż., il-metodu
ta' ttestjar B.31 (17)). Meta l-istudju dwar in-newrotossiċità tal-iżvilupp
ikun inkorporat fi ħdan jew ikun marbut ma' studju ieħor, importanti li
tinżamm l-integrità taż-żewġ tipi ta' studju. L-ittestjar kollu għandu jikkon
forma mal-leġiżlazzjoni applikabbli jew il-linji gwida tal-gvern u istituzzjo
nali għall-użu ta' annimali tal-laboratorju fir-riċerka (eż., 18).

4.

Il-laboratorju tat-testijiet għandu jqis l-informazzjoni kollha għad-dispożiz
zjoni dwar is-sustanza kimika tat-test qabel ma jagħmel l-istudju. It-tali
informazzjoni ser tinkludi l-identità u l-istruttura tas-sustanza kimika; ilproprjetajiet fiżikokimiċi tagħha; ir-riżultati ta' kwalunkwe test ieħor in
vitro jew in vivo dwar it-tossiċità fuq is-sustanza kimika; dejta tossikoloġika
dwar sustanzi kimiċi strutturalment relatati; u l-użu/i antiċipat(i) tas-sustanza
kimika. Din l-informazzjoni hija neċessarja biex dawk kollha kkonċernati
jkunu ssodisfati li t-test huwa rilevanti għall-protezzjoni tas-saħħa talbniedem, u ser tgħin fl-għażla ta' doża ta' bidu xierqa.
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IL-PRINĊIPJU TAT-TEST
5.

Is-sustanza kimika tat-test tingħata lill-annimali matul it-tqala u t-treddigħ.
L-ommijiet jiġu ttestjati biex jiġu vvalutati l-effetti f'nisa tqal u li qed
ireddgħu u dan jista' jipprovdi wkoll informazzjoni komparattiva (ommijiet
versus ulied). L-ulied jingħażlu b'mod aleatorju minn fost il-boton għal
evalwazzjoni tan-newrotossiċità. L-evalwazzjoni tikkonsisti f'osservazzjoni
jiet biex jiġu identifikati anormalitajiet grossi fis-sistema newroloġika jew
fl-imġiba, inkluża l-valutazzjoni tal-iżvilupp fiżiku, l-ontoġenija tal-imġiba,
l-attività motorja, il-funzjoni motorja u sensorjali, u t-tagħlim u l-memorja;
u l-evalwazzjoni tal-piżijiet tal-moħħ u n-newropatoloġija matul l-iżvilupp
ta' wara t-twelid u l-fażi adulta.

6.

Meta l-metodu ta' ttestjar jitwettaq bħala studju separat, jistgħu jintużaw
annimali disponibbli addizzjonali f'kull grupp għal proċeduri speċifiċi rela
tati man-newromġiba, in-newropatoloġija, in-newrokimika jew l-elettrofiż
joloġija li jitstgħu jżidu mad-dejta miksuba mill-analiżijiet rakkomandati
minn dan il-metodu ta' ttestjar (16)(19)(20)(21). Il-proċeduri supplimentari
jistgħu jkunu partikolarment utli meta osservazzjoni empirika, effetti anti
ċipati, jew mekkaniżmu/modalità ta' azzjoni jindikaw tip speċifiku ta'
newrotossiċità. Dawn il-proċeduri supplimentali jistgħu jintużaw fl-ommijiet
kif ukoll fil-frieħ. Barra minn hekk, proċeduri ex vivo jew in vitro jistgħu
jintużaw ukoll, diment li dawn il-proċeduri ma jibdlux l-integrità tal-proċe
duri in vivo.

TĦEJJIJIET GĦAT-TEST
L-għażla tal-ispeċi tal-annimali
7.

L-ispeċi ppreferuta għat-test hija l-far; jistgħu jintużaw speċijiet oħrajn meta
jkunu xierqa. Madankollu, il-jiem ta' tqala u ta' wara t-twelid speċifikati
f'dan il-metodu ta' ttestjar huma speċifiċi għal razez użati spiss ta' firien, u
għandhom jingħażlu jiem komparabbli jekk tintuża speċi differenti jew
razza mhux tas-soltu. L-użu ta' speċijiet oħrajn għandu jkun iġġustifikat
fuq il-bażi ta' dejta tossikoloġika, farmakokinetika, u/jew oħra. Il-ġustifikaz
zjoni għandha tinkludi d-disponibilità ta' valutazzjonijiet tan-newromġiba u
n-newropatoloġija ta' wara t-twelid speċifiċi għall-ispeċijiet. Jekk kien
hemm test preċedenti li qajjem tħassib, għandhom jiġu kkunsidrati l-ispe
ċi/ir-razza li qajmu tħassib. Minħabba l-attributi ta' prestazzjoni li jvarjaw
ta' razez ta' firien differenti, għandu jkun hemm evidenza li r-razza magħ
żula sabiex tintuża għandha fekondità u risponsività adegwati. L-affidabilità
u s-sensittività ta' speċijiet oħrajn biex tiġi identifikata newrotossiċità taliżvilupp għandhom jiġu dokumentati.

Kundizzjonijiet tal-post tat-trobbija u tal-għalf
8.

It-temperatura fil-kamra tal-annimali tal-esperimenti għandha tkun 22 ±
3 °C. Filwaqt li l-umdità relattiva għandha tkun tal-inqas 30 % u idealment
ma taqbiżx is-70 % minbarra matul it-tindif tal-kamra, il-mira għandha tkun
50-60 %. Id-dawl għandu jkun artifiċjali, b'sekwenza ta' 12-il siegħa dawl,
12-il siegħa dlam. Huwa possibbli wkoll li jinqeleb iċ-ċiklu tad-dawl qabel
it-tgħammir u għad-durata tal-istudju, sabiex isiru valutazzjonijiet tal-punti
aħħarin funzjonali u tal-imġiba matul il-perjodu mudlam (taħt dawl aħmar),
jiġifieri fil-ħin li matulu normalment l-annimali jkunu attivi (22).
Kwalunkwe bidla fiċ-ċiklu tad-dawl-dlam għandha tinkludi ħin adegwat
biex dan iċ-ċiklu jindera ħalli l-annimali jkunu jistgħu jadattaw għaċċiklu l-ġdid. Għall-għalf, jistgħu jintużaw dieti konvenzjonali tal-laboratorju
bi provvista bla limitu ta' ilma tajjeb għax-xorb. It-tip ta' ikel u ilma għandu
jiġi rrapportat u t-tnejn li huma għandhom jiġu analizzati għal kontaminanti.
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9.

L-annimali jistgħu jitqiegħdu f'post waħedhom jew f'gaġġa fi gruppi żgħar
tal-istess sess. Il-proċeduri ta' tgħammir għandhom jitwettqu f'gaġeġ adattati
għall-iskop. Wara evidenza ta' kopulazzjoni jew mhux iktar minn 15-il jum
ta' tqala, l-annimali mgħammrin għandhom jitqiegħdu f'gaġeġ separati
f'gaġeġ tal-ħlas jew tal-maternità. Il-gaġeġ għandhom jiġu rranġati b'tali
mod li jkunu minimizzati l-effetti possibbli minħabba l-pożizzjoni talgaġġa. L-annimali nisa mgħammrin għandhom jingħataw materjal tat-tibjit
xieraq u definit meta jkunu waslu biex iwelldu. Huwa magħruf b'mod
ġenerali li tqandil mhux kif suppost jew stress matul it-tqala jista' jirriżulta
f'riżultati avversi, inkluż korriment jew żvilupp alterat tal-fetu u wara ttwelid. Bħala protezzjoni kontra telf ta' feti minħabba fatturi li mhumiex
relatati mal-kura, l-annimali għandhom jitqandlu bir-reqqa matul it-tqala, u
għandu jiġi evitat stress minn fatturi esterni bħal storbju żejjed fuq barra.

Tħejjija tal-annimali
10.

Għandhom jintużaw annimali b'saħħithom, li draw il-kundizzjonijiet tallaboratorju u li ma kinux soġġetti għal proċeduri sperimentali fl-imgħoddi,
sakemm l-istudju ma jkunx inkorporat fi studju ieħor (ara l-paragrafu 3). Lannimali tat-test għandhom jiġu karatterizati għall-ispeċi, ir-razza, is-sors,
is-sess, il-piż u l-età. Kull annimal għandu jkun assenjat u jiġi mmarkat
b'numru uniku ta' identifikazzjoni. Sa fejn dan ikun prattikabbli, l-annimali
tal-gruppi kollha tat-test għandhom ikunu tal-istess piż u età u fi ħdan ilmedda normali tal-ispeċi u r-razza studjata. F'kull livell ta' doża għandhom
jintużaw annimali nisa żgħażagħ li qatt ma welldu. Aħwa ma għandhomx
jitgħammru, u għandha tinxteħet attenzjoni biex dan jiġi żgurat. Il-Jum tatTqala (GD) 0 huwa l-jum li fih ikunu osservati l-plakka vaġinali u/jew lisperma. Għandu jingħata ħin adegwat ta' akklimatizzazzjoni (eż., 2-3 ijiem)
meta jinxtraw annimali tqal minn fornitur. L-annimali tqal għandhom jiġu
assenjati b'mod ħieles minn preġudizzji fil-gruppi ta' kontroll u kura, u sa
fejn dan ikun possibbli, għandhom jitqassmu ndaqs bejn il-gruppi (eż.,
proċedura aleatorja stratifikata hija rakkomandata biex tkun ipprovduta
distribuzzjoni ndaqs fost il-gruppi kollha, bħal dik ibbażata fuq il-piż talġisem). L-annimali nisa inseminati mill-istess raġel għandhom jitqassmu
ndaqs bejn il-gruppi.

PROĊEDURA
In-numru u s-sess tal-annimali
11.

Kull grupp tat-test u ta' kontroll għandu jkun fih numru suffiċjenti ta'
annimali nisa tqal li jridu jkunu esposti għas-sustanza kimika tat-test biex
jiġi żgurat li jiġi prodott numru suffiċjenti ta' ulied għal evalwazzjoni tannewrotossiċità. Huwa rakkomandat totali ta' 20 boton f'kull livell ta' doża.
Disinji tad-dożaġġ tal-grupp 'staggered' u tar-replikati huma awtorizzati jekk
jintlaħqu n-numri totali ta' boton f'kull grupp, u jekk jintużaw mudelli
statistiċi xierqa biex jagħtu kont għar-replikati.

12.

Dakinhar tal-jum wara t-twelid (PND) 4 jew qabel (il-jum tal-ħlas huwa
PND 0), id-daqs ta' kull boton għandu jkun aġġustat billi jiġu eliminati lfrieħ żejda permezz ta' għażla aleatorja biex jinħareġ daqs tal-boton
uniformi għall-frieħ kollha (23). Id-daqs tal-boton ma għandux jaqbeż iddaqs medju tal-boton għar-razza ta' rodituri użata (8-12). Il-boton għandu
jkollhom, kemm jista' jkun, numri ndaqs ta' frieħ irġiel u nisa. L-eliminaz
zjoni selettiva tal-frieħ, eż.,, fuq il-bażi tal-piż tal-ġisem, mhijiex xierqa.
Wara l-istandardizzazzjoni tal-boton (qtil għat-tnaqqis) u qabel iktar testijiet
tal-punti aħħarin funzjonali, il-frieħ individwali li huma skedati għal testijiet
ta' qabel il-ftim jew wara l-ftim għandhom jiġu identifikati b'mod uniku,
billi jintuża kwalunkwe metodu umanitarju xieraq għall-identifikazzjoni talfrieħ (eż., 24).
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L-assenjament ta' annimali għal testijiet funzjonali u tal-imġiba, piżijiet
tal-moħħ, u evalwazzjonijiet newropatoloġiċi
13.

Il-metodu ta' ttestjar jippermetti li jittieħdu diversi approċċi fir-rigward talassenjament tal-annimali esposti in utero u permezz ta' treddigħ għal testi
jiet funzjonali u tal-imġiba, maturità sesswali, determinazzjoni tal-piż talmoħħ, u evalwazzjoni newropatoloġika (25). Jistgħu jiżdiedu wkoll testijiet
oħrajn tal-funzjoni tan-newromġiba (eż., l-imġiba soċjali), in-newrokimika
jew in-newropatoloġija fuq bażi ta' każ b'każ, diment li ma tkunx kompro
messal-integrità tat-testijiet oriġinali meħtieġa.

14.

Il-frieħ jingħażlu minn kull grupp ta' doża u jiġu assenjati għal valutazzjo
nijiet tal-punti aħħarin fil-PND 4 jew wara. L-għażla tal-frieħ għandha ssir
b'tali mod li ż-żewġ sessi minn kull boton f'kull grupp ta' doża jkunu
rappreżentati ndaqs fit-testijiet kollha kemm jista' jkun. Għall-ittestjar talattività motorja, l-istess par ta' frieħ irġiel u nisa għandhom jiġu ttestjati fletajiet kollha ta' qabel il-ftim (ara l-paragrafu 35). Għat-testijiet kollha loħrajn, l-istess pari ta' annimali rġiel u nisa jew oħrajn separati jistgħu jiġu
assenjati f'testijiet tal-imġiba differenti. Frieħ differenti jistgħu jkunu
jeħtieġu li jiġu assenjati għal testijiet ta' frieħ li għadhom kif infatmu versus
adult tal-funzjoni konjittiva sabiex jiġi evitat it-tfixkil tal-effetti tal-età u ttaħriġ minn qabel f'dawk il-kejliet (26)(27). Fil-ftim (PND 21), il-frieħ li ma
jingħażlux għall-ittestjar jistgħu jinqatlu b'mod dinjituż. Kwalunkwe alteraz
zjoni fl-assenjamenti tal-frieħ għandha tiġi rrapportata. L-unità ta' kejl statis
tika għandha tkun il-boton (jew l-omm) u mhux il-grupp.

15.

Hemm modi differenti ta' kif frieħ jiġu assenjati għal-eżamijiet, testijiet
konjittivi, eżamijiet patoloġiċi ta' qabel u wara l-ftim, eċċ., (ara l-Figura
1 għad-disinn ġenerali u l-Appendiċi 1 għal eżempji ta' assenjament). Innumri minimi rakkomandati ta' annimali f'kull grupp ta' doża għal eżamijiet
ta' qabel u wara l-ftim huma kif ġejjin:

Osservazzjonijiet kliniċi u piż tal-ġisem
Osservazzjonijiet kliniċi dettaljati

L-annimali
20/sess (1/sess/boton)

Piż tal-moħħ (wara l-fissazzjoni) PND 11-22

10/sess (1/boton)

Piż tal-moħħ (mhux fissat) ~ PND 70

10/sess (1/boton)

Newropatoloġija (fissazzjoni b'immersjoni jew
b'perfusjoni) PND 11-22

10/sess (1/boton)

Newropatoloġija (fissazzjoni b'perfusjoni) PND
~70

10/sess (1/boton)

Maturità sesswali
Fażijiet oħrajn fl-iżvilupp (fakultattiva)

20/sess (1/sess/boton)
L-annimali kollha

Ontoġenija tal-imġiba

20/sess (1/sess/boton)

Attività motorja

20/sess (1/sess/boton)

Funzjoni motorja u sensorja

20/sess (1/sess/boton)

Tagħlim u memorja

10/sess (a) (1/boton)

(a) Skont is-sensittività tat-testijiet tal-funzjoni konjittiva, għandha tiġi kkunsidrata
investigazzjoni ta' numru kbir u ogħla ta' annimali, eż., sa annimal raġel wieħed
u annimal mara waħda għal kull boton (għall-assenjamenti tal-annimali ara lAppendiċi 1) (gwida ulterjuri dwar id-daqs tal-kampjun hija pprovduta fid-Doku
ment ta' Gwida tal-OECD Nru 43 (8)).
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Dożaġġ
16.

Għandhom jintużaw tal-inqas tliet livelli ta' dożi u kontroll konkurrenti. Illivelli ta' doża għandhom ikunu distanti biżżejjed biex tinħoloq gradazzjoni
tal-effetti tossiċi. Sakemm ma jkunx limitat mill-għamla fiżikokimika jew
il-proprjetajiet bijoloġiċi tas-sustanza kimika, l-ogħla livell ta' doża għandu
jingħażel bl-għan li jikkaġuna xi tossiċità materna (eż.,, sinjali kliniċi,
tnaqqis fiż-żieda fil-piż tal-ġisem (mhux iktar minn 10 %) u/jew evidenza
ta' tossiċità li tillimita d-doża f'organu fil-mira). Id-doża għolja tista' tkun
limitata għal 1 000 mg/kg/jum tal-piż tal-ġisem, b'xi eċċezzjonijiet. Pere
żempju, l-esponiment mistenni tal-bniedem tista' tindika l-bżonn li jintuża
livell ogħla ta' doża. Inkella għandhom isiru studji pilota jew studji preli
minari ta' sejbien tal-medda biex jiġi determinat l-ogħla dożaġġ li għandu
jipproduċi grad minimu ta' tossiċità materna. Jekk intwera li s-sustanza
kimika tat-test hija tossika għall-iżvilupp fi studju standard tat-tossiċità
tal-iżvilupp jew fi studju pilota, l-ogħla livell tad-doża għandu jkun iddoża massima li ma tikkaġunax tossiċità eċċessiva fl-ulied, jew mewt jew
malformazzjonijiet in utero jew neonatali, biżżejjed biex tkun prekluża
evalwazzjoni sinifikanti ta' newrotossiċità. L-inqas livell ta' doża għandu
jkollu l-għan li ma jipproduċi ebda evidenza ta' tossiċità materna jew taliżvilupp, inkluża newrotossiċità. Għandha tingħażel sekwenza dixxendenti
ta' livelli ta' doża bilgħan li jintwera kwalunkwe rispons relatat mad-doża u
Livell ta' Effett Avvers Mhux Osservat (NOAEL), jew dożi qrib il-limitu ta'
identifikazzjoni li jippermettu li tiġi determinata doża ta' riferiment. Inter
valli maqsuma fi tnejn sa erbgħa spiss ikunu ottimali sabiex jiġu stabbiliti llivelli ta' doża dixxendenti, u ż-żieda tar-raba' grupp ta' doża spiss ikun
ippreferut iktar mill-użu ta' intervalli kbar ħafna (eż., iktar minn fattur ta'
10) bejn id-dożaġġi.

17.

Il-livelli ta' doża għandhom jingħażlu filwaqt li tittieħed f'kunsiderazzjoni ddejta eżistenti kollha dwar it-tossiċità kif ukoll l-informazzjoni addizzjonali
dwar il-metaboliżmu u t-tossikokinetika tas-sustanza kimika tat-test jew
materjali relatati. Din l-informazzjoni tista' tgħin ukoll biex turi l-adegwa
tezza tal-iskeda tad-dożaġġ. Id-dożaġġ dirett tal-frieħ għandu jitqies fuq ilbażi tal-esponiment u l-informazzjoni farmakokinetika (28)(29). Għandhom
jittieħdu f'kunsiderazzjoni bir-reqqa l-benefiċċji u l-iżvantaġġi qabel ma
jsiru studji tad-dożaġġ dirett (30).

18.

Il-grupp ta' kontroll konkurrenti għandu jkun grupp ta' kontroll b'kura finta
jew grupp ta' kontroll b'veikolu jekk jintuża veikolu fl-għoti tas-sustanza
kimika. Normalment l-annimali għandhom jingħataw l-istess volum ta'
sustanzi kimiċi jew veikolu tat-test fuq bażi ta' piż tal-ġisem. Jekk jintuża
veikolu jew addittiv ieħor biex jiġi faċilitat id-dożaġġ, għandhom jittieħdu
f'kunsiderazzjoni l-karatteristiċi li ġejjin: l-effetti fuq l-assorbiment, id-distri
buzzjoni, il-metaboliżmu jew iż-żamma tas-susanza kimika tat-test; effetti
fuq il-proprjetajiet kimiċi tas-sustanza kimika tat-test li jistgħu jibdlu lkaratteristiċi tossiċi tagħha; u l-effetti fuq il-konsum ta' ikel jew ilma jew
l-istatus nutrizzjonali tal-annimali. Il-veikolu ma għandux jikkaġuna effetti
li jistgħu jfixklu l-interpretazzjoni tal-istudju u la għandu jkun tossiku għannewromġiba u lanqas ma għandu jkollu effetti fuq ir-riproduzzjoni jew liżvilupp. Għal veikoli ġodda, għandu jkun inkluż grupp ta' kontroll b'kura
finta minbarra grupp ta' kontroll bil-veikolu. L-annimali fil-grupp(i) ta'
kontroll għandhom jiġu ttrattati bl-istess mod bħall-annimali tal-grupp tattest.
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L-għoti ta' dożi
19.

Is-sustanza kimika jew il-veikolu tat-test għandhom jingħataw bl-iktar rotta
rilevanti għall-esponiment potenzjali tal-bniedem, u fuq il-bażi ta' informaz
zjoni disponibbli dwar il-metaboliżmu u d-distribuzzjoni fl-annimali tat-test.
Is-soltu, ir-rotta tal-amministrazzjoni tkun orali (eż.,gavage, djetetika,
permezz ta' ilma tax-xorb), iżda jistgħu jintużaw rotot oħrajn (eż., dermali,
teħid man-nifs) skont il-karatteristiċi u r-rotot ta' esponiment antiċipati jew
magħrufin għall-bniedem (gwida ulterjuri hija pprovduta fid-Dokument ta'
Gwida 43(8)). Għandha tkun ipprovduta ġustifikazzjoni għar-rotta tal-am
ministrazzjoni magħżula. Is-sustanza kimika tat-test għandha tingħata
kuljum bejn wieħed u ieħor fl-istess ħin tal-ġurnata.

20.

Normalment, id-doża mogħtija lil kull annimal għandha tkun ibbażata fuq liktar determinazzjoni riċenti tal-piż tal-ġisem individwali. Madankollu, meta
d-dożi jiġu aġġustati matul l-aħħar terz tat-tqala, dan għandu jsir bir-reqqa.
Jekk tiġi osservata tossiċità eċċessiva fl-ommijiet ikkurati, dawk l-annimali
għandhom jinqatlu b'mod dinjituż.

21.

Bħala minimu, is-sustanza kimika jew il-veikolu tat-test għandhom
jingħataw kuljum lil annimali nisa mgħammrin mill-ħin tal-impjant (GD
6) sat-treddigħ (PND 21), sabiex il-ħrief ikunu esposti għas-sustanza kimika
tat-test matul l-iżvilupp newroloġiku ta' qabel u wara t-twelid. L-età li fiha
jibda d-dożaġġ, u d-durata u l-frekwenza tad-dożaġġ, jistgħu jiġu aġġustati
jekk l-evidenza tappoġġja disinn sperimentali iktar rilevanti għal esponi
menti tal-bniedem. Id-durati tad-dożaġġ għandhom ikunu aġġustati għal
speċijiet oħrajn biex jiġi żgurat esponiment matul il-perjodi bikrin kollha
tal-iżvilupp tal-moħħ (jiġifieri ekwivalenti għal tkabbir tal-moħħ talbniedem ta' qabel it-twelid u kmiem wara t-twelid). Id-dożaġġ jista' jibda
mill-bidu tat-tqala (GD 0) għad li għandu jittieħed f'kunsiderazzjoni lpotenzjal li s-sustanza kimika tat-test tikkaġuna telf ta' qabel l-impjant.
Amministrazzjoni li tibda f'GD 6 tevita dan ir-riskju, iżda l-istadji ta'
żvilupp bejn GD 0 u 6 ma jkunux ikkurati. Meta laboratorju jixtri annimali
mgħammrin biż-żmien, ikun imprattiku li d-dożaġġ jinbeda minn GD 0, u
b'hekk GD 6 ikun jum ta' bidu tajjeb. Il-laboratorju tat-test għandu jfassal liskeda tad-dożaġġ skont l-informazzjoni rilevanti dwar l-effetti tas-sustanza
kimika tat-test, l-esperjenza fl-imgħoddi, u kunsiderazzjonijiet loġistiċi; dan
jista' jinkludi estensjoni tad-dożaġġ wara l-ftim. Id-dożaġġ ma għandux
iseħħ dakinhar tal-ħlas f'dawk l-annimali li ma jkunux għadhom welldu lulied tagħhom kompletament. B'mod ġenerali, huwa supponut li l-esponi
ment tal-frieħ ser isseħħ permezz tal-ħalib matern; madankollu, dożaġġ
dirett tal-frieħ għandu jiġi kkunsidrat f'dawk il-każijiet fejn hemm nuqqas
ta' evidenza ta' esponiment issuktat għall-ulied. L-evidenza tal-esponiment
kontinwu tista' tinkiseb minn eż.,, informazzjoni farmakokinetika, tossiċità
tal-ulied jew bidliet fil-bijoswieq (28).

OSSERVAZZJONIJIET
Osservazzjonijiet tal-ommijiet
22.

L-ommijiet kollha għandhom jiġu osservati bir-reqqa tal-inqas darba kuljum
fir-rigward tal-kundizzjoni tas-saħħa tagħhom, inkluża l-morbidità u lmortalità.

23.

Matul il-perjodi tal-kura u l-osservazzjoni, b'mod perjodiku għandhom isiru
osservazzjonijiet kliniċi iktar dettaljati (tal-inqas darbtejn matul il-perjodu
tad-dożaġġ fit-tqala u darbtejn matul il-perjodu ta' dożaġġ fit-treddigħ) billi
tal-inqas jintużaw għaxar ommijiet għal kull livell ta' doża. L-annimali
għandhom ikunu osservati barra l-gaġġa oriġinali minn tekniċi mħarrġin
li ma jafux bil-kura tal-annimali, billi jintużaw proċeduri standardizzati
ħalli jiġi minimizzat l-istress tal-annimali u l-preġudizzju tal-osservaturi, u
tiġi massimizzata l-affidabilità bejn l-osservaturi. Meta dan ikun possibbli,
huwa rakkomandat li l-osservazzjonijiet fi studju partikolari jsiru mill-istess
tekniku.
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24.

Il-preżenza tas-sinjali osservati għandha tiġi rreġistrata. Kull meta dan ikun
possibbli, anki l-kobor tas-sinjali osservati għandu jiġi rreġistrat. L-osser
vazzjonijiet kliniċi għandhom jinkludu, iżda ma għandhomx ikunu limitati
għal, bidliet fil-ġilda, il-pil, l-għajnejn, il-membrani mukużi, l-okkorrenza ta'
tnixxijiet, u l-attività awtonomika (eż., dmugħ, piloerezzjoni, daqs talħabba, xejra respiratorja mhux tas-soltu u/jew teħid tan-nifs bil-ħalq, u
kwalunkwe sinjal mhux tas-soltu ta' urina jew rawt).

25.

Kwalunkwe rispons mhux tas-soltu fir-rigward ta' pożizzjoni tal-ġisem,
livell ta' attività (eż., esplorazzjoni mnaqqsa jew miżjuda taż-żona standard)
u koordinazzjoni tal-moviment għandhom jiġu osservati. Bidliet fil-mixja,
(eż., imferċħa, atassja), qagħda (eż., ħotba) u r-reattività għat-tqandil, ittqegħid jew stimuli ambjentali oħrajn, kif ukoll il-preżenza ta' movimenti
kloniċi jew toniċi, konvulżjonijiet, rogħda, sterjotipi (eż.,mixmut wisq,
ċaqliq tar-ras mhux tas-soltu, tidwir ripetittiv), imġiba mhux tas-soltu (eż.,
gdim jew lagħaq eċċessiv, awtomutilazzjoni, mixi lura, tleħħin), jew
aggressjoni għandhom jiġu rreġistrati.

26.

Sinjali ta' tossiċità għandhom jiġu rreġistrati, inkluż il-jum tal-bidu, il-ħin
tal-ġurnata, il-grad, u d-durata.

27.

L-annimali għandhom jiġu ppeżati fil-ħin tad-dożaġġ tal-inqas darba filġimgħa matul l-istudju, darkinkhar jew qrib il-jum tal-ħlas, u fil-PND 21
(ftim). Għall-istudji ta' gavage, l-ommijiet għandhom jintiżnu tal-inqas darb
tejn fil-ġimgħa. Id-dożi għandhom ikunu aġġustati fil-ħin ta' kull determi
nazzjoni tal-piż tal-ġisem, kif xieraq. Il-konsum tal-ikel għandu jitkejjel kull
ġimgħa tal-inqas matul it-tqala u t-treddigħ. Il-konsum tal-ilma għandu
jitkejjel tal-inqas darba fil-ġimgħa jekk l-esponiment ikun permezz tal-prov
vista tal-ilma.

L-osservazzjonijiet fuq ulied
28.

L-ulied kollha għandhom jiġu osservati bir-reqqa tal-inqas darba kuljum
għal sinjali ta' tossiċità u għall-morbilità u l-mortalità.

29.

Matul il-perjodi tal-kura u l-osservazzjoni, għandhom isiru osservazzjonijiet
kliniċi iktar dettaljati tal-ulied. L-ulied (tal-inqas ferħ/sess/boton wieħed)
għandhom ikunu osservati minn tekniċi mħarrġin li ma jafux bil-kura talannimali, billi jużaw proċeduri standardizzati biex jiġi minimizzat il-preġu
dizzju u tiġi massimizzata l-affidabilità bejn l-osservaturi. Meta dan ikun
possibbli, huwa rakkomandat li l-osservazzjonijiet isiru mill-istess tekniku.
Bħala minimu, il-punti aħħarin deskritti fil-paragrafi 24 u 25 għandhom jiġu
ssorveljati kif xieraq għall-istadju tal-iżvilupp taħt osservazzjonijiet.

30.

Is-sinjali kollha ta' tossiċità fl-ulied għandhom ikunu rreġistrati, inkluż iljum tal-bidu, il-ħin tal-ġurnata, il-grad u d-durata.

Fażijiet fiżiċi u tal-iżvilupp
31.

Bidliet fil-fażijiet ta' żvilupp ta' qabel il-ftim (eż., ftuħ tal-pinna, ftuħ talgħajnejn, spuntar tal-inċiż) huma ferm korrelatati mal-piż tal-ġisem
(30)(31). Il-piż tal-ġisem jista' jkun l-aħjar indikatur ta' żvilupp fiżiku.
Għaldaqstant, il-kejl tal-fażijiet ta' żvilupp huwa rakkomandat biss meta
jkun hemm evidenza minn qabel ta' dawn il-punti aħħarin ser jipprovdu
informazzjoni addizzjonali. Il-puntwalità għall-valutazzjoni ta' dawn il-para
metri hija indikata fit-Tabella 1. Skont l-effetti antiċipati, u r-riżultati talkejliet inizjali, jista' jkun rakkomandabbli li jiżdiedu punti tal-ħin addizz
jonali jew li l-kejliet isiru fi stadji oħrajn tal-iżvilupp.
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32.

Huwa rakkomandat li tintuża l-età ta' wara l-att sesswali minflok l-età ta'
wara t-twelid meta jiġi vvalutat l-iżvilupp fiżiku (33). Jekk il-frieħ jiġu
ttestjati dakinhar tal-ftim, huwa rakkomandat li dan l-ittestjar isir qabel ilftim propju biex jiġi evitat effett ta' konfużjoni mill-istress marbut mal-ftim.
Barra minn hekk, kwalunkwe ttestjar ta' wara l-ftim tal-frieħ ma għandux
iseħħ matul il-jumejn ta' wara l-ftim.

Tabella 1
Il-puntwalità tal-valutazzjoni tal-fażijiet fiżiċi u tal-iżvilupp, u punti aħħarin funzjona
li/tal-imġiba (a)
Perjodi tal-Età
Qabel il-ftim (b)

Adolexxenza (b)

Żgħażagħ (b)

fil-ġimgħa (c)

tal-inqas kull
ġimgħatejn

tal-inqas kull
ġimgħatejn

Punti Aħħarin

Fażijiet fiżiċi u tal-iżvilupp
Piż tal-Ġisem u Osservaz
zjonijiet Kliniċi
Piż tal-moħħ

PND 22 (d)

fit-terminazzjoni

Newropatoloġija

PND 22 (d)

fit-terminazzjoni

Maturità sesswali
Fażijiet
oħrajn
iżvilupp (e)

tal-

—

kif xieraq

—

kif xieraq

—

—

Punti aħħarin funzjonali/tal-imġiba
Ontoġenija tal-imġiba

Tal-inqas żewġ
kejliet

Attività motorja (inkluża ddrawwa)

1–3 darbiet (f)

—

darba

—

darba

darba

—

darba

darba

Funzjoni
sensorjali

motorja

Tagħlim u memorja

u

(a) Din it-tabella tippreżenta n-numru minimu ta' drabi meta għandhom isiru l-kejliet. Skont l-effetti
antiċipati, u r-riżultati tal-kejliet inizjali, jista' jkun rakkomandabbli li jiżdiedu punti ta' żmien addizz
jonali (eż., annimali mdaħħlin fl-età) jew li jitwettqu l-kejliet fi stadji oħrajn tal-iżvilupp.
(b) Huwa rakkomandat li l-frieħ ma jiġux ittestjati matul il-jumejn wara l-ftim (ara l-paragrafu 31). Letajiet rakkomandati għall-ittestjar adoloxxenti huma: tagħlim u memorja = PND 25 ± 2; funzjoni
motorja u sensorjali = PND 25 ± 2. Etajiet rakkomandati għall-ittestjar ta' żgħażagħ huma PND 60-70.
(c) Il-piżijiet tal-ġisem għandhom jitkejlu tal-inqas darbtejn fil-ġimgħa meta l-frieħ jiġu dożati direttament
għall-aġġustament tad-dożi fi żmien ta' żieda rapida fil-piż tal-ġisem.
(d) Il-piżijiet tal-ġisem u n-newropatoloġija jistgħu jiġu vvalutati f'xi żmien li jiġi qabel (eż., PND 11),
jekk xieraq (ara l-paragrafu 39).
(e) Fażijiet oħrajn tal-iżvilupp minbarra l-piż tal-ġisem (eż., ftuħ tal-għajnejn) għandhom jiġu rreġistrati
meta xieraq (ara l-paragrafu 31).
(f) Ara l-paragrafu 35.

33.

Il-ħrief ħajjin għandhom jingħaddu u jitqassmu skont is-sess eż., permezz
ta' spezzjoni viżwali jew kejl tad-distanza anoġenitali (34)(35), u kull ferħ fi
ħdan boton għandu jintiżen b'mod individwali fit-twelid jew ftit wara, talinqas darba fil-ġimgħa matul it-treddigħ, u tal-inqas darba kull ġimgħatejn
wara. Meta tiġi evalwata l-maturità sesswali, l-età u l-piż tal-ġisem talannimal meta sseħħ patenza vaġinali (36) jew separazzjoni preputjali (37)
għandhom jiġu ddeterminati għal tal-inqas annimal raġel wieħed u annimal
mara wieħed għal kull boton.
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Ontoġenija tal-imġiba
34.

L-ontoġenija tal-imġibiet magħżulin għandha titkejjel f'tal-inqas ferħ/sess/
boton wieħed matul il-perjodu tal-età xieraq, bl-istess frieħ li jintużaw filjiem kollha tat-test għall-imġibiet kollha vvalutati. Il-jiem tal-kejl għandhom
jitqassmu b'mod regolari tul dak il-perjodu biex tiġi definita l-bidla normali
jew dik relatata mal-kura fl-ontoġenija ta' dik l-imġiba (38). Dawn li ġejjin
huma xi eżempji ta' mġibiet li tista' tiġi vvalutata l-ontoġenija tagħhom:
rifless sabiex l-annimal iqum fuq saqajh, ġeotassi negattiva u attività
motorja (38)(39)(40).

L-attività motorja
35.

L-attività motorja għandha tiġi ssorveljata (41)(42)(43)(44)(45) matul ilperjodi ta' età ta' qabel il-ftim u tal-adultezza. Għall-ittestjar fil-ħin talftim, ara l-paragrafu 32. Is-sessjoni tat-test għandha tkun twila biżżejjed
biex tintwera drawwa bejn is-sessjonijiet għal kontrolli mhux ikkurati. Lużu tal-attività motorja biex tiġi vvalutata l-ontoġenija tal-imġiba huwa ferm
rakkomandat. Jekk jintuża bħala test tal-ontoġenija tal-imġiba, f'dak il-każ littestjar għandu juża l-istess annimali għas-sessjonijiet kollha tat-test ta'
qabel il-ftim. L-ittestjar għandu jkun spiss biżżejjed biex tiġi vvalutata lontoġenija tad-drawwa fi ħdan is-sessjoni (44). Dan jista' jkun jeħtieġ tliet
perjodi ta' żmien jew iktar qabel, u inkluż, il-jum tal-ftim (eż., PND 13, 17,
21). L-ittestjar tal-istess annimali, jew sħab tal-boton, għandu jseħħ f'età
adulta qrib tmiem l-istudju (eż., PND 60-70). L-ittestjar f'jiem addizzjonali
jista' jsir kif ikun hemm bżonn. L-attività motorja għandha tiġi ssorveljata
permezz ta' apparat awtomatizzat li jrireġistra l-attività li għandu jkun
kapaċi jidentifika kemm żidiet kif ukoll tnaqqisijiet fl-attività (jiġifieri atti
vità bażi kif imkejla mill-istrument ma għandhiex tkun baxxa wisq tant li
tipprekludi l-identifikazzjoni ta' tnaqqsijiet, u lanqas għolja wisq tant li
tipprekludi l-qbid ta' żidiet fl-attività). Kull strument għandu jiġi ttestjat
permezz ta' proċeduri standard biex tkun żgurata, kemm jista' jkun, l-affi
dabilità tal-operazzjoni bejn apparati u fost il-jiem. Kemm jista' jkun, ilgruppi tal-kura għandhom jiġu bbilanċjati bejn l-istrumenti. Kull annimal
għandu jiġi ttestjat b'mod individwali. Il-gruppi tal-kura għandhom ikunu
kontrobilanċjati bejn ħinijiet tat-test biex tiġi evitata konfużjoni permezz
tar-ritmi ċirkadjani tal-attività. Għandhom isiru sforzi biex jiġi żgurat li lvarjazzjonijiet fil-kundizzjonijiet tat-test huma minimi u mhumiex sistema
tikament relatati mal-kura. Fost il-varjabbli li jistgħu jaffettwaw afna miżuri
tal-imġiba, inkluża l-attività motorja, hemm il-livell tal-ħoss, id-daqs u lforma tal-gaġġa tat-test, it-temperatura, l-umdità relattiva, il-kundizzjonijiet
tad-dawl, l-irwejjaħ, l-użu tal-gaġġa oriġinali jew gaġġa tat-test ġdida u
distrazzjonijiet ambjentali.

Il-funzjoni motorja u sensorjali
36.

Il-funzjoni motorja u sensorjali għandha tiġi analizzata f'dettall tal-inqas
darba għall-perjodu adoloxxenti u darba matul il-perjodu taż-żgħożija
(eż., PND 60-70). Għall-ittestjar fi żmien il-ftim, ara l-paragrafu 32.
Għandu jsir ittestjar suffiċjenti biex jiġi żgurat kampjunar kwantitattiv
adegwat tal-modalitajiet sensorjali (eż., somatosensorjali, vestibulari) u lfunzjonijiet motorji (eż.,saħħa, koordinazzjoni). Ftit eżempji ta' testijiet
għall-funzjoni motorja u sensorjali huma rispons għal forza (46), rifless
biex l-annimal iqum fuq saqajh (47)(48), drawwa ta' qatgħa awditorja
(40)(49)(50)(51)(52)(53)(54), u potenzjali evokati (55).
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Testijiet tat-tagħlim u tal-memorja
37.

Għandu jsir test tat-tagħlim u l-memorja assoċjattivi wara l-ftim (eż.,, 25 ±
2 jum) u għal żgħażagħ (PND 60 u iktar). Għall-ittestjar fi żmien il-ftim,
ara l-paragrafu 32. L-istess test(ijiet) jew oħrajn separati jistgħu jintużaw
f'dawn iż-żewġ stadji tal-iżvilupp. Jista' jkun hemm xi flessibilità fl-għażla
tat-test(ijiet) għat-tagħlim u l-memorja f'firien li jkunu għadhom kif infatmu
u adulti. Madankollu, it-test(ijiet) għandhom jitfasslu b'tali mod li jisso
disfaw żewġ kriterji. L-ewwel nett, it-tagħlim għandu jiġi vvalutat jew
bħala bidla fuq bosta provi jew sessjonijiet ripetuti ta' tagħlim, jew, f'testi
jiet li jinvolvu prova waħda, b'referenza għal kundizzjoni li tivverifika
hemmx effetti mhux assoċjattivi tal-esperjenza ta' taħriġ. It-tieni, it-test(ijiet)
għandu jinkludi xi kejl tal-memorja (tat-terminu qasir jew fit-tul) minbarra
t-tagħim oriġinali (kisba), iżda dan il-kejl tal-memorja ma jistax ikun irrap
portat fin-nuqqas ta' miżura ta' kisba miksuba mill-istess test. Jekk it-test(i
jiet) tat-tagħlim u l-memorja juri/u effett tas-sustanza kimika tat-test, jistgħu
jiġu kkunsidrati testijiet addizzjonali biex jiġu evitati interpretazzjonijiet
alternattivi bbażati fuq alterazzjonijiet fil-kapaċitajiet sensorjali, motivazzjo
nali u/jew motorji. Minbarra dawn iż-żewġ kriterji ta' hawn fuq, huwa
rakkomandat li t-test tat-tagħlim u l-memorja jingħażel fuq il-bażi tas-sensit
tività murija tiegħu għall-klassi tas-sustanza kimika investigata, jekk it-tali
informazzjoni tkun disponibbli fit-tagħrif. Fin-nuqqas ta' din l-informaz
zjoni, eżempji ta' testijiet li jistgħu jsiru biex jiġu ssodisfati -kriterji ta'
hawn fuq jinkludu: evitar passiv (43)(56)(57), tlaqqigħ ittardjat mal-pożiz
zjoni għall-far adult (58) u għall-far tarbija (59), il-kundizzjonament olfattiv
(43)(60), il-labirint fl-ilma ta' Morris (61)(62)(63), il-labirint ta' Biel jew
Cincinnati (64)(65), il-labirint b'fetħiet radjali (66), il-labirint T (43), u lkisba u ż-żamma ta' mġiba kkontrollata minn skeda (26)(67)(68). Hemm
testijiet addizzjonali deskritti fit-tagħrif dwar firien li jkunu għadhom kif
infatmu (26)(27) u firien adulti (19)(20).

Awtopsja
38.

L-annimali materni jistgħu jiġu ewtanizzati wara l-ftim tal-ulied.

39.

L-evalwazzjoni newropatoloġika tal-ulied ser issir billi jintużaw tessuti
minn annimali maqtulin b'mod dinjituż fil-PND 22 jew f'punt ta' żmien
qabel bejn PND 11 u PND 22, kif ukoll fi tmiem l-istudju. Għal ulied
maqtulin sal-PND 22, għandhom jiġu evalwati t-tessuti tal-moħħ; għal
annimali maqtulin fit-tmiem, għandhom jiġu evalwati kemm it-tessuti tassistema nervuża ċentrali (CNS) kif ukoll it-tessuti tas-sistema nervuża peri
ferali (PNS). L-annimali maqtulin fil-PND 22 jew qabel jistgħu jiġu fissati
jew permezz ta' immersjoni jew perfużjoni. L-annimali maqtulin fi tmiem listudju għandhom jiġu fissati permezz ta' perfużjoni. L-aspetti kollha tattħejjija tal-kampjuni ta' tessut, mill-perfużjoni tal-annimali sad-dissezzjoni
tal-kampjuni tat-tessuti, l-ipproċessar tat-tessuti, u t-tilwin tas-slides
għadhom iħaddmu disinn kontrobilanċjat b'tali mod li kull lott ikun fih
kampjuni rappreżentattivi minn kull grupp ta' doża. Tista' tinstab gwida
addizzjonali dwar in-newropatoloġija fid-Dokument ta' Gwida tal-OECD
Nru. 20(9), ara wkoll (103).

L-ipproċessar ta' kampjuni tat-tessuti
40.

Għandha tittieħed nota tal-anormalitajiet grossi kollha li jidhru fi żmien innekropsija. Il-kampjuni tat-tessut meħudin għandhom jirrappreżentaw irreġjuni l-kbar kollha tas-sistema nervuża. Il-kampjuni tat-tessut għandhom
jinżammu b'mod fissattiv xieraq u jiġu pproċessati skont protokolli standar
dizzati ppubblikati dwar l-istoloġija (69)(70)(71)(103). L-impjantazzjoni talparaffina hija aċċettabbli għal tessuti tas-CNS u l-PNS, iżda l-użu ta' ożmju
wara l-fissazzjoni, flimkien ma' impjantazzjoni tal-eposside, jista' jkun
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xieraq meta jkun hemm bżonn ta' grad ogħla ta' riżoluzzjoni (eż.,għal nervi
periferali meta tkun suspettata newropatija periferali u/jew anaiżi morfome
trika tan-nervi periferali). It-tessut tal-moħħ miġbur għal analiżi morfome
trika għandu jiġi impjantat fil-midjums xierqa fil-livelli tad-doża kollha flistess ħin sabiex jiġu evitati oġġetti li jiċkienu li jistgħu jkunu assoċjati ma'
ħażna mtawla f'fissattiv (6).

Eżami newropatoloġiku
41.

L-iskopijiet tal-eżami kwalitattiv huma:

(i) li jidentifika reġjuni fis-sistema nervuża li jesibixxu evidenza ta' alte
razzjonijiet newropatoloġiċi;

(ii) li jidentifika tipi ta' alterazzjonijiet newropatoloġiċi li jirriżultaw minn
esponiment għas-sustanza kimika tat-test; u

(iii) li jiddetermina l-medda tas-severità tal-alterazzjonijiet newropatoloġiċi.

It-taqsimiet istoloġiċi rappreżentattivi mill-kampjuni tat-tessut għandhom
jiġu eżaminati bil-mikroskopju minn patoloġista mħarreġ kif xieraq għal
evidenza ta' alterazzjonijiet newropatoloġiċi. L-alterazzjonijiet newropatolo
ġiċi kollha għandhom jiġu assenjati grad suġġettiv li jindika s-severità.
Tilwin b'ematossilina u eosina jista' jkun biżżejjed biex jiġu evalwati taqsi
miet tal-moħħ minn annimali maqtulin b'mod dinjituż fil-PND 22, jew
qabel. Madankollu, tilwin tal-mjelin (eż.,, luxol fast blue/cresyl violet) u
tilwin lewn il-fidda (eż., tilwin ta' Bielschowsky jew Bodians) huma rakko
mandati għat-taqsimiet tat-tessuti tas-CNS u l-PNS minn annimali maqtulin
fi tmiem l-istudju. Soġġetti għall-ġudizzju professjonali tal-patoloġista u ttip ta' alterazzjonijiet osservati, tilwin ieħor jista' jitqies xieraq biex jiġu
identifikati u kkaratterizzati tipi partikolari ta' alterazzjonijiet (eż., proteina
aċidika fibrillari glijali (GFAP) jew istokimika tal-lektina biex jiġu vvalutati
alterazzjonijiet glijali u mikroglijali (72), fluoro-jade biex tiġi identifikata
nekrożi (73)(74), jew tilwin tal-fidda speċifiku għad-deġenerazzjoni newrali
(75)).

42.

Għandha ssir evalwazzjoni morfometrika (kwantitattiva) peress li din iddejta tista' tgħin fl-identifikazzjoni ta' effett relatat mal-kura u hija utli flinterpretazzjoni tad-differenzi relatati mal-kura fil-piż tal-moħħ jew ilmorfoloġija (76)(77). It-tessut nervuż għandu jiġi kampjunat u jitħejja
biex tkun tista' ssir evalwazzjoni morfometrika. L-evalwazzjonijiet morfo
metriċi jistgħu jinkludu eż., kejliet lineari jew areali ta' reġjuni speċifiċi talmoħħ (78). Kejliet lineari jew areali jeħtieġu l-użu ta' taqsimiet omologi
magħżulin bir-reqqa fuq il-bażi ta' punti referenzjarji mikroskopiċi affi
dabbli (6). Tista' tintuża l-istereoloġija biex jiġu identifikati effetti relatati
mal-kura fuq parametri bħall-volum jew in-numru ta' ċelloli għal reġjuni
newroanatomiċi speċifiċi (79)(80)(81)(82)(83)(84).

43.

L-imħuħ għandhom jiġu eżaminati għal kwalunkwe evidenza ta' alterazzjo
nijiet newropatoloġiċi relatati mal-kura u għandhom jittieħdu kampjuni
adegwati mir-reġjuni ewlenin kollha tal-moħħ (eż., il-basal olfattivi, ilkortiċi ċerebrali, l-ippokampu, il-gangliji tal-bażi, it-talamu, l-ipotalamu,
il-meżenċefalu (tektum, tegmentum, u pendunkuli ċerebrali), il-pont, ilmedulla tawwalija, iċ-ċervellett) biex jiġi żgurat eżami dettaljat. Importanti
li t-taqsimiet għall-annimali kollha jittieħdu fl-istess pjan. F'adulti maqtulin
b'mod dinjituż fi tmiem l-istudju, għandhom jittieħdu kampjuni mit-taqsi
miet rappreżentattivi tas-sinsla tad-dahar u l-PNS. Iż-żoni eżaminati
għandhom jinkludu l-għajn bin-nerv ottiku u r-retina, is-sinsla tad-dahar
fin-nefħiet ċervikali u lombari, il-fibri tal-għeruq dorsali u ventrali, innerv xjatiku prossimali, in-nerv tat-tibja prossimali (fl-irkoppa), u l-għeruq
tal-muskolu tal-pexxul tan-nerv tat-tibja. It-taqsimiet tas-sinsla tad-dahar u
tan-nerv periferali għandhom jinkludu kemm it-taqsimiet djagonali jew
trasversali kif ukoll lonġitudinali.
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44.

L-evalwazzjoni newropatoloġika għandha tinkludi eżami għal indikazzjoni
jiet ta' ħsara tal-iżvilupp fis-sistema nervaża (6)(85)(86)(87)(88)(89),
minbarra l-alterazzjonijiet ċellolari (eż., vakwolazzjoni newronali, deġenraz
zjoni, nekrożi) u bidliet fit-tessut (eż., glijożi, infiltrazzjoni lewkoċitika,
formazzjoni ċistika). F'dan ir-rigward, importanti li l-effetti relatati malkura jiġu distinti minn avvenimenti normali tal-iżvilupp li jkunu magħrufin
li jseħħu fi stadju tal-iżvilupp li jikkorrispondi għall-ħin tas-sagrifiċċju (90).
L-eżempji ta' alterazzjonijiet sinifikanti li jindikaw ħsara tal-iżvilupp jink
ludu, iżda mhumiex limitati għal:
— alterazzjonijiet fid-daqs jew il-forma gross tal-basal olfattivi, iċ-ċerebru
jew iċ-ċervellett,
— alterazzjonijiet fid-daqs relattiv tal-bosta reġjuni tal-moħħ, inklużi tnaq
qisijiet jew żidiet fid-daqs tar-reġjuni li jirriżultaw mit-telf jew il-persis
tenza ta' popolazzjonijiet normalment temporanji ta' ċelloli jew projez
zjonijiet assonali (eż., saff ġerminali estern jew ċervellett, corpus
callosum),
— alterazzjonijiet fil-proliferazzjoni, il-migrazzjoni, u d-differenzazzjoni,
kif indikat miż-żoni ta' apoptożi jew nekrożi eċċessiva, għoqiedi jew
popolazzjonijiet mifruxin ta' newroni ektopiċi, diżorjentati jew malfor
mati jew alterazzjonijiet fid-daqs releattiv tal-bosta saffi ta' strutturi
kortikali,
— alterazzjonijiet fil-mudelli ta' mjelinazzjoni, inkluż tnaqqis ġenerali fiddaqs jew tilwin alterat ta' strutturi mjelinati,
— evidenza ta' idroċefalu, b'mod partikolari tkabbir tal-ventrikli, stenożi
tal-akwedott ċerebrali u tidjiq tal-emisferi ċerebrali.
Analiżi tar-relazzjoni bejn id-doża u r-rispons tal-alterazzjonijiet
newropatoloġiċi

45.

Hija rakkomandata l-proċedura bbażata fuq passi li ġejja għall-analiżijiet
newropatoloġiċi kwalitattivi u kwantitattivi. L-ewwel nett, it-taqsimiet millgrupp ta' doża għolja huma mqabblin ma' dawk tal-grupp ta' kontroll. Jekk
ma tinstab ebda evidenza ta' alterazzjonijiet newropatoloġiċi fl-annimali talgrupp ta' doża għolja, ma jkun hemm bżonn ta' ebda analiżi ulterjuri. Jekk
tinsab evidenza ta' alterazzjonijiet newropatoloġiċi fil-grupp ta' doża għolja,
jiġu eżaminati l-annimali mill-gruppi ta' doża intermedja u baxxa. Jekk ilgrupp ta' doża għolja jintemm minħabba mewt jew tossiċità oħra ta' konfuż
joni, il-gruppi ta' doża għolja u intermedja għandhom jiġu analizzati għal
alterazzjonijiet newropatoloġiċi. Jekk ikun hemm xi indikazzjoni ta' newro
tossoċità fil-gruppi ta' doża baxxa, għandha ssir analiżi newropatoloġika
f'dawk il-gruppi. Jekk tinstab xi alterazzjoni newropatoloġika relatata malkura fl-eżami kwalitattiv jew kwantitattiv, għandha tiġi ddeterminata ddipendenza fuq id-doża tal-inċidenza, il-frekwenza u l-grad ta' severità
tal-leżjonijiet jew tal-alterazzjonijiet morfometriċi, fuq il-bażi ta' evalwaz
zjoni tal-annimali kollha mill-gruppi ta' doża kollha. f'din l-evalwazzjoni
għandhom ikunu inklużi r-reġjuni tal-moħħ li jesibixxu xi evidenza ta'
alterazzjoni newropatoloġika għandhom ikunu inklużi. Ir-reġjuni kollha
tal-moħħ li jesibixxu xi evidenza ta' alterazzjoni newropatoloġika
għandhom Għal kull tip ta' leżjoni, għandhom jiġu deskritti l-karatteristiċi
użati biex jiġi definit kull grad ta' severità, billi jiġu indikati l-karatteristiċi
użati għad-differenzazzjoni ta' kull grad. Il-frekwenza ta' kull tip ta' leżjoni
u l-grad ta' severità tagħha għandhom jiġu rreġistrati u għandha ssir analiżi
statistika biex tiġi evalwata l-għamla ta' relazzjoni bejn id-doża u r-rispons.
Huwa rakkomandat li jintużaw slides kodifikati (91).
DEJTA U RAPPORTAR
Dejta

46.

Id-dejta għandha tiġi rrapportata b'mod individwali u tinġabar fil-qosor
f'forma tabulari, li għal kull grupp tat-test turi t-tipi ta' bidla u n-numru
ta' ommijiet, l-ulied skont is-sess, u l-boton li juru kull tip ta' bidla. Jekk
ikun sar esponiment dirett tal-frieħ wara t-twelid, għandhom jiġu rrapportati
r-rotta, id-durata u l-perjodu ta' esponiment.
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Evalwazzjoni u interpretazzjoni tar-riżultati
47.

Studju dwar in-newrotossiċità tal-iżvilupp ser jipprovdi informazzjoni dwar
l-effetti ta' esponiment ripetut għal sustanza kimika matul żvilupp in utero u
kmieni wara t-twelid. Peress li jinxteħet enfasi kemm fuq punti aħħarin tattossiċità ġenerali kif ukoll tan-newrotossiċità tal-iżvilupp, ir-riżultati talistudju ser jippermettu li ssir distinzjoni bejn effetti tan-newrożvilupp li
jseħħu fin-nuqqas ta' tossiċità materna, u dawk li jkunu espressi biss f'livelli
li huma tossiċi wkoll għall-annimal matern. Minħabba l-interrelazzjonijiet
kumplessi bejn id-disinn tal-istudji, l-analiżi statistika, u l-importanza bijo
loġika tad-dejta, interpretazzjoni adegwata tad-dejta dwar in-newrotossiċità
tal-iżvilupp ser tinvolvi ġudizzju tal-esperti (107)(109). L-interpretazzjoni
tar-riżultati tat-test għandha tuża approċċ ta' piż tal-evidenza
(20)(92)(93)(94). Għandhom jiġu diskussi l-mudelli tas-sejbiet tal-imġiba
jew morfoloġiċi, jekk ikunu preżenti, kif ukoll evidenza tar-rispons għaddoża. Dejta mill-istudji kollha rilevanti għall-evalwazzjoni tan-newrotossi
ċità tal-iżvilupp, inklużi studji jew rapporti ta' każijiet epidemjoloġiċi talbniedem, u studji sperimentali fuq annimali (eż., dejta tossikokinetika,
informazzjoni struttura-attività, dejta minn studji oħrajn dwar it-tossiċità)
għandha tkun inkluża f'din il-karatterizzazzjoni. Dan jinkludi r-relazzjoni
bejn id-dożi tas-sustanza kimika tat-test u l-preżenza jew in-nuqqas, l-inċi
denza, u d-daqs ta' kwalunkwe effett newrotissiku għal kull sess (20)(95).

48.

L-evalwazzjoni tad-dejta għandha tinkludi taħdita kemm fuq l-importanza
bijoloġika kif ukoll dik statistika. L-analiżi statistika għandha titqies bħala
għodda li tiggwida minflok tiddetermina l-interpretazzjoni tad-dejta. Innuqqas ta' importanza statistika ma għandux ikun l-unika bażi għall-konk
lużjoni ta' nuqqas ta' effett relatat mal-kura, u lanqas mal-importanza statis
tika ma għandha tkun l-unika ġustifikazzjoni għall-konklużjoni ta' effett
relatat mal-kura. Bħala protezzjoni kontra sejbiet negattivi foloz u d-diffi
kultajiet inerenti fil-“prova ta' negattiv”, għandha tiġi diskussa dejta kontroll
storiku u pożittiv disponibbli, speċjalment meta ma jkun hemm l-ebda effett
relatat mal-kura (102)(106). Il-probabilità ta' pożittivi foloz għandha tiġi
diskussa fid-dawl tal-evalwazzjoni statistika sħiħa tad-dejta (96). L-evalwaz
zjoni għandha tinkludi r-relazzjoni, jekk ikun hemm waħda, bejn alteraz
zjonijiet newropatoloġiċi u tal-imġiba osservati.

49.

Ir-riżultati kollha għandhom jiġu analizzati billi jintużaw mudelli statistiċi
xierqa għad-disinn sperimentali (108). L-għażla ta' analiżi parametrika jew
nonparametrika għandha tkun iġġustifikata billi jiġu kkunsidrati fatturi
bħall-għamla tad-dejta (trasformata jew le) u d-distribuzzjoni tagħha, kif
ukoll ir-robustezza relattiva tal-analiżi statistika magħżula. L-iskop u ddisinn tal-istudju għandhom jiggwida l-għażla tal-analiżijiet statistċi biex
jiġu minimizzati żbalji tat-Tip I (pożittiv falz) u tat-Tip II (negattiv
falz)(96)(97)(104)(105). L-istudji tal-iżvilupp li jużaw speċi li jwelldu
ħafna frieħ u li fihom jiġu ttestjati diversi ħrief għal kull boton għandhom
jinkludu l-boton fil-mudell statistiku bħala protezzjoni kontra rati ta' żball
tat-Tip I imkabbrin (98)(99)(100)(101). L-unità statistika tal-kejl għandha
tkun il-boton u mhux il-ferħ. L-esperimenti għandhom jitfasslu b'tali mod li
l-aħwa tal-boton ma jitqisux osservazzjonijiet indipendenti. Kwalunkwe
punt aħħari mkejjel b'mod ripetut fl-istess suġġett għandu jiġi analizzat
billi jintużaw mudelli statistiċi li jieħdu f'kunsiderazzjoni n-nuqqas ta'
dipendenza ta' dawk il-kejliet.

Rapport tat-test
50.

Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:

Sustanza kimika tat-test:
— in-natura fiżika u, fejn rilevanti, il-proprjetajiet fiżjokimiċi,

— dejta ta' identifikazzjoni, inkluż is-sors,
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— il-purità tal-preparazzjoni, u impuritajiet magħrufin u/jew antiċipati.
Veikolu (jekk xieraq):
— ġustifikazzjoni tal-għażla tal-veikolu, jekk mhuwiex ilma jew soluzzjoni
salmastra fiżjoloġika.
Annimali tat-test:
— l-ispeċi u r-razza użati, u ġustifikazzjoni jekk ma jintużax far,
— il-fornitur tal-annimali tat-test,
— in-numru, l-età fil-bidu, u s-sess tal-annimali,
— is-sors, il-kundizzjonijiet tal-post tat-trobbija, id-dieta, l-ilma, eċċ.,
— il-piżijiet individwali tal-annimali fil-bidu tat-test.
Kundizzjonijiet tat-test:
— il-ħsieb wara l-għażla tal-livell ta' doża,
— il-ħsieb wara r-rotta tad-dożaġġ u l-perjodu ta' żmien,
— l-ispeċifikazzjonijiet tad-dożi mogħtijin, inklużi d-dettalji tal-veikolu, ilvolum u l-forma fiżika tal-materjal mogħti,
— dettalji dwar il-formulazzjoni tas-sustanza kimika tat-test/il-preparaz
zjoni tad-dieta, il-konċentrazzjoni, l-istabilità u l-omoġenità miksubin
tal-preparazzjoni,
— il-metodu użat għall-identifikazzjoni unika tal-ommijiet u l-ulied,
— deskrizzjoni dettaljata tal-proċedura/i aleatorja/i użata/i biex l-ommijiet
jiġu assenjati għal gruppi tal-kura, biex jingħażlu l-frieħ għall-għażla, u
biex il-frieħ jiġu assenjati għal gruppi tat-test,
— dettalji tal-għoti tas-sustanza kimika tat-test,
— konverżjoni minn konċentrazzjoni tad-dieta/ilma tax-xorb jew tassustanza kimika tat-test li tittieħed man-nifs (ppm) għad-doża propja
(mg/kg piż tal-ġisem/jum), jekk applikabbli,
— il-kundizzjonijiet ambjentali,
— dettalji tal-kwalità tal-ikel u l-ilma (eż., tat-tapp, distillat);
— id-dati ta' meta beda u spiċċa l-istudju.
Osservazzjonijiet u proċeduri tat-test:
— deskrizzjoni dettaljata tal-proċeduri użati biex l-osservazzjonijiet u lproċeduri jiġu standardizzati kif ukoll definizzjonijiet operazzjonali
għall-punteġġ tal-osservazzjonijiet;
— lista tal-proċeduri kollha tat-test użati, u ġustifikazzjoni għall-użu
tagħhom;
— dettalji tal-proċeduri tal-imġiba/funzjonali, patoloġiċi, newrokimiċi jew
elettrofiżjoloġiċi użati, inklużi informazzjoni u dettalji dwar strumenti
awtomatizzati;
— proċeduri għall-kalibraġġ u l-iżgurar tal-ekwivalenza tal-istrumenti u libbilanċjar tal-gruppi tal-kura fil-proċeduri tal-ittestjar;
— ġustifikazzjoni qasira li tispjega kwalunkwe deċiżjoni li tinvolvi
ġudizzju professjonali.
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Riżultati (individwali u sommarju, inklużi l-medja u l-varjanza meta jkunu
xierqa):
— in-numru ta' annimali fil-bidu tal-istudju u n-numru fi tmiem l-istudju,
— in-numru ta' annimali u boton użati għal kull metodu tat-test,
— in-numru ta' identifikazzjoni ta' kull annimal u l-boton li ġie minnu,
— id-daqs tal-boton u l-piż medju fil-bidu skont is-sess,
— dejta dwar il-piż tal-ġisem u dwar il-bidla fil-piż tal-ġisem, inkluż il-piż
tal-ġisem terminali għall-ommijiet u l-ulied,
— dejta dwar il-konsum ta' ikel, u dejta dwar il-konsum ta' ilma jekk
xierqa (eż., jekk is-sustanza kimika tat-test tingħata permezz tal-ilma),
— dejta dwar ir-rispons tossiku skont is-sess u l-livell ta' doża, inklużi
sinjali tat-tossiċità jew il-mortalità, inklużi l-ħin u l-kawża tal-mewt,
jekk xieraq,
— in-natura, is-severità, id-durata, il-jum tal-bidu, il-ħin tal-ġurnata, u lkors sussegwenti tal-osservazzjonijiet kliniċi dettaljati,
— il-punteġġ f'kull fażi tal-iżvilupp (il-piż, il-maturità sesswali u l-ontoġe
nija tal-imġiba) f'kull ħin ta' osservazzjoni,
— deskrizzjoni dettaljata tas-sejbiet kollha tal-imġiba, funzjonali, newropa
toloġiċi, newrokimiċi, elettrofiżjoloġiċi skont is-sess, inklużi kemm
żidiet kif ukoll tnaqqisiet minn kontrolli,
— sejbiet dwar in-nekropsija,
— piżijiet tal-ġisem,
— kwalunkwe dijanjosi msawra minn sinjali newroloġiċi u leżjonijiet,
inklużi mard jew kundizzjonijiet li jseħħu b'mod naturali,
— stampi ta' sejbiet eżemplari,
— stampi b'enerġija baxxa biex tiġi vvalutata l-omoloġija tas-sezzjonijiet
użati għall-morfometrija,
— dejta dwar l-assorbiment u l-metaboliżmu, inkluża dejta komplimentari
minn studju tossikokinetiku separat, jekk disponibbli,
— it-trattament statistiku tar-riżultati, inklużi mudelli statistiċi użati biex
tiġi analizzata d-dejta, u r-riżultati, irrilevanti jekk kinux sinifikanti
jew le,
— lista tal-persunal tal-istudju, inkluż it-taħriġ professjonali.
Diskussjoni tar-riżultati:
— informazzjoni dwar ir-rispons għad-doża, skont is-sess u l-grupp,
— relazzjoni ta' kwalunkwe effett tossiku ieħor ma' konklużjoni dwar ilpotenzjal newrotissiku tas-sustanza kimika tat-test, skont is-sess u lgrupp,
— l-impatt ta' kwalunkwe informazzjoni tossikokinetika fuq il-konklużjo
nijiet,
— is-similaritajiet tal-effetti ta' kwalunkwe newrotossiku magħruf,
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— dejta li ssostni l-affidabilità u s-sensittività tal-metodu tat-test (jiġifieri
dejta ta' kontroll storiku u pożittiv),
— ir-relazzjonijiet, jekk jeżistu, bejn l-effetti newropatoloġiċi u funzjonali,
— l-NOAEL jew id-doża ta' riferiment għal ommijiet u ulied, skont is-sess
u l-grupp.
Konklużjonijiet:
— diskussjoni dwar l-interpretazzjoni ġenerali tad-dejta bbażata fuq irriżultati, inkluża konklużjoni dwar jekk is-sustanza kimika tat-test ikka
ġunatx newrotossiċità tal-iżvilupp u l-NOAEL.
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Figura 1
Skema ġenerali ta' ttestjar għat-testijiet funzjonali/tal-imġiba, evalwazzjoni tan-newro
patoloġija, u l-piżijiet tal-moħħ. Din id-dijagramma hija bbażata fuq id-deskrizzjoni filparagrafi 13-15 (PND = jum ta' wara t-twelid). L-eżempji tal-assenjament tal-annimali
jingħataw fl-Appendiċi 1
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Appendiċi 1
1.

Eżempji ta' assenjamenti possibbli huma deskritti u mdaħħlin fit-tabelli
t'hawn taħt. Dawn l-eżempji huma pprovduti biex jintwera li l-assenjament
tal-annimali tal-istudju għal bosta paradigmi ta' ttestjar jista' jsir b'numru ta'
modi differenti.

L-Ewwel Eżempju
2.

Sett wieħed ta' 20 ferħ/sess/livell ta' doża (jiġifieri raġel wieħed u mara
waħda għal kull boton) jintuża għat-testijiet ta' qabel il-ftim tal-ontoġenija
tal-imġiba. Minn dawn l-annimali, 10 ifrieħ/sess/livell ta' doża (jiġifieri
raġel wieħed u mara waħda għal kull boton) jinqatlu b'mod dinjituż filPND 22. L-imħuħ jitneħħew, jintiżnu u jiġu pproċessati għal evalwazzjoni
istopatoloġika. Barra minn hekk, tinġabar dejta dwar il-piż tal-moħħ billi
jintużaw imħuħ mill-10 irġiel u 10 nisa li jifdal għal kull livell ta' doża.

3.

Sett ieħor ta' 20 annimal/sess/livell ta' doża (jiġifieri raġel wieħed u mara
waħda għal kull boton) jintuża għat-testijiet funzjonali/tal-imġiba ta' wara
l-ftim (osservazzjonijiet kliniċi dettaljati, attività motorja, qatgħa awtidotjra
u ttestjar tal-funzjoni konjittiva fl-adoloxxenti) u valutazzjoni tal-età talmaturità sesswali. Minn dawn l-annimali, 10 annimali/sess/livell ta' doża
(jiġifieri raġel wieħed u mara waħda għal kull boton), jiġu anestetizzati u
fissati permezz ta' perfużjoni fi tmiem l-istudju (madwar il-PND 70). Wara
fissazzjoni addizzjonali in situ, il-moħħ jitneħħa u jiġi pproċessat għal
evalwazzjoni newropatoloġika.

4.

Għall-ittestjar tal-funzjoni konjittiva fiż-żgħażagħ (eż., PND 60-70), jintuża
t-tielet sett ta' 20 ferħ/sess/livell ta' doża (jiġifieri raġel wieħed u mara
waħda għal kull boton). Minn dawn l-annimali, 10 annimali/sess/grupp
(raġel wieħed u mara waħda għal kull boton) jinqatlu fi tmiem l-istudju
u l-moħħ jitneħħa u jintiżen.

5.

L-20 annimal/sess/grupp li jifdal jitħallew għal testijiet addizzjonali
possibbli.

Tabella 1
Nru tal-ferħ (a)
m

f

1

5

2

6

Numru ta' frieħ assenjati
għat-test

Eżami/Test

20 m + 20 f

Ontoġenija tal-imġiba

10 m + 10 f

PND 22 piż tal-moħħ/newro
patoloġija/morfometrija

10 m + 10 f

PND 22 piż tal-moħħ

20 m + 20 f

Osservazzjonijiet
dettaljati

20 m + 20 f

Attività motorja

20 m + 20 f

Maturità sesswali

kliniċi

20 m + 20 f

Funzjoni motorja u sensorjali

20 m + 20 f

Tagħlim u memorja (PND
25)

10 m + 10 f

Piż tal-moħħ/newropatoloġija/
morfometrija ta' annimali
żgħażagħ ~PND 70
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Nru tal-ferħ (a)
m

f

3

7

4

8

Numru ta' frieħ assenjati
għat-test

Eżami/Test

20 m + 20 f

Tagħlim
(żgħażagħ)

u

memorja

10 m + 10 f

Piż tal-moħħ ta' annimali
żgħażagħ ~ PND 70

—

Annimali ta' riżerva għal
sostituti
jew
testijiet
addizzjonali

(a) Għal dan l-eżempju, il-boton jiġu separati u jitqassmu f'4 irġiel + 4 nisa; il-frieħ
irġiel jingħataw in-numru 1 sa 4, il-frieħ nisa minn 5 sa 8.

Eżempju 2
6.

Sett wieħed ta' 20 ferħ/sess/livell ta' doża (jiġifieri raġel wieħed u mara
waħda għal kull boton) jintuża għall-ittestjar ta' qabel il-ftim tal-ontoġenija
tal-imġiba. Minn dawn l-annimali, 10 frieħ/sess/livell ta' doża (raġel
wieħed u mara waħda għal kull boton), jinqatlu b'mod dinjituż fil-PND
11. L-imħuħ jitneħħew, jintiżnu u jiġu pproċessati għal evalwazzjoni isto
patoloġika.

7.

Sett ieħor ta' 20 annimal/sess/livell ta' doża (raġel wieħed u mara waħda
għal kull boton) jintuża għal eżamijiet ta' wara l-ftim (osservazzjonijiet
kliniċi dettaljati, attività motorja, valutazzjoni tal-età ta' maturità sesswali
u funzjoni motorja u sensorjali). Minn dawn l-annimali, 10 annimali/sess/
livell ta' doża (jiġifieriraġel wieħed u mara waħda għal kull boton) jiġu
anestetizzati u fissati permezz ta' perfużjoni fi tmiem l-istudju (madwar ilPND 70). Wara fissazzjoni addizzjonali in situ, il-moħħ jitneħħa, jintiżen u
jiġi pproċessat għal evalwazzjoni newropatoloġika.

8.

Għall-ittestjar tal-funzjoni konjittiva f'annimali adoloxxenti u żgħażagħ, 10
frieħ/sess/livell ta' doża jintużaw (jiġifieri raġel wieħed u mara waħda għal
kull boton). Jintużaw annimali differenti għall-ittestjar għal testijiet talfunzjoni konjittiva fil-PND 23 u żgħażagħ. Fi tmiem l-istudju, l-10 anni
mali/sess/grupp ittestjati bħala adulti jinqatlu, il-moħħ jitneħħa u jintiżen.

9.

L-20 annimal/sess/grupp li jifdal li ma jingħażlux għall-ittestjar u jiġu
skartati fil-ftim.

Tabella 2
Nru tal-ferħ (a)
m

f

1

5

2

6

Nru ta' frieħ assenjati
għat-test

Eżami/Test

20 m + 20 f

Ontoġenija tal-imġiba

10 m + 10 f

PND 11 piż tal-moħħ/newropato
loġija/morfometrija

20 m + 20 f

Osservazzjonijiet kliniċi dettaljati

20 m + 20 f

Attività motorja

20 m + 20 f

Maturità sesswali

20 m + 20 f

Funzjoni motorja u sensorjali

10 m + 10 f

Piż
tal-moħħ/newropatoloġija/
morfometrija ta' annimali żgħa
żagħ ~PND 70
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Nru tal-ferħ (a)

Nru ta' frieħ assenjati
għat-test

Eżami/Test

7

10 m + 10 f (b)

Tagħlim u memorja (PND 23)

7

(b)

m

f

3
3

10 m + 10 f

Tagħlim u memorja (żgħażagħ)
Piż tal-moħħ
żgħażagħ

4

8

—

ta'

annimali

Annimali maqtulin u skartati
PND 21.

(a) Għal dan l-eżempju, il-boton jiġu separati u jitqassmu f'4 irġiel + 4 nisa; il-frieħ
irġiel jingħataw in-numru 1 sa 4, il-frieħ nisa minn 5 sa 8.
(b) Il-frieħ differenti jintużaw għal testijiet konjittivi fil-PND 23 u f'annimali żgħa
żagħ (eż., boton żewġ/fard minn total ta' 20).

Eżempju 3
10.

Sett wieħed ta' 20 ferħ/sess/livell ta' doża (jiġifieri raġel wieħed u mara
waħda għal kull boton) jintuża għall-valutazzjoni tal-piż tal-moħħ u nnewropatoloġija fil-PND 11. Minn dawn l-annimali, 10 frieħ/sess/livell
ta' doża (jiġifieri raġel wieħed u mara waħda għal kull boton) jinqatlu
dinjituż fil-PND 11 u tneħħew, intiżnu u ġew ipproċessati 11-il moħħ
għal evalwazzjoni istopatoloġika. Barra minn hekk, tinġabar dejta dwar
il-piż tal-moħħ billi jintużaw imħuħ mhux iffissati mill-10 annimali rġiel
u nisa li jifdal għal kull livell ta' doża.

11.

Sett ieħor ta' 20 annimal/sess/livell ta' doża (jiġifieri raġel wieħed u mara
waħda għal kull boton) jintuża għall-ontoġenija tal-imġiba (attività
motorja), eżamijiet ta' wara l-ftim (attività motorja u valutazzjoni tal-età
tal-maturità sesswali), u ttestjar tal-funzjoni konjittiva fl-annimali adolox
xenti.

12.

Sett ieħor ta' 20 annimal/sess/livell ta' doża (jiġifieri raġel wieħed u mara
waħda għal kull boton) jintuża għal testijiet tal-funzjoni motorja u sensor
jali (qatgħa awditorja) u osservazzjonijiet kliniċi dettaljati. Minn dawn lannimali, 10 annimali/sess/livell ta' doża (jiġifieri raġel wieħed jew mara
waħda għal kull boton) jiġu anestetizzati u ffissati permezz ta' perfużjoni fi
tmiem l-istudju (madwar il-PND 70). Wara l-fissazzjoni addizzjonali in
situ, il-moħħ jitneħħa, jintiżen u jiġi pproċessat għal evalwazzjoni newe
ropatoloġika.

13.

Sett ieħor ta' 20 ferħ/sess/livell ta' doża jintuża għall-ittestjar tal-funzjoni
konjittiva f'annimali żgħażagħ (jiġifieri raġel wieħed u mara waħda għal
kull boton). Minn dawn, 10 annimali/sess/grupp (jiġifieri raġel wieħed u
mara waħda għal kull boton) jinqatlu fi tmiem l-istudju, il-moħħ jitneħħa u
jintiżen.

Tabella 3
Nru tal-ferħ (a)

Nru ta' frieħ assenjati
għat-test

Eżami/Test

m

f

1

5

10 m + 10 f

PND 11 piż tal-moħħ/newro
patoloġija/morfometrija

10 m + 10 f

PND 11 piż tal-moħħ

2

6

20 m + 20 f

Ontoġenija tal-imġiba (attività
motorja)

20 m + 20 f

Attività motorja

20 m + 20 f

Maturità sesswali

20 m + 20 f

Tagħlim u memorja (PND 27)
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Nru tal-ferħ (a)
m

f

3

7

4

8

Nru ta' frieħ assenjati
għat-test

Eżami/Test

20 m + 20 f

Qatgħa awditorja (adoloxxenti
u żgħażagħ)

20 m + 20 f

Osservazzjonijiet
dettaljati

10 m + 10 f

Piż tal-moħħ/newropatoloġija/
morfometrija ta' annimali
żgħażagħ ~PND 70

20 m + 20 f

Tagħlim u memorja (annimali
żgħażagħ)

10 m + 10 f

Piż tal-moħħ
żgħażagħ

kliniċi

ta'

annimali

(a) Għal dan l-eżempju, il-boton jiġu separati u jitqassmu f'4 irġiel + 4 nisa; il-frieħ
irġiel jingħataw in-numru 1 sa 4, il-frieħ nisa minn 5 sa 8.
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Appendiċi 2
Definizzjonijiet:
Sustanza kimika: Sustanza jew taħlita
Sustanza kimika tat-test: Kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata billi jintuża
dan il-metodu ta' ttestjar
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B.54. BIJOASSAĠĠ UTEROTROFIKU F'RODITURI: TEST TA'
TGĦARBIL TA' TERMINU QASIR GĦAL PROPRJETAJIET
ESTROĠENIĊI
INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għall-Linja Gwida tat-Test (TG)
tal-OECD Nru 440 (2007). L-OECD nediet attività ta' profil għoli fl-1998
sabiex jiġu riveduti l-linji gwida eżistenti u jiġu żviluppati linji gwida ġodda
għat-tgħarbil u l-ittestjar ta' sustanzi potenzjali li jfixklu s-sistema endokrinali
(1). Element minnhom tal-attività kien li tiżviluppa linja gwida tat-test għal
Bijoassaġġ Uterotrofiku ta' rodituri. Imbagħad, il-Bijoassaġġ Uterotrofiku tarrodituri għaddha minn programm estensiv ta' validazzjoni inkluża l-kompi
lazzjoni ta' dokument ta' sfond dettaljat (2)(3) u t-twettiq ta' studji estensivi fi
ħdan u bejn laboratorji biex jintwerew ir-relevanza u r-riproduċibbiltà talbijoassaġġ b'estroġen ta' referenza potenti, agonisti riċetturi dgħajfin talestroġen, antagnist riċettur qawwi tal-estroġen, u sustanza kimika ta' refe
renza negattiva (4)(5)(6)(7)(8)(9). Dan il-metodu ta' ttestjar B.54 huwa rriżultat tal-esperjenza miksuba matul il-programm tat-test ta' validazzjoni u
r-riżultati miksubin fih b'agonisti estroġeniċi.

2.

Il-Bijoassaġġ Uterotrofiku huwa test ta' tgħarbil b'terminu qasir li oriġina fissnin tletin (27)(28) u ġie standardizzat għall-ewwel darba għat-tgħarbil minn
kumitat tal-esperti fl-1962 (32)(35). Huwa msejjes fuq iż-żieda fil-piż uterin
jew ir-rispons uterotrofiku (għal analiżi, ara 29). Jevalwa l-ħila ta' sustanza
kimika sabiex tniedi attivitajiet bijoloġiċi konsistenti ma' agonisti jew anta
gonisti ta' estroġeni naturali (eż. 17ß-estradjol), madankollu, l-użu tagħha
għall-identifikazzjoni ta' antagonist huwa ferm inqas komuni għall-agonisti.
L-utru jirrispondi għal estroġeni b'żewġ modi. Rispons inizjali huwa żieda
fil-piż minħabba imbibizzjoni ta' ilma. Dan ir-rispons huwa segwit minn
żieda fil-piż minħabba tkabbir fit-tessut (30). Ir-risponsi tal-utri f'firien u
ġrieden huma komparabbli b'mod kwalitattiv.

3.

Dan il-bijoassaġġ iservi bħala assaġġ in vivo u l-applikazzjoni tiegħu
għandha titqies fil-kuntest tal-“Qafas Kunċettwali tal-OECD għall-Ittestjar
u l-Valutazzjoni tas-Sustanzi li Jfixklu s-Sistema Endokrinali” (Appendiċi
2). F'dan il-Qafas Kunċettwali, il-Bijoassaġġ Uterotrofiku jinsab fil-Livell 3
bħala assaġġ in vivo li jipprovdi dejta dwar mekkaniżmu endokrinali uniku,
jiġifieri l-estroġeniċità.

4.

Il-Bijoassaġġ Uterotrofiku huwa maħsub sabiex ikun inkluż f'sensiela ta'
testijiet in vitro u in vivo biex jiġu identifikati sustanzi kimiċi b'potenzjal
li jinteraġixxu mas-sistema endokrinali, li finalment iwasslu għal valutazzjo
nijiet tar-riskju għas-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent. Il-programm ta' vali
dazzjoni tal-OECD uża kemm agonisti b'saħħithom kif ukoll dgħajfin biex
jevalwa l-prestazzjoni tal-assaġġ fl-identifikazzjoni ta' sustanzi kimiċi estro
ġeniċi (4)(5)(6)(7)(8). B'hekk, is-sensittività tal-proċedura tat-test għal
agonisti tal-estroġen intweriet sew flimkien ma' riproduċibilità tajba intra u
interlaboratorja.

5.

Fir-rigward tal-kimiċi negattivi, fil-programm ta' valutazzjoni kienet inkluża
biss sustanza kimika “negattiva” ta' referenza waħda li diġà kienet irrappor
tata negattiva minn assaġġ uterotrofiku kif ukoll tqabbad mar-riċettur in vitro
u assaġġi ta' riċetturi, iżda ġiet evalwata dejta oħra dwar it-testijiet, mhux
relatata mal-programm ta' validazzjoni tal-OECD, li kompliet issostni l-ispe
ċifiċità tal-Bijoassaġġ Uterotrofiku għat-tgħarbil ta' agonisti tal-estroġen (16).
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6.

Agonisti u antagonisti tal-estroġen jaġixxu bħala ligandi għal riċetturi talestroġen α and β u jistgħu jattivaw jew jinibixxu, rispettivament, l-azzjoni
transkrizzjonali tar-riċetturi. Dan jista' jkollu l-potenzjal li jwassal għal
perikli tas-saħħa avversa, inklużi effetti fuq ir-riproduzzjoni u l-iżvilupp.
Għaldaqstant, hemm il-bżonn li sustanza kimika tiġi vvalutata u evalwata
bħala agonista jew antagonista possibbli tal-estroġen. Filwaqt li informattiva,
l-affinità ta' ligand għal riċettur tal-estroġen jew attivazzjoni transkrizzjonali
ta' ġeni rapportaturi in vitro hija waħda mill-bosta determinanti ta' periklu
possibbli. Determinanti oħrajn jistgħu jinkludu attivazzjoni u diżattivazzjoni
metabolika malli jidħlu fil-ġisem, distribuzzjoni f'tessuti fil-mira, u tneħħija
mill-ġisem, xi ħaġa li tal-inqas tiddependi b'mod parzjali fuq ir-rotta talamministrazzjoni u s-sustanza kimika li tkun qed tiġi ttestjata. Dan iwassal
għall-bżonn li titgħarbel l-attività possibbli ta' sustanza kimika in vivo f'kun
dizzjonijiet rilevanti, sakemm il-karatteristiċi dwar is-sustanza kimika
rigward l-Assorbiment — id-Distribuzzjoni — il-Metaboliżmu — l-Eliminaz
zjoni (ADME) ma jkunux diġà pprovdew l-informazzjoni xierqa. It-tessuti
tal-utri jirrispondu bi tkabbir mgħaġġel u qawwi għall-istimolu mill-estro
ġeni, b'mod partikolari f'rodituri tal-laboratorju, li għandhom ċiklu estruż li
jdum madwar 4 ijiem. Speċi ta' rodituri, b'mod partikolari l-firien, spiss
jintużaw fi studji dwar it-tossiċità għal karatterizzazzjoni tal-periki. Għal
daqstant, l-utru tar-rodituri huwa organu mira xieraq għat-tgħarbil in vivo
ta' agonisti u antagonisti tal-estroġen.

7.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa bbażat fuq dawk il-protokolli mħaddmin flistudju ta' validazzjoni tal-OECD li ntwera li huwa affidabbli u ripetibbli fi
studji intra u interlaboratorji (5)(7). Bħalissa, hemm żewġ metodi dispo
nibbli, jiġifieri l-metodu tal-annimal mara adulta b'ovarettomija (metodu
ovx-adult) u l-metodu tal-annimal mara immatura mingħajr ovarettomija
(metodu immatur). Fil-programm tat-test ta' validazzjoni tal-OECD intwera
li ż-żewġ metodi għandhom sensittività u riproduċibbiltà paragunabbli.
Madankollu, l-immatur, peress li għandu assi ipotalamiku-pitwitarju-gonadali
(HPG) intatt, huwa kemxejn inqas speċifiku iżda jkopri ambitu usa' ta'
investigazzjoni mill-annimal ovarettomjat għaliex kapaċi jwieġeb għal
sustanzi kimiċi li jinteraġixxu mal-assi HPG minflok ir-riċettur tal-estroġen
biss. L-assi HGP tal-far huwa funzjonali fl-età ta' madwar 15-il jum. Qabel
din, il-pubertà ma tistax titħaffef b'kuri bħal GnRH. Malli l-annimali nisa
jibdew jilħqu l-pubertà, qabel il-ftuħ vaġinali, l-annimali nisa ser ikollhom
ċikli silenzjużi li ma jirriżultawx fi ftuħ vaġinali jew ovulazzjoni, iżda hemm
xi bidliet ormonali. Jekk sustanza kimika tistimola l-assi HPD b'mod dirett
jew indirett, jirriżultaw pubertà prekoċi, ovluzzjoni bikrija u ftuħ vaġinali
mħaffef. Mhux biss is-sustanzi kimiċi li jaġixxu fuq l-assi HPG jagħmlu dan
iżda ċerti dieti b'livelli ogħla ta' enerġija metabolizzabbli minn oħrajn ser
jistimolaw it-tkabbir u jħaffu l-ftuħ vaġinali bla ma jkunu estroġeniċi. It-tali
sustanzi kimiċi ma jinduċux rispons uterotrofiku f'annimali adulti OVX
peress li l-assi HPG tagħhom ma jaħdimx.

8.

Għal raġunijiet ta' benessri tal-annimali, għandha tingħata preferenza lillmetodu billi jintużaw firien immaturi, billi tiġi evitata kura ta' qabel il-kirur
ġija tal-annimali u jiġi evitat nuqqas ta' użu possibbli ta' dawk l-annimali li
jindikaw kwalunkwe evidenza ta' dħul fil-fażi estruża (ara l-paragrafu 30).
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9.

Ir-rispons uterotrofiku mhuwiex kompletament ta' oriġini estroġenika, jiġi
fieri sustanzi kimiċi li mhumiex agonisti jew antagonisti ta' estroġeni jistgħu
jipprovdu rispons ukoll. Pereżempju, dożi relattivament għoljin ta' proġes
teron, testosteron, jew diversi proġestini sintetiċi kollha jistgħu jwasslu għal
rispons stimolattiv (30). Kwalunkwe rispons jista' jkun analizzat b'mod isto
loġiku għal keratinizzazzjoni u kornifikazzjoni tal-vaġina (30). Tkun xi tkun
l-oriġini possibbli tar-rispons, riżultat pożittiv ta' Bijoassaġġ Uterotrofiku
normalment għandu jniedi azzjonijiet għal iktar kjarifika. Evidenza addizz
jonali tal-estroġeniċità tista' tiġi minn assaġġi in vitro, bħall-assaġġi li jaqbdu
mal-ER u assaġġi ta' attivazzjoni transkrizzjonali, jew minn assaġġi in vivo
oħrajn bħall-assaġġ tal-pubertà tal-annimali nisa.

10. Peress li l-Bijoassaġġ Uterotrofiku jservi bħala assaġġ tat-tgħarbil in vivo, lapproċċ ta' validazzjoni meħud qeda kemm kunsiderazzjonijiet relatati malbenessri tal-annimali kif ukoll strateġija ta' ttestjar b'saffi. Għal dan l-għan,
sar sforz biex jiġu vvalidti b'mod rigoruż ir-riproduċibilità u s-sensittività
għall-estroġeniċità — it-tħassib ewlieni għal ħafna susanzi kimiċi-, filwaqt
li ftit li xejn sar sforz fir-rigward tal-komponent tal-antiestroġeniċità talassaġġ. Huwa biss antiestroġen wieħed b'attività b'saħħitha li ġie ttestjat
peress li n-numru ta' sustanzi kimiċi bi profil antiestroġeniku ċar (mhux
oskurat minn xi attività estroġenika) huwa ferm limitat. B'hekk, dan ilmetodu ta' ttestjar huwa ddedikat għall-protokoll estroġeniku, filwaqt li lprotokoll li jiddeskrivi l-modalità antagonista tal-assaġġ huwa inkluż f'Do
kument ta' Gwida (37). Ir-riproduċibilità u s-sensittività tal-assaġġ għassustanzi kimiċi b'attività purament antiestroġenika ser ikunu definiti b'mod
iktar ċar iktar 'il quddiem, wara li l-proċedura tat-test tkun daħlet fir-rutina
tal-użu għal ċertu żmien u jkunu ġew identifikati iktar sustanzi kimiċi b'din
il-modalità ta' azzjoni.

11. Huwa rikonoxxut li l-proċeduri kollha bbażati fuq annimali ser jikkonformaw
mal-istandards lokali tal-indukrar tal-annimali; id-deskrizzjonijiet tal-indukrar
u l-kura stabbiliti hawn taħt huma standards minimi tal-prestazzjoni, u ser
ikunu sostitwiti minn regolamenti lokali bħad-Direttiva 2010/63/UE talParlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2010 dwar il-protez
zjoni tal-annimali li jintużaw għal skopijiet xjentifiċi (38). Gwida ulterjuri
dwar it-trattament umanitarju tal-annimali tingħata mill-OECD (25).

12. Bħal bl-assaġġ kollha li jużaw annimali ħajjin, importanti li jkun żgurat li ddejta hija verament neċessarja qabel ma jinbeda l-assaġġ. Pereżempju, żewġ
kundizzjonijiet li fihom tista' tkun meħtieġa d-dejta huma:

— potenzjal għoli ta' esponiment (Livell 1 tal-Qafas Kunċettwali, Appendiċi
2) jew indikazzjonijiet għal estroġeniċità (Livell 2) biex jiġi investigat
jekk it-tali effetti jistgħux iseħħu in vivo,

— effetti li jindikaw estroġeniċità f'testijiet in vivo tal-Livell 4 jew 5 biex
ikun sostanzjat li l-effetti kienu relatati ma' mekkaniżmu estroġeniku li
ma jistax jintwera permezz ta' test in vitro.

13. Id-definizzjonijiet użati f'dan il-metodu ta' ttestjar jingħataw fl-Appendiċi 1.
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14. Il-Bijoassaġġ Uterotrofiku jiddependi għas-sensittività tiegħu fuq sistema ta'
ttestjar tal-annimali li fiha l-assi ipotalamiku-pitwitarju-ovarju mhuwiex funz
jonali, xi ħaġa li twassal għal livelli endoġeni baxxi ta' estroġen li jiċċirkola.
Dan ser jiżgura piż uterin bażi baxx u medda massima ta' rispons għal
estroġeni amministrati. Żewġ stati sensittivi tal-estroġen fir-roditur mara
jissodisfaw dan ir-rekwiżit:

(i) annimali nisa immaturi wara l-ftim u qabel il-pubertà, u

(ii) annimali nisa żgħażagħ wara ovarettomija b'ħin adegwat sabiex it-tessuti
tal-utri jagħmlu rigress.

15. Is-sustanza kimika tat-test tingħata kuljum permezz ta' gavage orali jew
tilqima taħt il-ġilda. Dożi tas-sustanza kimika tat-test gradwati jingħataw lil
minimu ta' żewġ gruppi tal-kura (ara l-paragrafu 33 għal gwida) ta' annimali
sperimentali billi jintuża livell wieħed ta' doża għal kull grupp u perjodu ta'
għoti ta' tliet ijiem konsekuttivi għal metodu immatur u perjodu ta' għoti
minimu ta' tliet ijiem konsekuttivi għall-metodu adulti ovx. L-annimali huma
nekropsjati madwar 24 siegħa wara l-aħħar doża. Għal agonisti tal-estroġen,
il-piż uterin medju tal-gruppi ta' annimali kkurati fir-rigward tal-grupp
veikolu huwa vvalutat għal żieda statistikament importanti. Żieda statistika
ment importanti fil-piż uterin medju ta' grupp tat-test tindika rispons pożittiv
f'dan il-bijoassaġġ.

DESKRIZZJONI TAL-METODU
Għażla tal-ispeċi ta' annimali
16. Jistgħu jintużaw razez ta' rodituri tal-laboratorju użati spiss. Bħala eżempju,
matul il-validazzjoni intużaw ir-razez Sprague-Dawley u Wistar ta' firien.
Razez b'utri magħrufin jew suspettati li huma inqas risponsivi ma għand
homx jintużaw. Il-laboratorju għandu juri s-sensittività tar-razza użata kif
deskritta fil-paragrafi 26 u 27.

17. Il-far u l-ġurdien intużaw spiss fil-Bijoassaġġ Uterotrofiku sa mis-snin tletin.
L-istudji ta' validazzjoni tal-OECD saru biss b'firien fuq il-bażi ta' fehim li żżewġ speċi huma mistennija jkunu ekwivalenti u għalhekk, speċi waħda tkun
biżżejjed għall-validazzjoni madwar id-dinja sabiex jiġu ffrankati riżorsi u
annimali. Il-far huwa l-ispeċi tal-għażla f'ħafna mill-istudji dwar it-tossiċità
riproduttiva u tal-iżvilupp. Peress li teżisti database storika vasta għal firien
u, għalhekk, sabiex jitwessa' l-ambitu tal-metodu ta' ttestjar tal-Bijoassaġġ
Utertrofiku f'rodituri għall-użu ta' ġrieden bħala speċi tat-test, sar studju
limitat ta' validazzjoni ta' segwitu fil-ġrieden (16). Ingħażel approċċ kompa
rattiv b'numru limitat ta' sustanzi kimiċi tat-test, laboratorji li jieħdu sehem u
mingħajr ittestjar ta' kampjun kodifikat sabiex jinżamm l-iskop oriġinali biex
jiġu ffrankati riżorsi u annimali. Dan l-istudju komparattiv ta' validazzjoni
juri għall-Bijoassaġġ Uterotrofiku fi ġrieden ovarjettomizzati żgħażagħ li,
b'mod kwalitattiv u kwantitattiv, id-dejta miksuba f'firien u ġrieden jikkor
rispondi sew għal xulxin. Meta r-riżultat tal-Bijoassaġġ Uterotrofiku jista'
jkun preliminari għal studju fit-tul, dan jippermetti sabiex fiż-żewġ studji
jintużaw annimali mill-istess razza u sors. L-approċċ komparattiv kien limitat
għall-ġrieden OVX u r-rapport ma jipprovdix dejta robusta stabbilita biex jiġi
vvalidat il-mudell immatur, u b'hekk il-mudell immatur għall-ġrieden
mhuwiex ikkunsidrat taħt il-kamp ta' applikazzjoni tal-metodu ta' ttestjar
kurrenti.
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18. B'hekk, f'xi każijiet, jistgħu jintużaw ġrieden minflok firien. Għandha
tingħata ġustifikazzjoni għal din l-ispeċi, fuq il-bażi ta' kriterji tossikoloġiċi,
farmakokinetiċi u/jew oħrajn. Jista' jkun hemm bżonn ta' modifiki tal-proto
koll għall-ġrieden. Pereżempju, il-konsum ta' ikel tal-ġrieden fuq bażi tal-piż
tal-ġisem huwa ogħla minn dak tal-firien u, għaldaqstant, il-kontenut ta'
fitoestroġen fl-ikel għandu jkun inqas għall-ġrieden milli għall-firien
(9)(20)(22).

Kundizzjonijiet tal-post tat-trobbija u tal-għalf
19. Il-proċeduri kollha għandhom jikkonformaw ma' standards lokali ta' indukrar
tal-annimali tal-laboratorju. Dawn id-deskrizzjonijiet tal-indukrar u l-kura
huma standards minimi u ser ikunu sostitwiti minn regolamenti lokali
bħad-Direttiva 2010/63/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta'
Settembru 2010 dwar il-protezzjoni tal-annimali li jintużaw għal skopijiet
xjentifiċi (38). It-temperatura fil-kamra tal-annimali sperimentali għandha
tkun ta' 22 °C (b'medda ta' madwar ± 3 °C). L-umdità relattiva għandha
tkun tal-inqas 30 % u idealment ma għandhiex taqbeż massimu ta' 70 %,
minbarra matul it-tindif tal-kamra. Il-mira għandha tkun umdità relattiva ta'
50-60 %. Id-dawl għandu jkun artifiċjali. Is-sekwenza tad-dawl ta' kuljum
għandha tkun ta' 12-il siegħa dawl, 12-il siegħa dlam.

20. Id-dieta tal-laboratorju u l-ilma tax-xorb għandhom ikunu pprovduti ad
libitum. L-annimali żgħażagħ jistgħu jitrabbew f'post b'mod individwali
jew jitqiegħdu f'gaġġa fi gruppi li jaslu sa tliet annimali. Minħabba l-età
żgħira tal-annimali immaturi, huwa rakkomandat li jitrabbew fi grupp soċjali.

21. Il-livelli għoljin ta' fitoestroġeni f'dieti tal-laboratorju huma magħrufin li
jżidu l-piżijiet uterini fir-rodituri sa grad għolji biżżejjed li jxekkel il-Bijoas
saġġ Uterotrofiku (13)(14)(15). Livelli għoljin ta' fitoestroġeni u ta' enerġija
metabolizzabbli f'dieti tal-laboratorju jistgħu jirriżultaw f'pubertà bikrija
wkoll, jekk jintużaw annimali immaturi. Il-preżenza ta' fitoestroġeni tirriżulta
primarjament mill-inklużjoni ta' prodotti tas-sojja u tal-alfalfa fid-dieti tallaboratorju u ntwera li konċentrazzjonijiet ta' fitoestroġeni jvarjaw minn lott
għal ieħor ta' dieti standard tal-laboratorju (23). Il-piż tal-ġisem huwa
varjabbli importanti, peress li l-kwantità ta' ikel ikkonsmat huwa relatat
mal-piż tal-ġisem. Għalhekk, id-doża propja ta' fitoestroġen ikkonsmata
mill-istess dieta tista' tvarja bejn speċi u skont l-età (9). Għal firien nisa
immaturi, il-konsum tal-ikel fuq bażi ta' piż tal-ġisem jista' jkun bejn wieħed
u ieħor id-doppju dak ta' firien adulti żgħażagħ b'ovarettomija. Għal ġrieden
żgħażagħ, il-konsum tal-ikel fuq bażi tal-piż tal-ġisem jista' jkun bejn wieħed
u ieħor erba' darbiet dak ta' firien żgħażagħ nisa b'ovarettomija.

22. Madankollu, ir-riżultati tal-Bijoassaġġ Uterotrofiku (9)(17)(18)(19) juru li
kwantitajiet limitati ta' fitoestroġeni djetetiċi huma aċċettabbli u ma jnaqqsux
is-sensittività tal-bijoassaġġ. Bħala gwida, livelli djetetiċi ta' fitoestroġeni ma
għandhomx jaqbżu it-350 μg tal-ekwivalenti ta' genistein/gramma tad-dieta
tal-laboratorju għal firien nisa immaturi Sprague Dawley u Wistar (6)(9).
Dawn id-dieti għandhom ikunu xierqa wkoll meta jiġu ttestjati f'firien żgħa
żagħ b'ovarettomija għaliex il-konsum tal-ikel fuq bażi ta' piż tal-ġisem huwa
inqas f'żgħażagħ meta mqabbel ma' annimali immaturi. Jekk ser jintużaw
ġrieden adulti b'ovarettomija jew firien iktar sensittivi għal fitoestroġeni,
għandu jiġi kkunsidrat tnaqqis proporzjonat fil-livelli tal-fitoestroġen fiddieta (20). Barra minn hekk, id-differenzi f'enerġija metabolika disponibbli
minn dieti differenti jistgħu jwasslu għal qabżiet fiż-żmien għall-bidu talpubertà (21)(22).
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23. Qabel l-istudju, hemm bżonn li ssir għażla bir-reqqa ta' dieta mingħajr livell
għoli ta' fitoestroġeni (għal gwida ara (6)(9)) jew enerġija metabolizzabbli, li
tista' tfixkel ir-riżultati (15)(17)(19)(22)(36). L-iżgurar tal-prestazzjoni xierqa
tas-sistema tat-test użata mil-laboratorju kif speċifikat fil-paragrafi 26 u 27
huwa kontroll importanti fuq dawn iż-żewġ fatturi. Bħala salvagwardja
konsistenti ma' prattika tajba tal-laboratorju (GLP) għandu jsir kampjunar
rappreżentattiv ta' kull lott ta' dieta mogħtija matul l-istudju għal analiżi
possibbli ta' kontenut fitoestroġenu (eż. fil-każ ta' piż ta' kontroll uterin
għoli relatat ma' kontrolli storiċi jew rispons inadegwat għall-estroġen ta'
referenza, 17 alfa etinil estradjol). L-alikwoti għandhom jiġu analizzati
bħala parti mill-istudju jew jiġu ffriżati f'– 20 oC jew b'tali mod li jipprev
jenu milli l-kampjun jiddekomponi qabel l-analiżi.

24. Ċerti materjali tas-sodod jista' jkun fihom sustanzi kimiċi estroġeniċi jew
antiestroġeniċi li jseħħu b'mod naturali (eż. iċ-ċifċiegħa tal-qamħirrun hija
magħrufa li taffettwa ċ-ċikliċità tal-firien u tidher li hija antiestroġenika). Ilmaterjal tas-sodda magħżul għandu jkun fih livell minimu ta' fitoestroġeni.

Preparazzjoni tal-annimali
25. Annimali sperimentali mingħajr evidenza ta' xi marda jew anormalità fiżika
jingħażlu b'mod aleatorju fil-gruppi ta' kontroll u tal-kura. Il-gaġeġ
għandhom jiġu rranġati b'tali mod li jkunu minimizzati l-effetti possibbli
dovuti għat-tqegħid tal-gaġġa. L-annimali għandhom jiġu identifikati b'mod
uniku. Idealment, annimali immaturi għandhom jitqiegħdu f'gaġġa ma'
ommijiet jew ommijiet adottivi sal-ftim matul l-akklimatizzazzjoni. Il-perjodu
ta' akklimatizzazzjoni qabel il-bidu tal-istudju għandu jkun ta' madwar 5
ijiem għal annimali żgħażagħ u għall-annimali immaturi ma' ommijiet jew
ommijiet adottivi. Jekk l-annimali immaturi jinkisbu bħala annimali li
għadhom kif infatmu mingħajr ommijiet, jista' jkun hemm bżonn ta' durata
iqsar tal-perjodu ta' akklimatizzazzjoni peress li d-dożaġġ għandu jibda eżatt
wara l-ftim (ara l-paragrafu 29).

PROĊEDURA
Verifika tal-Profiċjenza tal-Laboratorju
26. Jistgħu jintużaw żewġ għażliet differenti biex tiġi verifikata l-profiċjenza tallaboratorju:

— Verifika perjodika, li tiddependi fuq studju bażi inizjali ta' kontroll
pożittiv (ara l-paragrafu 27). Tal-inqas kull 6 xhur u kull darba li jkun
hemm bidla li tista' tinfluwenza l-prestazzjoni tal-assaġġ (eż. formulaz
zjoni ġdida tad-dieta, bidla fil-persunal li jagħmel dissezzjonijiet, bidla
fir-razza jew il-fornituri tal-annimali, eċċ), ir-risponsitività tas-sistema tattest (mudell tal-annimal) għandha tiġi verifikata billi tintuża doża xierqa
(fuq il-bażi tal-istudju bażi ta' kontroll pożittiv deskritt fil-paragrafu 27)
ta' estroġen ta' referenza: 17α-etinil estradjol (Nru tas-CAS 57-63-6)
(EE),

— L-użu ta' kontrolli konkurrenti, billi jiġi inkluż grupp mogħti doża xierqa
ta' estroġen ta' referenza f'kull assaġġ.

Jekk is-sistema ma tweġibx kif mistenni, il-kundizzjonijiet sperimentali
għandhom jiġu eżaminati u modifikati kif xieraq. Huwa rakkomandat li ddoża ta' estroġen ta' referenza tintuża f'wieħed mill-approċċi tkun ta' madwar
ED70 sa 80.
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27. Studju Bażi ta' Kontroll Pożittiv — Qabel ma laboratorju jwettaq studju
b'dan il-metodu ta' ttestjar għall-ewwel darba, il-profiċjenza tal-laboratorju
għandha tintwera billi tiġi ttestjata r-risponsività tal-mudell tal-annimal, billi
jiġi stabbilit ir-rispons tad-doża ta' estroġen ta' referenza: 17α-etinil estradjol
(Nru tas-CAS 57-63-6) (EE) b'minimu ta' erba' dożi. Ir-rispons tal-piż uterin
ser jitqabbel ma' dejta storika stabbilita (ara r-referenza (5)). Jekk dan listudju bażi ta' kontroll pożittiv ma jrendix ir-riżultati antiċipati, il-kundizz
jonijiet sperimentali għandhom jiġu eżaminati u modifikati.

In-numru u l-kundizzjoni tal-annimali
28. Kull grupp ikkurat u ta' kontroll għandu jkun fih tal-inqas 6 annimali (kemm
għall-protokoll tal-metodu immatur kif ukoll dak tal-adulti ovx).

L-età tal-annimali immaturi
29. Għall-Bijoassaġġ Uterotrofiku b'annimali immaturi, irid ikun speċifikat iljum tat-twelid. Id-dożaġġ għandu jibda kmieni biżżejjed sabiex jiġi żgurat
li, fi tmiem l-għoti tas-sustanza kimika tat-test, tkun għadha ma seħħitx iżżieda fiżjoloġika tal-estroġeni endoġenużi assoċjata mal-pubertà. Min-naħa loħra, hemm evidenza li annimali żgħar ħafna jistgħu jkunu inqas sensittivi.
Għad-definizzjoni tal-età ottimali, kull laboratorju għandu jieħu f'kunsideraz
zjoni d-dejta ta' sfond tiegħu stess fuq il-maturità.

Bħala gwida ġenerali, id-dożaġġ fil-firien jista' jibda minnufih wara l-ftim
bikri fil-jum 18 ta' wara t-twelid (bil-jum tat-twelid li jkun il-jum 0 ta' wara
t-twelid). Idealment, id-dożaġġ fil-firien għandu jitlesta fil-jum 21 ta' wara ttwelid iżda dejjem qabel il-jum 25 ta' wara twelid għax, wara din l-età, l-assi
ipotalamiku-pitwitarju-ovarju jsir funzjonali u l-livelli ta' estroġen endoġenu
jistgħu jibdew jiżdiedu b'żieda konkomitanti fil-medji tal-piż uterin bażi u
żieda fid-devjazzjonijiet standard tal-grupp (2)(3)(10)(11)(12).

Proċedura għal ovarettomija
30. Għall-far u l-ġurdien mara b'ovarettomija (gruppi ta' trattament u kontroll), lovarettomija għandha ssir fl-età ta' bejn 6 u 8 ġimgħat. Għall-firien,
għandhom ikunu għaddew tal-inqas 14-il jum bejn l-ovarettomija u lewwel jum ta' għoti sabiex l-utri jkun jista' jagħmel rigress għal linja bażi
stabbli minima. Għall-ġrieden, għandhom jgħaddu tal-inqas 7 ijiem bejn lovarettomija u l-ewwel jum ta' għoti. Peress li ammonti żgħar ta' tessut talovarji huma biżżejjed biex jiġu prodotti livelli ċirkolanti sinifikanti ta' estro
ġeni (3), l-annimali għandhom jiġu ttestjati qabel l-użu billi jiġu osservati
ċelloli epiteljali kampjunati bit-tajjar mill-vaġina f'tal-inqas ħamest ijiem
konsekuttivi (eż., il-jiem 10-14 wara l-ovarettomija għall-firien). Jekk l-anni
mali jindikaw xi evidenza ta' dħul fil-perjodu estruż, l-annimali ma għand
homx jintużaw. Barra minn hekk, fin-nekropsija, il-kampjuni tal-ovarji
għandhom jiġu eżaminati għal xi evidenza tal-preżenza tat-tessut tal-ovarji.
Jekk iva, l-annimal ma għandux jintuża fil-kalkoli (3).

31. Il-proċedura tal-ovarettomija tibda bl-annimal fir-rikombenza ventrali wara li
l-annimal jiġi anestetizzat kif xieraq. Il-qasma li tiftaħ il-ħajt tal-addome
dorsolaterali għandha tkun ta' madwar 1 cm u parallela fil-punt nofsani
bejn il-limitu inferjuri kostali u l-qoxra iljaka, u ftit millimetri laterali millmarġni laterali tal-muskolu lombari. L-ovarju għandu jinqala' fejn jiltaqgħu lkanal salovarju u l-korp uterin. Wara l-konferma li ma jkun hemm ebda fsad
qawwi, il-ħajt tal-addome għandu jingħalaq bil-ħjata u l-ġilda għandha
tingħalaq permezz ta' autoclips jew ħjata xierqa. Il-punti tal-lega jintwerew
b'mod skematiku fil-Figura 1. Għandha tintuża analġeżija xierqa ta' wara loperazzjoni kif rakkomandat minn veterinarju b'esperjenza fl-indukrar ta'
rodituri.
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Piż tal-ġisem
32. Fil-metodu tal-adulti ovx, il-piż tal-ġisem u l-piż uterin mhumiex korrelatati
għaliex il-piż uterin huwa affettwat minn ormoni bħal estroġeni iżda mhux
mill-fatturi ta' tkabbir li jirregolaw id-daqs tal-ġisem. Min-naħa l-oħra, il-piż
tal-ġisem huwa relatat mal-piż uterin fil-mudell immatur, waqt li jkun qed
jimmatura (34). B'hekk, fil-bidu tal-istudju, il-varjazzjoni fil-piż tal-annimali
użati, fil-mudell immatur, għandha tkun minima u ma taqbiżx ± 20 % tal-piż
medju. Dan ifisser li d-daqs tal-boton għandu jkun standardizzat minn min
jgħammar, biex jiġi żgurat li l-ulied ta' annimali minn ommijiet differenti ser
jitgħalfu bejn wieħed u ieħor l-istess. L-annimali għandhom jiġu assenjati fi
gruppi (kemm kontroll kif ukoll kura) permezz ta' distribuzzjoni tal-piż
aleatorja, sabiex il-piż medju tal-ġisem ta' kull grupp ma jkunx statistikament
differenti minn kwalunkwe grupp ieħor. Għandha tingħata kunsiderazzjoni
biex jiġi evitat l-assenjament ta' sħab boton fl-istess grupp tal-kura sa fejn
dan ikun prattikabbli bla ma jiżdied in-numru ta' boton li għandhom jintużaw
għall-investigazzjoni.

Dożaġġ
33. Sabiex jiġi stabbilit jekk sustanza kimika tat-test jistax ikollha azzjoni estro
ġenika in vivo, żewġ gruppi ta' doża u kontroll normalment ikunu biżżejjed u
għalhekk, dan il-metodu huwa ppreferut għal raġunijiet marbuta mal-benessri
tal-annimali. Jekk l-iskop huwa li jew tinkiseb kurva ta' rispons għad-doża
jew li ssir estrapolazzjoni għal dożi inqas, hemm bżonn ta' tal-inqas 3 gruppi
ta' doża. Jekk ikun hemm bżonn ta' informazzjoni minbarra l-identifikazzjoni
ta' attività estroġenika (bħal stima tal-potenza), għandha tiġi kkunsidrata
skeda differenti tad-dożaġġ. Ħlief għall-kura bis-sustanza kimika tat-test, lannimali fil-grupp tal-kontroll għandhom jitqandlu bl-istess mod bħassuġġetti tal-grupp tat-test. Jekk jintuża veikolu fl-għoti tas-sustanza kimika
tat-test, il-grupp ta' kontroll għandu jirċievi l-istess ammont ta' veikolu użat
mal-gruppi kkurati (jew l-ogħla volum użat mal-gruppi tat-test jekk ikun
differenti bejn il-gruppi).

34. F'dan il-każ, l-għan tal-Bijoassaġġ Uterotrofiku huwa li jingħażlu dożi li
jiżguraw sopravvivenza tal-annimali u li huma mingħajr tossiċità sinifikanti
jew diffikultà għall-annimali wara tliet ijiem konsekuttivi ta' għoti tassustanza kimika sa doża massima ta' 1 000 mg/kg/jum. Il-livelli kollha ta'
doża għandhom jiġu proposti u jingħażlu filwaqt li tittieħed f'kunsiderazzjoni
kwalunkwe dejta (tossiko) kinetika u dwar it-tossiċità eżistenti disponibbli
għas-sustanza kimika tat-test jew materjali relatati. L-ogħla livell ta' doża
għandu l-ewwel nett jieħu f'kunsiderazzjoni l-informazzjoni dwar l-LD50
u/jew it-tossiċità akuta sabiex jiġu evitati mewt, tbatija severa jew diffikultà
fl-annimali (24)(25)(26). L-ogħla doża għandha tirrappreżenta d-doża
massima tollerata (MTD); studju li jsir f'livell tad-doża li kkaġuna rispons
uterotrofiku pożittiv tkun aċċettata wkoll. Għat-tgħarbil, intervalli kbar (eż.
unitajiet ta' nofs log li jikkorrispondu għal progressjoni tad-doża ta' 3,2 jew
anki sa unitajiet ta' log waħda) bejn dożaġġi ġeneralment huma aċċettabbli.
Jekk ma jkun hemm ebda dejta xierqa disponibbli, jista' jitwettaq studju ta'
sejbien tal-medda biex jgħin fid-determinazzjoni tad-dożi li għandhom
jintużaw.

35. Inkella, jekk il-potenza estroġenika ta' agonist tista' tiġi stmata permezz ta'
dejta in vitro (jew in silico), din tista' tiġi kkunsidrata għall-għażla tad-doża.
Pereżempju, l-ammont tas-sustanza kimika tat-test li tipproduċi risponsi
uterotrofiċi ekwivalenti għall-agonist ta' referenza (etinil estradjol) huwa
stmat mill-potenzi in vitro relattivi tiegħu għal etinil estradjol. L-ogħla
doża tat-test tingħata permezz ta' moltiplikazzjoni ta' din id-doża ekwivalenti
b'fattur xieraq, eż. 10 jew 100.
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Kunsiderazzjonijiet għas-sejbien tal-medda
36. Jekk ikun hemm bżonn, jista' jsir studju preliminari ta' sejbien tal-medda bi
ftit annimali. F'dan ir-rigward, id-Dokument ta' Gwida tal-OECD Nru 19
(25) jista' jintuża biex jiġu definiti s-sinjali kliniċi li jindikaw tossiċità jew
diffikultà tal-annimali. Jekk fattibbli fi ħdan dan l-istudju ta' sejbien talmedda wara tliet ijiem ta' għoti, l-utri jistgħu jinqatgħu u jintiżnu madwar
24 wara l-aħħar doża. Imbagħad din id-dejta tkun tista' tintuża biex tassisti
fid-disinn tal-istudju ewlieni (agħżel dożi massimi u inferjuri aċċettabbli u
rrakkomanda n-numru ta' gruppi tad-doża).

L-għoti ta' dożi
37. Is-sustanza kimika tat-test tingħata permezz ta' gavage orali jew tilqima taħt
il-ġilda. Iridu jitqiesu kunsiderazzjonijiet dwar il-benessri tal-annimali kif
ukoll aspetti tossikoloġiċi bħar-relevanza għar-rotta ta' esponiment talbniedem għas-sustanza kimika (eż. gavage orali biex tiġi simulata inġestjoni,
tilqima taħt il-ġilda biex jiġi simulat teħid man-nifs jew adsorbiment
dermali), il-proprjetajiet fiżiċi/kimiċi tal-materjal tat-test u speċjalment infor
mazzjoni tossikoloġika eżistenti u dejta dwar il-metaboliżmu u l-kinetika (eż.
il-bżonn li jiġi evitat metaboliżmu first pass, effiċjenza aħjar b'rotta partiko
lari) meta tingħażel ir-rotta tal-amministrazzjoni.

38. Huwa rakkomandat li, fejn ikun possibbli, l-ewwel jiġi kkunsidrat l-użu ta'
soluzzjoni/sospensjoni milwiema. Iżda peress li ħafna mil-liganti tal-oestro
ġenu jew il-prekursuri metaboliċi tagħhom għandhom it-tendenza li jkunu
odrofobiċi, l-iktar approċċ komuni huwa li tintuża soluzzjoni/sospensjoni fiżżejt (eż. żejt tal-qamħirrun, tal-karawett, tal-ġunġlien jew taż-żebbuġa).
Madankollu, dawn iż-żjut għandhom kontenut kaloriku u ta' xaħam diffe
renti, u b'hekk il-veikolu jista' jaffettwa l-konsum ta' enerġija metabolizzabbli
(ME) totali, u b'hekk potenzjalment jibdel il-punti aħħarin imkejlin bħall-piż
uterin, speċjalment fil-metodu immatur (33). B'hekk, qabel l-istudju,
kwalunkwe veikolu li għandu jintuża għandu jiġi ttestjat fl-isfond talkontrolli bla veikoli. Is-sustanzi kimiċi tat-test jistgħu jinħallu f'ammont
minimu ta' 95 % etanol jew solventi xierqa oħrajn u dilwiti għall-konċentraz
zjonijiet tal-ħidma finali fil-veikolu tat-test. Il-karatteristiċi tossiċi tas-solvent
iridu jkunu magħrufin, u għandhom jiġu ttestjati fi grupp ta' kontroll separat
bis-solventi biss. Jekk is-sustanza kimika tat-test titqies stabbli, tista' tintuża
azzjoni mekkanika ġentili vigoruża u tat-tisħin biex tassisti fil-ħall tassustanza kimika tat-test. Għandha tiġi ddeterminata l-istabbiltà tas-sustanza
kimika tat-test fil-veikolu. Jekk is-sustanza kimika tat-test tkun stabbli għaddurata tal-istudju, jista' jitħejja alikwot tal-bidu tas-sustanza kimika, u ddilwizzjonijiet tad-dożaġġ speċifikati jitħejjew kuljum.

39. Il-puntwalità tad-dożaġġ ser tiddependi mill-mudell użat (irreferi għall-para
grafu 29 għall-mudell immatur u għall-paragrafu 30 għall-mudell adulti ovx).
Il-firien nisa immaturi jingħataw doża bis-sustanza kimika tat-test kuljum
għal tliet ijiem konsekuttivi. Hija rakkomandata wkoll kura ta' tliet ijiem
għal firien nisa b'ovarettomija iżda esponimenti itwal huma aċċettabbli u
jistgħu jtejbu l-identifikazzjoni ta' sustanzi kimiċi attivi dgħajfin. Fil-ġrieden
nisa b'ovarettomija, durata tal-applikazzjoni ta' 3 ijiem għandha tkun
biżżejjed mingħajr vantaġġ importanti permezz ta' estensjoni li tasal sa
sebat ijiem għal agonisti b'saħħithom tal-estroġen, madankollu, din ir-relaz
zjoni ma ntwerietx għal estroġeni dgħajfin fl-istudju ta' validazzjoni (16) u
b'hekk id-dożaġġ għandu jkun estiż sa sebat ijiem konsekuttivi fi ġrieden
adulti ovx. Id-doża għandha tingħata bosta drabi kuljum. Għandhom ikunu
aġġustati kif ikun hemm bżonn biex jinżamm livell kostanti tad-doża f'ter
mini ta' piż tal-ġisem tal-annimal (eż., mg tas-sustanza kimika tat-test għal
kull kg ta' piż tal-ġisem kuljum). Rigward il-volum tat-test, il-varjabbiltà
tiegħu, fuq bażi ta' piż tal-ġisem, għandha tiġi minimizzata billi tiġi aġġustata
l-konċentrazzjoni tas-soluzzjoni ta' dożaġġ biex jiġi żgurat volum kostanti
fuq bażi ta' piż tal-ġisem fil-livelli kollha tad-doża u għal kwalunkwe rotta
tal-amministrazzjoni.
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40. Meta s-sustanza kimika tat-test tingħata b'gavage, dan għandu jsir b'doża
waħda ta' kuljum lill-annimali billi jintuża tubu tal-istonku jew cannula
xierqa ta' intubazzjoni. Il-volum massimu ta' likwidu li jista' jingħata f'darba
jiddependi mid-daqs tal-annimal tat-test. Għandhom jiġu segwiti l-linji gwida
lokali dwar l-indukrar tal-annimali, iżda l-volum ma għandux jaqbeż il-5
ml/kg piż tal-ġisem, ħlief fil-każ ta' soluzzjonijiet milwiema fejn jista' jintuża
10 ml/kg piż tal-ġisem.

41. Meta s-sustanza kimika tat-test tingħata permezz ta' tilqima taħt il-ġilda, dan
għandu jsir b'doża waħda ta' kuljum. Id-dożi għandhom jingħataw fir-reġjuni
dososkapulari jew lombari permezz ta' labra sterili (eż. wisgħa ta' 23 jew 25)
u siringa tuberkulina. It-tqaxxir tas-sit tat-tilqima huwa fakultattiv.
Għandhom jiġu rreġistrati kwalunkwe telf, tnixxija fis-sit tat-tilqima jew
dożaġġ inkomplut. Il-volum totali injettat f'kull far f'ġurnata ma għandux
jaqbeż il-5 ml/kg piż tal-ġisem, maqsum f'2 sti tat-tilqima, ħlief fil-każ ta'
soluzzjoni milwiema fejn jista' jintuża 10 ml/kg piż tal-ġisem.

Osservazzjonijiet
Osservazzjonijiet ġenerali u kliniċi
42. Għandhom isiru osservazzjonijiet kliniċi ġenerali tal-inqas darba kuljum u
b'mod iktar spiss meta jkunu osservati sinjali ta' tossiċità. Idealment, l-osser
vazzjonijiet għandhom isiru fl-istess ħin(ijiet) ta' kull ġurnata u filwaqt li
jitqies il-perjodu tal-ogħla effetti antiċipati wara d-dożaġġ. L-annimali kollha
għandhom jiġu osservati għall-mortalità, il-morbidità u sinjali kliniċi ġenerali
bħal bidlet fl-imġiba, il-ġilda, il-pil, l-għajnejn, il-membrani mukużi, l-okkor
renza ta' tnixxijiet u eskrezzjonijiet u l-attività awtonomika (eż. dmugħ,
piloerezzjoni, daqs tal-ħabba, mudell respiratorju mhux tas-soltu).

Piż tal-ġisem u konsum ta' ikel
43. L-annimali kollha għandhom jintiżnu għall-eqreb 0,1 g, billi jibdew ftit qabel
il-bidu tal-kura, jiġifieri meta l-annimali jiġu allokati fi gruppi. Bħala kejl
fakultattiv, l-ammont ta' ikel ikkonsmat matul il-perjodu tal-kura jista'
jitkejjel għal kull gaġġa billi jintiżnu dawk li jitgħalfu. Ir-riżultati tal-konsum
ta' ikel għandhom jingħataw fi grammi għal kull far kuljum.

Dissezzjoni u kejl tal-piż tal-utru
44. Erbgħa u għoxrin siegħa wara l-aħħar kura, il-firien ser jinqatlu b'mod
dinjituż. Idealment, l-ordni ta' nekropsija ser tkun aleatorja fost gruppi biex
tiġi evitata progressjoni direttament 'il fuq jew 'l isfel ta' gruppi ta' doża li
tista' taffettwa d-dejta b'mod li jkun diffiċli jinqabad. L-għan tal-bijoassaġġ
huwa li jitkejjel kemm il-piż tal-utru mxarrab kif ukoll dak niexef. Il-piż
imxarrab jinkludu l-utru u l-kontenuti tal-fluwidu luminali. Il-piż niexef
huwa mkejjel wara li jitbattlu u jitneħħew il-kontenuti luminali tal-utru.

45. Qabel id-dissezzjoni, il-vaġina tiġi eżaminata għal-istatus tal-ftuħ fl-annimali
immaturi. Il-proċedura ta' dissezzjoni tibda billi jinfetaħ il-ħajt tal-addome li
jibda fis-simfiżi pubika. Imbagħad, il-qarn tal-utru u l-ovarji, jekk ikunu
preżenti, jinqalgħu mill-ħajt tal-addome dorsali. L-appart tal-urina u l-uretri
jitneħħew min-naħa ventrali u laterali tal-utru u l-vaġina. Adeżjoni fibruża
bejn ir-rektum u l-vaġina tinqala' sakemm ikun jista' jiġi identifikat fejn
jiltaqgħu l-orifiċju vaġinali u l-ġilda perineali. L-utru u l-vaġina jinqalgħu
mill-ġisem billi ssir inċiżjoni fil-ħajt vaġinali ftit 'il fuq mill-għaqda bejn ilġilda perineali kif muri fil-Figura 2. L-utru għandu jinqala' mill-ħajt talġisem permezz ta' qatgħa ġentili tal-meżenterija uterina fil-punt tat-tqabbid
tagħha fit-tul sħiħ tal-lat dorsolaterali ta' kull qarn uterin. Ladarba jitneħħa
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mill-ġisem, it-tqandil tal-uterin għandu jkun rapidu biżżejjed biex tiġi evitata
desikkazzjoni tat-tessuti. It-telf ta' piż minħabba desikkazzjoni jsir iktar
importanti b'tessuti żgħar bħall-utru (23). Jekk l-ovarji jkunu preżenti, lovarji jitneħħew fil-kanal salovarju biex jiġi evitat telf ta' fluwidu luminali
mill-qarn uterin. Jekk l-annimal tkun saritlu ovarettomija, il-qtajja' għandhom
jiġu eżaminati għall-preżenza ta' xi tessut tal-ovarji. Xaħam u tessut
konnettiv żejda għandhom jinqatgħu. Il-vaġina titneħħa mill-utru ftit taħt
iċ-ċerviċi sabiex iċ-ċerviċi jibqa' mal-korp uterin kif muri fil-Figura 2.

46. Kull utru għandu jiġi ttrasferit f'kontenitur immarkat b'mod uniku u li
jintiżen (eż. petri-dish jew plastic weight boat) filwaqt li jitkompla l-indukrar
biex tiġi evitata desikkazzjoni qabel jintiżen (eż. karta xuga ftit imxarrba
b'salmastru tista' titqiegħed fil-kontenitur). L-utru bi fluwidu luminali ser
jintiżen sal-eqreb 0,1 mg (piż tal-utru mxarrab).

47. Imbagħad kull utru jiġi pproċessat b'mod individwali biex jitneħħa l-fluwidu
luminali. Iż-żewġ qrun tal-utru ser jittaqqbu jew jinqatgħu b'mod lonġitudi
nali. L-utru jitqiegħed fuq karta xuga ftit imxarrba (eż. Whatman Nru 3) u
tintmesaħ ftit b'biċċa oħra ta' karta xuga ftit imxarrba biex il-fluwidu luminali
jitneħħa għal kollox. L-utru mingħajr il-kontenuti luminali ser jintiżen saleqreb 0,1 mg (piż tal-utru niexef).

48. Il-piż tal-utru fit-tmiem jista' jintuża biex jiġi żgurat li ma nqabżitx l-età
xierqa fil-far intatt immatur, madankollu, id-dejta storika tar-razza tal-far
użata mil-laboratorju hija deċiżiva f'dan ir-rigward (ara l-paragrafu 56 għal
interpretazzjoni tar-riżultati).

Investigazzjonijiet fakultattivi
49. Wara li jintiżen, l-utru jista' jiġi ffissat f'formalin b'bafer newtrali ta' 10 %
biex jiġi eżaminat b'mod istopatoloġiku wara tilwim b'Ematossilina u Osina
(HE). Il-vaġina tista' tiġi studjata kif xieraq (ara l-paragrafu 9). Barra minn
hekk, il-kejl morfometriku tal-epitelju endometrijali jista' jsir għal tqabbil
kwantitattiv.

DEJTA U RAPPORTAR
Dejta
50. Id-dejta tal-istudju għandha tinkludi:

— in-numru ta' annimali fil-bidu tal-assaġġ,

— in-numru u l-identità tal-annimali misjubin mejtin matul l-assaġġ jew
maqtulin għal raġunijiet umanitarji u d-data u l-ħin ta' kwalunkwe
mewta jew qatla b'mod dinjituż,

— in-numru u l-identità tal-annimali li juru sinjali ta' tossiċità, u deskrizzjoni
tas-sinjali tat-tossiċità osservata, inkluż il-ħin tal-bidu, id-durata, is-seve
rità ta' kwalunkwe effett tossiku, u

— in-numru u l-identità tal-annimali li juru kwalunkwe leżjoni u deskriz
zjoni tat-tip ta' leżjonijiet.
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51. Dejta individwali dwar l-annimali għandha tiġi rreġistrata għall-piżijiet talġisem, il-piż uterin imxarrab, u l-piż uterin niexef. Għandha tintuża analiżi
statistika one-tailed għall-agonisti biex jiġi ddeterminat jekk l-għoti ta'
sustanza kimika tat-test irriżultatx f'żieda statistikament importanti (p <
0,05) fil-piż uterin. Analiżijiet statistiċi xierqa għandha ssir biex isiru testijiet
għal bidliet relatati mal-kura fil-piż uterin niexef u mxarrab. Pereżempju, iddejta tista' tiġi evalwata permezz ta' analiżi tal-approċċ ta' kovarjanza
(ANCOVA) bil-piż tal-ġisem fin-nekropsija bħall-kovarjabbli. Tista' ssir tras
formazzjoni logaritmika li tistabbilizza l-varjanza fuq id-dejta uterina qabel
ma ssir l-analiżi tad-dejta. It-testijiet Dunnett u Hsu huma xierqa biex isir
tqabbil ta' pari ta' kull grupp mogħti doża ma' kontrolli veikolu u biex jiġu
kkalkolati l-intervalli ta' kunfidenza. Jistgħu jintużaw plots residwi studen
tizzati biex jinqabdu punti ta' osservazzjoni distanti possibbli għall-valutaz
zjoni tal-omoġenità tal-varjanzi. Dawn il-proċeduri ġew applikati filprogramm ta' validazzjoni tal-OECD bl-użu tal-PROC GLM fis-Sistema ta'
Analiżi Statistika (l-Istitut SAS, Cary, NC), verżjoni 8 (6)(7).
52. Rapport finali għandu jinkludi:
Faċilità ta' ttestjar:
— Il-persunal responsabbli u r-responsabilitajiet tal-istudju tiegħu,
— Dejta mit-Test Bażi ta' Kontroll Pożittiv u dejta perjodika ta' kontroll
pożittiv (ara l-paragrafi 26 u 27),
Sustanza kimika tat-test:
— Il-karatterizzazzjoni tas-sustanzi kimiċi tat-test,
— L-għamla fiżika u, fejn rilevanti, il-proprjetajiet fiżjokimiċi,
— Il-metodu u l-frekwenza tal-preparazzjoni tad-dilwizzjonijiet,
— Kwalunkwe dejta ġġenerata fuq l-istabbiltà,
— Kwalunkwe analiżi tas-soluzzjonijiet ta' dożaġġ,
Veikolu:
— Il-karatterizzazzjoni tal-veikolu tat-test (għamla, fornitur u lott),
— Ġustifikazzjoni tal-għażla tal-veikolu (jekk mhux ilma),
Annimali tat-test:
— L-ispeċi u r-razza u ġustifikazzjoni tal-għażla tagħhom,
— Il-fornitur u l-faċilità speċifika tal-fornitur,
— L-età mal-provvista bid-data tat-twelid,
— Jekk l-annimali huma immaturi, jekk ġewx forniti mal-omm jew omm
adottiva u d-data tal-ftim,
— Dettalji dwar il-proċedura ta' akklimatizzazzjoni tal-annimali,
— In-numru ta' annimali għal kull gaġġa,
— Dettalji u l-metodu ta' identifikazzjoni tal-annimal individwali u talgrupp,
Kundizzjonijiet tal-Assaġġ:
— Dettalji dwar il-proċess tal-każwalizzazzjoni (jiġifieri l-metodu użat),
— Ir-raġuni għall-għażla tad-doża,
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— Dettalji dwar il-fomulazzjoni tas-sustanza kimika tat-test, il-konċentraz
zjonijiet, l-istabbiltà u l-omoġenità tagħha,
— Dettalji tal-għoti tas-sustanza kimika tat-test u r-raġuni għall-għażla tarrotta ta' esponiment,
— Id-dieta (isem, tip, fornitur, kontenut, u, jekk ikunu magħrufin, il-livelli
tal-fitoestroġen),
— Is-sors ta' ilma (eż., ilma tal-vit jew ilma ffiltrat) u l-provvista tal-ilma
(b'tubi minn kontenitur kbir, fi fliexken, eċċ.),
— Il-bejta (l-isem, it-tip, il-fornitur, il-kontenut),
— Reġistru tal-kundizzjonijiet tal-gaġġa, l-intervall tad-dawl, it-temperatura
u l-umdità fil-kamra, it-tindif tal-kamra,
— Deskrizzjoni dettaljata tan-nekropsija u tal-proċeduri ta' wżin tal-utri
— Deskrizzjoni tal-proċeduri statistiċi,
Riżultati
Għal annimali individwali:
— Il-piżijiet tal-ġisem individwali kollha ta' kuljum (mill-allokazzjoni fi
gruppi san-nekropsija) (sal-eqreb 0,1 g),
— L-età ta' kull annimal (fil-jiem li jibdew mill-jum tat-twelid bħala l-jum
0) meta jibda l-għoti tas-sustanza kimika tat-test,
— Id-data u l-ħin ta' kull għoti ta' doża,
— Il-volum u d-dożaġġ ikkalkolati mogħtijin u l-osservazzjonijiet ta'
kwalunkwe telf ta' dożaġġ matul jew wara l-għoti,
— Reġistru ta' kuljum tal-qagħda tal-annimal, inklużi sintomi u osservaz
zjonijiet rilevanti,
— Il-kawża tal-mewt issuspettata (jekk tinsab matul studju fi stat moribond
jew mejjet),
— Id-data u l-ħin tal-qti b'mod dinjituż b'intervall tal-ħin għall-aħħar
dożaġġ,
— Il-piż uterin imxarrab (sal-eqreb 0,1 mg) u kwalunkwe osservazzjoni ta'
telf ta' fluwidu luminali matul id-dissezzjjoni u l-preparazzjoni biex
jintiżen,
— Piż uterin niexef (sal-eqreb 0,1 mg),
Għal kull grupp ta' annimali:
— Il-piżijiet medji tal-ġisem ta' kuljum (sal-eqreb 0,1 g) u devjazzjonijiet
standard (minn allokazzjoni fi gruppi permezz ta' nekropsija),
— Medji tal-piżijiet uterini mxarrbin u nixfin (sal-eqreb 0,1 mg) u devjaz
zjonijiet standard,
— Jekk jitkejjel, il-konsum ta' ikel ta' kuljum (ikkalkolat bħala grammi ta'
ikel ikkonsmat għal kull annimal),
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— Ir-riżultati tal-analiżijiet statistiċi li jqabblu kemm piżijiet uterini
mxarrbin kif ukoll nixfin ta' gruppi kkurati fir-rigward tal-istess kejliet
fil-gruppi ta' kontroll veikoli,

— Ir-riżultati tal-analiżi statistika li tqabbel il-piż sħiħ tal-ġisem u ż-żieda
fil-piż tal-ġisem tal-gruppi kkurati relatati mal-istess kejliet fil-gruppi ta'
kontroll veikoli.

53. Sommarju tal-fatti importanti ta' gwida tal-metodu ta' ttestjar

Firien

Ġrieden

Annimali
Razza

Razza ta' rodituri tal-laboratorju użata spiss

Numru ta' annimali

Tal-inqas 6 annimali għal kull grupp ta' doża

Numru ta' gruppi

Tal-inqas 2 gruppi tat-test (ara l-paragrafu 33 għal gwida) u grupp
ta' kontroll negattiv
Għal gwida dwar gruppi ta' kontroll pożittiv, ara l-paragrafi 26
u 27
Kundizzjonijiet tal-post tat-trobbija u tal-għalf

To fil-kamra tal-annimali

22°C ± 3°C

Umdità relativa

50-60 % u mhux inqas minn 30 % jew iktar minn 70 %

Sekwenza tad-dawl ta'
kuljum

12-il siegħa dawl, 12-il siegħa dlam

Dieta u ilma tajjeb għaxxorb

Ad libitum

Post tat-trobbija

B'mod individwali jew fi gruppi sa tliet annimali (trobbija fi grupp
soċjali hija rakkomandata għal annimali immaturi)

Dieta u bejta

Livell baxx ta' fitoestroġeni rakkomandati fid-dieta u l-bejta
Protokoll

Metodu

Metodu immatur mingħajr ovar Metodu ta' ġrieden nisa adulti
jettomija (dak preferut).
b'ovarettomija
Metodu ta' firien nisa adulti
b'ovarettomija

L-età tad-dożaġġ għal
annimali immaturi

Mhux qabel PND 18. Id-dożaġġ
għandu jsir qabel PND 25

Età tal-ovarettomija

Età ta' bejn 6 u 8 ġimgħat.

Età tad-dożaġġ għal
annimali b'ovarettomija

Għandhom ikunu għaddew tal- Għandhom ikunu għaddew talinqas 14-il jum bejn l-ovaretto inqas 7 ijiem bejn l-ovarettomija
u l-1 jum ta' għoti.
mija u l-1 jum ta' għoti.

Piż tal-ġisem

Il-varjazzjoni fil-piż tal-ġisem għandha tkun minima u ma taqbiżx
± 20 % tal-piż medju.

Mhux rilevanti fil-kamp ta' app
likazzjoni tal-metodu ta' ttestjar
attwali.
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Firien

Ġrieden

Dożaġġ
Rotta
amministrazzjoni

tal-

Gavage orali jew tilqima taħt il-ġilda

Frekwenza tal-għoti

Doża waħda kuljum

Ammont ta' volum għal
gavage u tilqima

≤ 5 ml/kg piż tal-ġisem (jew sa 10 ml/kg piż tal-ġisem f'każ ta'
soluzzjonijiet milwiema) (f'2 siti ta' tilqim għar-rotta taħt il-ġilda)

Durata tal-għoti

3 ijiem konsekuttivi għallmudell immatur
Tal-inqas 3 ijiem konsekuttivi
għall-mudell OVX

Ħin tan-nekropsija

Madwar 24 siegħa wara l-aħħar doża

7 ijiem konsekuttivi
mudell OVX

għall-

Riżultati
Rispons pożittiv

Żieda statistikament sinifikanti tal-piż medju tal-utru (imxarrab u/
jew niexef)

Estroġen ta' referenza

17α-etinil estradjol

GWIDA GĦALL-INTERPRETAZZJONI U L-AĊĊETTAZZJONI TARRIŻULTATI
54. B'mod ġenerali, test għall-estroġeniċità għandu jitqies pożittiv jekk ikun
hemm żieda statistikament importanti fil-piż tal-utru (p< 0,05) tal-inqas fillivell għoli tad-doża meta mqabbel mal-grupp ta' kontroll b'solvent. Riżultat
pożittiv huwa appoġġjat iktar mill-wiri ta' relazzjoni bijoloġikament plaw
żibbli bejn id-doża u d-daqs tar-rispons, filwaqt li jitfakkar li attivitajiet
estroġeniċi u antiestroġeniċi tas-sustanza kimika li jidħlu f'xulxin jistgħu
jaffettwaw il-forma tal-kurva bejn id-doża u r-rispons.

55. Għandha tingħata attenzjoni sabiex ma tinqabiżx id-doża massima tollerata
ħalli tkun tista' ssir interpretazzjoni valida tad-dejta. Tnaqqis fil-piż talġisem, sinjali kliniċi u sejbiet oħrajn għandhom jiġu vvalutati fid-dettall
f'dan ir-rigward.

56. Kunsiderazzjoni importanti għall-aċċettazzjoni tad-dejta mill-Bijoassaġġ
Uterotrofiku hija l-piżijiet tal-utru tal-grupp ta' kontroll veikolu. Valuri ta'
kontroll għoljin jitsgħu jikkompromettu r-risponsitività tal-bijoassaġġ u l-ħila
li jiġu identifikati agonisti tal-estroġen ferm dgħajfin. Analiżijiet tat-tagħrif u
d-dejta ġġenerata matul il-validazzjoni tal-Bijoassaġġ Uterotrofiku jissuġġe
rixxu li waqtiet ta' medji ta' kontroll għoljin iseħħu b'mod spontanju, b'mod
partikolari f'annimali immaturi (2)(3)(6)(9). Peress li l-piż tal-utru ta' firien
immaturi jiddependi fuq bosta varjabbli bħar-razza u l-piż tal-ġisem, ma jista'
jingħata ebda limitu superjuri definittiv għall-piż tal-utru. Bħala gwida, jekk
il-piżijiet tal-utru niexef f'firien ta' kontroll immaturi jkunu ta' bejn 40 u 45
mg, ir-riżultati għandhom jitqiesu bħala suspettużi u piżijiet tal-utri ta' iktar
minn 45 mg jistgħu jwasslu sabiex it-test jerġa' jsir. Madankollu, dan irid
jitqies fuq bażi ta' każ b'każ (3)(6)(8). Meta jsiru testijiet f'firien adulti,
ovarettomija inkompluta ser tħalli tessut tal-ovarji li jista' jipproduċi estro
ġenu endoġenu u jittardja r-rigressjoni tal-piż tal-utru.
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57. Piżijiet tal-utru niexef tal-kontroll veikolu li huma inqas minn 0,09 % tal-piż
tal-ġiesm għal firien nisa immaturi u inqas minn 0,04 % għal firien nisa
żgħażagħ b'ovarettomija jidhru li jrendu riżultati aċċettabbli (ara t-Tabella
31 (2)). Jekk il-piżijiet tal-utru tal-kontroll ikunu ikbar minn dawn in-numru,
għandhom jiġu skrutinizzati bosta fatturi inklużi l-età tal-annimali, ovaretto
mija xierqa, fitoestroġeni djetetiċi, u l-bqija, u riżultat ta' assaġġ negattiv
(ebda indikazzjoni ta' attività estroġenika) għandu jintuża bir-reqqa.

58. Dejta storika għall-gruppi ta' kontroll veikolu għandha tinżamm fil-labora
torju. Dejta storika għal risponsi għal estroġeni ta' referenza pożittivi, bħal
17α-etinil estradjol, għandha tinżamm fil-laboratorju wkoll. Il-laboratorji
jistgħu jittestjaw ukoll ir-rispons għal agonisti tal-estroġen dgħajfin li
jkunu magħrufni. Din id-dejta kollha tista' titqabbel mad-dejta disponibbli
(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) biex jiġi żgurat li l-metodi tal-laboratorju jrendu
biżżejjed sensittività.

59. Il-piżijiet tal-utru niexef urew inqas varjabbiltà matul l-istudju ta' validaz
zjoni tal-OECD meta mqabblin mal-piżijiet tal-utru mxarrab (6)(7). Madan
kollu, rispons importanti f'xi kejl jindika li s-sustanza kimika tat-test hija
pożittiva għal attività estroġenika.

60. Ir-rispons uterotrofiku mhuwiex kompletament ta' oriġini estroġenika,
madankollu, riżultat pożittiv tal-Bijoassaġġ Uterotrofiku għandu ġeneralment
jiġi interpretat bħala evidenza għal potenzjal estroġeniku in vivo, u normal
ment għandu jniedi azzjonijiet għal klassifikazzjoni ulterjuri (ara l-paragrafu
9 u l-‘OECD Conceptual Framework for the Testing and Assessment of
Endocrine Disrupting Chemicals’, Anness 2).

Figura 1
Dijagramma skematika turi t-tħennija kirurġika tal-ovarji

Il-proċedura tibda billi jinfetaħ il-ħajt tal-addome dorsolaterali fil-punt tannofs bejn il-limitu inferjuri kostali u l-qoxra iljaka, u ftit millimetri laterali
għall-marġni laterali tal-muskolu lombari. Fi ħdan il-kavità tal-addome,
għandhom jiġu identifikati l-ovarji. Fuq pjan asettiku, imbagħad l-ovarji
jitneħħew fiżikament mill-kavità tal-addome, titqiegħed ligatura bejn l-ovarju
u l-utru biex jiġi kkontrollat il-fsad, u l-ovarju jinqala' permezz ta' inċiżjoni
fuq il-ligatura fl-għaqda tal-kanal salovarju u kull qarn tal-utru. Wara lkonferma li ebda fsad importanti ma għadu jippersisti, il-ħajt tal-addome
għandu jingħalaq b'sutura, u tingħalaq il-ġilda, eż., b'autoclips jew sutura.
L-annimali għandhom jitħallew jirkupraw u l-piż tal-utru għandu jitħalla
jagħmel rigress għal tal-inqas 14-il jum wara l-użu.
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Figura 2
It-tneħħija u l-preparazzjoni tat-tessuti tal-utru għall-kejl tal-piż

Il-proċedura tibda billi jinfetaħ il-ħajt tal-addome fis-simfiżi pubika. Imbagħad,
kull ovarju, jekk ikun preżenti, u l-qarn tal-utru jitneħħew mill-ħajt tal-addome
dorsali. L-apparat tal-urina u l-uretri jitneħħew mil-lat ventrali u laterali tal-utru u
l-vaġina. L-adeżjoni fibruża bejn ir-rektum u l-vaġina jinqalgħu sakemm l-għaqda
tal-orifiċju vaġinali u l-ġilda perineali jkunu jistgħu jiġu identifikati. L-utru u lvaġina jinqalgħu mill-ġisem permezz ta' inċiżjoni tal-ħajt vaġinali ftit 'il fuq millgħaqda bejn il-ġilda perineali kif muri fil-figura. L-utru għandu jinqala' mill-ħajt
tal-ġisem billi ssir qatgħa ħafifa tal-meżenterija uterina fil-punt ma' fejn taqbad
matul it-tul sħiħ tal-aspett dorsolaterali ta' kull qarn uterin. Wara t-tneħħija millġisem, ix-xaħam żejjed u t-tessut konnettiv jinqata'. Jekk ikunu preżenti l-ovarji,
l-ovarji jitneħħew fil-kanal salovarju biex jiġi evitat telf ta' fluwidu luminali millqarn uterin. Jekk l-annimal tkun saritlu ovarettomija, il-qtajja' għandhom jiġu
eżaminati għal-preżenza ta' xi tessut tal-ovarji. Il-vaġina titneħħa mill-utru eżatt
taħt iċ-ċerviċi sabiex iċ-ċerviċi jibqa' mal-korp uterin kif muri fil-figura. Imba
għad l-utru jista' jintiżen.
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONIJIET:
Antiestroġeniċità hija l-kapaċità ta' sustanza kimika sabiex trażżan l-azzjoni talestradjol 17ß f'organiżmu mammiferu.
Sustanza kimika tfisser sustanza jew taħlita.
Data tat-twelid hija l-jum 0 wara t-twelid.
Dożaġġ hija terminu ġenerali li tinvolvi d-doża, il-frekwenza tagħha u d-durata
tad-dożaġġ.
Doża hija l-ammont ta' sustanza kimika mogħtija. Għall-Bijoassaġġ Uterotrofiku,
id-doża tingħata bħala piż tas-sustanza kimika tat-test għal kull piż tal-ġisem ta'
unità tal-annimal tat-test f'kull jum (eż. mg/kg piż tal-ġisem/jum).
Doża Massima Tollerabbli (MTD) hija l-ogħla ammont ta' sustanza kimika li,
meta tiddaħħal fil-ġisem, ma toqtolx lill-annimali tat-test (denotata b'LD0)
(IUPAC, 1993).
Estroġeniċità hija l-kapaċità li sustanza kimika taġixxi bħal estradjol 17ß f'or
ganiżmu mammiferu.
Jum X wara t-twelid huwa l-jum numru X tal-ħajja wara t-twelid.
Sensitività hija l-proporzjon tas-sustanzi kimiċi pożittivi/attivi kollha li huma
klassifikati kif suppost mit-test. Hija kejl tal-preċiżjoni għal metodu ta' ttestjar
li jipproduċi riżultati kategoriċi, u hija kunsiderazzjoni importanti fil-valutazzjoni
tar-relevanza ta' metodu ta' ttestjar.
Speċifiċità hija l-proporzjon tas-sustanzi kimiċi negattivi/inattivi kollha li huma
klassifikati kif suppost mit-test. Hija kejl tal-preċiżjoni għal metodu ta' ttestjar li
jipproduċi riżultati kategoriċi u hija kunsiderazzjoni importanti fil-valutazzjoni
tar-relevanza ta' metodu ta' ttestjar.
Sustanza kimika tat-test tfisser kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata
permezz ta' dan il-metodu ta' ttestjar.
Uterotrofika hija terminu użata biex tiġi deskritta influwenza pożittiva fuq ittkabbir tat-tessuti tal-utru.
Validazzjoni hija proċess xjentifiku mfassal sabiex jikkaratterizza r-rekwiżiti u llimitazzjonijiet operazzjonali ta' metodu ta' ttestjar u biex juri l-affidabilità u rrelevanza tiegħu għal skop partikolari.
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NOTI GĦALL-QAFAS
Nota 1:

Dħul fil-livelli kollha u ħruġ fil-livelli kollha huma possibbli u
jiddependu fuq l-għamla tal-ħtiġijiet eżistenti ta' informazzjoni
għal skopijiet ta' valutazzjoni tal-periklu u r-riskju

Nota 2:

Fil-livell 5, l-ekotossikoloġija għandha tinkludi punti aħħarin li
jindikaw mekkaniżmi ta' effetti avversi, u l-ħsara potenzjali
għall-popolazzjoni

Nota 3:

Meta mudell multimodali jkopri diversi mill-assaġġi tal-punt
aħħari uniku, dak il-mudell jieħu post l-użu ta' dawk l-assaġġi
tal-punt aħħari uniku

Nota 4:

Il-valutazzjoni ta' kull sustanza kimika għandha tkun imsejsa fuq
bażi ta' każ b'każ, filwaqt li tittieħed f'kunsiderazzjoni l-informaz
zjoni kollha għad-dispożizzjoni, filwaqt li tibqa' mfakkra l-funz
joni tal-livelli tal-qafas.

Nota 5:

Il-qafas ma għandux jitqies li jinkludi kollox bħalissa. Fil-livelli 3,
4 u 5 jinkludi assaġġi li jew huma disponibbli jew inkella li
għalihom qed issir validazzjoni. Fir-rigward ta' dawn tal-aħħar,
dawn huma inklużi b'mod provviżorju. Ladarba jiġu żviluppati u
vvalidati, dawn ser jiżdiedu b'mod formali mal-qafas.

Nota 6:

Il-livell 5 ma għandux jitqies li jinkludi testijiet definittivi biss. Ittestijiet inklużi f'dak il-livell jitqiesu li jikkontribwixxu għall-valu
tazzjoni ġenerali tal-perikli u r-riskji.
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B.55.

BIJOASSAĠĠ HERSHBERGER F'FIRIEN: ASSAĠĠ TA'
TGĦARBIL TA' TERMINU QASIR GĦAL PROPRJETAJIET
(ANTI)ANDROĠENIĊI
INTRODUZZJONI

1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-Linja Gwida tat-Test (TG)
tal-OECD Nru 441 (2009). L-OECD nediet attività ta' prijorità għolja fl1998 biex tirrevedi l-linji gwida eżistenti u tiżviluppa linji gwida ġodda
għat-tgħarbil u l-ittestjar ta' interferenti endokrinali potenzjali (1). Element
minnhom tal-attività kien li tiżviluppa linja gwida tat-test għall-Bijoassaġġ
Hershberger tal-firien. Wara għexieren ta' snin ta' użu mill-industrija farma
ċewtika, dan l-assaġġ ġie standardizzat għall-ewwel darba minn kumitat
uffiċjali tal-esperti fl-1962 bħala għodda tat-tgħarbil għal sustanzi kimiċi
androġeniċi (2). Fl-2001-2007, il-Bijoassaġġ Hershberger tal-firien sarlu
programm ta' validazzjoni estensiv inkluża l-ġenerazzjoni ta' Dokument ta'
Reviżjoni ta' Sfond (23), kompilazzjoni ta' dokument tal-metodi dettaljati
(3), l-iżvilupp ta' gwida dwar id-dissezzjoni (21) u t-twettiq ta' studji intra u
interlaboratorji estensivi biex jintwerew l-affidabilità u r-riproduċibilità talbijoassaġġ. Dawn l-istudji ta' validazzjoni saru b'androġen ta' referenza
qawwi (testosteron propjonat (TP)), żewġ androġeni sintetiċi qawwijin
(trenbolon aċetat u metil testosteron), farmaċewtiku antiandroġeniku
qawwi (flutamid), inibitur qawwi tas-sinteżi (finasterid) tal-androġen natu
rali (diidrotestosteron-DHT), bosta pestiċidi antiandroġeniċi dgħajfin
(linuron, vinklożolina, proċimidon, p,p' DDE), inibitur qawwi ta' 5α ridot
tasi (finasterid) u żewġ sustanzi kimiċi negattivi magħrufin (dinitrofenol u
nonilfenol) (4)(5)(6)(7)(8). Dan il-metodu ta' ttestjar huwa r-riżultat talesperjenza storika twila bil-bijoassaġġ u l-esperjenza miksuba matul ilprogramm tat-test ta' validazzjoni u r-riżultati miksubin bih.

2.

Il-Bijoassaġġ Hershberger huwa test ta' tgħarbil in vivo ta' terminu qasir li
juża tessuti aċċessorji tal-apparat riproduttiv tal-irġiel. L-assaġġ oriġina fissnin tletin u ġie modifikat fis-snin erbgħin biex jinkludi muskoli risponsivi
għall-androġen fl-apparat riproduttiv tal-irġiel (2) (9-15). Fis-snin sittin, ġew
evalwati iktar minn 700 androġen possibbli billi ntużat verżjoni standardiz
zata tal-protokoll (2)(14), u l-użu tal-assaġġ kemm għal androġeni kif ukoll
għal antiandroġeni tqies li huwa metodu standard fis-snin sittin (2)(15). Ilbijoassaġġ kurrenti huwa bbażat fuq il-bidliet fil-piż ta' ħames tessuti li
jiddependi fuq l-androġen fil-far raġel peripubertali msewwi. Jevalwa lħila ta' sustanza kimika li tniedi attivitajiet bijoloġiċi konsistenti malagonisti androġeni, antagonisti jew inibituri ta' 5α-ridottasi. Il-ħames tessuti
fil-mira li jiddependu fuq l-androġen inklużi f'dan il-metodu ta' ttestjar huma
l-prostata ventrali (VP), in-nuffata seminali (SV) (kif ukoll fluwidi u glan
doli koagulanti), il-muskolu reffiegħ ani-bulbokavernosu (LABC), il-glan
doli ta' Cowper flimkien (COW) u r-ras tal-pene (GP). Fil-far raġel peripu
bertali msewwi, dawn il-ħames tessuti kollha kemm huma jwieġbu għal
androġeni b'żieda fil-piż assolut. Meta dawn l-istess tessuti jiġu stimolati
biex jiżdiedu fil-piż permezz tal-għoti ta' androġen ta' referenza qawwi,
dawn il-ħames tessuti kollha jwieġbu għall-antiandroġeni bi tnaqqis fil-piż
assolut. Il-mudell primarju għall-bijoassaġġ Hershberger kien ir-raġel peri
pubertali msewwi b'kirurġija, li ġie validat fil-Fażijiet 1, 2 u 3 tal-programm
ta' validazzjoni ta' Hershberger.

3.

Il-Bijoassaġġ Hershberger iservi bħala assaġġ mekkanistiku ta' tgħarbil in
vivo għal agonisti tal-androġen, antagonisti tal-androġen u inibituri ta' 5αridottasi u l-applikazzjoni tiegħu għandha titqies fil-kuuntest tal-“Qafas
Kunċettwali tal-OECD għall-Ittestjar u l-Valutazzjoni tas-Sustanzi li Jfixklu
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s-Sistema Endokrinali” (Appendiċi 2). F'dan il-Qafas Kunċettwali, il-Bijoas
saġġ Hershberger jinsab fil-Livell 3 bħala assaġġ in vivo li jipprovdi dejta
dwar mekkaniżmu endokrinali wieħed, jiġifieri (anti)androġeniċità. Huwa
maħsub sabiex ikun inkluż f'serje ta' testijiet in vitro u in vivo biex jiġu
identifikati sustanzi kimiċi b'potenzjal li jinteraġixxu mas-sistema endokri
nali, li finalment iwasslu għal valutazzjonijiet tal-periklu u r-riskju għassaħħa tal-bniedem jew l-ambjent.

4.

Minħabba tħassib relatat mal-benessri tal-annimali fil-proċedura ta' tiswija,
intuża r-raġel intatt stimolat (mhux imsewwi) li jkun għadu kif infatam
bħala mudell alternattiv għall-Bijoassaġġ Hershberger biex jiġi evitat ilpass tat-tiswija. Il-metodu tat-test tar-raġel stimolat li jkun għadu kif infatam
ġie validat (24); madankollu, fl-istudji ta' validazzjoni, il-verżjoni tar-raġel li
jkun għadu kif infatam tal-Bijoassaġġ Hershberger ma dehritx li kapaċi
tidentifika effetti b'mod konsistenti fuq piżijiet tal-organi li jiddependu
fuq androġen minn antiandroġeni dgħajfin bid-dożi ttestjati. Għalhekk, ma
kienx inkluż f'dan il-metodu ta' ttestjar. Madankollu, peress li l-użu tiegħu
jista' jipprovdi mhux biss benefiċċji għall-benessri tal-annimali iżda jista'
jipprovdi wkoll informazzjoni dwar modi oħrajn ta' azzjoni, huwa dispo
nibbli fid-Dokument ta' Gwida tal-OECD Nru 115(25).

KUNSIDERAZZJONIJIET INIZJALI U LIMITAZZJONIJIET
5.

L-agonisti u l-antagonisti tal-androġen jaġixxu bħala lega għar-riċettur talandroġen u jistgħu jattivaw jew jinibixxu, rispettivament, it-traskrizzjoni talġeni kkontrollata mir-riċettur. Barra minn hekk, ċerti sustanzi kimiċi jini
bixxu l-konverżjoni ta' testosteron għall-androġenu naturali iktar qawwi
diidrotestosteron f'xi tessuti tal-androġen fil-mira (inibituri ta' 5α-ridottasi).
It-tali sustanzi kimiċi għandhom il-potenzjal li jwasslu għal perikli avversi
għas-saħħa, inklużi effetti fuq ir-riproduzzjoni u l-iżvilupp. Għalhekk,
hemm bżonn regolatorju biex sustanza kimika tiġi vvalutata u evalwata
malajr bħala agonist jew antagonist possibbli tal-androġen jew inibitur ta'
5α-ridottasi. Filwaqt li informattiva, l-affinità tal-lega għal riċettur talandroġen kif imkejla permezz tar-rabta tar-riċettur jew l-attivazzjoni transk
rizzjonali tal-ġeni rapportaturi in vitro mhijiex l-uniku determinant ta'
periklu possibbli. Determinanti oħrajn jinkludu attivazzjoni u diżattivazzjoni
metaboliċi malli jidħlu fil-ġisem, distribuzzjoni kimika biex jimmiraw għal
tessuti, u tneħħija mill-ġisem. Dan iwassal għall-bżonn li titgħarbel l-attività
possibbli ta' sustanza kimika in vivo f'kundizzjonijiet u esponiment rilevanti.
L-evalwazzjoni in vivo hija inqas kritika jekk ikunu magħrufin il-karatteris
tiċi tas-sustanza kimika rigward Assorbiment –Distribuzzjoni — Metabo
liżmu — Eliminazzjoni (ADME). Tessuti li jiddependu fuq androġen
iwieġbu bi tkabbir rapidu u qawwi għall-istimolu minn androġeni, b'mod
partikolari f'firien irġiel peripubertali msewwijin. Speċi rodituri, b'mod parti
kolari l-far, jintużaw spiss ukoll fl-istudji dwar it-tossiċità għall-karatteriz
zazzjoni tal-perikli. B'hekk, il-verżjoni l-assaġġ, li tuża l-far peripubertali
msewwi u l-ħames tessuti fil-mira f'dan l-assaġġ, hija xierqa għat-tgħarbil in
vivo ta' agonisti u antagonisti tal-androġen u inibituri ta' 5α-ridottasi.

6.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa bbażat fuq dawk il-protokolli mħaddmin flistudju ta' validazzjoni tal-OECD li ntwera li huma affidabbli u riprodu
ċibbli fi studji intra u interlaboratorji (4)(5)(6)(7)(8). Kemm il-proċeduri
androġeni kif ukoll dawk antiandroġeni huma ppreżentati f'dan il-metodu
ta' ttestjar.

7.

Għad li kien hemm xi varjazzjoni fid-doża tat-TP użata biex jiġu identifikati
antiandroġeni fil-programm tal-OECD ta' validazzjoni tal-Bijoassaġġ millaboratorji differenti (0,2 versus 0,4 mg/kg/d, tilqima taħt il-ġilda), ftit li
xejn kien hemm differenza bejn dawn iż-żewġ varjazzjonijiet fil-protokoll
fil-ħila biex jaqbdu attività antiandroġenika dgħajfa jew qawwija. Madan
kollu, huwa ċar li d-doża tat-TP ma għandhiex tkun għolja wisq tant li
timblokka l-effetti ta' antagonisti dgħajfin tar-riċettur tal-androġenu (AR)
jew baxxa wisq tant li t-tessuti androġeniċi juru rispons tat-tkabbir batut
anki mingħajr il-koamministrazzjoni tal-antiandroġen.
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8.

Ir-rispons tat-tkabbir tat-tessuti individwali li jiddependu fuq l-androġen
mhuwiex ta' oriġini kompletament androġenika, jiġifieri sustanzi kimiċi
minbarra agonisti androġeni li jibdlu l-piż ta' ċerti tessuti. Madankollu, irrispons għat-tkabbir ta' bosta tessuti fl-istess ħin isostni mekkaniżmu iktar
speċifiku għall-androġen. Pereżempju, dożi għoljin ta' estroġeni qawwijin
jistgħu jżidu l-piż tal-infafet seminali; madankollu, it-tessuti l-oħrajn li
jiddependu fuq l-androġen fl-assaġġ ma jwiġbux b'mod simili. Is-sustanzi
kimiċi antiandroġeniċi jistgħu jaġixxu jew bħala antagonitsi tar-riċetturi
androġeni jew inibituri ta' 5α-ridottasi. L-inibituri ta' 5α-ridottasi għandhom
effett varjabbli, għaliex il-konverżjoni għal diidrotestosteron iktar qawwi
tvarja skont it-tessut. L-antiandroġeni li jinibixxu 5α — ridottasi, bħal
finasterid, għandhom effetti li jinħassu iktar fil-prostata ventrali minn tessuti
oħrajn meta mqabblin ma' antagonist AR qawwi, bħal flutamid. Din iddifferenza fir-rispons tat-tessut tista' tintuża biex tinħareġ differenza bejn
modi ta' azzjoni medjati b'AR u dawk medjati b'5α — ridottasi. Barra
minn hekk, ir-riċettur tal-androġen huwa relatat fil-livell tal-evoluzzjoni
ma' dak ta' ormoni tal-isterojdi oħrajn, u xi ormoni oħrajn, meta jingħata
b'livelli ta' dożaġġ għoljin suprafiżjoloġiċi, jista' jwaħħal u jantagonizza leffetti tat-TP li jippromwovu t-tkabbir (13). Barra minn hekk, huwa plaw
żibbli wkoll li metaboliżmu msaħħaħ tal-isterojdi u t-tnaqqis konsegwenti
tat-testosteron tas-serum jistgħu jnaqqsu t-tkabbir tat-tessuti li jiddependu
fuq l-androġen. Għalhekk, kwalunkwe eżitu pożittiv fil-Bijoassaġġ Hersh
berger normalment għandu jiġi evalwat billi jintuża approċċ ta' piż talevidenza, inklużi assaġġi in vitro, bħall-assaġġi vinkolanti tal-AR u tarriċetturi tal-estroġen (ER) u l-assaġġi ta' attivazzjoni transkrizzjonali korris
pondenti, jew minn assaġġi in vivo oħrajn li jeżaminaw tessuti simili talandroġen fil-mira bħall-assaġġ pubertali tal-irġiel, l-assaġġ tal-irġiel adulti
intatti ta' 15-il jum, jew studji ta' doża ripetuta ta' 28 jum jew 90 jum.

9.

L-esperjenza tindika li androġeni ksenobijotiċi huma iktar rari minn antian
droġeni ksenobijotiċi. Allura huwa mistenni li l-bijoassaġġ Hershberger ser
jintuża spiss għat-tgħarbil ta' antiandroġeni. Madankollu, il-proċedura għallittestjar għal androġeni xorta waħda tista' tkun rakkomandata għal sustanzi
kimiċi sterojdali jew simili għall-isterojdi jew għal sustanzi kimiċi li
għalihom indikazzjoni tal-effetti androġeniċi possibbli nġiebet minn metodi
li jinsabu fil-Livell 1 jew 2 tal-qafas kunċettwali (Appendiċi 2). B'mod
simili, effetti avversi assoċjati ma' profili (anti)androġeniċi jistgħu jkunu
osservati fl-assaġġi tal-Livell 5, li jwasslu għall-bżonn li jiġi vvalutat jekk
sustanza kimika toperax permezz ta' mod ta' azzjoni endokrinali.

10. Huwa rikonoxxut li l-proċeduri kollha bbażati fuq l-annimali għandhom
ikunu konformi mal-istandards lokali tal-indukrar tal-annimali; id-deskriz
zjonijiet tal-indukrar u l-kura stabbiliti hawn taħt huma standards minimi
tal-prestazzjoni, u ser jiġu sostiwtiti minn regolamenti lokali bħad-Direttiva
2010/63/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2010
dwar il-protezzjoni tal-annimali li jintużaw għal skopijiet xjentifiċi (26).
Iktar gwida dwar it-trattament umanitarju tal-annimali tingħata mill-OECD
(17).

11. Bħal fi kwalunkwe bijoassaġġ li juża annimali sperimentali, għandha
tingħata kunsiderazzjoni attenta għall-ħtieġa li jitwettaq dan l-istudju. Bażi
kament, jista' jkun hemm żewġ raġunijiet għal deċiżjoni bħal din:

— potenzjal ta' esponiment għoli (Livell 1 tal-Qafas Kunċettwali) jew indi
kazzjonijiet għal (anti)androġeniċità f'assaġġi in vitro (Livell 2) li
jappoġġjaw investigazzjonijiet dwar jekk it-tali effetti jistgħux iseħħu
in vivo,

— effetti konsistenti ma' (anti)androġeniċità f'testijiet in vivo tal-Livell 4
jew 5 li jsostnu investigazzjonijiet tal-mod ta' azzjoni speċifiku, eż., biex
jiġi determinat jekk l-effetti kinux dovuti għal mekkaniżmu (anti)andro
ġeniku.
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12. Id-definizzjonijiet użati f'dan il-metodu ta' ttestjar jingħataw fl-Appendiċi 1.

IL-PRINĊIPJU TAT-TEST
13. Il-Bijoassaġġ Hershberger jikseb is-sensittività tiegħu billi juża rġiel bi
produzzjoni minima ta' androġen endoġenu. Dan jinkiseb permezz tal-użu
ta' rġiel imsewwijin diment li jingħata biżżejjed żmien wara t-tiswija biex
jiġu mmirati tessuti għar-rigress lejn piż bażi minimu u uniformi. B'hekk,
meta jsir tgħarbil tal-attività androġenika potenzjali, hemm livelli endoġe
nużi baxxi ta' androġeni ċirkolanti, l-assi ipotalamiku — pitwitarju —
gonadi ma jibqax kapaċi jikkumpensa permezz ta' mekkaniżmi ta' tagħlif,
il-ħila tat-tessuti biex iwieġbu tkun massimizzata, u l-varjabbiltà tal-piż tattessut tal-bidu tiġi minimizzata. Meta jsir tgħarbil ta' attività antiandroġenika
potenzjali, tista' tinkiseb żieda iktar konsistenti fil-piż tat-tessut meta ttessuti jkunu stimolati permezz ta' androġen ta' referenza. B'hekk, il-Bijoas
saġġ Hershberger jeħtieġ biss 6 annimali għal kull grupp tad-doża filwaqt li
assi oħrajn bi rġiel pubertali jew adulti intatti jissuġġerixxu li jintużaw 15-il
raġel f'kull grupp ta' doża.

14. It-tiswija ta' firien irġiel peripubertali għandha ssir b'mod xieraq billi
jintużaw anastetiċi u teknika asettika approvati. L-analġeżiċi għandhom
jingħataw fl-ewwel ftit jiem wara l-kirurġija biex tiġi eliminata skumdità
ta' wara l-kirurġija. It-tiswija ssaħħaħ il-preċiżjoni tal-assaġġ biex jinqabdu
androġeni u antiandroġeni batuti billi telimina mekkaniżmi kompensatorji
endokrinali ta' rispons preżenti fl-annimal intatt li jistgħu jtaffu l-effetti talandroġeni u l-antiandroġeni mogħtijin u billi tiġi eliminata l-varjabbiltà
kbira bejn l-individwi f'livelli tat-testosteron tas-serum. B'hekk, it-tiswija
tnaqqas in-numri ta' annimali meħtieġa li jitgħarblu għal dawn l-attivitajiet
endokrinali.

15. Meta jsir tgħarbil għal attività androġenika potenzjali, is-sustanza kimika
tat-test tingħata kuljum permezz ta' gavage orali jew tilqima taħt il-ġilda (sc)
għal perjodu ta' għaxart ijiem konsekuttivi. Is-sustanzi kimiċi tat-test
jingħataw lil tal-inqas żewġ gruppi tal-kura ta' annimali sperimentali li
jużaw livell wieħed ta' doża għal kull grupp. L-annimali huma nekropsjati
madwar 24 siegħa wara l-aħħar doża. Żieda statistikament sinifikanti f'żewġ
piżijiet ta' organi fil-mira jew iktar tal-gruppi tas-sustanzi kimiċi tat-test
imqabblin mal-grupp ta' kontroll veikolu tindika li s-sustanza kimika tattest hija pożittiva għal attività androġenika potenzjali (Ara l-paragrafu 60).
L-androġeni, bħal trenbolon, li ma jistax ikun 5α — ridott għandhom effetti
li jinħassu iktar fuq l-LABC u l-GP meta mqabblin mat-TP, iżda t-tessuti
kollha għandhom juru tkabbir miżjud.

16. Meta jsir tgħarbil għal attività antiandroġenika potenzjali, is-sustanza kimika
tat-test tingħata kuljum permezz ta' gavage orali jew tilqima taħt il-ġilda
għal perjodu ta' għaxart ijiem konsekuttivi flimkien ma' dożi kuljum tat-TP
(0,2 jew 0,4 mg/kg/jum) permezz ta' tilqima sc. Kien determinat filprogramm ta' validazzjoni li 0,2 jew 0,4 mg/kg/jum ta' TP jistgħu jintużaw
peress li t-tnejn kienu effettivi fil-qbid ta' antiandroġeni u, għalhekk, doża
waħda biss għandha tingħażel sabiex tintuża fl-assaġġ. Dożi approvati tassustanza kimika tat-test jingħataw lil tal-inqas tliet gruppi tal-kura millannimali sperimentali billi jintuża livell ta' doża wieħed għal kull grupp.
L-annimali jiġu nekropsjati madwar 24 siegħa wara l-aħħar doża. Tnaqqis
statistikament sinifikanti f'żewġ piżijiet ta' organi fil-mira jew iktar tassustanza kimika tat-test flimkien mal-gruppi tat-TP imqabblin mal-grupp
ta' kontroll b'TP biss jindika li s-sustanza kimika tat-test hija pożittiva
għal attività antiandroġenika potenzjali (Ara l-paragrafu 61).
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DESKRIZZJONI TAL-METODU
Għażla tal-ispeċi u r-razza
17. Il-far intuża spiss fil-Bijoassaġġ Hershberger sa mis-snin tletin. Għad li
huwa bijoloġikament plawżibbli li kemm il-far kif ukoll il-ġurdien juru
risponsi simili, fuq il-bażi ta' 70 sena esperjenza bil-mudell tal-far, il-far
huwa l-ispeċi tal-għażla għall-Bijoassaġġ Hershberger. Barra minn hekk,
peress li d-dejta tal-Bijoassaġġ Hershberger tista' tkun preliminari għal
studju pluriġenerazzjonali fit-tul, dan jippermetti sabiex annimali mill-istess
speċi, razza u sors jintużaw fiż-żewġ studji.

18. Dan il-protokoll jippermetti sabiex il-laboratorji jagħżlu r-razza ta' far li
għandha tintuża fl-assaġġ li ġeneralment għandha tkun dik użata storika
ment mil-laboratorju li jieħu sehem. Jistgħu jintużaw ir-razez ta' firien tallaboratorju użati spiss; madankollu, razez li jimmaturaw ferm wara li
jgħalqu t-42 jum ma għandhomx jintużaw peress li tiswija ta' dawn l-irġiel
meta jkollhom 42 jum tista' tipprekludi l-kejl tal-piżijiet tar-ras tal-pene, li
jista' jsir biss wara li l-prepuzju jiġi separat mill-korp tal-pene. B'hekk, razez
li ġejjin mill-far Fisher 344 ma għandhomx jintużaw, ħlief f'każijiet rari. Ilfar Fisher 344 għandu durati differenti tal-fażijiet tal-iżvilupp sesswali meta
mqabbel ma' razez oħrajn użati iktar spiss bħar-razez Sprague Dawley jew
Wistar (16). Jekk tintuża din ir-razza, il-laboratorju għandu jsewwihom f'età
ftit ikbar u għandu jkun kapaċi juri s-sensittività tar-razza użata. Ir-raġuni
għall-għażla tar-razza tal-far għandha tiġi ddikjarata b'mod ċar mil-labora
torju. Meta l-assaġġ tat-tgħarbil jista' jkun preliminari għal studju orali
b'doża ripetuta, studju dwar ir-riproduzzjoni u l-iżvilupp, jew studju fittul, idealment intużaw annimali mill-istess razza u sors fl-istudji kollha.

Kundizzjonijiet tal-post tat-trobbija u tal-għalf
19. Il-proċeduri kollha għandhom jikkonformaw mal-istandards lokali kollha
dwar l-indukrar tal-annimali tal-laboratorju. Dawn id-deskrizzjonijiet ta'
indukrar u kura huma standards minimi u ser jiġu sostitwiti minn regola
menti lokali iktar strinġenti, bħad-Direttiva 2010/63/UE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2010 dwar il-protezzjoni talannimali li jintużaw għal skopijiet xjentifiċi (26). It-temperatura fil-kamra
tal-annimali sperimentali għandha tkun 22 °C (b'medda ta' madwar ± 3 °C).
L-umdità relattiva għandha tkun tal-inqas 30 % u idealment ma għandhiex
taqbeż massimu ta' 70 %, minbarra matul it-tindif tal-kamra. Il-mira
għandha tkun umdità relattiva ta' 50-60 %. Id-dawl għandu jkun artifiċjali.
Is-sekwenza tad-dawl ta' kuljum għandha tkun ta' 12-il siegħa dawl, 12-il
siegħa dlam.

20. It-trobbija f'post fi grupp hija ppreferuta iktar minn iżolament minħabba letà żgħira tal-annimali u l-fatt li l-firien huma annimali soċjali. It-trobbija fi
grupp ta' żewġ jew tliet annimali f'kull gaġġa tevita ffullar u stress assoċjat
li jistgħu jinterferixxu mal-kontroll ormonali tal-iżvilupp tat-tessut aċċes
sorju tas-sess. Il-gaġeġ għandhom jitnaddfu sew biex jinteħħew kontami
nanti possibbli u jiġu rranġati b'tali mod li jiġu minimizzati l-effetti
possibbli dovuti għall-pożizzjoni tal-gaġġa. Il-gaġeġ ta' daqs xieraq
(~2 000 ċentimetru kwadru) ser jevitaw iffullar.

21. Kull annimal għandu jkun identifikat b'mod individwali (eż., marka jew
tikketta mal-widna) billi jintuża metodu umanitarju. Il-metodu ta' identifi
kazzjoni għandu jiġi rreġistrat.
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22. Id-dieta tal-laboratorju u l-ilma tajjeb għax-xorb għandhom jiġu pprovduti
ad libitum. Il-laboratorju li jagħmlu l-Bijoassaġġ Hershberger għandhom
jużaw id-dieta tal-laboratorju li normalment jużaw fil-ħidma tagħhom ta'
ttestjar ta' sustanzi kimiċi. Fl-istudji ta' validazzjoni tal-Bijoassaġġ, ma
ġew osservati ebda effett jew varjabbiltà li kienu attribwibbli għad-dieta.
Id-dieta użata ser tiġi rreġistrata u għandu jinżamm kampjun tad-dieta tallaboratorju għal analiżi possibbli fil-ġejjieni.

Il-kriterji ta' prestazzjoni għal piżijiet ta' organi li jiddependi fuq
androġen
23. Matul l-istudju ta' validazzjoni, ma kien hemm ebda evidenza li tnaqqis filpiż tal-ġisem affettwa żidiet jew tnaqqisijiet fit-tkabbir tal-piżijiet tat-tessut
għal tessuti fil-mira (jiġifieri, li għandhom jintiżnu f'dan l-istudju).

24. Fost ir-razez differenti ta' firien użati b'suċċess fil-programm ta' validaz
zjoni, il-piżijiet ta' organi li jiddependi fuq androġen huma ikbar fir-razez
itqal ta' firien meta mqabblin ma' razez eħfef. Għalhekk, il-kriterji ta' pres
tazzjoni tal-Bijoassaġġ Hershberger ma jinkludux piżijiet tal-organi assoluti
mistennija għal kontrolli pożittivi u negattivi.

25. Peress li l-Koeffiċjent tal-Varjazzjoni (CV) għal tessut għandu relazzjoni
inversa mas-saħħa statistika, il-kriterji ta' prestazzjoni tal-Bijassaġġ Hersh
berger huma bbażati fuq valuri massimi tas-CV għal kull tessut (Tabella 1).
Is-CVs jittieħdu mill-istudji ta' validazzjoni tal-OECD. Fil-każ ta' riżultati
negattivi, il-laboratorji għandhom jeżaminaw is-CVs mill-grupp ta' kontroll
u l-grupp ta' kura b'doża għolja biex jiddeterminaw jekk inqabżux il-kriterji
ta' prestazzjoni massimi tas-CV.

26. L-istudju għandu jkun ripetut meta: 1) tlieta jew iktar mill-għaxar CVs
individwali possibbli fil-gruppi ta' kontroll u ta' kura b'doża għolja jaqbżu
l-massimi magħżulin għal studji ta' agonisti u antagonisti fit-Tabella 1 u 2)
tal-inqas żewġ tessuti fil-mira kienu marġinalment insinifikanti, jiġifieri,
valuri ta' ρ bejn 0,05 u 0,10.

Tabella 1
CVs massimi awtorizzabbli Determinati għat-Tessuti Aċċessorji tasSess fil-Mira għall-mudell imsewwi fl-Istudji ta' Validazzjoni talOECD (1)
Tessut

Effetti antiandroġeniċi

Effetti androġeniċi

Infafet seminali

40 %

40 %

Prostata ventrali

40 %

45 %

LABC

20 %

30 %

Glandoli ta' Cowper

35 %

55 %

Ras tal-pene

17 %

22 %

(1) Is-CV limitu għal tessut partikolari ġie identifikat minn graff ta' valuri tas-CV — irranġat
mill-iżgħar b'mod sekwenzjali sal-ikbar — għall-mezzi kollha mill-esperimenti kollha fleżerċizzju ta' validazzjoni billi ntuża mudell speċifiku (agonist jew antagonist). Is-CV
limitu nqara mill-punt li fih l-inkrementi fin-nofs sal-ogħla CVs li jmiss fis-serje huma
bil-bosta ikbar mill-ftit CVs ta' qabel — il-“valur kritiku”. Ta' min jinnota li għad li din
l-analiżi identifikat “valuri kritiċi” relattivament affidabbli għall-mudell ta' antagonist talassaġġ, il-kurvi tas-CV għall-assaġġ ta' agonist uriet żieda iktar uniformi sabiex b'hekk, lidentifikazzjoni ta' CV limitu b'dan il-metodu saret kemxejn arbitrarja.
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PROĊEDURA
Konformità regolatorja u verifika tal-laboratorju
27. Għall-kuntrarju tal-assaġġ Utertrofiku (Kapitolu B.54 ta' dan l-Anness), wiri
tal-konformità tal-laboratorju qabel it-tnedija tal-istudju mhijiex neċessarja
għall-assaġġ Hershberger għaliex kontrolli pożittivi (Testosteron Propjonat u
Flutamid) u negattivi fl-istess ħin isiru bħala parti integrali tal-assaġġ.

In-numru u l-kundizzjoni tal-annimali
28. Kull grupp ikkurat u tal-kontroll għandu jinkludi minimu ta' 6 annimali.
Dan japplika kemm għall-protokoll androġeniku kif ukoll antiandroġeniku.

Tiswija
29. Għandu jkun hemm perjodu inizjali ta' akklimatizzazzjoni ta' bosta jiem
wara r-riċevuta tal-annimali biex jiġi żgurat li l-annimali huma b'saħħithom
u jikbru sew. Peress li annimali msewwijin qabel ma jgħalqu 42 jum jew iljum ta' wara t-twelid (pnd) 42 jistgħu ma jurux separazzjoni prepuzjali, lannimali għandhom jissewwew fil-pnd 42 jew wara, u mhux qabel. Lannimali jissewwew taħt anesteżija billi ssir inċiżjoni fl-iskrotu u jitneħħew
iż-żewġ testikoli u l-epididimidi b'ligatura tal-vini tad-demm u l-passaġġi
seminali. Wara l-konfrma li ma jkun qed hemm l-ebda fsad, l-iskrotu
għandu jingħalaq b'sutura jew autoclips. L-annimali għandhom jiġu kkurati
b'analġeżiċi għall-ewwel ftit jiem wara l-kirurġija biex tittaffa kwalunkwe
skumdità ta' wara l-kirurġija. Jekk l-annimali msewwijin jinxtraw minn
fornitur tal-annimali, l-età tal-annimali u l-istadju tal-maturità sesswali
għandhom ikunu żgurati mill-fornituri.

Akklimatizzazzjoni wara t-tiswija
30. L-annimali għandhom ikomplu bl-akklimatizzazzjoni fil-kundizzjonijiet tallaboratorju biex tkun tista' ssir ir-rigressjoni fil-piżijiet tat-tessut fil-mira
għal tal-inqas 7 ijiem wara t-tiswija. L-annimali għandhom ikunu osservati
kuljum, u kwalunkwe annimal b'evidenza ta' marda jew anormalitajiet fiżiċi
għandu jitneħħa. B'hekk, il-kura permezz ta' bidu tad-dożaġġ (fl-istudju)
tista' tibda mindu jgħalqu pnd 49 jum, iżda mhux wara l-pnd 60. L-età
meta ssir in-nekropsija ma għandhiex tkun iktar mill-pnd 70. Din il-flessi
bilità tippermetti sabiex laboratorju jiskeda l-ħidma sperimentali b'mod
effiċjenti.

Piż tal-ġisem u gruppi aleatorji
31. Id-differenzi fil-piżijiet tal-ġisem individwali huma sors ta' varjabbiltà filpiżijiet tat-tessut kemm fi ħdan kif ukoll fost gruppi ta' annimali. Iż-żieda
fil-vjarbabiltà tal-piż tat-tessut tirriżulta f'koeffiċjent tal-varjazzjoni (CV)
miżjud u tnaqqas is-saħħa statistika tal-assaġġ (kultant imsejħa s-sensitività
tal-assaġġ). Għalhekk, varjazzjonijiet fil-piż tal-ġisem għandhom ikunu
kkontrollati kemm b'mod sperimentali kif ukoll statistiku.

32. Il-kontroll sperimentali jinvolvi l-produzzjoni ta' varjazzjonijiet żgħar fil-piż
tal-ġisem fi ħdan u fost il-gruppi ta' studju. L-ewwel nett, annimali żgħar
jew kbar wisq għandhom jiġu evitati u ma jitqegħdux fil-grupp tal-istudju.
Mal-bidu tal-istudju, il-varjazzjoni tal-piż tal-annimali ma għandhiex taqbeż
± 20 % tal-piż medju (eż. 175 g ± 35 g għal firien peripubertali msewwijin).
It-tieni, l-annimali għandhom ikunu assenjati fi gruppi (kemm ta' kontroll
kif ukoll tal-kura) permezz ta' distribuzzjoni tal-piż b'mod aleatorju, sabiex
il-piż medju tal-ġisem ta' kull grupp ma jkunx statistikament differenti minn
xi grupp ieħor. Il-proċedura blokk ta' tqassim aleatorju użata għandha tiġi
rreġistrata.
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33. Peress li t-tossiċità tista' tnaqqas il-piż tal-ġisem tal-gruppi kkurati firrigward tal-grupp ta' kontroll, il-piż tal-ġisem fl-ewwel jum tal-għoti tassustanza kimika tat-test jista' jintuża bħala kovarjant statistiku, mhux il-piż
tal-ġisem fin-nekropsija.

Dożaġġ
34. Sabiex jiġi stabbilit jekk sustanza kimika tat-test jistax ikollha azzjoni
androġenika in vivo, żewġ gruppi ta' doża tas-sustanza kimika tat-test flim
kien ma' kontrolli pożittivi u veikoli (negattivi) (Ara l-paragrafu 43) normal
ment ikunu biżżejjed, u għalhekk, dan id-disinn huwa ppreferut għal raġu
nijiet ta' benessri tal-annimali. Jekk l-iskop ikun li jew tinkiseb kurva ta'
rispons għad-doża jew li ssir estrapolazzjoni għal dożi inferjuri, tal-inqas
ikun hemm bżonn ta' 3 gruppi ta' doża. Jekk ikun hemm bżonn ta' infor
mazzjoni minbarra identifikazzjoni tal-attività androġenika (bħal stima talpotenza), għandha tiġi kkunsidrata skeda differenti tad-dożaġġ. Biex isiru
testijiet għal antiandroġeni, is-sustanza kimika tat-test tingħata flimkien ma'
agonist tal-androġen ta' referenza. Għandhom jintużaw tal-inqas 3 gruppi ta'
ttestjar b'dożi differenti tas-sustanza kimika tat-test u kontroll pożittiv u
negattiv (Ara l-paragrafu 44). Ħlief għat-trattament bis-sustanza kimika
tat-test, l-annimali fil-grupp ta' kontroll għandhom jitqandlu bl-istess mod
bħas-suġġetti tal-grupp tat-test. Jekk jintuża veikolu fl-għoti tas-sustanza
kimika tat-test, il-grupp ta' kontroll għandu jirċievi l-veikolu fl-ogħla
volum użat bil-gruppi tat-test.

35. Il-livelli kollha ta' doża għandhom ikunu proposti u jingħażlu filwaqt li
tittieħed f'kunsiderazzjoni kwalunkwe dejta (tossiko)kinetika u dwar it-tossi
ċità eżistenti u għad-dispożizzjoni għas-sustanza kimika tat-test jew mater
jali relatati. L-ewwel nett, l-ogħla livell ta' doża għandu jieħu f'kunsideraz
zjoni l-LD50 u/jew informazzjoni dwar it-tossiċità akuta sabiex jiġu evitati
mewt, tbatija severa jew diffikultà fl-annimali (17)(18)(19)(20) u, it-tieni,
jieħu f'kunsiderazzjoni l-informazzjoni disponibbli dwar id-dożi użati fi
studji sottokroniċi u kroniċi. B'mod ġenerali, l-ogħla doża ma għandhiex
tikkaġuna tnaqqis fil-piż finali tal-ġisem tal-annimali iktar minn 10 % tal-piż
ta' kontroll. L-ogħla doża għandha tkun jew 1) l-ogħla doża li tiżgura
sopravvivenza tal-annimali u li hija mingħajr tossiċità jew diffikultà impor
tanti għall-annimali wara 10 ijiem konsekuttivvi ta' għoti sa doża massima
ta' 1 000 mg/kg/jum (Ara l-paragrafu 36) jew 2) doża li tinduċi effetti
(anti)androġeniċi, skont liema tkun l-inqas. Għat-tgħarbil, intervalli kbar,
eż. unitajiet ta' nofs log (li jikkorrispondu għal progressjoni tad-doża ta'
3,2) jew anki unitajiet ta' log waħda, bejn dożaġġi ġeneralment huma
aċċettabbli. Jekk ma hemm ebda dejta xierqa disponibbli, jista' jsir studju
ta' sejbien tal-medda (Ara l-paragrafu 37) biex jgħin fid-determinazzjoni
tad-dożi li għandhom jintużaw.

Livell tad-doża ta' limitu
36. Jekk test fid-doża ta' limitu ta' 1 000 mg/kg piż tal-ġisem/jum u doża inqas
li juża l-proċeduri deskritti għal dan l-istudju jonqos milli jipproduċi bidla
statistikament sinifikanti fil-piżijiet tal-organi riproduttivi, f'dak il-każ, livelli
addizzjonali ta' dożi jistgħu jitqiesu mhux neċessarji. Id-doża ta' limitu
tapplika ħlief meta dejta dwar esponiment tal-bniedem tindika l-bżonn li
jintuża livell ta' doża ogħla.

Kunsiderazzjonijiet għas-sejba tal-medda
37. Jekk ikun hemm bżonn, jista' jsir studju preliminari ta' sejbien tal-medda bi
ftit annimali sabiex jingħażlu gruppi ta' doża xierqa [billi jintużaw metodi
għall-ittestjar tat-tossiċità akuta (Kapitoli B.1 bis, B.1 tris ta' dan l-Anness
(27), TG tal-OECD Nru 425 (19))]. L-għan fil-każ tal-Bijoassaġġ Hersh
berger huwa li jagħżel dożi li jiżguraw sopravvivenza tal-annimali u li huma
ħielsa minn tossiċità jew diffikultà importanti għall-annimali wara għaxart
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ijiem konsekuttivi ta' għoti tas-sustanza kimika sa doża limitu ta' 1 000
mg/kg/jum kif stipulat fil-paragrafi 35 u 36. F'dan ir-rigward jista' jintuża
Dokument Gwida tal-OECD (17) li jiddefinixxi sinjali kliniċi li jindikaw
tossiċità jew diffikultà fl-annimali. Jekk fattibbli fi ħdan dan l-istudju ta'
sejbien tal-medda wara għaxart ijiem ta' għoti, it-tessuti fil-mira jistgħu
jinqatgħu u jintiżnu madwar 24 siegħa wara li tingħata l-aħħar doża. Imba
għad din id-dejta tkun tista' tintuża biex tgħin fl-għażla tad-dożi fl-istudju
ewlieni.

Sustazi kimiċi ta' referenza u veikolu
38. L-agonist tal-androġen ta' referenza għandu jkun Testosteron Propjonat
(TP), Nru tas-CAS 57-82-5. Id-dożaġġ ta' referenza tat-TP jista' jkun jew
0,2 mg/kg-bw/jum jew inkella 0,4 mg/kg-bw/jum. L-antagonist tal-androġen
ta' referenza għandu jkun Flutamid (FT), Nru tas-CAS 1311-84-7. Iddożaġġ ta' referenza tal-FT għandu jkun ta' 3 mg/kg-bw/jum, u l-FT għandu
jingħata flimkien mad-dożaġġ ta' referenza tat-TP.

39. Huwa rakkomandat li, kull fejn ikun possibbli, l-ewwel jiġi kkunsidrat l-użu
ta' soluzzjoni milwiema/sospensjoni. Madankollu, peress li ħafna ligandi talandroġeni jew il-prekursuri metaboliċi tagħhom għandhom it-tendenza li
jkunu idrofobiċi, l-iktar approċċ komuni huwa li tintuża soluzzjoni/sospens
joni fiż-żejt (eż. żejt tal-qamħirrun, tal-karawett, tal-ġunġlien jew tażżebbuġ). Is-sustanzi kimiċi tat-test jistgħu jinħallu f'ammont minimu ta'
95 % etanol jew solventi xierqa oħrajn u jiġu dilwiti f'konċentrazzjonijiet
ta' użu finali fil-veikolu tat-test. Il-karatteristiċi tossiċi tas-solvent għandhom
ikunu magħrufin, u għandhom ikunu ttestjati fi grupp ta' kontroll separat
b'solvent biss. Jekk is-sustanza kimika tat-test titqies stabbli, tista' tintuża
azzjoni mekkanika ħafifa ta' tisħin u b'saħħitha biex tgħin ħalli tinħall issustanza kimika tat-test. Għandha tiġi determinata l-istabbiltà tas-sustanza
kimika tat-test fil-veikolu. Jekk is-sustanza kimika tat-test hija stabbli għaddurata tal-istudju, ikun jista' jitħejja alikwot tal-bidu tas-sustanza kimika tattest, u d-dilwizzjonijiet speċifikati tad-dożaġġ ippreparati ta' kuljum b'at
tenzjoni biex jiġu evitati kontaminazzjoni u ħela tal-kampjuni.

L-għoti tad-dożi
40. It-TP għandu jingħata permezz ta' tilqima taħt il-ġilda, u l-FT permezz ta'
gavage orali.

41. Is-sustanza kimika tat-test tingħata permezz ta' gavage orali jew tilqima taħt
il-ġilda. Kunsiderazzjonijiet dwar il-benessri tal-annimali u l-proprjetajiet
fiżiċi/kimiċi tas-sustanza kimika tat-test iridu jitqiesu meta tingħażel irrotta tal-amministrazzjoni. Barra minn hekk, għandhom jittieħdu f'kunside
razzjoni aspetti tossikoloġiċi bħar-relevanza għar-rotta ta' esponiment talbniedem għas-sustanza kimika (eż. gavage orali biex tiġi simulata inġest
joni, tilqima taħt il-ġilda biex jiġi simulat teħid man-nifs jew adsorbiment
dermali) u informazzjoni tossikoloġika eżistenti u dejta dwar il-metaboliżmu
u l-kinetika (eż. il-bżonn li jiġi evitat metaboliżmu first pass, effiċjenza
aħjar b'rotta partikolari) qabel ma jinbeda ttestjar estensiv fit-tul, jekk
jinkisbu riżultati pożittivi permezz tat-tilqima.

42. L-annimali għandhom jingħataw doża bl-istess mod u sekwenza ta' ħin għal
għaxart ijiem konsekuttivi b'intervalli ta' madwar 24 siegħa. Il-livell ta'do
żaġġ għandu jiġi aġġustat kuljum fuq il-bażi tal-kejl konkurrenti ta' kuljum
tal-piż tal-ġisem. Il-volum tad-doża u l-ħin li tingħata għandu jiġi rreġistrat
f'kull jum ta' esponiment. Għandha tingħata attenzjoni sabiex ma tinqabiżx
id-doża massima deskritta fil-paragrafu 35 biex tkun tista' ssir interpretaz
zjoni valida tad-dejta. Tnaqqis fil-piż tal-ġisem, sinjali kliniċi u sejbiet
oħrajn għandhom jiġu vvalutati f'dettall f'dan ir-rigward. Għal gavage
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orali, għandhom jintużaw tubu tal-istonku jew cannula xierqa ta' intubaz
zjoni. Il-volum massimu ta' likwidu li jista' jingħata f'darba jiddependi middaqs tal-annimal tat-test. Għandhom ikunu segwiti l-linji gwida lokali dwar
l-indukrar tal-annimali, iżda l-volum ma għandux jaqbeż il-5 ml/kg piż talġisem, ħlief fil-każ ta' soluzzjonijiet milwiema fejn jista' jintuża 10 ml/kg
piż tal-ġisem. Għal tilqimiet taħt il-ġilda, id-dożi għandhom jingħataw firreġjuni dorsoskapulari u/jew lombari permezz ta' labra sterili (eż. ħxuna ta'
23 jew 25) u siringa tuberkulina. It-tqaxxir tas-sit tat-tilqima huwa fakul
tattiv. Għandhom jiġu rreġistrati kwalunkwe telf, tnixxija fis-sit tat-tilqima
jew dożaġġ inkomplut. Il-volum totali injettat lil kull far kuljum ma
għandux jaqbeż iż-0,5 ml/kg piż tal-ġisem.

Proċeduri speċifiċi għal agonisti tal-androġen
43. Għat-test għal agonisti tal-androġen, il-veikolu huwa l-kontroll negattiv, u lgrupp ikkurat b'TP huwa l-kontroll pożittiv. L-attività bijoloġika konsistenti
ma' agonisti tal-androġen hija ttestjata bl-għoti ta' sustanza kimika tat-test lil
gruppi tal-kura bid-dożi magħżulin għal 10 ijiem konsekuttivi. Il-piżijiet talħames tessuti aċċessorji tas-sess mill-gruppi tas-sustanza kimika tat-test
jitqabblu mal-grupp veikolu għal żidiet statistikament importanti fil-piż.

Proċeduri speċifiċi għal antagonisti tal-androġen u inibituri ta' 5αridottasi
44. Għat-test għal antagonisti tal-androġe u inibituri ta' 5α-ridottasi, il-grupp
ikkurat b'TP huwa l-kontroll negattiv, u l-grupp koamministrat bid-dożi
ta' referenza tat-TP u l-FT huwa l-kontroll pożittiv. L-attività bijoloġika
konsistenti ma' antagonisti tal-androġen u inibituri ta' 5α-ridottasi hija ttest
jata billi tingħata doża ta' referenza ta' TP u bl-għoti tas-sustanza kimika tattest għal 10 ijiem konsekuttivi. Il-piżijiet tal-ħames tessuti aċċessorji tas-sess
mit-TP flimkien mal-gruppi tas-sustanza kimika tat-test jitqabblu mal-grupp
ta' referenza b'TP biss għal tnaqqisijiet statistikament sinifikanti fil-piżijiet.

OSSERVAZZJONIJIET
Osservazzjonijiet kliniċi
45. Osservazzjonijiet kliniċi ġenerali għandhom isiru tal-inqas darba kuljum u
b'mod iktar spiss meta jkunu osservati sinjali ta' tossiċità. Idealment, losservazzjonijiet għandhom isiru fl-istess ħin(ijiet) kuljum u filwaqt li jiġi
kkunsidrat il-perjodu tal-ogħla effetti antiċipati wara d-dożaġġ. L-annimali
kollha għandhom jiġu osservati għall-mortalità, il-morbidità u sinjali kliniċi
ġenerali bħal bidlet fl-imġiba, il-ġilda, il-pil, l-għajnejn, il-membrani
mukużi, l-okkorrenza ta' tnixxijiet u eskrezzjonijiet u l-attività awtonomika
(eż. dmugħ, piloerezzjoni, daqs tal-ħabba, mudell respiratorju mhux tassoltu).

46. Kwalunkwe annimal li jinstab mejjet għandu jitneħħa u jiġi dispost
mingħajr analiżi ulterjuri tad-dejta. Kwalunkwe mortalità tal-annimali
qabel in-nekropsija għandha tkun inkluża fir-reġistru tal-istudju ma'
kwalunkwe raġuni apparenti għall-mortalità. Kwalunkwe annimal moribond
għandu jinqatel b'mod dinjituż. Kwalunkwe annimal moribond li mbagħad
jiġi ewtanizzat għandu jkun inkluż fir-reġistru tal-istudju bir-raġunijiet appa
renti għall-morbidità.
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Piż tal-ġisem u konsum ta' ikel
47. L-annimali kollha għandhom jintiżnu kuljum sal-eqreb 0,1 g, b'bidu eżatt
qabel ma tinbeda l-kura, jiġifieri meta -annimali jitqassmi fi gruppi. Bħala
kejl fakultattiv, l-ammont ta' ikel ikkonsmat matul il-perjodu tal-kura jista'
jitkejjel skont kull gaġġa billi jintiżnu dawk li jitgħalfu. Ir-riżultati talkonsum tal-ikel għandhom jingħataw fi grammi għal kull far kull jum.

Dissezzjoni u kejl tal-piżijiet tat-tessuti u tal-organi
48. Madwar 24 siegħa wara l-aħħar għoti tas-sustanza kimika tat-test, il-firien
għandhom jiġu ewtanizzati u żvinati skont il-proċeduri normali tal-kondotta
fil-laboratorju, u għandha ssir in-nekropsija. Il-metodu ta' qtil dinjituż
għandu jiġi rreġistrat fir-rapport tal-laboratorju.

49. Idealment, l-ordni ta' nekropsija għandha tkun aleatorja fost il-gruppi biex
tiġi evitata progressjoni direttament 'il fuq jew 'l isfel ta' gruppi ta' doża li
tista' taffettwa d-dejta. Kwalunkwe sejba fin-nekropsija, jiġifieri bidliet pato
loġiċi/leżjonijiet viżibbli għandha titniżżel u tiġi rreġistrata.

50. Il-ħames tessuti li jiddependu fuq l-androġen (VP, SV, LABC, COW, GP)
għandhom jintiżnu. Dawn it-tessuti għandhom jinqatgħu, jitraqqmu bi
preċiżjoni mit-tessut u x-xaħam imqabbad żejjed, u għandhom jiġu deter
minati l-piżijiet friski (mhux fissati) tagħhom. Kull tessut għandu jitqandel
b'attenzjoni partikolari biex jiġi evitat it-telf ta' fluwidi u biex tiġi evitata
desikkazzjoni, li tista' tintroduċi żbalji importanti u varjabbiltà billi jitnaqqsu
l-piżijiet irreġistrati. Ħafna mit-tessuti jistgħu jkunu żgħar ħafna jew diffiċli
wisq biex issirilhom dissezzjoni, u dan ser jintroduċi varjabbiltà. Għalhekk,
importanti li l-persuni li jagħmlu d-dissezzjoni tat-tessuti aċċessorji tas-sess
ikunu midħla tal-proċeduri standard ta' dissezzjoni għal dawn it-tessuti.
Manwal tal-proċedura standard tal-operazzjoni (SOP) għad-dissezzjoni
huwa disponibbli mill-OECD (21). Taħriġ attent skont il-gwida dwar lSOP ser inaqqas sors potenzjali ta' varjazzjoni fl-istudju. Idealment, l-istess
prosettur għandu jkun responsabbli għad-dissezzjoni ta' tessut partikolari
biex jiġu eliminati differenzi bejn individwi fl-ipproċessar tat-tessuti. Jekk
dan ma jkunx possibbli, in-nekropsija għandha titfassal b'tali mod li kull
prosettur jagħmel dissezzjoni ta' tessut partikolari mill-gruppi tal-kura kollha
u mhux għal individwu wieħed li jagħmel dissezzjoni tat-tessuti kollha minn
grupp ta' kontroll, filwaqt li ħaddieħor ikun responsabbli għall-grupp
ikkurat. Kull tessut aċċessorju tas-sess għandu jintiżen mingħajr tnixxif
sal-eqreb 0,1 mg, u l-piżijiet iridu jiġu rreġistrati għal kull annimali.

51. Ħafna mit-tessuti jistgħu jkunu żgħar ħafna jew diffiċli wisq biex issir
dissezzjoni tagħhom, u dan ser jintroduċi varjabbiltà. Ħidma fl-imgħoddi
indikat medda ta' koeffiċjent tal-varjazzjonijiet (CVs) li donnu jvarja fuq ilbażi tal-profiċjenza tal-laboratorju. Fi ftit każijiet, fi ħdan laboratorju parti
kolari ġew osservati differenzi kbar fil-piżijiet assoluti tat-tessuti bħall-VP u
s-COWS.

52. Il-kejl ta' fwied, kilwa f'par u adrenali f'par huwa fakultattiv. Mill-ġdid, ittessuti għandu jitneħħilhom kwalunkwe fascia u xaħam imqabbad
magħhom. Il-fwied għandu jintiżen u jiġi rreġistrat sal-eqreb 0,1 g u lkliewi f'par u l-adrenali f'par għandhom jintiżnu u jiġu rreġistrati saleqreb 0,1 mg. Il-fwied, il-kilwa u l-adrenali mhumiex influwenzati minn
androġeni biss; jipprovdu wkoll ħjiliet utli ta' tossiċità sistemika.
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53. Il-kejl tal-ormon luteinizzanti tas-serum (LH), l-orom li jistimola l-follikoli
(FSH) u t-testosteron (T) huwa fakultattiv. Il-livelli tas-serum T huma utli
biex jiġi determinat jekk is-sustanza kimika tat-test tinduċix metaboliżmu
tal-fwied ta' testosteron, li jbaxxi l-livelli tas-serum. Mingħajr id-dejta T,
effett bħal dan jista' jidher li ġej minn mekkaniżmu antiandroġeniku. Illivelli tal-LH jipprovdu informazzjoni dwar il-ħila ta' antiandroġenu sabiex
mhux biss jonqsu l-piżijiet tal-organi, iżda anki sabiex tiġi affettwata lfunzjoni ipotalamika-pitwitarja, li fi studji fit-tul tista' tinduċi tumuri fittestikoli. L-FSH huwa ormon importanti għall-ispermatoġenesi. Is-serum
T4 u T3 huma kejl fakultattiv ukoll li jipprovdi informazzjoni supplimentari
utli dwar il-ħila li tiġi interrotta omeostażi tal-orom tat-tirojde. Jekk ser isiru
l-kejliet tal-oromon, il-firien għandhom jiġu anestetizzati qabel in-nekropsija
u għandu jittieħed id-demm permezz ta' titqiba kardijaka, u l-metodu talanesteżija għandu jingħażel b'attenzjoni sabiex ma jaffettwax il-kejl talormon. Il-metodu tat-tħejjija tas-serum, is-sors tar-radjuimmunoassaġġ jew
kits oħrajn ta' kejl, il-proċeduri analitiċi, u r-riżultati għandhom jiġu rreġis
trati. Il-livelli tal-LH għandhom jiġu rrapportati bħala ng għal kull ml
serum, u l-livell ta' T għandu jiġi rrapportat ukoll bħala ng għal kull ml
serum.

54. Id-dissezzjoni tat-tessuti hija deskritta kif ġej bi gwida dettaljata ta' dissez
zjoni b'ritratti ppubblikati bħala materjali supplementari bħala parti millprogramm ta' validazzjoni (21). Hemm ukoll vidjo ta' dissezzjoni għaddispożizzjoni mill-paġna fuq il-web tal-Korea Food and Drug Administra
tion (22).

— Bil-wiċċ ventrali tal-annimal iħares 'il fuq, ara jekk il-prepuzju tal-pene
isseparax mir-ras tal-pene. Jekk iva, imbagħad daħħal lura l-prepuzju u
neħħi r-ras tal-pene, iżen (sal-eqreb 0,1 mg), u rreġistra l-piż,

— Iftaħ il-ġilda u l-ħajt tal-addome, biex tesponi l-vixxri. Jekk l-organi
fakultattivi jintiżnu, neħħi u iżen il-fwied sal-eqreb 0,1 g, neħħi listonku u l-intestini u iżen il-kliewi f'par u l-adrenali f'par sal-eqreb
0,1 mg. Din id-dissezzjoni tesponi l-apparat tal-urina u tibda d-dissez
zjoni tat-tessuti aċċessorji fil-mira tar-raġel,

— Biex tagħmel dissezzjoni tal-VP, issepara l-apparat tal-urina mis-saff talmuskolu ventrali billi taqta' t-tessut konnettiv tul il-linja tan-nofs.
Ċaqlaq l-apparat tal-urina lura lejn in-nuffati seminali (SV), biex tikxef
il-lobi tax-xellug u tal-lemin tal-prostata ventrali (miksija b'saff xaħam).
Bil-mod iġbed ix-xaħam mil-lobi tal-lemin u tax-xellug tal-VP. Birreqqa ċaqlaq il-lobu tal-lemin tal-VP mill-uretra u agħmel dissezzjoni
tal-lobu mill-uretra. Filwatq li tibqa' żżomm il-lobu tal-lemin tal-VP, bilmod ċaqlaq il-lobu tax-xellug tal-VP mill-uretra u mbagħad agħmel
dissezzjoni; iżen sal-eqreb 0,1 mg u rreġistra l-piż,

— Biex tagħmel dissezzjoni tal-SVCG, ċaqlaq l-apparat tal-urina lejn iddenb, biex tesponi l-vas deferens u l-lobi tal-lemin u tax-xellug tannuffati seminali flimkien mal-glandoli koagulanti (SVCG). Evita tnixxija
ta' fluwidu billi ssodd b'emostata fil-bażi tal-SVCGs, fejn il-vas deferens
jingħaqad mal-uretra. Bil-mod agħmel dissezzjoni tal-SVCGs, bl-emos
tata f'postha neħħi x-xaħam u l-adnexa, qiegħed f'użin tat-tara, neħħi lemostata, u iżen sal-eqreb 0,1 mg u rreġistra l-piż,
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— Biex tagħmel dissezzjoni tal-muskoli reffiegħa bulbokavernosi ani plus
(LABC), il-muskoli u l-bażi tal-pene jiġu esposti. Il-muskoli LA jiksu lkolon, filwaqt li l-muskoli anterjuri tal-LA u l-BC jaqbdu mal-basal talpene. Il-ġilda u l-adnexa mir-reġjuni perianali li jestendi mill-bażi talpene sat-tarf anterjuri tal-anus jitneħħew. Il-muskoli tal-BC jiġu dissez
zjonati b'mod gradwali mill-basla u t-tessuti tal-pene. Il-kolon tinqata' fi
tnejn u, l-LABC sħaħ jistgħu jiġu dissezzjonati u jitneħħew. L-LABC
għandu jitneħħilhom ix-xaħam u l-adnexa, jintiżnu sal-eqreb 0,1 mg, u
jiġi rreġistrat il-piż tagħhom,
— Wara li jitneħħew l-LABC, il-glandoli ttondjati ta' Cowper jew bulbo
retrali (COW) isiru viżibbli fil-bażi ta', u ftit dorsali għal, basal tal-pene.
Hemm bżonn li ssir dissezzjoni bir-reqqa biex jiġi evitat milli tintlaqat
il-kapsula rqiqa ħalli tiġi evitata tnixxija ta' fluwidi. Iżen is-COW f'par
sal-eqreb 0,1 mg, u rreġistra l-piż,
— Barra minn hekk, jekk jintilef fluwidu minn xi glandola matul innekropsija u d-dissezzjoni, dan għandu jiġi rreġistrat.
55. Jekk l-evalwazzjoni ta' kull sustanza kimika tkun teħtieġ nekropsija ta' iktar
annimali minn dak li huwa raġonevoli għal jum wieħed, il-bidu tal-istudju
jista' jkun imxekkel għal jumejn konsekuttivi, u dan jirriżulta fix-xekkil tannekropsija u l-ħidma relatata għal jumejn. Jekk ikun hemm xekkil bħal dan,
għandhom jintużaw nofs l-annimali għal kull grupp tal-kura kull jum.
56. Għandha ssir dispożizzjoni b'mod xieraq tal-karkassi wara n-nekropsija.
RAPPORTAR
Dejta
57. Id-dejta għandha tiġi rrapportata b'mod individwali (jiġifieri l-piż tal-ġisem,
il-piżijiet tat-tessut aċċessorju tas-sesss, kejliet fakultattivi u risponsi u
osservazzjonijiet oħrajn) u għal kull grupp ta' annimali (medji u devjazzjo
nijiet standard ta' kull kejl meħud). Id-dejta għandha tinġabar fil-qosor
f'forma ta' tabella. Id-dejta għandha turi n-numru ta' annimali fil-bidu tattest, in-numru ta' annimali misjubin mejtin matul it-test jew misjubin li qed
juru sinjali ta' tossiċità, deskrizzjoni tas-sinjali ta' tossiċità osservati, inklużi
l-ħin tal-bidu, id-durata u s-severità.
58. Rapport finali għandu jinkludi:
Faċilità tal-ittestjar
— Isem il-faċilità, il-post,
— Id-direttur tal-istudju u persunal ieħor u r-responsabilitajiet ta' studju
tiegħu,
— Id-dati li fihom beda u ntemm l-istudju, jiġifieri l-ewwel jum tal-għoti
tas-sustanza kimika tat-test u l-aħħar jum ta' nekropsija, rispettivament.
Sustanza kimika tat-test
— Is-sors, in-numru tal-lott, l-identità, il-purità, l-indirizz sħiħ tal-fornitur u
l-karatterizzazzjoni tas-sustanza/i kimika/kimiċi,
— L-għamla fiżika u, fejn rilevanti, il-proprjetajiet fiżjokimiċi,
— Il-kundizzjonijiet ta' ħżin u l-metodu u l-frekwenza tal-preparazzjoni taddilwizzjoni,
— Kwalunkwe dejta ġġenerata fuq l-istabbiltà,
— Kwalunkwe analiżi tas-soluzzjonijiet/sospensjonijiet tad-dożaġġ.
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Veikolu
— Il-karatterizzazzjoni tal-veikolu (identità, fornitur u Nru tal-lott),
— Ġustifikazzjoni tal-għażla tal-veikolu (jekk mhuwiex ilma).
Annimali tat-test u proċeduri ta' trobbija tal-annimali
— L-ispeċi/ir-razza użata u r-raġuni għall-għażla,
— Is-sors jew il-fornitur tal-annimali, inkluż l-indirizz sħiħ,
— In-numru u l-età tal-annimali forniti,
— Il-kundizzjonijiet fil-post tat-trobbija (temperatura, dawl, u l-bqija),
— Id-dieta (isem, tip, fornitur, numru tal-lott, kontenut u, jekk magħrufin,
il-livelli ta' fitoestroġeni),
— Il-bejta (isem, tip, fornitur, kontenut),
— Il-kundizzjonijiet fil-gaġeġ u n-numru ta' annimali f'kull gaġġa.
Kundizzjonijiet tal-Assaġġ
— L-età tat-tiswija u d-durata tal-akklimatizzazzjoni wara t-tiswija,
— Il-piżijiet individwali tal-annimali fil-bidu tal-istudju (sal-eqreb 0,1 g),
— Il-proċess ta' tqassim aleatorju u rekord tal-assenjament għal veikolu,
referenza, gruppi tas-sustanza kimika tat-test, u gaġeġ,
— Devjazzjoni medja u standard tal-piżijiet tal-ġisem għal kull grupp għal
kull jum li jintiżnu fih tul l-istudju kollu,
— Ir-raġuni għall-għażla tad-doża,
— Ir-rotta tal-amministrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test u r-raġuni għallgħażla tar-rotta ta' esponiment,
— Jekk assaġġ għall-antiandroġeniċità, it-trattament bit-TP (doża u volum),
— It-trattament bis-sustanza kimika tat-test (doża u volum),
— Il-ħin tad-dożaġġ,
— Il-proċeduri tan-nekropsija, inklużi mezzi ta' żvinar u kwalunkwe anes
teżija,
— Jekk isiru analiżijiet tas-serum, għandhom jiġu pprovduti dettalji dwar
il-metodu. Pereżempju, jekk tintuża l-RIA, għandhom jiġu rrapportati lproċedura tal-RIA, is-sors tal-kits tal-RIA, id-dati ta' skadenza tal-kits,
il-proċedura għall-għadd tax-xintillar, u l-istandardizzazzjoni.
Riżultati
— L-osservazzjonijiet ta' kuljum għal kull annimal matul id-dożaġġ,
inklużi:
— Il-piżijiet tal-ġisem (sal-eqreb 0.1 g),
— Is-sinjali kliniċi (jekk ikun hemm),
— Kwalunkwe kejl jew noti ta' konsum tal-ikel.
— L-osservazzjonijiet fin-nekropsija għal kull annimal, inklużi:
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— Id-data tan-nekropsija,
— Il-grupp tal-kura tal-annimali,
— L-ID tal-annimali,
— Il-prosettur,
— Il-ħin tal-ġurnata li fih isiru n-nekropsija u d-dissezzjoni,
— L-età tal-annimali,
— Il-piż tal-ġisem finali fin-nekropsija, filwaqt li jiġu osservati kwalunkwe
żieda jew tnaqqis statistikament sinifikanti,
— L-ordni tal-iżvinar u d-dissezzjoni tal-annimali fin-nekropsija,
— Il-piżijiet tal-ħames tessuti fil-mira li jiddependu fuq l-androġen:
— Il-prostata ventrali (sal-eqreb 0,1 mg),
— In-nuffati seminali flimkien mal-glandoli koagulanti, inkluż fluwidu
(f'pari, sal-eqreb 0,1 mg),
— Il-kumpless tal-muskolu reffiegħ bulbokavernosu ani plus (sal-eqreb 0.1
mg),
— Il-glandoli ta' Cowper (piż frisk — f'pari, sal-eqreb 0,1 mg),
— Ir-ras tal-pene (piż frisk sal-eqreb 0,1 mg);
— Il-piżijiet tat-tessuti fakultattivi, jekk isiru:
— Il-fwied (sal-eqreb 0,1 g),
— Il-kilwa (f'pari, sal-eqreb 0,1 mg),
— Adrenali (f'pari, sal-eqreb 0,1 mg);
— Rimarki u kummenti ġenerali,
— Analiżijiet tal-ormoni tas-serum, jekk isiru.
— Serum LH (fakultattiv — ng għal kull ml serum), u
— Serum T (fakultattiv — ng għal kull ml serum);
— Rimarki u kummenti ġenerali.
Sommarju tad-dejta
Id-dejta għandha tinġabar f'sommarju f'forma ta' tabella li jkun fiha d-daqs
tal-kampjun għal kull grupp, il-medja tal-valur, u l-iżball standard taddevjazzjoni medja jew standard. It-tabelli għandhom jinkludu piżijiet talġisem fin-nekropsija, il-bidliet fil-piż tal-ġisem mill-bidu tad-dożaġġ sannekropsija, il-piżijiet tat-tessuti aċċessorji tas-sess fil-mira, u kwalunkwe
piż fakultattiv ta' organi.
Diskussjoni tar-riżultati
Analiżi tar-riżultati
59. Il-piżijiet tal-ġisem u l-organi fin-nekropsija għandhom jiġu analizzati b'mod
statistiku għal karatteristiċi bħall-omoġenità tal-varjanza bi trasformazzjoni
jiet xierqa tad-dejta kif ikun hemm bżonn. Il-gruppi tal-kura għandhom
jitqabblu ma' grupp ta' kontroll billi jintużaw tekniki bħal ANOVA segwiti
minn tqabbil bejn pari (eż. it-test ‘one tailed’ ta' Dunnett) u l-kriterju għaddifferenza statistika, pereżempju, p ≤ 0,05. Dawk il-gruppi li jiksbu impor
tanza statistika għandhom jiġu identifikati. Madankollu, piżijiet ta' “organi
relattivi” għandhom jiġu evitati minħabba s-suppożizzjonijiet statistiċi inva
lidi li jinsabu fil-qalba ta' din il-manipulazzjoni tad-dejta.
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60. Għall-agoniżmu tal-androġen, il-kontroll għandu jkun il-grupp tat-test b'vei
kolu biss. Il-karatteristiċi tal-mod ta' azzjoni ta' sustanza kimika tat-test
jistgħu jwasslu għal risponsi relattivi differenti bejn it-tessuti, pereżempju
trenbolon, li ma jistgħux ikunu 5 alfa-ridotti, għandu effetti li jinħassu iktar
fuq l-LABC u l-GP meta mqabbel mat-TP. Żieda statistikament importanti
(p≤ 0,05) fi kwalunkwe tnejn jew iktar mill-ħames piżijiet tat-tessuti fil-mira
li jiddependu fuq androġen (VP, LABC, GP, CG u SVCG) għandha titqies
riżultat ta' agonist tal-androġen pożittiv, u t-tessuti kollha fil-mira għandhom
juru xi graad ta' tkabbir miżjud. Evalwazzjoni kombinata tar-risponsi tattessuti tal-organi sesswali aċċessorji kollha (ASO) tista' tinkiseb billi ssir
analiżi xierqa tad-dejta plurivarjata. Din tista' ttejjeb l-analiżi, speċjalment
f'każijiet fejn tessut wieħed biss jagħti rispons statistikament importanti.

61. Għall-antagoniżmu tal-androġen, il-kontroll għandu jkun il-grupp tat-test talandroġen ta' referenza (testosteron propjonat biss). Il-karatteristiċi tal-mod
ta' azzjoni ta' sustanza kimika tat-test jistgħu jwasslu għal risponsi relattivi
differenti bejn it-tessuti, pereżempju inibituri ta' 5 alfa α-ridottasi, bħal
finasterid, għandhom effetti li jinħassu iktar fuq il-prostata ventrali milli
tessuti oħrajn meta mqabblin ma' antagonisti qawwijin tal-AR, bħal
flutamid. Tnaqqis statistikament importanti (p ≤ 0,05) fi kwalunkwe tnejn
jew iktar mill-ħames piżijiet tat-tessuti fil-mira li jiddependu fuq l-androġen
(VP, LABC, GP, CG u SVCG) relatat mat-trattament bit-TP waħdu għandu
jitqies bħala riżultat tal-antagonist tal-androġen pożittiv u t-tessuti kollha filmira għandhom juru xi grad ta' tkabbir imnaqqas. L-evalwazzjoni kombi
nata tar-risponsi kollha tat-tessut għall-ASO jistgħu jiġu arkivjati billi
tintuża analiżi xierqa tad-dejta plurivarjata. Din tista' ttejjeb l-analiżi, speċ
jalment f'każijiet fejn tessut wieħed biss jagħti rispons statistikament impor
tanti.

62. Id-dejta għandha tinġabar fil-qosor f'forma ta' tabella li jkun fiha l-medja, liżball standard tal-medja (devjazzjoni standard tkun aċċettabbli wkoll) u ddaqs tal-kampjun għal kull grupp. It-tabelli ta' dejta individwali għandhom
ikunu inklużi wkoll. Il-valuri individwali, il-medja, il-valuri ta' SE (SD) u
CV għad-dejta tal-kontroll għandhom jiġu eżaminati biex jiġi determinat
jekk jilħqux kriterji aċċettabbli għal konsistenza ma' valuri storiċi misten
nijin. CVs li jaqbżu l-valuri tas-CV elenkati fit-Tabella 1 (ara l-paragrafi 25
u 26) għal kull piż tal-organu għandhom jiddeterminaw jekk hemmx żbalji
fir-reġistrazzjoni jew it-tidħil tad-dejta jew jekk il-laboratorju għadux laħaq
livell eċċezzjonali ta' dissezzjoni preċiża tat-tessuti li jiddependu fuq landroġen u jekk hemmx bżonn ta' iktar taħriġ/prattika. Ġeneralment, CVs
(id-devjazzjoni standard maqsuma bil-piż medju tal-organi) huma riprodu
ċibbli minn laboratorju għal ieħor u minn studju għal ieħor. Id-dejta ppre
żentata għandha tinkludi tal-inqas: il-piżijiet tal-prostata ventrali, in-nuffata
seminali, il-muskolu reffiegħ bulbukavernosu ani plus, il-glandoli ta'
Cowper, ir-ras tal-pene, il-fwied u l-ġisem u l-bidla fil-piż tal-ġisem millbidu tad-dożaġġ san-nekropsija. Id-dejta tista' tiġi ppreżentata wkoll wara
aġġusatment tal-kovarjanza għall-piż tal-ġisem, iżda din ma għandhiex tieħu
post preżentazzjoni tad-dejta mhux aġġustata. Barra minn hekk, jekk fl-ebda
wieħed mill-gruppi ma sseħħ separazzjoni prepuzjali (PPS), l-inċidenza talPPS għandha tiġi rreġistrata u titqabbel b'mod statistiku mal-grupp talkontroll permezz tat-test Fisher Exact.
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63. Fil-verifika tad-dejta mdaħħla fil-kompjuter mal-iskedi tad-dejta oriġinali
għall-preċiżjoni, il-valuri tal-piż tal-organi li mhumiex bijoloġikament plaw
żibbli jew li jvarjaw b'iktar minn tliet devjazzjonijiet standard mill-medji talgrupp tat-trattament għandhom jiġu skrutinizzati bir-reqqa u jaf ikollhom
bżonn jitwarrbu, peress li aktarx ikunu żbalji fir-reġistrazzjoni.
64. It-tqabbil tar-riżultati tal-istudju mal-valuri tas-CV tal-OECD (fit-Tabella 1)
spiss ikun pass importanti fl-interpretazzjoni dwar il-validità tar-riżultati talistudju. Id-dejta storika għall-gruppi tal-kontroll tal-veikolu għandha
tinżamm fil-laboratorju. Id-dejta storika għar-risponsi għal sustanzi kimiċi
ta' referenza pożittivi, bħal TP u FT, għandha tinżamm fil-laboratorju wkoll.
Il-laboratorju jistgħu jittestjaw b'mod perjodiku wkoll ir-rispons għal
agonisti u antagonisti dgħajfin magħrufin tal-androġen u jżommu din iddejta. Din id-dejta tista' titqabbel mad-dejta disponibbli tal-OECD biex jiġi
żgurat li l-metodi tal-laboratorju jrendu preċiżjoni u saħħa statistiċi suffiċ
jenti.
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONIJIET:
Androġenika hija terminu użat biex tiġi deskritta influwenza pożittiva fuq ittkabbir tat-tessuti li jiddependu fuq l-androġen
Antiandroġenika hija l-ħila ta' sustanza kimika sabiex trażżan l-azzjoni ta' TP
f'organiżmu mammiferu.
Sustanza kimika tfisser sustanza jew taħlita.
Data tat-twelid hija l-jum 0 wara t-twelid.
Doża hija l-ammont ta' sustanza kimika mogħtija. Għall-Bijoassaġġ Hershberger,
id-doża tingħata bħala piż tas-sustanza kimika tat-test għal kull piż tal-ġisem ta'
unità tal-annimal tat-test f'kull jum (eż. mg/kg piż tal-ġisem/jum).
Dożaġġ hija terminu ġenerali li tinvolvi d-doża, il-frekwenza tagħha u d-durata
tad-dożaġġ.
Moribond hija terminu użata biex tiddeskrivi annimal fi stat riesaq lejn il-mewt,
jiġifieri qrib il-punt tal-mewt.
Jum X wara t-twelid huwa l-jum numru X tal-ħajja wara t-twelid.
Sensitività hija l-ħila ta' metodu ta' ttestjar biex jidentifika b'mod korrett sustanzi
kimiċi li għandhom il-proprjetà li qed jiġu ttestjati għaliha.
Speċifiċità hija l-ħila ta' metodu ta' ttestjar biex jidentifika b'mod korrett sustanzi
kimiċi li ma għandhomx il-proprjetà li qed jiġu ttestjati għaliha.
Sustanza kimika tat-test tfisser kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata
permezz ta' dan il-metodu ta' ttestjar.
Validazzjoni hija proċess xjentifiku mfassal biex jiġu karatterizzati r-rekwiżiti u
l-limitazzjonijiet operazzjonali ta' metodu ta' ttestjar u biex tintwera l-affidabilità
u r-relevanza tiegħu għal skop partikolari.

▼M5
Appendiċi 2
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NOTI GĦALL-QAFAS
Nota 1:

Dħul fil-livelli kollha u ħruġ fil-livelli kollha huma possibbli u
jiddependu fuq l-għamla tal-ħtiġijiet eżistenti ta' informazzjoni
għal skopijiet ta' valutazzjoni tal-periklu u r-riskju.

Nota 2:

Fil-livell 5, l-ekotossikoloġija għandha tinkludi punti aħħarin li
jindikaw mekkaniżmi ta' effetti avversi, u l-ħsara potenzjali
għall-popolazzjoni.

Nota 3:

Meta mudell multimodali jkopri diversi mill-assaġġi tal-punt
aħħari uniku, dak il-mudell jieħu post l-użu ta' dawk l-assaġġi
tal-punt aħħari uniku.

Nota 4:

Il-valutazzjoni ta' kull sustanza kimika għandha tkun imsejsa fuq
bażi ta' każ b'każ, filwaqt li tittieħed f'kunsiderazzjoni l-infor
mazzjoni kollha għad-dispożizzjoni, filwaqt li tibqa' mfakkra lfunzjoni tal-livelli tal-qafas.

Nota 5:

Il-qafas ma għandux jitqies li jinkludi kollox bħalissa. Fil-livelli
3, 4 u 5 jinkludi assaġġi li jew huma disponibbli jew inkella li
għalihom qed issir validazzjoni. Fir-rigward ta' dawn tal-aħħar,
dawn huma inklużi b'mod provviżorju. Ladarba jiġu żviluppati u
vvalidati, dawn ser jiżdiedu b'mod formali mal-qafas.

Nota 6:

Il-livell 5 ma għandux jitqies li jinkludi testijiet definittivi biss.
It-testijiet inklużi f'dak il-livell jitqiesu li jikkontribwixxu għallvalutazzjoni ġenerali tal-perikli u r-riskji.
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B.56 STUDJU

ESTIŻ
TAT-TOSSIĊITÀ
RIPRODUTTIVA
ĠENERAZZJONI WAĦDA

TA'

INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-Linja Gwida tat-Testijiet
(TG) tal-OECD Nru 443 (2012). Huwa bbażat fuq il-proposta tal-Kumitat
Tekniku tal- International Life Science Institute (ILSI)-Health and Envi
ronmental Sciences Institute (HESI), Agricultural Chemical Safety Assess
ment (ACSA) għal studju estiż dwar ir-riproduttività ta' ġenerazzjoni
waħda fl-istadju tal-ħajja F1 kif ippubblikata f'Cooper et al., 2006 (1).
Sar ħafna titjib u kien hemm ħafna kjarifiki fit-tifsila tal-istudju sabiex
tiġi pprovduta flessibilità u sabiex tiġi enfasizzata l-importanza tal-bidu
b'għarfien eżistenti, filwaqt li jintużaw osservazzjonijiet tul il-ħajja biex
jiġi ggwidat u jitfassal l-ittestjar. Dan il-metodu ta' ttestjar jipprovdi desk
rizzjoni dettaljata tal-kondotta operazzjonali ta' Studju Estiż tat-Tossiċità
Riproduttiva ta' Ġenerazzjoni Waħda. Il-metodu ta' ttestjar jiddeskrivi tliet
koorti ta' annimali F1:

Koorta 1:: valutazzjoni tal-punti aħħarin tar-riproduzzjoni/l-iżvilupp; din
il-koorta tista' tiġi estiża biex tinkludi ġenerazzjoni F2,

Koorta 2:: valutazzjoni tal-impatt potenzjali tal-esponiment kimiku fuq issistema nervuża li tkun fil-proċess ta' żvilupp,

Koorta 3:: valutazzjoni tal-impatt potenzjali tal-esponiment kimiku fuq issistema immuni li tkun fil-proċess ta' żvilupp.

2.

Deċiżonijiet dwar jekk tiġix ivvalutata t-tieni ġenerazzjoni u biex titneħħa
koorta tan-newrotossiċità tal-iżvilupp u/jew koorta tal-immunotossiċità taliżvilupp għandhom jirriflettu għarfien eżistenti għas-sustanza kimika li
tkun qed tiġi evalwata, kif ukoll il-bżonnijiet tal-bosta awtoritajiet regola
torji. L-iskop tal-metodu ta' ttestjar huwa li jipprovdi dettalji dwar kif jista'
jsir l-istudju u li jindirizza kif għandha tiġi evalwata kull koorta.

3.

Il-proċedura għad-deċiżjoni dwar l-iskattar intern għall-produzzjoni tattieni ġenerazzjoni hija deskritta fid-Dokument ta' Gwida tal-OECD
Nru 117 (39) għal dawk l-awtoritajiet regolatorji li jużaw skattaturi interni.

KUNSIDERAZZJONIJIET U GĦANIJIET INIZJALI
4.

L-għan ewlieni tal-Istudju Estiż tat-Tossiċità Riproduttiva ta' Ġenerazzjoni
Waħda huwa li jevalwa l-istadji tal-ħajja speċifiċi mhux koperti minn tipi
oħrajn ta' studji tat-tossiċità u jittestja għal effetti li jistgħu jseħħu
minħabba esponiment kimiku qabel u wara t-twelid. Għal punti aħħarin
riproduttivi, huwa previst li, bħala l-ewwel pass u meta tkun disponibbli,
tintuża informazzjoni minn studji b'doża ripetuta (inklużi studji ta' tgħarbil
dwar it-tossiċità riproduttiva, eż., TG tal-OECD Nru 422 (32)), jew assaġġi
ta' tgħarbil ta' interferenti endokrinali fuq terminu qasir, (eż., Assaġġ utero
trofiku — metodu ta' ttestjar B.54 (36); u l-assaġġ Hershberger — metodu
ta' ttestjar B.55 (37)) biex jinqabdu effetti fuq organi riproduttivi għallirġiel u n-nisa. Dan jista' jinkludi spermatoġenesi (istopatoloġija testikolari)
għall-irġiel u ċikli estrużi, għadd tal-follikoli/maturità tal-ooċiti u integrità
tal-ovarji (istopatoloġija) għan-nisa. Imbagħad, l-Istudju Estiż tat-Tossiċità
Riproduttiva ta' Ġenerazzjoni Waħda jservi bħala test għal punti aħħarin
riproduttivi li jeħtieġu l-interazzjoni ta' rġiel ma' nisa, nisa ma' conceptus,
u nisa ma' ulied u l-ġenerazzjoni F1 generation sa wara l-maturità sesswali
(ara d-Dokument ta' Gwida tal-OECD Nru 151 li jsostni dan il-metodu ta'
ttestjar (40)).
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5.

Il-metodu ta' ttestjar huwa mfassal sabiex jipprovdi evalwazzjoni tal-effetti
ta' qabel u wara t-twelid tas-sustanzi kimiċi fuq l-iżvilupp kif ukoll eval
wazzjoni dettaljata tat-tossiċità sistemika f'nisa tqal u li qed ireddgħu u
wlied żgħar u adulti. Analiżi dettaljata tal-punti aħħarin ewlenin tal-iżvi
lupp, bħall-vijabbiltà tal-wild, is-saħħa ta' dawk li għadhom kif jitwieldu, listatus tal-iżvilupp fit-twelid, u l-iżvilupp fiżiku u funzjonali sal-adultezza,
hija mistennija tidentifika organi speċifiċi fil-mira fl-ulied. Barra minn
hekk, l-istudju ser jipprovdi u/jew jikkonferma informazzjoni dwar l-effetti
ta' sustanza kimika tat-test fuq l-integrità u l-prestazzjoni tas-sistemi ripro
duttivi ta' rġiel u nisa adulti. B'mod speċifiku, iżda mhux biss, jiġu kkun
sidrati l-parametri li ġejjin: il-funzjoni gonadali, iċ-ċiklu estruż, il-maturità
tal-isperma epdidimali, l-imġiba tat-tgħammir, it-twelid, it-tqala, il-ħlas, u
t-treddigħ. Barra minn hekk, l-informazzjoni miksuba mill-valutazzjonijiet
tan-newrotossiċità tal-iżvilupp u tal-immunotossiċità tal-iżvilupp ser tikka
ratterizza l-effetti potenzjali f'dawk is-sistemi. Id-dejta miksuba minn dawn
it-testijiet għandha tippermetti li ssir id-determinazzjoni tal-Livelli ta' Effett
Avvers Mhux Osservat (NOAELs), l-Inqas Livelli ta' Effett Avvers
Osservat (LOAELs) u/jew dożi ta' riferiment għall-bosta punti aħħarin
u/jew tintuża biex tikkaratterizza l-effetti misjubin fi studji preċedenti
b'doża ripetuta u/jew isservi ta' gwida għat-testijiet sussegwenti.

6.

Fil-Figura 1 hemm ippreżentata tpinġija skematika tal-protokoll. Issustanza kimika tat-test tingħata kontinwament f'dożi gradwati lil bosta
gruppi ta' rġiel u nisa sesswalment maturi. Din il-ġenerazzjoni parentali
(P) hija dożata għal perjodu definit qabel it-tgħammir (magħżul fuq il-bażi
tal-informazzjoni disponibbli tas-sustanza kimika tat-test; iżda għal talinqas ġimgħatejn) u perjodu ta' tgħammir ta' ġimgħatejn. Irġiel P ikomplu
jiġu kkurati tal-inqas sal-ftim tal-F1. Għandhom jiġu kkurati għal tal-inqas
10 ġimgħat. Jistgħu jiġu kkurati iktar jekk ikun hemm bżonn li jiġu ċċarati
l-effetti fuq ir-riproduzzjoni. Il-kura tan-nisa P tkompli matul it-tqala u ttreddigħ sat-terminazzjoni wara l-ftim tal-boton tagħhom (jiġifieri 8-10
ġimgħat ta' kura). L-ulied F1 jirċievu iktar kura bis-sustanza kimika tattest mill-ftim sal-adultezza. Jekk tiġi vvalutata t-tieni ġenerazzjoni (ara dDokument ta' Gwida tal-OECD Nru 117 (39)), l-ulied F1 ser jinżammu bilkura sal-ftim tal-F2, jew sa tmiem l-istudju.

7.

Osservazzjonijiet kliniċi u eżamijiet patoloġiċi jsiru fuq l-annimali kollha
għal sinjali ta' tossiċità, b'enfasi speċjali fuq l-integrità u l-prestazzjoni tassistemi riproduttivi ta' rġiel u nisa u s-saħħa, it-tkabbir, l-iżvilupp u lfunzjoni tal-ulied. Fil-ftim, l-ulied magħżulin jiġu assenjati f'sottogruppi
speċifiċi (koorti 1-3, ara l-paragrafi 33 u 34 u l-Figura 1) għal iktar
investigazzjonijiet, inklużi l-maturità sesswali, l-integrità u l-funzjoni talorganu riproduttiv, il-punti aħħarin newroloġiċi u tal-imġiba, u l-funzjoni
jiet immuni.

8.

Fit-twettiq tal-istudju, għandhom jiġu segwiti l-prinċipji ta' gwida u lkunsiderazzjonijiet spjegati fid-Dokument ta' Gwida tal-OECD Nru 19
dwar ir-rikonoxximent, il-valutazzjoni, u l-użu ta' sinjali kliniċi bħala
punti aħħarin umanitarji għal annimali sperimentali użati fl-evalwazzjoni
jiet tas-sikurezza (34).
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9.

Meta jkun hemm disponibbli numru suffiċjenti ta' studji biex ikun żgurat limpatt ta' din it-tifsila l-ġdida tal-istudju, il-metodu ta' ttestjar ser jiġi
analizzat u jekk ikun hemm bżonn rivedut fid-dawl tal-esperjenzi
miksubin.

Figura 1
Skema tal-Istudju Estiż tat-Tossiċità Riproduttiva ta' Ġenerazzjoni Waħda

DESKRIZZJONIJIET TAL-METODU/PREPARAZZJONIJIET GĦATTEST
Annimali
Għażla tal-ispeċi u r-razza tal-annimali
10.

L-għażla tal-ispeċi għat-test tat-tossiċità riproduttiva għandha tiġi kkunsi
drata bir-reqqa fid-dawl tal-informazzjoni kollha għad-dispożizzjoni.
Madankollu, minħabba d-dejta ta' sfond estensiva u l-komparabbiltà
għat-testijiet tat-tossiċità ġenerali, normalment il-far ikun l-ispeċi preferuta,
u l-kriterji u r-rakkomandazzjonijiet mogħtijin f'dan il-metodu ta' ttestjar
jirreferu għal din l-ispeċi. Jekk jintużaw speċi oħrajn, għandha tingħata
ġustifikazzjoni u ser ikun hemm bżonn li jsiru l-modifiki xierqa. Ma
għandhomx jintużaw razez b'fekondità baxxa jew inċidenza għolja magħ
rufa sew ta' difetti spontanji fl-iżvilupp.

L-età, il-piż tal-ġisem u l-kriterji ta' inklużjoni
11.

Għandhom jintużaw annimali parentali b'saħħithom li ma kinux soġġetti
għal proċeduri sperimentali fl-imgħoddi. Kemm l-irġiel kif ukoll in-nisa
għandhom ikunu studjati u n-nisa għandhom ikunu qatt ma welldu u mhux
tqal. L-annimali P għandhom ikunu laħqu l-maturità sesswali, ta' piż simili
(dawk tal-istess sess) fil-bidu tad-dożaġġ, età simili (madwar 90 jum) fittgħammir, u jirrappreżentaw l-ispeċi u r-razza fl-istudju. L-annimali
għandhom jiġu akklimatizzati għal tal-inqas 5 ijiem wara li jaslu. L-anni
mali jitqassmu b'mod aleatorju fil-gruppi ta' kontroll u kura, b'tali mod li
jirriżutla f'valuri medji komparabbli tal-piż tal-ġisem bejn il-gruppi (jiġi
fieri ± 20 % tal-medja).
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Kundizzjonijiet tal-post tat-trobbija u tal-għalf
12.

It-temperatura fil-kamra tal-annimali tal-esperiment għandha tkun ta' 22 °C
(± 3 °C). L-umdità relattiva għandha tkun bejn 30-70 %, b'medda ideali ta'
50–60 %. Id-dawl artifiċjali għandu jitfassal għal 12-il siegħa dawl, 12-il
siegħa dlam. Jistgħu jintużaw dieti konvenzjonali tal-laboratorju bi prov
vista illimitata ta' ilma tajjeb għax-xorb. Għandha tingħata attenzjoni birreqqa għall-kontenut ta' fitoestroġen tad-dieta, peress li livell għoli ta'
fitoestroġen fid-dieta jista' jaffettwa xi punti aħħarin tar-riproduzzjoni.
Huma rakkomandati dieti standaradizzati b'formula miftuħa li fihom
tnaqqsu s-sustanzi kimiċi estroġeniċi (2)(30). L-għażla tad-dieta tista'
tkun influwenzata mill-bżonn li tiġi żgurata taħlita xierqa ta' sustanza
kimika tat-test meta tingħata b'dan il-metodu. Il-kontenut, l-omoġenità u
l-istabbiltà tas-sustanza kimika tat-test fid-dieti għandhom jiġu verifikati.
L-għalf u l-ilma tajjeb għax-xorb għandhom jiġu analizzati b'mod regolari
għal kontaminanti. Il-kampjuni ta' kull lott tad-dieta użata matul l-istudju
għandhom jinżammu f'kundizzjonijiet xierqa (eż., iffriżati f'– 20 °C),
sakemm jiġi finalizzat ir-rapport, f'każ li r-riżultati jeħtieġu iktar analiżi
tal-ingredjenti tad-dieta.

13.

L-annimali għandhom jitqiegħdu f'gaġeġ fi gruppi żgħar tal-istess sess u
grupp tal-kura. Jistgħu jitqiegħdu f'gaġġa b'mod individwali biex jiġu
evitati korrimenti possibbli (eż., irġiel wara l-perjodu ta' tgħammir). Ilproċeduri ta' tgħammir għandhom isiru f'gaġeġ xierqa. Wara evidenza ta'
kopulazzjoni, in-nisa li huma supponuti tqal jitqiegħdu f'gaġeġ separati
għall-ħlas jew il-maternità fejn ikunu pprovduti b'materjali xierqa u definiti
tat-tibjit. Il-boton jitqiegħdu ma' ommhom sal-ftim. Annimali F1
għandhom jitqiegħdu fi gruppi żgħar tal-istess sess u grupp tal-kura
mill-ftim sat-tmiem. Jekk dan ikun xjentifikament ġustifikat, l-annimali
jistgħu jitqiegħdu f'gaġġa b'mod individawli. Il-livell ta' fitoestroġeni li
jinsab fil-materjal tat-tibjit magħżul għandu jkun minimu =.

Numru u identifikazzjoni tal-annimali
14.

Is-soltu, kull test u grupp ta' kontroll għandu jkun fih numru suffiċjenti ta'
pari tat-tgħammir biex tal-inqas ikun hemm 20 mara tqila f'kull grupp taddoża. L-għan huwa li jiġu prodotti biżżejjed nisa tqal ħalli tkun żgurata
evalwazzjoni valida tal-potenzjal tas-sustanza kimika sabiex taffettwa lfertilità, it-tqala u l-imġiba materna tal-ġenerazzjoni P u t-tkabbir u l-iżvi
lupp tal-ulied F1, mit-twelid sal-maturità. Nuqqas ta' kisba tan-numru
mixtieq ta' annimali tqal mhux bilfors jinvalida l-istudju u għandu jiġi
evalwat fuq bażi ta' każ b'każ, filwaqt li tiġi kkunsidrata relazzjoni kawżali
possibbli mas-sustanza kimika tat-test.

15.

Kull annimal P jiġi assenjat numru uniku ta' identifikazzjoni qabel jibda ddożaġġ. Jekk id-dejta storika tal-laboratorju tissuġġerixxi li sehem impor
tanti ta' nisa jistgħu ma jurux ċikli estrużi regolari (4 jew 5 ijiem), huwa
rakkomandat li ssir valutazzjoni taċ-ċikli estrużi qabel tibda l-kura. Inkella,
id-daqs tal-grupp jista' jiżdied biex jiġi żgurat li tal-inqas 20 mara f'kull
grupp ikollha ċikli estrużi regolari (4 jew 5 ijiem) fil-bidu tal-kura. L-ulied
F1 kollha jiġu identifikati b'mod uniku meta jiġu eżaminati għall-ewwel
darba dawk li jkunu għadhom kif twieldu fil-jum ta' wara t-twelid (PND) 0
jew 1. Ir-reġistrazzjonijiet li jindikaw il-boton ta' oriġini għandhom
jinżammu għall-annimali F1, u F2 kollha fejn applikabbli, matul l-istudju
kollu.
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Is-sustanza kimika tat-test
L-informazzjoni disponibbli dwar is-sustanza kimika tat-test
16.

L-analiżi tal-informazzjoni eżistenti hija importanti għal deċiżjonijiet dwar
ir-rotta tal-amministrazzjoni, l-għażla tal-veikolu, l-għażla tal-ispeċi talannimali, l-għażla tad-dożaġġi u l-modifiki potenzjali tal-iskeda taddożaġġ. Għaldaqstant, l-informazzjoni kollha li hemm għad-dispożizzjoni
dwar is-sustanza kimika tat-test, jiġifieri proprjetajiet fiżikokimiċi, tossiko
kinetiċi (inkluż metaboliżmu speċifiku għall-ispeċi), tossikodinamiċi, relaz
zjonijiet bejn l-istruttura u l-attività (SARs), proċessi metaboliċi in vitro,
riżultati ta' studji preċedenti dwar it-tossiċità u informazzjoni rilevanti dwar
analogi strutturali għandhom jittieħdu f'kunsiderazzjoni fl-ippjanar talIstudju Estiż tat-Tossiċità Riproduttiva ta' Ġenerazzjoni Waħda. Informaz
zjoni preliminari dwar l-assorbiment, id-distribuzzjoni, il-metaboliżmu u leliminazzjoni (ADME) u l-bijoakkumulazzjoni tista' tinkiseb mill-istruttura
kimika, id-dejta fiżikokimika, il-firxa ta' proteina tal-plażma li tgħaqqad
jew studji tossikokinetiċi (TK), filwaqt li r-riżultati minn studji tat-tossiċità
jagħtu informazzjoni addizzjonali, eż., dwar in-NOAEL, il-metaboliżmu
jew l-induzzjoni tal-metaboliżmu.

Kunsiderazzjoni tad-dejta tossikokinetika
17.

Għad li mhijiex meħtieġa, dejta dwar it-TK minn studji li saru fl-imgħotti
ta' sejbien tal-medda tad-doża jew oħrajn huma ferm utli fl-ippjanar tattifsila tal-istudju, l-għażla tal-livelli tad-doża u l-interpretazzjoni tar-riżul
tati. Hija partikolarment utli dejta li: 1) tivverifika l-esponiment ta' feti u
frieħ li qed jiżviluppaw għas-sustanza kimika tat-test (jew metaboliti rile
vanti), 2) tipprovdi stima tad-dożimentrija interna, u 3) tevalwa għal satu
razzjoni potenzjali li tiddependi fuq id-doża tal-proċessi kinetiċi. Dejta
addizzjonali dwar it-TK, bħal profili tal-metaboliti, korsijiet tal-ħin ta'
konċentrazzjoni, eċċ. għandha tiġi kkunsidrata wkoll jekk tkun disponibbli.
Dejta supplimentari dwar it-TK tista' tinġabar ukoll matul l-istudju ewlieni,
diment li ma xxekkilx il-ġbir u l-interpretazzjoni tal-punti aħħarin ewlenin
tal-istudju.

Bħala gwida ġenerali, is-sett ta' dejta li ġej dwar it-TK ikun utli fl-ippjanar
tal-Istudju Estiż tat-Tossiċità Riproduttiva ta' Ġenerazzjoni Waħda:

— Tqala tard (eż., Jum tat-Tqala 20) — demm matern u demm tal-fetu,

— Nofs it-treddigħ (PND 10) — demm matern, demm tal-ferħ u/jew
ħalib,

— Ftit wara l-ftim (eż., PND 28) — kampjuni tad-demm tal-annimal li
nfatam.

Għandu jkun hemm flessibbiltà fid-determinazzjoni tal-analiti speċifiċi (eż.
sustanza kimika u/jew metaboliti tal-ġenitur) u l-iskema tal-kampjunar.
Pereżempju, in-numru u l-puntwalità tal-ġbir tal-kampjun f'jum partikolari
tal-kampjunar ser ikunu jiddependu fuq ir-rotta ta' esponiment u l-għarfien
minn qabel dwar il-proprjetajiet tat-TK f'annimali mhux tqal. Għal studji
djetetiċi, il-kampjunar f'ħin konsistenti wieħed f'kull wieħed minn dawn iljiem huwa biżżejjed, filwaqt li d-dożaġġ b'gavage jista' jkun jeħtieġ ħinijiet
traddizzjonali ta' kampjunar biex tinkiseb stima aħjar tal-medda ta' dożi
interni. Madankollu, m'hemmx bżonn li jiġi ġġenerat perjodu ta' żmien
b'konċentrazzjoni sħiħa f'xi wieħed mill-jiem tal-kampjun. Jekk ikun
hemm bżonn, id-demm jista' jinġabar skont is-sess fi ħdan il-boton għal
analiżijiet tal-fetu u tal-annimali li għadhom kif twieldu.
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Rotta tal-amministrazzjoni
18.

L-għażla tar-rotta għandha tieħu f'kunsiderazzjoni l-iktar rotta/rotot rile
vanti għall-esponiment tal-bniedem. Għad li l-protokoll huwa mfassal
għall-għoti tas-sustanza kimika tat-test permzz tad-dieta, jista' jiġi modi
fikat biex din tingħata b'rotot oħrajn (ilma tajjeb għax-xorb, gavage, teħid
man-nifs, dermali), skont il-karatteristiċi tas-sustanza kimika u l-informaz
zjoni meħtieġa.

Għażla tal-veikolu
19.

Meta jkun hemm bżonn, is-sustanza kimika tat-test tinħall jew tiġi sospiża
f'veikolu xieraq. Huwa rakkomandat li, meta dan ikun possibbli, l-ewwel
jiġi kkunsidrat l-użu ta' soluzzjoni/sospensjoni milwiema, segwit minn
kunsiderazzjoni ta' soluzzjoni/sospensjoni fiż-żejt (eż., żejt tal-qamħirrun).
Għal veikolu li mhumiex ilma, għandhom ikunu magħrufin il-karatteristiċi
tossiċi tal-veikolu. L-użu ta' veikoli b'tossiċità intrinsika potenzjali għandu
jiġi evitat (eż., aċetun, DMSO). Għandha tiġi ddeterminata l-istabbiltà tassustanza kimika tat-test fil-veikolu. Għandhom jittieħdu f'kunsiderazzjoni lkaratteristiċi li ġejjin jekk jintuża veikolu jew addittiv ieħor biex jitħaffef
id-dożaġġ: effetti fuq l-assorbiment, id-distribuzzjoni, il-metaboliżmu jew
iż-żamma tas-sustanza kimika tat-test; effetti fuq il-proprjetajiet kimiċi tassustanza kimika tat-test li jistgħu jibdlu l-karatteristiċi tossiċi tagħha; u
effetti fuq il-konsum ta' ilma jew ikel jew l-istatus nutrizzjonali tal-anni
mali.

Għażla tad-doża
20.

Normalment, l-istudju għandu jinkludi tal-inqas tliet livelli tad-doża u
kontroll konkurrenti. Meta jingħażlu livelli xierqa tad-doża, l-investigatur
għandu jqis l-informazzjoni kollha għad-dispożizzjoni, inkluża informaz
zjoni dwar id-dożaġġ minn studji li saru qabel, dejta dwar it-TK minn
annimali tqal jew mhux tqal, kemm iseħħ trasferiment fit-treddigħ, u stimi
tal-esponiment tal-bniedem. Jekk hemm dejta dwar it-TK disponibbli li
tindika saturazzjoni li tiddependi fuq id-doża tal-proċessi tat-TK, għandha
tingħata attenzjoni sabiex jiġu evitati livelli tad-doża għoljin li jesibixxu
b'mod ċar saturazzjoni, diment li ovvjament l-esponimenti tal-bniedem
ikunu mistennijin ikunu f'livell ferm inqas mill-punt ta' saturazzjoni.
F'dawn il-każijiet, l-ogħla livell tad-doża għandu jkun il-punt ta' inflez
zjoni, jew ftit ogħla minnu, għat-tranżizzjoni lejn imġiba mhux lineari tatTK.

21.

Fin-nuqqas ta' dejta rilevanti dwar it-TK, il-livelli tad-doża għandhom
ikunu bbażati fuq effetti tossiċi, sakemm ma jkunux limtiati mill-għamla
fiżika/kimika tas-sustanza kimika tat-test. Jekk il-livelli tad-doża jkunu
bbażati fuq it-tossiċità, l-ogħla doża għandha tingħażel bl-għan li tikka
ġuna xi tossiċità sistemika, iżda mhux mewt jew tbatija severa tal-anni
mali.

22.

Għandha tingħażel sekwenza dixxendenti tal-livelli tad-doża sabiex jint
wera kwalunkwe effett relatat mad-doża u sabiex jiġu stabbiliti NOAELs
jew dożi qrib il-limitu ta' identifikazzjoni li jippermetti sabiex tiġi derivata
doża ta' riferiment għall-iktar punt(i) aħħari(n) sensittiv(i). Biex jiġi evitat
spazju kbir bejn id-dożż tal-NOAELs u l-LOAELs, spiss intervalli ddoppju jew erba' darbiet ta' xulxin ikunu ottimali. Iż-żieda tar-raba'
grupp tat-test spiss ikun ippreferut milli jintuża intervall kbir ħafna (eż.,
fattur ta' iktar minn 10) bejn id-dożi.

23.

Ħlief għall-kura bis-sustanza kimika tat-test, l-annimali fil-grupp ta'
kontroll jiġu ttrattati bl-istess mod bħas-suġġetti tal-grupp tat-test. Dan
il-grupp ma għandux jingħata kura jew kura finta jew grupp ta' kontroll
b'veikolu jekk jintuża veikolu fl-għoti tas-sustanza kimika tat-test. Jekk
jintuża veikolu, il-grupp ta' kontroll għandu jirċievi l-veikolu fl-ogħla
volum użat.
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Test tal-limitu
24.

Jekk ma hemm ebda evidenza ta' tossiċità b'doża ta' tal-inqas 1 000 mg/kg
piż tal-ġisem/jum fi studji b'doża ripetuta, jew jekk ma tkunx mistennija
tossiċità fuq il-bażi ta' dejta minn sustanzi kimiċi relatati fil-livell strutturali
u/jew metaboliku, li jindikaw similarità fil-proprjetajiet metaboliċi in
vivo/in vitro, jista' ma jkunx hemm bżonn ta' studju li juża bosta livelli
ta' doża. F'dawn il-każijiet, l-Istudju Estiż tat-Tossiċità Riproduttiva ta'
Ġenerazzjoni Waħda jista' jsir billi jintuża grupp ta' kontroll u doża
waħda ta' tal-inqas 1 000 mg/kg piż tal-ġisem/jum. Madankollu, jekk
tinsab evidenza għal tossiċità riproduttiva jew tal-iżvilupp f'din id-doża
ta' limitu, ser ikun hemm bżonn ta' studji b'livelli inqas tad-doża biex
jiġi identifikat NOAEL. Dawn il-kunsiderazzjonijiet tat-test ta' limitu
japplikaw biss meta l-esponiment tal-bniedem ma jkunx jindika l-bżonn
ta' livell ta' doża ogħla.

PROĊEDURI
Esponiment tal-ulied
25.

L-esponiment djetetiku huwa l-metodu ppreferut tal-għoti. Jekk isiru studji
b'gavage, ta' min jinnota li l-frieħ normalment jirċievu s-sustanza kimika
tat-test b'mod indirett mill-ħalib biss, sakemm jibda d-dożaġġ dirett
tagħhom fil-ftim. Fi studji dwar id-dieta jew l-ilma tajjeb għax-xorb, ilfrieħ jirċievu wkoll is-sustanza kimika tat-test direttament meta jibdew
jieklu waħedhom matul l-aħħar ġimgħa tal-perjodu tat-treddigħ Għandhom
jiġu kkunsidrati modifiki fit-tifsila tal-istudju meta l-eskrezzjoni tassustanza kimika tat-test fil-ħalib tkun batuta u meta jkun hemm nuqqas
ta' evidenza għal esponiment kontinwu tal-ulied. F'dawn il-każijiet, għandu
jiġi kkunsidrat dożaġġ dirett tal-frieħ matul il-perjodu tat-treddigħ fuq ilbażi tal-informazzjoni disponibbli dwar it-TK, it-tossitiċtà tal-ulied jew
bidliet fil-bijomarkaturi (3)(4). Għandhom jingħataw kunsiderazzjoni
attenta l-benefiċċji u l-iżvantaġġi qabel ma jsiru studji tad-dożaġġ dirett
fuq frieħ li għadhom fil-fażi tat-treddigħ (5).

Skeda tad-dożaġġ u għoti tad-dożi
26.

Jista' jkun hemm disponibbli ċerta informazzjoni dwar iċ-ċikli estrużi, listopatoloġija tal-apparat riproduttiv tal-irġiel u n-nisa u analiżi tal-isperma
epididimali/testikolari minn studji li saru fl-imgħoddi dwar it-tossiċità
b'doża ripetuta ta' durata adegwata. Għalhekk, id-durata tal-kura qabel ittgħammir fl-Istudju Estiż tat-Tossiċità Riproduttiva ta' Ġenerazzjoni
Waħda hija mfassla sabiex tidentifika l-effetti fuq bidliet funzjonali li
jistgħu jinterferixxu mal-imġiba tat-tgħammir u l-fertilizzazzjoni. Il-kura
ta' qabel it-tgħammir għandha tkun twila biżżejjed biex jinkisbu kundizz
jonijiet ta' esponiment bi stat kostanti fl-irġiel u n-nisa P. F'ħafna millkażijiet, kura ta' qabel it-tgħammir ta' ġimgħatejn għaż-żewġ sessi titqies li
hija adegwata. Għan-nisa, din tkopri 3-4 ċikli estrużi sħaħ u għandha tkun
biżżejjed biex taqbad kwalunkwe effett avvers fuq iċ-ċikliċità. Għall-irġiel,
din hija ekwivalenti għaż-żmien meħtieġ għal tranżitu epididimali tal-isper
matożoa li qed timmatura u għandha tippermetti li jiġu identifikati l-effetti
posttestikolari fuq l-isperma (matul l-aħħar stadji tal-ispermjazzjoni u lmaturità tal-isperma epididimali) fit-tgħammir. Fil-ħin tat-terminazzjoni,
meta jkunu skedati istopatoloġija testikolari u epididimali u analiżi talparametri tal-isperma, l-irġiel P u F1 ser ikunu ġew esposti għal talinqas proċess spermatoġeniku wieħed sħiħ ((6)(7)(8)(9) u d-Dokument
ta' Gwida tal-OECD Nru 151(40)).
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27.

Ix-xenarji ta' esponiment ta' qabel it-tgħammir għall-irġiel jistgħu jiġu
adattati jekk fl-istudju preċedenti jkunu ġew oidentifikati b'mod ċar tossi
ċità testikolari (indeboliment tal-ispermatoġenesi) jew effetti fuq l-integrità
u l-funzjoni tal-isperma. B'mod simili, għan-nisa, l-effetti magħrufin tassustanza kimika tat-test fuq iċ-ċiklu estruż u b'hekk anki r-riċettività sess
wali, jistgħu jiġġustifikaw xenarji ta' esponiment ta' qabel it-tgħammir
differenti. F'każijiet speċjali, jista' jkun aċċettabbli li kura tan-nisa P
tinbeda biss wara li jkun inkiseb kampjun pożittiv għall-isperma (ara dDokument ta' Gwida tal-OECD Nru 151(40)).

28.

Ladarba jiġi stabbilit il-perjodu ta' dożaġġ ta' qabel it-tgħammir, l-annimali
għandhom jirċievu s-sustanza kimika tat-test kontinwament fuq bażi ta' 7
ijiem/ġimgħa san-nekropsija. L-annimali kollha għandhom jingħataw iddoża bl-istess metodu. Id-dożaġġ għandu jkompli matul il-perjodu ta'
tgħammir ta' ġimgħatejn u, għan-nisa P, matul it-tqala u t-treddigħ saljum tat-terminazzjoni tal-annimal miftum. L-irġiel għandhom jiġu kkurati
bl-istess mod sat-terminazzjoni fiż-żmien meta l-annimali F1 jinfatmu.
Għan-nekropsija, għandha tingħata prijorità lil nisa li għandhom jiġu
nekropsjati fuq numru ikbar ta' jiem, skont il-faċilitajiet tal-laboratorju.
Sakemm ma jkunx diġà nbeda matul il-perjodu tat-treddigħ, dożaġġ dirett
tal-irġiel u n-nisa F1 magħżulin għandu jinbeda fil-ftim u jkompli sannekropsija skedata, skont l-assenjament tal-koorti.

29.

Għal sustanzi kimiċi mogħtijin permezz tad-dieta jew ilma tajjeb għaxxorb, importanti li jiġi żgurat li l-kwantitajiet tas-sustanza kimika tat-test
involuti ma jxekklux in-nutrizzjoni jew il-bilanċ tal-ilma normali. Meta ssustanza kimika tat-test tingħata fid-dieta, jistgħu jitħaddmu jew konċen
trazzjoni djetetika kostanti (ppm) jew livell ta' doża kostanti f'termini talpiż tal-ġisem tal-annimal; l-għażla li ssir għandha tiġi speċifikata.

30.

Meta s-sustanza kimika tat-test tingħata b'gavage, il-volum ta' likwidu
mogħti f'darba normalment ma għandux jaqbeż il-1 ml/100 g piż talġisem (0,4 ml/100 g piż tal-ġisem huwa l-massimu għaż-żejt, eż., żejt
tal-qamħirrun). Ħlief għal sustanzi kimiċi irritanti jew korrożivi, li normal
ment juru effetti aggravat f'konċentrazzjonijiet ogħla, il-varjabbiltà filvolum tat-test għandha tiġi minimizzata billi tiġi aġġustata l-konċentraz
zjoni biex jiġi żgurat volum kostanti fil-livelli kollha tad-doża. Il-kura
għandha tingħata f'ħinijiet simili ta' kull ġurnata. Normalment id-doża lil
kull annimal għandha tkun ibbażata fuq l-iktar determinazzjoni riċenti talpiż tal-ġisem individwali u tiġi aġġustata tal-inqas kull ġimgħa fl-irġiel
adulti u n-nisa adulti mhux tqal, u kull jumejn f'nisa tqal u annimali F1
meta tingħata qabel il-ftim u matul il-ġimgħatejn ta' wara l-ftim. Jekk iddejta dwar it-TK tindika trasferiment baxx tal-plaċenta tas-sustanza kimika
tat-test, id-doża b'gavage matul l-aħħar ġimgħa tat-tqala jista' jkollha bżonn
tiġi aġġustata biex jiġi evitat għoti ta' doża tossika wisq lill-omm. In-nisa
ma għandhomx jiġu kkurati b'gavage, jew xi rotta oħra tal-kura meta lanimal ikun jeħtieġ li jitqandel, dakinhar tal-ħlas; omissjoni tal-għoti tassustanza kimika tat-test dakinhar hija ppreferuta milli tfixkil tal-proċess tattwelid.
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Tgħammir
31.

Kull mara P għandha titqgħed ma' raġel waħdu magħżul b'mod aleatorju u
mhux relatat mill-istess grupp tad-dożaġġ (tlaqqigħ 1:1) sakemm tiġi osser
vata evidenza ta' kopulazzjoni jew wara li jgħaddu ġimgħatejn. Jekk ma
jkunx hemm biżżejjed irġiel, pereżempju minħabba mewt ta' rġiel qabel ittlaqqigħ, ir-raġel/l-irġiel li diġà tgħammru jistgħu jitlaqqgħu (1:1) mat-tieni
mara/nisa b'tali mod li n-nisa kollha jkunu tlaqqgħu ma' raġel. Il-jum 0 tattqala huwa definit bħala l-jum li fih tiġi kkonfermata evidenza ta'
tgħammir (jinstabu l-plakka vaġinali jew sperma). L-annimali għandhom
jiġu separati malajr kemm jista' jkun wara li tiġi osservata evidenza ta'
kopulazzjoni. Jekk ma jkunx seħħ tgħammir wara ġimgħatejn, l-annimali
għandhom jiġu separati mingħajr ebda opportunità oħra ta' tgħammir. Ilpari li jitgħammru għandhom ikunu identifikati b'mod ċar fid-dejta.
Daqs tal-boton

32.

Fil-jum 4 wara t-twelid, id-daqs ta' kull boton jista' jiġi aġġustat billi jiġu
eliminati l-frieħ żejda permezz ta' għażla aleatorja b'tali mod li jirriżultaw,
kemm jista' jkun, ħamest irġiel u ħames nisa għal kull boton. L-eliminaz
zjoni selettiva tal-frieħ, eż., fuq il-bażi tal-piż tal-ġisem, mhijiex xierqa.
Mull meta n-numru ta' frieħ irġiel jew nisa jipprevjeni milli jkun hemm
ħamsa minn kull sess għal kull boton, huwa aċċettabbli li jsir aġġustament
parzjali (pereżempju, sitt irġiel u erba' nisa).
L-għażla tal-frieħ għall-istudji ta' wara l-ftim (ara l-Figura 1)

33.

Fil-ftim (madwar PND 21), jingħażlu frieħ mill-boton kollha għad-dispo
żizzjoni sa 20 għal kull doża u grupp ta' kontroll biex isiru iktar eżamijiet
u dawn jinżammu sal-maturità sesswali (sakemm ma jkunx hemm bżonn li
jsiru testijiet qabel). Il-frieħ jingħażlu b'mod aleatorju, bl-eċċezzjoni li
annimali mhux żviluppati (dawk b'piż tal-ġisem f'livell iktar minn żewġ
devjazzjonijiet standard inqas mill-piż medju tal-frieħ tal-boton rispettiv)
ma għandhomx ikunu inklużi, peress li huwa improbabbli li ser ikunu
jirrappreżentaw il-grupp tal-kura.
Fil-PND 21, il-frieħ F1 magħżulin jiġu assenjati b'mod aleatorju f'waħda
mit-tliet koorti tal-annimali, kif ġej:
Koorta 1 (1 A u 1B) = = Ittestjar tat-tossiċità riproduttiva/tal-iżvilupp,
Koorta 2 (2 A u 2B) = = Ittestjar tan-newrotossiċità tal-iżvilupp,
Koorta 3 = = Ittestjar tan-immunotossiċità tal-iżvilupp.
Koorta 1 A:: Raġel wieħed u mara/boton/grupp 1 (20/sess/grupp): għażla
ta' prijorità għall-valutazzjoni primarja tal-effetti fuq is-sistemi riproduttivi
u tat-tossiċità ġenerali.
Koorta 1B:: Raġel wieħed u mara/boton/grupp 1 (20/sess/grupp): għażla ta'
prijorità għal valutazzjoni ta' segwitu tal-prestazzjoni riproduttiva permezz
ta' tgħammir ta' annimali F1, meta jiġu vvalutati (ara d-Dokument ta'
Gwida tal-OECD Nru 117(39)), u għall-kisba ta' dejta addizzjonali dwar
l-istopatoloġija f'każijiet ta' tossikanti riproduttivi jew endokrinali suspet
tati, jew meta r-riżulati mill-koorta 1 A jfixklu.
Koorta 2 A:: Total ta' 20 ferħ għal kull grupp (10 irġiel u 10 nisa għal kull
grupp; raġel wieħed jew mara waħda għal kull boton) assenjati għal
ittestjar tan-newromġiba segwit minn valutazzjoni tan-newroistopatoloġija
bħala adulti.
Koorta 2B:: Total ta' 20 ferħ għal kull grupp (10 irġiel u 10 nisa għal kull
grupp; raġel wieħed jew mara waħda għal kull boton) assenjati għal valu
tazzjoni tan-newroistopatoloġija fil-ftim (PND 21 jew PND 22). Jekk ma
jkunx hemm biżżejjed annimali, għandha tingħata preferenza l-assenjaz
zjoni tal-annimali fil-Koorta 2 A.
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Koorta 3:: Total ta' 20 ferħ għal kull grupp (10 irġiel u 10 nisa għal kull
grupp; wieħed/waħda għal kull boton, fejn possibbli). Jista' jkun hemm
bżonn ta' frieħ addizzjonali mill-grupp tal-kontroll biex jaġixxu bħala
annimali tal-kontroll pożittiv fl-assaġġ tar-rispons tal-antikorpi dipendenti
fuq iċ-ċellola T (TDAR) fil-PND 56 ± 3.

34.

Jekk ma jkunx hemm biżżejjed frieħ f'boton biex iservu l-koorti kollha, ilkoorta 1 tieħu preċedenza, peress li tista' tkun estiża ħalli tipproduċi ġene
razzjoni F2. Jistgħu jiġu assenjati frieħ addizzjonali fi kwalunkwe waħda
mill-koorti f'każ ta' tħassib speċifiku, eż., jekk sustanza kimika tkun
suspettata li hija newrotossikant jew tossikant riproduttiv. Dawn il-frieħ
jistgħu jintużaw għal eżamijiet f'punti ta' żmien differenti jew għall-eval
wazzjoni ta' punti aħħarin supplementari. Il-frieħ li ma jiġux assenjati
f'koorti ser jiġu sottomessi għall-bijokimika klinika (paragrafu 55) u
nekropsija grossa (paragrafu 68).

It-tieni tgħammir tal-annimali P
35.

Normalment it-tieni tgħammir ma jkunx rakkomandat għall-annimali P,
peress li jekk iseħħ tintilef informazzjoni importanti fuq in-numru ta' siti
ta' impjant (u b'hekk dejta ta' telf wara l-impjant u perinatali, indikaturi ta'
potenzjal teratoġeniku possibbli) għall-ewwel boton. Il-bżonn li jiġi veri
fikat jew evidenzjat effett f'nisa esposti jiġi ssodisfat aħjar billi l-istudju
jiġi estiż ħalli jinkludi tgħammir tal-ġenerazzjoni F1. Madankollu, it-tieni
tgħammir tal-irġiel P ma' nisa mhux ikkurati dejjem huwa possibbiltà ħalli
sejbiet ekwivoċi jiġu ċċarati jew għall-karatterizzazzjoni ulterjuri tal-effetti
fuq il-fertilità osservati fl-ewwel tgħammir.

OSSERVAZZJONIJIET FIL-ĦAJJA
Osservazzjonijiet kliniċi
36.

Għall-annimali P u dawk F1 magħżulin, issir osservazzjoni klinika ġenerali
darba kull jum. Fil-każ ta' dożaġġ b'gavage, it-twaqqit tal-osservazzjonijiet
kliniċi għandu jkun qabel u wara d-dożaġġ (għal sinjali possibbli ta' tossi
ċità assoċjata mal-quċċata tal-konċentrazzjoni tal-plażma). Bidliet perti
nenti fl-imġiba, sinjali ta' ħlas diffiċli jew imtawwal u s-sinjali kollha ta'
tossiċità huma rreġistrati. Darbtejn kuljum, u fi tmiem il-ġimgħa darba
kuljum, l-annimali kollha jiġu osservati għal tossiċità severa, morbidità u
mortalità.

37.

Barra minn hekk, isir eżami iktar dettaljat tal-annimali P u F1 kollha (wara
l-ftim) fuq bażi ta' kull ġimgħa u għal konvenjenza dan jista' jsir meta lannimal jintiżen, b'tali mod li jitnaqqas l-istess marbut mat-tqandil. Losservazzjonijiet għandhom isiru bir-reqqa u jiġu rreġistrati billi jintużaw
sistemi ta' punteġġ li ġew definti mil-laboratorju ta' ttestjar. Għandom isiru
sforzi biex jiġi żgurat li varjazzjonijiet fil-kundizzjonijiet tat-test huma
minimi. Is-sinjali osservati għandhom jinkludu, iżda mhumiex limitati
għal, bidliet fil-ġilda, il-pil, l-għajnejn, il-membrani mukużi, l-okkorrenza
ta' tnixxijiet u eskrezzjonijiet u attività awtonomika (eż., dmugħ, piloerez
zjoni, daqs tal-ħabba, xejra respiratorja mhux tas-soltu). Bidliet fil-mixja,
il-pożizzjoni, ir-rispons għat-tqandil, kif ukoll il-preżenza ta' movimenti
kloniċi jew toniċi, sterotipija (eż., traqqim eċċessiv, dawran ripetittiv)
jew imġiba stramba (eż., awtomutilazzjoni, mixi lura) għandhom jiġu
rreġistrati wkoll.
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Piż tal-ġisem u konsum ta' ikel/ilma
38.

L-annimali P jintiżnu fl-ewwel jum tad-dożaġġ u tal-inqas kull ġimgħa
minn hemm 'il quddiem. Barra minn hekk, nisa P jintiżnu matul it-treddigħ
fl-istess jiem bħall-użin tal-frieħ fil-boton tagħhom (ara l-paragrafu 44). Lannimali F1 kollha jintiżnu għalihom fil-ftim (PND 21) u tal-inqas darba
fil-ġimgħa minn hemm 'il quddiem. Il-piż tal-ġisem jiġi rreġistrat ukoll
dakinhar li jilħqu l-pubertà (isseħħ is-separazzjoni prepuzjali jew il-patenza
vaġinali). L-annimali kollha jintiżnu fis-sagrifiċċju.

39.

Matul l-istudju, il-konsum ta' ikel u ilma (fil-każ ta' għoti tas-sustanza
kimika tat-test fl-ilma tajjeb għax-xorb) huma rreġistrati tal-inqas darba
fil-ġimgħa fl-istess jiem bħala piżijiet tal-ġisem tal-annimal (ħlief matul
il-koabitazzjoni). Il-konsum ta' ikel ta' kull gaġġa ta' annimali F1 huwa
rreġistrat kull ġimgħa b'bidu mill-għażla f'koorta rispettiva.

Ċikli estrużi
40.

Informazzjoni preliminari dwar l-effetti relatati mas-sustanza kimika tattest fuq iċ-ċiklu estruż jaf diġà tkun disponibbli minn studji preċedenti
dwar it-tossiċità b'doża ripetuta, u tista' tintuża fit-tfassil ta' protokoll
speċifiku għas-sustanza kimika tat-test għall-Istudju Estiż tat-Tossiċità
Riproduttiva ta' Ġenerazzjoni Waħda. Normalment, il-valutazzjoni taċċikliċità estruża (permezz ta' ċitoloġija vaġinali) ser tibda fil-bidu talperjodu tal-kura sal-konferma ta' tgħammir jew fi tmiem il-perjodu ta'
tgħammir ta' ġimgħatejn. Jekk in-nisa tgħarblu għal ċikli estrużi normali
qabel il-kura, ikun utli li jkomplu jittieħdu kampjuni hekk kif tinbeda lkura, iżda jekk ikun hemm tħassib dwar effetti mhux speċifiċi fil-bidu talkura (bħal tnaqqis inizjali ċar fil-konsum ta' ikel), f'dak il-każ l-annimali
jistgħu jitħallew jadattaw għall-kura sa ġimgaħtejn qabel il-bidu tal-perjodu
ta' kampjunar ta' ġimgħatejn li jwassal għat-tgħammir. Jekk il-perjodu ta'
kura tan-nisa jiġi estiż b'dan il-mod (jiġifieri kura ta' qabel it-tgħammir
għal 4 ġimgħat), f'dak il-każ għandhom jittieħdu f'kunsiderazzjoni x-xiri ta'
annimali iżgħar u l-estensjoni tal-perjodu tal-kura fuq l-irġiel qabel it-tlaq
qigħ. Meta jinkisbu ċelloli vaġinali/ċervikali, għandha tingħata attenzjoni
sabiex tiġi evitata disturbanza tal-mukoża u mbagħad, l-induzzjoni talpsewdotqala (10)(11).

41.

Il-kampjuni meħudin mill-vaġina għandhom jiġu eżaminati kuljum għannisa F1 kollha fil-koorta 1 A, wara l-bidu tal-patenza vaġinali, sakemm jiġi
rreġistrat l-ewwel kampjun keratinizzat, sabiex jiġi ddeterminat l-intervall
taż-żmien bejn iż-żewġ avvenimenti. Iċ-ċikli estrużi għan-nisa F1 kollha
fil-koorta 1 A għandu jiġi ssorveljat ukoll għal perjodu ta' ġimgħatejn,
b'bidu minn madwar il-PND 75. Barra minn hekk, jekk ikun hemm
bżonn li jsir tgħammir tal-ġenerazzjoni F1, iċ-ċitoloġija vaġinali fil-koorta
1B ser tkun segwita minn żmien it-tlaqqigħ sakemm tinstab evidenza ta'
tgħammir.

Tgħammir u tqala
42.

Minbarra l-punti aħħarin standard (eż., piż tal-ġisem, konsum ta' ikel,
osservazzjonijiet kliniċi inklużi verifiki tal-mortalità/morbidità), jiġu rreġis
trati d-dati tat-tgħammir, id-data ta' inseminazzjoni u d-data tal-ħlas u jiġu
kkalkolati l-intervall ta' qabel l-att sesswali (tlaqqigħ sal-inseminazzjoni) u
d-durata tat-tqala (inseminazzjoni sal-ħlas). In-nisa P għandhom jiġu
eżaminati bir-reqqa fi żmien il-ħlas mistenni għal kwalunkwe sinjal ta'
distoċja. Kwalunkwe anormalità fl-imġiba tat-tibjit jew il-prestazzjoni tattreddigħ għandha tiġi rreġistrata.
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43.

Il-jum li fih iseħħ il-ħlas huwa l-jum tat-treddigħ 0 (LD 0) għall-omm u ljum ta' wara t-twelid 0 (PND 0) għall-wild. Inkella, it-tqabbil kollha jista'
jkun imsejjes fuq żmien ta' wara l-att sesswali biex tiġi eliminata konfuż
joni ta' dejta tal-iżvilupp ta' wara t-twelid, minħabba differenzi fid-durata
tat-tqala; madankollu, it-twaqqit relatat mal-ħlas għandu jiġi rreġistrat
ukoll. Dan huwa speċjalment importanti meta s-sustanza kimika tat-test
teżerċita influwenza fuq id-durata tat-tqala.

Parametri tal-ulied
44.

Kull boton għandu jiġi eżaminat malajr kemm jista' jkun wara l-ħlas (PND
0 jew 1) biex jiġu stabbiliti n-numru u s-sess tal-frieħ, ulied imwielda
mejtin, ulied imwielda ħajjin, u l-preżenza ta' anomaliji grossi (anormali
tajiet estrenament viżibbli, inklużi palat maqsum; emorraġiji taħt il-ġilda;
kulur jew tonalità mhux tas-soltu tal-ġilda; preżenza tal-kurdun; nuqqas ta'
ħalib fl-istonku; preżenza ta' tnixxijiet nixfin). Barra minn hekk, l-ewwel
eżami kliniku tan-neonati għandu jinkludi valutazzjoni kwalitattiva tattemperatura tal-ġisem, l-istat tal-attività u r-reazzjoni għat-tqandil. Il-frieħ
misjubin mejtin fil-PND 0 jew fi żmien iktar tard għandhom jiġu eżaminati
għal difetti u kawżi tal-mewt possibbli. Il-frieħ ħajjin jingħaddu u jintiżnu
b'mod individwali fil-PND 0 jew PND 1, u b'mod regolari wara, eż., talinqas fil-PND 4, 7, 14, u 21. Eżamijiet kliniċi, kif applikabbli għall-età talannimali, għandhom jiġu ripetuti meta jintiżnu l-ulied, jew iktar spiss jekk
isiru sejbiet speċifiċi għall-każ fit-twelid. Is-sinjali osservati jistgħu jink
ludu, iżda ma jistgħux ikunu limitati għal, anormalitajiet esterni, bidliet filġilda, il-piż, l-għajnejn, il-membrani mukużi, l-okkorrenza ta' tnixxijiet u
eskrezzjonijiet u attività awtomatika. Bidliet fil-mixja, il-pożizzjoni, irrispons għat-tqandil, kif ukoll il-preżenza ta' movimenti kloniċi jew toniċi,
sterjotipija jew imġiba stramba, għandhom jiġu rreġistrati wkoll.

45.

Id-distanza anoġenitali (AGD) ta' kull ferħ għandha titkejjel tal-inqas darba
mill-PND 0 sal-PND 4. Il-piż tal-ġisem tal-frieħ għandu jinġabar dakinhar
li titkejjel l-AGD u l-AGD għandha tiġi normalizzata għal kejl tad-daqs
tal-ferħ, idealment l-għerq kwadrat tal-piż tal-ġisem (12). Il-preżenza ta'
bżieżel/areoli fi frieħ irġiel għandhom jiġu verifikati fil-PND 12 jew 13.

46.

L-annimali F1 kollha magħżulin huma evalwati kuljum għal separazzjoni
balano-prepuzjali jew patenza vaġinali għall-irġiel/nisa rispettivament
b'bidu qabel il-jum mistenni għall-kisba ta' dawn il-punti aħħarin biex
jinstab jekk maturità sesswali sseħħx kmieni. Għandha tittieħed nota ta'
kwalunkwe anormalità tal-organi ġenitali, bħal ħajta vaġinali persistenti,
ipospadija jew pene maqsum. Il-maturità sesswali tal-annimali F1 titqabbel
mal-iżvilupp fiżiku billi jiġu determinati l-età u l-piż tal-ġisem fis-separaz
zjoni balano-prepuzjali jew il-ftuħ vaġinali għall-irġiel/nisa rispettivament
(13).

Valutazzjoni tan-newrotossiċità potenzjali tal-iżvilupp (koorti 2 A u
2B)
47.

Għaxar annimali rġiel u 10 nisa tal-koorta 2 A u 10 annimali rġiel u
10 nisa tal-koorta 2B, minn kull grupp tal-kura (għal kull koorta:
raġel 1 jew mara 1 għal kull boton; kull boton rappreżentat minn
tal-inqas ferħ 1; għażla aleatorja) għandhom jintużaw għall-valutazzjo
nijiet tan-newrotossiċità. L-annimali tal-koorta 2 A għandhom ikunu
soġġetti għal valutazzjonijiet tal-qatgħa awditorja, il-batterija osservaz
zjonali funzjonali, l-attività motorja (ara l-paragrafi 48-50), u n-newro
patoloġija (ara l-paragrafi 74-75). Għandhom isiru sforzi biex jiġi
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żgurat li varjazzjonijiet fil-kundizzjonijiet kollha tat-test huma minimi u
mhumiex sistematikament relatati mal-kura. Fost il-varjabbli li jitsgħu
jaffettwaw l-imġiba huma l-livell tal-ħoss (eż. storbju intermittenti), ittemperatura, l-umdità, id-dawl, l-irwejjaħ, il-ħin tal-ġurnata, u distraz
zjonijiet ambjentali. Ir-riżultati tal-assaġġi tan-newrotossiċità għandhom
jiġu interpretati fir-rigward tal-meded storiċi xierqa ta' referenza talkontroll. L-annimali tal-koorta 2B għandhom jintużaw għall-valutaz
zjoni tan-newropatoloġija fil-PND 21 jew PND 22 (ara l-paragrafi
74-75).

48.

Fil-PND 24 (± 1 jum) għandu jsir test ta' qatgħa awditorja billi jintużaw
annimali fil-koorta 2 A. Il-jum tat-test għandu jkun kontrobilanċjat bejn ilgruppi tal-kura u ta' kontroll. Kull sessjoni tikkonsisti f'50 prova. Fittwettiq tat-test tal-qatgħa awditorja, għandha tiġi determinata l-amplitudni
medja tar-rispons f'kull blokka ta' 10 provi (5 blokok ta' 10 provi), bilkundizzjonijiet tat-test ottimizzati ħalli tiġi prodotta drawwa bejn is-sess
jonijiet. Dawn il-proċeduri għandhom ikunu konsistenti mal-metodu ta'
ttestjar B.53 (35).

49.

Fi żmien xieraq bejn il-PND 63 u l-PND 75, l-annimali tal-koorta 2 A jiġu
soġġetti għal batterija osservazzjonali funzjonali u test awtomatizzat talattività motorja. Dawn il-proċeduri għandhom ikunu konsistenti malmetodi ta' ttestjar B.43 (33) u B.53 (35). Il-batterija osservazzjonali funz
jonali tinkludi deskrizzjoni deskrizzjoni dettaljata tad-dehra, l-imġiba u lintegrità funzjonali tas-suġġett. Din hija vvalutata permezz ta' osservazzjo
nijiet fil-gaġġa ta' oriġini, wara t-teħid f'arena standard għal osservazzjoni
(fil-miftuħ) fejn l-annimal jiċċaqlaq b'libertà, u permezz ta' testijiet mani
polattivi. It-testijiet għandhom jimxu mill-inqas sal-iktar interattivi. Lista
ta' miżuri hija ppreżentata fl-Appendiċi 1. L-annimali kollha għandhom
jiġu osservati bir-reqqa minn osservaturi mħarrġin li mhumiex konxji blistatus tal-kura tal-annimali, billi jintużaw proċeduri standardizzati ħalli tiġi
minimizzata l-varjabbiltà tal-osservaturi. Fejn possibbli, huwa rakkomandat
li l-istess osservatur jevalwa l-annimali f'test partikolari. Jekk dan mhuwiex
possibbli, hemm bżonn li tintwera l-affidabbiltà ta' bejn l-ossevaturi. Għal
kull parametru fil-batterija tal-ittestjar tal-imġiba, għandhom jintużaw gradi
espliċiti definiti b'mod operazzjonali u kriterji tal-punteġġ. Jekk possibbli,
għandhom jiġu żviluppati miżuri kwantitattivi oġġettivi għal punti aħħarin
osservazzjonali, li jinvolvu klassifikazzjoni soġġettiva. Għal attività
motorja, kull annimali jiġi ttestjat b'mod individwali. Is-sessjoni tat-test
għandha tkun twila biżżejjed biex tintwera drawwa bejn is-sessjonijiet
għall-kontrolli. L-attività motorja għandha tiġi ssorveljata permezz ta'
apparat awtomatizzat ta' reġistrazzjoni tal-attività li għandu jkun kapaċi
jidentifika kemm żidiet kif ukoll tnaqqisijiet fl-attività (jiġifieri l-attività
bażi kif imkejla mill-apparat ma għandhiex tkun baxxa wisq tant li tipprek
ludi l-identifikazzjoni ta' tnaqqisiet, u lanqas għolja wisq tant li tipprekludi
l-identifikazzjoni ta' żidiet fl-attivit). Kull apparat għandu jkun ittestjat
permezz ta' proċeduri standard ħalli tiġi żgurata, kemm jista' jkun, l-affi
dabbiltà tal-operazzjoni bejn l-apparati u bejn il-jiem differenti. Kemm
jista' jkun, il-gruppi tal-kura għandhom ikunu bbilanċjati bejn l-apparati.
Il-gruppi tal-kura għandhom ikunu kontrobilanċjati bejn il-ħinijiet tat-test
ħalli tiġi evitata konfużjoni minħabba ritmi ċirkadjani ta' attività.

50.

Jekk l-informazzjoni eżistenti tindika l-bżonn li jsir ittestjar funzjonali
ieħor (eż., sensorjali, soċjali, konjittiv), dawn għandhom jiġu integrati
bla ma jikkompromettu l-integrità tal-evalwazzjonijiet l-oħrajn li saru flistudju. Jekk dan l-ittestjar isir fl-istess annimali kif użat għall-ittestjar talqatgħa awditorja standard, il-batterija osservazzjonali funzjonali u l-attività
motorja, għandhom jiġu skedati testijiet differenti ħalli jiġi minimizzat irriskju ta' xekkil tal-integrità ta' dawn it-testijiet. Proċeduri supplementari
jistgħu jkunu partikolarment utli meta osservazzjoni empirika, effetti anti
ċipati, jew il-mekkanistika/il-mod ta' azzjoni jindikaw tip sieċifiku ta'
newrotossiċità.
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Valutazzjoni tal-immunotossiċità potenzjali tal-iżvilupp (koorta 3)
51.

Fil-PND 56 (± 3 ijiem), 10 annimali rġiel u 10 nisa tal-koorta 3 minn kull
grupp tal-kura (raġel 1 u mara 1 għal kull boton; il-boton kollha rappre
żentati minn tal-inqas ferħ wieħed; magħżulin b'mod aleatorju) għandhom
jintużaw f'assaġġ tar-rispons tal-antikorpi b'dipendenza fuq iċ-ċellola T,
jiġifieri r-rispons primarju tal-antikorpi IgM għal antiġen li jiddependi
fuq iċ-ċellola T, bħal Ċelloli Ħomor tad-Demm tan-Nagħaġ (SRBC) jew
Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH), konsistenti ma' proċeduri kurrenti ta'
ttestjar tal-immunotossitià (14)(15). Ir-rispons jista' jiġi evalwat permezz ta'
għadd taċ-ċelloli speċifiċi li jifformaw plakka (PF) fil-milsa jew billi jiġi
determinat it-titru tal-antikorp IgM speċifiku għal SRBC jew KLH fisserum minn ELISA, fl-ogħla livell tar-rispons. Ir-risponsi tipikament jilħqu
l-ogħla livell erba' (rispons tal-PFC) jew ħamest (ELISA) ijiem wara limmunizzazzjoni ġol-vina. Jekk ir-rispons primarju tal-antikorpi jiġi
assaġġat permezz tal-għadd ta' ċelloli li jifformaw plakka, huwa permes
sibbli li jiġu evalwati sottogruppi ta' annimali f'jiem separati, diment li: limmunizzazzjoni u s-sagrifiċċju tas-sottogruppi jsiru f'ċertu żmien b'tali
mod li l-PFCs jingħaddu fl-ogħla livelli tar-rispons; li s-sottogruppi jkun
fihom numru ndaqs ulied irġiel u nisa mill-gruppi kollha tad-doża, inklużi
kontrolli; u li s-sottogruppi huma evalwati f'bejn wieħed u ieħor l-istess età
ta' wara t-twelid. L-esponiment għas-sustanza kimika tat-test ikompli saljum ta' qabel il-ġbir tal-milsa għar-rispons tal-PFC jew is-serum għallassaġġ tal-ELISA.

Valutazzjoni ta' segwitu tat-tossiċità riproduttiva potenzjali (koorta
1B)
52.

L-annimali tal-koorta 1B jistgħu jinżammu fil-kura wara l-PND 90 u
jitgħammru wkoll sabiex tinkiseb ġenerazzjoni F2 jekk ikun hemm
bżonn. L-irġiel u n-nisa tal-istess grupp tad-doża għandhom ikunu koabi
tati (biex jiġi evitat tlaqqigħ ta' aħwa) għal massimu ta' ġimgħatejn, li
jibdew mill-PND 90 jew wara, iżda mhux wara mill-PND 120. Il-proċe
duri għandhom ikunu simili għal dawk għall-annimali P. Madankollu, fuq
il-bażi ta' piż tal-evidenza, jista' jkun biżżejjed li l-boton jiġu terminati filPND 4 minflok ma jkunu segwiti sal-ftim jew iktar.

OSSERVAZZJONIJIET TERMINALI
Bijokimika klinika/Ematoloġija
53.

L-effetti sistemiċi għandhom jiġu ssorveljati fl-annimali P. Il-kampjuni taddemm wara sawm minn siti definit jittieħdu minn għaxart irġiel u nisa P
magħżulin b'mod aleatorju għal kull grupp tad-doża fit-terminazzjoni,
jinħażnu f'kundizzjonijiet xierqa u jiġu soġġetti għal ematoloġija parzjali
jew fuq skala sħiħa, bijokimika klinika, assaġġ tat-T4 u t-TSH jew eżami
jiet oħrajn issuġġeriti mill-profil tal-effetti magħruf tas-sustanza kimika tattest (ara d-Dokument ta' Gwida tal-OECD Nru 151(40)). Il-parametri
ematoloġiċi li ġejjin għandhom jiġu eżaminati: ematokrit, konċentrazzjoni
ta' emoglobina, għadd tal-eritroċita, għadd totali u differenzjali tal-lewko
ċita, għadd tal-pjastrini u ħin/potenzjal ta' għoqiedi tad-demm. Investigaz
zjonijiet ta' plażma jew serum għandhom jinkludu: glukożju, kolesterol
totali, urea, kreatinina, proteina totali, albumina u tal-inqas żewġ enżini
li jindikaw effetti epatoċellolari (bħal alanina aminotrasferasi, aspartati
aminotrasferasi, alkalina fosfatasi, gamma glutamil transpeptidasi u sorbitol
deidroġenasi). Il-kejliet ta' enżimi u aċidi biljari addizzjonali jistgħu
jipprovdu informazzjoni utli f'ċerti ċirkustanzi. Barra minn hekk, jista'
jittieħed demm mill-annimali kollha u dan għandu jinħażen għal analiżi
possibbli iktar tard biex jgħin ħalli jiġu ċċarati effetti ekwivokali jew
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sabiex tiġi ġġenerata dejta dwar l-esponiment intern. Jekk ma jkunx se jsir
it-tieni tgħammir tal-annimali P, il-kampjuni tad-demm jittieħdu eżatt qabel
il-proċedura fis-sagrifiċċju skedat, jew bħala parti minnha. F'każ li l-anni
mali jinżammu, il-kampjuni tad-demm għadhom jinġabru ftit jiem qabel
ma l-annimali jitgħammru għat-tieni darba. Sakemm id-dejta eżistenti minn
studji b'doża ripetuta ma jindikawx li l-parametru mhuwiex affettwat missustanza kimika tat-test, għandha ssir urinaliżi qabel it-terminazzjoni u
għandhom jiġu evalwati l-parametri li ġejin: id-dehra, il-volum, l-ożmola
lità jew il-gravità speċifika, il-pH, il-proteina, il-glukożju, id-demm u ċċelloli tad-demm, il-fdalijiet taċ-ċelloli. L-urina tista' tinġabar ukoll biex
tiġi ssorveljata l-eskrezzjoni tas-sustanza kimika tat-test u/jew il-metabo
lita/i.

54.

L-effetti sistemiċi għandhom jiġu ssorveljati wkoll fl-annimali F1. Kamp
juni tad-demm wara sawm minn sit definit jittieħdu minn għaxart irġiel u
nisa magħżulin b'mod aleatorju mill-koorta 1 A għal kull doża tal-grupp
fit-terminazzjoni, jinħażnu fil-kundizzjonijiet xierqa u jiġu soġġetti għal
bijokimika klinika standard, inkluża l-valutazzjoni tal-livelli tas-serum
għal ormoni tat-tirojde (T4 u TSH), ematoloġija (għadd totali u differenz
jali tal-lewkoċite flimkien mal-eritroċite) u valutazzjonijiet tal-urinaliżi.

55.

Il-frieħ żejda fil-PND 4 huma soġġetti għal nekropsija grossa u tingħata
kunsiderazzjoni għall-kejl tal-konċentrazzjonijiet tas-serum fl-ormon tattirojde (T4). Jekk ikun hemm bżonn, id-demm ta' dawk li jkunu għadhom
kif twieldu (PND 4) jista' jinġabar skont il-boton għal analiżijiet bijokimi
ċi/tal-ormon tat-tirojde. Id-demm jinġabar ukoll għal analiżi tat-T4 u t-TSH
mill-frieħ li għadhom kif infatmu soġġetti għal nekropsija grossa fil-PND
22 (frieħ F1 mhux magħżulin għal koorti).

Parametri tal-isperma
56.

Il-parametri tal-isperma għandhom jitkejlu fl-irġiel kollha tal-ġenerazzjoni
P sakemm ma jkunx hemm dejta eżistenti x'turi li l-parametri tal-isperma
mhumiex affettwati fi studju ta' 90 jum. Eżami tal-parametri tal-isperma
għandu jsir fl-irġiel kollha tal-koorta 1 A.

57.

Fit-terminazzjoni, il-piżijiet tat-testikoli u tal-epididimi jiġu rreġistrati
għall-irġiel P u F1 (koorta 1 A) kollha. Tal-inqas testikola waħda u epidi
dima waħda jinżammu għal eżami istopatoloġiku. L-epididima li jfidal
tintuża għal enumerazzjoni tar-riżervi tal-isperma tal-epididima cauda
(16)(17). Barra minn hekk, l-isperma mill-epididima auda (jew vas defe
rens) tinġabar billi jintużaw il-metodi li jnaqqsu l-ħsara għall-evalwazzjoni
tal-motilità u l-morfoloġija tal-isperma (18).

58.

Il-motilità tal-isperma tista' jew tiġi evalwata minnufih wara s-sagrifiċċju
jew inkella tiġi rreġistrata għal analiżi iktar tard. Il-perċentwal ta' sperma
motili b'mod progressiv jista' jiġi determinat jew b'mod soġġettiv jew
oġġettiv permezz ta' analiżi taċ-ċaqliq assistita bil-kompjuter
(19)(20)(21)(22)(23)(24). Għall-evalwazzjoni tal-morfoloġija tal-isperma,
kampjun tal-isperma epididimali (jew vas deferens) għandu jiġi eżaminat
bħala preparazzjonijiet fissi jew imxaarrbin (25) u tal-inqas 200 sperma
tożoa għal kull kampjun għandhom jiġu klassifikti jew bħala normali
(kemm ir-ras u l-biċċa tan-nofs/id-denb jidhru normali) jew inkella anor
mali. Eżempji ta' anormalitajiet morfoloġiċi tal-isperma jinkludu fużjoni,
irjus iżolati, u rjus u/jew dnub sfigurati (26). Irjus tal-isperma sfigurati jew
kbar jistgħu jindikaw difetti fl-ispermjazzjoni.

59.

Jekk il-kampjuni tal-isperma jkunu ffriżati, il-kampjuni fissati u l-immaġ
nijet għall-analiżi tal-motilità tal-isperma jiġu rreġistrati fil-ħin tan-nekrop
sija (27), analiżi sussegwenti tista' tkun ristretta għal irġiel tal-kontroll u
dawk ta' doża għolja. Madankollu, jekk jiġu ossrevati effetti relatati malkura, il-gruppi ta' doża inqas ikollhom jiġu evalwati wkoll.
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Nekropsija grossa
60.

Fi żmien it-terminazzjoni jew il-mewt prematura, l-annimali P u F1 kollha
jiġu nekropsjati u eżaminati b'mod mikroskopiku għal kwalunkwe anoma
lità strutturali jew bidla patoloġika. Għandha tingħata attenzjoni partikolari
għal-organi tas-sistema riproduttiva. Il-ħrief li jinqatlu b'mod dinjituż
f'kundizzjoni moribonda u l-ħrief mejtin għandhom jiġu rreġistrati u,
meta jkunu għadhom sħaħ, jiġu eżaminati għal difetti possibbli u/jew
kawża tal-mewt u jinżammu.

61.

Għal nisa P u F1 adulti, kampjun vaġinali jiġi eżaminat dakinhar tannekropsija biex jiġi determinat l-istadju taċ-ċiklu estruż u tkun tista' ssir
korrelazzjoni mal-istopatoloġija fl-organi riproduttivi. L-utri tan-nisa P
kollha (u n-nisa F1, jekk applikabbli) jiġu eżaminati għall-preżenza u nnumru ta' siti tal-impjant, b'tali mod li ma jxekkilx l-evalwazzjoni istopa
toloġika.
Piż tal-organi u preservazzjoni tat-tessuti — annimali adulti P u F1

62.

Fil-ħin tat-terminazzjoni, il-piżijiet tal-ġisem u l-piżijiet imxarrbin talorgani elenkati hawn taħt mill-annimali P kollha u l-adulti F1 kollha,
minn koorti rilevanti (kif spjegat hawn taħt), huma determinati malajr
kemm jista' jkun wara d-dissezzjoni sabiex jiġi evitat milli jinxfu. Imba
għad, dawn l-organi għandhom jiġu ppreservati fil-kundizzjonijiet xierqa.
Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, l-organi f'pari jistgħu jintiżnu
b'mod individwali jew flimkien, b'mod konsistenti mal-prattika tipika tallaboratorju li jagħmel ix-xogħol.
— Utru (b'kanali salovarji u ċerviċi), ovarji,
— Testikoli, epididimidi (total u cauda għall-kampuni użati għall-għadd
tal-isperma),
— Prostata (il-partijiet dorsolaterali u ventrali f'daqqa). Għandha tingħata
attenzjoni meta jinqatal-kumpless tal-prostata biex jiġi evitat titqib tannuffati seminali mimlijin fluwidu. Fil-każ ta' effett relatat mal-kura fuq
il-piż totali tal-prostata, is-segmenti dorsolaterali u ventrali għandhom
jiġu dissezzjonati bir-reqqa wara l-fissazzjoni, u għandhom jintiżnu
b'mod separat,
— Nuffati seminali bi glandoli koagulanti u l-fluwidi tagħhom (bħala
unità waħda),
— Moħħ, fwied, kliewi, qalb, milsa, il-glandoli tat-timu, pitwitarja, tattirojde (wara l-fissazzjoni), adrenali u l-organi jew it-tessuti fil-mira
magħrufin.

63.

Minbarra l-organi elenkati hawn fuq, kampjuni ta' nerv periferali, muskolu,
sinsla tad-dahar, għajn flimkien man-nerv ottiku, apparat gastrointestinali,
apparat tal-urina, pulmun, trakea (bit-tirojde u l-paratirojde mqabbdin),
mudullun tal-għadam, vas deferens (irġiel), glandola tal-ħalib (irġiel u
nisa) u vaġina għandhom jiġu ppreservati f'kundizzjonijiet xierqa.

64.

L-organi kollha tal-annimali tal-koorta 1 A ser jintiżnu u ser jiġu ppreser
vati għal istopatoloġija.

65.

Għall-investigazzjoni ta' effetti immunotossiċi kkaġunati qabel u wara ttwelid, 10 annimali rġiel u 10 nisa mill-koorta 1 A minn kull grupp talkura (raġel wieħed jew mara waħda għal kull boton; il-boton kollha
rappreżentati minn tal-inqas ferħ 1; għażla aleatorja) ser ikunu soġġetti
għal dan li ġej fit-terminazzjoni:
— ser jintiżnu n-nodi tal-limfa assoċjati ma' u distanti mir-rotta ta' espo
niment (minbarra l-piż tal-glandoli adrenali, it-timu u l-milsa, li diġà
sar fl-annimali kollha tal-koorta 1 A),
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— analiżi tal-limfoċite splenika tas-sottopopolazzjoni (limfoċiti T, limfo
ċiti B ta' CD4+ u CD8+ u ċelloli qattiela naturali) billi jintuża nofs ilmilsa, bin-nofs l-ieħor tal-milsa jinżamm għal evalwazzjoni istopatolo
ġika.
Analiżi tas-sottopopolazzjoni tal-limfoċite splenika f'annimali mhux immu
nizzati (koorta 1 A) ser tiddetermina jekk l-esponiment huwiex relatat ma'
bidla fid-distribuzzjoni immunoloġika fi stat kostanti ta' limfoċiti “li
jgħinu” (CD4+) jew ċitotossiċi (CD8+) li ġejjin mit-timu jew ċelloli
qattiela naturali (NK) (risponsi rapidi għal ċelloli neoplastiċi u patoġeni).
66.

Għall-annimali tal-koorta 1B, għandhom jintiżnu l-organi li ġejjin u jiġu
pproċessati għall-istadju tal-blokk it-tessuti korrispondenti li ġejjin:
— Vaġina (mingħajr ma tintiżen),
— Utru biċ-ċerviċi,
— Ovarji,
— Testikoli (tal-inqas waħda),
— Epididimidi,
— Nuffati seminali u glandoli koagulanti,
— Prostata,
— Pitwitarja,
— Organi fil-mira identifikati.
L-istopatoloġija fil-koorta 1B issir jekk ir-riżultati mill-koorta 1 A joħolqu
ekwivoku jew f'każijiet ta' tossikanti riproduttivi jew endokrinali ssuspet
tati.

67.

Il-koorti 2 A u 2B: Ittestjar tan-newrotossiċità tal-iżvilupp (PND 21 jew
PND 22 u ulied adulti). L-annimali tal-koorta 2 A huma terminati wara
ttestjar tal-imġiba, bil-piż tal-moħħ irreġistrat u newroistopatoloġija sħiħa
għal skopijiet ta' valutazzjoni tan-newrotossiċità. L-annimali tal-koorta 2B
huma terminati fil-PND 21 jew PND 22, bil-piż tal-moħħ irreġistrat u
eżami mikroskopiku tal-moħħ għal finijiet tal-valutazzjoni tan-newrotossi
ċità. Il-fissazzjoni tal-perfużjoni hija meħtieġa għall-annimali tal-koorta 2
A u fakultattiva għal annimali tal-koorta 2B, kif stipulat fil-metodu ta'
ttestar B.53 (35).
Piż tal-organi u preservazzjoni tat-tessuti — Annimali F1 miftumin

68.

Il-frieħ mhux magħżulin għal koorti, inklużi frieħ żgħar wisq, huma termi
nati wara l-ftim, fil-PND 22, sakemm ir-riżultati ma jindikawx il-bżonn ta'
iktar investigazzjonijiet matul il-ħajja. Il-frieħ terminati huma soġġetti għal
nekropsija grossa inkluża valutazzjoni tal-organi riproduttivi, kif deskritti
fil-paragrafi 62 u 63. Għal massimu ta' 10 frieħ għal kull sess għal kull
grupp, minn kemm jista' jkun boton, il-moħħ, il-milsa, u t-timu għandhom
jintiżnu u jinżammu f'kundizzjonijiet xierqa. Barra minn hekk, it-tessuti
mammarji għal dawn il-frieħ irġiel u nisa jistgħu jiġu ppreservati għal
analiżijiet mikroskopiċi ulterjuri (1) (ara d-Dokument ta' Gwida talOECD Nru 151 (40)). L-anomalitajiet grossi u t-tessuti fil-mira għandhom
jinżammu għal eżami istoloġiku possibbli.

(1) Ir-riċerka wriet li l-glandola tal-ħalib, speċjalment fl-iżvilupp tal-glandola tal-ħalib filħajja bikrija, hija punt aħħari sensittiv għal azzjoni estroġena. Huwa rakkomandat li,
meta jkunu validati, f'dan il-metodu ta' ttestjar għandhom ikunu inklużi l-punti aħħarin li
jinvolvu l-glandoli tal-ħalib tal-frieħ taż-żewġ sessi.
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Istopatoloġija — annimali P
69.

Istopatoloġija sħiħa tal-organi elenkati fil-paragrafi 62 u 63 issir għallannimali P kollha tad-doża għolja u ta' kontroll. L-organi li juru bidliet
relatati mal-kura għandhom jiġu eżaminati fl-annimali kollha fil-gruppi ta'
doża inqas sabiex jgħinu fid-determinazzjoni ta' NOAEL. Barra minn
hekk, l-organi riproduttivi tal-annimali kollha ssuspettati b'fertilità
mnaqqsa, eż., dawk li naqsu milli jitgħammru, iwelldu, inisslu, jew iwelldu
wlied b'saħħithom, jew li għalihom ġew affettwati ċ-ċikliċità estrużi jew
in-numru, il-motilità, jew il-morfoloġija tal-isperma u l-leżjonijiet gross
kollha għandhom ikunu soġġetti għal evalwazzjoni istopatoloġika.

Istopatoloġija — Annimali F1
Annimali tal-koorta 1
70.

Issir istopatoloġija sħiħa tal-organi elenkati fil-paragrafi 62 u 63 għallannimali adulti kollha ta' doża għolja u tal-kontroll mill-koorta 1 A. Ilboton kollha għandhom ikunu rappreżentanti minn tal-inqas ferħ 1 għal
kull sess. L-organi u t-tessuti li juru bidliet relatati mal-kura u l-leżjonijiet
gross kollha għandhom ikunu eżaminati fl-annimali kollha fil-gruppi ta'
doża inqas biex jgħinu fid-determinazzjoni ta' NOAEL. Għall-evalwazzjoni
ta' effetti kkaġunati qabel u wara t-twelid fuq organi limfojdi, għandha tiġi
evalwata wkoll l-istopatoloġija ta' 10 annimali rġiel u 10 nisa mill-koorta 1
A fuq in-nodi tal-limfa u l-mudullun tal-għadam miġburin wara l-evalwaz
zjoni istopatoloġika tat-timu, il-milsa, u l-glandoli adrenali li diġà saret flannimali 1 A kollha.

71.

Tessuti riproduttivi u endokrinali mill-annimali kollha tal-koorta 1B, ippro
ċessati għall-istadju tal-blokk kif spjegat fil-paragrafu 66, għandhom jiġu
eżaminati għal istopatoloġija f'każijiet ta' tossikanti riproduttivi jew endok
rinali ssuspettati. Il-koorta 1B għandu jsirilha wkoll eżami istoloġiku jekk
ir-riżultati mill-koorta 1 A joħolqu ekwivoku.

72.

L-ovarji ta' nisa adulti għandu jkun fihom follikoli primordjali u li qed
jikbru, kif ukoll corpora lutea; għalhekk, eżami istopatoloġiku għandu
jkollu l-għan li jidentifika evalwazzjoni kwantitattiva tal-follikoli primord
jali u oħrjan żgħar li qed jikbru, kif ukoll corpora lutea, f'nisa F1; in-numru
ta' annimali, l-għażla tas-sezzjoni tal-ovarji, u d-daqs tal-kampjun tassezzjoni għandhom ikunu statistikament xierqa għall-proċedura ta' eval
wazzjoni użata. L-enumerazzjoni follikolari tista' ssir għall-ewwel fuq
annimali tal-kontroll u ta' doża għolja, u fil-każ ta' effett avvers f'dawn
tal-aħħar, għandhom jiġu eżaminati dożi inqas. L-eżami għandu jinkludi
enumerazzjoni tan-numru ta' follikoli primordjali, li jista' jingħaqad ma'
follikoli żgħar li qed jikbru, għat-tqabbil ta' ovarji kkurati u tal-kontroll
(ara d-Dokument ta' Gwida tal-OECD Nru 151 (40)). Il-valutazzjoni talcorpora lutea għandha ssir b'mod parallel mal-ittestjar taċ-ċikliċità estruża
sabiex l-istadju taċ-ċiklu jkun jista' jittieħed f'kunsiderazzjoni fil-valutaz
zjoni. Il-kanal salovarju, l-utru u l-vaġina jiġu eżaminati għal żvilupp
xieraq tipiku tal-organi.

73.

Eżamijiet dettaljati tal-itsopatoloġija testikolari jsiru fuq l-irġiel F1 sabiex
jiġu identifikati effetti relatati mal-kuar fuq id-differenzazzjoni u l-iżvilupp
tat-testikoli u fuq l-ispermatoġenesi (38). Meta jkun possibbli, għandhom
jiġu eżaminati sezzjonijiet tax-xibka testikolari. Caput, corpus, u cauda talepididimi u l-vas deferens jiġu eżaminati għal żvilupp xieraq tipiku talorgani, kif ukoll għall-parametri meħtieġa għall-irġiel P.
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Annimali tal-koorta 2
74.

Issir newroistopatoloġija għall-annimali kollha ta' doża għolja u tal-kontroll
tal-koorta 2 A għal kull sess wara li jitlesta l-ittestjar tan-newromġiba
(wara PND 75, iżda mhux wara PND 90). L-istopatoloġija tal-moħħ
issir għall-annimali kollha ta' doża għolja u tal-kontroll tal-koorta 2B
għal kull sess fil-PND 21 jew PND 22. L-organi jew it-tessuti li juru
bidliet relatati mal-kura għandhom jiġu eżaminati wkoll għall-annimali
fil-gruppi ta' doża inqas biex titħaffef id-determinazzjoni ta' NOAEL.
Għall-annimali tal-koorta 2 A u 2B, jiġu eżaminati bosta sezzjonijiet
mill-moħħ biex ikun jista' jsir eżami tal-basal olfattivi, il-kortiċi ċerebrali,
l-ippokampu, il-gangliji tal-bażi, it-talamu, l-ipotalamu, il-meżenċefalu
(tekum, tegmentum, u pendunkuli ċerebrali), iz-zokk enċefaliku u ċ-ċervel
lett. Għall-koorta 2 A biss, jiġu eżaminati l-għajnejn (ir-retina u n-nerv
ottiku) u kampjuni ta' nerv periferiku, muskolu u sinsla tad-dahar. Il-proċe
duri newroistoloġiċi kollha għandhom ikun konsistenti mal-metodu ta'
ttestjar B.53 (35).

75.

Għandhom isiru evalwazzjonijiet morfometriċi (kwantitattivi) fuq żoni
rappreżentattivi tal-moħħ (sezzjonijiet omologi magħżulin bir-reqqa fuq
il-bażi ta' punti mikroskopiċi ta' riferiment affidabbli) u jistgħu jinkludu
kejliet lineari u/jew areali ta' reġjuni speċifiċi tal-moħħ. Għandhom
jittieħdu tal-inqas tliet sezzjonijiet konsekuttivi f'kull punt ta' riferiment
(livell) sabiex tingħażel l-iktar sezzjoni omologa u rappreżentattiva għażżona speċifika tal-moħħ li ser tiġi evalwata. In-newropatoloġist għandu
jeżerċita ġudizzju xieraq dwar jekk it-taqsimiet imħejjin għall-kejl humiex
omologi ma' oħrajn fis-sett tal-kampjun u għaldaqstant, xierqa għal inkluż
joni, peress li l-kejliet lineari b'mod partikolari jistgħu jinbidlu fuq distanza
relattivament qasira (28). Ma għandhomx jintużaw sezzjonijiet mhux
omologi. Filwaqt li l-għan huwa li jittieħed kampjun tal-annimali kollha
riżervati għal dan l-għan (10/sess/livell tad-doża), numri inqas xorta jistgħu
jkunu adegwati. Madankollu, kampjuni minn inqas minn 6 annimali/sess/
livell tad-doża ġeneralment ma jitqisux biżżejjed għall-finijiet ta' dan ilmetodu ta' ttestjar. L-istereoloġija tista' tintuża biex tidentifika effetti rela
tati mal-kura fuq parametri bħall-volum jew in-numru ta' ċelloli għarreġjuni newroanatomiċi speċifiċi. L-aspetti kollha tat-tħejjija tal-kampjuni
tat-tessuti, mill-fissazzjoni tat-tessuti, sad-dissezzjoni tal-kampjuni tattessuti, l-ipproċessar tat-tessuti, u t-tilwin tas-slides, għandhom iħaddmu
disinn kontrobilanċjat, b'tali mod li kull lott ikun fih kampjuni rappreżen
tattivi minn kull grupp tad-doża. Meta jkunu ser jintużaw analiżijiet morfo
metriċi jew stereoloġiċi, it-tessut tal-moħħ għandu jitqiegħed fil-midjums
xierqa fil-livelli tad-doża kollha fl-istess ħin sabiex jiġu evitati tiċkin taloġġetti assoċjat ma' ħżin prolungat f'fissattiv.

RAPPORTAR
Dejta
76.

Id-dejta tiġi rrapportata b'mod individwali u tinġabar fil-qosor f'forma ta'
tabelli. Fejn xieraq, għal kull grupp tat-test u kull ġenerazzjoni, għandhom
jiġu rrapportati dawn i ġejjin: in-numru ta' annimali fil-bidu tat-test, innumru ta' annimali misjubin mejtin matul it-test jew inqatlu għal raġunijiet
umanitarji, il-ħin ta' kwalunkwe mewta jew qtil umanitarju, in-numru ta'
annimali fertili, in-numru ta' nisa tqal, in-numru ta' nisa li qed iwelldu
boton, u n-numru ta' annimali li qed juru sinjali ta' tossiċità. Għandha tiġi
rrapportata wkoll deskrizzjoni tat-tossiċità, inklużi l-ħin tal-bidu, id-durata
u s-severità.

77.

Ir-riżultati numeriċi għandhom jiġu rrapportati permezz ta' metodu statis
tiku xieraq u aċċettat. Il-metodi statistiċi għandhom jingħażlu bħala parti
mid-disinn tal-istudju u għandhom jindirizzaw kif xieraq dejta mhux
normali (eż., dejta tal-għadd), dejta ċċensurata (eż., ħin ta' osservazzjoni
limitat), nuqqas ta' indipendenza (eż., effetti tal-boton u miżuri ripetuti) u
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varjanzi mhux indaqs. Mudelli mħalltin lineari ġeneralizzati u mudelli ta'
rispons għad-doża jkopru klassi wiesgħa ta' għodod analitiċi li jistgħu
jkunu xierqa għad-dejta ġġenerata f'dan il-metodu ta' ttestjar. Ir-rapport
għandu jinkludi biżżejjed informazzjoni dwar il-metodu ta' analiżi u lprogramm tal-kompjuter użat, sabiex statitsiku/reviżur indipendenti jkun
jista' jevalwa/jerġa' jevalwa l-analiżi.
Evalwazzjoni tar-riżultati
78.

Is-sejbiet għandhom jiġu evalwati f'termini tal-effetti osservati, inklużi
sejbiet mikroskopiċi u fin-nekropsija. L-evalwazzjoni tinkludi r-relazzjoni,
jew in-nuqqas tagħha, bejn id-doża u l-preżenza, l-inċidenza u s-severità
tal-anormalitajiet, inklużi leżjonijiet grossi. Għandhom jiġu vvalutati wkoll
l-organi fil-mira, il-fertilità, l-anormalitajiet kliniċi, il-prestazzjoni riprodut
tiva u tal-boton, il-bidliet fil-piż tal-ġisem, il-mortalità u kwalunkwe effett
tossiku u tal-iżvilupp ieħor. Għandha tingħata attenzjoni speċjali lil bidliet
speċifiċi għas-sess. Il-proprjetajiet fiżikokimiċi tas-sustanza kimika tat-test,
u meta disponibbli, dejta dwar it-TK, inklużi t-trasferiment plaċentali u leskrezzjoni tal-ħalib, għandhom jiġu kkunsidrati wkoll meta jiġu evalwati
r-riżultati tat-test.
Rapport tat-test

79.

Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja miksuba f'dan listudju minn annimali P, F1 u annimali F2 (fejn rilevanti):
Sustanza kimika tat-test:
— L-informazzjoni rilevanti disponibbli kollha dwar il-proprjetajiet
kimiċi, tossikokinetiċi u tissikodinamiċi tas-sustanza kimika tat-test,
— Id-dejta ta' identifikazzjoni,
— Il-purità.
Veikolu (jekk xieraq):
— Il-ġustifikazzjoni għall-għażla tal-veikolu jekk mhuwiex ilma.
Annimali tat-test:
— L-ispeċi/ir-razza użati,
— In-numru, l-età u s-sess tal-annimali,
— Is-sors, il-kundizzjonijiet tal-post tat-trobbija, id-dieta, il-materjali tattibjit, eċċ.,
— Il-piżijiet individwali tal-annimali fil-bidu tat-test,
— Dejta dwar il-kampjun vaġinali għal nisa P qabel tinbeda l-kura (jekk
id-dejta tinġabar f'dak iż-żmien),
— Rekords dwar it-tlaqqigħ tal-ġenerazzjoni P li jindikaw is-sieħeb u ssieħba li tgħammru u s-suċċess tat-tgħammir,
— Rekords dwar il-boton ta' oriġini għall-annimali adulti tal-ġenerazzjoni
F 1.
Kundizzjonijiet tat-test:
— Ġustifikazzjoni għall-għażla tal-livell tad-doża,
— Dettalji tal-formulazzjoni tas-sustanza kimika tat-test/preparazzjoni taddieta, il-konċentrazzjonijiet miksubin,
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— L-istabbiltà u l-omoġenità tal-preparazzjoni fil-veikolu jew it-traspor
tatur (eż., dieta, ilma tajjeb għax-xorb), fid-demm u/jew il-ħalib bilkundizzjonijiet ta' użu u ħżin bejn l-użi,
— Dettalji tal-għoti tas-sustanza kimika tat-test,
— Konverżjoni minn konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test (ppm)
f'ilma tajjeb għax-xorb/dieta għad-doża miksuba (mg/kg piż talġisem/jum), jekk applikabbli,
— Dettalji dwar il-kwalità tal-ikel u l-ilma (inkluża l-kompożizzjoni taddieta, jekk disponibbli),
— Deskrizzjoni dettaljata tal-proċeduri ta' każwalizzazzjoni biex jingħażlu
frieħ għas-separazzjoni u biex jiġu assenjati frieħ għall-gruppi tat-test,
— Il-kundizzjonijiet ambjentali,
— Il-lista tal-persunal tal-istudju, inkluż it-taħriġ professjonali.
Riżultati (sommarju u dejta individwali skont is-sess u d-doża):
— Konsum ta' ikel, konsum ta' ilma jekk disponibbli, effiċjenza tal-ikel
(żieda fil-piż tal-ġisem għal kull gramma ikel ikkonsmat, ħlief għallperjodu ta' koabitazzjoni u matul it-treddigħ), u konsum tas-sustanza
kimika tat-test (għal għoti permezz ta' dieta/ilma tajjeb għax-xorb)
għall-annimali P u F1,
— Dejta dwar l-assorbiment (jekk disponibbli),
— Dejta dwar il-piż tal-ġisem għall-annimali P,
— Dejta dwar il-piż tal-ġisem għall-annimali F1 magħżulin wara l-ftim,
— Il-ħin tal-mewt matul l-istudju jew jekk l-annimali baqgħux ħajjin wara
t-terminazzjoni,
— L-għamla, is-severità u d-durata tal-osservazzjonijiet kliniċi (jekk
humiex riversibbli jew le),
— Dejta dwar l-ematoloġija, l-urinaliżi u l-kimika klinika inklużi TSH u
T4,
— Analiżi fenotipika taċ-ċelloli tal-milsa (ċelloli T, B, NK),
— Ċelloli tal-mudullun tal-għadam,
— Dejta dwar ir-rispons tossiku,
— In-numru ta' nisa P u F1 b'ċiklu estruż normali jew anormali u d-durata
taċ-ċiklu,
— Żmien sat-tgħammir (intervall qabel l-att sesswali, in-numru ta' jiem
bejn it-tlaqqigħ u t-tgħammir),
— Effetti tossiċi jew oħrajn fuq ir-riproduzzjoni, inklużi numri u perċent
wali ta' annimali li rnexxew fit-tgħammir, it-tqala, il-ħlas u t-treddigħ,
ta' rġiel li kkaġunaw it-tqala, ta' nisa b'sinjali ta' distoċja/ħlas prolungat
jew diffiċli,
— Id-durata tat-tqala u, jekk disponibbli, tal-ħlas,
— In-numri ta' impjanti, id-daqs tal-boton u l-perċentwal ta' frieħ irġiel,
— In-numru u l-perċentwal ta' telf ta' wara l-impjant, annimali mwielda
ħajjin u annimali mwielda mejtin,
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— Dejta dwar il-piż tal-boton u l-piż tal-frieħ (irġiel, nisa u f'daqqa), innumru ta' annimali li baqgħu żgħar jekk determinat,
— In-numru ta' frieħ b'anormalitajiet ferm viżibbli,
— Effetti tossiċi jew oħrajn fuq l-ulied, it-tkabbir wara t-twelid, il-vijab
biltà, eċċ.,
— Dejta dwar punti ta' riferiment fiżiċi fi frieħ u dejta oħra dwar l-iżvi
lupp wara t-twelid,
— Dejta dwar il-maturità sesswali ta' annimali F1,
— Dejta dwar osservazzjonijiet funzjonali fi frieħ u adulti, skont kif
appilkabbli,
— Il-piż tal-ġisem fis-sagrifiċċju u dejta dwar il-piż tal-organi relattiv u
assolut għal annimali P u annimali adulti F1,
— Is-sejbiet fin-nekropsija,
— Deskrizzjoni dettaljata tas-sejbiet istopatoloġiċi kollha,
— In-numru totali ta' sperma epididimali cauda, il-perċentwal ta' sperma
progressivament motili, il-perċentwal ta' sperma morfoloġikament
normali, u l-perċentwal ta' sperma b'kull anormalità identifikata għal
irġiel P u F1,
— In-numri u l-istadji tal-maturità tal-follikoli li jinsabu fl-ovarji tan-nisa
P u F1, fejn applikabbli,
— Enumerazzjoni tal-corpora lutea fl-ovarji tan-nisa F1,
— Trattament statistiku tar-riżultati, fejn xieraq.
Parametri tal-koorta 2:
— Deskrizzjoni dettaljata tal-proċeduri użati biex jiġu standardizzati osser
vazzjonijiet u proċeduri kif ukoll definizzjonijiet operazzjonali għallgħoti ta' punteġġ għall-osservazzjonijiet,
— Lista tal-proċeduri kollha tat-test użati, u ġustifikazzjoni għall-użu
tagħhom,
— Dettalji tal-proċeduri tal-imġiba/funzjonali, newropatoloġiċi u morfo
metriċi użati, inkluża informazzjoni u dettalji dwar apparati awtoma
tizzati,
— Proċeduri għall-kalibraġġ u l-iżgurar tal-ekwivalenza tal-apparati u libbilanċjar tal-gruppi tal-kura fil-proċeduri ta' ttestjar,
— Ġustifikazzjoni qasira li tispjega kwalunkwe deċiżjoni li tinvolvi
ġudizzju professjonali,
— Deskrizzjoni dettaljata tas-sejbiet kollha dwar l-imġiba/funzjonali,
newropatoloġiċi u morfometriċi skont is-sess u l-grupp tad-doża,
inklużi kemm żidiet kif ukoll tnaqqisiet mill-kontrolli,
— Il-piż tal-moħħ,
— Kwalunkwe dijanjosi li ġejja minn sinjali newroloġiċi u leżjonijiet,
inkluż mard jew kundizzjonijiet li jseħħu b'mod naturali,
— Stampi ta' sejbiet eżemplari,
— Stampi b'enerġija baxxa biex tiġi vvalutata l-omoloġija tas-sezzjonijiet
użati għall-morfometrija,
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— Trattament statistiku tar-riżultati, inklużi l-mudelli statistiċi użati biex
tiġi analizzata d-dejta, r-riżultati, indipendentement minn jekk kinux
sinifikanti jew le,
— Ir-relazzjoni ta' kwalunkwe effett tossiku ieħor ma' konklużjoni dwar
il-potenzjal newrotossiku tas-sustanza kimika tat-test, skont is-sess u lgrupp tad-doża,
— L-impatt ta' kwalunkwe informazzjoni tossikokinetika fuq il-konkluż
jonijiet,
— Dejta li ssostni l-affidabbiltà u s-sensittività tal-metodu ta' ttestjar (jiġi
fieri dejta tal-kontroll pożittiv u storiku),
— Ir-relazzjonijiet, jekk jeżistu, bejn l-effetti newropatoloġiċi u funzjonali,
— L-NOAEL jew id-doża ta' riferiment għal ommijiet u wlied, skont issess u l-grupp tad-doża,
— Diskussjoni tal-interpretazzjoni ġenerali tad-dejta fuq il-bażi tar-riżul
tati, inkluża konklużjoni dwar jekk is-sustanza kimika kkaġunatx
newrotossiċità tal-iżvilupp u l-NOAEL.
Parametri tal-koorta 3:
— Titri tal-antikorp IgM tas-serum (sensitizzazzjoni għal SRBC jew
KLH), jew unitajiet PFC IgM tal-milsa (sensitizzazzjoni għal SRBC);
— It-twettiq tal-metodu TDAR għandu jkun ikkonfermat bħala parti millproċess ta' ottimizzazzjoni mil-laboratorju li jħejji l-assaġġ għall-ewwel
darba, u b'mod perjodiku (eż. kull sena) mil-laboratorji kollha;
— Diskussjoni tal-interpretazzjoni ġenerali tad-dejta fuq il-bażi tar-riżul
tati, inkluża konklużjoni dwar jekk is-sustanza kimika kkaġunatx
immunotossiċità tal-iżvilupp u l-NOAEL;
Diskussjoni tar-riżultati
Konklużjonijiet, inklużi l-valuri tal-NOAEL għal effetti fuq il-ġenituri u lulied
Għandha tiġi pprovduta wkoll l-informazzjoni kollha mhux miksuba matul
l-istudju, iżda li hija utli għall-interpretazzjoni tar-riżultati (eż., similarita
jiet tal-effetti għal kwalunkwe newrotossikant magħruf).
Interpretazzjoni tar-Riżultati
80.

Studju Estiż tat-Tossiċità Riproduttiva ta' Ġenerazzjoni Waħda ser
jipprovdi informazzjoni dwar l-effetti ta' esponiment ripetut għal sustanza
kimika matul il-fażijiet kollha taċ-ċiklu riproduttiv, kif ikun hemm bżonn.
B'mod partikolari, l-istudju jipprovdi informazzjoni dwar is-sistema ripro
duttiva, u dwar l-iżvilupp, it-tkabbir, is-sopravvivenza u l-punti aħħarin
funzjonali tal-ulied sal-PND 90.

81.

L-interpretazzjoni tar-riżultati tal-istudju għandhom jieħdu f'kunsideraz
zjoni l-informazzjoni kollha għad-dispożizzjoni dwar is-sustanza kimika,
inklużi proprjetajiet fiżikokimiċi, tat-TK u tossikodinamiċi, l-informazzjoni
rilevanti disponibbli dwar analogi strutturali, u riżultati ta' studji dwar ittossiċità li saru qabel bis-sustanza kimika tat-test (eż., tossiċità akuta,
tossiċità wara applikazzjoni ripetuta, studji mekkanistiċi u studji li jivva
lutaw jekk hemmx differenzi kwalitattivi u kwantitattivi sostanzjali bejn lispeċi fi proprjetajiet metaboliċi in vivo/in vitro). Ir-riżultati tan-nekropsija
grossa u tal-piż tal-organi għandhom jiġu vvalutati fil-kuntest ma' osser
vazzjonijiet li jsiru fi studji oħrajn b'doża ripetuta, meta dan ikun fattibbli.
It-tnaqqisiet fit-tkabbir tal-ulied jistgħu jitqiesu f'relazzjoni ma' influwenza
tas-sustanza kimika tat-test fuq il-kompożizzjoni tal-ħalib (29).
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Koorta 2 (Newrotossiċità tal-iżvilupp)
82.

Ir-riżultati tan-newromġiba u n-newropatoloġija għandhom jiġu interpretati
fil-kuntest tas-sejbiet kollha, billi jintuża approċċ tal-piż tal-evidenza b'ġu
dizzju espert. Għandhom jiġu diskussi l-mudelli tas-sejbiet tal-imġiba jew
morfoloġiċi, jekk ikunu preżenti, kif ukoll evidenza tar-rispons għad-doża.
L-evalwazzjoni tan-newrotossiċità tal-iżvilupp, inklużi studji epidemjolo
ġiċi tal-bniedem jew rapporti tal-każ, u studji sperimentali ta' annimali (eż.
dejta tossikokinetika, informazzjoni dwar l-istruttura-attività, dejta minn
studji oħrajn tat-tossiċità) għandha tkun inkluża f'din il-karatterizzazzjoni.
Evalwazzjoni tad-dejta għandha tinkludi diskussjoni kemm tal-importanza
bijoloġika kif ukoll statistika. L-evalwazzjoni għandha tinkludi r-relaz
zjoni, jekk ikun hemm waħda, bejn l-alterazzjonijiet newropatoloġiċi u
tal-imġiba osservati. Għal gwida dwar l-interpretazzjoni tar-riżultati tannewrotossiċità tal-iżvilupp, irreferi għall-metodu ta' ttestjar B.53 (35) u
Tyl et al., 2008 (31).
Koorta 3 (Immunotossiċità tal-iżvilupp)

83.

Trażżin jew tisħiħ tal-funzjoni immuni kif ivvalutata bit-TDAR (rispons
tal-antikorpi li jiddependu fuq iċ-ċelloli T), għandhom jiġu evalwati filkuntest tal-osservazzjonijiet kollha li jkunu saru. Is-sinifikanza tal-eżitu tatTDAR tista' tkun sostnuta b'effetti oħrajn fuq indikaturi relatati immuno
loġikament (eż., ċellolarità tal-mudullun tal-għadam, il-piż u l-ispatoloġija
tat-tessuti limfojdi, id-distribuzzjoni tas-sottosett tal-limfoċite). L-effetti
stabbiliti bit-TDAR jistgħu jkunu inqas sinifikanti f'każ ta' tossiċitajiet
oħrajn osservati f'konċentrazzjonijiet iżgħar ta' esponiment.

84.

Id-Dokument ta' Gwida tal-OECD Nru 43 għandu jiġi kkonsultat għal
għajnuna fl-interpetazzjoni tar-riżultati dwar ir-riproduzzjoni u n-newrotos
siċità (26).
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Appendiċi 1
Miżuri u osservazzjonijiet inkludi fil-batterija osservazzjonali funzjonali (Koorta 2A)
Gaġġa ta' Oriġini u fil-Beraħ

Manipolattivi

Fiżjoloġiċi

Pożizzjoni

Faċilità ta' tneħħija

Temperatura

Kloniċi u Toniċi Involuntarji

Faċilità ta' tqandil

Piż tal-ġisem

Għeluq tal-Kappell tal-Għajn

Ton tal-Muskolu

Rispons tal-ħabba

Piloerezzjoni

Rispons għall-Viċinanza

Daqs tal-ħabba

Salivazzjoni

Rispons għall-Mess

Dmugħ

Rispons Awditorju

Tleħħin

Rispons għal Qarsa tad-Denb

Qawmien f'pożizzjoni wieqfa

Rispons għal Qawmien f'Po
żizzjoni Dritta

Anormalitajiet fil-mixja

Ftuħ tas-Sieq ta' Nżul

Koxjenza

Saħħa fl-Għalfsa tas-Sieq ta'
Quddiem

Sterjotipija

Saħħa fl-Għalfsa tas-Sieq ta'
Wara

Imġiba Stramba
Razez
Anormalitajiet fit-Teħid tan-Nifs
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Appendiċi 2
DEFINIZZJONIJIET:
Sustanza Kimika: Sustanza jew taħlita.
Sustanza Kimika tat-Test: Kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata permezz ta'
dan il-metodu ta' ttestjar.
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B.57. H295R ASSAĠĠ TAL-ISTEROJDOĠENESI
INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-Linja Gwida dwar it-Testi
jiet (TG) tal-OECD Nru 456 (2011). Fl-1998, l-OECD nediet attività ta'
prijorità għolja biex tirrevedi linji gwida dwar it-testijiet eżistenti, u tiżvi
luppa ġodda, għat-tgħarbil u l-ittestjar ta' sustanzi kimiċi interferenti endok
rinali potenzjali. Il-Qafas Kunċenttwali tal-2002 tal-OECD għall-Ittestjar u lValutazzjoni tas-Sustanzi Kimiċi Interferenti Endokrinali jinvolvi ħames
livelli, b'kull livell li jikkorrispondi għal livell differenti ta' kumplessità
bijoloġika (1). L-Assaġġ tal-Isterojdoġenesi in vitro H295R (H295R) desk
ritt f'dan il-metodu ta' ttestjar juża linja ta' ċelloli adrenokarċinoma talbniedem (ċelloli NCI-H295R) u jikkostitwixxi “assaġġ in vitro tat-2 livell,
li jipprovdi dejta mekkanistika”, li għandu jintuża għal finijiet ta' tgħarbil u
prijoritizzazzjoni. L-iżvilupp u l-istandardizzazzjoni tal-assaġġ bħala tgħarbil
għal effetti kimiċi fuq sterojdoġenesi, speċifikament il-produzzjoni ta' 17βestradjol (E2) u testosteron (T), twettqu fi proċess b'bosta stadji. L-assaġġ
H295R ġie ottimizzat u vvalidat (2)(3)(4)(5).

2.

L-għan tal-Assaġġ tal-Isterojdoġenesi H295R huwa li jidentifika sustanzi
kimiċi li jaffettwaw il-produzzjoni ta' E2 u T. L-assaġġ H295R huwa
maħsub sabiex jidentifika ksenobijotiċi li bħala s-sit(i) fil-mira tagħhom
għandhom il-komponenti endoġeni li jinvolvu l-mogħdija bijokimika intra
ċellolari li tibda bis-sekwenza ta' reazzjonijiet mill-kolesterol sal-produz
zjoni ta' E2 u/jew T. L-assaġġ H295R mhuwiex maħsub sabiex jidentifika
sustanzi kimiċi li jaffettwaw l-isterojdoġenesi minħabba effetti fuq l-assi
ipotalamiku-pitwitarju-gonadali (HPG). L-għan tal-assaġġ huwa li jipprovdi
tweġiba IVA/LE fir-rigward tal-potenzjal ta' sustanza kimika li tikkaġuna
jew tinibixxi l-produzzjoni ta' T u E2; madankollu, jistgħu jinkisbu riżultati
kwantitattivi f'ċerti każijiet (ara l-paragrafi 53 u 54). Ir-riżultati tal-assaġġ
jingħataw bħala bidliet relattivi fil-produzzjoni tal-ormini meta mqabbla
mal-kontrolli ta' solventi (SCs). L-assaġġ ma għandux l-għan li jipprovdi
informazzjoni mekkanistika speċifika dwar l-interazzjoni tas-sustanza
kimika tat-test mas-sistema endokrinali. Saret riċerka billi ntużat il-linja
ta' ċelloli ħalli jiġu identifikati effetti fuq enżimi speċifiċi u ormoni inter
medjati bħall-proġesteron (2).

3.

Id-definizzjonijiet u t-taqsiriet użati f'dan il-metodu ta' ttestjar huma deskritti
fl-Appendiċi. Protokoll dettaljat inklużi struzzjonijiet dwar kif tipprepara
soluzzjonijiet, tikkultiva ċelloli u twettaq diversi aspetti tat-test huwa dispo
nibbli bħala Appendiċi I-III tad-dokument tal-OECD ‘Multi-Laboratory
Validation of the H295R Steroidogenesis Assay to Identify Modulators of
Testosterone and Estradiol Production’ (4).

KUNSIDERAZZJONIJIET U LIMITAZZJONIJIET INIZJALI
4.

Ħames enżimi differenti li jikkaġunaw sitt reazzjonijiet differenti huma
involuti f'bijosinteżi tal-ormon tal-isterojdi tas-sess. Il-konverżjoni enżima
tika tal-kolesterol għal pregnenolon miċ-ċitokromu P450 (CYP) enżima
kolsterol monossiġenasi li jaqtal-katina laterali (CYP11 A) jikkostitwixxi
l-pass inizjali f'serje ta' reazzjonijiet bijokimiċi li jwasslu għal sinteżi talprodotti finali tal-isterojdi. Skont l-ordni taż-żewġ reazzjonijiet ta' wara, ilmogħdija sterojdoġenika tinqasam f'żewġ mogħdijiet, il-mogħdija idrossis
terojdi Δ5 u l-mogħdija ketosterojdi Δ4, li jiltaqgħu fil-produzzjoni talandrostenedjon (Figura 1).

5.

Androstenedjon huwa konvertit f'testosteron (T) minn 17β-idrossisterojd
deidroġenasi (17β-HSD). It-testosteron huwa kemm prodott intermedjat kif
ukoll ormon tal-prodott finali. Fir-raġel, T jista' jiġi konvertit f'diidrotestos
teron (DHT) permezz ta' 5α-ridottasi, li tinsab fil-membrani ċellolari, enve
lopp nukleari, u retikulu endoplażmiku tat-tessuti fil-mira ta' azzjoni andro
ġenika bħall-prostata u n-nuffati seminali. DHT huwa notevolment iktar
qawwi bħala androġen milli T u jitqies li huwa ormon tal-prodott finali
wkoll. L-assaġġ H295R ma jkejjilx id-DHT (ara l-paragrafu 10).
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6.

L-enżima fil-mogħdija sterojdoġenika li tikkonverti sustanzi kimiċi andro
ġeniċi f'sustanzi kimiċi estroġeniċi hija aromatażi (CYP19). CYP19 tibdel T
f'17β-estradjol (E2) u androstenedjon f'estron. E2 u T jitqiesu ormoni talprodott finali tal-mogħdija sterojdoġenika.

7.

L-ispeċifiċità tal-attività tal-ljasi ta' CYP17 tvarja għas-sottostrati intermed
jati bejn l-ispeċi. Fil-bniedem, l-enżina tiffavorixxi sottostrati tal-mogħdija
idrossisterojdi Δ5 (pregnenolon), filwaqt li sottostrati fil-mogħdija ketoste
rojdi Δ6 (proġesteron) huma ffavoriti fil-far (19). Dawn id-differenzi flattività tal-ljasi ta' CYP17 jistgħu jispjegaw uħud mid-differenzi li jidde
pendu fuq l-ispeċi bħala rispons għal sustanzi kimiċi li jibdlu l-isterojdoġe
nesi in vivo (6). Intwera li ċ-ċelloli H295 jirriflettu l-iktar mill-qrib lespressjoni tal-enżima adrenali u l-mudell ta' produzzjoni tal-isterojdi ta'
bniedem adult (20), iżda huma magħrufin li jesprimu enżimi kemm għallmogħdija idrossisterojdi Δ5 kif ukoll dik ketosterojdi Δ6 għas-sinteżi talandroġen (7)(11)(13)(15).

Figura 1
Mogħdija sterojdoġenika f'ċelloli H295R

Nota:
L-enżimi huma fil-korsiv, l-ormoni huma skurati u l-vleġeġ jindikaw iddirezzjoni tas-sinteżi. L-isfond griż jindika mogħdijiet/prodotti kortikoste
rojdi. Il-mogħdijiet/prodotti sterojdi tas-sess għandhom ċirku madwarhom.
CYP = ċitokroma P450; HSD = idrossisterojdi deidroġenasi; DHEA =
deidroepjandrosteron.

8.

Il-linja ta' ċelloli adreno-karċinoma H295R tal-bniedem hija mudell in vitro
utli għall-investigazzjoni tal-effetti fuq sinteżi tal-ormon sterojde
(2)(7)(8)(9)(10). Il-linja ta' ċelloli H295R tesprimi ġeni li jikkodifikaw
għall-enżimi ewlenin kollha għall-isterojdoġenesi osservata iktar 'il fuq
(11)(15) (Figura 1). Din hija proprjetà unika għaliex l-espressjoni in vivo
ta' dawn il-ġeni hija speċifika għat-tessut u l-istadju tal-iżvilupp b'tipikament
ebda tessut waħdu jew stadju tal-iżvilupp waħdu li jesprimi l-ġeni kollha
involuti fl-isterojdoġenesi (2). Iċ-ċelloli H295R għandhom karatteristiċi
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fiżjoloġiċi ta' ċelloli adrenali ta' fetu tal-bniedem żonalment mhux differenz
jati (11). Iċ-ċelloli jirrappreżentaw sistema in vitro unika peress li
għandhom il-ħila li jiproduċu l-ormoni sterojdi kollha fil-kortiċi adrenali
adult u l-gonadi, biex b'hekk ikun jista' jsir ittestjar għal effetti kemm fuq
sinteżi kortikosterojdi kif ukoll fuq il-produzzjoni tal-ormoni tal-isterojdi
tas-sess bħal androġeni u estroġeni, għad li l-assaġġ kien validat biss biex
jidentifika bidliet fit-T u E2. Il-bidliet irreġistrati mis-sistema tat-test filforma ta' bidla fil-produzzjoni ta' T u E2 jistgħu jkunu ir-riżultat ta' firxa
ta' interazzjonijiet differenti tas-sustanzi kimiċi tat-test b'funzjonijiet steroj
doġeniċi li huma espressi miċ-ċelloli H295R. Dawn jinkludu l-modulazzjoni
tal-espressjoni, sinteżi jew funzjoni ta' enżimi involuti fil-produzzjoni, ittrasformazzjoni, jew l-eliminazzjoni ta' ormoni ta' sterojdi (12)(13)(14). Linibizzjoni tal-produzzjoni ta' ormoni tista' tkun dovuta għal tagħqid kompe
tittiv dirett ma' enżema fil-mogħdija, impatt fuq kofatturi bħall-NADPH
(Nikotinamid Adenin Dinukleotid Fosfat) u cAMP (Adenożina Monofosfat
ċiklika), u/jew żieda fil-metaboliżmu tal-isterojdi jew it-trażżin tal-espress
joni tal-ġeni ta' ċerti enżimi fil-mogħdija tal-isterojdoġenesi. Filwaqt li linibizzjoni tista' tkun funzjoni kemm ta' proċessi diretti kif ukoll indetti
involuti fil-produzzjoni ta' ormoni, normalment l-induzzjoni tkun ta' għamla
indiretta, bħal permezz tal-effett fuq kofatturi bħall-NADPH u s-cAMP
(bħal fil-każ ta' forskolin), tnaqqis fil-metaboliżmu tal-isterojdi (13), u/jew
sopraregolamentazzjoni tal-espressjoni tal-ġeni sterojdoġeniċi.
9.

L-assaġġ H295R għandu bosta vantaġġi:
— Jippermetti li jiġu identifikat kemm żidiet kif ukoll tnaqqisijiet filproduzzjoni ta' T kif ukoll E2,
— Jippermetti li ssir valutazzjoni diretta tal-impatt potenzjali ta' sustanza
kimika fuq il-vijabbiltà/iċ-ċitotossiċità taċ-ċelloli. Din hija karatteristika
importanti peress li b'hekk tkun tista' ssir diskriminazzjoni bejn l-effetti
li huma dovuti għal ċitotossiċità minn dawk dovuti għall-interazzjoni
diretta tas-sustanzi kimiċi mal-mogħdijiet sterojdoġeniċi, li mhijiex
possibbli f'sistemi ta' espjanti tat-tessut li jikkonsisti f'diversi tipi ta'
ċelloli b'sensittivitajiet u funzjonalitajiet varji,
— Ma jeħtieġx l-użu ta' annimali,
— Il-linja ta' ċelloli ta' H295R hija disponibbli b'mod kummerċjali.

10. Il-limitazzjonijiet ewlenin tal-assaġġ huma kif ġej:
— Il-kapaċità metabolika tiegħu mhijiex magħrufa iżda aktarx kemxejn
limitata; b'hekk, sustanzi kimiċi li jeħtieġu jkunu metabolikament attivi
aktarx li mhux ser jinstabu f'dan l-assaġġ.
— Peress li ġej mit-tessut adrenali, H295R fih l-enżimi li kapaċi jipproduċu
l-glukokortikojdi u l-mineralkortikojdi kif ukoll l-ormoni tas-sess; għal
hekk, l-effetti fuq il-produzzjoni ta' glukokortikojdi u mineralkortikojdi
jistgħu jinfluwenzaw il-livelli ta' T u E2 osservati fl-assaġġ,
— Ma jkejjilx DHT u, għalhekk, ma jkunx mistenni jsib sustanzi kimiċi li
jinibixxu 5α-ridottasi, f'liema każ jista' jintuża l-assaġġ Hershberger
(16),
— L-assaġġ H295R mhuwiex ser jidentifika sustanzi kimiċi li jinterferixxu
mal-isterojdoġenesi billi jaffettwaw l-assi ipotalamiku-pitwitarju-gona
dali (HPG) peress li dan jista' jkun studjat biss f'annimali sħaħ.
IL-PRINĊIPJU TAT-TEST
11. L-iskop tal-assaġġ huwa l-identifikazzjoni tas-sustanzi kimiċi li jaffettwaw
il-produzzjoni ta' T u E2. T huwa wkoll intermedju fil-mogħdija għallproduzzjoni ta' E2. L-assaġġ jista' jidentifika sustanzi kimiċi li tipikament
jinibixxu jew jinduċu l-enżimi tal-mogħdija tal-isterojdoġenesi.
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12. Normalment l-assaġġ isir f'kundizzjonijiet standard tal-koltura taċ-ċelloli fi
platti tal-koltura b'24 toqba. Inkella, jistgħu jintużaw daqsijiet oħrajn talplatti għat-twettiq tal-assaġġ; madankollu, kundizzjonijiet taż-żriegħ u speri
mentali għandhom jiġu aġġustati kif xieraq biex tinżamm aderenza malkriterji tal-prestazzjoni.

13. Wara perjodu ta' akklimatizzazzjoni ta' 24 siegħa fi platti b'bosta toqob, iċċelloli jiġu esposti għal 48 siegħa għal seba' konċentrazzjonijiet tas-sustanza
kimika tat-test f'tal-inqas tripilikat. Solvent u inibitur u induttur magħruf talproduzzjoni tal-ormoni jintużaw b'konċentrazzjoni fissa bħala kontrolli
negattivi u pożittivi. Fi tmiem il-perjodu ta' esponiment, il-midjum jitneħħa
minn kull toqba. Il-varjabbiltà taċ-ċelloli f'kull toqba tiġi analizzata eżatt
wara t-tneħħija tal-midjum. Il-konċentrazzjonijiet tal-ormoni fil-midjum
jistgħu jitkejlu permezz ta' firxa ta' metodi inklużi kits ta' kejl tal-ormoni
kummerċjalment disponibbli u/jew tekniki strumentali bħal spettrometrjia
tal-massa tal-kromatografija likwida (LC-MS). Id-dejta tingħata bħala
bidla fid-daqs relatata mal-kontroll tas-solvent u l-Inqas Konċentrazzjoni
b'Effett Osservata (LOEC). Jekk l-assaġġ ikun negattiv, l-ogħla konċene
trazzjoni ttestjata tiġi rrapportata bħala l-Konċentrazzjoni bl-Ebda Effett
Osservat (NOEC). Konklużjonijiet dwar il-ħila ta' sustanza kimika biex
taffettwa l-isterojdoġenesi għandhom ikunu bbażati fuq tal-inqas żewġ testi
jiet indipendenti. L-ewwel test jista' jaħdem bħala test ta' sejbien tal-medda
b'aġġustament sussegwenti tal-konċentrazzjonijiet għat-testijiet 2 u 3, jekk
applikabbli, jekk jinstabu problemi relatati mas-solubilità jew iċ-ċitotossiċità
jew jekk l-attività tas-sustanza kimika tkun tidher li waslet fi tmiem ilmedda tal-konċentrazzjonijiet ittestjati.

PROĊEDURA TAL-KOLTURA
Linja Ċellolari
14. Iċ-ċelloli NCI-H295R huma kummerċjalment disponibbli mill-American
Type Culture Collections (ATCC) wara li jiġi ffirmat Material Transfer
Agreement (MTA) (1).

Introduzzjoni
15. Minħabba bidliet fil-kapaċità ta' produzzjoni ta' E2 taċ-ċelloli b'età/mogħdija
li jikbru (2), iċ-ċelloli għandhom ikunu kolturati wara protokoll speċifiku
qabel jintużaw u għandha tittieħed nota tan-numru ta' mogħdijiet mindu ċċelloli tneħħew mill-friża kif ukoll in-numru tal-mogħdjia li fiha ġew iffri
żati ċ-ċelloli u tqiegħdu f'ħażna tan-nitroġenu likwidu. L-ewwel numru
jindika n-numru tal-mogħdija propja taċ-ċellola u t-tieni numru jiddeskrivi
n-numru tal-mogħdija li fiha ċ-ċelloli ġew iffriżati u tqiegħdu għall-ħżin.
Pereżempju, ċelloli li kienu ffriżati wara l-ħames moħdija u tneħħew millfriża u mbagħad inqasmu tliet darbiet (4 mogħdijiet jekk iċ-ċelloli maħlul
frisk jingħaddu bħala l-1 mogħdija) wara li ġew ikkolturati mill-ġdid
jitniżżlu bħala l-mogħdija 4.5. Eżempju ta' skema ta' enumerar hija rappre
żentata fl-Appendiċi I tar-rapport ta' validazzjoni (4).

16. Midjum tal-ħażna jintuża bħala l-bażi għall-midjums supplimentati u taliffriżar. Il-midjum supplimentat huwa komponent neċessarju għall-koltura
taċ-ċelloli. Il-midjum tal-iffriżar huwa mfassal b'mod speċifiku biex ikun
jista' jsir iffriżar ħieles minn impatti taċ-ċelloli għal ħżin fit-tul. Qabel l-użu,
Nu-serum (jew serum komparabbli bi proprjetajiet indaqs li ntwera li jippro
duċi dejta li tissodisfa l-prestazzjoni tat-test u r-rekwiżiti ta' Kontroll talKwalità (QC)), li huwa kostitwent ta' midjums supplimentati, għandu jiġi
analizzat għal konċentrazzjonijiet ta' sfond ta' T u E2. Il-preparazzjoni ta'
dawn is-soluzzjonijiet hija deskritta fl-Appendiċi II tar-rapport ta' validaz
zjoni (4).
(1) ATCC CRL-2128; ATCC, Manassas, VA, USA, [http://www.lgcstandards-atcc.org/].
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17. Wara l-bidu tal-koltura ta' ċellola H295R minn lott oriġinali tal-ATCC, iċċelloli għandhom jitkabbru għal ħames mogħdijiet (jiġifieri ċ-ċelloli
jinqasmu 4 darbiet). Imbagħad, iċ-ċelloli tal-ħames mogħdija jiġu ffriżati
f'nitroġenu likwidu għall-ħżin. Qabel l-iffriżar taċ-ċelloli, fi platt tal-QC isir
kampjun taċ-ċelloli tar-raba' mogħdija preċedenti (Ara l-paragrafu 36 u 37)
biex jiġi verifikat jekk il-produzzjoni bażi tal-ormoni u r-rispons għal
sustanzi kimiċi tal-kontroll pżittiv jissodisfawx il-kriterji ta' kontroll talkwalità tal-assaġġ kif definiti fit-Tabella 5.

18. Iċ-ċelloli H295R iridu jiġu kkolturati, iffriżati u jinħażnu f'nitroġenu likwidu
biex jiġi żgurat li dejjemm ikun hemm ċelloli tal-mogħdija/età xierqa dispo
nibbli għal koltura u użu. In-numru massimu ta' mogħdijiet wara li jittieħed
lott ġdid (1) jew iffriżat (2) ta' ċelloli f'koltura li huwa aċċettabbli għall-użu
fl-assaġġ H295R ma għandux jaqbeż l-10. Pereżempju, il-mogħdijiet aċċet
tabbli għall-kolturi ta' ċelloli minn lott iffriżat fil-mogħdija 5 ikun minn 4.5
sa 10.5. Għal ċelloli li jinbdew minn dawn il-lottijiet iffriżati, għandha tiġi
segwita l-proċedura deskritta fil-paragrafu 19. Dawn iċ-ċelloli għandhom
jiġu kkolturati għa tal-inqas erba' (4) mogħdijiet addizzjonali (mogħdija
4.5) qabel ma jintużaw fl-ittestjar.

Ċelloli tal-Bidu mill-Ħażna Ffriżata
19. Il-proċedura għall-bidu taċ-ċelloli minn ħażna ffriżata għandha tintuża meta
lott ġdid ta' ċelloli jitneħħa mill-ħżin f'nitroġenu likwidu għall-fini ta'
koltura u ttestjar. Id-dettalji għal din il-proċedura huma stabbiliti fl-Appen
diċi III tar-rapport ta' validazzjoni (4). Iċ-ċelloli jitneħħew minn ħażna
f'nitroġenu likwidu, jinħallu malajr, jitqiegħdu f'midjum supplimentat f'tubu
ċentrifugu f'temperatura ambjentali, jerġgħu jiġu sospiżi f'midjum suppli
mentat, u jiġu ttrasferiti fi flask tal-koltura. Il-midjum għandu jinbidel lgħada. Iċ-ċelloli H295R huma kolativati f'inkubatur f'37 °C b'5 % CO2
f'atmosfera tal-arja u l-midjum jinbidel 2-3 darbiet fil-ġimgħa. Meta ċ-ċelloli
jkunu madwar 85-90 % konfluwenti, għandhom jinqasmu. Il-qsim taċ-ċelloli
huwa neċessarju biex jiġu żgurati s-saħħa u t-tkabbir taċ-ċelloli u sabiex
jinżammu ċelloli għat-twettiq ta' bijoassaġġi. Iċ-ċelloli jitlaħalħu tliet darbiet
b'salmastru b'bafer tal-fosfat (PBS, bla Ca2+ Mg2+.) u jitneħħew mill-flask
tal-koltura billi tiżdied enżima xierqa ta' qlugħ, eż., tripsina, f'PBS (bla Ca2+
Mg2+). Eżatt wara li ċ-ċelloli jinqalgħu mill-flask tal-koltura, l-azzjoni talenżima għandha titwaqqaf billi jiżdied il-midjum supplimentat bi proporzjon
ta' 3X il-volum użat għat-trattament bl-enżima. Iċ-ċelloli jitqiegħdu f'tubu
ċentrifugu, jiġu ċentrifugati f'temperatura ambjentali, is-supernatant jitneħħa
u l-pellet ta' ċelloli jerġa' jiġi sospiż f'midjum supplimentat. L-ammont
xieraq ta' soluzzjoni taċ-ċellola jitqiegħed fil-flask il-ġdid tal-koltura. Lammont ta' soluzzjoni taċ-ċellola għandu jiġi aġġustat sabiex iċ-ċelloli
jkunu konfluwenti fi żmien 5-7 ijiem. Il-proporzjon sottokultivat rakko
mandat huwa 1:3 sa 1:4. Il-platt għandu jiġi mmarkat bir-reqqa. Iċ-ċelloli
issa lseti biex jintużaw fl-assaġġ u ċ-ċelloli żejda għandhom jiġu ffriżati
f'nitroġenu likwidu kif spjegat fil-paragrafu 20.
(1) “Lott ġdid” tirreferi għal lott fjamant ta' ċelloli riċevut mill-ATCC.
(2) “Lott iffriżat” tirreferi għal ċelloli li ġew ikkolturati qabel u mbagħad ġew iffriżati
f'laboratorju ieħor li mhuwiex l-ATCC.
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Iffriżar ta' Ċelloli H295R (preparazzjoni ta' ċelloli għal ħżin f'nitroġenu
likwidu)
20. Biex jiġu ppreparati ċelloli H295R għall-iffriżar, il-proċedura deskritta hawn
fuq għall-qsim taċ-ċelloli għandha tiġi segwita sal-istadju ta' sospensjoni
mill-ġdid tal-pellet taċ-ċelloli f'qiegħ it-tubu ċentrifugu. Hawnhekk, il-pellet
taċ-ċelloli jerġa' jiġi sospiż f'midjum ta' ffriżar. Is-soluzzjoni tiġi ttrasferita
f'kunjett krijoġeniku, immarkata kif xieraq, u ffriżata f'– 80 °C għal 24
siegħa u wara l-kunjett krijoġeniku jiġi ttrasferit f'nitroġenu likwidu għallħżin. Id-dettalji għal din il-proċedura huma stabbiliti fl-Appendiċi III tarrapport ta' validazzjoni (4).

Tqegħid fil-Platti u Preinkubazzjoni ta' Ċelloli għall-Ittestjar
21. In-numru ta' platti b'24 toqba, ippreparati kif spjegat fil-paragrafu 19, li ser
ikunu meħtieġa skont in-numru ta' sustanzi kimiċi li għandom jiġu ttestjati u
l-konfluwenza taċ-ċelloli fil-platti tal-koltura. Bħala regola ġenrrali, flask
wieħed tal-koltura (75 cm2) b'ċelloli konfluwenti ta' 80-90 % ser iforni
biżżejjed ċelloli għal platt wieħed sa 1,5 (b'24 toqba) b'densità fil-mira ta'
200 000 sa 300 000 ċellola għal kull ml tal-midjum, u dan jirriżulta f'kon
fluwenza ta' madwar 50-60 % fit-toqob wara 24 siegħa (Figura 2). Tipika
ment, din hija d-densità ottimali taċ-ċelloli għall-produzzjoni ta' ormoni flassaġġ. F'densitajiet ogħla, il-mudelli ta' produzzjoni ta' T kif ukoll E2
jinbidlu. Qabel ma jsir l-assaġġ għall-ewwel darba, huwa rakkomandat li
jiġu ttestjati densitajiet ta' żriegħ differenti ta' bejn 200 000 u 300 000
ċellola għal kull ml, u li d-densità li tirriżulta f'konfluwenza ta' 50-60 %
fit-toqba wara 24 siegħa tingħażel għal iktar esperimenti.

Figura 2
Fotomikrografija ta' ċelloli H295R b'densità ta' żriegħ ta' 50 % fi platt tal-koltura
b'24 toqba meħuda fit-tarf (A) u ċ-ċentru (B) ta' toqba

22. Il-midjum jiġi pipettat mill-flask tal-kultura, u ċ-ċelloli jitlaħalħu 3 darbiet
b'PBS sterili (bla Ca2+Mg2+). Tiżdied soluzzjoni ta' enżima (f'PBS) biex
taqla' ċ-ċelloli mill-flask tal-koltura. Wara żmien xieraq għall-qlugħ taċċelloli, l-azzjoni tal-enżima għandha titwaqqaf biż-żieda ta' midjum suppli
mentat bi proprozjon ta' 3X il-volum użat għat-trattament bl-enżima. Iċċelloli jitqiegħdu f'tubu ċentrifugu, ċentrifugati f'temperatura ambjentali,
is-supernatant jitneħħa, u l-pellet taċ-ċelloli jerġa' jiġi sospiż f'midjum
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supplimentat. Id-densità taċ-ċelloli tiġi kkalkolata billi jintużaw, eż., emoċi
tometru jew kalkolatur taċ-ċelloli. Is-soluzzjoni taċ-ċelloli għandha tiġi
dilwita sad-densità mixtieqa tat-tqegħid fil-platt u titħawwad sew biex tiġi
żgurata densità omoġena taċ-ċelloli. Iċ-ċelloli għandhom jitqiegħdu fi platt
b'1 ml tas-soluzzjoni ta' ċelloli/toqba u l-platti u t-toqob immarkati. Il-platti
li fihom isir żriegħ jiġu inkubati f'37 °C f'5 % CO2 f'atmosfera tal-ajru għal
24 siegħa biex iċ-ċelloli jkunu jistgħu jaqbdu mat-toqob.

REKWIŻITI TA' KONTROLL TAL-KWALITÀ
23. Huwa kruċjali li l-volumi eżatti tas-soluzzjonijiet u l-kampjuni jitwasslu fittoqob matul id-dożaġġ għaliex dawn il-volumi jiddeterminaw il-konċentraz
zjonijiet użati fil-kalkoli tar-riżultati tal-assaġġ.

24. Qabel il-bidu tal-koltura taċ-ċelloli u kwalunkwe ttestjar sussegwenti, kull
laboratorju għandu juri s-sensittività tas-sistema ta' kejl tal-ormoni tagħha
(paragrafi 29-31).

25. Jekk ser jintużaw assaġġi ta' kejl tal-ormoni bbażati fuq antikorpi, issustanzi kimiċi li ser jiġu ttestjati għandhom jiġu analizzati għall-potenzjal
tagħhom li jinterferixxu mas-ssitema ta' kejl użata biex jiġu kwantifikati T u
E2 kif spjegat fil-paragrafu 32 qabel jinbeda l-ittestjar.

26. DMSO huwa s-solvent rakkomandat għall-assaġġ. Jekk jintuża solvent alter
nattiv, għandhom jiġu determinati dawn li ġejjin:

— Is-solubilità tas-sustanza kimika tat-test, il-forskolin u l-prokloraz fissolvent, u

— Iċ-ċitotossitià bħala funzjoni tal-konċentrazzjoni tas-solvent.

Huwa rakkomandat li l-konċentrazzjoni massima awtorizzabbli tas-solvent
ma għandhiex taqbeż 10 × dilwizzjoni tal-inqas konċentrazzjoni ċitotossika
tas-solvent.

27. Qabel ma jagħmel it-testijiet għall-ewwel darba, il-laboratorju għandu
jagħmel esperiment kwalifikattiv li juri li l-laboratorju kapaċi jżomm u
jilħaq il-kundizzjonijiet xierqa meħtieġa tal-koltura taċ-ċelloli u tal-esperi
menti għall-ittestjar tas-sustanza kimika kif spjegat fil-paragrafi 33-35.

28. Meta jinbeda l-ittestjar għal lott ġdid, għandu jsir platt tal-kontroll qabel ma
jintuża lott ġdid ta' ċelloli ħalli tiġi evalwata l-prestazzjoni taċ-ċelloli kif
deskritt fil-paragrafi 36 u 37.

Prestazzjoni tas-Sistema ta' Kejl tal-Ormoni
Sensittivià, reqqa, preċiżjoni tal-metodu u l-kontroreattività tiegħu ma'
matriċi kampjun
29. Kull laboratorju jista' juża sistema ta' kejl tal-ormoni tal-għażla tiegħu għallanaliżi tal-produzzjoni ta' T u E2 minn ċelloli H295R diment li tissodisfa lkriterji ta' prestazzjoni, inkluż il-imitu ta' Kwantifikazzjoni (LOQ). Nomi
nalment, dawn huma 100 pg/ml għal T u 10 pg/ml għal E2, li huma bbażati
fuq il-livelli ormonali bażi fl-istudji ta' validazzjoni. Madankollu, livelli
ogħla jew inqas jistgħu jkunu xierqa skont il-livelli tal-ormoni bażi
miksubin fil-laboratorju inkarigat. Qabel ma jsiru l-platti tal-QC u t-testijiet,
il-laboratorju għandu juri li l-assaġġ tal-ormon li ser jintuża jista' jkejjel
konċentrazzjonijiet tal-ormoni f'midjum supplimentat b'reqqa u preċiżjoni
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suffiċjenti sabiex jissodisfa l-kriterji tal-QC speċifikati fit-Tabelli 1 u 5 billi
jiġi analizzat midjum supplimentat miżjud b'kontroll intern tal-ormoni. Ma'
kull midjum supplimentat għandhom jiżdiedu tal-inqas tliet konċentrazzjo
nijiet ta' kull ormon (eż., 100, 500 u 2 500 pg/ml T; 10, 50 u 250 pg/ml E2;
jew l-inqas konċentrazzjonijiet possibbli fuq il-bażi tal-limiti ta' identifikaz
zjoni tas-sistema ta' kejl tal-ormoni magħżulin jistgħu jintużaw għall-inqas
konċentrazzjonijiet miżjudin għal T u E2) u jiġu analizzati. Konċentrazzjo
nijiet tal-ormoni mkejlin ta' kampjuni mhux estrattati għandhom ikunu fi
ħdan konċentrazzjonijiet nominali ta' 30 %, u l-varjazzjoni ta' bejn il-kejliet
replikati tal-istess kampjun ma għandhiex taqbeż il-25 % (ara wkoll itTabella 8 għal kriterji addizzjonali tal-QC). Jekk dawn il-kriterji tal-QC
jiġu ssodisfati, huwa supponut li l-assaġġ magħżul tal-kejl tal-ormoni
huwa eżatt u preċiż biżżejjed u ma jidħolx f'kontroreazzjoni ma' komponenti
fil-midjum (matriċi kampjun) b'tali mod li tkun mistennija influwenza
importanti fuq l-eżitu tal-assaġġ. F'dan il-każ, ma jkun hemm bżonn li
ssir ebda estrazzjoni ta' kampjuni qabel il-kejl tal-ormoni.

30. F'każ li l-kriterji tal-QC fit-tabelli 1 u 8 ma jkunux issodisfati, jista' jkun li
qed iseħħ effett matriċi sinifikanti, u għandu jsir esperiment b'midjum
miżjud estratt. Eżempju ta' proċedura ta' estrazzjoni huwa deskritt fl-Appen
diċi II tar-rapport ta' validazzjoni (4). Il-kejliet tal-konċentrazzjonijiet ta'
ormini fil-kampjuni estrattati għandhom isiru tliet darbiet (1). Jekk jista'
jintwera li wara l-estrazzjoni l-komponenti tal-midjum ma jinterferixxux
mal-metodu ta' identifikazzjoni tal-orom kif definit mill-kriterji tal-QC, lesperimenti kollha li jsiru wara għandhom isiru billi jintużaw kampjuni
estrattati. Jekk il-kriterji tal-QC ma jkunux jistgħu jiġu ssodisfati wara lestrazzjoni, is-sistema ta' kejl tal-ormoni użata mhijeix xierqa għall-fini talAssaġġ tal-Isterojdoġenesi H295R, u għandu jintuża metodu alternattiva ta'
identifikazzjoni tal-ormoni.

Kurva standard
31. Il-konċentrazzjonijiet tal-ormoni tal-kontrolli tas-solvent (SC) għandhom
ikunu jaqgħu fi ħdan is-sehem lineari tal-kurva standard. Idealment, il-valuri
tal-SC għandhom ikunu jaqgħu ħdejn in-nofs tas-sehem lineari biex jiġi
żgurat li l-induzzjoni u l-inibizzjoni tas-sinteżi tal-ormoni jistgħu jitkejlu.
Id-dilwizzjonijiet tal-midjum (jew estratti) li għandhom jitkejlu jridu
jingħażlu kif xieraq. Ir-reazzjoni lineari trid tiġi determinata permezz ta'
approċċ statistiku.

Test tal-interferenza kimika
32. Jekk ser jintużaw assaġġi bbażati fuq antikorpi bħal Assaġġi Immunosor
benti Marbutin mal-Enżimi (ELISAs) u Assaġġi Radjuimmuni (RIAs) biex
jitkelju l-ormoni, kull sustanza kimika għandha tiġi ttestjata għal interfe
renza potenzjali mas-sistema ta' kejl tal-ormoni li ser tintuża qabel jinbeda littestjar propju tas-sustanzi kimiċi (Appendiċi III tar-rapport ta' validazzjoni
(4)) għaliex uħud mill-karatteristiċi jistgħu jinterferixxu ma' dawn it-testijiet
(17). Jekk isseħħ interferenza li hija ≥ 20 % tal-produzzjoni tal-ormoni bażi
għal T u/jew E2 kif determinat mill-analiżi tal-ormoni, it-Test ta' Interfe
renza tal-Assaġġ tal-Ormoni mas-Sustanza Kimika (kif deskritt fl-Appendiċi
III tar-rapport ta' validazzjoni (4) taqsima 5.0) għandu jsir fuq id-dilwiz
zjonijiet kollha tas-soluzzjonijiet tal-ħażna tas-sustanza kimika tat-test ħalli
(1) Nota: Jekk ikun hemm bżonn estrazzjonijiet, isiru tliet kejliet identiċi għal kull estratt.
Kull kampjun ser jiġi estrattat darba biss.
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jiġi identifikat id-doża limitu li biha sseħħ interferenza sinifikanti (≥ 20 %).
Jekk l-interferenza hija inqas minn 30 %, ir-riżultati jistgħu jiġu kkoreġuti
għall-interferenza. Jekk l-interferenza taqbeż it-30 %, id-dejta tkun invalida
u għandha titwarrab id-dejta f'dawn il-konċentrazzjonijiet. Jekk isseħħ inter
ferenza sinifikanti ta' sustanza kimika tat-test ma' sistema ta' kejl tal-ormoni
f'iktar minn konċentrazzjoni mhux ċitotossika waħda, għandha tintuża
sistema differenti ta' kejl tal-ormoni. Sabiex tiġi evitata interferenza minn
sustanzi kimiċi kontaminanti, huwa rakkomandat li l-ormoni jiġu estrattati
mill-midjum permezz ta' solvent xieraq, il-metodi possibbli jistgħu jinkisbu
mir-rapport ta' validazzjoni (4).

Tabella 1
Kriterji ta' prestazzjoni tas-sistemi ta' kejl tal-ormoni
Parametru

Kriterju

Sensittività tal-Metodu ta' Kejl

Limitu tal-Kwantifikazzjoni (LOQ)
T: 100 pg/ml; E2: 10 pg/ml (a)

Effiċjenza
tal-Estrazzjoni
talOrmoni (biss meta jkun hemm
bżonn estrazzjoni)

Ir-rati medji ta' rkupru (fuq il-bażi ta'
miżuri
trippli)
għall-ammonti
miżjudin tal-ormon ma għandhomx
imorru oltre 30 % mill-ammont li
żdied.

Interferenza Kimika (sistemi bbażati
fuq l-antikorpi biss)

Ma għandha sseħħ ebda kontroreatti
vità sostanzjali (≥ 30 % tal-produz
zjoni tal-ormon bażi tal-ormon
rappreżentattiv) ma' kwalunkwe
wieħed mill-ormoni prodotti miċċelloli (b) (c)

(a) Nota: Il-limiti ta' mmaniġġjar tal-metodi huma bbażati fuq il-valuri ta' produzzjoni
tal-ormon bażi pprovduti fit-Tabella 5 u huma bbażati fuq il-prestazzjoni. Jekk tista'
tinkiseb produzzjoni ikbar tal-ormon bażi, il-limitu jista' jkun ikbar.
(b) Ċerti antikorpi ta' T u E2 jistgħu jagħmlu kontroreazzjoni ma' androstendjon u
estron, rispettivament, f'perċentwal ogħla. F'dawn il-każijiet, mhuwiex possibbli li
jiġu determinati bi preċiżjoni l-effetti fuq 17β-HSD. Madankollu, id-dejta xorta
tista' tipprovdi tagħrif utli dwar l-effetti fuq il-produzzjoni ta' estroġen jew
androġen inġenerali. F'dawn il-każijiet, id-dejta għandha tingħata bħala risponsi
tal-androġen/estroġen flok E2 u T.
(c) Dawn jinkludu: kolesterol, pregnenolon, proġesteron, 11-deossikortikosteron, korti
kosteron, aldosteron, 17α-pregnenolon,17α-proġesteron, deossikortiżol, kortiżol,
DHEA, androstenedjon, estron.

Test tal-Profiċjenza tal-Laboratorju
33. Qabel ma jiġu ttestjati sustanzi kimiċi mhux magħrufin, laboratorju għandu
juri li kapaċi jikseb u jżomm kundizzjonijiet xierqa għall-koltura taċ-ċelloli
u t-testijiet meħtieġa għat-twettiq b'suċċess tal-assaġġ billi jagħmel test talprofiċjenza tal-laboratorju. Peress li t-twettiq ta' assaġġ huwa marbut diret
tament mal-persunal tal-laboratorju li jwettaq l-assaġġ, dawn il-proċeduri
għandhom jiġu parzjalment ripetuti jekk isseħħ bidla fil-persunal tal-labo
ratorju.

34. Dan it-test tal-profiċjenza ser isir fl-istess kundizzjonijiet elenkati fil-para
grafi 38 sa 40 billi ċ-ċelloli jiġu esposti għal 7 konċentrazzjonijiet li
jiżdiedu ta' indutturi u inibituri qawwijin, moderati u dgħajfin kif ukoll
sustanza kimika negattiva (ara t-Tabella 2). B'mod speċifiku, is-sustanzi
kimiku li għandhom jiġu ttestjati jinkludu l-induttur b'saħħtu forskolin
(Nru tas-CAS 66575-29-9); l-inibitur b'saħħtu prokloraz (Nru tas-CAS
67747-09-5); l-induttur moderat atrażina (Nru tas-CAS 1912-24-9); linibitur moderat aminoglutetimid (Nru tas-CAS 125-84-8); l-induttur
dgħajjef (produzzjoni ta' E2) u inibitur dgħajjef (produzzjoni ta' T) bisfenol
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A (Nru tas-CAS 80-05-7); u l-gonadotropina korjonika umana tas-sustanza
kimika negattiva (HCG) (Nru tas-CAS 9002-61-3) kif muri fit-Tabella 2.
Isiru platti separati għas-sustanzi kimiċi kollha billi jintuża l-format kif muri
fit-Tabella 6. Platt tal-QC minnhom (Tabella 4, paragrafi 36-37) għandu
jkun inkluż fit-test ta' kuljum għas-sustanzi kimiċi tal-profiċjenza.

Tabella 2:
Sustanzi kimiċi tal-profiċjenza u konċentrazzjonijiet ta' esponiment
Sustanza kimika talprofiċjenza

Konċentrazzjonijiet tat-Test [μM]

Prokloraz

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

Forskolin

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

Atrażina

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

Aminoglutetimid

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

Bisfenol A

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

HCG

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

(a) Kontroll tas-solvent (DMSO) (0), 1 μl DMSO/toqba

L-esponiment ta' H295R għal sustanzi kimiċi tal-profiċjenza għandha ssir fi
platti b'24 toqba matul it-test tal-profiċjenza tal-laboratorju. Id-dożaġġ huwa
f'μM għad-dożi kollha tas-sustanza kimika tat-test. Id-dożi għandhom
jingħataw f'DMSO b'0,1 % v/v għal kull toqba. Il-konċentrazzjonijiet kollha
tat-test għandhom jiġu ttestjati f'toqob trippli (Tabella 6). Platti separati jiġu
ttestjati għal kull sustanza kimika. Platt tal-QC minnhom huwa inkluż ma'
kull test ta' kuljum.

35. L-analiżi tal-vijabbiltà taċ-ċellola u tal-ormon għandha ssir kif stipulat filparagrafi 42 sa 46. Il-valur limitu (l-inqas konċentrazzjoni b'effett osservata,
LOEC) u d-deċiżjoni ta' klassifikazzjoni għandhom jiġu rrapportati u
jitqabblu mal-valuri fit-Tabella 3. Id-dejta titqies aċċettabbli jekk tissodisfa
l-LOEC u l-klassifikazzjoni tad-deċiżjoni fit-Tabella 3.

Tabella 3:
Valuri limitu (LOECs) u klassifikazzjonijiet tad-deċiżjoni għas-Sustanzi Kimiċi talProfiċjenza
LOEC [μM]

Nru tas-CAS
T

E2

Klassifikazzjoni tad-Deċiżjoni
T

E2

Prokloraz

67747-09-5

≤ 0,1

≤ 1,0

Forskolin

66575-29-9

≤ 10

≤ 0,1

+ (Induzzjoni)

+ (Induzzjoni)

Atrażina

1912-24-9

≤ 100

≤ 10

+ (Induzzjoni)

+ (Induzzjoni)

Aminoglutetimid

125-84-8

≤ 100

≤ 100

+ (Inibizzjoni)

+ (Inibizzjoni)

+ (a) (Inibizzjoni) + (Inibizzjoni)
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LOEC [μM]

Klassifikazzjoni tad-Deċiżjoni

Nru tas-CAS

Bisfenol A
HCG

T

E2

T

E2

80-05-7

≤ 10

≤ 10

+ (Inibizzjoni)

+ (Induzzjoni)

9002-61-3

n/a

n/a

Negattiva

Negattiva

(a) +, pożittiva
n/a: mhux applikabbli peress li ma għandha sseħħ ebda bidla wara esponiment għal konċentrazzjonijiet
mhux ċitotossiċi tal-kontroll negattiv.

Platti tal-Kontroll tal-Kwalità
36. Il-platt tal-kontroll tal-kwalità (QC) jintuża biex tiġi verifikata l-prestazzjoni
taċ-ċelloli H295R f'kundizzjonijiet standard tal-koltura, u biex tiġi stabbilita
database storika għal konċentrazzjonijiet ta' ormoni f'kontrolli solventi,
kontrolli pożittivi u negattivi, kif ukoll kejliet oħrajn tal-QC maż-żmien.

— Il-prestazzjoni taċ-ċelloli H295R għandha tiġi vvalutata billi jintuża platt
tal-QC għal kull lott ġdid mill-ATCC jew wara li tintuża ħażna ffriżata
qabel ta' ċelloli għall-ewwel darba sakemm ma jkunx sar test tal-profiċ
jenza tal-laboratorju (paragrafi 32-34) b'dak il-lott ta' ċelloli,

— Platt tal-QC jipprovdi valutazzjoni sħiħa tal-kundizzjonijiet tal-assaġġ
(eż., il-vijabbiltà taċ-ċelloli, il-kontrolli tas-solvent, il-kontrolli negattivi
u pożittivi, kif ukoll il-varjabbiltà intra u interassaġġi) meta jiġu ttestjati
s-sustanzi kimiċi u għandu jkun parti minn kull test.

37. It-test tal-QC isir fi platt b'24 toqba u jsegwi l-istess proċeduri ta' inkubaz
zjoni, dożaġġ, vijabbiltà/ċitotossiċità taċ-ċelloli, estrazzjoni tal-ormon u
analiżi tal-ormon deskritti fil-paragrafi 38 sa 46 għall-ittestjar ta' sustanzi
kimiċi. Il-platt tal-QC fih vojta, kontrolli tas-solvent, u żewġ konċentraz
zjonijiet ta' induttur magħruf (forskolin, 1, 10 μM) u inibitur (prokloraz, 0,1,
1 μM) tas-sinteżi ta' E2 u T. Barra minn hekk, MeOH jintuża f'toqob
magħżulin bħala kontroll pożittiv għall-assaġġ tal-vijabbiltà/ċitotossiċità.
Deskrizzjoni dettajlata tat-tifsila tal-platt hija pprovdta fit-Tabella 4. Ilkriterji li għandhom jiġu ssodisfati fil-platt tal-QC huma elenkati fit-Tabella
5. Il-produzzjoni minima tal-ormon bażi għal T u E2 għandha tiġi ssodisfata
kemm fil-kontroll tas-solvent kif ukoll fit-toqob vojta.

Tabella 4
Tifsira tal-platt tal-kontroll tal-kwalità għall-ittestjar tal-prestazzjoni ta' ċelloli H295R
mhux esposti u ċelloli esposti għal inibituri magħrufin (PRO = prokloraz) u stimulaturi
(FOR = forskolin) tal-produzzjoni ta' E2 u T. Wara li jintemm l-esperiment ta'
esponiment u jitneħħa l-midjum, ser tiżdied soluzzjoni ta' metanol ta' 70 % mat-toqob
kollha ta' MeOH biex isservi ta' kontroll pożittiv għaċ-ċitotossiċità (ara l-assaġġ taċċitotossiċità fl-Appendiċi III tar-rapport ta' validazzjoni (4))

A

B

1

2

3

4

5

6

Vojta (a)

Vojta (a)

Vojta (a)

Vojta (a)

Vojta (a)

Vojta (a)

(+ MeOH) (b)

(+ MeOH) (b)

(+ MeOH) (b)

DMSO (c)

DMSO (c)

DMSO (c)

DMSO (c) DMSO (c) DMSO (c)
1 μl

1 μl

1 μl

1 μl

1 μl

1 μl

(+ MeOH) (b)

(+ MeOH) (b)

(+ MeOH) (b)
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1

2

3

4

5

6

C

FOR 1
μM

FOR 1
μM

FOR 1
μM

PRO 0,1 μM

PRO 0,1 μM

PRO 0,1 μM

D

FOR 10
μM

FOR 10
μM

FOR 10
μM

PRO 1 μM

PRO 1 μM

PRO 1 μM

(a) Ċelloli f'toqob Vojta jirċievu midjum biss (jiġifieri ebda solvent).
(b) Metanol (MeOH) ser jiżdied wara li jintemm l-esponiment u l-midjum jitneħħa minn dawn it-toqob.
(c) Kontroll tas-solvent tad-DMSO (1 μl/toqba).

Tabella 5
Kriterji tal-prestazzjoni għall-Platt tal-Kontroll tal-Kwalità
T

E2

Produzzjoni bażi ta'
ormon
fil-kontroll
solvent (SC)

≥ 5 darbiet l-LOQ

≥ 2,5 darbiet l-LOQ

Induzzjoni
forskolin)

μM

≥ 1,5 darbiet l-SC

≥ 7,5 darbiet l-SC

(1μM

≤ 0,5 darbiet l-SC

≤ 0,5 darbiet l-SC

Inibizzjoni
prokloraz)

(10

PROĊEDURA TA' ESPONIMENT GĦAL SUSTANZA KIMIKA
38. Iċ-ċelloli preinkubati jitneħħew mill-inkubatur (paragrafu 21) u jiġu kkon
trollati taħt mikroskopju biex jiġi żgurat li huma f'kundizzjoni tajba (kemm
qabdu, il-morfoloġija) qabel id-dożaġġ.
39. Iċ-ċelloli jitqiegħdu f'kabina tal-bijosikurezza u l-midjum supplimentat
jitneħħa u jinbidel ma' midjum supplimentat ġdid (1 ml/toqba). DMSO
huwa s-solvent ippreferut għal dan il-metodu ta' ttestjar. Madankollu, jekk
hemm raġunijiet sabiex jintużaw solventi oħrajn, għandha tiġi deskritta rraġuni xjentifika. Iċ-ċelloli huma esposti għas-sustanza kimika ta' ttestjar
b'żieda ta' 1 μl tas-soluzzjoni tal-ħażna xierqa fid-DMSO (ara l-Appendiċi
II tar-rapport ta' validazzjoni (4)) għal kull 1 ml midjum supplimentat
(volum tat-toqba). Dan jirriżulta f'konċentrazzjoni finali ta' 0,1 % DMSO
fit-toqob. Biex jiġi żgurat taħlit adegwat, ġeneralment huwa ppreferut li ssoluzzjoni tal-ħażna xierqa tas-sustanza kimika tat-test fid-DMSO titħallat
ma' midjum supplimentat biex tinkiseb il-konċentrazzjoni finali mixtieqa
għal kull doża, u t-taħlita tiżdied ma' kull toqba eżatt wara t-tneħħija talmidjum il-qadim. Jekk tintuża din l-għażla, il-konċentrazzjoni tad-DMSO
(0,1 %) għandha tibqa' konsistenti bejn it-toqob kollha. It-toqob li fihom likbar żewġ konċentrazzjonijiet jiġu vvalutati viżwalment għal formazzjoni
ta' preċipitati jew dardir bħala indikazzjoni ta' solubilità inkompluta tassustanza kimika tat-test billi jintuża sterjomikroskopju. Jekk jiġu osservati
dawn il-kundizzjonijiet (dardir, formazzjoni ta' preċipitati), it-toqob li fihom
l-inqas konċentrazzjonijiet li jmiss jiġu eżaminati wkoll (u l-bqija) u lkonċentrazzjonijiet li ma ddaħħlux kompletament fis-soluzzjoni għandhom
jiġu esklużi minn evalwazzjoni u analiżi ulterjuri. Il-platt jittieħed lura flinkubatur f'37 °C f'5 % CO2 f'atmosfera tal-arja għal 48 siegħa. It-tifsila talplatt tas-sustanza kimika tat-test tintwera fit-Tabella 6. Il-ħażniet 1 -7 juru
tfassil b'dożijiet li jiżdiedu tas-sustanza kimika tat-test.
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Tabella 6
Skematika tad-dożaġġ għall-esponiment ta' ċelloli H295R biex jiġu ttestjati sustanzi
kimiċi fi platt b'24 toqba
1

2

3

A

DMSO

DMSO

DMSO

Ħażna 4

Ħażna 4

Ħażna 4

B

Ħażna 1

Ħażna 1

Ħażna 1

Ħażna 5

Ħażna 5

Ħażna 5

C

Ħażna 2

Ħażna 2

Ħażna 2

Ħażna 6

Ħażna 6

Ħażna 6

D

Ħażna 3

Ħażna 3

Ħażna 3

Ħażna 7

Ħażna 7

Ħażna 7

4

5

40. Wara 48 siegħa, il-platti ta' esponiment jitneħħew mill-inkubatur u kull
toqba tiġi kkontrollata taħt il-mikroskopju għall-kundizzjoni taċ-ċelloli
(kemm qabdu, il-morfoloġija, il-grad ta' konfluwenza) u sinjali ta' ċitotossi
ċità. Il-midjum minn kull toqba jinqasam f'żewġ ammonti ndaqs (madwar
490 μl kull wieħed) u jiġi ttrasferit f'żewġ kunjetti separati mmarkati kif
xieraq (jiġifieri alikwota waħda biex jiġi pprovdut kampjun ta' riżerva għal
kull toqba). Biex jiġi evitat milli jinxfu ċ-ċelloli, il-midjum jitneħħa ringiela,
ringiela jew kolonna, kolonna u jiġi sostitwit ma' midjum għall-assaġġ talvijabbiltà/ċitotossiċità taċ-ċelloli. Jekk il-vijabbiltà/ċitotossiċità taċ-ċelloli
ma titkejjilx mill-ewwel, jiżdied 200 μl PBS b'Ca2+ u Mg2+ f'kull toqba.
Il-midjums jiġu ffriżati f'– 80 °C sa ma jsir iktar ipproċessar biex jiġu
analizzati l-konċentrazzjonijiet tal-ormoni (ara l-paragrafi 44-46). Filwaqt
li T u E2 f'midjum miżmum f'– 80 °C huma ġeneralment stabbli għal talinqas 3 xhur, l-istabbiltà tal-ormoni matul il-ħżin għandha tiġi dokumentata
fi ħdan kull laboratorju.

41. Eżatt wara li jitneħħa l-midjum, jiġu determinati l-vijabblità/ċitotossiċità taċċelloli għal kull platt ta' esponiment.

Determinazzjoni tal-Vijabbiltà taċ-Ċelloli
42. Assaġġ tal-vijabbiltà/ċitotossiċità taċ-ċelloli tal-għażla tista' tintuża biex jiġi
determinat l-impatt potenzjali tas-sustanza kimika tat-test fuq il-vijabbiltà
taċ-ċelloli. L-assaġġ għandu jkun jista' jipprovdi kejl veru tal-perċentwal
ta' ċelloli vijabbil preżenti f'toqba, jew għandu jintwera li dan huwa diret
tament paragunabbli (funzjoni lineari ta') mal-Assaġġ Live/Dead® (ara lAppendiċi III tar-rapport ta' validazzjoni (4)). Assaġġ alternattiv li ntwera li
jaħdem daqstantieħor huwa t-test MTT [3-(4,5-dimetiltjażol-2-yl)-2,5-difenil
tetrażolju bromur] (18). Il-valutazzjoni tal-vijabbiltà taċ-ċelloli bl-użu talmetodi ta' hawn fuq hija kejl relattiv li mhux bilfors juri relazzjonijiet lineari
man-numru assolut ta' ċelloli f'toqba. Għalhekk, l-analist għandu jagħmel
valutazzjoni viżwali parallela soġġettiva ta' kull toqba, u għandhom jittieħdu
ritratti diġitali tal-SCs u tal-ikbar żewġ konċentrazzjonijiet mhux tossiċi li
mbagħad jiġu arkivjati biex tkun tista' ssir valutazzjoni iktar tard tad-densità
vera taċ-ċelloli jekk ikun hemm bżonn. Jekk spezzjoni viżwali jew kif muri
mill-assaġġ tal-vijabbiltà/ċitotossiċità jidher li hemm żieda fin-numru ta'
ċelloli, iż-żieda apparenti trid tiġi verifikata. Jekk tiġi verifikata żieda finnumri ta' ċelloli, din għandha tiġi ddikjarata fir-rapport tat-test. Il-vijabbiltà
taċ-ċelloli ser tingħata b'mod relattiv għar-rispons medju fl-SCs, li jitqies li
huwa ċelloli vijabbli 100 %, u hija kkalkolata kif xieraq għall-assaġġ talvijabbiltà/ċitotossiċità taċ-ċeloli li jintuża. Għall-assaġġ tal-MTT, tista'
tintuża l-formula li ġejja:

6
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% ċelloli vijabbli = (rispons fit-toqba – rispons medju f'toqob mogħtija
MeOH [= 100 % mejtin]) ÷ (rispons medju f'toqob SC – rispons medju
f'toqob mogħtija MeOH [= 100 % mejtin])

43. Toqob b'varjabbiltà inqas minn 80 %, relatati mal-vijabbiltà medja fl-SCs (=
100 % vijabbiltà), ma għandhomx ikunu inklużi fl-analiżi tad-dejta finali. Linibizzjoni tal-isterojdoġenesi li sseħħ fil-preżenza ta' kważi 20 % ċitotossi
ċità għandha tiġi evalwata bir-reqqa biex jiġi żgurat li ċ-ċitotossiċità mhijiex
il-kawża għall-inibizzjoni.

Analiżi tal-Ormoni
44. Kull laboratorju jista' juża sistema ta' kejl tal-ormoni tal-għażla tiegħu għallanaliżi ta' T u E2. Jistgħu jintużaw alikwoti ta' riżerva ta' midjum minn kull
grupp tal-kura biex jitħejjew dilwizzjonijiet ħalli l-konċentrazzjoni tiġi fi
ħdan il-parti lineari tal-kurva standard. Kif osservat fil-paragrafu 29, kull
laboratorju għandu juri l-konformità tas-sistema ta' kejl tal-ormoni tiegħu
(eż., ELISA, RIA, LC-MS, LC-MS/MS) mal-kriterji tal-QC billi janalizza
midjum supplimentat miżjud b'kontroll tal-ormon intern qabel ma jwettaq
testijiet tal-QC jew ittestjar ta' sustanzi kimiċi. Sabiex jiġi żgurat li l-kompo
nenti tas-sistema tat-test ma jxekklux il-kejl tal-ormoni, l-ormoni jista'
jkollhom bżonn jiġu estrattati mill-midjums qabel ma jitkejlu (ara l-para
grafu 30 għall-kundizzjonijiet li fihom ikun hemm jew ma jkunx hemm
bżonn estrazzjoni). Huwa rakkomandat li ssir estrazzjoni wara l-proċeduri
fl-Appendiċi III tar-rapport ta' validazzjoni (4).

45. Jekk qed tintuża kitt kummerċjali tat-testijiet biex titkejjel il-produzzjoni talormoni, l-analiżi tal-ormoni għandha ssir kif speċifikat fil-manwali pprov
duti mill-manifattur tal-kitt tat-testijiet. Ħafna mill-manifatturi għandhom
proċedura unika li biha jsiru l-analiżijiet tal-ormoni. Id-dilwizzjonijiet talkampjuni jridu jiġu aġġustati b'tali mod li l-konċentrazzjonijiet mistennija
tal-ormoni għall-kontrolli tas-solvent jaqgħu fi ħdan iċ-ċentru tal-medda
lineari tal-kurva standard tal-assaġġ individwali (Appendiċi III tar-rapport
ta' validazzjoni (4)). Valuri li jaqgħu barra s-sehem lineari tal-kurva stan
dard għandhom jiġu rrifjutati.

46. Il-konċentrazzjonijiet tal-ormoni finali huma kkalkolati kif ġej:

Eżempju:

Estratti:

450 μl midjum

Rikostitwiti f':

250 μl bafer tal-assaġġ

Dilwizzjoni fl-Assaġġ:

1:10 (biex il-kampjuni jiġi fi ħdan il-medda
lineari tal-kurva standard)

Konċentrazzjoni ta' Ormoni
fl-Assaġġ:

150 pg/ml (diġà aġġustata għall-konċentraz
zjoni għal kull ml tal-kampjun fl-assaġġ)

Irkupru:

89 %

Konċentrazzjoni
finali =

tal-ormoni

(Konċentrazzjoni tal-ormoni (għal kull ml)
÷ irkupru) (fattur ta' dilwizzjoni)

Konċentrazzjoni
finali =

tal-ormoni

(150 pg/ml) ÷ (0,89) × (250 μl/450 μl) × 10
= 936,3 pg/ml
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Għażla tal-konċentrazzjonijiet tat-test
47. Għandhom isiru tal-inqas żewġ testijiet indipendenti tal-assaġġ. Sakemm
informazzjoni preċedenti dwar il-limitu ta' solubilità jew iċ-ċitotossiċità
ma tipprovdix bażi għall-għażla tal-konċentrazzjonijiet tat-test, huwa rakko
mandat li l-konċentrazzjonijiet tat-test għall-ewwel test ikollhom intervalli
ta' log10 b'10-3 M li tkun il-konċentrazzjoni massima. Jekk is-sustanza
kimika hija solubbli, u mhux ċitotossika fl-ebda mill-konċentrazzjonijiet
ittestjati, u l-ewwel test ikun negattiv għall-konċentrazzjonijiet kollha,
mela dan irid jiġi kkonfermat f'test wieħed jew iktar billi jintużaw l-istess
kundizzjonijiet bħal dawk fl-ewwel test li sar (Tabella 7). Jekk ir-riżultati
tal-ewwel test huma ekwivoċi (jiġifieri l-bidla ta' drabi hija statistikament
sinifikanti mill-SC f'konċentrazzjoni waħda biss) jew pożittivi (jiġifieri lbidla ta' drabi f'żewġ konċentrazzjonijiet maġenb jew iktar hija statistika
ment sinifikanti), it-test għandu jiġi ripetut kif indikat fit-Tabella 7 billi jiġu
rfinati l-konċentrazzjonijiet tat-test magħżulin. Il-konċentrazzjonijiet tat-test
fit-tieni u t-tielet test (jekk applikabbli) għandhom jiġu aġġustati fuq il-bażi
tar-riżultati tal-konċentrazzjonijiet parentesi li ġew ittestjati inizjalment li
kkaġunaw effeett billi ntuża intervall ta' konċentrazzjoni ta' 1/2-log (eż.,
jekk it-test oriġinali ta' 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1 000 μM irriżulta
f'induzzjonijiet b'1 u 10 μM, il-konċentrazzjonijiet ittestjati fit-tieni test
għandhom ikunu 0,1, 0,3, 1, 3, 10, 30, 100 μM), sakemm ma jkunx
hemm bżonn li jintużaw konċentrazzjonijiet inqas biex jinkiesb LOEC.
Fl-aħħar każ, tal-inqas ħames konċentrazzjonijiet taħt l-inqas konċentraz
zjoni ttestjata fl-ewwel test għandhom jintużaw fit-tieni test billi tintuża
skala ta' 1/2-log. Jekk it-tieni test ma jikkonfermax l-ewwel test (jiġifieri
l-importanza statistika ma sseħħx fil-konċentrazzjoni li qabel ittestjat pożit
tiva, inkrement tal-konċentrazzjoni ta' ± 1), għandu jsir it-tielet esperiment
billi jintużaw il-kundizzjonijiet oriġinali ta' ttestjar. Riżultati ekwivoċi flewwel test jitqiesu negattivi jekk l-effett osservat ma jkunx jista' jiġi kkon
fermat fl-ebda wieħed miż-żewġ testijiet ta' wara. Riżultati ekwivoċi jitiqesu
risponsi (effett) pożittivi meta r-rispons ikun jista' jiġi kkonfermat f'talinqast testieħor fi ħdan inkrement tal-konċentrazzjoni ta' ± 1 (ara t-taqsima
55 għall-Proċedura ta' Interpretazzjoni tad-Dejta).
Tabella 7
Matriċi tad-deċiżjonijiet għal xenarji ta' eżitu possibbli
Test 1
Xenarju

Test 2

Test 3

Deċiżjoni

Deċiżjoni

Xenarju

Deċiżjoni

Xenarju

Pożittiva

Negattiv

Konferma (a)

Negattiv

Waqfa

Negattiv

Konferma (a)

Pożittiv

Irfinar (b)

Negattiv

X

Ekwivoku (c)

Irfinar (b)

Negattiv

Konferma (a)

Negattiv

X

Ekwivoku (c)

Irfinar (b)

Negattiv

Konferma (a)

Pożittiv

Ekwivoku (c)

Irfinar (b)

Pożittiv

Pożittiv

Irfinar (b)

Negattiv

X

X

X

Konferma (a)

Negattiva

Pożittiv

X
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Test 1
Xenarju

Test 2

Test 3

Deċiżjoni

Deċiżjoni

Xenarju

Deċiżjoni

Xenarju

Pożittiva

Negattiv

Konferma (a)

Pożittiv

Irfinar (b)

Pożittiv

X

Pożittiv

Irfinar (b)

Pożittiv

Waqfa

Negattiva

X

(a) Ikkonferma test preċedenti bl-użu tal-istess tifsila tal-esperiment.
(b) Erġa' ttestja l-assaġġ b'intervall ta' konċentrazzjoni ta' 1/2-log (parentesi tal-konċentrazzjoni li ttestjat notevolment differenti flesperiment preċedenti).
(c) Bidla ta' drabi f'konċentrazzjoni waħda hija b'mod sinifikatament differenti fil-livell statistiku mill-SC

Kontroll tal-Kwalità tal-Platt tat-Test
48. Minbarra l-ilħuq tal-kriterji għall-platt tal-QC, għandhom jiġu ssodisfati
kriterji oħrajn tal-kwalità li jappartjenu għal varjazzjoni aċċettabbli bejn
toqob replikati, esperimenti replikati, linearità u sensittività tas-sistemi ta'
kejl tal-ormoni, varjabbiltà bejn kejliet replikati tal-ormini tal-istess
kampjun, u rkupru tal-perċentwal ta' żidiet mal-ormoni wara estrazzjoni
tal-midjum (jekk applikabbli; ara l-Paragrafu 30 rigward ir-rekwiżiti ta'
estrazzjoni) u dawn huma pprovduti fit-Tabella 8. Id-dejta għandha tkun
taqa' fi ħdan il-meded aċċettabbli definiti għal kull parametri li għandu
jitqies għal evalwazzjoni ulterjuri. Jekk dawn il-kriterji ma jkunux issodis
fati, l-ispreadsheet għandha tinnota li l-kriterji tal-QC ma ġewx issodisfati
għall-kampjun inkwistjoni, u li l-kampjun għandu jerġa' jerġa' jiġi analizzat
jew jitneħħa mis-sett tad-dejta.

Tabella 8
Meded u/jew varjazzjoni aċċettabbli (%) għall-parametri tal-platt tat-test tal-assaġġ ta'
H295R
(LOQ: Limitu ta' Kwantifikazzjoni tas-sistema ta' mmaniġġjar tal-ormoni. CV: Koeffiċjent talvarjazzjoni; SC: Kontroll tas-Solvent; DPM: Diżintegrazzjonijiet fil-minuta)
Tqabbil Bejn

T

E2

Produzzjoni tal-ormoni bażi
f'SCs

Darbiet ikbar mil-LOQ

Esperimenti tal-Esponiment
— Fi ħdan is-CV tal-Platt
għal SCs (Toqob Replikati)

Konċentrazzjonijiet Assoluti

≤ 30 %

≤ 30 %

Esperimenti tal-Esponiment
— Bejn CV tal-Platt għal
SCs (Esperimenti Replikati)

Bidla fi Drabi Ikbar

≤ 30 %

≤ 30 %

≥ 5 darbiet iktar ≥ 2,5 darbiet
iktar

Sistema ta' Kejl tal-Ormoni Tnaqqis fi drabi identifikabbli ≥ 5 darbiet inqas ≥ 2,5 darbiet
inqas
relatat mal-SC
— Sensittività

Sistema ta' Kejl tal-Ormoni
— CV tal-Kejl Replikat
għal SCs (a)

Konċentrazzjonijiet Assoluti

Estrazzjoni tal-Midjum —
Irkupru tal-Istandard Intern
3H (Jekk Applikabbli)

DPM

(a) B'referenza għall-kejliet replikati tal-istess kampjun

≤ 25 %

≤ 25 %

≥ 65 % Nominali
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ANALIŻI U RAPPORTAR TAD-DEJTA
Analiżi tad-Dejta
49. Biex jiġu evalwati ż-żieda/it-tnaqqis relatati fi produzzjoni tal-ormoni kumi
kament alterata, ir-riżultati għandhom jiġu normalizzati għall-valur medju
tal-SC ta' kull platt tat-test, u r-riżultati espressi bħala bidliet relatati mal-SC
f'kull platt tat-test. Id-dejta kollha għandha tiġi espressa bħala devjazzjoni
standard (SD) medja ta' ± 1.

50. Dejta dwar l-ormoni mit-toqob fejn iċ-ċitotossiċità kienet inqas minn 20 %
biss għandha tkun inkluża fl-analiżi tad-dejta. Il-bidliet relatati għandhom
jiġu kkalkolati kif ġej:

Bidla Relattiva = (Konċentrazzjoni ta' ormoni f'kull toqba) ÷ (Konċentraz
zjoni medja tal-ormoni fit-toqob kollha ta' kontroll tas-solvent).

51. Jekk permezz ta' spezzjoni viżwali tat-toqba jew kif muri mill-assaġġ talvijabbiltà/ċitotossiċità deskritti fil-paragrafu 42 jidher li hemm żieda finnumru ta' ċelloli, iż-żieda apparenti trid tiġi verifikata. Jekk tiġi verifikata
żieda fin-numri taċ-ċelloli, din għandha tiġi ddikjarata fir-rapport tat-test.

52. Qabel ma jsiru analiżijiet statistiċi, għandhom jiġu evalwati s-suppożizzjo
nijiet tan-normalità u l-omoġenità tal-varjanza. In-normalità għandha tiġi
evalwata billi jintużaw plots standard tal-probabilità jew metodu statistiku
xieraq ieħor (eż., test ta' Shapiro-Wilk). Jekk normalment ma ssirx distri
buzzjoni tad-dejta (bidliet fi drabi), għandu jsir tentattiv ta' trasformazzjoni
tad-dejta biex tkun approssimata distribuzzjoni normali. Jekk normalment
issir distribuzzjoni jew tiġi approssimata distribuzzjoni normali tad-dejta, iddifferenzi bejn il-gruppi ta' konċentrazzjoni tas-sustanza kimika u l-SCs
għandhom jiġu analizzati billi jintuża test parametriku (eż., it-Test ta'
Dunnett) bil-konċentrazzjoni li hija l-varjabbli indipendenti, u r-rispons
(bidla fi drabi) il-varjabbli dipendenti. Jekk normalment id-dejta ma tiġix
distribwita, għandu jintuża test xieraq mhux parametriku (eż., it-test ta'
Kruskal Wallis, it-test Steel's Many-one rank). Id-differenzi jitqiesu sinifi
kanti f'p ≤ 0,05. L-evalwazzjonijiet statistiċi jsiru fuq il-bażi tal-valuri medji
għal kull toqba li jirrappreżentaw punti ta' dejta replikati indipendenti.
Huwa antiċipat li minħabba l-intervall kbir tad-dożi fl-ewwel test (skala
log10) f'ħafna każijiet mhuwiex ser ikun possibbli li jiġu deskritti relazzjo
nijiet ċari bejn il-konċentrazzjoni u r-rispons fejn l-ikbar żewġ dożi ser
ikunu fis-sehem lineari tal-kurva sigmojde. Għaldaqstant, għall-ewwel test
jew kwalunkwe sett ta' dejta ieħor fejn isseħħ din il-kundizzjoni (eż., fejn
ma tkun tista' tiġi stmata ebda effikaċja massima), ser jiġu applikati statistiki
varjabbli fissi tat-tip I kif deskritti iktar 'il fuq.

53. Jekk ikun hemm iktar minn żewġ punti ta' dejta fis-sehem lineari tal-kurva u
meta jkunu jistgħu jiġu kkalkolati l-effikaċji massimi — kif inhu antiċipat
għal uħud mit-tieni testijiet li jsiru billi jintuża intervall semi-log ta' konċen
trazzjonijiet ta' esponiment — għandu jintuża mudell ta' rigressjoni probit,
logit jew ieħor xieraq biex jiġu kkalkolati l-konċentrazzjonijiet effettivi (eż.,
EC50 u EC20).

54. Għandhom jiġu pprovduti riżultati kemm f'format grafiku (graffs bil-kolonni
li jirrappreżentaw l-SD medja +/- 1) u f'tabella (LOEC/NOEC, direzzjoni
tal-effett, u l-qawwa tar-rispons massimu li hija parti mis-sehem dożarispons tad-dejta) (ara l-Figura 3 għal eżempju). Valutazzjoni tad-dejta
titqies valida biss jekk tkun ġiet ibbażata fuq tal-inqas żewġ testijiet li
jkunu saru b'mod indipendenti. Esperiment jew test jitqies importanti jekk
ikun sar f'data differenti billi jintuża sett ġdid ta' soluzzjonijiet u kontrolli.
Il-medda ta' konċentrazzjoni użata fit-testijiet 2 u 3 (jekk ikun hemm
bżonnhom) tista' titfassal fuq il-bażi tar-riżultati tat-test 1 biex tiġi definita
aħjar il-medda doża-rispons li fiha l-LOEC (ara l-paragrafu 47).
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Figura 3
Eżempju tal-preżentazzjoni u l-evalwazzjoni tad-dejta miksuba matul it-twettiq tal-Assaġġ ta' H295R
f'format grafiku u tabulari.
(L-asteriski jindikaw differenzi statistikament sinifikanti mill-kontroll tas-solvent (p< 0,05). (LOEC: L-inqas
konċentrazzjoni effettiva osservata; Bidla Mass: Saħħa massima tar-rispons osservat fi kwalunkwe
konċentrazzjoni relatata mar-rispons medju tal-SC (= 1))

Sustanza Kimika

LOEC

Bidla Mass

Forskolin

0,01

0,15-il darba

Letrożol

0,001

29 darba

Proċedura ta' Interpretazzjoni tad-Dejta
55. Sustanza kimika tat-test tiġi ġġudikata pożittiva jekk l-induzzjoni bi drabi
tkun statistikament differenti (p ≤ 0,05) mill-kontroll tas-solvent f'żewġ
konċentrazzjonijiet maġenb xulxin f'tal-inqas żewġ testijiet indipendenti
(Tabella 7). Sustanza kimika tat-test tiġi ġġudikata negattiva wara żewġ
testijiet negattivi indipendenti, jew fi tliet testijiet, li jinvolvu żewġ testijiet
negattivi u test ekwivoku jew pożittiv. Jekk id-dejta ġġenerata fi tliet espe
rimenti indipendenti ma tissodisfax il-kriterji ta' deċiżjoni elenkati fitTabella 7, ir-riżultati tal-esperiment ma jkunux interpretabbli. Ir-riżultati
f'konċentrazzjonijiet li jaqbżu l-limitu tas-solubilità jew f'konċentrazzjonijiet
ċitotossiċi ma għandhomx ikunu inklużi fl-interpretazzjoni tar-riżultati.

Rapport tat-Test
56. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:

Faċilità ta' ttestjar
— Isem il-faċilità u l-post,

— Id-direttur tal-istudju u persunal ieħor u r-responsabilitajiet ta' studju
tiegħu,

— Id-dati li fihom beda u ntemm l-istudju.
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Sustanza kimika tat-test, reaġenti u kontrolli
— L-identità (isem/Nru tas-CAS kif xieraq), is-sors, in-numru tal-lott, ilpurità, il-fornitur, u l-karatterizzazzjoni tas-sustanza kimika tat-test, irreaġenti u l-kontrolli,
— L-għamla fiżika u l-proprjetajiet fiżikokimiċi rilevanti tas-sustanza
kimika tat-test,
— Il-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-metodu tal-frekwenza tat-tħejjija tassustanzi kimiċi tat-test, ir-reaġenti u l-kontrolli,
— L-istabbiltà tas-sustanza kimika tat-test.
Ċelloli
— Is-sors u t-tip ta' ċelloli,
— In-numru ta' mogħdijiet taċ-ċelloli (identifikatur tal-mogħdijiet taċċelloli) taċ-ċelloli użati fit-test,
— Deskrizzjoni tal-proċeduri għall-manutenzjoni tal-kolturi taċ-ċelloli.
Rekwiżiti ta' qabel l-ittestjar (jekk applikabbli)
— Deskrizzjoni u riżultati tat-test ta' interferenza tal-assaġġ tal-ormoni massustanza kimiċi,
— Deskrizzjoni u riżultati tal-kejliet tal-effiċjenza tal-estrazzjoni tal-ormoni,
— Il-kurvi standard u ta' kalibrazzjoni għall-assaġġi analitiċi li għandom
ikunu inklużi,
— Il-limiti ta' identifikazzjoni għall-assaġġi analitiċi magħżulin,
Kundizzjonijiet tat-test
— Il-kompożizzjoni tal-midjums,
— Il-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test,
— Id-densità taċ-ċelloli (konċentrazzjonijiet stmati jew imkejlin taċ-ċelloli
wara 24 u 48 siegħa),
— Is-solubilità tas-sustanza kimika tat-test (limitu tas-solubilità, jekk deter
minat),
— Il-ħin u l-kundizzjonijiet ta' inkubazzjoni.
Riżultati tat-test
— Dejta mhux ipproċessata għal kull toqba għal kontrolli u sustanzi kimiċi
tat-test–kull kejl replikat fil-forma ta' dejta oriġinali pprovduta mill-istru
ment użat biex titkejjel il-produzzjoni tal-ormoni (eż., OD, unitajiet talfluworexxenza, DPM, eċċ.),
— Il-validazzjoni tan-normalità jew l-ispjegazzjoni tat-trasformazzjoni taddejta;
— Ir-risponsi medji +/- 1 SD għal kull toqba mkejla,
— Dejta dwar iċ-ċitotossiċità (konċentrazzjonijiet tat-test li kkaġunaw ċito
tossiċità),
— Konferma li ġew issodisfati r-rekwiżiti tal-QC,
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— Il-bidla relattiva mqabla mal-kontroll tas-solventi kkoreġut għaċ-ċitotos
siċità,
— Graff bil-kolonni li juri relattiv (bidla ta' drabi) f'kul konċentrazzjoni,
SD u sinifikanza statistika kif spjegat fil-paragrafu 49-54.
Interpretazzjoni tad-dejta
— Applikazzjoni tal-proċedura ta' interpretazzjoni tad-dejta għar-riżultati u
diskussjoni tas-sejbiet,
Diskussjoni
— Hemm xi indikazzjoni mill-istudju dwar il-possibilità li d-dejta dwar
T/E2 tista' tkun influwenzata minn effetti indiretti fuq il-mogħdijiet
glukokortikojdi u mineralikortikojdi?
Konklużjonijiet
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Appendiċi
DEFINIZZJONIJIET:
Konfluwenza tirreferi għall-kopertura jew il-proliferazzjoni li ċ-ċelloli jitħallew
jagħmlu tul jew fi ħdan il-midjum tal-koltura.
Sustanza kimika tfisser sustanza jew taħlita.
CV tirreferi għall-koeffiċjent tal-varjazzjoni, u hija definita bħala l-proporzjon
tad-devjazzjoni standard ta' distribuzzjoni għall-medja aritmetiku tagħha.
CYP tirreferi għall-monoossiġenasi taċ-ċitokroma P450, familja ta' ġeni u lenżimi prodotti minnhom li huma involuti fl-iskattar ta' firxa wiesgħa ta' reaz
zjonijiet bijokimiċi inklużi s-sinteżi u l-metaboliżmu tal-ormoni sterojdi.
DPM hija diżintegrazzjoni fil-minuta. Hija n-numru ta' atomi fi kwantità parti
kolari ta' materjal radjuattiv li huwa identifikat li ntilef f'minuta.
E2 hija 17β-estradjol, l-iktar estroġen importanti fis-sistemi tal-mammiferi.
Ċelloli H295R huma ċelloli adrenokarċinoma tal-bniedem li għandhom il-karat
teristiċi fiżjoloġiċi ta' ċelloli adrenali tal-fetu tal-bniedem mhux differenzjati
b'mod żonali u li jresprimu l-enżimi kollha tal-mogħdija tal-isterojdoġenesi.
Huma disponibbli mill-ATCC.
Midjum tal-iffriżar jintuża biex jiġu ffriżati u jinħażnu ċelloli ffriżati. Jikkonsisti
f'midjum tal-ħżin flimkien ma' BD NuSerum u dimetil sulfossidu.
Medda Lineari hija l-medda fi ħdan il-kurva standard għal sistema ta' kejl talormoni li fiha r-riżultati jkunu proporzjonati għall-konċentrazzjoni tal-analit
preżenti fil-kampjun.
LOQ tfisser “Limitu ta' Kwantifikazzjoni”, u hija l-inqas kwantità ta' sustanza
kimika li tista' tiġi distinta min-nuqqas ta' dik is-sustanza kimika (valur vojt) fi
ħdan limitu ta' kunfidenza ddikjarat. Għall-fini ta' dan il-metodu, l-LOQ tipika
ment hija definita mill-manifattur tas-sistemi tat-test jekk ma jkunx speċifikat
b'mod differenti.
LOEC l-Inqas Konċentrazzjoni b'Effett Osservata, l-inqas livell ta' konċentraz
zjoni li fih ir-rispons tal-assaġġ ikun statistikament differenti minn dak talkontroll tas-solvent.
NOEC hija l-Konċentrazzjoni bl-Ebda Effett Osservat, li hija l-ogħla konċentraz
zjoni ttestjata jekk l-assaġġ ma jipprovdix rispons pożittiv.
Mogħdija hija n-numru ta' drabi li ċ-ċelloli jinqasmu wara t-tnedija ta' koltura
minn ħażna. Il-mogħdija inizjali li nbdiet mill-ħażna ffriżata hija assenjata nnumru wieħed (1). Iċ-ċelloli li nqasmu darba jiġu mmarkati mogħdija 2, eċċ.
PBS hija s-salmastru bafer fosfat ta' Dulbecco.
Kontroll tal-Kwalità, imqassra QC, tirreferi għall-kejliet meħtieġa biex tiġi
żgurata dejta valida.
Platt ta' kontroll tal-kwalità huwa platt b'24 toqba li fih żewġ konċentrazzjo
nijiet tal-kontrolli pożittivi u negattivi biex tiġi ssorveljata l-prestazzjoni ta' lott
ġdid ta' ċelloli jew biex jiġu pprovduti l-kontrolli pożittivi għall-assaġġ meta jiġu
ttestjati sustanzi kimiċi.
Test huwa esperiment indipendenti kkaratterizzat minn sett ġdid ta' soluzzjonijiet
u kontrolli.
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Midjum tal-ħżin huwa l-bażi għall-preparazzjoni ta' reaġenti oħrajn. Jikkonsisti
f'taħlita 1:1 ta' Dulbecco's Modified Eagle's Medium u t-taħlita tan-Nutrijenti F12 ta' Ham (DMEM/F12) f'bafer ta' 15 mM HEPES bla fenol aħmar jew bikar
bonat tas-sodju. Il-bikarbonat tas-sodju jiżdied bħala l-bafer, ara l-Appendiċi II
tar-rapport ta' validazzjoni (4).
Midjum supplimentat jikkonsisti f'midjum tal-ħżin flimkien ma' BD Nu-Serum
u taħlita primjum ITS+, ara l-Appendiċi II tar-rapport ta' validazzjoni (4).
Sterojdoġenesi hija l-mogħdija sintetika li twassal mill-kolesterol għad-diversi
ormoni sterojdi. Bosta intermedjati fil-mogħdija tas-sinteżi tal-isterojdi bħal
proġestron u testosteron huma ormoni importanti meta waħedhom iżda jservu
wkoll ta' prekursuri għal ormoni lil hinn fil-mogħdija sintetika.
T tfisser testosteron, wieħed mill-iktar żewġ androġeni importanti fis-sistemi
mammiferi.
Sustanza kimika tat-test hija kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata billi ntuża
dan il-metodu ta' ttestjar.
Platt tat-test huwa l-platt li fih iċ-ċelloli H295R jiġu esposti għal sustanzi kimiċi
tat-test. Il-platti tat-test fihom il-kontroll tas-solvent u s-sustanza kimika tat-test
f'seba' livelli ta' konċentrazzjoni fi triplikat.
Tripsina 1X hija soluzzjoni dilwita tat-tripsina tal-enżima, proteasi tas-serina
pankreatika, użata biex tillaxka ċ-ċelloli minn platt ta' koltivazzjoni taċ-ċelloli,
ara l-Appendiċi III tar-rapport ta' validazzjoni (4).
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B.58. ASSAĠĠI TAL-MUTAZZJONI TAL-ĠENI SOMATIĊI U TAĊĊELLOLI TAL-ĠERMI TA' RODITURI TRANSĠENIĊI
INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-Linja Gwida tal-OECD
dwar it-Testijiet (TG) Nru 488 (2013). Il-metodi ta' ttestjar tal-UE huma
disponibbi għal firxa wiesgħa ta' assaġġi tal-mutazzjoni in vitro li kapaċi
jidentifikaw mutazzjonijiet fil-kromożomi u/jew fil-ġeni. Hemm metodi ta'
ttestjar għal punti aħħarin in vivo (jiġifieri aberrazzjonijiet tal-kromożomi u
sinteżi mhux skedata tad-DNA); madankollu, dawn ma jkejlux il-mutazzjo
nijiet tal-ġeni. Assaġġi tal-mutazzjoni ta' Rodituri Transġeniċi (TGR) jisso
disfaw il-bżonn ta' testijiet in vivo prattiċi u disponibbli b'mod komuni għal
mutazzjonijiet ta' ġeni.

2.

L-assaġġi tal-mutazzjoni ta' TGR ġew analizzati b'mod estensiv (24)(33).
Jużaw firien u ġrieden transġeniċi li fihom bosta kopji ta' vetturi plażmidi
integrati b'mod kromożomali jew phage shuttle. It-transġeni fihom ġeni
rapportaturi għall-identifikazzjoni ta' bosta tipi ta' mutazzjonijiet ikkaġunati
in vivo mis-sustanzi kimiċi tat-test.

3.

Mutazzjonijiet li jfeġġu f'roditur jingħataw punteġġ billi jiġi rkuprat it-trans
ġene u jiġi analizzat il-fenotip tal-ġene rapportatur f'ospitant batterjali defiċ
jenti għall-ġene rapportatur. L-assaġġi tal-mutazzjoni tal-ġeni ta' TGR ikejlu
mutazzjonijiet ikkaġunati f'ġeni ġenetikament newtrali rkuprati minn pratti
kament kwalunkwe tessut tar-roditur. Għalhekk, dawn l-assaġġi jgħelbu
ħafna mil-limitazzjonijiet eżistenti assoċjati mal-istudju ta' mutazzjoni talġeni in vivo f'ġeni endoġeni (eż. tessuti limitati xierqa għal analiżi, għażla
negattiva/pożittiva kontra mutazzjonijiet).

4.

Il-piż tal-evidenza jissuġġerixxi li t-transġeni jwieġbu għall-mutaġeni b'mod
simili għal ġeni endoġeni, speċjalment fir-rigward tal-identifikazzjoni ta'
sostituzzjonijiet ta' pari bażi, mutazzjonijiet fil-bidla tal-qafas, u tħassiriet
u tidħiliet żgħar(24).

5.

Il-Workshops Internazzjonali dwar l-Ittestjar tal-Ġenotossiċità (IWGT)
approvaw l-inklużjoni tal-assaġġi tal-mutazzjoni tal-ġeni ta' TGR għall-iden
tifikazzjoni in vivo ta' mutazzjonijiet fil-ġeni, u rrakkomandaw protokoll
għall-implimentazzjoni tagħhom (15)(29). Dan il-metodu ta' ttestjar huwa
bbażat fuq dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Analiżi ulterjuri li ssostni l-użu ta'
dan il-protokoll tista' tinkiseb f'(16).

6.

Huwa anċipat li fil-ġejjieni jista' jkun possibbli li assaġġ tal-mutazzjoni talġeni ta' TGR jingħaqad ma' studju tat-tossiċità tad-doża ripetuta (Kapitolu
B.7 ta' dan l-Anness). Madankollu, hemm bżonn ta' dejta biex jiġi żgurat li
s-sensittività tal-assaġġi tal-mutazzjoni tal-ġeni ta' TGR mhijiex affettwata
mill-perjodu iqsar ta' żmien ta' jum bejn tmiem il-perjodu ta' għoti u l-ħin
tal-kampjunar, kif użat fl-istudju tat-tossikoloġija b'doża ripetuta, imqabbel
mat-3 ijiem użati fl-assaġġi tal-mutazzjoni tal-ġeni ta' TGR. Hemm bżonn
dejta wkoll biex tindika li l-prestazzjoni tal-assaġġ b'doża ripetuta mhijiex
affettwata b'mod avvers billi ntużat razza ta' rodituri transġeniċi minflok
razez ta' rodituri tradizzjonali. Meta din id-dejta tkun disponibbli, dan ilmetodu ta' ttestjar ser jiġi aġġornat.

7.

Id-definizzjonijiet tat-termini ewlenin huma stabbiliti fl-Appendiċi.
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KUNSIDERAZZJONIJIET INIZJALI
8.

L-assaġġi tal-mutazzjoni tal-ġeni ta' TGR li għalihom hemm disponibbli
biżżejjed dejta biex issostni l-użu tagħhom f'dan il-metodu ta' ttestjar
huma: ġurdien batterjofago lacZ (Muta™Mouse); ġurdien plażmidu lacZ;
ġurdien u far gpt delta (gpt u Spi–); ġurdien u far lacI (Big Blue®), kif isiru
f'kundizzjonijiet standard. Barra minn hekk, l-assaġġ ta' għażla pożittiva cII
jista' jintuża għall-evalwazzjoni ta' mutazzjonijiet fil-mudelli Big Blue® u
Muta™Mouse. Normalment, il-mutaġenesi fil-mudelli ta' TGR tiġi vvalutata
bħala frekwenza tal-mutanti; madankollu, jekk ikun hemm bżonn, analiżi
molekolari tal-mutazzjonijiet tista' tipprovdi iktar informazzjoni (ara l-para
grafu 24).

9.

Dawn it-testijiet ta' mutazzjoni tal-ġeni in vivo fuq rodituri huma speċjal
ment rilevanti għall-valutazzjoni tal-periklu mutaġeniku peress li r-risponsi
tal-assaġġi huma dipendenti fuq metaboliżmu in vivo, farmakokinetika,
proċessi ta' tiswija tad-DNA, u sinteżi tat-transleżjoni tad-DNA, għad li
dawn jistgħu jvarjaw bejn l-ispeċi, bejn it-tessuti u bejn it-tipi ta' ħsara
fid-DNA. Assaġġ in vivo għal mutazzjonijiet tal-ġeni huwa utli għal inves
tigazzjoni ulterjuri ta' effett mutaġeniku identifikat minn sistema in vitro, u
bħala segwitu għar-riżultati tat-testijiet billi jintużaw punti aħħarin in vivo
oħrajn (24). Minbarra li hija assoċjata b'mod kawżali mal-induzzjoni talkanċer, il-mutazzjoni tal-ġeni hija punt aħħari rilevanti għat-tbassir ta' mard
mhux kanċeruż ibbażat fuq mutazzjoni f'tessuti somatiċi (12)(13) kif ukoll
mard trasmess permezz tal-linja ġerminali.

10. Jekk hemm evidenza li s-sustanza kimika tat-test, jew metabolita rilevanti,
ma hi ser tilħaq ebda tessut ta' interess, ma jkunx xieraq li jsir assaġġ talmutazzjoni tal-ġeni ta' TGR.

IL-PRINĊIPJU TAT-TEST
11. Fl-assaġġi deskritti fil-paragrafu 8, il-ġene fil-mira huwa ta' oriġini batterjali
jew batterjofaga, u l-mezz ta' rkupru mid-DNA ġenomika tar-rodituri huwa
permezz ta' inkorproazzjoni tat-transġene f'vettur batterjofagu λ jew vettur
shuttle plażmid. Il-proċedura tinvolvi l-estrazzjoni tad-DNA ġenomiku mittessut ta' interess tar-rodituri, l-ipproċessar in vitro tad-DNA ġenomiku
(jiġifieri l-imballaġġ ta' vetturi λ, jew il-ligazzjoni u l-elettroporazzjoni ta'
plażmidi għall-irkupru tal-vettur shuttle), u l-identifikazzjoni sussegwenti ta'
mutazzjonijiet f'ospitanti batterjali f'kundizzjonijiet xierqa. L-assaġġi
jħaddmu transġeni newtrali li malajr jistgħu jiġu rkuprati minn ħafna mittessuti.

12. L-esperiment bażiku tal-mutazzjoni tal-ġeni ta' TGR jinvolvi kura tar-roditur
b'sustanza kimika fuq perjodu ta' żmien. Is-sustanzi kimiċi jistgħu jingħtaw
permezz ta' kwalunkwe rotta xierqa, inkluża impjantazzjoni (eż. ittestjar ta'
apparat mediku). Il-perjodu totali li matulu annimali jingħata d-doża
jissejjaħ il-perjodu tal-għoti. L-għoti normalment ikun segwit minn perjodu
ta' żmien, qabel is-sagrifiċċju, li matulu s-sustanza kimika ma tingħatax u li
matulu l-leżjonijiet tad-DNA mhux imsewwijin jiġu fissati f'mutazzjonijiet
stabbli. Fit-tagħrif, dan il-perjodu ssejjaħ b'modi oħrajn bħala l-ħin ta' mani
festazzjoni, il-ħin ta' fissazzjoni jew il-ħin ta' espressjoni; tmiem dan ilperjodu huwa ħin il-kampjunar (15)(29). Wara li l-annimal jiġi sagrifikat,
id-DNA ġenomiku jiġi iżolat mit-tessut(i) ta' interess u jiġi purifikat.
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13. Id-dejta għal tessut wieħed għal kull annimal minn imballaġġi/ligazzjonijiet
diversi normalment tiġi aggregata, u l-frekwenza tal-mutanti ġeneralment
tiġi evalwata billi jintużaw total ta' bejn 105 u 107 unità li jifformaw plakka
jew kolonja. Meta jintużaw metodi tal-għażla pożittiva, l-unitajiet totali li
jifformaw plakka jiġu determinat b'sett separat ta' platti mhux selettivi.

14. Il-metodi tal-għażla pożittiva ġew żviluppati biex titħaffef l-identifikazzjoni
tal-mutazzjonijiet kemm fil-ġene gpt [ġurdien u far gpt delta, fenotip gpt–
(20)(22)(28)] kif ukoll il-ġene lacZ [Muta™Mouse jew ġurdien plażmidu
lacZ (3)(10)(11)(30)]; filwaqt li l-mutazzjonijiet tal-ġeni lacI f'annimali Big
Blue® jiġu identifikati permezz ta' metodu mhux selettiv li jidentifika
mutanti permezz tal-ġenerazzjoni ta' plakek ikkuluriti (koħol). Il-metodolo
ġija tal-għażla pożittiva hija fis-seħħ ukoll sabiex tidentifika mutazzjonijiet
tal-punt li jfeġġu fil-ġene cII tal-vettur shuttle batterjofago λ [ġurdien jew
far Big Blue®, u Muta™Mouse (17)] u mutazzjonijiet imħassrin fil-ġeni λ
red u gam [għażla ta' Spi — fil-ġurdien u l-far gpt delta (21)(22)(28)]. Ilfrekwenza tal-mutanti tiġi kkalkolata billi jinqasam in-numru ta' plakek/
plażmidi li fihom mutazzjonijiet fit-transġene bin-numru totali ta' plakek/
plażmidi rkuprati mill-istess kampjun ta' DNA. Fl-istudji ta' mutazzjoni talġeni tad-DNA, il-frekwenza tal-mutanti hija l-parametru rrapportat. Barra
minn hekk, frekwenza tal-mutazzjoni tista' tiġi ddeterminata bħala l-frazzjon
taċ-ċelloli li jġorru mutazzjonijiet indipendenti; dan il-kalkolu jeħtieġ
korrezzjoni għal espansjoni klonika permezz ta' sekwenzjar tal-mutanti
rkuprati(24).

15. Il-mutazzjonijiet punteġġati fl-assaġġi tal-mutazzjoni tal-punt lacI, lacZ, cII
u gpt jikkonsistu primarjament f'mutazzjonijiet tas-sostituzzjoni tal-pari bażi,
mutazzjonijiet ta' bidla fil-qafas u tidħiliet/tħassiriet żgħar. Is-sehem relattiv
ta' dawn it-tipi ta' mutazzjoni fost mutazzjonijiet spontanji huwa simili għal
dak li deher fil-ġene endoġenu Hprt. Tħassiriet kbar jinqabdu biss bl-għażla
Spi— u l-assaġġi plażmidi lacZ (24). Il-mutazzjonijiet ta' interess huma
mutazzjonijiet in vivo li jfeġġu fil-ġurdien jew fil-far. Mutazzjonijiet in
vivo u ex vivo, li jistgħu jfeġġu matul l-irkupru, ir-replikazzjoni jew ittiswija tal-fago/plażmidi huma relattivament rari, u f'xi sistemi jistgħu
jkunu identifikati b'mod speċifiku, jew esklużi mis-sistema tal-għażla pożit
tiva/tal-ospitant batterjali.

DESKRIZZJONI TAL-METODU
Preparazzjonijiet
Għażla tal-ispeċi ta' annimali
16. Bħalissa hemm disponibbli firxa ta' mudelli ta' identifikazzjoni tal-mutaz
zjoni tal-ġeni ta' ġrieden transġeniċi, u dawn is-sistemi ntużaw b'mod iktar
mifrux minn mudelli ta' firien transġeniċi. Jekk jidher ċar li l-far huwa
mudell iktar xieraq mill-ġurdien (eż. meta ssir investigazzjoni tal-mekka
niżmu ta' karċinoġenesi għal tumur li jidher biss f'firien, biex issir korrelaz
zjoni ma' studju dwar it-tossiċità fil-firien, jew jekk ikun magħruf li lmetaboliżmu tal-far huwa jirrappreżenta aħjar il-metaboliżmu tal-bniedem),
għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' mudelli tal-far transġeniku.

Kundizzjonijiet tal-post tat-trobbija u tal-għalf
17. Idealment, it-temperatura fil-kamra tal-annimali tal-esperimenti għandha
tkun ta' 22 °C (± 3 °C). Għad li l-umdità relattiva għandha tkun tal-inqas
30 % u idealment ma taqbiżx is-70 % ħlief matul it-tindif tal-kamra, l-għan
għandu jkun li tinżamm umdità relattiva ta' 50-60 %. Id-dawl għandu jkun
artifiċjali, u b'sekwenza ta' kuljum ta' 12-il siegħa dawl, segwiti minn 12-il
siegħa dlam. Għall-għalf, jistgħu jintużaw dieti konvenzjonali tal-laboratorju
bi provvista illimitata ta' ilma tajjeb għax-xorb. L-għażla tad-dieta tista' tkun
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influwenzata mill-bżonn li tiġi żgurata taħlita xierqa ta' sustanza kimika tattest meta tingħata minn din ir-rotta. L-annimali għandhom jitrabbew fi
gruppi żgħar (mhux iktar minn ħamsa) tal-istess sess jekk ma tkun misten
nija ebda mġiba aggressiva. L-annimali jistgħu jitrabbew waħedhom jekk
dan ikun xjentifikament iġġustifikat.

Preparazzjoni tal-annimali
18. Annimali żgħażagħ b'saħħithom li laħqu l-maturità sesswali (għalqu 8-12-il
ġimgħa fil-bidu tal-kura) jiġu assenjati b'mod aleatorju fil-gruppi ta' kontroll
u tal-kura. L-annimali jiġu identifikati b'mod uniku. L-annimali jiġu akkli
matizzati għall-kundizzjonijiet tal-laboratorju għal tal-inqas ħamest ijiem. Ilgaġeġ għandhom jiġu rranġati b'tali mod li l-effetti possibbli dovuti għattqegħid tal-gaġġa jiġu minimizzati. Fil-bidu tal-istudju, il-varjazzjoni fil-piż
tal-annimali għandha tkun minima u ma taqbiżx ± 20 % tal-piż medju ta'
kull sess.

Preparazzjoni tad-dożi
19. Is-sustanzi kimiċi solidi tat-test għandhom jinħallu jew jiġu sospiżi f'sol
venti jew veikoli xierqa jew jitħalltu f'dieta jew ilma tajjeb għax-xorb qabel
id-dożaġġ tal-annimali. Is-sustanzi kimiċi likwidi tat-test jistgħu jiġu dożati
direttament jew jiġu dilwiti qabel id-dożaġġ. Għal esponimenti bit-teħid
man-nifs, is-sustanzi kimiċi tat-test jistgħu jingħataw bħala gass, fwar jew
aerosol solidu/likwidu, skont il-proprjetajiet fiżjokimiċi tagħhom.
Għandhom jintużaw preparazzjonijiet friski tas-sustanza kimika tat-test
sakemm id-dejta dwar l-istabbiltà maturix l-aċċettabbiltà tal-ħżin.

Kundizzjonijiet tat-test
Solvent/veikolu
20. Is-solvent/il-veikolu ma għandhomx jipproduċu effetti tossiċi fil-volumi taddoża użati, u ma għandhomx ikunu ssuspettati b'reazzjoni kimika massustanza kimika tat-test. Jekk jintużaw solventi/veikoli oħrajn li mhumiex
magħrufin sew, l-inklużjoni tagħhom għandha tkun sostnuta permezz ta'
dejta ta' referenza li tindika l-kompatibbiltà tagħhom. Huwa rakkomandat
li, fejn jista' jkun, l-ewwel jiġi kkkunsidrat l-użu ta' solvent/veikolu
milwiem.

Kontrolli Pożittivi
21. Normalment għandhom jintużaw annimali konkurrenti bil-kontroll pożittiv.
Madankollu, għal laboratorji li wrew kompetenza (ara l-paragrafu 23) u li
użaw dawn l-assaġġi spiss, DNA minn annimali preċedenti kkurati bilkontroll pożittiv jista' jkun inkluż ma' kull studju bħala konferma tassuċċess tal-metodu. It-tali DNA mill-esperimenti fl-imgħoddi għandu
jinkiseb mill-istess speċi u tessuti ta' interess, u jinħażen kif xieraq (ara lparagrafu 36). Meta jintużaw kontrolli pożittivi konkurrenti, m'hemmx
bżonn li jingħataw mill-istess rotta bħas-sustanza kimika tat-test; madan
kollu, il-kontrolli pożittivi għandhom ikunu magħrufin li jinduċu mutazzjo
nijiet f'tessut wieħed jew iktar ta' interess għas-sustanza kimika tat-test. Iddożi tas-sustanzi kimiċi tal-kontroll pożittiv għandhom jingħażlu sabiex
jipproduċu effetti dgħajfin jew moderati li b'mod kritiku jivvalutaw il-pres
tazzjoni u s-sensittività tal-assaġġ. Fit-Tabella 1 hemm inklużi eżempji ta'
sustanzi kimiċi tal-kontroll pożittiv u uħud mit-tessuti fil-mira tagħhom.
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Tabella 1
Eżempji ta' sustanzi kimiċi tal-kontroll pożittiv u uħud mit-tessuti fil-mira tagħhom
Sustanza kimika tal-kontroll
pożittiv u Nru tas-CAS

Isem EINECS u Nru talEINECS

Tessut fil-Mira tal-Mutazzjoni
Karatteristiċi
Far

Ġurdien

N-Ethyl-N-nitrosourea
[Nru tas-CAS 759-73-9]

N-Ethyl-N-nitro
sourea
[212-072-2]

Mutaġen li jaġixxi
dirett

Etil carbamate (uretan)
[CAS no. 51-79-6]

Uretan
[200-123-1]

Mutaġen, jeħtieġ
metaboliżmu iżda
jipproduċi
biss
effetti dgħajfin

2,4-Djaminotoluen
[Nru tas-CAS 95-80-7]

4-Metil-m-fenilened
jamin
[202-453-1]

Mutaġen, jeħtieġ
metaboliżmu,
pożittiv ukoll flassaġġ Spi-

Fwied

Fwied

Benżo[a]piren
[Nru tas-CAS 50-32-8]

Benżo[def]krisen
[200-028-5]

Mutaġen, jeħtieġ
metaboliżmu

Fwied,
omenta,

Mudullun tal-għadam,
sider, kolon, prestonku,
stonku
glandolari,
qalb, fwied, pulmun,
ċelloli ġerminali talirġiel

Fwied,
pulmin

Mudullun tal-għadam,
kolon, epitelju kolo
niku, intestin, fwied,
pulmun, milsa, kilwa,
ċelloli granulosi talovarji, ċelloli ġerminali
tal-irġiel
Mudullun tal-għadam,
prestonku,
intestin
żgħir, fwied, pulmun,
milsa

Kontrolli negattivi
22. Il-kontrolli negattivi, ikkurati b'solvent jew veikolu waħdu, u nkella kkurati
bl-istess mod bħall-gruppi tal-kura, għandhom ikunu inklużi għal kull ħin
tal-kampjunar. Fin-nuqqas ta' dejta tal-kontroll storika jew ippubblikata li
turi li ma kien indott ebda effett ta' tħassir jew mutaġeniku mis-solvent/vei
kolu magħżul, il-kontrolli mhux ikkurati għandhom ikunu inklużi wkoll
għal kull ħin tal-kampjunar sabiex tiġi stabbilita aċċettabbiltà tal-kontroll
tal-veikolu.

Verifika tal-profiċjenza tal-laboratorju
23. Il-kompetenza f'dawn l-assaġġi għandha tiġi stabbilita billi tintwera l-ħila ta'
riproduzzjoni tar-riżultati mistennija minn dejta ppubblikata (24) għal: 1)
frekwenzi tal-mutanti b'sustanzi kimiċi tal-kontroll pożittiv (inklużi risponsi
dgħajfin) bħal dawk elenkati fit-Tabella 1, nonmutaġeni, u kontrolli talveikolu; u 2) irkupru tat-transġene minn DNA ġenomiku (eż. effiċjenza
fl-imballaġġ).

Sekwenzjar tal-mutanti
24. Għal applikazzjonijiet regolatorji, is-sekwenzjar tad-DNA tal-mutanti
mhuwiex meħtieġ, b'mod partikolari meta jinkiseb riżultat ċar pożittiv jew
negattiv. Madankollu, id-dejta tas-sekwejzjar tista' tkun utli meta tkun osser
vata varjazzjoni għolja bejn l-individwi. F'dawn il-każijiet, is-sekwenzjar
jista' jintuża biex jitwarrbu l-possibilitajiet ta' jackpots jew avvenimenti
klonali billi jiġi identifikat is-sehem ta' mutanti uniċi minn tessut partikolari.
Sekwenzjar għal madwar 10 minuti għal kull tessut għal kull annimal
għandu jkun biżżejjed għad-determinazzjoni sempliċi ta' jekk il-mutanti
klonali jikkontribwixxux għall-frekwenza tal-mutanti; is-sekwenzjar ta'
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ammont li jasal sa 25 mutant jista' jkun meħtieġ biex tiġi korretta b'mod
matematiku l-frekwenza tal-mutanti għall-klonalità. Is-sekwenzjar talmutanti jista' jiġi kkunsidrat ukoll meta jinstabu żidiet żgħar fil-frekwenza
tal-mutanti (jiġifieri kemm jinqabżu l-valuri tal-kontroll mhux ikkurat).
Differenzi fl-ispettru tal-mutanti bejn il-kolonji tal-muatnti minn annimali
kkurati u mhux ikkurati jistgħu jsostnu effett mutaġeniku (29). Barra minn
hekk, l-ispettri ta' mutazzjoni jistgħu jkunu utli għall-iżvilupp ta' ipoteżijiet
mekkanistiċi. Meta s-sekwenzjar ikun ser jiġi inkluż bħala parti mill-proto
koll tal-istudju, għandha tingħata attenzjoni speċjali fit-tfassil tat-tali studji,
b'mod partikolari fir-rigward tan-numru ta' mutanti sekwenzjati għal kull
kampjun, biex tinkiseb biżżejjed saħħa skont il-mudell statistiku użat (ara
l-paragrafu 43).

PROĊEDURA
In-Numru u s-Sess tal-Annimali
25. In-numru ta' annimali għal kull grupp għandu jkun determinat minn qabel
biex ikun biżżejjed ħalli jipprovdi s-saħħa statistika meħtieġa biex tal-inqas
jiġi identifikat irdoppjar fil-frekwenza tal-mutanti. Id-daqsijiet tal-grupp ser
ikunu jikkonsistu f'minimu ta' ħames annimali; madankollu, jekk is-saħħa
statistika ma tkunx biżżejjed, in-numru ta' annimali għandu jiżdied kif
meħtieġ. Normalment għandhom jintużaw annimali rġiel. Jista' jkun
hemm każijiet li fihom l-ittestjar ta' nisa biss ikun iġġustifikat; pereżempju,
meta jiġu ttestjati mediċini speċifiċi għal nisa bnedmin, jew meta jiġi inves
tigat il-metaboliżmu speċifiku għan-nisa. Jekk ikun hemm biżżejjed diffe
renzi bejn is-sessi f'termini ta' tossiċità jew metaboliżmu, f'dak il-każ ikun
hemm bżonn kemm ta' rġiel kif ukoll ta' nisa.

Il-Perjodu tal-Għoti
26. Fuq il-bażi tal-osservazzjonijiet li l-mutazzjonijiet jakkumulaw ma' kull
kura, hemm bżonn ta' skeda b'dożaġġ ripetut, b'kuri ta' kuljum għal perjodu
ta' 28 jum. Ġeneralment dan jitqies li huwa aċċettabbli kemm għall-produz
zjoni ta' akkumulazzjoni suffiċjenti ta' mutazzjonijiet minn mutaġeni
dgħajfin, kif ukoll għall-għoti ta' żmien adegwat għall-esponiment sabiex
jiġu identifikati mutazzjonijiet f'organi bi proliferazzjoni baxxa. Skedi alter
nattivi tal-kura jistgħu jkunu xierqa għal ċerti evalwazzjonijiet, u dawn liskedi tad-dożaġġ alternattivi għandhom ikunu ġġustifikati xjentifikament
fil-protokoll. Il-kuri ma għandhomx ikunu iqsar miż-żmien meħtieġ għallinduzzjoni sħiħa tal-enżimi metabolizzanti rilevanti kollha, u kuri iqsar
jistgħu jkunu jeħtieġu l-użu ta' bosta żminijiet tal-kampjunar li jkunu xierqa
għal organi b'rati differenti ta' proliferazzjoni. Xorta waħda dejjem għandha
tintuża l-informazzjoni kollha disponibbli (eż. dwar it-tossiċità ġenerali jew
il-metaboliżmu u l-farmakokinetika) meta jiġi ġġustifikat protokoll, speċjal
ment meta jkun hemm devjazzjoni mir-rakkomandazzjonijiet standard ta'
hawn fuq. Filwaqt li jistgħu jżidu s-sensittività, durati tal-kura itwal minn
8 ġimgħat għandhom jiġu spjegati b'mod ċar u ġġustifikati, peress li żmini
jiet itwal tal-kura jistgħu jipproduċu żieda apparenti fil-frekwenza talmutanti permezz ta' espansjoni klonali (29).

Livelli tad-Doża
27. Il-livelli tad-doża għandhom ikunu bbażati fuq ir-riżultati ta' studju ta'
sejbien tal-medda tad-doża li jkejjel it-tossiċità ġenerali li ngħatat mill-istess
rotta ta' esponiment, jew fuq ir-riżultati ta' studji preżistenti dwar it-tossiċità
sottoakuta. Jistgħu jintużaw annimali mhux transġeniċi tal-istess razza ta'
rodituri għad-determinazzjoni tal-meded tad-doża. Fit-test ewlieni, sabiex
tinkiseb informazzjoni dwar ir-rispons għad-doża, studju sħiħ għandu jink
ludi grupp tal-kontroll negattiv (ara l-paragrafu 22) u tal-inqas tliet livelli
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tad-doża b'intervalli xierqa, ħlief meta tkun intużat id-doża limitu (ara lparagrafu 28). L-ogħla doża għandha tkun id-Doża Massima Tollerata
(MTD). L-MTD hija definita bħala d-doża li tipproduċi sinjali ta' tossiċità
b'tali mod li livelli ogħla tad-doża, fuq il-bażi tal-istess skeda tad-dożaġġ,
jipproduċu letalità. Is-sustanzi kimiċi b'attivitajiet bijoloġiċi speċifiċi f'dożi
mhux tossiċi baxxi (bħal ormoni u mitoġeni), u sustanzi kimiċi li jesibixxu
saturazzjoni ta' proprjetajiet tossikokinetiċi jistgħu jkunu eċċezzjonijiet
għall-kriterji ta' tfassil tad-dożi u għandhom jiġu evalwati fuq bażi ta' każ
b'każ. Il-livelli tad-doża użati għandhom ikopru medda mill-massimu sa
tossiċità baxxa jew ineżistenti.

Test tal-limitu
28. Jekk esperimenti dwar is-sejbien tal-medda tad-doża, jew dejta eżistenti
minn razez ta' rodituri relatati, jindikaw li skeda tal-kura ta' tal-inqas iddoża limitu (ara iktar 'l isfel) ma tipproduċi ebda effetti tossiċi osservabbli,
u jekk ma tkunx mistennija ġenotossiċità fuq il-bażi ta' dejta minn sustanzi
kliniċi strutturalment relatati, f'dak il-każ jista' ma jitqiesx li hemm bżonn ta'
studju sħiħ billi jintużaw tliet livelli tad-doża. Għal perjodu tal-għoti ta' 28
jum (jiġifieri 28 kura ta' kuljum), id-doża limitu hija ta' 1 000 mg/kg piż talġisem/jum. Għal perjodi tal-għoti ta' 14-il jum jew inqas, id-doża limitu hija
ta' 2 000 mg/kg/piż tal-ġisem/jum (l-iskedi tad-dożaġġ li jvarjaw minn 28
kura ta' kuljum għandhom jiġu ġġustifikati b'mod xjentifiku fil-protokoll;
ara l-paragrafu 26).

L-Għoti tad-Dożi
29. Normalment, is-sustanza kimika tat-test tingħata b'gavage billi jintuża tubu
fl-istonku jew kannula xierqa ta' intubazzjoni. B'mod ġenerali, meta jitfassal
assaġġ għandha tiġi kkunsidrata r-rotta antiċipata tal-esponiment talbniedem. Għalhekk, rotot oħrajn ta' esponiment (bħal ilma tajjeb għaxxorb, taħt il-ġilda, ġol-vina, topikali, teħid man-nifs, intratrakeali, maddieta, jew impjant) jistgħu jkunu aċċettabbli meta jkunu jistgħu jiġu ġġus
tifikati. Tilqima intraperitoneali mhijiex rakkomandata peress li mhijiex
rotta fiżjoloġikament rilevanti ta' esponiment tal-bniedem. Il-volum massimu
ta' likwidu li jista' jingħata b'gavage jew tilqima f'darba waħda jiddependi
mid-daqs tal-annimal tat-test. Il-volum ma għandux jaqbeż iż-2 ml/100 g piż
tal-ġisem. L-użu ta' volumi ogħla minn dan għandu jiġi ġġustifikat. Ħlief
għal sustanzi kimiċi irritanti jew korrużivi, li normalment juru effetti
mgħarrqin f'konċentrazzjonijiet ogħla, il-varjabbiltà fil-volum tat-test
għandha tiġi minimizzata billi tiġi aġġustata l-konċentrazzjoni ħalli jiġi
żgurat volum kostanti fil-livelli kollha tad-doża.

Żmien tal-Kampjunar
Ċelloli Somatiċi
30. Iż-żmien tal-kampjunar huwa varjabbli kritiku għaliex huwa ddeterminat
mill-perjodu meħtieġ sabiex il-mutazzjonijiet jiġu fissi. Dan il-perjodu
huwa speċifiku għat-tessut u jidher li huwa relatat mal-ħin tad-dawran talpopolazzjoni taċ-ċelloli, bil-mudullun tal-għadam u l-intestin li għandhom
ripsons rapidu u l-fwied ferm inqas. Kompromess xieraq għall-kejl ta' frek
wenzi mutanti kemm f'tessuti bi proliferazzjoni rapida kif ukoll dawk bi
proliferazzjoni iktar bil-mod huwa kuri kuljum għal 28 jum konsekuttiv (kif
indikat fil-paragrafu 26) u kampjunar tliet ijiem wara l-aħħar kura; għad li lfrekwenza massima tal-mutanti tista' ma tfeġġx f'tessuti bi proliferazzjoni
bil-mod f'dawn il-kundizzjonijiet. Jekk it-tessuti bi proliferazzjoni bil-mod
ikunu ta' importanza partikolari, f'dak il-każ żmien tal-kampjunar iktar tard
ta' 28 jum wara l-perjodu tal-għoti ta' 28 jum jista' jkun iktar adattat
(16)(29). F'xi każijiet, iż-żmien tal-kampjunar iktar tard jieħu post iżżmien ta' kampjunar ta' 3 ijiem, u jkun jeħtieġ ġustifikazzjoni xjentifika.
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Ċelloli ġerminali
31. L-assaġġi ta' TGR huma adattati għall-istudju tal-induzzjoni tal-mutazzjoni
tal-ġeni f'ċelloli ġerminali fl-irġiel (7)(8)(27), li fihom it-twaqqit u l-kinetika
tal-ispermatoġenesi ġew definiti sew (27). In-numri inferjuri ta' ova dispo
nibbli għal analiżi, anki wara superovulazzjoni, u l-fatt li ma hemm ebda
sinteżi tad-DNA fl-ooċite, jipprekludu d-determinazzjoni tal-mutazzjoni
f'ċelloli ġerminali tan-nisa bl-użu ta' assaġġi transġeniċi (31).

32. Iż-żminijiet tal-kampjunar għaċ-ċelloli ġerminali tal-irġiel għandhom
jingħażlu b'tali mod li jittieħed kampjun tal-medda tat-tipi ta' ċelloli esposti
fi ħdan l-iżvilupp taċ-ċelloli ġerminali, u b'hekk l-istadju fil-mira fil-kamp
junar ikun ġie espost biżżejjed. Iż-żmien għall-progressjoni taċ-ċelloli
ġerminali li qed jiżviluppaw minn ċelloli staminali spermatogonjali sa
sperma matura li tilħaq il-vas deferens/epididimi cauda huwa ta' ~49 jum
għall-ġrieden (36) u ~70 jum għall-firien (34)(35). Wara esponiment għal
28 jum b'perjodu ta' kampjunar sussegwenti ta' tliet ijiem, l-isperma akku
mulata miġbura mill-vas deferens/epididimi cauda (7)(8) ser tirrappreżenta
popolazzjoni ta' ċelloli esposti matul madwar il-fażi aħħarija tal-ispermato
ġenesi, li tinkludi l-perjodu mejotiku u postmejotiku, iżda mhux il-perjodu
spermatogonjali jew taċ-ċelloli staminali. Sabiex jittieħed kampjun adegwat
taċ-ċelloli fil-vas deferens/epididimi cauda li kienu ċelloli staminali sperma
togonjali matul il-perjodu tal-esponiment, hemm bżonn ta' żmien addizzjo
nali tal-kampjunar ta' tal-inqas 7 ġimgħat (ġrieden) jew 10 ġimgħat (firien)
wara li tintemm il-kura.

33. Ċelloli estrużi minn tubuli seminiferużi wara skeda ta' 28 + 3 ijiem jinvolvu
popolazzjoni mħallta arrikkita għall-istadji kollha taċ-ċelloli ġerminali filfażi tal-iżvilupp (7)(8). Il-kampjunar ta' dawn iċ-ċelloli għall-identifikazzjoni
tal-mutazzjoni tal-ġeni ma jipprovdix valutazzjoni preċiża tal-istadji li fihom
jiġu indotti l-mutazzjonijiet taċ-ċelloli ġerminali daqs kemm tista' tinkiseb
mill-kampjunar tal-ispermatożoa mill-vas deferens/epididimi cauda (peress li
hemm medda ta' tipi ta' ċelloli ġerminali kampjunati mit-tubuli, u ser ikun
hemm xi ċelloli somatiċi li jikkontaminaw din il-popolazzjoni ta' ċelloli).
Madankollu, il-kampjunar ta' ċelloli minn tubuli seminiferużi minbarra lispermatożoa mill-vas deferens/epididimi cauda wara skeda ta' kampjunar ta'
28 + 3 jum biss jipprovdi ċerta kopertura taċ-ċelloli esposti tul il-maġġo
ranza tal-fażijiet tal-iżvilupp taċ-ċelloli ġerminali, u jista' jkun utli għallidentifikazzjoni ta' xi mutaġeni taċ-ċelloli ġerminali.

Osservazzjonijiet
34. Għandhom isiru osservazzjonijiet kliniċi ġenerali tal-inqas darba kuljum,
idealment fl-istess ħin(ijiet) kuljum u jiġi kkunsidrat il-perjodu bl-ogħla
livell ta' effetti antiċipati wara d-dożaġġ. Il-kundizzjoni tas-saħħa tal-anni
mali għandha tiġi rreġistrata. Tal-inqas darbtejn kuljum, l-annimali kollha
għandhom ikunu osservati għal morbidità u mortalità. L-annimali kollha
għandhom jintiżnu tal-inqas darba fil-ġimgħa, u fis-sagrifiċċju. Il-kejliet
tal-konsum tal-ikel għandu jsir tal-inqs darba kull ġimgħa. Jekk is-sustanza
tat-test tingħata permezz tal-ilma tajjeb għax-xorb, il-konsum tal-ilma
għandu jitkejjel f'kull bidla tal-ilma u tal-inqas darba fil-ġimgħa. L-annimali
li jesibixxu indikaturi mhux letali ta' tossiċità eċċessiva għandhom jiġu
ewtanizzati qabel jintemm il-perjodu ta' ttestjar (23).
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Ġbir tat-Tessuti
35. Ir-raġuni għall-ġbir tat-tessuti għandha tkun definita biċ-ċar. Peress li
mhuwiex possibbli li tiġi studjata l-induzzjoni tal-mutazzjoni fi prattikament
l-ebda studju, l-għażla tat-tessuti li għandhom jinġabru għandha tkun
imsejsa fuq ir-raġuni għat-twettiq tal-istudju u kwalunkwe dejta eżistenti
dwar mutaġeniċità, karċinoġeniċità jew tossiċità għas-sustanza kimika inves
tigata. Fatturi importanti li għandhom jiġu kkunsidrati għandhom jinkludu rrotta tal-amministrazzjoni (fuq il-bażi tar-rotta/rotot probabbli ta' esponiment
għall-bniedem), id-distribuzzjoni mbassra tat-tessuti, u l-mekkaniżmu ta'
azzjoni possibbli. Fin-nuqqas ta' kwalunkwe informazzjoni ta' sfnod,
għandhom jinġabru bosta tessuti somatiċi li jistgħu jkunu ta' interess.
Dawn għandhom jirrappreżentaw tessuti bi proliferazzjoni rapida, bi proli
ferazzjoni bil-mod, u tas-sit ta' kuntatt. Barra minn hekk, għandhom
jinġabru u jinħażnu spermatożoa mill-vas deferens/epididimi cauda u ċelloli
ġerminali fil-fażi tal-iżvilupp mit-tubuli seminiferużi (kif deskritti fil-para
grafi 32 u 33) fil-każ li fil-ġejjieni jkun hemm bżonn ta' analiżi tal-muta
ġeniċità taċ-ċelloli ġerminali. Għandhom jinkisbu l-piżijiet tal-organi, u
għall-organi l-kbar, għandha tinġabar l-istess żona mill-annimali kollha.

Il-Ħżin tat-Tessuti u d-DNA
36. It-tessuti (jew omoġenati tat-tessuti) għandhom jinħażnu f'– 70 °C jew inqas
u jintużaw għall-iżolament tad-DNA fi żmien 5 snin. DNA iżolat, maħżun
imkessaħ f'4 °C f'bafer xieraq, għandu jintuża b'mod ottimali għall-analiżi
tal-mutazzjoni fi żmien sena.

Għażla tat-Tessuti għal Analiżi tal-Mutanti
37. L-għażla tat-tessuti għandha tkun ibbażata fuq kunsiderazzjonijiet bħal: 1)
ir-rotta tal-amministrazzjoni jew is-sit tal-ewwel kuntatt (eż. l-istonku glan
dolari jekk l-għoti jsir b'mod orali, il-fwied jekk l-għoti jsir bit-teħid mannifs, jew il-ġilda jekk intużat applikazzjoni topikali); u 2) parametri farma
kokinetiċi osservati fi studji dwar it-tossiċità ġenerali, li jindikaw dispożiz
zjoni żamma jew akkumulazzjoni ta' tessut, jew l-organi fil-mira għat-tossi
ċità. Jekk l-istudji jsiru bħala segwitu għal studji dwar il-karċinoġeniċità,
għandhom jiġu kkunsidrati t-tessuti fil-mira għall-karċinoġeniċità. L-għażla
tat-tessuti għal analiżi għandha timmassimizza l-identifikazzjoni ta' sustanzi
kimiċi li huma mutaġeni in vitro li jaġixxu b'mod dirett, metabolizzati
malajr, ferm reattivi jew ftit li xejn assorbiti, jew dawk li għalihom it-tessut
fil-mira huwa determinat mir-rotta tal-amministrazzjoni (6).

38. Fin-nuqqas ta' informazzjoni ta' sfond u filwaqt li jittieħed f'kunsiderazzjoni
s-sit ta' kuntatt dovut għar-rotta tal-amministrazzjoni, il-fwied u tal-inqas
tessut wieħed b'diviżjoni rapida (eż. stonku glandolari, mudullun talgħadam) għandhom jiġu evalwati għal mutaġeniċità. F'ħafna każijiet, irrekwiżiti ta' hawn fuq jistgħu jinkisbu mill-analiżi ta' żewġ tessuti magħ
żulin bir-reqqa, iżda f'xi każijiet, ikun hemm bżonn tlieta jew iktar. Jekk
hemm raġunijiet għal tħassib speċifiku dwar l-effetti taċ-ċelloli ġerminali,
inklużi risponsi pożittivi f'ċelloli somatiċi, it-tessuti taċ-ċelloli ġerminali
għandhom jiġu evalwati għal mutazzjonijiet.

Metodi tal-Kejl
39. Metodi standard tal-laboratorju jew ippubblikati għall-identifikazzjoni ta'
mutanti huma disponibbli għall-mudelli transġeniċi rakkomandati: batterjo
fago lambda u plażmidi lacZ (30); ġrieden lacI (2)(18); ġrieden gpt delta
(22); firien gpt delta (28); cII (17). Il-modifiki għandhom jiġu ġġustifikati u
dokumenti kif xieraq. Id-dejta minn imballaġġi multipli tista' tiġi aggregata
u tintuża biex jintlaħaq numru adegwat ta' plakek jew kolonji. Madankollu,
il-bżonn ta' numru ikbar ta' reazzjonijiet tal-imballaġġ biex jintlaħaq innumru xieraq ta' plakek jista' jkun indikazzjoni ta' kwalità batuta tadDNA. F'dawn il-każijiet, id-dejta għandha tiġi kkunsidrata bir-reqqa għaliex
tista' ma tkunx affidabbli. In-numru totali ottimali ta' plakek jew kolonji
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għal kull kampjun tad-DNA huwa rregolat mill-probabilità statistika ta'
identifikazzjoni ta' biżżejjed numri ta' mutanti bi frekwenza partikolari ta'
mutanti spontanji. B'mod ġenerali, hemm bżonn ta' minimu ta' 125 000 sa
300 000 plakka jekk il-frekwenza ta' mutanti spontanji tkun fl-ordni ta' 3 ×
10-5 (15). Għall-assaġġ lacI Big Blue®, huwa importanti li jintwera li lmedda sħiħa ta' fenotipi tal-kulur tal-mutanti tista' tiġi identifikata permezz
tal-inklużjoni ta' kontrolli tal-kulur xierqa konkurrenti ma' kull platt. Ittessuti u l-kampjuni riżultanti (oġġetti) għandhom jiġu pproċessati u analiz
zati billi jintuża disinn blokk, li fihom l-oġġetti mill-grupp tal-kontroll talveikolu/tas-solvent, il-grupp tal-kontroll pożittiv (jekk jintuża) jew id-DNA
tal-kontroll pożittiv (fejn xieraq), u l-gruppi kollha tal-kura huma pproċes
sati flimkien.

DEJTA U RAPPORTAR
Trattament tar-Riżultati
40. Dejta dwar l-annimali individwali għandha tiġi ppreżentata f'forma ta'
tabelli. L-unità sperimentli hija l-annimal. Ir-rapport għandu jinkludi nnumru totali ta' unitajiet li jifformaw plakka (pfu) jew unitajiet li jifformaw
kolonja (cfu), in-numru ta' mutanti, u l-frekwenza tal-mutanti għal kull
tessut minn kull annimal. Jekk hemm bosta reazzjonijiet tal-imballaġġ/sal
vataġġ, għandu jiġi rrapportat in-numru ta' reazzjonijiet għal kull kampjun
tad-DNA. Filwaqt li d-dejta għal kull reazzjoni individwali għandha
tinżamm, il-pfu jew is-cfu biss iridu jiġu rrapportati. Għandha tiġi rrappor
tata d-dejta dwar it-tossiċità u s-sinjali kliniċi skont il-paragrafu 34.
Kwalunkwe riżultat ta' sekwenzjar għandu jiġi ppreżentat għal kull mutant
analizzat, u għandhom jintwerew il-kalkoli tal-frekwenza tal-mutazzjoni li
rriżultaw għal kull annimal u tessut.

Evalwazzjoni Statistika u Interpretazzjoni tar-Riżultati
41. Hemm diversi kriterji għad-determinazzjoni ta' riżultat pożittiv, bħal żieda
relatata mad-doża fil-frekwenza tal-mutanti, jew żieda ċara fil-frekwenza talmutanti fi grupp ta' doża wieħed meta mqabbel mal-grupp ta' kontroll tassolvent/veikolu. Tal-inqas tliet gruppi tad-doża kkurati għandhom jiġu
analizzati sabiex tiġi pprovduta biżżejjed dejta għal analiżi tar-rispons
għad-doża. Filwaqt li r-relevanza bijoloġika tar-riżultati għandha tkun ilkunsiderazzjoni primarja, jistgħu jintużaw metodi statistiċi xierqa bħala
għajnuna fl-evalwazzjoni tar-riżultati tat-test (4)(14)(15)(25)(26). It-testijiet
statistiċi użati għandhom jikkunsidraw l-annimal bħala l-unità sperimentali.

42. Sustanza kimika tat-test li għaliha r-riżultati ma jissodisfawx il-kriterji ta'
hawn fuq fi kwalunkwe tessut titqies mhux mutaġenika f'dan l-assaġġ. Għal
relevanza bijoloġika ta' riżultat negattiv, l-esponiment għat-tessut għandu
jiġi kkonfermat.

43. Għal analiżijiet tas-sekwenzjar tad-DNA, hemm disponibbli għadd ta'
approċċi statistiċi biex jassistu fl-interpretazzjoni tar-riżultati (1)(5)(9)(19).

44. Kunsiderazzjoni ta' jekk il-valuri osservati humiex fi ħdan jew barra lmedda ta' kontroll storiku tista' tipprovdi gwida meta tiġi evalwata s-sinifi
kanza bijoloġika tar-rispons (32).
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Rapport tat-test
45. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Sustanza kimika tat-test:
— id-dejta ta' identifikazzjoni u n-nru tas-CAS, jekk ikunu magħrufin,
— is-sors, in-numru tal-lott jekk disponibbli,
— l-għamla fiżika u l-purità,
— il-proprjetajiet fiżjokimiċi rilevanti għat-twettiq tal-istudju,
— l-istabbiltà tas-sustanza kimika tat-test, jekk magħrufa.
Solvent/veikolu:
— il-ġustifikazzjoni għall-għażla tal-veikolu,
— is-solubilità u l-istabbiltà tas-sustanza kimika tat-test fis-solvent/veikolu,
jekk magħruf,
— il-preparazzjoni tal-formulazzjonijiet djetetiċi, tal-ilma tajjeb għax-xorb
jew tat-teħid man-nifs,
— id-determinazzjonijiet analitiċi dwar il-formulazzjonijiet (eż., l-istabbiltà,
l-omoġenità, il-konċentrazzjonijiet nominali).
Annimali tat-test:
— l-ispeċi/ir-razza użata u ġustifikazzjoni għall-għażla,
— in-numru, l-età u s-sess tal-annimali,
— is-sors, il-kundizzjonijiet tal-post tat-trobbija, id-dieta, eċċ.,
— il-piż individwali tal-annimali fil-bidu tat-test, inklużi l-medda tal-piż
tal-ġisem, id-devjazzjoni medja u standard għal kull grupp.
Kundizzjonijiet tat-test:
— dejta tal-kontroll pożittiv u negattiv (veikolu/solvent),
— dejta mill-istudju ta' sejbien tal-medda,
— ir-raġuni għall-għażla tal-livell tad-doża,
— dettalji dwar il-preparazzjoni tas-sustanza kimika tat-test,
— dettalji dwar l-għoti tas-sustanza kimika tat-test,
— ir-raġuni għar-rotta tal-amministrazzjoni,
— metodi għall-kejl tat-tossiċità tal-annimali, inklużi, fejn disponibbli, lanaliżijiet istopatoloġiċi jew ematoloġiċi u l-frekwenza li biha saru losservazzjonijiet u ttieħdu l-piżijiet tal-ġisem tal-annimali,
— metodi għall-verifika li s-sustanza kimika tat-test laħqet it-tessut fil-mira,
jew ċirkolazzjoni ġenerali, jekk inkisbu riżultati negattivi,
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— id-doża propja (mg/kg piż tal-ġisem/jum) ikkalkolata mill-konċentraz
zjoni u l-konsum tas-sustanza kimika tat-test fid-dieta/ilma tajjeb
għax-xorb (ppm), jekk applikabbli,
— dettalji dwar il-kwalità tal-ikel u l-ilma,
— deskrizzjoni dettaljata tal-iskedi tal-kura u l-kampjunar u ġustifikazzjo
nijiet għall-għażliet,
— il-metodu tal-ewtanażja,
— il-proċeduri għall-iżolament u l-preservazzjoni tat-tessuti,
— il-metodi għall-iżolament tad-DNA ġenomiku tar-rodituri, b'salvataġġ
tat-transġene minn DNA ġenomiku, u t-trasferiment ta' DNA transġe
niku għal ospitant batterjali,
— is-sors u n-numri tal-lott taċ-ċelloli, il-kitts u r-reaġenti kollha (fejn
applikabbli),
— il-metodi għall-enumerar tal-mutanti,
— il-metodi għall-analiżi molekolari tal-mutanti u l-użu fil-korrezzjoni
għall-klonalità u/jew il-kalkolu tal-frekwenzi tal-mutazzjoni, jekk appli
kabbli.
Riżultati:
— il-kundizzjoni tal-annimali qabel u matul il-perjodu tat-test, inklużi
sinjali tat-tossiċità,
— il-piżijiet tal-ġisem u l-organi fis-sagrifiċċju,
— għal kull tessut/annimal, in-numru ta' mutanti, in-numru ta' plakek jew
kolonji evalwati, il-frekwenza tal-mutanti,
— għal kull grupp ta' tessuti/annimali, in-numru ta' reazzjonijiet tal-imbal
laġġ għal kull kampjun tad-DNA, in-numru totali ta' mutanti, il-frek
wenza medja tal-mutanti, id-devjazzjoni standard,
— ir-relazzjoni bejn id-doża u r-rispons, fejn possibbli,
— għal kull tessut/annimal, in-numru ta' mutanti indipendenti u l-frek
wenza medja tal-mutazzjoni, fejn saret analiżi molekolari tal-mutazzjo
nijiet,
— dejta ta' kontroll negattiv konkurrenti u storiku b'meded, medji u devjaz
zjonijiet standard,
— dejta ta' kontroll pożittiv konkurrenti (jew kontroll pożittiv tad-DNA
mhux konkurrenti),
— determinazzjonijiet analitiċi, jekk disponibbli (eż. konċentrazzjonijiet
tad-DNA użati fl-imballaġġ, dejta dwar is-sekwenzjar tad-DNA),
— l-analiżijiet statistiċi u l-metodi applikati.
Diskussjoni tar-riżultati
Konklużjoni
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Appendiċi
DEFINIZZJONIJIET:
Perjodu ta' għoti: il-perjodu totali li matulu annimal jingħata d-doża.
Sostituzzjoni ta' pari bażi: tip ta' mutazzjoni li tikkaġuna s-sostituzzjoni ta' bażi
tan-nukleotid tad-DNA ma' bażi oħra tan-nukleotid tad-DNA.
Kapsida: il-qoxra tal-proteina li tiksi partikula ta' vajrus.
Sustanza kimika: sustanza jew taħlita.
Espansjoni klonali: il-prodzzjoni ta' ħafna ċelloli minn ċellola (mutanti) waħda.
Unità li tifforma kolonja (cfu): kejl ta' numri batterjali vijabbli.
Konkatameru: bijomolekola kontinwa twila msawra minn diversi kopji identiċi
marbutin f'serje.
Sit tal-cos: segment ta' 12-nukleotid ta' DNA b'filament wieħed li jeżisti fiżżewġt itruf tal-ġenoma b'żewġ filamenti tal-lambda batterjofago.
Tħassir: mutazzjoni li fiha jintilef nukleotid (sekwenzjali) wieħded jew iktar
mill-ġenoma.
Elettroporazzjoni: l-applikazzjoni ta' polsazzjonijiet elettriċi biex tiżdied ilpermeabbiltà tal-membrani taċ-ċelloli.
Ġene endoġenu: ġene nattiv għall-ġenoma.
Varjazzjoni extrabinomjali: varjabbiltà ikbar fi stimi ripetuti ta' sehem tal-popo
lazzjoni minn dik li tkun mistennija jekk il-popolazzjoni kellha distribuzzjoni
binomjali.
Mutazzjoni ta' bdil tal-qafas: mutazzjoni ġenetika kkaġunata minn tidħiliet jew
tħassiriet ta' numru ta' nukleotidi li ma jistax jinqasam b'mod sħiħ minn tlieta fi
ħdan sekwenza tad-DNA li jikkodifika għal proteina/peptid.
Tidħil: iż-żieda ta' par bażi ta' nukleotid wieħed jew iktar f'sekwenza tad-DNA.
Jackpot: numru kbir ta' mutanti li feġġu permezz ta' espansjoni klonali minn
mutazzjoni waħda.
Tħassiriet kbar: tħassiriet fid-DNA ta' iktar minn bosta kilobażijiet (li effettiva
ment jiġu identifikati bl-għażla ta' Spi — u l-assaġġi ta' plażmidi lacZ).
Ligazzjon: il-kovalenti li jorbtu żewġt itruf ta' molekoli tad-DNA li jużaw ligażi
tad-DNA.
Mitoġen: sustanza kimika li tistimola ċellola biex tibda diviżjoni taċ-ċelloli, li
twassal għal mitożi (jiġifieri diviżjoni taċ-ċelloli).
Ġene newtrali: ġene li mhuwiex affettwat minn pressjonijiet selettivi pożittivi
jew negattivi.
Imballaġġ: is-sinteżi ta' partikuli fago infettivi minn preparazzjoni ta' kapsida
fago u proteini tad-denb u konkatameru ta' molekoli fago tad-DNA. Użati spiss
għall-imballaġġ ta' DNA kklonat f'vettur lambda (separat minn siti ta' cos) f'par
tikuli lambda infettużi.
Effiċjenza tal-imballaġġ: l-effiċjenza li biha l-batterjofagi mballaġġati huma
rkuprati f'batterji ospitanti.
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Unità li tifforma plakek (pfu): kejl tan-numri batterjofagi vijabbli.
Mutazzjoni tal-punt: terminu ġenerali għal mutazzjoni li taffettwa biss sekwenza
żgħira ta' DNA inklużi tidħiliet żgħar, tħassiriet, u sostituzzjonijiet ta' pari bażi.
Għażla pożittiva: metodu li jippermetti mutanti biss sabiex jibqgħu ħajjin.
Ġene rapportatur: ġene li l-prodott tal-ġene mutanti tiegħu huwa identifikat
malajr.
Żmien tal-kampjunar: tmiem il-perjodu ta' żmien, qabel is-sagrifiċċju, li matulu
s-sustanza kimika ma tingħatax u li matulha l-leżjonijiet mhux ipproċessati tadDNA huma fissi f'mutazzjonijiet stabbli.
Vettur shuttle: vettur mibni sabiex ikun jista' jistagħna f'żewġ speċi ospitanti
differenti; skont dan, id-DNA mdaħħal f'vettur shuttle jista' jiġi ttestjat jew
immanipolat f'żewġ tipi ta' ċelloli differenti jew żewġ organiżmi differenti.
Sustanzaz kimika tat-test: Kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata billi jintuża
dan il-metodu ta' ttestjar.
Transġeniku: ta', relatat ma', jew li huwa organiżmu li l-ġenoma tiegħu hija
alterata mit-trasferiment ta' ġene jew ġeni minn speċijiet oħrajn.
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B.59. SENSITIZZAZZJONI TAL-ĠLDA IN CHEMICO: ASSAĠĠ
DIRETT TAR-REATTIVITÀ TAL-PEPTIDI (DPRA)
INTRODUZZJONI
Dan il-metodu ta' ttestjar (TM) huwa ekwivalenti għal-linja gwida tal-ittestjar
(TG) 442C tal-OECD (2015). Sensitizzatur tal-ġilda jirreferi għal sustanza li
sejra twassal għal reazzjoni allerġika wara kuntatt mal-ġilda kif definita misSistema Globalment Armonizzata tal-Klassifikazzjoni u l-Ittikettar ta' Sustanzi
Kimiċi (GHS) tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) (1) u r-Regolament (KE)
Nru 1272/2008 dwar il-Klassifikazzjoni, l-Ittikkettar u l-Imballaġġ tas-Sustanzi
u t-Taħlitiet (CLP) (1). Dan il-metodu ta' ttestjar jipprovdi proċedura in chemico
(Assaġġ Dirett tar-Reattività tal-Peptidi — DPRA) li tintuża sabiex tappoġġja ddiskriminazzjoni bejn sensitizzaturi tal-ġilda u mhux sensitizzaturi tal-ġilda skont
il-GHS tan-NU u s-CLP.

Hemm qbil ġenerali dwar l-avvenimenti bijoloġiċi ewlenin li jwasslu għas-sensi
tizzazzjoni tal-ġilda. L-għarfien eżistenti dwar il-mekkaniżmi kimiċi u bijoloġiċi
assoċjati mas-sensitizzazzjoni tal-ġilda nġabar fil-forma ta' Passaġġ tal-Eżitu
Avvers (AOP) (2), mill-avveniment ta' inizjazzjoni molekolari permezz tal-avve
nimenti intermedji għall-effett avvers, jiġifieri dermatite b'kuntatt allerġiku filbniedem jew ipersensittività b'kuntatt f'rodituri. Fi ħdan l-AOP tas-sensitizzaz
zjoni tal-ġilda, l-avveniment ta' inizjazzjoni molekolari huwa l-irbit kovalenti ta'
sustanzi elettrofiliċi ma' ċentri nukleofiliċi fil-proteini tal-ġilda.

Normalment, il-valutazzjoni tas-sensitizzazzjoni tal-ġilda kienet tinvolvi l-użu ta'
annimali tal-laboratorju. Il-metodi klassiċi bbażati fuq fniek tal-indi, it-Test ta'
Massimizzazzjoni tal-Fniek tal-Indi ta' Magnusson Kligman (GMPT) u t-Test
Buehler (TM B.6 (3)), jistudjaw kemm il-fażi tal-induzzjoni kif ukoll il-fażi
tal-eliċitazzjoni tas-sensitizzazzjoni tal-ġilda. Test murin, l-Assaġġ Lokali talLimfonodi (LLNA, TM B.42 (4)) u ż-żewġ modifiki mhux radjuattivi tiegħu,
LLNA: DA (TM B.50 (5)) u LLNA: BrdU-ELISA (TM B.51 (6)), li lkoll
jivvalutaw ir-rispons tal-induzzjoni b'mod esklussiv, ġew aċċettati wkoll peress
li jagħtu vantaġġ fuq it-testijiet fuq il-ħnieżer tal-indi f'termini tat-trattament
xieraq tal-annimali u kejl oġġettiv tal-fażi tal-induzzjoni tas-sensitizzazzjoni talġilda.

Iktar riċentement, metodi ta' ttestjar in chemico u in vitro bbażati mekkanistika
ment tqiesu xjentifikament validi għall-evalwazzjoni tal-periklu ta' sensitizzaz
zjoni tal-ġilda tas-sustanzi kimiċi. Madankollu, taħlitiet ta' metodi mhux tal-anni
mali (in silico, in chemico, in vitro) fi ħdan Approċċi Integrati għall-Ittestjar u lValutazzjoni (IATA) sejrin ikunu meħtieġa sabiex ikunu sostitwiti bis-sħiħ ittestijiet fuq l-annimali li jintużaw bħalissa fid-dawl tal-kopertura mekkanistika
ristretta tal-AOP ta' kull wieħed mill-metodi ta' ttestjar mhux fuq l-annimali li
għandna għad-dispożizzjoni bħalissa (2) (7).

Id-DPRA huwa propost sabiex jindirizza l-avveniment ta' inizjazzjoni molekolari
tal-AOP tas-sensitizzazzjoni tal-ġilda, jiġifieri r-reattività tal-proteina, billi jikk
wantifika r-reattività tas-sustanzi kimiċi tat-test lejn peptidi sintetiċi mudell li
fihom liżina jew ċisteina (8). Imbagħad, il-valuri perċentwali ta' tnaqqis talpeptidi taċ-ċisteina u l-liżina jintużaw sabiex sustanza titqassam f'waħda millerba' klassijiet ta' reattività għall-appoġġ tad-diskriminazzjoni bejn sensitizzaturi
tal-ġilda u mhux sensitizzaturi tal-ġilda (9).
(1) Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta'
Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħli
tiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Rego
lament (KE) Nru 1907/2006, ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1
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Id-DPRA ġie evalwat fi studju ta' validazzjoni mmexxi mil-Laboratorju ta' Refe
renza tal-Unjoni Ewropea għal Alternattivi għal Testijiet fuq l-Annimali (EURL
ECVAM) u reviżjoni bejn il-pari indipendenti sussegwenti mill-Kumitat Konsul
tattiv Xjentifiku tal-EURL ECVAM (ESAC) u tqies li huwa xjentifikament
validu (10) sabiex jintuża bħala parti minn IATA għall-appoġġ tad-diskriminaz
zjoni bejn sensitizzaturi tal-ġilda u mhux sensitizzaturi tal-ġilda għall-fini ta'
klassifikazzjoni u tikkettar tal-periklu. Eżempji dwar l-użu tad-dejta tad-DPRA
flimkien ma' informazzjoni oħra huma rrapportati fit-tagħrif (11) (12) (13) (14).

Id-definizzjonijiet huma pprovduti fl-Appendiċi I.

KUNSIDERAZZJONIJIET INIZJALI, APPLIKABILITÀ U LIMITAZZJONI
JIET
Il-korrelazzjoni tal-attività tal-proteini mal-potenzjal ta' sensitizzazzjoni tal-ġilda
hija ferm stabbilita (15) (16) (17). Minkejja dan, peress li l-irbit tal-proteina
jirrappreżenta avveniment ewlieni wieħed biss, li huwa l-avveniment ta' inizjaz
zjoni molekolari tal-AOP tas-sensitizzazzjoni tal-ġilda, informazzjoni dwar irreattività tal-proteina ġġenerata b'metodi ta' ttestjar u mhux ta' ttestjar jaf ma
tkunx biżżejjed waħedha sabiex tinħareġ konklużjoni dwar in-nuqqas ta' potenzjal
ta' sensitizzazzjoni tal-ġilda tas-sustanzi kimiċi. Għaldaqstant, dejta ġġenerata
b'dan il-metodu ta' ttestjar għandha tiġi kkunsidrata fil-kuntest ta' approċċi inte
grati bħall-IATA, biex b'hekk tiġi kombinata ma' informazzjoni komplimentari
oħra, eż. derivata minn assaġġi in vitro li jindirizzaw avvenimenti ewlenin oħrajn
tal-AOP tas-sensitizzazzjoni tal-ġilda kif ukoll metodi mhux ta' ttestjar inkluż
read-across minn analogi kimiċi.

Dan il-metodu ta' ttestjar jista' jintuża, flimkien ma' informazzjoni komplimentari
oħra, sabiex jappoġġja d-diskriminazzjoni bejn is-sensitizzaturi tal-ġilda (jiġifieri
Kategorija 1 tal-GHS tan-NU/CLP) u mhux sensitizzaturi fil-kuntest tal-IATA.
Dan il-metodu ta' ttestjar ma jistax jintuża waħdu, lanqas sabiex jiġu sottokate
gorizzati sensitizzaturi tal-ġilda f'sottokategoriji 1A u 1B kif definiti millGHS/CLP tan-NU, u lanqas sabiex titbassar il-potenza għal deċiżjonijiet dwar
il-valutazzjoni tas-sikurezza. Madankollu, skont il-qafas regolatorju, riżultat
pożittiv bid-DPRA jista' jintuża waħdu sabiex sustanza kimika tiġi klassifikata
fil-kategorija 1 tal-GHS/CLP tan-NU.

Il-metodu ta' ttestjar tad-DPRA wera li huwa trasferibbli għal laboratorju b'es
perjenza f'analiżi tal-kromatografija likwida bi prestazzjoni għolja (HPLC). Illivell ta' riproduċibbilità fil-previżjonijiet li jista' jkun mistenni mill-metodu ta'
ttestjar huwa fl-ordni ta' 85 % fi ħdan il-laboratorji u 80 % bejn il-laboratorji
(10). Ir-riżultati ġġenerati fl-istudju ta' validazzjoni (18) u l-istudji ppubblikati
(19) b'mod ġenerali jindikaw li l-preċiżjoni tad-DPRA fid-diskriminazzjoni ta'
sensitizzaturi (jiġifieri Kat. 1 tal-GHS tan-NU/CLP ) minn mhux sensitizzaturi
hija ta' 80 % (N=157) b'sensittività ta' 80 % (88/109) u speċifiċità ta' 77 %
(37/48) meta mqabblin mar-riżultati tal-LLNA. Id-DPRA għandu probabilità
ikbar li jbassar sustanzi kimiċi li juru potenza baxxa sa moderata tas-sensitizzaz
zjoni tal-ġilda (jiġifieri sottokategorija 1B tas-CLP/GHS tan-NU) minn sustanzi
kimiċi li juru potenza għolja tas-sensitizzazzjoni tal-ġilda (jiġifieri sottokategorija
1A tas-CLP/GHS tan-NU) (18) (19). Madankollu, il-valuri tal-preċiżjoni mogħ
tijin hawnhekk għad-DPRA bħala metodu ta' ttestjar waħdu huma indikattivi biss
peress li l-metodu ta' ttestjar għandu jiġi kkunsidrat flimkien ma' sorsi oħrajn ta'
informazzjoni fil-kuntest ta' IATA u skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 9 ta'
hawn fuq. Barra minn hekk, meta jiġu evalwati metodi mhux fuq l-annimali
għas-sensitizzazzjoni tal-ġilda, ta' min jiftakar li t-test LLNA kif ukoll testijiet
oħrajn fuq l-annimali jaf ma jirriflettux is-sitwazzjoni sħiħa fl-ispeċi ta' interess,
jiġifieri fil-bniedem. Fuq il-bażi tad-dejta kumplessiva disponibbli, intwera li dDPRA huwa applikabbli għal sustanzi kimiċi tat-test li jkopru firxa ta' gruppi
funzjonali organiċi, mekkaniżmi ta' reazzjoni, potenza tas-sensitizzazzjoni talġilda (kif stabbiliti fi studji in vivo) u proprjetajiet fiżikokimiċi (8) (9) (10)
(19). Meħuda kollha f'daqqa, din l-informazzjoni tindika l-utilità tad-DPRA
sabiex jikkontribwixxi għall-identifikazzjoni tal-periklu ta' sensitizzazzjoni talġilda.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 964
▼M7
It-terminu “sustanza kimika tat-test” jintuża f'dan il-metodu ta' ttestjar sabiex
jirreferi għal dak li jkun qiegħed jiġi ttestjat u mhux b'rabta mal-applikabilità
tad-DPRA għall-ittestjar ta' sustanzi u/jew taħlitiet. Dan il-metodu ta' ttestjar
mhuwiex applikabbli għall-ittestjar ta' komposti tal-metall peress li dawn huma
magħrufin li jirreaġixxu ma' proteini b'mekkaniżmi li mhumiex ta' rbit kovalenti.
Sustanza kimika tat-test għandha tkun solubbli f'solvent xiearq f'konċentrazzjoni
finali ta' 100 mM (ara l-paragrafu 18). Madankollu, is-sustanzi kimiċi tat-test li
mhumiex solubbli f'din il-konċentrazzjoni xorta waħda jistgħu jiġu ttestjati f'kon
ċentrazzjoni solubbli iktar baxxi. F'dan il-każ, xorta waħda jista' jintuża riżultat
pożittiv sabiex isostni l-identifikazzjoni tas-sustanza kimika tat-test bħala sensi
tizzatur tal-ġilda, iżda ma għandha tinħareġ ebda konklużjoni assoluta dwar innuqqas ta' reattività minn riżultat negattiv. Bħalissa hemm biss informazzjoni
limitata disponibbli dwar l-applikabilità tad-DPRA għal taħlitiet ta' kompożiz
zjoni magħrufa (18) (19). Minkejja dan, id-DPRA jitqies li huwa teknikament
applikabbli għall-ittestjar ta' sustanzi multikostitwenti u taħlitiet b'kompożizzjoni
magħrufa (ara l-paragrafu 18). Qabel ma jintuża dan il-metodu ta' ttestjar fuq
taħlita għall-ġenerazzjoni ta' dejta għal skop regolatorju intiż, għandu jiġi kkun
sidrat jekk jistax jipprovdi riżultati adegwati għal dak l-għan u, jekk iva, għaliex.
Dawn il-kunsiderazzjonijiet ma jkunux meħtieġa meta jkun hemm rekwiżit rego
latorju għall-ittestjar tat-taħlita. Il-mudell ta' tbassir attwali ma jistax jintuża għal
taħlitiet kumplessi b'kompożizzjoni mhux magħrufa jew għal sustanzi b'kompo
żizzjoni mhux magħrufa jew varjabbli, prodotti b'reazzjoni kumplessa jew mater
jali bijoloġiċi (jiġifieri sustanzi UVCB) minħabba l-proporzjon molari definit tassustanza kimika tat-test u l-peptid. Għal dan il-għan, sejjer ikollu jiġi żviluppat
mudell ġdid ta' tbassir imsejjes fuq approċċ gravimetriku. F'każijiet li fihom tista'
tiġi pprovduta evidenza fuq in-nuqqas ta' applikabilità tal-metodu ta' ttestjar għal
kategoriji speċifiċi ta' sustanzi kimiċi, il-metodu ta' ttestjar ma għandux jintuża
għal dawk il-kategoriji speċifiċi ta' sustanzi kimiċi.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa metodu in chemico li ma jkoprix sistema meta
bolika. Sustanzi kimiċi li jeħtieġu bijoattivazzjoni enzimatika sabiex jeżerċitaw ilpotenzjal tas-sensitizzazzjoni tal-ġilda tagħhom (jiġifieri proapteni) ma jistgħux
jiġu individwati mill-metodu ta' ttestjar. Sustanzi kimiċi li jsiru sensitizzaturi
wara trasformazzjoni abijotika (jiġifieri preapteni) huma rrapportati li f'xi każijiet
jiġu individwati kif suppost mill-metodu ta' ttestjar (18). Fid-dawl ta' dan li ntqal
hawn fuq, riżultati negattivi miksubin bil-metodu ta' ttestjar għandhom jiġu inter
pretati fil-kuntest tal-limitazzjonijiet stipulati u b'rabta ma' sorsi ta' informazzjoni
oħrajn fi ħdan il-qafas ta' IATA. Sustanzi kimiċi tat-test li ma jorbtux b'mod
kovalenti mal-peptid iżda jippromwovu l-ossidazzjoni tiegħu (jiġifieri dimerizzaz
zjoni taċ-ċisteina) jistgħu jwasslu għal potenzjal ta' sopravalutazzjoni tat-tnaqqis
tal-peptidi, li jirriżulta fi tbassir possibbli ta' foloz pożittivi u/jew assenjament
għal klassi ta' reattività ogħla (ara l-paragrafi 29 u 30).

Kif deskritt, id-DPRA jsostni d-diskriminazzjoni bejn sensitizzaturi tal-ġilda u
mhux sensitizzaturi tal-ġilda. Madankollu, għandu l-potenzjal li jikkontribwixxi
għall-valutazzjoni tal-potenza ta' sensitizzazzjoni (11) ukoll meta jintuża f'ap
proċċi integrati bħall-IATA. Madankollu, hemm bżonn li jsir iktar xogħol, ideal
ment fuq il-bażi ta' dejta mill-bniedem, sabiex jiġi stabbilit kif ir-riżultati tadDPRA jistgħu jinformaw valutazzjoni tal-potenza.

IL-PRINĊIPJU TAT-TEST
Id-DPRA huwa metodu in chemico li jikkwantifika l-konċentrazzjoni li jifdal ta'
peptid li fih ċisteina jew liżina wara inkubazzjoni ta' 24 siegħa bis-sustanza
kimika tat-test f'25 ± 2.5 °C. Il-peptidi sintetiċi fihom fenilalanina sabiex tgħin
fl-individwazzjoni. Konċentrazzjoni relattiva ta' peptidi hija mkejla minn kroma
tografija likwida bi prestazzjoni għolja (HPLC) b'elwizzjoni gradjenti u detez
zjoni tal-UV f'220 nm. Imbagħad, il-valuri tat-tnaqqis fil-perċentwal ta' peptidi
taċ-ċisteina u liżina jiġu kkalkolati u jintużaw f'mudell ta' tbassir (ara l-paragrafu
29) li jippermettu li s-sustanza kimika tat-test tiġi assenjata għal waħda mill-erba'
klassijiet ta' reattività għall-appoġġ tad-diskriminazzjoni bejn sensitizzaturi u
mhux sensitizzaturi.
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Qabel l-użu ta' rutina tal-metodu ta' ttestjar f'dan il-metodu ta' ttestjar, il-labora
torji għandhom juru l-profiċjenza teknika billi jużaw l-għaxar sustanzi ta' profiċ
jenza elenkati fl-Appendiċi 2.

PROĊEDURA
Dan il-metodu ta' ttestjar huwa bbażat fuq il-protokoll DB-ALM DPRA Nru 154
(20) li jirrappreżenta l-protokoll użat għall-istudju ta' validazzjoni koordinat millECVAM tal-EURL. Huwa rakkomandat li dan il-protokoll jintuża meta jiġi
implimentat u jintuża l-metodu fil-laboratorju. Din li ġejja hija deskrizzjoni talkomponenti u l-proċeduri ewlenin ta' ttestjar għad-DPRA. Jekk jintuża ssettjar
alternattiv tal-HPLC, għandha tintwera l-ekwivalenza tiegħu għall-issettjar ivva
lidat deskritt fil-protokoll DB-ALM (eż. bl-ittestjar tas-sustanzi ta' profiċjenza flAppendiċi 2).

Preparazzjoni tal-peptidi li fihom iċ-ċisteina jew il-liżina
Soluzzjonijiet ewlenin ta' ċisteina (Ac-RFAACAA-COOH) u liżina (AcRFAAKAA-COOH) li fihom peptidi sintetiċi ta' purità ogħla minn 85 % u
idealment fil-medda ta' 90-95 %, għandhom jitħejjew ġodda eżatt qabel ma
jiġu inkubati mas-sustanza kimika tat-test. Il-konċentrazzjoni finali tal-peptid
taċ-ċisteina għandha tkun ta' 0.667 mM f'bafer tal-fosfat b'pH ta' 7.5 filwaqt li
l-konċentrazzjoni finali tal-peptid tal-liżina għandha tkun ta' 0.667 mM f'bafer
tal-aċetat tal-ammonju b'pH ta' 10.2. Is-sekwenza tas-sessjoni tal-HPLC għandha
tiġi stabbilita sabiex il-ħin tal-analiżi tal-HPLC jinżamm għal inqas minn 30
siegħa. Għall-issettjar tal-HPLC użat fl-istudju ta' validazzjoni u deskritt f'dan
il-metodu ta' ttestjar, jistgħu jiġu akkomodati sa 26 kampjun tal-analiżi (li jink
ludu s-sustanza kimika tat-test, il-kontroll pożittiv u n-numru xieraq ta' kontrolli
tas-solvent fuq il-bażi tan-numru ta' solventi individwali użati fit-test, ilkoll ittest
jati fi triplikat), f'sessjoni waħda tal-HPLC. Ir-repliki kollha analizzati fl-istess
sessjoni għandhom jużaw l-istess soluzzjonijiet ewlenin tal-peptid taċ-ċisteina u lliżina. Huwa rakkomandat li jingħataw provi ta' lottijiet ta' peptidi individwali
għas-solubilità xierqa qabel ma jintużaw.

Preparazzjoni tas-sustanza kimika tat-test
Is-solubilità tas-sustanza kimika tat-test f'solvent xieraq għandha tiġi vvalutata
qabel ma jsir l-assaġġ wara l-proċedura ta' solubilizzazzjoni deskritta fil-protokoll
DB-ALM tad-DPRA (20). Solvent xieraq jiddisolvi s-sustanza kimika tat-test
għalkollox. Peress li fid-DPRA s-sustanza kimika tat-test tiġi inkubata f'eċċess
kbir b'peptidi taċ-ċisteina jew il-peptidi tal-liżina, spezzjoni viżwali tal-ifformar
ta' soluzzjoni ċara titqies li hija biżżejjed sabiex jiġi żgurat li ġiet dissolta ssustanza kimika tat-test (u l-komponenti kollha tagħha fil-każ ta' ttestjar ta'
sustanza jew taħlita multikostitwenti). Solventi xierqa huma aċetonitril, ilma,
taħlita 1:1 ilma:aċetonitril, isopropanol, aċetonaċeton jew taħlita 1:1 aċeton:aċe
tonitril. Jistgħu jintużaw solventi oħrajn diment li ma jħallux impatt fuq l-ista
bilità tal-peptid kif issorveljat b'kontrolli ta' referenza C (jiġifieri kampjuni kostit
witi mill-peptid waħdu dissolt fis-solvent xieraq; ara l-Appendiċi 3). Bħala laħħar alternattiva, jekk is-sustanza kimika tat-test ma tkunx solubbli fi
kwalunkwe wieħed minn dawn is-solventi, għandu jsir tentattiv sabiex tiġi solu
bilizzata fi 300 μL DMSO u s-soluzzjoni li tirriżulta tiġi dilwita b'2 700 μL ta'
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aċetonitril u, jekk is-sustanza kimika tat-test ma tkunx solubbli f'din it-taħlita,
għandhom isiru tentattivi sabiex jiġi solubizzat l-istess ammont ta' sustanza
kimika tat-test f'1 500 μL DMSO u s-soluzzjoni li jifdal b'1 500 μL ta' aċetonitril.
Is-sustanza kimika tat-test għandha tintiżen minn qabel f'kunjetti tal-ħġieġ u tiġi
dissolta eżatt qabel l-ittestjar b'solvent xieraq sabiex titħejja soluzzjoni ta' 100
mM. Għal taħlitiet u sustanzi multikostitwenti b'kompożizzjoni magħrufa, purità
waħda għandha tiġi stabbilita mis-somma tal-proporzjon tal-kostitwenti tagħha
(eskluż l-ilma), u għandu jiġi stabbilit piż molekolari apparenti wieħed billi
jiġu kkunsidrati l-piżijiet molekolari individwali ta' kull komponent fit-taħlita
(eskluż l-ilma) u l-proporzjonijiet individwali tagħhom. Imbagħad għandhom
jintużaw il-purità li tirriżulta u l-piż molekolari apparenti sabiex jiġi kkalkolat
il-piż tas-sustanza kimika tat-test neċessarju sabiex titħejja soluzzjoni ta' 100 mM.
Għal polimeri li għalihom ma jistax jiġi stabbilit piż molekolari predominanti, ilpiż molekolari tal-monomer (jew il-piż molekolari apparenti tal-bosta monomeri
li jikkostitwixxu l-polimer) jistgħu jiġu kkunsidrati sabiex titħejja soluzzjoni ta'
100 mM. Madankollu, meta jiġu ttestjati taħlitiet, sustanzi multikostitwenti jew
polimeri b'kompożizzjoni magħrufa, għandu jiġi kkunsidrat ukoll l-ittestjar tassustanza kimika pura. Għal likwidi, is-sustanza kimika pura għandha tiġi ttestjata
kif inhi mingħajr ebda dilwizzjoni minn qabel billi tiġi inkubata bi proporzjon
molari ta' 1:10 u 1:50 bil-peptidi taċ-ċisteina u l-liżina, rispettivament. Għal
solidi, is-sustanza kimika tat-test għandha tiġi dissolta għall-konċentrazzjoni
solubbli massima tagħha fl-istess solvent użat għat-tħejjija tas-soluzzjoni appa
renti ta' 100 mM. Imbagħad għandha tiġi ttestjata kif inhi mingħajr ebda dilwiz
zjoni ulterjuri minn qabel billi tiġi inkubata bi proporzjon ta' 1:10 u 1:50 bilpeptidi taċ-ċisteina u l-liżina, rispettivament. Ir-riżultati konkordanti (reattivi jew
mhux reattivi) bejn is-soluzzjoni apparenti ta' 100 mM u s-sustanza kimika pura
għandhom jippermettu li tinħareġ konklużjoni ċara fuq ir-riżultat.
Preparazzjoni tal-kontroll pożittiv, kontrolli ta' referenza u l-kontrolli ta'
koelwizzjoni
Aldeid ċinnamiku (CAS 104-55-2; ≥ 95 % purità tal-grad tal-ikel) għandu jintuża
bħala l-kontroll pożittiv (PC) f'konċentrazzjoni ta' 100 mM fl-aċetonitril. Jistgħu
jintużaw kontrolli pożittivi xierqa oħrajn li idealment jipprovdu valuri ta' tnaqqis
fil-medda medja jekk ikun hemm dejta storika disponibbli sabiex jinkisbu kriterji
ta' aċċettazzjoni tas-sessjoni komparabbli. Barra minn hekk, kontrolli ta' referenza
(jiġifieri kampjuni li fihom biss il-peptid dissolt fis-solvent xieraq) għandhom
ikunu inklużi wkoll fis-sekwenza tas-sessjoni tal-HPLC u dawn jintużaw sabiex
tiġi verifikata l-idoneità tas-sistema tal-HPLC qabel ma ssir l-analiżi (kontrolli ta'
referenza A), l-istabilità tal-kontrolli ta' referenza tul iż-żmien (kontrolli ta' refe
renza B) u sabiex jiġi verifikat li s-solvent użat sabiex tiġi dissolta s-sustanza
kimika tat-test ma jħallix impatt fuq il-perċentwal ta' tnaqqis ta' peptidi (kontrolli
ta' referenza Ċ) (ara l-Appendiċi 3). Il-kontroll ta' referenza xieraq għal kull
sustanza kimika jintuża sabiex jiġi kkalkolat it-tnaqqis fil-perċentwal ta' peptidi
għal dik is-sustanza kimika (ara l-paragrafu 26). Barra minn hekk, għandu jkun
inkluż kontroll tal-koelwizzjoni kostitwit mis-sustanza kimika tat-test waħedha
għal kull waħda mis-sustanzi kimiċi tat-test analizzati fis-sekwenza tas-sessjoni
sabiex tiġi individwata l-koelwizzjoni possibbli tas-sustanza kimika tat-test
b'peptid tal-liżina jew taċ-ċisteina.
Inkubazzjoni tas-sustanza kimika tat-test bis-soluzzjonijiet tal-peptidi taċċisteina u l-liżina
Is-soluzzjonijiet tal-peptidi taċ-ċisteina u l-liżina għandhom jiġu inkubati f'kun
jetti tal-ħġieġ tal-awtokampjunar bis-sustanza kimika tat-test bi proporzjon ta'
1:10 u 1:50, rispettivament. Jekk jiġi osservat preċipiatat eżatt wara li tiżdied
is-soluzzjoni tas-sustanza kimika tat-test mas-soluzzjoni tal-peptid, minħabba
solubilità milwiema baxxa tas-sustanza kimika tat-test, f'dan il-każ wieħed ma
jistax ikun żgur dwar kemm is-sustanza kimika tat-test baqgħet fis-soluzzjoni
sabiex tirreaġixxi mal-peptid. Għalhekk, f'każ bħal dan, riżultat pożittiv xorta
waħda jista' jintuża, iżda riżultat negattiv huwa inċert u għandu jiġi interpretat
bil-galbu (ara wkoll id-dispożizzjonijiet fil-paragrafu 11 għall-ittestjar ta' sustanzi
kimiċi mhux solubbli sa konċentrazzjoni ta' 100 mM). Is-soluzzjoni tar-reazzjoni
għandha titħalla fid-dlam f'25 ± 2.5 °C għal 24 ± 2 siegħa qabel ma ssir l-analiżi
tal-HPLC. Kull sustanza kimika tat-test għandha tiġi analizzata fi triplikat għażżewġ peptidi. Il-kampjuni jridu jiġu spezzjonati viżwalment qabel l-analiżi talHPLC. Jekk jiġu osservati preċipitat jew separazzjoni tal-fażi, il-kampjuni jistgħu
jiġu ċentrifugati b'veloċità baxxa (100-400xg) sabiex il-preċipitat jiġi mġiegħel
għal qiegħ il-kunjett bħala prekawzjoni, peress li ammonti kbar ta' preċipitat
jistgħu jsoddu t-tubi jew il-kolonni tal-HPLC. Jekk tiġi osservata preċipitazzjoni
jew separazzjoni tal-fażi wara l-perjodu ta' inkubazzjoni, it-tnaqqis tal-peptidi
jista' jiġi sottovalutat u ma tistax tinħareġ konklużjoni dwar in-nuqqas ta' reatti
vità b'biżżejjed kunfidenza fil-każ ta' riżultat negattiv.
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Preparazzjoni tal-kurva ta' kalibrazzjoni standard tal-HPLC
Kurva ta' kalibrazzjoni standard għandha tiġi ġġenerata kemm għall-peptidi taċċisteina kif ukoll tal-liżina. L-istandards tal-peptidi għandhom jitħejjew f'soluz
zjoni ta' 20 % jew 25 % aċetonitril: bafer li juża bafer tal-fosfat (pH 7.5) għallbafer tal-aċetat tal-ammonju u l-peptid taċ-ċisteina (pH 10.2) għall-peptid talliżina. L-użu ta' standards ta' dilwizzjoni serjali tas-soluzzjoni ewlenija tal-peptid
(0,667 mM), 6 soluzzjonijiet tal-kalibraġġ għandhom jitħejjew sabiex ikopru lmedda minn 0.534 sa 0.0167 mM. Inbjank tal-bafer ta' dilwizzjoni għandu jkun
inklż ukoll fil-kurva ta' kalibrazzjoni standard. Il-kurvi ta' kalibrazzjoni xierqa
għandu jkollhom r2> 0.99.

Preparazzjoni u analiżi tal-HPLC
L-idoneità tas-sistema tal-HPLC għandha tiġi vverifikata qabel ma ssir l-analiżi.
It-tnaqqis tal-peptidi jiġi ssorveljat mill-HPLC flimkien ma' detettur tal-UV
(detettur b'serje ta' fotodijodi jew detettur tal-assorbiment tat-tul ta' mewġa fiss
b'sinjal ta' 220 nm). Il-kolonna xierqa tiġi installata fis-sistema tal-HPLC. Lissettjar tal-HPLC deskritt fil-protokoll ivvalidat juża mikron Zorbax SB-C182,1 mm × 100 mm × 3.5 bħala l-kolonna ppreferita. Bil-kolonna ta' fażi
inversa tal-HPLC, is-sistema sħiħa għandha tiġi ekwilibrata għal 30 °C b'fażi
A ta' 50 % (0,1 % (v/v) aċidu trifluworoaċetiku fl-ilma) u fażi B ta' 50 %
(0,085 % (v/v) aċidu trifluworoaċetiku fl-aċetonitril) għal tal-inqas sagħtejn
qabel ma ssir is-sessjoni. L-analiżi tal-HPLC għandha ssir bl-użu ta' rata talfluss ta' 0,35 ml/min u gradjent lineari minn 10 % għal 25 % aċetonitril għal
10 minuti, segwita minn żieda rapida għal 90 % aċetonitril sabiex jitneħħew
materjali oħrajn. Għandhom jiġu injettati volumi indaqs ta' kull standard,
kampjun u kontroll. Il-kolonna għandha terġa' tiġi ekwilibrata għall-kundizzjoni
jiet inizjali għal 7 minuti bejn l-injezzjonijiet. Jekk tintuża kolonna ta' fażi inversa
differenti tal-HPLC, il-parametri tal-issettjar deskritti hawn fuq jista' jkollhom
bżonn li jiġu aġġustati sabiex jiggarantixxu elwizzjoni u integrazzjoni xierqa
tal-peptidi taċ-ċisteina u l-liżina, inkluż il-volum tal-injezzjoni, li jista' jvarja
skont is-sistema użata (tipikament fil-medda ta' bejn 3-10 μl). Ta' min jgħid li
jekk jintuża ssettjar alternattiv tal-HPLC, għandha tintwera l-ekwivalenza tiegħu
għall-issettjar ivvalidat deskritt hawn fuq (eż. bl-ittestjar tas-sustanzi ta' profiċ
jenza fl-Appendiċi 2). L-assorbità hija ssorveljata f'220 nm. Jekk jintuża detettur
b'serje ta' fotodijodi, għandha tiġi rreġistrata l-assorbità f'258 nm ukoll. Ta' min
jinnota li wħud mill-provvisti ta' aċetonitril jista' jkollhom impatt negattiv fuq listabilità tal-peptidi u dan irid jiġi vvalutat meta jintuża lott ġdid ta' aċetonitril. Ilproporzjon tal-erja tal-ogħla livell ta' 220 u l-erja tal-ogħla livell ta' 258 jista'
jintuża bħala indikatur ta' koelwizzjoni. Għal kull kampjun, proporzjon fil-medda
ta' proporzjon tal-erja < medja (1) ta' 90 % tal-kampjuni tal-kontroll < 100 % tkun
indikazzjoni tajba li ma seħħitx koelwizzjoni.

Jista' jkun hemm sustanzi kimiċi tat-test li jistgħu jippromwovu l-ossidazzjoni talpeptid taċ-ċisteina. L-ogħla livell tal-peptid taċ-ċisteina dimerizzat jista' jiġi ssor
veljat viżwalment. Jekk jidher li tkun seħħet dimerizzazzjoni, din għandha
titniżżel peress li tnaqqis fil-perċentwal ta' peptidi jista' jkun sopravvalutat u
jwassal għal tbassir ta' foloz pożittivi u/jew assenjament fi klassi ta' reattività
ogħla (ara l-paragrafi 29 u 30).

L-analiżi tal-HPLC għall-peptidi taċ-ċisteina u l-liżina tista' ssir b'mod parallel
(jekk ikun hemm żewġ sistemi tal-HPLC disponibbli( jew f'jiem separati. Jekk lanaliżi ssir f'jiem separati, is-soluzzjonijiet kimiċi kollha tat-test għandhom
jitħejjew ġodda għaż-żewġ assaġġi f'kull jum. L-analiżi għandha tiġi ssir f'ħin
(1) Medja tfisser medja aritmetika fid-dokument kollu.
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allokat sabiex jiġi żgurat li l-injezzjoni tal-ewwel kampjun tibda 22 sa 26 siegħa
wara li s-sustanza kimika tat-test tħalltet mas-soluzzjoni tal-peptidi. Is-sekwenza
tas-sessjoni tal-HPLC għandha tiġi stabbilita sabiex il-ħin tal-analiżi tal-HPLC
jinżamm għal inqas minn 30 siegħa. Għall-issettjar tal-HPLC użat fl-istudju ta'
validazzjoni u deskritt f'dan il-metodu ta' ttestjar, jistgħu jiġu akkomodati sa 26
kampjun tal-analiżi f'sessjoni waħda tal-HPLC (ara l-paragrafu 17 ukoll).
Eżempju tat-twettiq tal-analiżi tal-HPLC huwa pprovdut fl-Appendiċi 3.
DEJTA U RAPPORTAR
Evalwazzjoni tad-Dejta
Il-konċentrazzjoni tal-peptid taċ-ċisteina jew il-liżina tiġi stabbilita b'mod foto
metriku f'220 nm f'kull kampjun billi titkejjel l-erja tal-ogħla livell (erja taħt ilkurva, AUC) tal-livelli għoljin xierqa u billi tiġi kkalkolata l-konċentrazzjoni talpeptid bl-użu tal-kurva ta' kalibrazzjoni lineari derivata mill-istandards.
It-tnaqqis fil-perċentwal ta' peptidi huwa stabbilit f'kull kampjun billi titkejjel lerja tal-ogħla livell u tiġi diviża bl-erja tal-ogħla livell medja tal-kontrolli ta'
referenza rilevanti C (ara l-Appendiċi 3) skont il-formula deskritta hawn taħt.
Ï
Í
ÎB
Peptide peak area in replicate injection
Percent peptide depletion ¼ 1 Ä
Ü 100
Mean peptide peak area in reference controls C
Kriterji ta' aċċettazzjoni
Sabiex sessjoni titqies valida għandhom jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:
a) il-kurva ta' kalibrazzjoni standard għandu jkollha r2> 0,99,
b) il-valur medju tat-tnaqqis fil-perċentwal ta' peptidi tat-tliet repliki għall-aldeid
ċinnamiku tal-kontroll pożittiv għandu jkun ta' bejn 60.8 % u 100 % għallpeptid taċ-ċisteina u bejn 40,2 % u 69,0 % għall-peptid tal-liżina u d-devjaz
zjoni standard massima (SD) għar-repliki tal-kontroll pożittiv għandha tkun ta'
< 14,9 % għat-tnaqqis fil-perċentwal ta' ċisteina u < 11,6 % għat-tnaqqis filperċentwal ta' liżina, u
c) il-konċentrazzjoni medja tal-peptidi tal-kontrolli ta' referenza A għandha tkun
ta' 0,50 ± 0.05 mM u l-koeffiċjent ta' varjazzjoni (CV) tal-erji tal-ogħla livell
tal-peptidi għad-disa' kontrolli ta' referenza B u Ċ fl-aċetonitril għandha tkun
ta' < 15.0 %.
Jekk ma jkunx issodisfat wieħed jew iktar minn dawn il-kriterji, is-sessjoni
għandha terġa' ssir.
Sabiex ir-riżultati ta' sustanza kimika tat-test jitqiesu validi għandhom jiġu ssodis
fati l-kundizzjonijiet li ġejjin:
a) id-devjazzjoni standard massima għar-repliki tas-sustanza kimika tat-test
għandha tkun ta' <14.9 % għat-tnaqqis fil-perċentwal ta' ċisteina u <11.6 %
għat-tnaqqis fil-perċentwal ta' liżina,
b) il-konċentrazzjoni medja tal-peptidi tat-tliet kontrolli ta' referenza C fis-solvent
xieraq għandha tkun ta' 0.50±0.05 mM. Jekk ma jkunux issodisfati dawn ilkriterji, id-dejta għandha tiġi miċħuda u s-sessjoni għandha terġa' ssir għal dik
is-sustanza kimika tat-test speċifika.
Mudell ta' tbassir
Il-valur medju ta' tnaqqis fil-perċentwal ta' liżina u ċisteina jiġi kkalkolat għal
kull sustanza kimika tat-test. Tnaqqis negattiv jitqies bħala “0” meta tiġi kkalko
lata l-medja. Bl-użu tal-mudell ta' tbassir ta' ċisteina 1:10/liżina 1:50 muri fitTabella 1, il-limitu ta' tnaqqis medju ta' 6.38 % tal-peptidi għandu jintuża sabiex
isostni d-diskriminazzjoni bejn sensitizzaturi tal-ġilda u mhux sensitizzaturi talġilda fil-kuntest ta' IATA. L-applikazzjoni tal-mudell ta' tbassir għall-assenjament
ta' sustanza kimika tat-test għal klassi ta' reattività (jiġifieri reattività baxxa,
moderata u għolja) forsi tista' tkun siewja sabiex tiġi informata l-valutazzjoni
tal-potenza fi ħdan il-kuntest ta' IATA.
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Tabella 1
Mudell ta' tbassir ta' ċisteina 1:10/liżina 1:50 (1)
Medja tat-tnaqqis fil-% ta' ċisteina u
liżina

Klassi tar-reattività:

Tbassir tadDPRA (2)

0 % ≤ tnaqqis medju % ≤ 6,38 %

Ebda reattività jew reatti Negattiv
vità minima

6,38 % < tnaqqis medju % ≤
22,62 %

Reattività baxxa

22,62 % < tnaqqis medju % ≤
42,47 %

Reattività moderata

42,47 % < tnaqqis medju % ≤
100 %

Reattività għolja

Pożittiv

(1) In-numri jirreferu għal valuri limitu ġġenerati statistikament u ma għandhomx x'jaqsmu
mal-preċiżjoni tal-kejl.
(2) Tbassir tad-DPRA għandu jitqies fil-kuntest ta' IATA u skont id-dispożizzjonijiet talparagrafi 9 u 12.

Jista' jkun hemm każijiet li fihom is-sustanza kimika tat-test (is-sustanza jew
wieħed jew bosta mill-komponenti ta' sustanza multikostitwenti jew taħlita)
tassorbi b'mod sinifikanti f'220 nm u jkollha l-istess ħin ta' ritenzjoni bħall-peptid
(koelwizzjoni). Il-koelwizzjoni tista' tiġi solvita billi jiġi aġġustat bi ftit l-issettjar
tal-HPLC sabiex ikompli jiġi separat il-ħin tal-elwizzjoni tas-sustanza kimika tattest u l-peptid. Jekk jintuża ssettjar alternattiv tal-HPLC sabiex tipprova tiġi
solvita l-koelwizzjoni, għandha tintwera l-ekwivalenza tiegħu għall-issettjar ivva
lidat (eż. bl-ittestjar tas-sustanzi ta' profiċjenza fl-Appendiċi 2). Meta sseħħ koel
wizzjoni, l-ogħla livell tal-peptid ma jistax jiġi integrat u l-kalkolu tat-tnaqqis filperċentwal ta' peptidi ma jkunx possibbli. Jekk il-koelwizzjoni tat-tali sustanzi
kimiċi tat-test isseħħ kemm bil-peptidi taċ-ċisteina kif ukoll tal-liżina, l-analiżi
għandha tiġi rrapportata bħala “inkonklużiva”. F'każijiet li fihom il-koelwizzjoni
sseħħ biss bil-peptid tal-liżina, jista' jintuża l-mudell ta' tbassir ta' ċisteina 1:10
irrapportat fit-Tabella 2.

Tabella 2
Mudell ta' tbassir ta' ċisteina 1:10 (1)
Tnaqqis fil-% ta' ċisteina (Cys) %

Klassi ta' reattività

Tbassir tadDPRA (2)

0 % ≤ tnaqqis % Cys ≤ 13,89 %

Ebda reattività jew reatti Negattiv
vità minima

13,89 % < tnaqqis % Cys ≤
23,09 %

Reattività baxxa

23,09 % < tnaqqis % Cys ≤
98,24 %

Reattività moderata

98,24 % < tnaqqis % Cys ≤
100 %

Reattività għolja

Pożittiv

(1) In-numri jirreferu għal valuri limitu ġġenerati statistikament u ma għandhomx x'jaqsmu
mal-preċiżjoni tal-kejl.
(2) Tbassir tad-DPRA għandu jitqies fil-kuntest ta' IATA u skont id-dispożizzjonijiet talparagrafi 9 u 12.

Jista' jkun hemm każijiet oħrajn li fihom it-trikkib fil-ħin ta' ritenzjoni bejn issustanza kimika tat-test u wieħed mill-peptidi jkun inkomplut. F'dawn il-każijiet,
il-valuri ta' tnaqqis fil-perċentwal ta' peptidi jista' jiġi stmat u jintuża fil-mudell ta'
tbassir taċ-ċisteina 1:10/liżina 1:50, iżda s-sustanza kimika tat-test ma tistax tiġi
assenjata għal klassi ta' reattività bi preċiżjoni.
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Analiżi waħda tal-HPLC kemm għall-peptid taċ-ċisteina kif ukoll tal-liżina
għandha tkun biżżejjed għal sustanza kimika tat-test meta r-riżultat ikun inekwi
voku. Madankollu, fi klassijiet ta' riżultati li jiġu qrib il-limitu użat sabiex jiddis
tingwi bejn riżultati pożittivi u negattivi (jiġifieri riżultati fil-limitu), jaf ikun
hemm bżonn li jsiru iktar testijiet. F'sitwazzjonijiet fejn it-tnaqqis fil-perċentwal
medju jaqa' fil-medda ta' bejn 3 % sa 10 % għall-mudell ta' tbassir ta' ċisteina
1:10/liżina 1:50 jew it-tnaqqis fil-perċentwal ta' ċisteina jaqa' fil-medda ta' 9 % sa
17 % għall-mudell ta' tbassir ta' ċisteina 1:10, għandha tiġi kkunsidrata t-tieni
sessjoni, kif ukoll it-tielet waħda jekk ikun hemm riżultati li ma jaqblux bejn lewwel żewġ sessjonijiet.
Rapport tat-test
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Sustanza kimika tat-test
— Sustanza monokostitwenti
— Identifikazzjoni kimika, bħall-isem (jew ismijiet) IUPAC jew CAS, innumru/i CAS, il-kodiċi SMILES jew InChI, il-formula strutturali, u/jew
identifikaturi oħrajn;
— Id-dehra fiżika, is-solubilità fl-ilma, il-piż molekolari, u proprjetajiet fiżi
kokimiċi rilevanti addizzjonali, meta jkunu disponibbli;
— Il-purità, l-identità kimika tal-impuritajiet kif xieraq u fattibbli fil-prattika,
eċċ;
— Trattament qabel l-ittestjar, jekk applikabbli (pereżempju tisħin, tħin);
— Il-konċentrazzjoni(jiet) ittestjata/i;
— Il-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabilità, safejn ikunu disponibbli.
— Sustanza multikostitwenti, UVCB u taħlita:
— Karatterizzazzjoni safejn possibbli, eż. bl-identità kimika (ara iktar 'il fuq),
il-purità, l-okkorrenza kwantitattiva u l-proprjetajiet fiżikokimiċi rilevanti
tal-kostitwenti (ara iktar 'il fuq) tal-kostitwenti, safejn ikunu disponibbli;
— Id-dehra fiżika, is-solubilità fl-ilma u proprjetajiet fiżikokimiċi rilevanti
addizzjonali, meta jkunu disponibbli;
— Il-piż molekolari jew il-piż molekolari apparenti fil-każ ta' taħlitiet/poli
meri b'kompożizzjonijiet magħrufin jew informazzjoni oħra rilevanti għattwettiq tal-istudju;
— Trattament qabel l-ittestjar, jekk applikabbli (pereżempju tisħin, tħin);
— Il-konċentrazzjoni(jiet) ittestjata/i;
— Il-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabilità, safejn ikunu disponibbli.
Kontrolli
— Kontroll pożittiv
— Identifikazzjoni kimika, bħall-isem (jew ismijiet) IUPAC jew CAS, innumru/i CAS, il-kodiċi SMILES jew InChI, il-formula strutturali, u/jew
identifikaturi oħrajn;
— Id-dehra fiżika, is-solubilità fl-ilma, il-piż molekolari, u proprjetajiet fiżi
kokimiċi rilevanti addizzjonali, meta jkunu disponibbli;
— Il-purità, l-identità kimika tal-impuritajiet kif xieraq u fattibbli fil-prattika,
eċċ;
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— Trattament qabel l-ittestjar, jekk applikabbli (pereżempju tisħin, tħin);
— Il-konċentrazzjoni(jiet) ittestjata/i;
— Il-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabilità, safejn ikunu disponibbli;
— Referenza għar-riżultati storiċi tal-kontroll pożittiv li juru kriterji xierqa ta'
aċċettazzjoni tas-sessjoni, jekk applikabbli.
— Solvent/veikolu
— Is-solvent/il-veikolu użat u l-proporzjon tal-kostitwenti tiegħu, jekk appli
kabbli;
— Identifikazzjoni(jiet) kimika, bħall-isem/ismijiet IUPAC jew CAS, innumru/i CAS, u/jew identifikaturi oħrajn;
— Il-purità, l-identità kimika tal-impuritajiet kif xieraq u fattibbli fil-prattika,
eċċ;
— Id-dehra fiżika, is-solubilità fl-ilma, il-piż molekolari, u proprjetajiet fiżi
kokimiċi rilevanti addizzjonali f'każ li jintużaw solventi / veikoli oħrajn li
mhumiex dawk imsemmijin fil-metodu ta' ttestjar u safejn ikunu dispo
nibbli;
— Il-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabilità, safejn ikunu disponibbli;
— Ġustifikazzjoni għall-għażla tas-solvent għal kull sustanza kimika tat-test;
— Għall-aċetonitril, ir-riżultati tat-test tal-impatt fuq l-istabilità tal-peptid.
Preparazzjoni tal-peptidi, il-kontroll pożittiv u s-sustanza kimika tat-test
— Il-karatterizzazzjoni tas-soluzzjonijiet tal-peptid (il-fornitur, il-lott, il-piż eżatt
tal-peptid, il-volum miżjud għas-soluzzjoni ewlenija);
— Karatterizzazzjoni tas-soluzzjoni tal-kontroll pożittiv (il-piż eżatt tas-sustanza
tal-kontroll pożittiv, il-volum miżjud għas-soluzzjoni tat-test);
— Karatterizzazzjoni tas-soluzzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test (il-piż eżatt
tas-sustanza kimika tat-test, il-volum miżjud għas-soluzzjoni tat-test).
L-issettjar tal-istrument u l-analiżi tal-HPLC
— It-tip ta' strument tal-HPLC, il-kolonni tal-HPLC u l-prekolonni, id-detettur, lawtokampjunatur;
— Il-parametri rilevanti għall-analiżi tal-HPLC bħat-temperatura tal-kolonna, ilvolumi tal-injezzjoni, ir-rata tal-fluss u l-gradjent.
L-idoneità tas-sistema:
— L-erja tal-ogħla livell tal-peptid f'220 nm ta' kull replika standard u talkontroll A ta' referenza;
— Kurva ta' kalibrazzjoni lineari rappreżentata b'mod grafiku u r-r2 irrapportata;
— Il-konċentrazzjoni tal-peptid ta' kull replika tal-kontroll A ta' referenza;
— Il-konċentrazzjoni medja tal-peptidi (mM) tat-tliet kontrolli ta' referenza A,
SD u CV;
— Il-konċentrazzjoni tal-peptid tal-kontroll ta' referenza A u C.
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Sekwenza tal-analiżi
— Għall-kontrolli ta' referenza:
— L-erja tal-ogħla livell tal-peptid f'220 nm ta' kull replika B u C;
— L-erja tal-ogħla livell medja tal-peptid f'220 nm tad-disa' kontrolli ta'
referenza B u C fl-aċetonitril, SD u CV (għall-istabilità tal-kontrolli ta'
referenza tul il-ħin tal-analiżi);
— Għal kull solvent użat, l-erja tal-ogħla livell medja tal-peptidi f'220 nm
tat-tliet kontrolli ta' referenza xierqa C (għall-kalkolu tat-tnaqqis filperċentwal ta' peptidi);
— Għal kull solvent użat, il-konċentrazzjoni ta' peptidi (mM) tat-tliet
kontrolli ta' referenza xierqa C;
— Għal kull solvent użat, il-konċentrazzjoni medja ta' peptidi (mM) tat-tliet
kontrolli ta' referenza xierqa C, SD u CV.
— Għall-kontroll pożittiv:
— L-erja tal-ogħla livell tal-peptid f'220 nm ta' kull replika;
— It-tnaqqis fil-perċentwal ta' peptidi ta' kull replika;
— It-tnaqqis medju fil-perċentwal ta' peptidi tat-tliet repliki, SD u CV.
— Għal kull sustanza kimika tat-test:
— Id-dehra tal-preċipitat fit-taħlita tar-rispons fi tmiem il-ħin tal-inkubaz
zjoni, jekk osservat. Jekk il-preċipitat reġa' ġie solubilizzat jew ġie ċentri
fugat;
— Il-preżenza ta' koelwizzjoni;
— Deskrizzjoni ta' kull osservazzjoni rilevanti oħra osservata, jekk appli
kabbli;
— L-erja tal-ogħla livell tal-peptid f'220 nm ta' kull replika;
— It-tnaqqis fil-perċentwal ta' peptidi ta' kull replika;
— Il-medja tat-tnaqqis fil-perċentwal ta' peptidi tat-tliet repliki, SD u CV;
— Il-medja tal-valuri ta' tnaqqis fil-perċentwal ta' ċisteina u liżina;
— Il-mudell ta' tbassir użat u t-tbassir tad-DPRA.
Ittestjar tal-profiċjenza
— Jekk applikabbli, il-proċedura użata sabiex tintwera l-profiċjenza tal-labora
torju sabiex iwettaq il-metodu ta' ttestjar (eż. billi jiġu ttestjati s-sustanzi ta'
profiċjenza) jew sabiex tintwera prestazzjoni riproduċibbli tal-metodu ta'
ttestjar matul iż-żmien.
Diskussjoni tar-riżultati
— Diskussjoni tar-riżultati miksubin bil-metodu ta' ttestjar tad-DPRA;
— Diskussjoni tar-riżultati tal-metodu ta' ttestjar fil-kuntest ta' IATA jekk ikun
hemm informazzjoni rilevanti oħra disponibbli.
Konklużjoni
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONIJIET
Preċiżjoni: Il-qrubija fil-livell ta' qbil bejn ir-riżultati tal-metodu ta' ttestjar u lvaluri ta' referenza aċċettati. Hija kejl tal-prestazzjoni tal-metodu ta' ttestjar u
wieħed mill-aspetti ta'“rilevanza”. It-terminu jintuża spiss minflok “konkordanza”
sabiex ifisser il-proporzjon ta' riżultati tajbin tal-metodu ta' ttestjar (21).

AOP (Passaġġ tal-Eżitu Avvers): Sekwenza ta' avvenimenti mill-istruttura
kimika ta' sustanza kimika fil-mira jew grupp ta' sustanzi kimiċi simili permezz
tal-avveniment ta' inizjazzjoni molekolari għal eżitu ta' interess in vivo (2).

Kurva ta' kalibrazzjoni: Ir-relazzjoni bejn il-valur tar-rispons sperimentali u lkonċentrazzjoni analitika (imsejħa wkoll kurva standard) ta' sustanza magħrufa.

Sustanza Kimika: Sustanza jew taħlita.

Koeffiċjent ta' varjazzjoni: Kejl tal-varjabbiltà li huwa kkalkolat għal grupp ta'
dejta dwar ir-repliki billi d-devjazzjoni standard tiġi diviża bil-medja. Jista' jiġi
mmoltiplikat b'100 għall-espressjoni bħala perċentwal.

Periklu: Proprjetà inerenti ta' aġent jew sitwazzjoni li għandhom il-potenzjal li
jikkawżaw effetti avversi meta organiżmu, sistema jew (sub)popolazzjoni jiġu
esposti għal dak l-aġent.

IATA (Approċċ Integrat għall-Ittestjar u l-Valutazzjoni): Approċċ strutturat
użat għall-identifikazzjoni ta' perikli (potenzjal), il-karatterizzazzjoni tal-perikli
(potenza) u/jew valutazzjoni tas-sikurezza (potenzjal/potenza u esponiment ) ta'
sustanza kimika jew grupp ta' sustanzi kimiċi, li tintegra b'mod strutturat u jiżen
id-dejta rilevanti kollha sabiex jinforma deċiżjoni regolatorja dwar il-periklu
u/jew ir-riskju u/jew il-ħtieġa potenzjali għal ittestjar immirat ulterjuri li, għal
daqstant, ikun minimu.

Avveniment ta' Inizjazzjoni Molekolari: Perturbazzjoni indotta kimikament ta'
sistema bijoloġika fil-livell molekolari identifikata li hija l-avveniment tal-bidu
fil-passaġġ tal-eżitu avvers.

Taħlita: Taħlita jew soluzzjoni msawra minn żewġ sustanzi jew iktar li fiha ma
jirreaġixxux (1).

Sustanza monokostitwenti: Sustanza, definita mill-kompożizzjoni kwantitattiva
tagħha, lifiha kostitwent ewlieni wieħed ikun preżenti għal tal-inqas 80 % (w/w).

Sustanza multikostitwenti: Sustanza, definita mill-kompożizzjoni kwantitattiva
tagħha, li fiha iktar minn kostitwent ewlieni wieħed ikunu preżenti f'konċentraz
zjoni ≥ 10 % (w/w) u < 80 % (w/w). Sustanza multikostitwenti hija r-riżultat ta'
proċess tal-manifattura. Id-differenza bejn taħlita u sustanza multikostitwenti hija
li taħlita tinkiseb bl-amalgamar ta' żewġ sustanzi jew iktar mingħajr reazzjoni
kimika. Sustanza multikostitwenti hija r-riżultat ta' reazzjoni kimika.

Kontroll pożittiv: Replika li jkun fiha l-komponenti kollha ta' sistema tat-test u
trattata b'sustanza li jkun magħruf li tikkawża rispons pożittiv. Sabiex jiġi żgurat
li l-varjabilità fir-rispons tal-kontroll pożittiv tkun tista' tiġi vvalutata tul iż-żmien,
id-daqs tar-rispons pożittiv ma għandux ikun eċċessiv.

Kontroll ta' referenza: Kampjun mhux ittrattat li fih il-komponenti kollha ta'
sistema tat-test, inkluż is-solvent jew il-veikolu li jiġi pproċessat mal-kampjuni
ttrattati bis-sustanza kimika tat-test u kampjuni tal-kontroll oħrajn sabiex jiġi

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 976
▼M7
stabbilit ir-rispons bażi għall-kampjuni ttrattati bis-sustanza kimika tat-test
dissolta fl-istess solvent jew veikolu. Meta jiġi ttestjat ma' kontroll negattiv
parallel, dan il-kampjun juri wkoll jekk is-solvent jew il-veikolu jkollux interaz
zjoni mas-sistema tat-test.
Rilevanza: Deskrizzjoni tar-relazzjoni tat-test għall-effett ta' interess u jekk
huwiex sinifikanti u utli għal skop partikolari. Din tiddetermina kemm it-test
għandu l-ħila jkejjel jew ibassar b'mod korrett l-effett bijoloġiku ta' interess. Irrilevanza tinkorpora l-kunsiderazzoni tal-preċiżjoni (konkordanza ta' metodu ta'
ttestjar) (21).
Affidabilità: Kejliet ta' kemm metodu ta' ttestjar jista' jitwettaq b'mod riprodu
ċibbli fil-laboratorji u bejn il-laboratorji tul iż-żmien, meta jitwettaq billi jintuża listess protokoll. Din tiġi evalwata billi tkun ikkalkolata r-riproduċibbilità fl-istess
u bejn il-laboratorarji u r-ripetibilità fl-istess laboratorju (21).
Riproduċibilità: Il-qbil bejn ir-riżultati miksub mill-ittestjar tal-istess sustanza
kimika bl-użu tal-istess protokoll tat-test (ara affidabbiltà) (21).
Sensittività: Il-proporzjon tas-sustanzi kimiċi pożittivi/attivi kollha li huma klas
sifikati kif suppost mill-metodu ta' ttestjar. Hija kejl tal-preċiżjoni għal metodu ta'
ttestjar li jipproduċi riżultati kategoriċi, u hija kunsiderazzjoni importanti filvalutazzjoni tar-relevanza ta' metodu ta' ttestjar (21).
Speċifiċità: Il-proporzjon tas-sustanzi kimiċi negattivi/inattivi kollha li huma
klassifikati kif suppost mill-metodu ta' ttestjar. Hija kejl tal-preċiżjoni għal
metodu ta' ttestjar li jipproduċi riżultati kategoriċi, u hija kunsiderazzjoni impor
tanti fil-valutazzjoni tar-relevanza ta' metodu ta' ttestjar (21).
Sustanza: Elementi kimiċi u l-komposti tagħhom fl-istat naturali jew miksubin bi
kwalunkwe proċess ta' produzzjoni, inkluż kwalunkwe addittiv meħtieġ għallpreservazzjoni tal-istabilità tal-prodott u ta' kwalunkwe impurità li toriġina
mill-proċess użat, imma eskluż kwalunkwe solvent li jista' jkun separat mingħajr
ma jaffetwa l-istabilità tas-sustanza jew ibiddel il-kompożizzjoni tagħha (1).
L-idoneità tas-sistema: L-istabbiliment tal-prestazzjoni tal-istrument (eż. issensittività) b'analiżi ta' standard ta' referenza qabel ma ssir l-analiżi tal-lott (22).
Sustanza kimika tat-test: It-terminu “sustanza kimika tat-test” jintuża sabiex
jirreferi għal dik li qiegħda tiġi ttestjata.
Is-Sistema Globalment Armonizzata tal-Klassifikazzjoni u l-Ittikettar ta'
Sustanzi Kimiċi tan-Nazzjonijiet Uniti (GHS tan-NU): Sistema li tipproponi
l-klassifikazzjoni tas-sustanzi kimiċi (sustanzi u taħlitiet) skont it-tipi u l-livelli
standardizzati ta' perikli fiżiċi, sanitarji u ambjentali, u tindirizza l-elementi ta'
komunikazzjoni korrispondenti, bħal pittogrammi, kliem ta' twissija, dikjarazzjo
nijiet ta' periklu, dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni u skedi ta' tagħrif dwar issikurezza, sabiex jitwassal tagħrif dwar l-effetti avversi bil-għan li n-nies ikunu
protetti (inklużi min iħaddem, il-ħaddiema, it-trasportaturi, il-konsumaturi u lħaddiema tal-emerġenza) u l-ambjent (1).
UVCB: Sustanzi kimiċi b'kompożizzjoni mhux magħrufa jew varjabbli, prodotti
b'reazzjoni kumplessa jew materjali bijoloġiċi.
Metodu ta' ttestjar validu: Metodu ta' ttestjar meqjus li għandu biżżejjed rile
vanza u affidabilità għal skop speċifiku u li huwa bbażat fuq prinċipji xjentifiċi
sodi. Metodu ta' ttestjar qatt ma jkunx validu f'sens assolut, iżda biss b'rabta ma'
skop definit (21).
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Appendiċi 2
SUSTANZI TA' PROFIĊJENZA

Sensitizzazzjoni tal-Ġilda In Chemico: Assaġġ Dirett tar-Reattività talPeptidi
Qabel l-użu ta' rutina ta' dan il-metodu ta' ttestjar, il-laboratorji għandhom juru lprofiċjenza teknika billi jiksbu b'mod korrett it-tbassir mistenni tad-DPRA għall10 sustanzi ta' profiċjenza rakkomandati fit-Tabella 1 u billi jiksbu valuri ta'
tnaqqis taċ-ċisteina u l-liżina li jaqgħu fi ħdan il-medda ta' referenza rispettiva
għal 8 mill-10 sustanzi ta' profiċjenza għal kull peptid. Dawn is-sustanzi ta'
profiċjenza ntgħażlu sabiex jirrappreżentaw il-firxa ta' risponsi għal perikli ta'
sensitizzazzjoni tal-ġilda. Kriterji tal-għażla oħrajn kienu li jkunu disponibbli
fis-suq, li hemm dejta ta' referenza in vivo ta' kwalità għolja u dejta in vitro
ta' kwalità għolja bid-DPRA għad-dispożizzjoni, u li ntużaw fl-istudju ta' vali
dazzjoni koordinat mill-ECVAM tal-EURL sabiex tintwera l-implimentazzjoni
b'suċċess tal-metodu ta' ttestjar fil-laboratorji li jieħdu sehem fl-istudju.
Tabella 1
Sustanzi ta' profiċjenza rrakkomandati sabiex tintwera l-profiċjenza teknika bl-Assaġġ Dirett tar-Reattività talPeptidi
Medda (3) ta' % Medda (3) ta' %
tnaqqis taltnaqqis
peptidi
tal-peptidi
taċ-ċisteina
tal-liżina

CASRN

stat fiżiku

2,4Dinitroklorobenżen

97-00-7

Solidu

Sensitizzatur
(estrem)

Pożittiv

90-100

15-45

Ossażolon

15646-46-5

Solidu

Sensitizzatur
(estrem)

Pożittiv

60-80

10-55

Formaldeid

50-00-0

Likwidu

Sensitizzatur
(b'saħħtu)

Pożittiv

30-60

0-24

Benżiliden-aċeton

122-57-6

Solidu

Sensitizzatur
(moderat)

Pożittiv

80-100

0-7

19317-11-4

Likwidu

Sensitizzatur
(dgħajjef)

Pożittiv

15-55

0-25

2,3-Butanedjon

431-03-8

Likwidu

Sensitizzatur
(dgħajjef)

Pożittiv

60-100

10-45

1-Butanol

71-36-3

Likwidu

Mhux sensitizzatur

Negattiv

0-7

0-5,5

6-Metilkumarin

92-48-8

Solidu

Mhux sensitizzatur

Negattiv

0-7

0-5,5

Aċidu Lattiku

50-21-5

Likwidu

Mhux sensitizzatur

Negattiv

0-7

0-5,5

4-Metossiaċetofenon

100-06-1

Solidu

Mhux sensitizzatur

Negattiv

0-7

0-5,5

Farnesal

Tbassir In Vivo (1)

Tbassir
tad-DPRA (2)

Sustanzi ta' Profiċjenza

(1) It-tbassiriet tal-periklu (u tal-potenza) in vivo huma bbażati fuq dejta tal-LLNA (19). Il-potenza in vivo tinkiseb bl-użu tal-kriterji
proposti mill-ECETOC (23).
(2) Tbassir tad-DPRA għandu jitqies fil-kuntest ta' IATA u skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 9 u 11.
(3) Meded stabbiliti fuq il-bażi ta' tal-inqas 10 valuri tat-tnaqqis iġġenerati minn 6 laboratorji indipendenti.
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Appendiċi 3
EŻEMPJI TA' SEKWENZA TAL-ANALIŻI
L-istandards tal-kalibraġġ
u l-kontrolli ta' referenza

STD1
STD2
STD3
STD4
STD5
STD6
Bafer ta' dilwizzjoni
Kontroll ta' referenza A, rep 1
Kontroll ta' referenza A, rep 2
Kontroll ta' referenza A, rep 3

Kontrolli ta' koelwizzjoni

Kontroll ta' koelwizzjoni 1 għas-sustanza kimika
tat-test 1
Kontroll ta' koelwizzjoni 2 għas-sustanza kimika
tat-test 2

Kontrolli ta' referenza

Kontroll ta' referenza B, rep 1
Kontroll ta' referenza B, rep 2
Kontroll ta' referenza B, rep 3

L-ewwel sett ta' repliki

Kontroll ta' referenza C, rep 1
Aldeid ċinnamiku, rep 1
Kampjun 1, rep 1
Kampjun 2, rep 1

It-tieni sett ta' repliki

Kontroll ta' referenza C, rep 2
Aldeid ċinnamiku, rep 2
Kampjun 1, rep 2
Kampjun 2, rep 2

It-tielet sett ta' repliki

Kontroll ta' referenza C, rep 3
Aldeid ċinnamiku, rep 3
Kampjun 1, rep 3
Kampjun 2, rep 3

Kontrolli ta' referenza

Kontroll ta' referenza B, rep 4
Kontroll ta' referenza B, rep 5
Kontroll ta' referenza B, rep 6

Fis-sekwenza tal-analiżi għandhom ikunu inklużi tliet settijiet ta' kontrolli ta' referenza
(jiġifieri kampjuni kostitwiti biss mill-peptid dissolt fis-solvent xieraq):
Kontroll ta' referenza A: użat sabiex tiġi vverifikata l-idoneità tas-sistema tal-HPLC.
Kontroll ta' referenza B: inkluż fil-bidu u fi tmiem is-sekwenza tal-analiżi sabiex tiġi
verifikata l-istabilità tal-kontrolli ta' referenza tul il-ħin tal-analiżi.
Kontroll ta' referenza C: inkluż fis-sekwenza tal-analiżi sabiex jiġi verifikat li s-solvent użat
sabiex tiġi dissolta s-sustanza kimika tat-test ma jħallix impatt fuq il-perċentwal ta' tnaqqis
ta' peptidi.
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B.60. SENSITIZZAZZJONI TAL-ĠILDA IN VITRO: METODU TA'
TTESTJAR TAL-ARE-NRF2 LUCIFERASE
INTRODUZZJONI
Dan il-metodu ta' ttestjar (TM) huwa ekwivalenti għal-linja gwida tal-ittestjar
(TG) 442D tal-OECD (2015). Sensitizzatur tal-ġilda jirreferi għal sustanza li
sejra twassal għal reazzjoni allerġika wara kuntatt mal-ġilda kif definita misSistema Globalment Armonizzata tal-Klassifikazzjoni u l-Ittikettar ta' Sustanzi
Kimiċi (GHS) tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) (1) u r-Regolament (KE)
Nru 1272/2008 dwar il-Klassifikazzjoni, l-Ittikkettar u l-Imballaġġ tas-Sustanzi
u t-Taħlitiet (CLP) (1). Dan il-metodu ta' ttestjar jipprovdi proċedura in vitro (lassaġġ tal-ARE-Nrf2 luciferase) li tintuża sabiex tappoġġja d-diskriminazzjoni
bejn sensitizzaturi tal-ġilda u mhux sensitizzaturi tal-ġilda skont il-GHS tanNU (1) u s-CLP.

Hemm qbil ġenerali dwar l-avvenimenti bijoloġiċi ewlenin li jwasslu għas-sensi
tizzazzjoni tal-ġilda. L-għarfien eżistenti dwar il-mekkaniżmi kimiċi u bijoloġiċi
assoċjati mas-sensitizzazzjoni tal-ġilda nġabar fil-forma ta' Passaġġ tal-Eżitu
Avvers (AOP) (2), mill-avveniment ta' inizjazzjoni molekolari permezz tal-avve
nimenti intermedji għall-effett avvers fuq is-saħħa, jiġifieri dermatite b'kuntatt
allerġiku fil-bniedem jew ipersensittività b'kuntatt f'rodituri (2) (3). L-avveniment
ta' inizjazzjoni molekolari huwa l-irbit kovalenti ta' sustanzi elettrofiliċi ma' ċentri
nukleofiliċi fil-proteini tal-ġilda. It-tieni avveniment ewlieni f'dan l-AOP iseħħ
fil-keratinoċiti u jinkludi risponsi infjammatorji kif ukoll l-espressjoni tal-ġeni
assoċjata mal-passaġġi tas-sinjalar taċ-ċelloli speċifiċi bħall-passaġġi dipendenti
fuq l-element ta' rispons tal-elettrofili/antiossidanti (ARE). It-tielet avveniment
ewlieni huwa l-attivazzjoni ta' ċelloli dendritiċi, tipikament ivvalutata bl-espress
joni ta' markaturi tal-wiċċ taċ-ċelloli, kemikini u ċitokini speċifiċi. Ir-raba'
element ewlieni huwa l-proliferazzjoni taċ-ċellola-T, li tiġi vvalutata b'mod indi
rett fl-Assaġġ Lokali tal-Limfonodi murin (4).

Normalment, il-valutazzjoni tas-sensitizzazzjoni tal-ġilda kienet tinvolvi l-użu ta'
annimali tal-laboratorju. Il-metodi klassiċi bbażati fuq fniek tal-indi, it-Test ta'
Massimizzazzjoni tal-Fniek tal-Indi ta' Magnusson Kligman (GMPT) u t-Test
Buehler (TM B.6 (5)), jistudjaw kemm il-fażi tal-induzzjoni kif ukoll il-fażi
tal-eliċitazzjoni tas-sensitizzazzjoni tal-ġilda. Test murin, l-Assaġġ Lokali talLimfonodi (LLNA, TM B.42 (4)) u ż-żewġ modifiki mhux radjuattivi tiegħu,
LLNA: DA (TM B.50 (6)) u LLNA: BrdU-ELISA (TM B.51 (7)), li lkoll
jivvalutaw ir-rispons tal-induzzjoni b'mod esklussiv, ġew aċċettati wkoll peress
li jagħtu vantaġġi fuq it-testijiet fuq il-ħnieżer tal-indi kemm f'termini tat-tratta
ment xieraq tal-annimali kif ukoll tal-kejl oġġettiv tal-fażi tal-induzzjoni tassensitizzazzjoni tal-ġilda.

Iktar riċentement, metodi ta' ttestjar in chemico u in vitro bbażati mekkanistika
ment tqiesu xjentifikament validi għall-evalwazzjoni tal-periklu ta' sensitizzaz
zjoni tal-ġilda tas-sustanzi kimiċi. Madankollu, taħlitiet ta' metodi mhux tal-anni
mali (in silico, in chemico, in vitro) fi ħdan Approċċi Integrati għall-Ittestjar u lValutazzjoni (IATA) sejrin ikunu meħtieġa sabiex ikunu sostitwiti bis-sħiħ ittestijiet fuq l-annimali li jintużaw bħalissa fid-dawl tal-kopertura mekkanistika
ristretta tal-AOP ta' kull wieħed mill-metodi ta' ttestjar mhux fuq l-annimali li
għandna għad-dispożizzjoni bħalissa (2) (3).

Dan il-metodu ta' ttestjar (assaġġ tal-ARE-Nrf2 luciferase) huwa propost sabiex
jiġi indirizzat it-tieni avveniment ewlieni kif spjegat fil-paragrafu 2. Is-sensitiz
zaturi tal-ġilda ġew irrapportati li jinduċu ġeni li huma rregolati mill-element ta'
rispons tal-antiossidanti (ARE) (8) (9). Sustanzi elettrofiliċi żgħar bħal sensitiz
zaturi tal-ġilda jistgħu jaġixxu fuq il-proteina sensur Keap1 (proteina 1 assoċjata
(1) Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta'
Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħli
tiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Rego
lament (KE) Nru 1907/2006, ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1
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mal-ECH bħall-Kelch), b'pereżempju modifika kovalenti tar-residwu taċ-ċisteina
tagħha, li tirriżulta fid-dissoċjazzjoni tagħha mill-fattur ta' traskrizzjoni Nrf2
(fattur 2 relatat mal-eritrojde 2 tal-fattur nukleari). Imbagħad l-Nrf2 dissoċjat
jista' jattiva ġeni dipendenti fuq l-ARE bħal dawk li jikkodifikaw għal enzimi
detossifikanti tal-fażi II (8) (10) (11).

Bħalissa, l-uniku assaġġ in vitro ARE-Nrf2 luciferase kopert minn dan il-metodu
ta' ttestjar huwa l-assaġġ KeratinoSensTM li għalih saru studji ta' validazzjoni (9)
(12) (13) segwiti minn reviżjoni bejn il-pari indipendenti li ssir mil-Laboratorju
ta' Referenza tal-Unjoni Ewropea għal Alternattivi għall-Ittestjar fuq l-Annimali
(EURL ECVAM) (14). L-assaġġ KeratinoSensTM tqies li huwa xjentifikament
validu sabiex jintuża bħala parti minn IATA għall-appoġġ tad-diskriminazzjoni
bejn sensitizzaturi tal-ġilda u mhux sensitizzaturi tal-ġilda għall-fini ta' klassifi
kazzjoni u tikkettar tal-periklu (14). Il-laboratorji li lesti li jimplimentaw ilmetodu ta' ttestjar jistgħu jiksbu l-linja ta' ċelloli rikombinanti użata fl-assaġġ
KeratinoSensTM billi jistabbilixxu qbil fuq il-liċenzji mal-iżviluppatur tal-metodu
ta' ttestjar (15).

Id-definizzjonijiet huma pprovduti fl-Appendiċi 1.

KUNSIDERAZZJONIJIET INIZJALI, APPLIKABILITÀ U LIMITAZZJONI
JIET
Peress li l-attivazzjoni tal-passaġġ tal-Keap1-Nrf2-ARE tindirizza biss it-tieni
avveniment ewlieni tal-AOP tas-sensitizzazzjoni tal-ġilda, l-informazzjoni millmetodi ta' ttestjar fuq il-bażi tal-attivazzjoni ta' dan il-passaġġ aktarx li ma tkunx
biżżejjed meta tintuża waħedha sabiex tinħareġ konklużjoni fuq il-potenzjal ta'
sensitizzazzjoni tal-ġilda tas-sustanzi kimiċi. Għaldaqstant, dejta ġġenerata b'dan
il-metodu ta' ttestjar għandha tiġi kkunsidrata fil-kuntest ta' approċċi integrati
bħall-IATA, biex b'hekk tiġi kombinata ma' informazzjoni komplimentari oħra,
eż. derivata minn assaġġi in vitro li jindirizzaw avvenimenti ewlenin oħrajn talAOP tas-sensitizzazzjoni tal-ġilda kif ukoll metodi mhux ta' ttestjar inkluż readacross minn analogi kimiċi. Eżempji dwar kif jintuża l-metodu ta' ttestjar ARENrf2 luciferase flimkien ma' informazzjoni oħra huma rrapportati fit-tagħrif (13)
(16) (17) (18) (19).

Dan il-metodu ta' ttestjar jista' jintuża sabiex jappoġġja d-diskriminazzjoni bejn
is-sensitizzaturi tal-ġilda (jiġifieri Kategorija 1 tal-GHS tan-NU/CLP) u mhux
sensitizzaturi fil-kuntest tal-IATA. Dan il-metodu ta' ttestjar ma jistax jintuża
waħdu, lanqas sabiex jiġu sottokategorizzati sensitizzaturi tal-ġilda f'sottokatego
riji 1A u 1B kif definiti mill-GHS/CLP tan-NU, u lanqas sabiex titbassar ilpotenza għal deċiżjonijiet dwar il-valutazzjoni tas-sikurezza. Madankollu, skont
il-qafas regolatorju, riżultat pożittiv jista' jintuża waħdu sabiex sustanza kimika
tiġi klassifikata fil-kategorija 1 tal-GHS/CLP tan-NU.

Fuq il-bażi tas-sett ta' dejta mill-istudju ta' validazzjoni u l-ittestjar li jsir inter
nament għar-reviżjoni bejn il-pari indipendenti tal-metodu ta' ttestjar, l-assaġġ
KeratinoSensTM wera li huwa trasferibbli għal laboratorji esperjenzati fil-kultura
taċ-ċelloli. Il-livell ta' riproduċibbilità fil-previżjonijiet li jistgħu jkunu mistennijin
mill-metodu ta' ttestjar huwa fl-ordni ta' 85 % fi ħdan il-laboratorji u bejn illaboratorji (14). Il-preċiżjoni (77 % — 155/201), is-sensittività (78 % — 71/91) u
l-ispeċifiċità (76 % — 84/110) tal-assaġġ KeratinoSensTM għad-diskriminazzjoni
bejn sensitizzaturi tal-ġilda (jiġifieri Kat. 1 tal-GHS tan-NU/CLP) u mhux sensi
tizzaturi meta mqabblin mar-riżultati tal-LLNA ġew ikkalkolati billi ġiet ikkun
sidrata d-dejta kollha li ġiet sottomessa lill-EURL ECVAM għall-evalwazzjoni u
reviżjoni bejn il-pari tal-metodu ta' ttestjar (14). Dawn il-figuri huma simili għal
dawk li dan l-aħħar ġew ippubblikati dwar l-ittestjar li sar internament ta'
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madwar 145 sustanza (77 % preċiżjoni, 79 % sensittività, 72 % speċifiċità) (13).
L-assaġġ KeratinoSensTM għandu probabilità ikbar li jbassar sustanzi kimiċi li
juru potenza baxxa sa moderata tas-sensitizzazzjoni tal-ġilda (jiġifieri sottokate
gorija 1B tas-CLP/GHS tan-NU) minn sustanzi kimiċi li juru potenza għolja tassensitizzazzjoni tal-ġilda (jiġifieri sottokategorija 1A tas-CLP/GHS tan-NU) (13)
(14). Meħuda kollha f'daqqa, din l-informazzjoni tindika l-utilità tal-assaġġ Kera
tinoSensTM sabiex jikkontribwixxi għall-identifikazzjoni tal-periklu ta' sensitiz
zazzjoni tal-ġilda. Madankollu, il-valuri tal-preċiżjoni mogħtijin hawnhekk
għall-assaġġ KeratinoSensTM bħala metodu ta' ttestjar waħdu huma indikattivi
biss peress li l-metodu ta' ttestjar għandu jiġi kkunsidrat flimkien ma' sorsi oħrajn
ta' informazzjoni fil-kuntest ta' IATA u skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 9
ta' hawn fuq. Barra minn hekk, meta jiġu evalwati metodi mhux fuq l-annimali
għas-sensitizzazzjoni tal-ġilda, ta' min jiftakar li l-LLNA kif ukoll testijiet oħrajn
fuq l-annimali jaf ma jirriflettux is-sitwazzjoni sħiħa fl-ispeċi ta' interess, jiġifieri
fil-bniedem.

It-terminu “sustanza kimika tat-test” jintuża f'dan il-metodu ta' ttestjar sabiex
jirreferi għal dak li jkun qiegħed jiġi ttestjat u mhux b'rabta mal-applikabilità
tal-metodu ta' ttestjar tal-ARE-Nrf2 luciferase għall-ittestjar ta' sustanzi u/jew
taħlitiet. Fuq il-bażi tad-dejta attwali disponibbli, intwera li l-assaġġ Keratino
SensTM huwa applikabbli għal sustanzi kimiċi tat-test li jkopru firxa ta' gruppi
funzjonali organiċi, mekkaniżmi ta' reazzjoni, potenza tas-sensitizzazzjoni talġilda (kif stabbiliti fi studji in vivo) u proprjetajiet fiżikokimiċi (9) (12) (13)
(14). Fil-parti l-kbira ġew ittestjati sustanzi monokostitwenti, għad li jeżisti
wkoll ammont limitat ta' dejta fuq l-ittestjar ta' taħlitiet (20). Il-metodu ta' ttestjar
xorta waħda huwa teknikament applikabbli għall-ittestjar ta' sustanzi multikostit
wenti u taħlitiet. Madankollu, qabel ma jintuża dan il-metodu ta' ttestjar fuq
taħlita għall-ġenerazzjoni ta' dejta għal skop regolatorju intiż, għandu jiġi kkun
sidrat jekk jistax jipprovdi riżultati adegwati għal dak l-għan u, jekk iva, għaliex.
Dawn il-kunsiderazzjonijiet ma jkunux meħtieġa meta jkun hemm rekwiżit rego
latorju għall-ittestjar tat-taħlita. Barra minn hekk, meta jiġu ttestjati sustanzi
multikostitwenti jew taħlitiet, għandha tingħata kunsiderazzjoni lill-interferenza
possibbli tal-kostitwenti ċitotissiċi bir-risponsi osservati. Il-metodu ta' ttestjar
huwa applikabbli għal sustanzi kimiċi tat-test solubbli jew li jifformaw dispers
joni stabbli (jiġifieri kollojde jew sospensjoni li fiha s-sustanza kimika tat-test ma
tissedimentax jew tissepara mis-solvent f'fażijiet differenti) jew fl-ilma jew
f'DMSO (inklużi l-komponenti kollha tas-sustanza kimika tat-test fil-każ ta'
ttestjar ta' sustanza multikostitwenti jew taħlita). Is-sustanzi kimiċi li ma jisso
disfawx dawn il-kundizzjonijiet fl-ogħla konċentrazzjoni finali meħtieġa ta' 2 000
μM (ara l-paragrafu 22) xorta waħda jistgħu jiġu ttestjati f'konċentrazzjoni inqas.
F'dan il-każ, ir-riżultati li jissodisfaw il-kriterji għall-pożittività deskritti fil-para
grafu 39 xorta waħda jistgħu jintużaw sabiex isostnu l-identifikazzjoni tassustanza kimika tat-test bħala sensitizzatur tal-ġilda, filwaqt li riżultat negattiv
iksub b'konċentrazzjonijiet < 1 000 μM għandu jitqies bħala inkonklużiv (ara lmudell ta' tbassir fil-paragrafu 39). F'sustanzi ġenerali b'LogP sa 5 li ġew ittestjati
b'suċċess filwaqt li sustanzi ferm idrofobiċi b'LogP ta' iktar minn 7 jiġu barra lapplikabilità magħrufa tal-metodu ta' ttestjar (14). Għal sustanzi b'LogP bejn 5 u
7, hemm biss informazzjoni limitata.

Riżultati negattivi għandhom jiġu interpretati bil-galbu peress li sustanzi b'reatti
vità esklussiva għal residwi tal-liżina jistgħu jiġu individwati bħala negattivi millmetodu ta' ttestjar. Barra minn hekk, minħabba l-kapaċità metabolika limitata tallinja ta' ċelloli użata (21) u minħabba l-kundizzjonijiet tal-esperiment, proapteni
(jiġifieri sustanzi kimiċi li jeħtieġu attivazzjoni enzimatika, pereżempju enzimi
P450) u preapteni (jiġifieri sustanzi kimiċi attivati b'awtoossidazzjoni) b'mod
partikolari b'rata ta' ossidazzjoni baxxa jistgħu jipprovdu riżultati negattivi
wkoll. Min-naħa l-oħra, sustanzi kimiċi tat-test li ma jaġixxux bħala sensitizzatur
iżda xorta waħda jkunu stressers kimiċi jistgħu jwasslu għal riżultati foloz pożit
tivi (14). Barra minn hekk, sustanzi kimiċi tat-test ferm ċitotossiċi dejjem jistgħu
jiġu vvalutati b'mod affidabbli. Finalment, sustanzi kimiċi tat-test li jinterferixxu
mal-enzima luċiferażi jistgħu jħawdu l-attività ta' luċiferażi f'assaġġi bbażati fuq
iċ-ċelloli li jikkawżaw inibizzjoni apparenti jew luminexxenza ikbar (22). Pere
żempju, konċentrazzjonijiet ta' fitoestroġen ikbar minn 1 μM ġew irrapportati li
jinterferixxu mas-sinjali ta' luminexxenza f'assaġġi oħrajn tal-ġene indikatur ibba
żati fuq luċiferażi minħabba sovrattivazzjoni tal-ġene indikatur ta' luċiferażi (23).
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Bħala konsegwenza, l-espressjoni ta' luċiferażi miksuba f'konċentrazzjonijiet
għoljin ta' fitoestroġeni jew sustanzi kimiċi simili ssuspettati li jipproduċu sovrat
tivazzjoni bħall-fitoestroġen tal-ġene indikatur ta' luċiferażi jridu jiġu eżaminati
bir-reqqa (23). F'każijiet li fihom tista' tiġi pprovduta evidenza fuq in-nuqqas ta'
applikabilità tal-metodu ta' ttestjar għal kategoriji speċifiċi ta' sustanzi kimiċi tattest, il-metodu ta' ttestjar ma għandux jintuża għal dawk il-kategoriji speċifiċi.

Minbarra li jgħin fid-diskriminazzjoni bejn sensitizzaturi tal-ġilda u mhux sensi
tizzaturi, l-assaġġ KeratinoSensTM jipprovdi wkoll informazzjoni dwar ir-rispons
għall-konċentrazzjoni li għandha l-potenzjal li tikkontribwixxi għall-valutazzjoni
tal-potenza ta' sensitizzazzjoni ukoll meta jintuża f'approċċi integrati bħall-IATA
(19). Madankollu, hemm bżonn li jsir iktar xogħol, idealment fuq il-bażi ta' dejta
affidabbli mill-bniedem, sabiex jiġi stabbilit kif ir-riżultati tal-assaġġ Keratino
SensTM jistgħu jikkontribwixxu għall-valutazzjoni tal-potenza (24) u għas-sotto
kategorizzazzjoni tas-sensitizzaturi skont il-GHS tan-NU/CLP.

IL-PRINĊIPJU TAT-TEST
Il-metodu ta' ttestjar tal-ARE-Nrf2 luciferase jagħmel użu minn linja ta' ċelloli
aderenti immortalizzata miksuba minn keratinoċiti umani HaCaT transfessi b'mod
stabbli bi plażmid selezzjonabbli. Il-linja ta' ċelloli li fiha l-ġene luċiferażi taħt ilkontroll transkrizzjonali ta' promotur kostitwittiv fuż ma' element ARE minn
ġene li huwa magħruf li jiġi sopraregolat minn sensitizzaturi ta' kuntatt (25)
(26). Is-sinjal ta' luċiferażi jirrifletti l-attivazzjoni minn sensitizzaturi ta' ġeni
dipendenti Nrf2 endoġeni, u ntweriet id-dipendenza tas-sinjal ta' luċiferażi fillinja ta' ċelloli rikombinanti fuq Nrf2 (27). Dan jippermetti li jsir kejl kwantitattiv
(b'detezzjoni tal-luminexxenza) tal-induzzjoni tal-ġene ta' luċiferażi, bl-użu ta'
sottostrati ta' luċiferażi li jipproduċu d-dawl ferm stabbiliti, bħala indikatur talattività tal-fattur ta' traskrizzjoni ta' Nrf2 f'ċelloli wara l-esponiment għal sustanzi
elettrofiliċi.

Is-sustanzi kimiċi tat-test jitqiesu pożittivi fl-assaġġ KeratinoSens™ jekk jinduċu
induzzjoni statistikament sinifikanti tal-attività ta' luċiferażi f'livell ogħla minn
limitu partikolari (jiġifieri > żieda b'darba u nofs jew 50 %), taħt konċentrazzjoni
definita li ma taffettwax b'mod sinifikanti l-vijabbiltà (jiġifieri inqas minn 1 000
μM u f'konċentrazzjoni li fiha l-vijabbiltà ċellolari tkun ogħla minn 70 % (9)
(12)). Għal dan il-għan, tiġi stabbilita l-induzzjoni tad-drabi massimali tal-attività
ta' luċiferażi fuq il-kontroll tas-solvent (negattiv) (Imax). Barra minn hekk, peress
li ċ-ċelloli huma esposti għal sensiela ta' konċentrazzjonijiet tas-sustanzi kimiċi
tat-test, il-konċentrazzjoni meħtieġa għal induzzjoni statistikament sinifikanti ta'
attività ta' luċiferażi ogħla mil-limitu (jiġifieri valur tal-EC1.5) għandha tiġi inter
polata mill-kurva ta' doża — rispons (ara l-paragrafu 32 għall-kalkoli). Finalment,
għandhom isiru kejliet taċ-ċitotossiċità paralleli sabiex jiġi vvalutat jekk il-livelli
ta' induzzjoni tal-attività ta' luċiferażi jseħħux f'konċentrazzjonijiet sottoċitotos
siċi.

Qabel l-użu ta' rutina tal-assaġġ tal-ARE-Nrf2 luciferase li jaderixxi għal dan ilmetodu ta' ttestjar, il-laboratorji għandhom juru l-profiċjenza teknika billi jużaw
l-għaxar Sustanzi ta' Profiċjenza elenkati fl-Appendiċi 2.

Standards tal-prestazzjoni (PS) (28) huma disponibbli sabiex tiġi ffaċilitata lvalidazzjoni ta' metodi ta' ttestjar in vitro tal-ARE-Nrf2 luciferase simili għallassaġġ KeratinoSens™ u jippermettu għall-emendar fil-ħin ta' dan il-metodi ta'
ttestjar għall-inklużjoni tagħhom. Aċċettazzjoni Reċiproka tad-Dejta (MAD)
skont il-ftehim tal-OECD sejjer ikun garantit biss għal metodi ta' ttestjar ivvali
dati skont il-PS, jekk dawn il-metodi ta' ttestjar ġew riveduti u inklużi fil-linja
gwida ta' ttestjar korrispondenti mill-OECD.
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PROĊEDURA
Bħalissa, l-uniku metodu kopert minn dan il-metodu ta' ttestjar huwa l-assaġġ
xjentifikament validu KeratinoSensTM (9) (12) (13) (14). Il-Proċeduri Operazzjo
nali Standard (SOP) għall-assaġġ KeratinoSensTM huma disponibbli u għandhom
jitħaddmu meta jiġi implimentat u jintuża l-metodu ta' ttestjar fil-laboratorju (15).
Il-laboratorji li lesti li jimplimentaw il-metodu ta' ttestjar jistgħu jiksbu l-linja ta'
ċelloli rikombinanti użata fl-assaġġ KeratinoSensTM billi jistabbilixxu qbil fuq illiċenzji mal-iżviluppatur tal-metodu ta' ttestjar (15). Il-paragrafi li ġejjin
jipprovdu deskrizzjoni tal-komponenti u l-proċeduri ewlenin ta' ttestjar tal-metodu
ta' ttestjar tal-ARE-Nrf2 luciferase.

Preparazzjoni tal-kulturi tal-keratinoċiti
Għandha tintuża linja ta' ċelloli transġenika b'inserzjoni stabbli tal-ġene indikatur
ta' luċiferażi taħt il-kontroll tal-element ARE (eż. linja ta' ċelloli tal-Keratino
Sens™). Malli jiġu riċevuti, iċ-ċelloli jiġu propagati (eż. 2 sa 4 passiġġieri) u
jinħażnu ffriżati bħala stokk omoġenu. Ċelloli minn dan l-istokk oriġinali jistgħu
jiġu propagati sa numru massimu ta' passiġġieri (jiġifieri 25 fil-każ ta' Keratino
SensTM) u jitħaddmu għall-ittestjar ta' rutina bl-użu tal-medium ta' manutenzjoni
xieraq (fil-każ ta' KeratinoSensTM dan jirrappreżenta DMEM b'serum u Ġeneti
ċina).

Għall-ittestjar, iċ-ċelloli għandhom ikunu 80-90 % konfluwenti, u wieħed għandu
joqgħod attent li jiżgura li ċ-ċelloli qatt ma jikbru għal konfluwenza sħiħa. Jum
wieħed qabel ma jiġu ttestjati, iċ-ċelloli jinġabru u jiġu distribwiti fi pjastri b'96
bwejra (10 000 ċellola/bwejra fil-każ ta' KeratinoSensTM). Għandha tingħata
attenzjoni sabiex tiġi evitata sedimenazzjoni taċ-ċelloli matul it-tiżrigħ sabiex
tiġi żgurata distribuzzoni ta' numru omoġenu ta' ċelloli bejn il-bwejriet. Jekk
dan mhuwiex il-każ, dan l-istadju jista' jwassal għal varjabbiltà kbira bejn bwejra
u oħra. Għal kull ripetizzjoni, jintużaw tliet repliki għall-kejliet tal-attività ta'
luċiferażi, u replika parallela waħda użata għall-assaġġ tal-vijabbiltà taċ-ċelloli.

Preparazzjoni tas-sustanza kimika tat-test u tas-sustanzi tal-kontroll
Is-sustanza kimika tat-test u s-sustanzi tal-kontroll jitħejjew dakinhar tal-ittestjar.
Għall-assaġġ KeratinoSensTM, is-sustanzi kimiċi tat-test jiġu dissolti fis-sulfos
sidu tad-dimetil (DMSO) għall-konċentrazzjoni finali mixtieqa (eż. 200 mM). Issoluzzjonijiet tad-DMSO jistgħu jitqiesu awtosterelizzanti, u b'hekk ma hemm
bżonn ta' ebda filtrazzjoni sterili. Is-sustanza kimika tat-test mhux solubbli fidDMSO tiġi dissolta f'ilma sterili jew medium tal-kultura sterili, u s-soluzzjonijiet
sterelizzati b'pereżempju filtrazzjoni. Għal sustanza kimika tat-test li ma għandha
ebda piż molekolari definit (MW), titħejja soluzzjoni ewlenija għal konċentraz
zjoni prestabbilita (40 mg/mL jew 4 % (w/v)) fl-assaġġ KeratinoSensTM. F'każ li
jintużaw solventi oħrajn li mhumiex DMSO, ilma jew il-medium tal-kultura,
għandha tiġi pprovduta ġustifikazzjoni xjentifika suffiċjenti.

Fuq il-bażi tas-soluzzjonijiet ewlenin DMSO tas-sustanza kimika tat-test, isiru
dilwizzjonijiet serjali bl-użu tad-DMSO sabiex jinkisbu 12-il konċentrazzjoni
ewlenija tas-sustanza kimika li sejra tiġi ttestjata (minn 0.098 sa 200 mM flassaġġ KeratinoSensTM assay). Għal sustanza kimika tat-test mhux solubbli fidDMSO, id-dilwizzjonijiet sabiex jinkisbu l-konċentrazzjonijiet ewlenin isiru blużu ta' ilma sterili jew medium tal-kultura sterili. Indipendentement mis-solvent
użat, il-konċentrazzjonijiet ewlenin, imbagħad jiġu dilwiti għal 25 darba filmedium tal-kultura li fih is-serum, u finalment jintużaw għat-trattament b'fattur
ta' dilwizzjoni 4 darbiet oħra sabiex il-konċentrazzjonijiet finali tas-sustanza
kimika ttestjata jvarjaw minn 0.98 sa 2 000 μM fl-assaġġ KeratinoSensTM.
Jistgħu jintużaw konċentrazzjonijiet oħrajn jekk tiġi pprovduta ġustifikazzjoni
(eż. fil-każ ta' ċitotossiċità jew solubilità baxxa).

Il-kontroll negattiv (solvent) użat fl-assaġġ KeratinoSensTM huwa DMSO (Nru
CAS 67-68-5, ≥ purità ta' 99 %), li għalih jitħejjew sitt bwejriet għal kull pjastra.
Jgħaddi mill-istess dilwizzjoni kif deskritta għall-konċentrazzjonijiet ewlenin filparagrafu 22, sabiex il-konċentrazzjoni tal-kontroll negattiv (solvent) finali tkun
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1 %, magħrufa li ma taffettwax il-vijabbiltà taċ-ċelloli u tikkorrispondi għallistess konċentrazzjoni tad-DMSO li tinstab fis-sustanza kimika ttestjata u filkontroll pożittiv. Għal sustanza kimika tat-test mhux solubbli fid-DMSO, li
għaliha d-dilwizzjonijiet saru fl-ilma, il-livell tad-DMSO fil-bwejriet kollha tassoluzzjoni finali tat-test irid jiġi aġġustat għal 1 % bħal għas-sustanzi kimiċi tattest u s-sustanzi tal-kontroll l-oħrajn.

Il-kontroll pożittiv użat fl-assaġġ KeratinoSensTM huwa aldeid ċinnamiku (Nru
CAS 14371-10-9, ≥ purità ta' 98 %), li għalih titħejja sensiela ta' 5 konċentraz
zjoni ewlenin li jvarjaw minn 0.4 sa 6.4 mM fid-DMSO (minn soluzzjoni ewle
nija ta' 6.4 mM) u dilwiti kif deskritt għall-konċentrazzjonijiet ewlenin fil-para
grafu 22, sabiex il-konċentrazzjoni finali tal-kontroll pożittiv tvarja minn 4 sa 64
μM. Jistgħu jintużaw kontrolli pożittivi xierqa oħrajn, idealment li jipprovdu
valuri fil-medda medja tal-EC1.5, jekk ikun hemm dejta storika disponibbli sabiex
jinkisbu kriterji ta' aċċettazzjoni tas-sessjoni paragunabbli.

Applikazzjoni tas-sustanza kimika tat-test u tas-sustanzi tal-kontroll
Għal kull sustanza kimika tat-test u sustanza tal-kontroll pożittiv, huwa meħtieġ
esperiment wieħed sabiex jinkiseb tbassir (pożittiv jew negattiv), li jikkonsisti
f'tal-inqas żewġ ripetizzjonijiet indipendenti li kull wieħed ikun fih tliet repliki
(jiġifieri n=6). Fil-każ ta' riżultati li ma jaqblux bejn iż-żewġ ripetizzjonijiet
indipendenti, għandha ssir it-tielet ripetizzjoni li fiha tliet repliki (jiġifieri n=9).
Kull ripetizzjoni indipendenti ssir f'ġurnata differenti b'soluzzjoni ewlenija ġdida
tas-sustanzi kimiċi tat-test u ċelloli miġburin indipendentement. Madankollu, iċċelloli jistgħu jkunu ġejjin mill-istess passaġġ.

Wara t-tiżrigħ deskritt fil-paragrafu 20, iċ-ċelloli jitkabbru għal 24 siegħa filpjastri għall-mikrotitraġġ b'96 bwejra. Imbagħad il-medium jitneħħa u jiġi
sostitwit ma' medium tal-kultura ġdid (medium tal-kultura ta' 150 μl li fih
serum iżda mingħajr Ġenetiċina fil-każ ta' KeratinoSensTM) li miegħu jiżdiedu
50 μl tas-sustanza kimika tat-test u s-sustanzi tal-kontroll dilwiti 25 darba. Talinqas bwejra waħda għal kull pjastra għandha titħalla vojta (ebda ċellola u ebda
trattament) sabiex jiġu vvalutati l-valuri ta' sfond.

Il-pjastri ttrattati mbagħad jiġu inkubati għal madwar 48 siegħa f'37 ± 1 °C filpreżenza ta' 5 % CO2 fl-assaġġ KeratinoSensTM. Għandha tingħata attenzjoni
sabiex tiġi evitata l-evaporazzjoni ta' sustanzi kimiċi tat-test volatili u kontami
nazzjoni inkroċjata bejn bwejriet minn sustanzi kimiċi tat-test, eż. billi l-pjastri
jitgħattew bil-fojl qabel l-inkubazzjoni bis-sustanzi kimiċi tat-test.

Kejliet tal-attività ta' luċiferażi
Tliet fatturi huma kritiċi sabiex jiġi żgurat qari tajjeb tal-valuri tal-luminexxenza:

— l-għażla ta' luminometru sensittiv,

— l-użu ta' format ta' pjastra għolja biżżejjed sabiex tevita kontaminazzjoni
kroċjata ħafifa; u

— l-użu ta' sottostrat ta' luċiferażi b'biżżejjed output ta' dawl sabiex jiġu żgurati
sensittività suffiċjenti u varjabbiltà baxxa.

Qabel l-ittestjar, għandu jsir issettjar tal-esperiment tal-kontroll kif deskritt flAppendiċi 3 sabiex jiġ żgurat li jkunu ssodisfati dawn it-tliet punti.

Wara l-ħin tal-esponiment ta' 48 siegħa bis-sustanza kimika tat-test u s-sustanzi
tal-kontroll fl-assaġġ KeratinoSensTM, iċ-ċelloli jinħaslu b'salina bbaferjata bilfosfat, u l-bafer tal-liżi rilevanti għall-qari tal-valuri tal-luminexxenza jiżdied
f'kull bwejra għal 20 min f'temperatura ambjentali.
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Il-pjastri bil-liżat taċ-ċelloli mbagħad jitqiegħdu fil-luminometri għall-qari ta'
liema fl-assaġġ KeratinoSensTM hija programmata sabiex: (i) iżżid is-sottostrat
ta' luċiferażi f'kull bwejra (jiġifieri 50 μl), (ii) tistenna sekonda, u (iii) tintegra lattività ta' luċiferażi għal 2 sekondi. F'każ li jintuża ssettjar differenti, eż. skont ilmudell tal-luminometru użat, dan għandu jkun iġġustifikat. Barra minn hekk,
jista' jintuża wkoll sottostrat li jiddi diment li jkun ta' suċċess l-esperiment talkontroll tal-kwalità tal-Appendiċi 3.
Valutazzjoni taċ-Ċitotossiċità
Għall-assaġġ tal-vijabbiltà taċ-ċelloli KeratinoSensTM, il-medium jiġi sostitwit
wara l-ħin tal-esponiment ta' 48 siegħa b'medium ġdid li fih MTT (3-(4,5-Dime
tiltjażol-2-yl)-2,5-difeniltetrażolju bromur, Tjażolil blu tetrażolju bromur; Nru
CAS 298-93-1) u ċ-ċelloli inkubati għal 4 sigħat f'37 °C fil-preżenza ta' 5 %
CO2. Imbagħad jitneħħa l-medium tal-MTT u ċ-ċelloli jiġu lizzati (eż. billi
tiżdied soluzzjoni SDS ta' 10 % f'kull bwejra) mal-lejl. Wara t-tħawwid, jitkejjel
l-assorbiment f'600 nm b'fotometru.
DEJTA U RAPPORTAR
Evalwazzjoni tad-Dejta
Il-parametri li ġejjin huma kkalkolati fl-assaġġ KeratinoSensTM:
— l-induzzjoni medja massimali tad-drabi tal-valur ta' attività ta' luċiferażi (Imax)
osservat fi kwalunkwe konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test u lkontroll pożittiv;
— inkiseb il-valur tal-EC1.5 li jirrappreżenta l-konċentrazzjoni li għaliha l-induz
zjoni tal-attività ta' luċiferażi tkun ogħla mil-limitu ta' darba u nofs (jiġifieri
attività ta' luċiferażi msaħħa ta' 50 %); u
— il-valuri tal-konċentrazzjoni tal-IC50 u IC30 għal tnaqqis ta' 50 % u 30 % talvijabbiltà ċellolari.
— L-induzzjoni tad-drabi tal-attività ta' luċiferażi tiġi kkalkolata bl-Ekwazzjoni
1, u l-induzzjoni tad-drabi massimali kumplessiva (Imax) tiġi kkalkolata bħala
l-medja tar-ripetizzjonijiet individwali.
Ekwazzjoni 1:
Fold induction ¼

ðLsample Ä Lblank Þ
ðLsolvent Ä Lblank Þ

fejn
Lkampjun hija l-valur ta' luminexxenza fil-bwejra tas-sustanza kimika tat-test
Linbjank hija l-valur ta' luminexxenza fil-bwejra inbjank li ma fiha ebda ċellola u
ebda trattament
Lsolvent hija l-valur medju tal-luminexxenza fil-bwejriet li fihom ċelloli u
kontroll tas-solvent (negattiv)
EC1.5 tiġi kkalkolata bl-interpolazzjoni lineari skont l-Ekwazzjoni 2, u l-EC1.5
kumplessiva tiġi kkalkolata bħala l-medja ġeometrika tar-ripetizzjonijiet individ
wali.
Ekwazzjoni 2:
EC1,5 ¼ ðC b Ä C a Þ Ü

Í

1,5 Ä I α
Ib Ä Iα

Î

þ Cα
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fejn
Ca hija l-inqas konċentrazzjoni f'μM b'induzzjoni ta' > darba u nofs
Cb hija l-ogħla konċentrazzjoni f'μM b'induzzjoni ta' < darba u nofs
Ia hija l-induzzjoni tad-drabi mkejla fl-inqas konċentrazzjoni b'induzzjoni ta' >
darba u nofs (medja ta' tliet bwejriet ta' replika)
Ib hija l-induzzjoni tad-drabi mkejla fl-ogħla konċentrazzjoni b'induzzjoni ta' <
darba u nofs (medja ta' tliet bwejriet ta' replika)Il-vijabbiltà hija kkalkolata blEkwazzjoni 3:
Ekwazzjoni 3:
Viability ¼

ðV sample Ä V blank Þ
Ü 100
V solvent Ä V blank

fejn
Vkampjun hija l-valur tal-assorbiment tal-MTT fil-bwejra tas-sustanza kimika tattest
Vinbjank

hija l-valur tal-assorbiment tal-MTT fil-bwejra inbjank li ma fiha ebda
ċellola u ebda trattament

Vsolvent

hija l-valur medju l-valur tal-assorbiment tal-MTT fil-bwejriet li fihom
ċelloli u kontroll tas-solvent (negattiv)

IC50 u IC30 jiġu kkalkolati bl-interpolazzjoni lineari skont l-Ekwazzjoni 4, u lIC50 u IC30 kumplessivi jiġu kkalkolati bħala l-medja ġeometrika tar-ripetizzjo
nijiet individwali.
Ekwazzjoni 4:
IC x ¼ ðC b Ä C α Þ Ü

Í

ð100 Ä xÞ Ä V α
Vb Ä Vα

Î

þ Cα

fejn
X huwa t-tnaqqis % fil-konċentrazzjoni li jrid jiġi kkalkolat (50 u 30 għal IC50
u IC30)
Ca hija l-inqas konċentrazzjoni f'μM bi tnaqqis ta' > x % fil-vijabbiltà
Cb hija l-ogħla konċentrazzjoni f'μM bi tnaqqis ta' < x % fil-vijabbiltà
Va hija l-vijabbiltà % fl-inqas konċentrazzjoni bi tnaqqis ta' > x % fil-vijabbiltà
Vb hija l-vijabbiltà % fl-ogħla konċentrazzjoni bi tnaqqis ta' < x % fil-vijabbiltà
Għal kull konċentrazzjoni li turi induzzjoni tal-attività ta' luċiferażi ta' > darba u
nofs, tiġi kkalkolata s-sinifikanza statistika (eż. b'test-t ta' Student b'żewġt
idnieb), billi jitqabblu l-valuri tal-luminexxenza għat-tliet kampjuni repliki malvaluri tal-luminexxenza fil-bwejriet tal-kontroll tas-solvent (negattiv) sabiex jiġi
stabbilit jekk l-induzzjoni tal-attività ta' luċiferażi hijiex statistikament sinifikanti
(p < 0.05). L-inqas konċentrazzjoni b'induzzjoni tal-attività ta' luċiferażi ta' >
darba u nofs hija l-valur li jistabbilixxi l-valur tal-EC1.5. Huwa vverifikat f'kull
każ jekk dan il-valur huwiex inqas mill-valur tal-IC30, xi ħaġa li tindika li hemm
inqas minn tnaqqis ta' 30 % fil-vijabbiltà ċellolari fil-konċentrazzjoni li tiddeter
mina l-EC1.5.
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Huwa rakkomandat li d-dejta tiġi vverifikata b'mod viżwali bl-għajnuna ta' graf
fijiet. Jekk ma tiġi osservata ebda kurva ċara ta' doża — rispons, jew jekk ilkurva ta' doża — rispons miksuba tkun bifażika (jiġifieri taqbeż il-limitu ta' 1.5
darbtejn), l-esperiment għandu jerġa' jsir sabiex jiġi verifikat jekk din hijiex
speċifika għas-sustanza kimika tat-test jew hijiex dovuta għal artefatt tal-esperi
ment. F'każ li r-rispons bifażiku jkun riproduċibbli f'esperiment indipendenti,
għandu jiġi rrapportat il-valur inferjuri tal-EC1.5 (il-konċentrazzjoni meta l-limitu
ta' 1.5 jinqabeż għall-ewwel darba).

Fil-każijiet rari li fihom tiġi osservata induzzjoni mhux statistikament sinifikanti
ogħla minn darba u nofs segwita minn konċentrazzjoni ogħla b'induzzjoni statis
tikament sinifikanti, ir-riżultati minn din ir-ripetizzjoni jitqiesu bħala validi u
pożittivi biss jekk l-induzzjoni statistikament sinifikanti ogħla mil-limitu ta' 1.5
inkisbet għal konċentrazzjoni mhux ċitotossika.

Finalment, għal sustanzi tat-test li jiġġeneraw induzzjoni ta' darba u nofs jew
ikbar diġà fl-inqas konċentrazzjoni tat-test ta' 0.98 μM, jiġi stabbilit il-valur talEC1.5 ta' <0.98 fuq il-bażi ta' spezzjoni viżwali tal-kurva ta' doża — rispons.

Kriterji ta' aċċettazzjoni
Għandhom jiġu ssodisfati l-kriterji ta' aċċettazzjoni li ġejjin meta jintuża l-assaġġ
KeratinoSensTM. L-ewwel nett, l-induzzjoni tal-attività ta' luċiferażi miksuba bilkontroll pożittiv, l-aldeid ċinnamiku, għandha tkun statistikament sinifikanti
ogħla mil-livell ta' 1.5 (eż. bl-użu ta' test-T) f'tal-inqas waħda mill-konċentraz
zjonijiet ittestjati (minn 4 sa 64 μM).

It-tieni, il-valur tal-EC1.5 għandu jkun fi ħdan żewġ devjazzjonijiet standard talmedja storika tal-faċilità ta' ttestar (eż. bejn 7 μM u 30 μM fuq il-bażi tas-sett ta'
dejta ta' validazzjoni) li għandha tiġi aġġornata b'mod regolari. Barra minn hekk,
l-induzzjoni medja fit-tliet repliki għall-aldeid ċinnamiku f'64 μM għandha tkun
ta' bejn 2 u 8. Jekk ma jkunx issodisfat dan l-aħħar kriterju, ir-rispons għad-doża
tal-aldeid ċinnamiku għandu jiġi vverifikat bil-galbu, u t-testijiet jisgtħu jiġu
aċċettati biss jekk ikun hemm rispons għad-doża ċar b'induzzjoni tal-attività ta'
luċiferażi li tiżdied meta jiżdiedu l-konċentrazzjonijiet għall-kontroll pożittiv.

Fl-aħħar nett, il-koeffiċjent medju tal-varjazzjoni tal-qari tal-valur tal-luminex
xenza għad-DMSO tal-kontroll negattiv (solvent) għandu jkun inqas minn
20 % f'kull ripetizzjoni li tikkonsisti f'6 bwejriet ittestjati fi triplikat. Jekk ilvarjabbiltà tkun ogħla, ir-riżultati għandhom jiġu injorati.

Interpretazzjoni tar-riżultati u l-mudell ta' tbassir
Tbassir ta' KeratinoSensTM jitqies pożittiv jekk ikunu ssodisfati l-4 kundizzjoni
jiet li ġejjin fi 2 minn 2 jew fl-istess 2 minn 3 ripetizzjonijiet, inkella t-tbassir ta'
KeratinoSensTM jitqies negattiv (Figura 1):

1. Imax hija ogħla (>) minn darba u nofs u statistikament differenti b'mod sini
fikanti meta mqabbla mal-kontroll tas-solvent (negattiv) (kif stabbilit mit-testT Student diżakkoppjat b'żewġt idnieb);

2. il-vijabbiltà ċellolari hija ogħla minn (>) 70 % fl-inqas konċentrazzjoni blinduzzjoni ta' attività ta' luċiferażi ikbar minn darba u nofs (jiġifieri filkonċentrazzjoni li tiddetermina l-EC1.5);

3. il-valur tal-EC1.5 huwa inqas minn (<) 1 000 μM (jew < 200 μg/ml għal
sustanzi kimiċi tat-test mingħajr MW definit);

4. hemm rispons għad-doża apparenti kumplessiv għall-induzzjoni ta' luċiferażi
(jew rispons bifażiku kif imsemmi fil-paragrafu 33).
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Jekk f'ripetizzjoni partikolari, jiġu ssodisfati l-ewwel tliet kundizzjonijiet iżda ma
jistax jiġi osservat rispons ċar għad-doża għall-induzzjoni ta' luċiferażi, ir-riżultat
ta' dik ir-ripetizzjoni għandu jitqies bħala inkonklużiv u jista' jkun hemm bżonn
ta' iktar ittestjar (Figura 1). Barra minn hekk, riżultat negattiv miksub b'konċen
trazzjonijiet < 1 000 μM (jew < 200 g/ml għal sustanzi kimiċi tat-test mingħajr
MW definit) għandu jiġi kkunsidrat bħala inkonklużiv ukoll (ara l-paragrafu 11).

Figura 1
TM

Il-mudell ta' tbassir użat fl-assaġġ KeratinoSens . Tbassir tal-assaġġ KeratinoSensTM għandu jitqies fil-kuntest
ta' IATA u skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 9 u 11.

F'każijiet rari, is-sustanzi kimiċi tat-test li jinduċu l-attività ta' luċiferażi ferm qrib
il-livelli ta' tossiċità jistgħu jkunu pożittivi f'ċerti ripetizzjonijiet f'livelli mhux
ċitotossiċi (jiġifieri konċentrazzjoni li tistabbilixxi l-EC1.5 inqas (<) mill-IC30), u
f'ripetizzjonijiet oħrajn f'livelli tossiċi biss (jiġifieri konċentrazzjoni li tiddeter
mina l-EC1.5 ikbar (>) mill-IC30). Dawn is-sustanzi kimiċi tat-test għandhom
jerġgħu jiġu ttestjati b'analiżi tar-rispons għad-doża iktar ristretta bl-użu ta' fattur
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ta' dilwizzjoni inferjuri (eż. dilwizzjoni għal 1,33 jew Öid-doppju (= 1,41) bejn
il-bwejriet), sabiex jiġi stabbilit jekk seħħitx induzzjoni f'livelli ċitotossiċi jew le
(9).
Rapport tat-test
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Sustanza kimika tat-test
— Sustanza monokostitwenti
— Identifikazzjoni kimika, bħall-isem (jew ismijiet) IUPAC jew CAS, innumru/i CAS, il-kodiċi SMILES jew InChI, il-formula strutturali, u/jew
identifikaturi oħrajn;
— Id-dehra fiżika, is-solubilità fl-ilma, is-solubilità fid-DMSO, il-piż mole
kolari, u proprjetajiet fiżikokimiċi rilevanti addizzjonali, meta jkunu
disponibbli;
— Il-purità, l-identità kimika tal-impuritajiet kif xieraq u fattibbli fil-prattika,
eċċ;
— Trattament qabel l-ittestjar, jekk applikabbli (pereżempju tisħin, tħin);
— Il-konċentrazzjoni(jiet) ittestjata/i;
— Il-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabilità, safejn ikunu disponibbli.
— Sustanza multikostitwenti, UVCB u taħlita:
— Karatterizzazzjoni safejn possibbli, eż. bl-identità kimika (ara iktar 'il fuq),
il-purità, l-okkorrenza kwantitattiva u l-proprjetajiet fiżikokimiċi rilevanti
tal-kostitwenti (ara iktar 'il fuq) tal-kostitwenti, safejn ikunu disponibbli;
— Id-dehra fiżika, is-solubilità fl-ilma, is-solubilità fid-DMSO u proprjetajiet
fiżikokimiċi rilevanti addizzjonali, meta jkunu disponibbli;
— Il-piż molekolari jew il-piż molekolari apparenti fil-każ ta' taħlitiet/poli
meri b'kompożizzjonijiet magħrufin jew informazzjoni oħra rilevanti għattwettiq tal-istudju;
— Trattament qabel l-ittestjar, jekk applikabbli (pereżempju tisħin, tħin);
— Il-konċentrazzjoni(jiet) ittestjata/i;
— Il-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabilità, safejn ikunu disponibbli.
Kontrolli
— Kontroll pożittiv
— Identifikazzjoni kimika, bħall-isem (jew ismijiet) IUPAC jew CAS, innumru/i CAS, il-kodiċi SMILES jew InChI, il-formula strutturali, u/jew
identifikaturi oħrajn;
— Id-dehra fiżika, is-solubilità fl-ilma, is-solubilità fid-DMSO, il-piż mole
kolari, u proprjetajiet fiżikokimiċi rilevanti addizzjonali, meta jkunu
disponibbli u fejn applikabbli;
— Il-purità, l-identità kimika tal-impuritajiet kif xieraq u fattibbli fil-prattika,
eċċ;
— Trattament qabel l-ittestjar, jekk applikabbli (pereżempju tisħin, tħin);
— Il-konċentrazzjoni(jiet) ittestjata/i;
— Il-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabilità, safejn ikunu disponibbli;
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— Referenza għar-riżultati storiċi tal-kontroll pożittiv li juru kriterji xierqa ta'
aċċettazzjoni tas-sessjoni, jekk applikabbli.
— Kontroll negattiv (veikolu)
— Identifikazzjoni kimika, bħall-isem/ismijiet IUPAC jew CAS, in-numru/i
CAS, u/jew identifikaturi oħrajn;
— Il-purità, l-identità kimika tal-impuritajiet kif xieraq u fattibbli fil-prattika,
eċċ;
— Id-dehra fiżika, is-solubilità fl-ilma, il-piż molekolari, u proprjetajiet fiżi
kokimiċi rilevanti addizzjonali f'każ li jintużaw kontrolli negattivi /
veikoli oħrajn li mhumiex dawk imsemmijin f'dan il-metodu ta' ttestjar
u safejn ikunu disponibbli;
— Il-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabilità, safejn ikunu disponibbli;
— Ġustifikazzjoni għall-għażla tas-solvent għal kull sustanza kimika tat-test;
Il-Kundizzjonijiet tal-Metodu ta' Ttestjar
— L-isem u l-indirizz tal-isponser, tal-faċilità tat-test u tad-direttur tal-istudju;
— Deskrizzjoni tal-metodu ta' ttestjar użat;
— Il-linja ta' ċelloli użata, il-kundizzjonijiet tal-ħżin u s-sors tagħha (eż. il-faċi
lità mnejn inkisbet);
— In-numru tal-passaġġ u l-livell ta' konfluwenza ta' ċelloli użati għall-ittestjar;
— Il-metodu ta' għadd taċ-ċelloli għat-tiżrigħ qabel l-ittestjar u l-miżuri meħudin
sabiex tiġi żgurata distribuzzjoni omoġena tan-numru ta' ċelloli (ara l-para
grafu 20);
— Il-luminometru użat (eż. il-mudell), inkluż l-issettjar tal-istrument, is-sottostrat
ta' luċiferażi użat, u wiri tal-kejliet ta' luminexxenza xierqa fuq il-bażi tat-test
tal-kontroll deskritt fl-Appendiċi 3;
— Il-proċedura użata sabiex tintwera l-profiċjenza tal-laboratorju sabiex iwettaq
il-metodu ta' ttestjar (eż. billi jiġu ttestjati s-sustanzi ta' profiċjenza) jew
sabiex tintwera prestazzjoni riproduċibbli tal-metodu ta' ttestjar matul iżżmien.
Proċedura tat-test
— In-numru ta' ripetizzjonijiet u repliki użati;
— Il-konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika, il-proċedura ta' applikazzjoni u lħin tal-esponiment użat (jekk ikun differenti minn dak rakkomandat)
— Deskrizzjoni tal-kriterji ta' evalwazzjoni u deċiżjoni użati;
— Deskrizzjoni tal-kriterji ta' aċċettazzjoni tal-istudju użati;
— Deskrizzjoni ta' kwalunkwe modifika tal-proċedura tat-test.
Ir-riżultati
— It-tqegħid f'tabella tal-valuri tal-Imax, EC1.5 u tal-vijabbiltà (jiġifieri IC50,
IC30) miksubin għas-sustanza kimika tat-test u għall-kontroll pożittiv għal
kull ripetizzjoni kif ukoll il-valuri medji (Imax: medja; EC1.5 u l-valuri talvijabbiltà: medja ġeometrika) u SD ikkalkolata bl-użu ta' dejta mir-ripetiz
zjonijiet individwali kollha u indikazzjoni tal-klassifikazzjoni tas-sustanza
kimika tat-test skont il-mudell ta' tbassir;
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— Il-koeffiċjent ta' varjazzjoni miksub bil-qari tal-valuri tal-luminexxenza għallkontroll negattiv għal kull esperiment;
— Graff li turi l-kurvi ta' doża — rispons għall-induzzjoni tal-attività ta' luċife
rażi u l-vijabbiltà;
— Deskrizzjoni ta' kull osservazzjoni rilevanti oħra osservata, jekk applikabbli.
Diskussjoni tar-riżultati
— Diskussjoni tar-riżultati miksubin bil-metodu ta' ttestjar tal-assaġġ Keratino
SensTM;
— Kunsiderazzjoni tar-riżultati tal-metodu ta' ttestjar fil-kuntest ta' IATA jekk
ikun hemm informazzjoni rilevanti oħra disponibbli.
Konklużjoni
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(30) NAFTA (North American Free Trade Agreement) (2012). Technical
Working Group on Pesticides — (Quantitative) Structure Activity Rela
tionship ((Q)SAR) Guidance Document. 186 pp. http://www.epa.gov/opp
fead1/international/naftatwg/guidance/qsar-guidance.pdf
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONIJIET
Preċiżjoni: Il-qrubija fil-livell ta' qbil bejn ir-riżultati tal-metodu ta' ttestjar u lvaluri ta' referenza aċċettati. Hija kejl tal-prestazzjoni tal-metodu ta' ttestjar u
wieħed mill-aspetti ta'“rilevanza”. It-terminu jintuża spiss minflok “konkordanza”
sabiex ifisser il-proporzjon ta' riżultati tajbin tal-metodu ta' ttestjar (29).

AOP (Passaġġ tal-Eżitu Avvers): Sekwenza ta' avvenimenti mill-istruttura
kimika ta' sustanza kimika fil-mira jew grupp ta' sustanzi kimiċi simili permezz
tal-avveniment ta' inizjazzjoni molekolari għal eżitu ta' interess in vivo (2).

ARE: Element tar-rispons tal-antiossidanti (imsejjaħ ukoll EpRE, element tarrispons tal-elettrofili), huwa element ta' rispons li jinsab fir-reġjun tal-promotur
upstream ta' ħafna ġeni ċitoprotettivi u tal-fażi II. Meta jiġi attivat minn Nfr2,
iservi ta' medjatur għall-induzzjoni transkrizzjonali ta' dawn il-ġeni.

Sustanza kimika: Sustanza jew taħlita.

Koeffiċjent ta' varjazzjoni: Kejl tal-varjabbiltà li huwa kkalkolat għal grupp ta'
dejta dwar ir-repliki billi d-devjazzjoni standard tiġi diviża bil-medja. Jista' jiġi
mmoltiplikat b'100 għall-espressjoni bħala perċentwal.

EC1,5: Il-konċentrazzjoni interpolata għal induzzjoni ta' luċiferażi għal darba u
nofs

IC30: Il-konċentrazzjoni li twassal għal tnaqqis ta' 30 % fil-vijabbiltà ċellolari.

IC50: Il-konċentrazzjoni li twassal għal tnaqqis ta' 50 % fil-vijabbiltà ċellolari.

Periklu: Proprjetà inerenti ta' aġent jew sitwazzjoni li għandhom il-potenzjal li
jikkawżaw effetti avversi meta organiżmu, sistema jew (sub)popolazzjoni jiġu
esposti għal dak l-aġent.

IATA (Approċċ Integrat għall-Ittestjar u l-Valutazzjoni): Approċċ strutturat
użat għall-identifikazzjoni ta' perikli (potenzjal), il-karatterizzazzjoni tal-perikli
(potenza) u/jew valutazzjoni tas-sikurezza (potenzjal/potenza u esponiment ) ta'
sustanza kimika jew grupp ta' sustanzi kimiċi, li tintegra b'mod strutturat u jiżen
id-dejta rilevanti kollha sabiex jinforma deċiżjoni regolatorja dwar il-periklu
u/jew ir-riskju u/jew il-ħtieġa potenzjali għal ittestjar immirat ulterjuri li, għal
daqstant, ikun minimu.

Imax: Il-fattur ta' induzzjonali massimali tal-attività ta' luċiferażi meta mqabbla
mal-kontroll tas-solvent (negattiv) imkejjel fi kwalunkwe konċentrazzjoni tassustanza kimika tat-test.

Keap1: Proteina 1 assoċjata mal-ECH bħall-Kelch, hija proteina sensorjali li tista'
tirregola l-attività Nrf2. F'kundizzjonijiet mhux indotti, il-proteina sensorjali
Keap1 timmira l-fattur ta' transkrizzjoni tal-Nrf2 għal ubikwitinilazzjoni u degra
dazzjoni proteolitika fil-proteażoma. Il-modifika kovalenti tar-residwi ta' ċisteina
reattiva tal-Keap 1 minn molekoli żgħar tista' twassal għal dissoċjazzjoni ta' Nrf2
minn Keap1 (8) (10) (11).

Taħlita: Taħlita jew soluzzjoni msawra minn żewġ sustanzi jew iktar li fiha ma
jirreaġixxux (1).
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Sustanza monokostitwenti: Sustanza, definita mill-kompożizzjoni kwantitattiva
tagħha, lifiha kostitwent ewlieni wieħed ikun preżenti għal tal-inqas 80 % (w/w).

Sustanza multikostitwenti: Sustanza, definita mill-kompożizzjoni kwantitattiva
tagħha, li fiha iktar minn kostitwent ewlieni wieħed ikunu preżenti f'konċentraz
zjoni ≥ 10 % (w/w) u < 80 % (w/w). Sustanza multikostitwenti hija r-riżultat ta'
proċess tal-manifattura. Id-differenza bejn taħlita u sustanza multikostitwenti hija
li taħlita tinkiseb bl-amalgamar ta' żewġ sustanzi jew iktar mingħajr reazzjoni
kimika. Sustanza multikostitwenti hija r-riżultat ta' reazzjoni kimika.

Nrf2: Il-fattur nukleari (derivat mill-eritrojde 2)-bħal 2, huwa fattur ta' transkriz
zjoni involut fil-passaġġ tar-rispons tal-antiossidanti. Meta Nrf2 ma jkunx ubik
witinilat, jinġema' fiċ-ċitoplażma u jittrażloka fin-nukleu, fejn jingħaqad malARE fir-reġjun promotur upstream ta' ħafna ġeni ċitoprotettivi, sabiex iniedi ttranskrizzjoni tagħhom (8) (10) (11).

Kontroll pożittiv: Replika li jkun fiha l-komponenti kollha ta' sistema tat-test u
trattata b'sustanza li jkun magħruf li tikkawża rispons pożittiv. Sabiex jiġi żgurat
li l-varjabilità fir-rispons tal-kontroll pożittiv tkun tista' tiġi vvalutata tul iż-żmien,
id-daqs tar-rispons pożittiv ma għandux ikun eċċessiv.

Rilevanza: Deskrizzjoni tar-relazzjoni tat-test għall-effett ta' interess u jekk
huwiex sinifikanti u utli għal skop partikolari. Din tiddetermina kemm it-test
għandu l-ħila jkejjel jew ibassar b'mod korrett l-effett bijoloġiku ta' interess. Irrilevanza tinkorpora l-kunsiderazzoni tal-preċiżjoni (konkordanza ta' metodu ta'
ttestjar) (29).

Affidabilità: Kejliet ta' kemm metodu ta' ttestjar jista' jitwettaq b'mod riprodu
ċibbli fil-laboratorji u bejn il-laboratorji tul iż-żmien, meta jitwettaq billi jintuża listess protokoll. Din tiġi evalwata billi tkun ikkalkolata r-riproduċibbilità fl-istess
u bejn il-laboratorarji u r-ripetibilità fl-istess laboratorju (29).

Riproduċibilità: Il-qbil bejn ir-riżultati miksub mill-ittestjar tal-istess sustanza
kimika bl-użu tal-istess protokoll tat-test (ara affidabbiltà) (29).

Sensittività: Il-proporzjon tas-sustanzi kimiċi pożittivi/attivi kollha li huma klas
sifikati kif suppost mill-metodu ta' ttestjar. Hija kejl tal-preċiżjoni għal metodu ta'
ttestjar li jipproduċi riżultati kategoriċi, u hija kunsiderazzjoni importanti filvalutazzjoni tar-relevanza ta' metodu ta' ttestjar (29).

Kontroll tas-solvent/veikolu: Replika li fiha l-komponenti kollha ta' sistema tattest ħlief is-sustanza kimika tat-test, iżda tinkludi s-solvent li jintuża. Jintuża
sabiex jiġi stabbilit ir-rispons bażi għall-kampjuni ttrattati bis-sustanza kimika
tat-test dissolta fl-istess solvent.

Speċifiċità: Il-proporzjon tas-sustanzi kimiċi negattivi/inattivi kollha li huma
klassifikati kif suppost mill-metodu ta' ttestjar. Hija kejl tal-preċiżjoni għal
metodu ta' ttestjar li jipproduċi riżultati kategoriċi, u hija kunsiderazzjoni impor
tanti fil-valutazzjoni tar-relevanza ta' metodu ta' ttestjar (29).

Sustanza: Elementi kimiċi u l-komposti tagħhom fl-istat naturali jew miksubin bi
kwalunkwe proċess ta' produzzjoni, inkluż kwalunkwe addittiv meħtieġ għallpreservazzjoni tal-istabilità tal-prodott u ta' kwalunkwe impurità li toriġina
mill-proċess użat, imma eskluż kwalunkwe solvent li jista' jkun separat mingħajr
ma jaffetwa l-istabilità tas-sustanza jew ibiddel il-kompożizzjoni tagħha (1).

Sustanza kimika tat-test: It-terminu “sustanza kimika tat-test” jintuża sabiex
jirreferi għal dik li qiegħda tiġi ttestjata.
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Is-Sistema Globalment Armonizzata tal-Klassifikazzjoni u l-Ittikettar ta'
Sustanzi Kimiċi tan-Nazzjonijiet Uniti (GHS tan-NU): Sistema li tipproponi
l-klassifikazzjoni tas-sustanzi kimiċi (sustanzi u taħlitiet) skont it-tipi u l-livelli
standardizzati ta' perikli fiżiċi, sanitarji u ambjentali, u tindirizza l-elementi ta'
komunikazzjoni korrispondenti, bħal pittogrammi, kliem ta' twissija, dikjarazzjo
nijiet ta' periklu, dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni u skedi ta' tagħrif dwar issikurezza, sabiex jitwassal tagħrif dwar l-effetti avversi bil-għan li n-nies ikunu
protetti (inklużi min iħaddem, il-ħaddiema, it-trasportaturi, il-konsumaturi u lħaddiema tal-emerġenza) u l-ambjent (1).
UVCB: Sustanzi kimiċi b'kompożizzjoni mhux magħrufa jew varjabbli, prodotti
b'reazzjoni kumplessa jew materjali bijoloġiċi.
Metodu ta' ttestjar validu: Metodu ta' ttestjar meqjus li għandu biżżejjed rile
vanza u affidabilità għal skop speċifiku u li huwa bbażat fuq prinċipji xjentifiċi
sodi. Metodu ta' ttestjar qatt ma jkunx validu f'sens assolut, iżda biss b'rabta ma'
skop definit (29).

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 997
▼M7
Appendiċi 2
SUSTANZI TA' PROFIĊJENZA
Sensitizzazzjoni tal-Ġilda In Vitro: Metodu ta' Ttestjar tal-ARE-Nrf2 Luci
ferase
Qabel l-użu ta' rutina ta' dan il-metodu ta' ttestjar, il-laboratorji għandhom juru lprofiċjenza teknika billi jiksbu b'mod korrett it-tbassir mistenni ta' Keratino
Sens™ għall-10 Sustanzi ta' Profiċjenza rakkomandati fit-Tabella 1 u billi jiksbu
l-valuri tal-EC1,5 u IC50 li jaqgħu fi ħdan il-medda ta' referenza rispettiva għal
tal-inqas 8 mill-10 sustanzi ta' profiċjenza. Dawn is-sustanzi ta' profiċjenza
ntgħażlu sabiex jirrappreżentaw il-firxa ta' risponsi għal perikli ta' sensitizzazzjoni
tal-ġilda. Fost kriterji tal-għażla oħrajn kien hemm id-disponibilità kummerċjali,
id-disponibilità ta' referenza in vivo ta' kwalità għolja u d-disponibilità ta' dejta in
vitro ta' kwalità għolja mill-assaġġ KeratinoSensTM.
Tabella 1
Sustanzi rrakkomandati biex tintwera profiċjenza teknika mal-assaġġ KeratinoSens™
Medda ta'
Tbassir
Medda ta'
Referenza talKeratinoSen
Referenza talEC1,5
s™ (2)
IC50 (μM) (3)
(μM) (3)

CASRN

Forma
Fiżika

Isopropanol

67-63-0

Likwidu

Mhux sensitizzatur

Negattiv

> 1 000

> 1 000

Aċidu saliċiliku

69-72-7

Solidu

Mhux sensitizzatur

Negattiv

> 1 000

> 1 000

Aċidu lattiku

50-21-5

Likwidu

Mhux sensitizzatur

Negattiv

> 1 000

> 1 000

Gliċerol

56-81-5

Likwidu

Mhux sensitizzatur

Negattiv

> 1 000

> 1 000

Alkoħol taċ-ċinnamil

104-54-1

Solidu

Sensitizzatur (dgħajjef)

Pożittiv

25 - 175

> 1 000

Dimetakrilat tal-etilen
glikol

97-90-5

Likwidu

Sensitizzatur (dgħajjef)

Pożittiv

5 - 125

> 500

2-Merkaptobenżotjażol

149-30-4

Solidu

Sensitizzatur (moderat)

Pożittiv

25 - 250

> 500

35691-65-7

Solidu

Sensitizzatur (qawwi)

Pożittiv

< 20

20 - 100

4-Metilaminofenol sulfat

55-55-0

Solidu

Sensitizzatur (qawwi)

Pożittiv

< 12.5

20 - 200

2,4-Dinitro-klorobenżen

97-00-7

Solidu

Sensitizzatur (estrem)

Pożittiv

< 12.5

5 - 20

Sustanzi ta' Profiċjenza

Glutaronitril talmetildibromo

Tbassir In Vivo

(1)

(1) It-tbassiriet tal-periklu (u tal-potenza) in vivo huma bbażati fuq dejta tal-LLNA (13). Il-potenza in vivo tinkiseb bl-użu tal-kriterji
proposti mill-ECETOC (24).
(2) Tbassir ta' KeratinoSens™ għandu jitqies fil-kuntest ta' IATA u skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 9 u 11 ta' dan il-metodu ta'
ttestjar.
(3) Fuq il-bażi tal-valuri storiċi osservati (12).
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Appendiċi 3
KONTROLL TAL-KWALITÀ TAL-KEJLIET TAL-LUMINEXXENZA
Esperiment bażiku għall-iżgurar ta' kejl ottimali tal-luminexxenza fl-assaġġ
KeratinoSensTM
It-tliet parametri li ġejjin huma kritiċi għall-iżgurar tal-kisba ta' riżultati affidabbli
bil-luminometru:
— li jkun hemm biżżejjed sensittività li tagħti sfond stabbli fi bwejriet talkontroll;
— li ma jkun hemm ebda gradjent fuq il-pjastra minħabba ħinijiet twal tal-qari;
u
— li ma jkun hemm ebda kontaminazzjoni ta' dawl fil-bwejriet biswit minn
bwejriet attivi ħafna.
Qabel l-ittestjar huwa rakkomandat li jiġi żgurat li jkun hemm il-kejliet talluminexxenza xierqa, billi tiġi ttestjata pjastra tal-kontroll stabbilita kif deskritt
hawn taħt (analiżi tat-triplikati).
L-issettjar tal-pjastri tal-ewwel esperiment ta' taħriġ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

B

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

C

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

D EGDMA EGDMA EGDMA EGDMA EGDMA EGDMA EGDMA EGDMA EGDMA EGDMA EGDMA EGDMA
0.98
1.95
3.9
7.8
15.6
31.25
62.5
125
250
500
1000
2000
E

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

F

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

G

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

H

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

DMSO

CA 4

CA 8

CA 16

CA 32

CA 64

Inbjank

EGDMA = Dimetakrilat tal-etilen glikol (Nru CAS: 97-90-5) sustanza kimika
b'induzzjoni qawwija
CA = Aldeid ċinnamiku, referenza pożittiva (Nru CAS: 104-55-2)
L-analiżi tal-kontroll tal-kwalità għandha turi:
— rispons għad-doża ċar fir-ringiela D, bl-Imax > 20 darba ikbar mill-isfond
(f'ħafna każijiet, jintlaħqu valuri tal-Imax ta' bejn 100 u 300);
— ebda rispons għad-doża fir-ringiela C u E (ebda valur ta' induzzjoni iktar
minn 1.5 (idealment mhux iktar minn 1.3) minħabba kontaminazzjoni
possibbli tad-dawl, speċjalment qrib bwejriet ferm attivi fir-ringiela talEGDMA;
— ebda differenza statistikament sinifikanti bejn ir-ringieli A, B,, E, F u G
(jiġifieri ebda gradjent fuq il-pjastra); u
— il-varjabbiltà fi kwalunkwe waħda mir-ringieli A, B,, E, F u G u fil-bwejriet
tad-DMSO fir-ringiela H għandha tkun inqas minn 20 % (jiġifieri sfond
stabbli).
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B.61. METODU TA' TTESTJAR TAT-TNIXXIJA TA' FLUWOREX
XEINA GĦALL-IDENTIFIKAZZJONI TA' KORRUŻIVI OKULARI
U IRRITANTI SEVERI
INTRODUZZJONI
Dan il-metodu ta' ttestjar (TM) huwa ekwivalenti għal-linja gwida tat-test (TG)
460 tal-OECD (2012). Il-metodu ta' ttestjar tat-Tnixxija tal-Fluworexxeina huwa
metodu ta' ttestjar in vitro li jista' jintuża f'ċerti ċirkustanzi u b'limitazzjonijiet
speċifiċi sabiex jiġu kklassifikati sustanzi kimiċi (sustanzi u taħlitiet) bħala korru
żivi okulari u irritanti severi, kif definiti mis-Sistema Globalment Armonizzata
tal-Klassifikazzjoni u l-Ittikettar ta' Sustanzi Kimiċi (GHS) tan-Nazzjonijiet Uniti
(NU) (Kategorija 1), ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-Klassifikaz
zjoni, l-Ittikkettar u l-Imballaġġ tas-Sustanzi u t-Taħlitiet (CLP) (1) (Kategorija
1), u (Kategorija I) tal-Aġenzija għall-Protezzjoni tal-Ambjent (EPA) tal-Istati
Uniti (1)(2). Għall-fini ta' dan il-metodu ta' ttestjar, irritanti okulari severi
huma definiti bħala sustanzi kimiċi li jikkaġunaw ħsara fit-tessut fl-għajnejn
wara l-għoti tas-sustanza kimika tat-test li ma tkunx riversibbli fi żmien 21
jum tal-applikazzjoni jew tikkawża tħassir fiżiku serju tal-vista, filwaqt li korru
żivi okulari huma sustanzi kimiċi li jikkaġunaw ħsara irriversibbli fit-tessut talgħajnejn. Dawn is-sustanzi kimiċi huma klassifikati fil-Kategorija 1 tal-GHS tanNU, il-Kategorija 1 tas-CLP tal-UE, jew il-Kategorija 1 tal-EPA l-Istati Uniti.

Filwaqt li l-metodu ta' ttestjar tal-FL ma jitqiesx li huwa validu bħala sostitut
komplut għat-test in vivo fuq l-għajnejn tal-fniek, l-FL huwa rakkomandat sabiex
jintuża bħala parti minn strateġija ta' ttestjar sekwenzjali għall-klassifikazzjoni u
t-tikkettar regolatorji. B'hekk, l-FL huwa rakkomandat bħala l-ewwel pass fi ħdan
approċċ minn Fuq għal Isfel sabiex jiġu identifikati korrużivi okulari/irritanti
severi, speċifikament għal tipi limitati ta' sustanzi kimiċi (jiġifieri sustanzi u
taħlitiet solubbli fl-ilma) (3)(4).

Ġeneralment huwa aċċettat li, fil-futur qarib, ebda test in vitro tal-irritazzjoni talgħajnejn waħdu ma huwa sejjer ikun kapaċi jieħu post it-test in vivo tal-għajnejn
(TM B.5 405 (5)) sabiex ibassar il-medda sħiħa ta' irritazzjonijiet għal klassijiet
ta' sustanzi kimiċi differenti. Madankollu, it-taħlitiet strateġiċi ta' bosta metodi ta'
ttestjar alternattivi fi ħdan strateġija ta' ttestjar (sekwenzjali) jaf ikunu jistgħu
jieħdu post it-test in vivo tal-għajnejn (4). L-approċċ minn Fuq għal Isfel (4)
huwa mfassal sabiex jintuża meta, fuq il-bażi tal-informazzjoni eżistenti, sustanza
kimika tkun mistennija li jkollha potenzjal għoli ta' irritazzjoni.

Fuq il-bażi tal-mudell ta' tbassir spjegat fil-paragrafu 35, il-metodu ta' ttestjar talFL jista' jidentifika sustanzi kimiċi fi ħdan dominju ta' applikabilità limitat bħala
korrużivi okulari/irritanti severi (Kategorija 1 tal-GHS tan-NU; il-Kategorija 1
tas-CLP tal-UE; Kategorija I tal-EPA tal-Istati Uniti) mingħajr ebda test ieħor. Listess huwa supponut għat-taħlitiet, għad li t-taħlitiet ma ntużawx fil-validazzjoni.
Għaldaqstant, il-metodu ta' ttestjar tal-FL jista' jintuża sabiex jistabbilixxi l-irri
tazzjoni għall-għajnejn/il-korrużività tas-sustanzi kimiċi, billi tiġi segwita l-istra
teġija ta' ttestjar sekwenzjali tat-TM B.5 (5). Madankollu, sustanza kimika li
(1) Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta'
Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħli
tiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Rego
lament (KE) Nru 1907/2006, ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1
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mhijiex imbassra bħala korrużiv okulari jew irritant sever bil-metodi ta' ttestjar
tal-FL ikollha bżonn tiġi ttestjata f'metodu ta' ttestjar wieħed jew iktar addizz
jonali (in vitro u/jew in vivo) li kapaċi jidentifika bi preċiżjoni i) sustanzi kimiċi
li huma korrużivi okulari/irritanti severi foloz negattivi in vitro fl-FL (Kategorija
1 tal-GHS tan-NU; il-Kategorija 1 tas-CLP tal-UE; Kategorija I tal-EPA tal-Istati
Uniti); ii) sustanzi kimiċi li mhumiex ikklassifikati għal korrużjoni/irritazzjoni talgħajnejn (Kategorija Nru tal-GHS tan-NU; Ebda Kategorija tal-GHS tan-NU:
Kategorija IV tal-EPA tal-Istati Uniti); u/jew iii) sustanzi kimiċi li huma irritanti
moderati/ħfief għall-għajnejn (Kategoriji 2A u 2B tal-GHS tan-NU; il-Kategorija
2 tas-CLP tal-UE; Kategoriji II u III tal-EPA tal-Istati Uniti);
L-għan ta' dan il-metodu ta' ttestjar huwa li jiddeskrivi l-proċeduri użati għallevalwazzjoni tal-potenzjal ta' sustanza kimika tat-test li tikkawża korrużività jew
irritanza severa potenzjali kif imkejla mill-ħila tagħha li tinduċi ħsara lil monosaff
tal-epitelju konfluwenti impermeabbli. L-integrità tal-permeabilità transepiteljali
hija funzjoni ewlenija ta' epitelju bħal dak li jinsab fil-konġuntiva u l-kornea. Ilpermeabilità transepiteljali hija kkontrollata minn bosta ġunzjonijiet dojoq.
Intwera li żieda fil-permeabilità tal-epitelju korneali in vivo jikkorrelata mal-livell
ta' infjammazzjoni u l-ħsara fil-wiċċ osservata hi u tiżviluppa l-irritazzjoni talgħajnejn.
Fil-metodu ta' ttestjar tal-FL, l-effetti tossiċi wara ħin tal-esponiment qasir għassustanza kimika tat-test jitkejlu minn żieda fil-permeabilità tal-fluworexxeina tassodju permezz tal-monosaff epiteljali taċ-ċelloli tal-Kilwa Kanina Madin-Darby
(MDCK) ikkulturati fuq inserzjonijiet permeabbli. L-ammont ta' tnixxija ta'
fluworexxeina li sseħħ huwa proporzjonat għall-ħsara indotta mis-sustanza
kimika fil-ġunzjonijiet dojoq, il-ġunzjonijiet desmożomali u l-membrani taċċelloli, u jista' jintuża sabiex jiġi stmat il-potenzjal ta' tossiċità okulari ta' sustanza
kimika tat-test. L-Appendiċi 1 jipprovdi dijagramma taċ-ċelloli tal-MDCK imkab
brin fuq membrana li tiddaħħal għall-metodu ta' ttestjar tal-FL.
Id-definizzjonijiet huma pprovduti fl-Appendiċi 2.
KUNSIDERAZZJONIJIET U LIMITAZZJONIJIET INIZJALI
Dan il-metodu ta' ttestjar huwa bbażat fuq il-protokoll INVITTOX Nru 71 (6) li
ġie evalwat miċ-Ċentru Ewropew għall-Validazzjoni ta' Metodi Alternattivi
(ECVAM), f'kollaborazzjoni mal-Kumitat ta' Koordinazzjoni Interaġenzjali talIstati Uniti għall-Validazzjoni ta' Metodi Alternattivi (ICCVAM) u ċ-Ċentru
Ġappuniż għall-Validazzjoni ta' Metodi Alternattivi (JaCVAM).
Il-metodu ta' ttestjar tal-FL mhuwiex rakkomandat sabiex jiġu identifikati sustanzi
kimiċi li għandhom jiġu kklassifikati bħala irritanti ħfief/moderati jew sustanzi
kimiċi li ma għandhomx ikunu kklassifikati għal irritazzjoni okulari (sustanzi u
taħlitiet) jiġifieri Kat. 2A/2B tal-GHS, ebda kategorija; Kat. 2 tas-CLP tal-UE,
ebda kategorija; Kategoriji II/III/IV tal-EPA tal-Istati Uniti), kif muri mill-istudju
ta' validazzjoni (3) (7).
Il-metodu ta' ttestjar huwa applikabbli biss għal sustanzi kimiċi solubbli fl-ilma
(sustanzi u taħlitiet). Il-potenzjal ta' irritazzjoni severa okulari ta' sustanzi kimiċi
li huma solubbli fl-ilma u/jew fejn l-effett tossiku mhuwiex affettwat minn
dilwizzjoni ġeneralment jitbassar b'mod preċiż bil-metodu ta' ttestjar tal-FL (7).
Sabiex sustanza kimika tiġi kategorizzata bħala solubbli fl-ilma, f'kundizzjonijiet
sperimentali, għandha tkun solubbli f'Soluzzjoni sterili tal-Melħ Bilanċjata ta'
Hanks (HBSS) mingħajr fenol aħmar li fiha l-kalċju (f'konċentrazzjoni ta' 1.01.8 mM) f'konċentrazzjoni ta' ≥ 250 mg/ml (doża ogħla mil-limitu ta' 100
mg/ml). Madankollu, jekk is-sustanza kimika tat-test hija solubbli taħt il-konċen
trazzjoni ta' 100 mg/ml, iżda diġà tinduċi induzzjoni tal-FL ta' 20 % f'dik ilkonċentrazzjoni (jiġifieri FL20 < 100 mg/ml), xorta waħda tista' tiġi kklassifikata
bħala tal-Kat. 1 tal-GHS jew Kat. 1 tal-EPA.
Il-limitazzjonijiet identifikati għal dan il-metodu ta' ttestjar jeskludu aċidi u bażi
jiet b'saħħithom, fissattivi ta' ċelloli u sustanzi kimiċi ferm volatili mid-dominju
ta' applikabilità. Dawn is-sustanzi kimiċi għandhom mekkaniżmi li ma jitkejlux
mill-metodu ta' ttestjar tal-FL, eż. koagulazzjoni estensia, saponifikazzjoni jew
kimiki reattivi speċifiċi. Limitazzjonijiet identifikati oħrajn għal dan il-metodu
huma msejsin fuq ir-riżultati għall-kapaċità ta' tbassir għal sustanza kimika tattest ikkulurita u viskuża (7). Huwa ssuġġerit li ż-żewġ tipi ta' sustanzi kimiċi
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diffiċli jitneħħew mill-monosaff wara l-perjodu ta' esponiment qasir u li l-preve
dibbiltà tal-metodu ta' ttestjar tista' tittejjeb jekk jintuża numru ikbar ta' stadji talħasil. Sustanzi kimiċi solidi sospiżi f'likwidu għandhom il-propensità li jippreċi
pitaw 'il barra u jaf ikun diffiċli li tiġi stabbilita l-konċentrazzjoni finali għaċċelloli. Meta s-sustanzi kimiċi ta' dawn il-klassijiet kimiċi u fiżiċi jiġu esklużi
mid-database, il-preċiżjoni tal-FL skont is-sistemi ta' klassifikazzjoni tal-UE, lEPA u l-GHS titjieb b'mod sostanzjali (7).

Fuq il-bażi tat-tir ta' dan il-metodu ta' ttestjar (jiġifieri li jidenifika korrużivi
okulari/irritanti severi biss), ir-rati ta' foloz negattivi (ara l-Paragrafu 13)
mhumiex kritiċi peress li t-tali sustanzi kimiċi mbagħad jiġu ttestjati b'testijiet
in vitro validati adegwatament oħrajn jew fil-fniek, skont ir-rekwiżiti regolatorji,
bl-użu ta' strateġija ta' ttestjar sekwenzjali f'approċċ tal-piż tal-evidenza (5) (ara lparagrafi 3 u 4 ukoll).

Il-limitazzjonijiet identifikati l-oħrajn tal-metodu ta' ttestjar tal-FL huma bbażati
fuq rati ta' foloz negattivi u foloz pożittivi. Meta jintuża bħala l-ewwel pass fi
ħdan approċċ minn Fuq għal Isfel sabiex jiġu identifikati sustanzi u taħlitiet
korrużivi okulari/irritanti severi solubbli fl-ilma (Kategorija 1 tal-GHS tan-NU;
il-Kategorija 1 tas-CLP tal-UE; Kategorija I tal-EPA tal-Istati Uniti), ir-rata ta'
foloz pożittivi għall-metodu ta' ttestjar tal-FL varjat minn 7 % (7/103; GHS tanNU u CLP tal-UE) sa 9 % (9/99; EPA tal-Istati Uniti) u r-rata ta' foloz negattivi
varjat minn 54 % (15/28; EPA tal- Istati Uniti) sa 56 % (27/48; GHS tan-NU u
CLP tal-UE) meta mqabblin ma' riżultati in vivo. Il-gruppi ta' sustanzi kimiċi li
juru riżultati ta' foloz pożittivi u/jew foloz negattivi fil-metodu ta' ttestjar tal-FL
mhumiex definiti hawnhekk.

Ċerti limitazzjonijiet tekniċi huma speċifiċi għall-kultura taċ-ċelloli tal-MDCK.
Il-ġunzjonijiet dojoq li jimblokkaw il-passaġġ tal-kulurant fluworexxein millmonosaff dejjem jiġu f'riskju ikbar minħabba numru dejjem ikbar ta' passaġġi
ta' ċelloli. Formazzjoni inkompluta tar-riżultati tal-ġunzjonijiet dojoq f'FL ikbar
fil-kontroll mhux ittrattat. Għaldaqstant, tnixxija massimali permessibbli definita
fil-kontrolli mhux ittrattati hija importanti (ara l-paragrafu 38: tnixxija 0 %). Bħal
bl-assaġġi in vitro kollha, hemm il-potenzjal li ċ-ċelloli jiġu ttrasformati mażżmien, u b'hekk huwa vitali li jinbdew il-meded tan-numru ta' passaġġi għallassaġġi.

Id-dominju ta' applikabilità attwali jista' jiżdied f'ċerti każijiet, iżda biss wara li
jiġi analizzatt sett ta' dejta mifrux ta' sustanzi kimiċi tat-test studjati, idealment
miksub wara testijiet (3). Dan il-metodu ta' ttestjar sejjer jiġi aġġornat kif xieraq
iktar ma jkun hemm informazzjoni u dejta ġodda kkunsidrati.

Għal kwalunkwe laboratorju li inizjalment ikun qed jistabbilixxi dan l-assaġġ,
għandhom jintużaw is-sustanzi kimiċi ta' profiċjenza pprovduti fl-Appendiċi 3. Illaboratorji jistgħu jużaw dawn is-sustanzi kimiċi sabiex juru l-kompetenza
teknika tagħhom fit-twettiq tal-metodu ta' ttestjar tal-FL qabel ma jissottomettu
dejta tal-assaġġ tal-FL għall-finijiet tal-klassifikazzjoni regolatorja tal-perikli.

IL-PRINĊIPJU TAT-TEST
Il-metodu ta' ttestjar tal-FL huwa assaġġ in vitro bbażat fuq il-funzjoni taċ-ċelloli
u ċ-ċitotossiċità li jsir fuq monosaff konfluwenti ta' ċelloli tal-epitelju tubulari
CB997 tal-MDCK li jitkabbru fuq inserzjonijiet semipermeabbli u jimmudellaw
l-istat mhux proliferanti tal-epitelju korneali in vivo. Il-linja ta' ċelloli tal-MDCK
hija ferm stabbilita u tifforma ġunzjonijiet dojoq u ġunzjonijiet desmosomali
simili għal dawk li jinstabu fuq in-naħa apika tal-epitelju tal-konġuntiva u talkornea. Ġunzjonijiet dojoq u desmosomali in vivo jipprevjenu soluti u materjali
estranei milli jippenetraw l-epitelju tal-kornea. It-telfien tal-impermeabilità tran
sepiteljali, minħabba l-ġunzjonijiet dojoq u l-ġunzjonijiet desmosomali li jġarrbu
ħsara, huwa wieħed mill-avvenimenti bikrin fl-irritazzjoni okulari indotta missustanzi kimiċi.
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Is-sustanza kimika tat-test hija applikata għas-saff konfluwenti ta' ċelloli mkab
brin fuq in-naħa apika tal-inserzjoni. Normalment tintuża esposizzjoni qasira ta'
minuta sabiex tirrifletti r-rata ta' kklerjar normali fl-esponimenti tal-bniedem.
Vantaġġ tal-perjodu ta' esponiment qasir huwa li s-sustanzi u t-taħlitiet ibbażati
fuq l-ilma jistgħu jiġu ttestjati puri, jekk ikunu jistgħu jitneħħew faċilment wara
l-perjodu tal-esponiment. Dan jippermetti li jsiru paraguni iktar diretti tar-riżultati
mal-effetti kimiċi fil-bniedem. Imbagħad is-sustanza kimika tat-test titneħħa u lkulurant fluworexxein tas-sodju ferm fluworexxenti u mhux tossiku jiżdied mannaħa apika tal-monosaff għal 30 minuta. Il-ħsara kkaġunata mis-sustanza kimika
tat-test fil-ġunzjonijiet dojoq tiġi stabbilita bl-ammont ta' fluworexxeina li tnixxi
minn ġos-saff taċ-ċelloli fi ħdan perjodu ta' ħin definit.

L-ammont ta' kulurant fluworexxein tas-sodju li jgħaddi minn ġol-monosaff u lmembrana tal-inserzjoni f'volum stabbilit ta' soluzzjoni preżenti fil-bwejra (li fiha
jnixxi l-kulurant fluworexxein tas-sodju) jiġi stabbilit billi titkejjel spettrofluwo
rometrikament il-konċentrazzjoni ta' fluworexxeina fil-bwejra. L-ammont ta' tnix
xija tal-fluworexxeina (FL) jiġi kkalkolat b'referenza għall-valuri tal-intensità talfluworexxenza (FI) miż-żewġ kontrolli: kontroll inbjank, u kontroll tat-tnixxija
massima. Il-perċentwal ta' tnixxija u, għalhekk, l-ammont ta' ħsara fl-inġunzjo
nijiet dojoq huma espressi, b'rabta ma' dawk il-kontrolli, għal kull waħda millkonċentrazzjonijiet stabbiliti tas-sustanza kimika tat-test. Imbagħad, jiġi kkalkolat
l-FL20 (jiġifieri l-konċentrazzjoni li tikkawża FL ta' 20 % b'rabta mal-valur irre
ġistrat għall-monosaff konfluwenti mhux ittrattat u l-inserzjonijiet mingħajr
ċelloli). Il-valur tal-FL20 (mg/ml) jintuża fil-mudell ta' tbassir għall-identifikaz
zjoni ta' korrużivi okulari u irritanti severi (ara l-paragrafu 35).

L-irkupru għandu sehem importanti mill-profil tat-tossiċità ta' sustanza kimika
tat-test li jiġi vvalutat mit-test ta' irritazzjoni okulari in vivo wkoll. L-analiżijiet
preliminari indikaw li d-dejta dwar l-irkupru (sa 72 siegħa wara l-esponiment
għas-sustanza kimika tat-test) tista' potenzjalment iżżid il-kapaċità ta' tbassir talProtokoll 71 ta' INVITTOX iżda hemm bżonn ta' iktar evalwazzjoni u tkun
tibbenefika minn dejta addizzjonali, idealment miksub b'iktar testijiet (6). Dan
il-metodu ta' ttestjar sejjer jiġi aġġornat kif xieraq iktar ma jkun hemm informaz
zjoni u dejta ġodda kkunsidrati.

PROĊEDURA
Preparazzjoni tal-monosaff ċellolari
Il-monosaff taċ-ċelloli CB997 tal-MDCK jitħejja bl-użu ta' ċelloli sottokonflu
wenti li jikbru fi flasks tal-kultura taċ-ċelloli f'DMEM/Taħlita tan-Nutrijenti F12
(1x konċentrat b'L-glutamina, 15 mM HEPES, kalċju (f'konċentrazzjoni ta' 1.01.8 mM) u 10 % FCS/FBS inattivat bis-sħana). Fuq kollox, il-media/is-soluzzjo
nijiet kollha użati fi ħdan l-assaġġ tal-FL għandu jkun fihom kalċju f'konċentraz
zjoni ta' bejn 1.8 mM (200 mg/l) u 1.0 mM (111 mg/l) sabiex jiġu żgurati
formazzjoni u integrità tal-ġunzjonijiet dojoq. Il-medda tan-numru ta' passaġġi
ta' ċelloli għandha tiġi kkontrollata sabiex tiġi żgurata formazzjoni bbilanċjata u
riproduċibbli tal-ġunzjonijiet dojoq. Idealment, iċ-ċelloli għandhom ikunu fi ħdan
il-medda ta' passaġġi 3-30 mit-taħlil peress li ċ-ċelloli fi ħdan din il-medda ta'
passaġġi għandhom funzjonalità simili, li tgħin sabiex ir-riżultati tal-assaġġ ikunu
riproduċibbli.

Qabel ma jsir il-metodu ta' ttestjar tal-FL, iċ-ċelloli jinqalgħu mill-flask bi tripsi
nizzazzjoni, jiġu ċentrifugati u ammont xieraq ta' ċelloli jinżera' fl-inserzjonijiet
imqegħdin fi pjastri b'24 bwejra (ara l-Appendiċi 1). Għat-tiżrigħ taċ-ċelloli
għandhom jintużaw inserzjonijiet b'dijametru ta' tnax-il mm b'membrana ta' esteri
taċ-ċelluloża mħallta, ħxuna ta' 80-150 μm u qies tal-pori ta' 0.45 μm. Fl-istudju
ta' validazzjoni, intużaw inserzjonijiet Millicell-HA ta' 12-il mm. Il-proprjetajiet
tat-tip ta' inserzjoni u membrana huma importanti peress li dawn jistgħu
jaffettwaw it-tkabbir taċ-ċelloli u l-irbit tas-sustanza kimika. Ċerti tipi ta' sustanzi
kimiċi jistgħu jaqbdu mal-membrana tal-inserzjoni Millicell-HA, xi ħaġa li tista'
taffettwa l-interpretazzjoni tar-riżultati. Is-sustanzi kimiċi ta' profiċjenza (ara lAppendiċi 3) għandhom jintużaw sabiex tintwera l-ekwivalenza jekk jintużaw
membrani oħrajn.
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L-irbit tas-sustanza kimika mal-membrana tal-inserzjoni huwa iktar komuni għal
sustanzi kimiċi katjoniċi, bħall-klorur tal-benzalkonju, li huma attratti għallmembrana ċċarġjata (7). Is-sustanza kimika li torbot mal-membrana tal-inserzjoni
tista' żżid il-perjodu ta' esponiment għas-sustanza kimika, xi ħaġa li twassal għal
sopravalutazzjoni tal-potenzjal tossiku tas-sustanza kimika, iżda tista' tnaqqas
ukoll it-tnixxija fiżika ta' fluworexxeina minn ġol-inserzjoni bl-irbit tal-kulurant
mas-sustanza kimika katjonika marbuta mal-membrana tal-inserzjoni, u dan
iwassal għal sottovalutazzjoni tal-potenzjal tossiku tas-sustanza kimika. Dan
jista' jiġi ssorveljat minnufih billi l-membrana waħedha tiġi esposta għall-ogħla
konċentrazzjoni tas-sustanza kimika ttestjata u mbagħad jiżdied il-kulurant talfluworexxeina tas-sodju bil-konċentrazzjoni normali għall-ħin standard (ebda
kontroll taċ-ċelloli). Jekk iseħħ l-irbit tal-kulurant tal-fluworexxeina tas-sodju,
il-membrana tal-inserzjoni tidher safra wara li jitlaħlaħ il-materjal tat-test. Għal
hekk, huwa essenzjali li wieħed ikun jaf x'inhuma l-proprjetajiet ta' rbit tassustanza kimika tat-test sabiex ikun jista' jinterpreta l-effett tas-sustanza kimika
fuq iċ-ċelloli.

It-tiżrigħ taċ-ċelloli fuq inserzjonijiet għandu jipproduċu monosaff konfluwenti fi
żmien l-esponiment għas-sustanza kimika. 1,6 × 105 ċellola f'kull inserzjoni (400
μl ta' sospensjoni taċ-ċelloli b'densità ta' 4 × 105 ċellola / ml). F'dawn il-kun
dizzjonijiet, normalment monosaff konfluwenti jinkiseb wara 96 siegħa filkultura. L-inserzjonijiet għandhom jiġu eżaminati viżwalment qabel it-tiżrigħ,
sabiex jiġi żgurat li kwalunkwe ħsara rreġistrata fil-kontroll viżiv deskritta filparagrafu 30 hija dovuta għall-immaniġġjar.

Il-kulturi taċ-ċelloli tal-MDCK għandhom jinżammu f'inkubaturi f'atmosfera
umdifikata, f'5 % ± 1 % CO2 u 37 ± 1 °C. Iċ-ċelloli għandhom ikunu ħielsa
minn kontaminazzjoni minn batterji, vajrusis, mikroplażma u fungi.

Applikazzjoni tas-Sustanzi Kimiċi tat-Test u tal-Kontroll
Għandha titħejja soluzzjoni ewlenija ġdida tas-sustanza kimika tat-test għal kull
sessjoni sperimentali u tintuża fi żmien 30 minuta mit-tħejjija. Is-sustanzi kimiċi
tat-test għandhom jitħejjew f'HBSS li fiha l-kalċju (f'konċentrazzjoni ta' 1.0-1.8
mM), mingħajr fenol aħmar sabiex jiġi evitat l-irbit tal-proteina tas-seru. Qabel littestjar għandha tiġi vvalutata s-solubilità tas-sustanza kimika f'250 mg/ml flHBSS. Jekk f'din il-konċentrazzjoni s-sustanza kimika tifforma sospensjoni jew
emulsjoni stabbli (jiġifieri żżomm uniformità u ma tissedimentax u lanqas ma
tissepara f'iktar minn fażi waħda) fi 30 minuta, l-HBSS xorta waħda tista' tintuża
bħala solvent. Madankollu, jekk jinstab li s-sustanza kimika hija insolubbli flHBSS f'din il-konċentrazzjoni, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' metodi ta' ttestjar
oħrajn minflok l-FL. L-użu ta' żejt minerali ħafif bħala solvent, f'każijiet li fihom
jinstab li s-sustanza kimika hija insolubbli fl-HBSS, għandu jiġi kkunsidrat birreqqa peress li ma hemmx biżżejjed dejta għad-dispożizzjoni sabiex tinħareġ
konklużjoni fuq it-twettiq tal-assaġġ tal-FL f'dawn il-kundizzjonijiet.

Is-sustanzi kimiċi kollha li jkunu sejrin jiġu ttestjati jitħejjew f'HBSS sterili
mingħajr fenol aħmar li fiha l-kalċju (f'konċentrazzjoni ta' 1.0-1.8 mM) missoluzzjoni ewlenija, f'ħames konċentrazzjonijiet dilwiti fuq bażi ta' piż skont ilvolum: 1, 25, 100, 250 mg/ml u soluzzjoni pura jew saturata. Meta tiġi ttestjata
sustanza kimika solida, għandha tkun inkluża konċentrazzjoni għolja ħafna ta'
750 mg/ml. Din il-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika jaf ikollha tiġi applikata
fuq iċ-ċelloli bl-użu ta' pipetta bi spostament pożittiv. Jekk jinstab li t-tossiċità
taqa' bejn 25 u 100 mg/ml, il-konċentrazzjonijiet addizzjonali li ġejjin għandhom
jiġu ttestjati darbtejn: 1, 25, 50, 75, 100 mg/ml. Il-valur tal-FL20 għandu jinkiseb
minn dawn il-konċentrazzjonijiet diment li jkunu ġew issodisfati l-kriterji ta'
aċċettazzjoni.

Is-sustanzi kimiċi tat-test jiġu applikati għall-monosaffi taċ-ċelloli konfluwenti
wara li jitneħħa l-medium tal-kultura taċ-ċelloli u wara ħasil darbtejn b'HBSS
sterili, sħuna (37 °C), mingħajr fenol aħmar li fiha l-kalċju (f'konċentrazzjoni ta'
1.0-1.8 mM). Qabel, il-filtri jkunu ġew ivverifikati viżwalment għal xi ħsarat
preeżistenti li jistgħu jiġu attribwiti bi żball għal inkompatibilitajiet potenzjali
mas-sustanzi kimiċi tat-test. Tal-inqas għandhom jintużaw tliet repliki għal kull
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konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test u għall-kontrolli f'kull sessjoni. Wara
minuta esponiment f'temperatura ambjentali, is-sustanza kimika tat-test għandha
titneħħa bil-galbu bl-aspirazzjoni, il-monosaff għandu jinħasel darbtejn b'HBSS
sterili, sħuna (37 °C), mingħajr fenol aħmar li fiha l-kalċju (f'konċentrazzjoni ta'
1.0-1.8 mM), u t-tnixxija tal-fluworexxeina għandha titkejjel minnufih.

Għandhom jintużaw kontrolli negattivi (NC) u pożittivi (PC) paralleli f'kull sess
joni sabiex jintwera li l-integrità tal-monosaff (NC) u s-sensittività taċ-ċelloli
(PC) jaqgħu fi ħdan medda ta' aċċettazzjoni storika definita. Is-sustanza kimika
tal-PC issuġġerita hija Brij 35 (Nru CAS 9002-92-0) f'100 mg/ml. Din il-konċen
trazzjoni għandha tagħti tnixxija tal-fluworexxeina ta' madwar 30 % (medda
aċċettabbli ta' tnixxija tal-fluworexxeina hija ta' 20-40 %, jiġifieri ħsara fis-saff
taċ-ċellola). Is-sustanza kimika tal-NC issuġġerita hija f'HBSS (mhux ittrattata,
kontroll inbjank) li fiha l-kalċju (f'konċentrazzjoni ta' 1.0-1.8 mM), mingħajr
fenol aħmar. Kontroll tat-tnixxija massima għandu jkun inkluż f'kull sessjoni
wkoll sabiex ikunu jistgħu jiġu kkalkolati l-valuri tal-FL20. It-tnixxija massima
hija stabbilita billi jintużaw inserzjonijiet tal-kontroll mingħajr ċelloli.

Determinazzjoni tal-permeabilità tal-fluworexxeina
Eżatt wara li jitneħħew is-sustanzi kimiċi tat-test u tal-kontroll, jiżdiedu malinserzjonijiet (eż. Millicell-HA) 400μl ta' 0.1 mg/ml soluzzjoni tal-fluworexxeina
tas-sodju (0.01 % (w/v) f'HBSS li fiha l-kalċju [f'konċentrazzjoni ta' 1.0-1.8 mM],
mingħajr fenol). Il-kulturi jinżammu għal 30 minuta f'temperatura ambjentali. Fi
tmiem l-inkubazzjoni bil-fluworexxeina, l-inserzjonijiet jitneħħew bil-galbu minn
kull bwejra. Il-verifika viżwali ssir fuq kull filtru u tiġi rreġistrata kwalunkwe
ħsara li setgħet seħħet matul l-immaniġġjar.

L-ammont ta' fluworexxeina li nixxiet mill-monosaff u l-inserzjoni huwa kkwan
tifikat fis-soluzzjoni li jibqa' fil-bwejriet wara t-tneħħija tal-inserzjonijiet. Il-kejl
isir fi spettrofluworometru f'tul ta' mewġa tal-eċċitazzjoni u l-emissjoni ta' 485
nm u 530 nm, rispettivament. Is-sensittività tal-ispettrofluworometru għandha tiġi
ssettjata sabiex ikun hemm l-ikbar differenza numerika bejn l-FL massima
(inserzjoni mingħajr ċelloli) u l-FL minima (inserzjoni b'monosaff konfluwenti
ttrattati bl-NC). Minħabba d-differenzi fl-ispettrofluworometru użat, huwa ssuġ
ġerit li tintuża sensittività li tagħti intensità tal-fluworexxenza ta' > 4 000 filkontroll tat-tnixxija massima tal-fluworexxeina. Il-valur massimu tal-FL ma
għandux ikun ikbar minn 9999. L-intensità tat-tnixxija massima tal-fluworex
xenza għandha taqa' fi ħdan il-medda lineari tal-ispettrofluworometru użat.

Interpretazzjoni tar-riżultati u l-mudell ta' tbassir
L-ammont ta' FL huwa proporzjonat għall-ħsara indotta mis-sustanza kimika filġunzjonijiet dojoq. Il-perċentwal ta' FL għal kull konċentrazzjoni ttestjata tassustanza kimika jiġi kkalkolat mill-valuri tal-FL miksubin għas-sustanza kimika
tat-test b'referenza għall-valuri FL mill-NC (qari tal-valuri mill-monosaff konflu
wenti taċ-ċelloli ttratatti bl-NC) u kontroll tat-tnixxija massima (qari tal-valuri
għall-ammont ta' FL minn ġo inserzjoni mingħajr ċelloli).

L-intensità tal-fluworexxenza tat-tnixxija massima medja = x

L-intensità tal-fluworexxenza tat-tnixxija 0 % medja = y

It-tnixxija 100 % medja tinkiseb bit-tnaqqis tat-tnixxjia 0 % medja mit-tnixxija
massima medja,

jiġifieri x – y = z

It-tnixxija perċentwali għal kull doża fissa tinkiseb bit-tnaqqis tat-tnixxija 0 %
mill-intensità tal-fluworexxenza medja tat-tliet valuri tar-repliki (m), u bid-diviż
joni ta' dan il-valur bit-tnixxija 100 %, jiġifieri %FL = [(m-y) / z] × 100 %, fejn:
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m

= l-intensità tal-fluworexxenza medja tat-tliet kejliet tar-repliki għallkonċentrazzjoni involuta

% FL = il-perċentwal tal-fluworexxeina li tnixxi minn ġos-saff taċ-ċelloli
Għandha tiġi applikata l-ekwazzjoni li ġejja għall-kalkolu tal-konċentrazzjoni tassustanza kimika li tikkaġuna l-FL 20 %:
FLD = [(A-B) / (C-B)] × (MC – MB) + MB
Fejn:
D

= % tal-inibizzjoni

A

= % ħsara (20 % tnixxija tal-fluworexxeina)

B

= % tnixxija tal-fluworexxeina < A

C

= % tnixxija tal-fluworexxeina > A

MC = Konċentrazzjoni (mg/ml) ta' C
MB = Konċentrazzjoni (mg/ml) ta' B
Il-valur limitu tal-FL20 għat-tbassir tas-sustanzi kimiċi bħala korrużivi okulari/ir
ritanti severi jingħata hawn taħt:

FL20 (mg/ml)

C&L tal-GHS tan-NU

C&L tas-CLP tal-UE

C&L tal- EPA tal-Istati
Uniti

≤ 100

Kategorija 1

Kategorija 1

Kategorija I

C&L: klassifikazzjoni u tikkettar

Il-metodu ta' ttestjar tal-FL huwa rakkomandat biss għall-identifikazzjoni ta'
korrużivi okulari u irritanti severi solubbli fl-ilma (Kategorija 1 tal-GHS tanNU, Kategorij 1 tas-CLP tal-UE, Kategorija I tal-EPA tal-Istati Uniti) (ara lparagrafi 1 u 10).
Sabiex is-sustanzi kimiċi solubbli fl-ilma (sustanzi u taħlitiet) (3) (6) (7) jiġu
identifikati bħala “li jinduċu ħsara serja lill-għajnejn” (Kategorija 1 tal-GHS tanNU/tas-CLP tal-UE) jew bħala “korrużiv okulari jew irritant sever” (Kategorija I
tal-EPA tal-Istati Uniti), is-sustanza kimika tat-test għandha tinduċi valur tal-FL20
ta' ≤ 100 mg/ml.
Aċċettazzjoni tar-riżultati
Il-valur tat-tnixxija medja massima (x) għandu jkun ogħla minn 4 000 (ara lparagrafu 31), it-tnixxija 0 % medja (y) għandha tkun 300 jew inqas, u t-tnixxija
100 % medja (z) għandha tkun bejn 3 700 u 6 000.
Test jitqies aċċettabbli jekk il-kontroll pożittiv jipproduċi ħsara ta' 20 % sa 40 %
fis-saff taċ-ċellola (kejl bħala % tat-tnixxija tal-fluworexxeina).
DEJTA U RAPPORTAR
Dejta
Għal kull sessjoni, id-dejta minn bwejriet individwali ta' replika (eż., valuri talintensità tal-fluworexxenza u dejta tal-FL perċentwali kkalkolata għal kull
sustanza kimika tat-test, inkluża l-klassifikazzjoni) għandha tiġi rrapportata
f'forma ta' tabella. Barra minn hekk, għandhom jiġu rrapportati l-medji ± SD
tal-kejliet tar-repliki individwali f'kull sessjoni.
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Rapport tat-test
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Sustanzi Kimiċi tat-Test u tal-Kontroll
— Isem tas-sustanza kimika (jew sustanzi kimiċi) pereżempju l-isem strutturali
użat mill-Chemical Abstracts Service (CAS), segwit minn ismijiet oħrajn,
jekk ikunu magħrufin;
— Numru CAS tas-sustanza kimika, jekk magħruf;
— Il-purità u l-kompożizzjoni tas-sustanza jew it-taħlita (f'perċentwal(i) skont ilpiż), sakemm din l-informazzjoni tkun disponibbli;
— Il-proprjetajiet fiżikokimiċi rilevanti għat-twettiq tal-istudju (eż. l-istat fiżiku,
il-volatilità, il-pH, l-istabilità, is-solubilità fl-ilma, il-klassi tas-sustanza
kimika);
— It-trattament tas-sustanza kimika tat-test/tal-kontroll qabel l-ittestjar, jekk
applikabbli (eż. tisħin, tħin);
— Il-kundizzjonijiet tal-ħżin;
Ġustifikazzjoni tal-metodu ta' ttestjar u tal-Protokoll Użati
— Għandha tinkludi kunsiderazzjonijiet dwar id-dominju tal-applikabilità u llimitazzjonijiet tal-metodu ta' ttestjar;
Kundizzjonijiet tat-test
— Deskrizzjoni tas-sistema ta' ċelloli użata, inkluż ċertifikat tal-awtentiċità u listatus tal-mikroplażma tal-linja ta' ċelloli;
— Dettalji tal-proċedura tat-test użata;
— Is-sustanza kimika (jew sustanzi kimiċi) tat-test użata;
— Id-durata tal-esponiment għas-sustanza kimika tat-test;
— Id-durata tal-inkubazzjoni bil-fluworexxeina;
— Deskrizzjoni ta' kwalunkwe modifika tal-proċedura tat-test;
— Deskrizzjoni tal-kriterji ta' evalwazzjoni użati;
— Referenza għad-dejta storika tal-mudell (eż. kontrolli negattivi u pożittivi,
sustanzi kimiċi ta' referenza, jekk applikabbli);
— Informazzjoni dwar il-profiċjenza teknika murija mil-laboratorju;
Ir-riżultati
— It-tqassim f'tabella tad-dejta miksuba minn sustanzi kimiċi tat-test u l-kontrolli
individwali għal kull sessjoni u kull kejl tar-repliki (inklużi riżultati individ
wali, medji u SDs individwali);
— Il-klassifikazzjoni(jiet) derivata b'referenza għall-mudell ta' tbassir u/jew ilkriterji tad-deċiżjoni użati;
— Deskrizzjoni ta' effetti osservati oħrajn;
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Diskussjoni tar-Riżultati
— Għandha tinkludi kunsiderazzjonijiet dwar eżitu mhux konklużiv (paragrafu
35: FL20 > 100 mg/ml) u iktar testijiet;
Konklużjonijiet.
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Appendiċi 1
DIJAGRAMMA TAĊ-ĊELLOLI MDCK IMKABBRIN FUQ MEMBRANA
LI TIDDAĦĦAL GĦALL-METODU TA' TTESTJAR TAL-FL
Saff konfluwenti ta' ċelloli MDCK jitkabbar fuq il-membrana semipermeabbli ta'
inserzjoni. L-inserzjonijiet jitqiegħdu fil-bwejriet ta' pjastri b'24 bwejra.

Figura meħuda minn: Wilkinson, P.J. (2006), Development of an in vitro model
to investigate repeat ocular exposure, Ph.D. Thesis, University of Nottingham,
UK.
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Appendiċi 2
DEFINIZZJONIJIET
Preċiżjoni: Il-qrubija fil-livell ta' qbil bejn ir-riżultati tal-metodu ta' ttestjar u lvaluri ta' referenza aċċettati. Hija kejl tal-prestazzjoni tal-metodu ta' ttestjar u
wieħed mill-aspetti ta'“rilevanza”. It-terminu jintuża spiss minflok “konkordanza”
sabiex ifisser il-proporzjon ta' riżultati tajbin tal-metodu ta' ttestjar.
Sustanza kimika: Sustanza jew taħlita.
Kategorija I tal-EPA: Sustanzi kimiċi li jipproduċu involviment korrużiv (qerda
irriversibbli tat-tessut okulari) jew involviment tal-kornea jew irritazzjoni li
tippersisti għal aktar minn 21 jum (2).
CLP tal-UE (Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-Klassifikazzjoni, lIttikkettar u l-Imballaġġ tas-Sustanzi u t-Taħlitiet): Timplimenta fl-Unjoni
Ewropea (UE) is-sistema tal-GHS tan-NU għall-klassifikazzjoni tas-sustanzi
kimiċi (sustanzi u taħlitiet).
Rata ta' negattivi foloz: Il-proporzjon tas-sustanzi kimiċi pożittivi kollha iden
tifikati b'mod falz bħala negattivi permezz ta' metodu ta' ttestjar. Dan huwa
wieħed mill-indikaturi tal-prestazzjoni tal-metodu ta' ttestjar.
Rata ta' foloz pożittivi: Il-proporzjon tas-sustanzi kimiċi negattivi kollha identi
fikati b'mod falz bħala pożittivi permezz ta' metodu ta' ttestjar. Dan huwa wieħed
mill-indikaturi tal-prestazzjoni tal-metodu ta' ttestjar.
FL20: Tista' tiġi stmata bid-determinazzjoni tal-konċentrazzjoni li fiha s-sustanza
kimika ttestjata tikkawża 20 % tat-tnixxija tal-fluworexxeina mis-saff taċ-ċelloli.
Tnixxija tal-fluworexxeina: l-ammont ta' fluworexxeina li jgħaddi minn ġos-saff
taċ-ċellola, imkejjel spettrofluworometrikament.
GHS (Sistema Globalment Armonizzata tal-Klassifikazzjoni u l-Ittikettar ta'
Sustanzi Kimiċi tan-Nazzjonijiet Uniti (NU)): Sistema li tipproponi l-klassifi
kazzjoni tas-sustanzi kimiċi (sustanzi u taħlitiet) skont it-tipi u l-livelli standar
dizzati ta' perikli fiżiċi, sanitarji u ambjentali, u tindirizza l-elementi ta' komuni
kazzjoni korrispondenti, bħal pittogrammi, kliem ta' twissija, dikjarazzjonijiet ta'
periklu, dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni u skedi ta' tagħrif dwar is-sikurezza,
sabiex jitwassal tagħrif dwar l-effetti avversi bil-għan li n-nies ikunu protetti
(inklużi min iħaddem, il-ħaddiema, it-trasportaturi, il-konsumaturi u l-ħaddiema
tal-emerġenza) u l-ambjent.
Kategorija 1 tal-GHS: Il-produzzjoni ta' ħsara fit-tessut fl-għajnejn, jew tnaqqis
fiżiku serju tal-vista, wara li tiġi applikata sustanza kimika fuq il-wiċċ quddiemi
tal-għajn, li ma jkunux riversibbli fi żmien 21 jum mill-applikazzjoni.
Periklu: Proprjetà inerenti ta' aġent jew sitwazzjoni li għandhom il-potenzjal li
jikkawżaw effetti avversi meta organiżmu, sistema jew (sub)popolazzjoni jiġu
esposti għal dak l-aġent.
Taħlita: Użata fil-kuntest tal-GHS tan-NU bħala taħlita jew soluzzjoni msawra
minn żewġ sustanzi jew iktar li fiha ma jirreaġixxux.
Kontroll negattiv: Replika mhux ittrattata li fiha l-komponenti kollha ta' sistema
tat-test. Dan il-kampjun jiġi proċessat b'kampjuni ttrattati bis-sustanza kimika tattest u kampjuni tal-kontroll oħrajn sabiex jiġi ddeterminat jekk is-solvent ikollux
interazzjoni mas-sistema tat-test.
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Mhux ikklassifikati: Sustanzi kimiċi li mhumiex ikklassifikati bħala tal-Katego
riji 1, 2A jew 2B tal-GHS tan-NU; il-Kategorija 1 jew 2 tas-CLP tal-UE; jew
irritanti okulari tal-Kategorija I, II jew III tal-EPAtal-Istati Uniti.
Korrużiva okulari: (a) Sustanza kimika li tikkawża ħsara irreversibbli fit-tessut
għall-għajn; (b) Sustanzi kimiċi li huma klassifikati bħala irritanti tal-Kategorija 1
tal-GHS tan-NU; il-Kategorija 1 tas-CLP tal-UE; jew irritanti okulari tal- Kate
gorija I tal-EPA tal-Istati Uniti.
Irritanti okulari: (a) Sustanza kimika li tipproduċi bidla reversibbli fl-għajnejn
wara l-applikazzjoni fil-wiċċ anterjuri tal-għajn; (b) Sustanzi kimiċi li huma
kklassifikati bħala tal-Kategoriji 2A jew 2B tal-GHS tan-NU; il-Kategorija 2
tas-CLP tal-UE; jew irritanti okulari tal-Kategorija II jew III tal-EPA tal-Istati
Uniti.
Irritant sever għall-għajnejn: (a) Sustanza kimika li tikkawża ħsara fit-tessut
tal-għajn wara li tiġi applikata fuq is-superfiċje anterjuri tal-għajn u li ma tkunx
riversibbli fi żmien 21 jum tal-applikazzjoni jew tikkawża tħassir fiżiku serju talvista. (b) Sustanzi kimiċi li huma klassifikati bħala irritanti tal-Kategorija 1 talGHS tan-NU; il-Kategorija 1 tas-CLP tal-UE; jew irritanti okulari tal- Kategorija
I tal-EPA tal-Istati Uniti.
Kontroll pożittiv: Replika li jkun fiha l-komponenti kollha ta' sistema tat-test u
ttrattata b'sustanza li jkun magħruf li tikkawża rispons pożittiv. Sabiex jiġi żgurat
li l-varjabilità fir-rispons tal-kontroll pożittiv tkun tista' tiġi vvalutata tul iż-żmien,
id-daqs tar-rispons pożittiv ma għandux ikun estrem.
Sustanzi Kimiċi ta' Profiċjenza: Sottosett tal-lista ta' Sustanzi Kimiċi ta' Refe
renza li jistgħu jintużaw minn laboratorju naïve sabiex juri profiċjenza bil-metodu
ta' ttestjar ta' referenza vvalidat.
Rilevanza: Deskrizzjoni tar-relazzjoni tat-test għall-effett ta' interess u jekk
huwiex sinifikanti u utli għal skop partikolari. Din tiddetermina kemm it-test
għandu l-ħila jkejjel jew ibassar b'mod korrett l-effett bijoloġiku ta' interess. Irrilevanza tinkorpora l-kunsiderazzoni tal-preċiżjoni (konkordanza ta' metodu ta'
ttestjar) (8).
Affidabilità: Kejliet ta' kemm metodu ta' ttestjar jista' jitwettaq b'mod riprodu
ċibbli fil-laboratorji u bejn il-laboratorji tul iż-żmien, meta jitwettaq billi jintuża listess protokoll. Tiġi vvalutatata bil-kalkolu tar-riproduċibilità fil-laboratorju u
bejn laboratorju u ieħor u r-ripetibilità fil-laboratorju.
Test ta' sostituzzjoni: Test li huwa mfassal sabiex jieħu post test li huwa f'użu
ta' rutina u aċċettat għall-identifikazzjoni tal-perikli u/jew il-valutazzjoni tar-riskji,
u li ġie stabbilit li jipprovdi protezzjoni ekwivalenti jew imtejba tas-saħħa talbniedem jew tal-annimali jew l-ambjent, skont kif ikun applikabbli, meta
mqabbel mat-test aċċettat, għas-sitwazzjonijiet u s-sustanzi kimiċi ta' ttestjar
possibbli kollha.
Sensittività: Il-proporzjon tas-sustanzi kimiċi pożittivi/attivi kollha li huma klas
sifikati kif suppost mit-test. Hija kejl tal-preċiżjoni għal metodu ta' ttestjar li
jipproduċi riżultati kategoriċi, u hija kunsiderazzjoni importanti fil-valutazzjoni
tar-relevanza ta' metodu ta' ttestjar (8).
Ħsara serja lill-għajnejn: Hija l-produzzjoni ta' ħsara fit-tessut fl-għajnejn, jew
tnaqqis fiżiku serju tal-vista, wara li tiġi applikata sustanza kimika fuq il-wiċċ
quddiemi tal-għajn, li ma jkunux riversibbli fi żmien 21 jum mill-applikazzjoni.
Kontroll tas-solvent/veikolu: Kampjun mhux ittrattat li fih il-komponenti kollha
ta' sistema tat-test, inkluż is-solvent jew il-veikolu li jiġi pproċessat mal-kampjuni
ttrattati bis-sustanza kimika tat-test u kampjuni tal-kontroll oħrajn sabiex jiġi
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stabbilit ir-rispons bażi għall-kampjuni ttrattati bis-sustanza kimika tat-test
dissolta fl-istess solvent jew veikolu. Meta jiġi ttestjat ma' kontroll negattiv
parallel, dan il-kampjun juri wkoll jekk is-solvent jew il-veikolu jkollux interaz
zjoni mas-sistema tat-test.
Speċifiċità: Il-proporzjon tas-sustanzi kimiċi negattivi/inattivi kollha li huma
klassifikati kif suppost mit-test. Hija kejl tal-preċiżjoni għal metodu ta' ttestjar
li jipproduċi riżultati kategoriċi u hija kunsiderazzjoni importanti fil-valutazzjoni
tar-rilevanza ta' metodu ta' ttestjar.
Sustanza: Użata fil-kuntest tal-GHS tan-NU bħala elementi kimiċi u l-komposti
tagħhom fl-istat naturali jew miksubin bi kwalunkwe proċess ta' produzzjoni,
inkluż kwalunkwe addittiv meħtieġ għall-preservazzjoni tal-istabilità tal-prodott
u ta' kwalunkwe impurità li toriġina mill-proċess użat, imma eskluż kwalunkwe
solvent li jista' jkun separat mingħajr ma jaffetwa l-istabilità tas-sustanza jew
ibiddel il-kompożizzjoni tagħha.
Sustanza kimika tat-test: Kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata permezz ta'
dan il-metodu ta' ttestjar.
Strateġija ta' ttestjar sekwenzjali: Strateġija ta' ttestjar gradwali li biha l-infor
mazzjoni eżistenti kollha dwar sustanza kimika tat-test tiġi riveduta, f'ordni speċi
fiku, permezz ta' proċess tal-piż tal-evidenza f'kull livell sabiex jiġi ddeterminat
jekk hemmx biżżejjed informazzjoni disponibbli għal deċiżjoni dwar il-klassifi
kazzjoni tal-periklu, qabel ma wieħed jgħaddi għal-livell li jmiss. Jekk ilpotenzjal ta' irritazzjoni ta' sustanza kimika tat-test jista' jiġi assenjat fuq il-bażi
tal-informazzjoni eżistenti, ma jkun meħtieġ l-ebda ttestjar ieħor. Jekk il-potenzjal
ta' irritazzjoni ta' sustanza kimika tat-test ma jkunx jista' jiġi assenjat fuq il-bażi
tal-informazzjoni eżistenti, għandha ssir proċedura ta' ttestjar sekwenzjali fuq lannimali sakemm tkun tista' ssir klassifikazzjoni mhux ekwivoka.
Metodu ta' ttestjar ivvalidat: Metodu ta' ttestjar li għalih ikunu tlestew studji ta'
validazzjoni sabiex tiġi ddeterminata r-rilevanza (inkluża l-preċiżjoni) u l-affida
bilità għal għan speċifiku. Ta' min jinnota li jista' jkun li metodu ta' ttestjar
ivvalidat ma jkollux prestazzjoni tajba biżżejjed f'termini ta' preċiżjoni u affida
bilità sabiex jitqies aċċettabli għall-għan propost (8).
Piż tal-evidenza: Il-proċess fejn jitqiesu l-qawwiet u d-dgħufijiet ta' biċċiet ta'
informazzjoni varji sabiex tintlaħaq u tiġi appoġġata konklużjoni rigward ilpotenzjal ta' sustanza kimika li tkun ta' periklu.
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Appendiċi 3
SUSTANZI

KIMIĊI

TA' PROFIĊJENZA GĦALL-METODU
TTESTJAR TAL-FL

TA'

Qabel l-użu ta' rutina ta' dan il-metodu ta' ttestjar, il-laboratorji għandhom juru lprofiċjenza teknika billi jidentifikaw b'mod korrett il-klassifikazzjoni tal-korrużi
vità okulari tat-8 sustanzi kimiċi rrakkomandati fit-Tabella 1. Dawn is-sustanzi
kimiċi ntgħażlu sabiex jirrappreżentaw il-firxa ta' risponsi għal koorużjoni/irritaz
zjoni tal-għajnejn, li hija bbażata fuq ir-riżultati fit-test in vivo fuq l-għajnejn talfniek (TG 405, TM B.5(5)) (jiġifieri l-Kategoriji 1, 2A, 2B jew Mhux Ikklassi
fikati skont il-GHS tan-NU). Madankollu, fid-dawl tal-utilità vvalidata tal-assaġġ
FL (jiġifieri li jidentifika korrużivi okulari/irritanti severi biss), hemm biss żewġ
eżiti tat-test għall-finijiet ta' klassifikazzjoni (korrużivi/irritanti severi jew mhux
korrużivi/irritanti mhux severi) sabiex tintwera l-profiċjenza. Kriterji tal-għażla
oħrajn kienu li s-sustanzi kimiċi huma disponibbli fis-suq, li hemm dejta ta'
referenza in vivo ta' kwalità għolja għad-dispożizzjoni, u li hemm dejta ta' kwalità
għolja miksuba mill-metodu ta' ttestjar tal-FL. Għal din ir-raġuni, is-sustanzi
kimiċi ta' profiċjenza ntgħażlu mill-“Fluorescein Leakage Assay Background
Review Document as an Alternative Method for Eye Irritation Testing” (8), li
ntuża għall-validazzjoni retrospettiva tal-metodu ta' ttestjar tal-FL
Tabella 1
Is-sustanzi kimiċi rakkomandati għall-wiri tal-profiċjenza teknika bl-FL
Sustanza Kimika

Klorur tal-benżalkonju
(5 %)
Kloridrat tal-prometażina

NRU CAS

8001-54-5
58-33-3

Klassi kimika (1)

Kompost tal-onju
Amina/Amidina,
Eteroċikliku,
Kompost tal-kubrit
organiku

Forma Fiżika

Klassifikazzjoni
In Vivo (2)

Klassifikazzjoni In
Vitro (3)

Likwidu

Kategorija 1

Korrużivi/ Irritanti
Severi

Solidu

Kategorija 1

Korrużivi/ Irritanti
Severi

Idrossidu tas-sodju
(10 %)

1310-73-2

Alkali

Likwidu

Kategorija 1

Korrużivi/ Irritanti
Severi

Sulfat lauril tas-sodju
(15 %)

151-21-3

Aċidu karbossiliku
(melħ)

Likwidu

Kategorija 1

Korrużivi/ Irritanti
Severi

4-karbossi-benżaldeid

619-66-9

Aċidu karbossiliku,
Aldeid

Solidu

Kategorija
2(A)

Mhux korrużivi/ Irri
tanti mhux severi

Nitrat tal-ammonju

6484-52-2

Melħ inorganiku

Solidu

Kategorija
2(A)

Mhux korriżivi/ Irri
tanti mhux severi

Etil-2-metilaċeto-aċetat

609-14-3

Keton, Ester

Likwidu

Kategorija
2(B)

Mhux korriżivi/ Irri
tanti mhux severi

Gliċerol

56-81-5

Alkoħol

Likwidu

Ebda
Kategorija

Mhux korriżivi/ Irri
tanti mhux severi

Taqsiriet: Nru CAS = Numru tar-Reġistru tal-Chemical Abstracts Service
(1) Klassijiet tas-sustanzi kimiċi ġew assenjati lil kull sustanza kimika tat-test li tuża skema ta' klassifikazzjoni standard, fuq il-bażi tassistema ta' klassifikazzjoni tal-Librerija Nazzjonali tal-Intestaturi tas-Suġġetti Mediċi tal-Mediċina (MeSH) (disponibbli fuq http//
www.nlm.nih.gov/mesh)
(2) Abbażi tar-riżultati mit-test in vivo fuq għajnejn il-fniek (OECD TG 405, TM B.5) u bl-użu tal-GHS tan-NU u s-CLP tal-UE.
(3) Abbażi tar-riżultati miksubin bl-FL (Protokoll INVITTOX Nru 71)
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B.62. ASSAĠĠ IN VIVO KOMETA TAL-ALKALINI TAL-MAMMIFERI
INTRODUZZJONI
Dan il-metodu ta' ttestjar (TM) huwa ekwivalenti għal-linja gwida tat-test (TG)
489 tal-OECD (2016). L-assaġġ kometa alkalin in vivo (tal-elettroforeżi b'ġell ta'
ċellola waħda) (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ sempliċiment l-assaġġ kometa)
jintuża għall-identifikazzjoni ta' ksur fil-ħajta tad-DNA f'ċelloli jew nukleji iżolati
minn diversi tessuti tal-annimali, normalment rodituri, li ġew esposti għal mater
jal(i) potenzjalment ġenotossiku. L-assaġġ kometa ġie rivedut u ġew ippubblikati
rakkomandazzjonijiet minn bosta gruppi ta' esperti (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(9) (10). Dan il-metodu ta' ttestjar huwa parti minn sensiela ta' metodi ta' ttestjar
dwar it-tossikoloġija ġenetika. Ġie żviluppat dokument tal-OECD li jipprovdi
informazzjoni sintetika dwar l-ittestjar dwar it-tossikoloġija ġenetika u ħarsa
ġenerali dwar it-tibdil reċenti la sar f'dawk il-Linji Gwida tat-Test (11).

L-iskop tal-assaġġ kometa huwa li jidentifika sustanzi kimiċi li jikkaġunaw ħsara
fid-DNA. F'kundizzjonijiet alkalini (> pH 13), l-assaġġ kometa jista' jidentifika
ħsara f'ħajta waħda u fit-tnejn, li tirriżulta, pereżempju, minn interazzjonijiet
diretti mad-DNA, siti alkali li jinbidlu jew bħala konsegwenza ta' ħsarat tranżjenti
fil-ħjut tad-DNA li jirriżultaw minn tiswija ta' qtugħ tad-DNA. Dawn il-ħsarat filħjut jistgħu jissewwew, b'tali mod li ma jwassalx għal effett persistenti, jistgħu
jkunu letali għaċ-ċellola, jew jistgħu jissewwew f'mutazzjoni li tirriżulta f'bidla
vijabbli permanenti. Jistgħu jwasslu wkoll għal ħsara fil-kromożomi li hija assoċ
jata wkoll ma' ħafna mardiet tal-bniedem, inkluż il-kanċer.

Prova ta' validazzjoni formali tal-assaġġ kometa in vivo fir-rodituri sar fl-20062012, koordinat miċ-Ċentru Ġappuniż għall-Validazzjoni ta' Metodi Alternattivi
(JaCVAM), flimkien maċ-Ċentru Ewropew għall-Validazzjoni ta' Metodi Alter
nattivi (ECVAM), il-Kumitat ta' Koordinazzjoni Interaġenzjali dwar il-Validaz
zjoni ta' Metodi Alternattivi (ICCVAM), u ċ-Ċentru Interaġenzjali tal-NTP għallEvalwazzjoni ta' Metodi Tossikoloġiċi Alternattivi (NICEATM) (12). Dan ilmetodu ta' ttestjar jinkludi l-użu rakkomandat u l-limitazzjonijiet tal-assaġġ
kometa, u huwa bbażat fuq il-protokoll finali (12) użat fil-prova ta' validazzjoni,
u fuq dejta (proprjetarja tal-laboratorji) addizzjonali rilevanti ppubblikata u mhux
ippubblikata.

Id-definizzjonijiet tat-termini ewlenin huma stabbiliti fl-Appendiċi 1. Huwa
osservat li jistgħu jintużaw ħafna pjattaformi differenti għal dan l-assaġġ (lametti
tal-mikroskopju, ponot tal-ġell, pjastri b'96 bwejra, eċċ.). Għall-konvenjenza, itterminu “lametta” jintuża fil-bqija ta' dan id-dokument iżda jkopri l-pjattaformi
kollha l-oħrajn.

KUNSIDERAZZJONIJIET U LIMITAZZJONIJIET INIZJALI
L-assaġġ kometa huwa metodu għall-kejl tal-ħsarat fil-ħjut tad-DNA f'ċelloli
ewkarjotiċi. Ċelloli individwali/nukleji inkorporati f'agarożju fuq lametta jiġu
liżati b'deterġent u konċentrazzjoni għolja ta' melħ. Dan l-istadju tal-liżi jiddiġesti
l-membrani ċellolari u nukleari u jippermetti r-rilaxx tal-loops tad-DNA koljati li
ġeneralment jissejħu nukleojdi u frammenti tad-DNA. L-elettroforeżi f'riżultati
għoljin tal-pH fi strutturi li jixbhu kometi, li, meta jintuża tilwin fluworexxenti,
jistgħu jiġu osservati bil-mikroskopija tal-fluworexxenza; il-frammenti tad-DNA
jitbiegħdu mir-“ras” lejn id-“denb” fuq il-bażi tal-qies tagħhom, u l-intensità taddenb tal-kometa b'rabta mal-intensità totali (ras flimkien mad-denb) tirrifletti lammont ta' ħsara fid-DNA (13) (14) (15).

L-assaġġ kometa alkalin in vivo huwa ta' rilevanza partikolari għall-valutazzjoni
tal-periklu ġenotossiku peress li r-risponsi tal-assaġġ jiddependu mill-ADME in
vivo (assorbiment, distribuzzjoni, metaboliżmu u eskrezzjoni), kif ukoll millproċessi ta' tiswija tad-DNA. Dawn jistgħu jvarajw bejn speċi u oħra, tessut u
ieħor u bejn it-tipi ta' ħsarat tad-DNA.
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Sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti ta' trattament xieraq tal-annimali, b'mod parti
kolari t-tnaqqis fl-użu ta' annimali (bl-Ingliż imsejħin “3Rs — Replacement,
Reduction, Refinement– principles” il-prinċipji ta' Sostituzzjoni, Tnaqqis u
Rfinar), dan l-assaġġ jista' jiġi integrat ukoll ma' studji tossikoloġiċi oħrajn, eż.
studji tat-tossiċità b'doża ripetuta (10) (16) (17), jew il-punt ta' tmiem jista' jiġi
kombinat ma' punti ta' tmiem oħrajn tal-ġenotossiċità bħall-assaġġ tal-mikro
nukleu tal-eritroċiti tal-mammiferi in vivo (18) (19) (20). L-assaġġ kometa jsir
l-iktar f'rodituri, għad li ġie applikat għal speċijiet mammiferi u mhux mammiferi
oħrajn. L-użu ta' speċijiet mhux rodituri għandu jkun iġġustifikat b'mod xjenti
fiku u etiku fuq il-bażi ta' każ b'każ u huwa tassew rakkomandat li l-assaġġ
kometa jsir biss fuq speċijiet li mhumiex rodituri bħala parti minn studju ieħor
tat-tossiċità, u mhux bħala test waħdu.

L-għażla tar-rotta tal-esponiment u t-tessut(i) li sejrin jiġu studjati għandha ssir
fuq il-bażi tal-għarfien disponibbli/eżistenti kollu dwar is-sustanzi kimiċi tat-test,
eż. ir-rotta maħsuba/mistennija tal-esponiment tal-bniedem, il-metaboliżmu u ddistribuzzjoni, il-potenzjal għal effetti fis-sit ta' kuntatt, it-twissijiet strutturali,
dejta oħra dwar il-ġenotossiċità jew it-tossiċità, u l-iskop tal-istudju. B'hekk,
fejn xieraq, il-potenzjal ġenotossiku tas-sustanzi kimiċi tat-test jista' jiġi vvalutat
fit-tessut(i) fil-mira ta' effetti karċinoġeniċi u/jew tossiċi oħrajn. L-assaġġ huwa
kkunsidrat siewi wkoll sabiex tkun tista' ssir investigazzjoni ulterjuri tal-ġenotos
siċità żvelata minn sistema in vitro. Xieraq li jsir assaġġ kometa in vivo f'tessut
ta' interess meta jista' jkun raġonevolment mistenni li t-tessut ta' interess sejjer
ikun espost b'mod adegwat.

L-assaġġ ġie vvalidat bl-iktar mod estensiv f'tessuti somatiċi ta' firien irġiel fi
studji kollaborattivi bħall-prova tal-JaCVAM (12) u f'Rothfuss et al., 2010 (10).
Fil-prova ta' validazzjoni internazzjonali tal-JaCVAM intużaw il-fwied u listonku. Il-fwied, għaliex huwa l-iktar organu attiv fil-metaboliżmu tas-sustanzi
kimiċi u spiss organiku fil-mira għall-karċinoġeniċità wkoll. L-istonku, għaliex
normalment ikun l-ewwel sit ta' kuntatt għas-sustanzi kimiċi wara esponiment
orali, għad li żoni oħrajn tal-apparat gastrointestinali bħad-duwodenu u l-ġeġunu
għandhom jiġu kkunsidrati wkoll bħala tessuti tas-sit ta' kuntatt u jistgħu jitqiesu
li huma iktar rilevanti għal bnedmin mill-istonku glandulari tar-rodituri. Wieħed
għandu joqgħod attent li jiżgura li t-tali tessuti ma jkunux esposti għal konċen
trazzjonijiet għoljin wisq tas-sustanzi kimiċi tat-test (21). Fil-prinċipju, it-teknika
hija applikabbli għal kwalunkwe tessut li minnu jistgħu jinkisbu sospensjonijiet
ta' ċellola waħda/nukleji. Id-dejta proprjetarja minn bosta laboratorji turi l-appli
kazzjoni b'suċċess tagħha għal ħafna tessuti differenti, u hemm ħafna pubblikaz
zjonijiet li juru l-applikabilità tat-teknika għal organi jew tessuti oħrajn apparti lfwied u l-istoniku, eż. il-ġeġunu (22), il-kilwa (23) (24), il-ġilda (25) (26), jew ilborża tal-awrina (27) (28), il-fwied u ċ-ċelloli tal-ħasil bronkoalveolari (rilevanti
għal studji tas-sustanzi kimiċi meħudin man-nifs) (29) (30), u saru testijiet f'bosta
organi wkoll (31) (32).

Filwaqt li jista' jkun hemm interess f'effetti ġenotossiċi f'ċelloli ġerminali, ta' min
jgħid li l-assaġġ kometa alkalin standard kif deskritt f'dan il-metodu ta' ttestjar ma
jitqiesx li huwa xieraq sabiex jitkejlu l-ħsarat fil-ħjut tad-DNA f'ċelloli ġerminali
maturi. Peress li l-livelli ta' sfond varjabbli u għoljin fil-ħsara tad-DNA ġew
irrapportati f'reviżjoni tat-tagħrif fuq l-użu tal-assaġġ kometa għall-ġenotossiċità
taċ-ċelloli ġerminali (33), jitqies li huwa neċessarju li jsiru modifiki fil-protokoll
flimkien ma' standardizzazzjoni aħjar u studji ta' validazzjoni qabel ma l-assaġġ
kometa dwar iċ-ċelloli ġerminali maturi (eż. l-isperma) ikun jista' jiġi inkluż filmetodu ta' ttestjar. Barra minn hekk, ir-reġimen tal-esponiment rakkomandat
f'dan il-metodu ta' ttestjar mhuwiex ottimali u jkun hemm bżonn ta' esponimenti
itwal jew ħinijiet tal-kampjunar itwal sabiex tkun tista' ssir analiżi sinifikanti talħsarat fil-ħjut tad-DNA fi sperma matura. L-effetti ġenotossiċi kif imkejlin millassaġġ kometa f'ċelloli testikolari fi stadji differenti tad-differenzazzjoni ġew
deskritti fit-tagħrif (34) (35). Madankollu, ta' min jgħid li l-gonadi fihom taħlita
ta' ċelloli somatiċi u ġerminali. Għalhekk, riżultati pożittivi fil-gonad sħiħ (testi
koli) mhux bilfors jirriflettu ħsara fiċ-ċellola ġerminali; minkejja dan, jindikaw li
s-sustanza kimika (jew sustanzi kimiċi) ittestjata u/jew il-metaboliti tagħha laħqu
l-gonad.
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Retikolazzjonijiet ma jistgħux jiġu identifikati b'mod affidabbli fil-kundizzjonijiet
sperimentali standard tal-assaġġ kometa. F'ċerti kundizzjonijiet sperimentali
modifikati, jistgħu jiġu identifikati retikolazzjonijiet DNA-DNA u DNA-proteina,
u modifiki bażi oħrajn bħal bażijiet ossidizzati (23) (36) (37) (38) (39). Iżda jkun
hemm bżonn li ssir iktar ħidma sabiex jiġu kkaratterizzati b'mod adegwat ilmodifiki neċessarji fil-protokoll. B'hekk, l-identifikazzjoni ta' aġenti f'retikolaz
zjoni mhijiex l-iskop primarju tal-assaġġ kif deskritt hawnhekk. L-assaġġ
mhuwiex adattat, lanqas b'modifiki, għall-identifikazzjoni ta' anewġeni.

Minħabba l-istat attwali tal-għarfien, bosta limitazzjonijiet oħrajn (ara l-Appen
diċi 3) huma assoċjati mal-assaġġ kometa in vivo. Huwa mistenni li l-metodu ta'
ttestjar sejjer jiġi rivedut fil-ġejjieni u, jekk hemm bżonn, rivedut fid-dawl talesperjenza miksuba.

Qabel ma jintuża dan il-metodu ta' ttestjar fuq taħlita għall-ġenerazzjoni ta' dejta
għal skop regolatorju intiż, għandu jiġi kkunsidrat jekk jistax jipprovdi riżultati
adegwati għal dak l-għan u, jekk iva, għaliex. Dawn il-kunsiderazzjonijiet ma
jkunux meħtieġa meta jkun hemm rekwiżit regolatorju għall-ittestjar tat-taħlita.

PRINĊIPJU TAL-METODU
L-annimali huma esposti għas-sustanza kimika tat-test permezz ta' rotta xierqa.
Deskrizzjoni dettaljata tad-dożaġġ u l-kampjunar hija mogħtija fil-paragrafi 3640. Fil-ħin(ijiet) tal-kampjunar magħżulin, it-tessuti ta' interess huma dissezzjo
nati u jitħejjew is-sospensjonijiet taċ-ċelloli individwali/in-nukleji (tista' ssir
perfużjoni in situ meta titqies siewja, eż. il-fwied) u jiġu inkorporati f'agar
artab sabiex jiġu immobilizzati fuq lametti. Iċ-ċelloli/nukleji jiġu ttrattati b'bafer
tal-liżi sabiex titneħħa l-membrana ċellolari u/jew nukleari, u jiġu esposti għal
alkali b'saħħithom, eż. pH≥13 sabiex id-DNA jkun jista' jinħall u jiġu rilaxxati
loops u frammenti tad-DNA rilassati. Imbagħad, id-DNA nukleari fl-agar jiġi
soġġett għal elettroforeżi. Il-molekoli tad-DNA mhux frammentati normali
jibqgħu fil-pożizzjoni fejn kien id-DNA nukleari fl-agar, filwaqt li kwalunkwe
loop tad-DNA frammentat u tad-DNA rilassat jimxu lejn l-anodu. Wara l-elet
troforeżi, id-DNA jiġi viżwalizzat bl-użu ta' tilwin fluworexxenti xieraq. Il-prepa
razzjonijiet għandhom jiġu analizzati bl-użu ta' mikroskopju u sistemi ta' analiżi
tal-immaġnijiet awtomatizzati għalkollox jew semiawtomatizzati. L-ammont ta'
DNA li jimxi matul l-elettroforeżi u d-distanza tal-mixi jirriflettu l-ammont u
d-daqs tal-frammenti tad-DNA. Hemm bosta punti ta' tmiem għall-assaġġ
kometa. Il-kontenut ta' DNA fid-denb ( % tad-DNA tad-dnieb jew % tal-intensità
tad-dnieb) ġie rrakkomandat sabiex tiġi vvalutata l-ħsara fid-DNA (12) (40) (41)
(42). Wara li jiġi analizzat numru biżżejjed ta' nukleji, id-dejta tiġi analizzata
b'metodi xierqa sabiex jiġu ġġudikati r-riżultati tal-assaġġ.

Ta' min jinnota li l-alterazzjoni ta' bosta aspetti tal-metodoloġija, inklużi t-tħejjija
tal-kampjuni, il-kundizzjonijiet tal-elettroforeżi, il-parametri tal-analiżi viżwali
(eż. l-intensità tat-tilwin, l-intensità tad-dawl mill-bozza tal-mikroskopju, u lużu ta' filtri tal-mikroskopju u dinamiki tal-kamera) u l-kundizzjonijiet ambjentali
(eż. dawl ta' sfond), ġew investigati u jistgħu jaffettwaw il-mixi tad-DNA (43)
(44) (45) (46).

VERIFIKA TAL-PROFIĊJENZA TAL-LABORATORJU
Kull laboratorju għandu jistabbilixxi kompetenza sperimentali fl-assaġġ kometa
billi juri l-ħila li jikseb sospensjonijiet ta' ċelloli individwali jew nukleji ta'
kwalità għolja biżżejjed għal kull tessut(i) fil-mira għal kull speċi użata. Ilkwalità tal-preparazzjonijiet sejra tiġi evalwata l-ewwel mill- % tad-DNA taddnieb għall-annimali ttrattati bil-veikolu li jaqgħu fi ħdan medda baxxa riprodu
ċibbli. Id-dejta attwali tissuġġerixxi li l- % medju tad-DNA tad-dnieb tal-grupp
(fuq il-bażi tal-medja tal-medjani — ara l-paragrafu 57 għal dettalji dwar dawn ittermini) fil-fwied tal-firien idealment ma għandux jaqbeż is-6 %, li jkun konsis
tenti mal-valuri fil-prova ta' validazzjoni tal-JaCVAM (12) u minn dejta ppub
blikata u proprjetarja oħra. Ma hemmx biżżejjed dejta għalissa sabiex issir rakko
mandazzjoni dwar il-meded ottimali jew aċċettabbli għal tessuti oħrajn. Dan ma
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jipprekludix l-użu ta' tessuti oħrajn, jekk dan ikun iġġustifikat. Ir-rapport tat-test
għandu jipprovdi reviżjoni xierqa tat-twettiq tal-assaġġ kometa f'dawk it-tessuti
b'rabta mat-tagħrif ippubblikat jew minn dejta proprjetarja. L-ewwel nett, medda
baxxa ta' % tad-DNA tad-dnieb hija l-ideali sabiex tiġi pprovduta meda dinamika
biżżejjed ħalli jiġi identifikat effett pożittiv. It-tieni, kull laboratorju għandu jkun
kapaċi jirriproduċi r-risponsi mistennijin għal mutaġeni diretti u promutaġeni,
b'modi ta' azzjoni differenti kif issuġġerit fit-Tabella 1 (paragrafu 29).

Jistgħu jintgħażlu sustanzi pożittivi, pereżempju mill-prova ta' validazzjoni talJaCVAM (12) jew minn dejta ppubblikata oħra (ara l-paragrafu 9), jekk xieraq,
b'ġustifikazzjoni, u billi jintwerew risponsi ċari u pożittivi fit-tessuti ta' interess.
Il-ħila li jiġu identifikati effetti dgħajfin ta' mutaġeni magħrufin eż. EMS f'dożi
baxxi, għandha tintwera wkoll, pereżempju billi jiġu stabbiliti relazzjonijiet bejn
id-doża u r-rispons b'numri u spazjar xierqa tad-dożi. L-isforzi inizjali għandhom
jiffokaw fuq l-istabbiliment tal-profiċjenza bl-iktar tessuti użati spiss, eż. fwied
tar-rodituri, meta jkun jista' jsir paragun mad-dejta eżistenti u r-riżultati misten
nijin (12). Fl-istess ħin tista' tinġabar dejta minn tessuti oħrajn, eż. l-istonku/idduwodenu/il-ġeġunu, id-demm, eċċ. Il-laboratorju jrid juri l-profiċjenza b'kull
tessut individwali f'kull speċi li biħsiebu jistudja, u sejjer ikollu bżonn juri li
jista' jinkiseb rispons pożittiv aċċettabbli b'mutaġenu magħruf (eż. EMS) f'dak ittessut.

Id-dejta tal-kontroll tal-veikolu/negattiv għandha tinġabar sabiex tintwera r-ripro
duċibbilità tar-risponsi tad-dejta negattivi, u sabiex jiġi żgurat li l-aspetti tekniċi
tal-assaġġ kienu kkontrollati kif xieraq jew sabiex jiġi ssuġġerit il-bżonn li
jerġgħu jiġu stabbiliti l-meded storiċi tal-kontroll (ara l-paragrafu 22).

Ta' min jinnota li, filwaqt li jistgħu jinġabru bosta tessuti matul in-nekropsija u
dawn jistgħu jiġu pproċessati għall-analiżi kometa, il-laboratorju jrid ikun profiċ
jenti fil-ġbir ta' bosta tessuti minn annimal wieħed, u b'hekk jiġi żgurat li
kwalunkwe leżjoni tad-DNA ma tintilifx u l-analiżi kometa ma tkunx f'riskju.
It-tul ta' żmien mill-ewtanażja sat-tneħħija tat-tessuti għall-ipproċessar jista' jkun
kritiku (ara l-paragrafu 44).

It-trattament xieraq tal-annimali jrid jiġi kkunsidrat filwaqt li tiġi żviluppata lprofiċjenza f'dan it-test u, għalhekk, it-tessuti minn annimali użati f'testijiet oħrajn
jistgħu jintużaw meta tiġi żviluppata l-kompetenza fil-bosta aspetti tat-test. Barra
minn hekk, jaf ma jkunx hemm bżonn li jsir studju sħiħ matul l-istadji talistabbiliment ta' metodu ġdid ta' ttestjar f'laboratorju u jistgħu jintużaw inqas
annimali jew konċentrazzjonijiet tat-test meta jiġu żviluppati l-ħiliet meħtieġa.

Dejta storika tal-kontroll
Matul l-investigazzjonijiet tal-profiċjenza, il-laboratorju għandu jibni database
storika sabiex jistabbilixxi l-meded tal-kontroll pożittiv u negattiv u d-distribuz
zjonijiet għat-tessuti u l-ispeċijiet rilevanti. Rakkomandazzjonijiet dwar kif jibnu
u jużaw id-dejta storika (jiġifieri kriterji għall-inklużjoni u l-esklużjoni ta' dejta
fid-dejta storika u l-kriterji ta' aċċettabilità għal esperiment partikolari) jistgħu
jinkisbu mit-tagħrif (47). Tessuti u speċijiet differenti, kif ukoll veikoli u rotot
tal-amministrazzjoni differenti, jistgħu jrendu valuri tal- % tad-DNA tad-dnieb
tal-kontroll negattiv differenti. Għaldaqstant, huwa importanti li jiġu stabbiliti
meded tal-kontroll negattiv għal kull tessut u speċi. Il-laboratorji għandhom
jużaw metodi ta' kontroll tal-kwalità, bħal karti tal-kontroll (eż. C-charts jew
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X-bar charts (48)), sabiex jidentifikaw kemm hija varjabbli d-dejta tagħhom, u
sabiex juru li l-metodoloġija hija “taħt kontroll” fil-laboratorju tagħhom. L-għażla
ta' sustanzi tal-kontroll pożittiv, il-meded tad-dożi u l-kundizzjonijiet sperimentali
xierqa (eż. il-kundizzjonijiet tal-elettroforeżi) jaf ikollha bżonn tiġi ottimizzata
wkoll għall-identifikazzjoni ta' effetti dgħajfin (ara l-paragrafu 17).

Kwalunkwe bidla fil-protokoll tal-esperimenti għandha tiġi kkunsidrata fid-dawl
tal-konsistenza tagħha mad-databases tal-kontroll storiċi eżistenti tal-laboratorju.
Kwalunkwe inkonsistenza kbira għandha tirriżulta fl-istabbiliment ta' database
storika ġdida tal-kontroll.

DESKRIZZJONI TAL-METODU
Preparamenti
Għażla ta' speċi tal-annimali
Normalment jintużaw razez tal-laboratorju komuni ta' rodituri adulti żgħar b'saħ
ħithom (età ta' 6-10 ġimgħat fil-bidu tat-trattament, għad li jistgħu jiġu aċċettati
annimali ftit ixjaħ ukoll). L-għażla tal-ispeċi ta' rodituri għandha tkun ibbażata
fuq (i) speċijiet użati fi studji tat-tossiċità oħrajn (li jridu jkunu kapaċi jikkorre
lataw dejta u jippermettu li jsiru studji integrati), (ii) speċijiet li żviluppaw tumuri
fi studju tal-karċinoġeniċità (meta ġie investigat il-mekkaniżmu tal-karċinoġe
nesi), jew (iii) speċijiet l-iktar metaboliżmu rilevanti għall-bniedem, jekk magħ
rufin. F'dan it-test spiss jintużaw il-firien. Madankollu, jistgħu jintużaw speċijiet
oħrajn jekk ikunu etikament u xjentifikament iġġustifikati.

Kundizzjonijiet tal-abitazzjoni u l-għalf tal-annimali
Għar-rodituri, idealment, it-temperatura fil-kamra tal-annimali esperimentali
għandha tkun ta' 22 °C (± 3 °C). Idealment, l-umdità relattiva għandha tkun
ta' 50-60 %, u tal-inqas 30 % u, idealment, ma taqbiżx is-70 % ħlief matul ittindif tal-kamra. Id-dawl għandu jkun artifiċjali, b'sekwenza ta' 12-il siegħa dawl,
12-il siegħa dlam. Dwar l-għalf, jistgħu jintużaw dieti konvenzjonali tal-labora
torju bi provvista bla limitu ta' ilma tax-xorb. L-għażla tad-dieta tista' tkun
influwenzata mill-bżonn li tiġi żgurata taħlita xierqa ta' sustanza kimika tat-test
meta tingħata minn din ir-rotta. Ir-rodituri għandhom jitrabbew fi gruppi żgħar
(normalment mhux iktar minn ħamsa) tal-istess sess jekk ma tkun mistennija
ebda mġiba aggressiva. L-annimali jistgħu jitrabbew waħedhom biss jekk dan
ikollu ġustifikazzjoni xjentifika. Art solida għandha tintuża kull meta jkun
possibbli għaliex art tal-gradilji tista' tikkawża korrimenti serji (49). Irid jiġi
pprovdut arrikkiment xieraq tal-bejta.

Preparazzjoni tal-annimali
L-annimali jiġu assenjati b'mod każwali lill-gruppi tal-kontroll u tat-trattament. Lannimali jiġu identifikati b'mod uniku u jitħallew iderru fil-kundizzjonijiet tallaboratorju għal tal-inqas ħamest ijiem qabel ma jibda t-trattament. Irid jintuża linqas metodu invażiv ta' identifikazzjoni b'mod uniku tal-annimali. Metodi xierqa
jinkludu ċrieki, tikketti, mikroċipep u identifikazzjoni bijometrika. Il-qtugħ tasswaba' u tal-widnejn mhuwiex xjentifikament iġġustifikat f'dawn it-testijiet. Ilgaġeġ għandhom ikunu rranġati b'mod li jkunu mminimizzati l-effetti possibbli
minħabba t-tqegħid tal-gaġeġ. Fil-bidu tal-istudju, il-varjazzjoni fil-piż tal-anni
mali għandha tkun minima u ma taqbiżx ± 20 %.

Preparazzjoni tad-dożi
Is-sustanzi kimiċi solidi tat-test għandhom jinħallu jew jiġu sospiżi f'veikoli
xierqa jew jitħalltu f'dieta jew ilma tajjeb għax-xorb qabel id-dożaġġ tal-annimali.
Is-sustanzi kimiċi likwidi tat-test jistgħu jiġu dożati direttament jew jiġu dilwiti
qabel id-dożaġġ. Għal esponiment bit-teħid man-nifs, is-sustanzi kimiċi tat-test
jistgħu jingħataw bħala gass, fwar jew aerosol solidu/likwidu, skont il-proprjeta
jiet fiżikokimiċi tagħhom (50) (51).

Għandhom jintużaw preparati ġodda tas-sustanza kimika tat-test sakemm id-dejta
dwar l-istabilità ma turix l-aċċettabilità tal-ħżin u tiddefinixxi l-kundizzjonijiet
tal-ħżin xierqa.
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Kundizzjonijiet tat-test
Il-veikolu
Il-veikolu ma għandhomx jipproduċu effetti tossiċi fil-volumi tad-doża użati, u
ma għandhomx ikunu ssuspettati b'reazzjoni kimika mas-sustanzi kimiċi tat-test.
Jekk jintużaw veikoli oħrajn li mhumiex magħrufin sew, l-inklużjoni tagħhom
għandha tkun sostnuta permezz ta' dejta ta' referenza li tindika l-kompatibbiltà
tagħhom f'termini tal-annimali tat-test, ir-rotta tal-amministrazzjoni u l-punt ta'
tmiem. Huwa rakkomandat li, fejn jista' jkun, l-ewwel jiġi kkunsidrat l-użu ta'
solvent/veikolu milwiem. Ta' min jgħid li ċerti veikoli (speċjalment veikoli
viskużi) jistgħu jinduċu infjammazzjoni u jżidu l-livelli ta' sfond tal-ħsarat filħjut tad-DNA fis-sit ta' kuntatt, speċjalment b'amministrazzjonijiet multipli.
Kontrolli
Kontrolli pożittivi
Bħalissa, ma' kull test normalment għandhom ikunu inklużi tal-inqas 3 annimali
analizzabbli ta' sess wieħed, jew ta' kull sess jekk jintużaw it-tnejn (ara l-para
grafu 32), ittrattati b'sustanza tal-kontroll pożittiv. Fil-ġejjieni, jaf ikun possibbli
li tintwera profiċjenza adegwata sabiex jonqos il-bżonn ta' kontrolli pożittivi.
Jekk jintużaw bosta ħinijiet tal-kampjunar (eż. bi protokoll tal-amministrazzjoni
wieħed), hemm bżonn li jkunu inklużi biss kontrolli pożittivi f'wieħed mill-ħini
jiet tal-kampjunar, iżda għandu jkun żgurat disinn ibbilanċjat (ara l-paragrafu 48).
Ma hemmx bżonn li jiġu amministrati sustanzi tal-kontroll pożittiv parallel millistess rotta bħas-sustanza kimika tat-test, għad li huwa importanti li tintuża listess rotta meta jitkejlu l-effetti fis-sit ta' kuntatt. Is-sustanzi kimiċi tal-kontroll
pożittiv għandhom ikunu murijin li jinduċu ħsarat fil-ħjut tad-DNA fit-tessuti ta'
interess kollha għas-sustanza kimika tat-test, u EMS aktarx li jkun il-kontroll
pożittiv tal-għażla peress li pproduċa ħsarat fil-ħjut tad-DNA fit-tessuti kollha
li ġew studjati. Id-dożi tas-sustanzi tal-kontroll pożittiv għandhom jintgħażlu
sabiex jipproduċu effetti moderati li jivvalutaw b'mod kritiku l-prestazzjoni u
s-sensittività tal-assaġġ u jistgħu jkunu bbażati fuq il-kurvi ta' doża — rispons
stabbilita mil-laboratorju matul il-wiri tal-profiċjenza. Il- % tad-DNA tad-dnieb
fl-annimali tal-kontroll pożittiv parallel għandu jkun konsistenti mal-medda tallaboratorju prestabbilita għal kull tessut individwali u ħin tal-kampjunar għal dik
l-ispeċi (ara l-paragrafu 16). Fit-Tabella 1 hemm inklużi eżempji ta' sustanzi talkontroll pożittiv u uħud mit-tessuti fil-mira (f'rodituri) tagħhom. Jistgħu jint
għażlu sustanzi li mhumiex fost dawk mogħtijin fit-Tabella 1 jekk ikunu ġġusti
fikati xjentifikament.
Tabella 1
Eżempji ta' sustanzi tal-kontroll pożittiv u uħud mit-tessuti fil-mira tagħhom
Sustanzi u Nru RN tas-CAS

Etil metansulfonat (RN tas-CAS 62-50-0) għal kwalunkwe tessut

Etil nitrosurea (RN tas-CAS 759-73-9) għal fwied u stonku, duwodenu jew
ġeġunu

Metil metansulfonat (RN tas-CAS 66-27-3) għal fwied, stonku, duwodenu jew
ġeġunu, fwied u ċelloli tal-ħasil bronkoalveolari (BAL), kilwa, bużżieqa talawrina, pulmun, testikoli u mudullun tal-għadam/demm

N-Metil-N′-nitro-N-nitrosogwanidina (RN tas-CAS: 70-25-7) għal stonku, duwo
denu jew ġeġunu

1,2-Dimetilidrażina 2HCl (RN tas-CAS 306-37-6) għal fwied u intestin

N-metil-N-nitrosurea (RN tas-CAS 684-93-5) għal fwied, mudullun tal-għadam,
demm, kilwa, stonku, ġeġunu u moħħ.
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Kontrolli negattivi
Grupp ta' annimali tal-kontroll negattiv, ittrattati b'veikolu waħdu, u fil-bqija
ttrattati bl-istess mod bħall-gruppi tat-trattament, għandu jkun inkluż ma' kull
test għal kull ħin tal-kampjunar u tessut. Il- % tad-DNA tad-dnieb fl-annimali
tal-kontroll negattiv għandu jkun fi ħdan il-medda prestabbilita ta' sfond tallaboratorju għal kull tessut individwali u ħin tal-kampjunar għal dik l-ispeċi
(ara l-paragrafu 16). Fin-nuqqas ta' dejta storika jew ippubblikata tal-kontroll li
turi li ma huwa indott ebda effet dannuż jew ġenotossiku mill-veikolu magħżul,
min-numru ta' amministrazzjonijiet jew mir-rotta tal-amministrazzjoni, l-istudji
inizjali għandhom isiru qabel ma jsir l-istudju sħiħ, sabiex tiġi stabbilita l-aċċet
tabilità tal-kontroll tal-veikolu.

PROĊEDURA
In-numru u s-sess tal-annimali
Għad li ftit li xejn hemm dejta fuq annimali nisa li minnhom jista' jsir paragun
bejn is-sessi b'rabta mal-assaġġ kometa, b'mod ġenerali, risponsi tal-ġenotossiċità
in vivo oħrajn huma simili bejn annimali rġiel u annimali nisa u, għalhekk, ħafna
mill-istudji jistgħu jsiru f'kull sess. Dejta li turi d-differenzi rilevanti bejn l-irġiel
u n-nisa (eż. differenzi fit-tossiċità sistemika, il-metaboliżmu, il-bijodisponibilità,
eċċ. inkluż, eż. fi studju għat-tiftix tal-medda) tħeġġeġ l-użu taż-żewġ sessi. F'dan
il-każ, jaf ikun xieraq li jsir studju fiż-żewġ sessi, eż. bħala parti minn studju
ripetut tat-tossiċità tad-doża. Jaf ikun xieraq li jintuża d-disinn fattorjali f'każ li
jintużaw iż-żewġ sessi. Dettalji dwar kif tiġi analizzata d-dejta bl-użu ta' dan iddisinn huma mogħtijin fl-Appendiċi 2.

Id-daqsijiet tal-grupp fil-bidu tal-istudju (u matul l-istabbiliment tal-profiċjenza)
għandhom jiġu stabbiliti bil-għan li jiġu pprovduti tal-inqas 5 annimali analiz
zabbli ta' sess wieħed, jew ta' kull sess jekk jintużaw it-tnejn, għal kull grupp
(inqas fil-grupp tal-kontroll pożittiv parallel — ara l-paragrafu 29). Fejn l-espo
niment umana għas-sustanzi kimiċi tista' tkun speċifika għas-sess, bħal ma jseħħ
pereżempju għal ċerti prodotti farmaċewtiċi, it-test għandu jsir b'annimali tas-sess
xieraq. Bħala gwida għal rekwiżiti tipiċi massimi tal-annimali, studju mwettaq
skont il-parametri stabbiliti fil-paragrafu 33 bi tliet gruppi tad-doża u kontrolli
negattivi u pożittivi paralleli (kull grupp imsawwar minn ħames annimali ta' sess
uniku), ikun jeħtieġ bejn 25 u 35 annimal.

SKEDA TAT-TRATTAMENT
L-annimali għandhom jingħataw trattamenti kuljum għal jumejn jew iktar (jiġi
fieri żewġ trattamenti jew iktar f'intervalli ta' madwar 24 siegħa), u l-kampjuni
għandhom jinġabru darba sagħtejn sa sitt sigħat (jew fit-Tmax) wara l-aħħar
trattament (12). Kampjuni minn reġimi tad-doża estiżi (eż. dożaġġ kuljum għal
28 jum) jistgħu jiġu aċċettati. Intweriet b'suċċess it-taħlita tal-analiżi tal-kometa u
t-test tal-mikronuklei tal-eritroċiti (10) (19). Madankollu, trid tingħata kunside
razzjoni bir-reqqa lil-loġistika involuta fil-kampjunar tat-tessuti għall-analiżi talkometi flimkien mar-rekwiżiti tal-kampjunar tat-tessut għal tipi oħrajn ta' valu
tazzjonijiet tossikoloġiċi. F'ħafna każijiet, il-ġbir 24 siegħa wara l-aħħar doża, li
huwa tipiku għal studju tat-tossiċità ġenerali, mhuwiex adattat (ara l-paragrafu 40
dwar il-ħin tal-kampjunar). L-użu ta' skedi tat-trattament u tal-kampjunar oħrajn
għandu jkun iġġustifikat (ara l-Appendiċi 3). Pereżempju, trattament wieħed
b'kampjunar multiplu jista' jintuża, iżda ta' min jgħid li dan ikun jeħtieġ iktar
annimali għal studju b'amministrazzjoni waħda minħabba l-bżonn ta' bosta drabi
tal-kampjunar, iżda kultant dan jista' jkun aħjar, eż. meta s-sustanza kimika tattest tinduċi tossiċità eċċessiva wara amministrazzjonijiet ripetuti.
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Isir kif isir it-test, jista' jiġi aċċettat diment li s-sustanza kimika tat-test tagħti
rispons pożittiv jew, għal studju negattiv, diment li tkun ingħatat l-evidenza
diretta jew indiretta li ssostni l-esponiment ta', jew it-tossiċità għat-tessut(i) filmira jew jekk tinkiseb id-doża limitu (ara l-paragrafu 36).

Is-sustanzi kimiċi tat-test jistgħu jingħataw ukoll bħala doża maqsuma, jiġifieri
żewġ trattamenti fl-istess ġurnata separati b'mhux iktar minn sagħtejn jew tlieta)
sabiex jiġi ffaċilitat l-għoti ta' volum kbir. F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-ħin tal-kamp
junar għandu jiġi skedat fuq il-bażi tal-ħin tal-aħħar dożaġġ (ara l-paragrafu 40).

Livelli tad-doża
Jekk isir studju preliminari għat-tiftix tal-medda għaliex ma jkun hemm ebda
dejta xierqa disponibbli minn studji rilevanti oħrajn sabiex tgħin fl-għażla taddoża, dan għandu jsir fl-istess laboratorju, bl-użu tal-istess speċijiet, razza, sess u
reġim tat-trattament li jrid jintuża fl-istudju ewlieni skont l-approċċi attwali għattwettiq ta' studji ta' individwazzjoni tad-doża. L-istudju għandu jkollu l-għan li
jidentifika d-doża massima tollerata (MTD), definita bħala d-doża li tinduċi effetti
tossiċi ħfief b'rabta mad-durata tal-perjodu ta' studju (pereżempju, sinjali kliniċi
ċari bħal imġiba jew reazzjonijiet anormali, dipressjoni minuri tal-piż tal-ġisem
jew ċitotossiċità tat-tessut fil-mira), iżda mhux mewt jew evidenza ta' uġigħ,
tbatija jew diffikultà li tirrekjedi l-ewtanażja. Għal sustanza kimika tat-test
mhux tossika, b'perjodu ta' amministrazzjoni ta' 14-il jum jew iktar, id-doża
(limitu) massima hija ta' 1 000 mg/kg piż tal-ġisem/jum. Għal perjodi ta' għoti
ta' 14-il jum jew inqas, id-doża (limitu) massimu hija ta' 2 000 mg/kg/piż talġisem/jum. Għal ċerti tipi ta' sustanzi kimiċi tat-test (eż. prodotti farmaċewtiċi
għall-bniedem) koperti minn regolamenti speċifiċi, dawn il-limiti jistgħu jvarjaw.

Sustanzi kimiċi li jesibixxu saturazzjoni tal-proprjetajiet tossikokinetiċi, jew
jinduċu proċessi ta' ditossifikazzjoni li jistgħu jwasslu għal tnaqqis fl-esponiment
wara għoti fit-tul jistgħu jkunu eċċezzjonijiet għall-kriterji ta' ssettar tad-dożi u
għandhom jiġu evalwati fuq bażi ta' każ b'każ.

Kemm għal verżjonijiet akuti kif ukoll dawk sottoakuti tal-assaġġ kometa,
minbarra d-doża massima (MTD, doża massima fattibbli, esponiment massimu
jew doża limitu), għandha tingħażel sekwenza dixxendenti ta' tal-inqas żewġ
livelli tad-doża addizzjonali differenti biżżejjed (idealment separati b'inqas
minn 10) għal kull ħin tal-kampjunar sabiex jintwerew ir-risponsi relatati maddoża. Madankollu, il-livelli tad-doża użati idealment għandhom ikopru wkoll
medda mill-massimu sa doża li tipproduċi ftit tossiċità jew ebda tossiċità. Meta
tiġi osservata tossiċità tat-tessut fil-mira fil-livelli tad-doża kollha ttestjati, huwa
rakkomandat li jsir studju ulterjuri f'dożi mhux tossiċi (ara l-paragrafi 54-55).
Studji li jkollhom l-għan li jinvestigaw iktar bis-sħiħ il-forma tal-kurva ta' doża
— rispons jistgħu jeħtieġu grupp(i) tad-doża addizzjonali.

Amministrazzjoni tad-Dożi
Ir-rotta antiċipata tal-esponiment tal-bniedem għandha tiġi kkunsidrata meta
jitfassal assaġġ. Għaldaqstant, jistgħu jingħażlu rotot tal-esponiment bħal rotta
djetetika, mal-ilma tax-xorb, subkuntanja topika, fil-vini, orali (gavage), mat-teħid
man-nifs, intratrakeali, jew b'impjant, kif iġġustifikati. Fi kwalunke każ, ir-rotta
għandha tingħażel sabiex jiġi żgurat esponiment adegwat tat-tessut(i) fil-mira.
Ġeneralment ma tkunx rakkomandata injezzjoni intraperitoneali peress li mhijiex
rotta tipikament rilevanti ta' esponiment tal-bniedem, u din għandha tintuża biss
b'ġustifikazzjoni xjentifika speċifika (eż. ċerti sustanzi tal-kontroll pożittiv, għal
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finijiet investigattivi, jew għal ċerti mediċini li jingħataw mir-rotta intraperito
neali). Il-volum massimu ta' likwidu li jista' jingħata b'gavage jew injezzjoni
f'darba jiddependi mid-daqs tal-annimal tat-test. Il-volum m'għandux ikun aktar
minn 1 ml/100 g tal-piż tal-ġisem ħlief fil-każ ta' soluzzjonijiet fl-ilma fejn
jistgħu jintużaw 2 ml/100g tal-piż tal-ġisem. L-użu ta' volumi ikbar minn dan
(jekk ikunu permessi mil-leġiżlazzjoni dwar it-trattament xieraq tal-annimali)
għandu jkun iġġustifikat. Kull meta jkun possibbli, għandhom jinkisbu livelli
tad-doża differenti billi tiġi aġġustata l-konċentrazzjoni tal-formulazzjoni taddożaġġ sabiex jiġi volum kostanti b'rabta mal-piż tal-ġisem fil-livelli kollha
tad-doża.

Ħin tal-Kampjunar
Il-ħin tal-kampjun huwa varjabbli kruċjali għaliex huwa stabbilit mill-perjodu
meħtieġ sabiex is-sustanzi kimiċi tat-test jilħqu l-konċentrazzjoni massima fittessut fil-mira u sabiex jiġu indotti l-ħsarat fil-ħjut tad-DNA iżda qabel ma jitilqu
jew jissewwew dawn il-ħsarat u qabel ma dawn iwasslu għall-mewt taċ-ċelloli.
Il-persistenza ta' wħud mil-leżjonijiet li jwasslu għall-ħsarat fil-ħjut tad-DNA
identifikati mill-assaġġ kometa tista' tkun qasira ħafna, tal-inqas għal uħud
mis-sustanzi kimiċi ttestjati in vitro (52) (53). Għalhekk, jekk ikun hemm suspett
ta' leżjonijiet tad-DNA trażjenti bħal dawn, għandhom jittieħdu miżuri sabiex jiġi
mitigat it-telf tagħhom billi jiġi żgurat li jittieħed kampjun tat-tessuti minn
kmieni, forsi qabel il-ħinijiet prestabbiliti mogħtijin hawn taħt. Il-ħin(ijiet) talkampjunar ottimali jista' jkun speċifiku għas-sustanza kimika jew ir-rotta li tirri
żulta, pereżempju, f'esponiment rapidu tat-tessut b'amministrazzjoni ġol-vina jew
esponiment bit-teħid man-nifs. Għalhekk, meta tkun disponibbli, il-ħinijiet talkampjunar għandhom ikunu stabbiliti minn dejta kinetika (eż. il-ħin (Tmax) li fih
tinkiseb il-quċċata tal-plażma jew il-konċentrazzjoni fit-tessut (Cmax), jew fl-istat
stabbli għal amministrazzjonijiet multipli). Fin-nuqqas ta' dejta kinetika, kompro
mess xieraq għall-kejl tal-ġenotossiċità huwa li jittieħed kampjun wara sagħtejn
sa sitt sigħat mill-aħħar trattament għal żewġ trattamenti jew iktar, jew wara
sagħtejn sa sitt sigħat u sittax sa sitta u għoxrin siegħa wara amministrazzjoni
waħda, għad li wieħed għandu joqgħod attent li ssir nekropsija lill-annimali
kollha fl-istess ħin wara l-aħħar (jew l-unika) doża. Tista' tintuża wkoll informaz
zjoni dwar id-dehra tal-effetti tossiċi fl-organi fil-mira (jekk disponibbli) sabiex
jingħażlu l-iktar ħinijiet tal-kampjunar xierqa.

Osservazzjonijiet
Għandhom isiru osservazzjonijiet kliniċi ġenerali marbutin mas-saħħa fuq l-anni
mali u dawn għandhom jiġu rreġistrati tal-inqas darba kuljum, idealment fl-istess
ħin(ijiet) kuljum u filwaqt li jiġi kkunsidrat il-perjodu ta' wara d-dożaġġ li fih
sejrin jidhru l-iktar l-effetti antiċipati (54). Tal-inqas darbtejn kuljum, l-annimali
kollha għandhom ikunu osservati għal morbidità u mortalità. Għal studji b'durata
itwal, l-annimali kollha għandhom jintiżnu tal-inqas darba fil-ġimgħa, u meta
jispiċċa l-perjodu ta' ttestjar. Il-konsum tal-ikel għandu jitkejjel f'kull bidla talikel u tal-inqas darba fil-ġimgħa. Jekk is-sustanza kimika tat-test tingħata malilma tax-xorb, il-konsum tal-ilma għandu jitkejjel f'kull bidla tal-ilma u tal-inqas
darba fil-ġimgħa. L-annimali li jesibixxu indikaturi mhux letali ta' tossiċità eċċes
siva għandhom jiġu ewtanazzati qabel jintemm il-perjodu ta' ttestjar, u ġeneral
ment ma jintużawx għall-analiżi kometa.

Ġbir tat-Tessuti
Peress li huwa possibbli li l-induzzjoni tal-ħsarat fil-ħjut tad-DNA (kometi) tiġi
studjata prattikament fi kwalunkwe tessut, il-ġustifikazzjoni għaliex intgħażel ittessut(i) li jrid jinġabar għandha tkun definita ċara u bbażata fuq ir-raġuni għattwettiq tal-istudju flimkien ma' kwalunkwe dejta dwar l-ADME, il-ġenotossiċità,
il-karċinoġeniċità jew dejta oħra dwar it-tossiċità għas-sustanzi kimiċi tat-test
investigati. Fatturi importanti x'jiġu kkunsidrati għandhom jinkludu r-rotta talamministrazzjoni (fuq il-bażi tar-rotta (jew rotot) tal-esponiment probabbli talbniedem), id-distribuzzjoni u l-assorbiment tat-tessut imbassrin, ir-rwol tal-meta
boliżmu u l-mekkaniżmu possibbli ta' azzjoni tas-sustanzi kimiċi tat-test. Il-fwied
kien l-iktar tessut studjat spiss u li fuqu hemm l-iktar dejta. Għaldaqstant, finnuqqas ta' kwalunkwe informazzjoni ta' sfond, u jekk ma jiġi identifikat ebda
tessut speċifiku ta' interess, il-kampjunar tal-fwied ikun iġġustifikat peress li
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dan huwa sit primarju ta' metaboliżmu ksenobijotiku u spiss ikun espost ħafna
kemm għal sustanza/sustanzi prinċipali kif ukoll metabolita/i. F'ċerti każijiet, leżaminazzjoni ta' sit ta' kuntatt dirett (pereżempju, għal sustanzi kimiċi mogħtijin
oralment, l-istonku glandulari jew id-duwodenu/ġeġunu, jew għal sustanzi kimiċi
meħudin man-nifs, il-pulmun) tista' tkun l-iktar rilevanti. Għandhom jintgħażlu
tessuti addizzjonali jew alternattivi fuq il-bażi tar-raġunijiet speċifiċi li għalihom
qiegħed isir it-test iżda jista' jkun siewi li jiġu eżaminati bosta tessuti fl-istess
annimali diment li l-laboratorju jkun wera li huwa profiċjenti b'dawk it-tessuti u
kompetenti fl-immaniġġjar ta' bosta tessuti fl-istess ħin.

Preparazzjoni tal-kampjuni
Għall-proċessi deskritti fil-paragrafi li ġejjin (44-49), importanti li s-soluzzjonijiet
jew is-sospensjonijiet stabbli kollha jintużaw sad-data ta' skadenza tagħhom, jew
inkella jiġu ppreparati ġodda jekk ikun hemm bżonn. Anki fil-paragrafi li ġejjin,
il-ħinijiet meħudin sabiex (i) jitneħħa kull tessut wara n-nekropsija, (ii) jiġi
pproċessat kull tessut f'sospensjonijiet taċ-ċelloli/nukleji, u (iii) tiġi pproċessata
s-sospensjoni u jiġu ppreparati l-lametti lkoll jitqiesu varjabbli kritiċi (ara Defi
nizzjonijiet, Appendiċi 1), u t-tul aċċettabbli ta' żmien għal kull wieħed minn
dawn l-istadi għandu jkun ġie stabbilit matul it-tfassil tal-metodu u l-wiri talprofiċjenza.

L-annimali sejrin jiġu ewtanazzati, b'mod konsistenti mal-leġiżlazzjoni effettiva
dwar it-trattament xieraq tal-annimali u l-prinċipji 3Rs, fil-ħin(ijiet) xieraq wara laħħar trattament b'sustanza kimika tat-test. It-tessut(i) magħżul jitneħħa, jiġi
dissezzjonat, u sehem minnu jinġabar għall-assaġġ kometa, filwaqt li fl-istess
ħin għandha tinqata' biċċa mill-istess parti tat-tessut u titqiegħed fis-soluzzjoni
tal-formaldeid jew fissattiv xieraq għall-analiżi tal-istopatoloġija possibbli (ara lparagrafu 55) skont il-metodi standard (12). It-tessut għall-assaġġ kometa jitqie
għed f'bafer tat-tqattigħ, imlaħlaħ biżżejjed b'bafer tat-tqattigħ kiesaħ sabiex
jitneħħa d-demm residwu, u jinħażen f'bafer tat-tqattigħ kiesaħ silġ sakemm
jiġi pproċessat. Tista' ssir perfużjoni in situ wkoll, eż. għall-fwied, kilwa.

Jeżistu ħafna metodi ppubblikati għall-iżolament taċ-ċelloli/nuklei. Dawn jink
ludu t-tqattigħ tat-tessuti bħall-fwied u l-kilwa, il-brix tal-uċuħ mukożali fil-każ
tal-apparat gastrointestinali, l-omoġenizzazzjoni u d-diġestjoni enzimika. Il-prova
tal-validazzjoni tal-JaCVAM studjat biss ċelloli iżolati, u għalhekk f'termini ta'
stabbiliment tal-metodu u sabiex ikun jista' jsir riferiment għad-dejta tal-prova talJaCVAM għall-wiri tal-profiċjenza, aħjar jintużaw ċelloli iżolati. Madankollu,
intwera li essenzjalment ma hemm ebda differenza essenzjali fir-riżultat talassaġġ bejn meta jintużaw ċelloli iżolati u meta jintużaw nuklei iżolati (8).
Anki metodi differenti sabiex jiġu iżolati ċ-ċelloli/in-nukleji (eż. omoġenizzaz
zjoni, tqattigħ, diġestjoni enzimatika u filtrazzjoni bix-xibka) taw riżultati kompa
rabbli (55). Konsegwentement, jistgħu jintużaw ċelloli iżolati jew nukleji iżolati.
Laboratorju għandu jevalwa bir-reqqa u jivvalida l-metodi speċifiċi għat-tessut ta'
iżolament ta' ċelloli/nukleji individwali. Kif diskuss fil-paragrafu 40, il-persis
tenza ta' wħud mil-leżjonijiet li jwasslu għall-ħsarat fil-ħjut tad-DNA identifikati
mill-assaġġ kometa tista' tkun qasira ħafna (52) (53). Għaldaqstant, ikun xi jkun
il-metodu użat sabiex jitħejjew is-sospensjonijiet taċ-ċelloli/nukleji individwali,
importanti li t-tessuti jiġu pproċessati mill-iktar fis possibbli wara li l-annimali
jkunu ġew ewtanazzati u jitqiegħdu f'kundizzjonijiet li jnaqqsu t-tneħħija talleżjonijiet (eż. billi t-tessut jinżamm f'temperatura baxxa). Is-sospensjonijiet taċċelloli għandhom jinżammu kisħin silġ sakemm ikunu lesti sabiex jintużaw,
sabiex ikun jista' jintwera li hemm varjazzjoni minima bejn il-kampjuni u
risponsi tal-kontroll pożittiv u negattiv xierqa.
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PREPARAZZJONI TAL-LAMETTI
Il-preparazzjoni tal-lametti għandha ssir mill-iktar fis possibbli (idealment f'temp
ta' siegħa) wara l-preparazzjoni taċ-ċelloli/nukleji individwali, iżda t-temperatura
u l-ħin bejn il-mewt tal-annimal u l-preparazzjoni tal-lametta għandhom ikunu
kkontrollati bir-reqqa u vvalidati fil-kundizzjonijiet tal-laboratorju. Il-volum tassospensjoni taċ-ċelloli miżjuda mal-agarożju b'punt tat-tidwib baxx (normalment
0.5-1.0 %) sabiex isiru l-lametti ma għandux inaqqas il-perċentwal tal-agarożju
b'punt tat-tidwib baxx għal inqas minn 0.45 %. Id-densità ottimali taċ-ċelloli sejra
tiġi stabbilita bis-sistema ta' analiżi tal-immaġnijiet użata għall-għadd tal-kometi.

Il-liżi
Il-kundizzjonijiet tal-liżi huma varjabbli b'mod kritiku wkoll u jistgħu jxekklu filħsarat fil-ħjut li jirriżultaw minn tipi speċifiċi ta' modifiki tad-DNA (ċerti alkilaz
zjonijiet tad-DNA u addotti bażi). Għaldaqstant huwa rakkomandat li l-kundizz
jonijiet tal-liżi jinżammu l-iktar kostanti possibbli għal-lametti kollha fi ħdan
esperiment. Ladarba jitħejjew, il-lametti għandhom jitgħaddsu f'soluzzjoni talliżi mkessħa għal tal-inqas siegħa (jew tul il-lejl) f'madwar 2-8 °C f'kundizzjo
nijiet ta' dawl bati eż. dawl isfar (jew fid-dlam) li jevitaw esponiment għal dawl
abjad li jista' jkun fih komponenti tal-UV. Wara dan il-perjodu ta' inkubazzjoni,
il-lametti għandhom jitlaħalħu sabiex jitneħħa d-deterġent u l-imluħ residwi qabel
l-istadju ta' taħlil tal-alkali. Dan jista' jsir bl-użu ta' ilma purifikat, bafer ta'
newtralizzazzjoni jew bafer tal-fosfat. Jista' jintuża wkoll bafer tal-elettroforeżi.
Dan iżomm il-kundizzjonijiet alkalini fil-kompartiment tal-elettroforeżi.

Taħlil u elettroforeżi
Il-lametti għandhom jitqiegħdu b'mod aleatorju fuq il-pjattaforma ta' unità talelettroforeżi tat-tip sottomarin li jkun fiha biżżejjed soluzzjoni tal-elettroforeżi
b'tali mod li l-uċuħ tal-lametti jkunu mgħottijin għalkollox (il-fond li fih huma
mgħottijin għalkollox għandu jkun konsistenti bejn sessjoni u oħra wkoll). F'tip
ieħor ta' unitajiet tal-elettroforeżi tal-assaġġ kometa, jiġifieri bi tkessiħ attiv,
ċirkulazzjoni u provvista tal-enerġija b'kapaċità għolja, soluzzjoni li tgħatti
iktar fonda tirriżulta f'kurrent elettriku ikbar filwaqt li l-vultaġġ jibqa' kostanti.
Għandu jintuża disinn ibbilanċjat sabiex il-lametti jitqiegħdu fit-tank tal-elettro
foreżi sabiex jiġu mitigati l-effetti ta' kwalunkwe xejra jew effett fit-tarf ġewwa ttank u sabiex titnaqqas kemm jista' jkun il-varjabbiltà bejn lott u ieħor, jiġifieri
f'kull sessjoni tal-elettroforeżi, għandu jkun hemm għandu jkun inkluż l-istess
numru ta' lametti minn kull annimal fl-istudju u kampjuni mill-gruppi tad-dożaġġ
differenti, il-kontrolli negattivi u pożittivi. Il-lametti għandhom jitħallew għal talinqas 20 minuta sabiex id-DNA jinħall mill-koljatura, u mbagħad jiġu soġġetti
għal elettroforeżi f'kundizzjonijiet ikkontrollati li sejrin jimmassimizzaw is-sensit
tività u l-medda dinamika tal-assaġġ (jiġifieri f'livelli aċċettabbli ta % tad-DNA
tad-dnieb għal kontrolli negattivi u pożittivi li jimmassimizzaw is-sensittività). Illivell tal-migrazzjoni tad-DNA huwa assoċjat b'mod lineari mad-durata tal-elet
troforeżi, u anki mal-potenzjal (V/cm). Fuq il-bażi tal-prova tal-JaCVAM, dan
jista' jkun 0.7 V/cm għal tal-inqas 20 minuta. Id-durata tal-elettroforeżi titqies li
hija varjabbli kritiku u l-ħin tal-elettroforeżi għandu jiġi stabbilit sabiex tiġi
ottimizzata l-medda dinamika. Ħinijiet itwal tal-elettroforeżi (eż. 30 jew 40

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1024
▼M7
minuta sabiex tiġi massimizzata s-sensittività) normalment iwasslu għal risponsi
pożittivi iktar b'saħħithom b'mutaġeni magħrufin. Madankollu, ħinijiet itwal talelettroforeżi jistgħu jwasslu wkoll għal migrazzjoni eċċessiva fil-kampjuni talkontroll. F'kull esperiment, il-vultaġġ għandu jinżamm kostanti, u l-varjabbiltà
fil-parametri l-oħrajn għanda tkun fi ħdan medda ristretta u speċifikata, pere
żempju fil-prova tal-JaCVAM 0.7 V/cm fornew kurrent tal-bidu ta' 300 mA.
Il-fond tal-bafer għandu jiġi aġġustat sabiex jinkisbu l-kundizzjonijiet meħtieġa
u għandu jinżamm matul l-esperiment kollu. Il-kurrent fil-bidu u fi tmiem ilperjodu tal-elettroforeżi għandu jiġi rreġistrat. Għaldaqstant, il-kundizzjonijiet
ottimali għandhom jiġu stabbiliti matul il-wiri inizjali tal-profiċjenza fil-labora
torju kkonċernat b'kull tessut studjat. It-temperatura tas-soluzzjoni tal-elettroforeżi
permezz tat-taħlil u l-elettroforeżi għandha tinżamm baxxa, normalment 2-10 °C
(10). It-temperatura tas-soluzzjoni tal-elettroforeżi fil-bidu tat-taħlil, il-bidu talelettroforeżi, u tmiem l-elettroforeżi għandha tiġi rreġistrata.

Wara li titlesta l-elettroforeżi, il-lametti għandhom jitgħaddsu/jitlaħalħu fil-bafer
ta' newtralizzazzjoni għal tal-inqas 5 minuti. Il-ġellijiet jistgħu jitlewnu u
jingħataw punteġġ “friski” (eż. fi żmien jum jew jumejn) jew jistgħu jiġu deidra
tati sabiex jingħataw punteġġ iktar tard (eż. fi żmien ġimgħa jew ġimagħtejn
wara t-tilwin) (56). Madankollu, il-kundizzjonijiet għandhom jiġu vvalidati matul
il-wiri tal-profiċjenza u d-dejta storika għandha tinkiseb u tinżamm b'mod separat
għal kull waħda minn dawn il-kundizzjonijiet. Fl-aħħar każ, il-lametti għandhom
jiġu deidratati b'immersjoni fl-etanol assolut għal tal-inqas 5 minuti, jitħallew
jinxfu bl-arja, u mbagħad jinħażnu, jew f'temperatura ambjentali jew inkella
f'kontenitur fi friġġ sakemm jingħataw punteġġ.

Metodi tal-Kejl
Il-kometi għandhom jingħataw punteġġ b'mod kwantitattiv bl-użu ta' sistema
awtomatizzata jew semiawtomatizzata ta' analiżi tal-immaġnijiet. Il-lametti sejrin
jitlewnu b'tilwin fluworexxenti xieraq, eż. SYBR Gold, Green I, jodur talpropidju jew bromur tal-etidju u jitkejlu b'lenti ffokata kif xieraq (eż. 200x)
taħt mikroskopju mgħammar b'epifluworexxenza u detetturi xierqa jew kamera
diġitali (eż. CCD).

Iċ-ċelloli jistgħu jiġu kklassifikati fi tliet kategoriji kif deskritti fl-atlas tal-immaġ
nijiet tal-kometa (57), jiġifieri jistgħu jingħaddu, ma jistgħux jingħaddu u
“qanfud” (ara l-paragrafu 56 għal diskussjoni iktar dettaljata). Ċelloli li jistgħu
jingħaddu biss (ras u denb defiiti ċari bla ebda interferenza ma' ċelloli biswit)
għandhom jingħaddu għall- % tad-DNA tad-dnieb sabiex jiġu evitati artefatti. Ma
hemmx bżonn li tiġi rrapportata l-frekwenza taċ-ċelloli li ma jistgħux jingħaddu.
Il-frekwenza tal-qniefed għandha tiġi stabbilita fuq il-bażi tal-punteġġ viżwali
(peress li n-nuqqas ta' ras definita ċara sejjer ifisser li ma jistgħux jiġu identifikati
minnufih bl-analiżi tal-immaġnijiet) ta' tal-inqas 150 ċellola għal kull kampjun
(ara l-paragrafu 56 għal diskussjoni iktar dettaljata) u dokumentata għaliha.

Il-lametti kollha għall-analiżi, inklużi dawk tal-kontrolli pożittivi u negattivi,
għandhom jiġu kodifikati b'mod indipendenti u jingħaddu “mgħammdin” sabiex
min jaqrahom ma jkunx jaf x'inhi l-kundizzjoni tat-trattament. Għal kull kampjun
(għal kull tessut għal kull annimal), għandhom jiġu analizzati tal-inqas 150
ċellola (esklużi qniefed — ara l-paragrafu 56). L-għadd ta' 150 ċellola għal
kull annimal f'tal-inqas 5 annimali għal kull doża (inqas fil-kontroll pożittiv
parallel — ara l-paragrafu 29) jipprovdi saħħa statistika adegwata skont l-analiżi
ta' Smith et al., 2008 (5). Jekk jintużaw il-lametti, dan jista' jkun minn 2 jew 3
lametti magħdudin għal kull kampjun meta jintużaw ħames annimali għal kull
grupp. Għandhom jiġu osservati bosta partijiet tal-lametta f'densità li tiżgura li
ma jkun hemm ebda trikkib tad-dnieb. Għandu jiġi evitat l-għadd fit-truf tallametti.

Il-ħsarat fil-ħjut tad-DNA fl-assaġġ kometa jistgħu jitkejlu b'punti ta' tmiem
indipendenti bħall- % tad-DNA tad-dnieb, it-tul tad-denb u l-mument tad-denb.
It-tliet kejliet kollha kemm huma jistgħu jsiru jekk tintuża s-sistema xierqa ta'
softwer ta' analiżi tal-immaġnijiet. Madankollu, il- % tad-DNA tad-dnieb
(magħruf ukoll bħala l- % tal-intensità tad-dnieb) huwa rakkomandat għall-eval
wazzjoni u l-interpretazzjoni tar-riżultati (12) (40) (41) (42), u huwa stabbilit blintensità tal-frammenti tad-DNA fid-denb espressa bħala perċentwal tal-intensità
totali taċ-ċellola (13).
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Ħsara fit-tessut u ċitotossiċità
Sejbiet pożittivi fl-assaġġ kometa jaf ma jkunux dovuti biss għall-ġenotossiċità,
it-tossiċità tat-tessut fil-mira tista' tirriżulta wkoll f'żidiet fil-migrazzjoni tad-DNA
(12) (41). Għall-kuntrarju, ċitotossiċità baxxa jew moderata spiss tidher b'ġeno
tossini magħrufin (12), xi ħaġa li turi li mhwuiex possibbli li ssir distinzjoni bejn
migrazzjoni tad-DNA indotta mill-ġenotossiċità u dik indotta miċ-ċitotossiċità flassaġġ kometa waħdu. Madankollu, meta jiġu osservati żidiet fil-migrazzjoni tadDNA, huwa rakkomandat li ssir eżaminazzjoni ta' indikatur wieħed jew iktar taċċitotossiċità peress li din tista' tgħin fl-interpretazzjoni tas-sejbiet. Żidiet filmigrazzjoni tad-DNA fil-preżenza ta' evidenza ċara ta' ċitotossiċità għandhom
jiġu interpretati bil-galbu.

Ġew proposti ħafna kejliet taċ-ċitotossiċità u, minn dawn, il-bidliet istopatoloġiċi
jitqiesu li huma kejl rilevanti tat-tossiċità tat-tessut. Osservazzjonijiet bħal infjam
mazzjoni, infiltrazzjoni taċ-ċelloli, bidliet apoptotiċi jew nekrotiċi ġew assoċjati
ma' żidiet fil-migrazzjoni tad-DNA, madankollu, kif muri mill-prova ta' validaz
zjoni tal-JaCVAM (12), ma hemm ebda lista definittiva ta' bidliet istopatoloġiċi li
dejjem ikunu assoċjati ma' migrazzjoni ikbar tad-DNA għad-dispożizzjoni. Anki
bidliet fil-kejliet tal-kimika klinika (eż. AST, ALT) jistgħu jipprovdu informaz
zjoni siewja fuq il-ħsarat fit-tessut u jistgħu jiġu kkunsidrati wkoll indikaturi
addizzjonali bħal attivazzjoni tal-kaspażi, tilwin TUNEL, tilwin tal-Annessin V,
eċċ. Madankollu, ftit li xejn hemm dejta ppubblikata fejn dawn tal-aħħar intużaw
għal studji in vivo u wħud jaf ikunu inqas affidabbli minn oħrajn.

Qniefed (jew sħabiet, ċelloli fatati) huma ċelloli li jesibixxu immaġni mikrosko
pika li tikkonsisti f'ras żgħira jew ineżistenti, u dnieb diffużi twal u jitqiesu li
huma ċelloli li ġarrbu ħsara kbira, għad li l-etjoloġija tal-qniefed mhijiex ċerta
(ara l-Appendiċi 3). Minħabba d-dehra tagħhom, il-kejliet tal- % tad-DNA taddnieb bl-analiżi tal-immaġnijiet ma jitsgħux jinqraw u, għalhekk, il-qniefed
għandhom jiġu evalwati b'mod separat. Għandha tittieħed nota u tiġi rrapportata
l-okkorrenza tal-qniefed u kwalunkwe żieda rilevanti li hija ssuspettata li hija
dovuta għas-sustanza kimika tat-test għandha tiġi investigata u interpretata bilgalbu. L-għarfien tal-modalità ta' azzjoni potenzjali tas-sustanzi kimiċi tat-test
jista' jgħin fit-tali kunsiderazzjonijiet.

DEJTA U RAPPORTAR
Trattament tar-riżultati
L-annimal huwa l-unità sperimentali u, għalhekk, kemm id-dejta dwar l-annimali
individwali kif ukoll ir-riżultati miġburin fil-qosor għandhom jiġu ppreżentati
f'forma ta' tabelli. Minħabba l-għamla ġerarkika tad-dejta, huwa rakkomandat li
jiġi stabbilit il- % medju tad-DNA tad-dnieb għal kull lametta u li jiġi kkalkolat
il-medju tal-valuri medjani għal kull annimal (12). Imbagħad tiġi stabbilita lmedja tal-medji tal-annimal individwali sabiex tingħata medja tal-grupp. Dawn
il-valuri kollha għandhom ikunu inklużi fir-rapport. Jistgħu jintużaw approċċi
alternattivi (ara l-paragrafu 53) jekk ikunu xjentifikament u statistikament iġġus
tifikati. L-analiżi statistika tista' ssir bl-użu ta' firxa ta' approċċi (58) (59) (60)
(61). Meta jintgħażlu l-metodi statistiċi li sejrin jintużaw, il-ħtieġa ta' trasformaz
zjoni (eż. log jew għerq kwadrat) tad-dejta u/jew żieda ta' numru żgħir (eż.
0.001) għall-valuri kollha (anki mhux żero) sabiex jiġu mitigati l-effetti tal-valuri
taċ-ċelloli żero, għandhom jiġu kkunsidrati kif diskuss fir-referenzi msemmijin
hawn fuq. Fl-Appendiċi 2 jingħataw id-dettalji tal-analiżi tal-interazzjonijiet bejn
it-trattament u s-sess meta jintużaw iż-żewġ sessi, u l-analiżi sussegwenti taddejta meta jinstabu differenzi jew ma tinstab ebda differenza. Għandha tiġi rrap
portata dejta dwar it-tossiċità u s-sinjali kliniċi wkoll.

Kriterji ta' Aċċettabilità
L-aċċettazzjoni ta' test hija bbażata fuq il-kriterji li ġejjin:

a. Il-kontroll negattiv parallel jitqies aċċettabbli għaż-żieda fid-database storika
tal-kontroll negattiv tal-laboratorju kif deskritt fil-paragrafu 16.
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b. Il-kontrolli negattivi paralleli (ara l-paragrafu 29) għandhom jinduċu risponsi
li huma kompatibbli ma' dawk iġġenerati fid-database storika tal-kontroll
pożittiv u jipproduċu żieda statistikament sinifikanti meta mqabblin malkontroll negattiv parallel.
c. Ġew analizzati numri adegwati ta' ċelloli u konċentrazzjonijiet (paragrafi 52 u
36-38).
d. Il-kriterji għall-għażla tal-ogħla doża huma konsistenti ma' dawk deskritti filparagrafu 36.
Evalwazzjoni u Interpretazzjoni tar-Riżultati
Diment li jiġu ssodisfati l-kriterji ta' aċċettabilità kollha, sustanza kimika tat-test
titqies li hija pożittiva biċ-ċar jekk:
a. tal-inqas waħda mid-dożi tat-test turi żieda statistikament sinifikanti meta
mqabbla mal-kontroll negattiv parallel,
b. iż-żieda hija marbuta mad-doża meta tiġi evalwata b'test xieraq tat-tendenzi,
c. kwalunkwe wieħed mir-riżultati jaqa' barra mid-distribuzzjoni tad-dejta storika
tal-kontroll negattiv għal speċijiet, veikolu, rotta u tessut partikolari u numru
ta' amministrazzjonijiet.
Meta jiġu ssodisfati dawn il-kriterji kollha, is-sustanza kimika tat-test imbagħad
tiġi kkunsidrata kapaċi tinduċi ħsara fil-ħjut tad-DNA fit-tessuti studjati f'din issistema tat-test. Jekk huwa ssodisfat kriterju wieħed jew tnejn minn dawn ilkriterji, ara l-paragrafu 62.
Diment li jiġu ssodisfati l-kriterji ta' aċċettabilità kollha, sustanza kimika tat-test
titqies li hija negattiva biċ-ċar jekk:
a. l-ebda waħda mill-konċentrazzjonijiet tat-test ma turi żieda statistikament sini
fikanti meta mqabbla mal-kontroll negattiv parallel,
b. ma hemm l-ebda żieda marbuta mal-konċentrazzjoni meta tiġi evalwata b'test
xieraq tat-tendenzi,
c. ir-riżultati kollha jaqgħu fid-distribuzzjoni tad-dejta storika tal-kontroll
negattiv għal speċijiet, veikolu, rotta u tessut partikolari u numru ta' ammi
nistrazzjonijiet.
d. tkun ingħatat l-evidenza diretta jew indiretta li ssostni l-esponiment ta', jew ittossiċità għat-tessut(i) fil-mira.
Is-sustanza kimika tat-test imbagħad tiġi kkunsidrata li mhijiex kapaċi tinduċi
ħsara fil-ħjut tad-DNA fit-tessuti studjati f'din is-sistema tat-test.
Ma hemm l-ebda ħtieġa għall-verifika ta' rispons posittiv jew negattiv ċar.
F'każ li r-rispons la jkun negattiv ċar u lanqas pożittiv ċar (jiġifieri mhumiex
issodisfati l-kriterji kollha elenkati fil-paragrafi 59 jew 60) u sabiex tgħin flistabbiliment tar-rilevanza bijoloġika ta' riżultat, id-dejta għandha tiġi evalwata
b'ġudizzju espert u/jew b'investigazzjonijiet ulterjuri mwettqin, jekk ikunu ġġus
tifikati xjentifikament. L-għadd ta' ċelloli addizzjonali (fejn xieraq) jew it-twettiq
ta' esperiment ripetut possibilment bl-użu ta' kundizzjonijiet ottimizzati tal-espe
riment (eż. spazjar tad-dożi, rotot oħrajn tal-amministrazzjoni, ħinijiet tal-kamp
junar oħrajn jew tessuti oħrajn) jista' jkun siewi.
F'każijiet rari, anki wara investigazzjonijiet ulterjuri, is-sett ta' dejta sejjer jipprek
ludi milli tinħareġ konklużjoni ta' riżultati pożittivi jew negattivi u, għalhekk,
sejjer jiġi konkluż bħala ekwivoku.
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Sabiex tiġi vvalutata r-rilevanza bijoloġika ta' riżultat pożittiv jew ekwivoku,
hemm bżonn ta' informazzjoni dwar iċ-ċitotossiċità fit-tessut fil-mira (ara l-para
grafi 54-55). Meta sejbiet pożittivi jew ekwivoċi jiġu osservati biss fil-preżenza
ta' evidenza ċara ta' ċitotossiċità, l-istudju jiġi konkluż bħala ekwivoku għallġenotossiċità sakemm ma jkunx hemm biżżejjed informazzjoni li ssostni konk
lużjoni definittiva. Fil-każijiet ta' eżitu tal-istudju negattiv fejn ikun hemm sinjali
ta' tossiċità fid-dożijiet kollha ttestjati, jista' jkun xieraq li jsir studju ulterjuri
b'dożi mhux tossiċi.
Rapport tat-test
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Sustanza kimika tat-test:
— is-sors, in-numru tal-lott jekk disponibbli;
— l-istabilità tas-sustanza kimika tat-test, id-data limitu għall-użu jew id-data
għall-analiżi mill-ġdid, jekk magħrufa.
Sustanza monokostitwenti:
— id-dehra fiżika, is-solubilità fl-ilma, u l-proprjetajiet fiżikokimiċi rilevanti
addizzjonali;
— identifikazzjoni kimika, bħall-isem IUPAC jew CAS, in-numru CAS, ilkodiċi SMILES jew InChI, il-formula strutturali, il-purità, l-identità kimika
tal-impuritajiet kif xieraq u fattibbli fil-prattika, eċċ.
Sustanzi multikostitwenti, UVCBs u taħlitiet:
— ikkaratterizzati safejn possibbli mill-identità kimika (ara iktar 'il fuq), l-okkor
renza kwantitattiva u l-proprjetajiet fiżikokimiċi rilevanti tal-kostitwenti.
Solvent/veikolu:
— il-ġustifikazzjoni għall-għażla tas-solvent/tal-veikolu;
— is-solubilità u l-istabilità tas-sustanza kimika tat-test fis-solvent/veikolu, jekk
magħrufin;
— il-preparazzjoni tal-formulazzjonijiet tad-doża;
— id-determinazzjonijiet analitiċi dwar il-formulazzjonijiet (eż., l-istabilità, lomoġenità, il-konċentrazzjonijiet nominali).
L-annimali tat-test:
— l-ispeċi/ir-razza użata u ġustifikazzjonijiet xjentifiċi u etiċi għall-għażla;
— l-għadd, l-età u s-sess tal-annimali;
— is-sors, il-kundizzjonijiet tal-abitazzjoni, id-dieta, l-arrikkiment, eċċ.;
— il-piż individwali tal-annimali fil-bidu u fi tmiem it-test, inklużi l-medda talpiż tal-ġisem, id-devjazzjoni medja u standard għal kull grupp.
Kundizzjonijiet tat-test:
— dejta tal-kontroll pożittiv u negattiv (veikolu/solvent);
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— riżultati mill-istudju għat-tiftix tal-medda (jekk sar);
— ir-raġuni għall-għażla tal-livell tad-doża;
— dettalji dwar il-preparazzjoni tas-sustanza kimika tat-test;
— dettalji dwar l-għoti tas-sustanza kimika tat-test;
— ir-raġuni għar-rotta tal-amministrazzjoni;
— is-sit tal-injezzjoni (għal studji taħt il-ġilda jew ġol-vina);
— metodi għall-preparazzjoni tal-kampjun, fejn disponibbli, analiżijiet istopato
loġiċi, speċjalment għal sustanza kimika li tagħti rispons pożittiv tal-kometa;
— ir-raġuni għall-għażla tat-tessut;
— il-metodi għall-verifika li s-sustanza kimika tat-test laħqet it-tessut fil-mira,
jew iċ-ċirkolazzjoni ġenerali, jekk jinkisbu riżultati negattivi;
— id-doża propja (mg/kg piż tal-ġisem/jum) ikkalkolata mill-konċentrazzjoni
(ppm) u l-konsum tas-sustanza kimika tat-test fid-dieta/ilma tax-xorb, jekk
applikabbli;
— dettalji dwar il-kwalità tad-dieta u tal-ilma;
— deskrizzjoni dettaljata tal-iskedi tat-trattament u tal-kampjunar u ġustifikaz
zjonijiet għall-għażliet (eż. dejta tossikokinetika, fejn disponibbli);
— il-metodu ta' taffija mill-uġigħ, l-analġeżija;
— il-metodu tal-ewtanażja;
— il-proċeduri għall-iżolament u l-preservazzjoni tat-tessuti;
— il-metodi għall-preparazzjoni tas-sospensjoni taċ-ċellola/nukleu individwali;
— is-sors u n-numru tal-lott tar-reaġenti kollha (fejn possibbli);
— il-metodi għall-evalwazzjoni taċ-ċitotossiċità;
— il-kundizzjonijiet tal-elettroforeżi;
— it-tekniki tat-tilwin użati; u
— il-metodi għall-għadd u l-kejl tal-kometi.
Ir-riżultati:
— L-osservazzjonijiet kliniċi ġenerali, jekk jeżistu, qabel u matul il-perjodu ta'
ttestjar għal kull annimal;
— evidenza taċ-ċitotossiċità jekk issir;

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1029
▼M7
— għal studji itwal minn ġimgħa: Il-piżijiet tal-ġisem individwali matul l-istudju,
inklużi l-medda tal-piż individwali, id-devjazzjoni medja u standard għal kull
grupp; il-konsum tal-ikel;
— ir-relazzjoni bejn id-doża u r-rispons, fejn tkun evidenti;
— għal kull tessut/annimal, il- % tad-DNA tad-dnieb (jew kejliet oħrajn, jekk
jintgħażlu) u l-valuri medjani għal kull lametta, il-valuri medji għal kull
annimal u l-valuri medji għal kull grupp;
— dejta ta' kontroll negattiv konkurrenti u storiku b'meded, medji/medjani u
devjazzjonijiet standard għal kull tessut evalwat;
— dejta storika tal-kontroll pożittiv u parallel;
— għal tessuti li mhumiex il-fwied, kurva ta' doża — rispons bl-użu tal-kontroll
pożittiv. Din tista' tkun minn dejta miġbura matul il-wiri tal-profiċjenza (ara lparagrafi 16-17) u għandha tkun akkumpanjata minn ġustifikazzjoni, b'refe
renzi mit-tagħrif attwali, għax-xerqien tal-kobor u t-tifrix tar-risponsi għallkontrolli f'dak it-tessut;
— l-analiżijiet statistiċi u l-metodi applikati; u l-kriterji sabiex rispons jitqies
pożittiv, negattiv jew ekwivoku;
— il-frekwenza ta' qniefed f'kull grupp u għal kull annimal.
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONIJIET
Elettroforeżi alkalina b'ġell ta' ċellola waħda: Teknika sensittiva għall-identi
fikazzjoni ta' ħsara primarja fid-DNA fil-livell ta' ċelloli/nukleu individwali.
Sustanza kimika: Sustanza jew taħlita
Kometa: Il-forma li jadottaw in-nukleojdi wara li jiġu sottomessi għal kamp
elettroforetiku wieħed, minħabba s-similarità tiegħu għall-kometi: ir-ras hija nnukleu u d-denb huwa kostitwit mid-DNA li jimxi 'l barra min-nukleu fil-kamp
elettriku.
Varjabbli/parametru kritiku: Dan huwa varjabbli tal-protokoll li għalih bidla
żgħira jista' jkollha impatt kbir fuq il-konklużjoni tal-assaġġ. Varjabbli kritiċi
jistgħu jkunu speċifiċi għat-tessut. Varjabbli kritiċi ma għandhomx ikunu
mibdulin, speċjalment f'test, mingħajr ma jiġi kkunsidrat kif l-alterazzjoni sejra
tibdel rispons tal-assaġġ, pereżempju kif indikat mill-kobor u l-varjabilità filkontrolli pożittivi u negattivi. Ir-rapport tat-test għandu jelenka l-alterazzjonijiet
tal-varjabbli kritiċi li saru matul it-test jew imqabblin mal-protokoll standard
għal-laboratorju u jipprovdi ġustifikazzjoni għal kull alterazzjoni.
L-intensità tad-dnieb jew il- % tad-DNA tad-dnieb: Dan jikkorrispondi għallintensità tad-denb tal-kometa fir-rigward tal-intensità totali (ras u denb). Dan
jirrifletti l-ammont ta' ħsara fid-DNA, espressa bħala perċentwal.
Sustanza kimika tat-test: Kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata permezz ta'
dan il-metodu ta' ttestjar.
UVCB: Sustanzi kimiċi b'kompożizzjoni mhux magħrufa jew varjabbli, prodotti
b'reazzjoni kumplessa jew materjali bijoloġiċi.
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Appendiċi 2
ID-DISINN
FATTORJALI
GĦALL-IDENTIFIKAZZJONI
TADDIFFERENZI BEJN IS-SESSI FL-ASSAĠĠ KOMETA IN VIVO
Id-disinn fattorjali u l-analiżi tiegħu
F'dan id-disinn, jiġu ttestjati tal-inqas 5 irġiel u 5 nisa f'kull livell tal-konċentraz
zjoni li jirriżultaw f'disinn li juża tal-inqas 40 annimal (20 raġel u 20 mara,
flimkien ma' kontrolli pożittivi rilevanti).

Id-disinn, li huwa wieħed mill-iktar disinni fattorjali sempliċi, huwa ekwivalenti
għal analiżi bidirezzjonali tal-varjanza bis-sess u l-livell ta' konċentrazzjoni li
huma l-effetti ewlenin. Id-dejta tista' tiġi analizzata billi jintużaw pakketti ta'
softwer statistiku standard bħal SPSS, SAS, STATA, Genstat kif ukoll bl-użu
ta' R.

L-analiżi tagħmel partizzjoni tal-varjabbiltà fis-sett ta' dejta bejn is-sessi, bejn ilkonċentrazzjonijiet u b'rabta mal-interazzjoni bejn is-sessi u l-konċentrazzjonijiet.
Kull wieħed mit-termini jiġi ttestjat kontra stima tal-varjabbiltà bejn l-annimali
rreplikati fi ħdan il-gruppi ta' annimali tal-istess sess bl-istess konċentrazzjoni. Iddettalji sħaħ dwar il-metodoloġija sottostanti huma disponibbli f'ħafna kotba
standard dwar l-istatistika (ara r-referenzi) u fil-faċilitajiet tal-għajnuna pprovduti
mal-pakketti statistiċi.

L-analiżi tkompli billi ssir spezzjoni tat-terminu ta' interazzjoni sess x konċen
trazzjoni fit-tabella ANOVA (1). Fin-nuqqas ta' terminu ta' interazzjoni sinifikanti,
il-valuri kombinati bejn is-sessi jew fost il-livelli ta' konċentrazzjoni jipprovdu
testijiet statistiċi validi bejn il-livelli bbażati fuq it-terminu tal-varjabbiltà tarraggruppati fi ħdan il-grupp tal-ANOVA.

L-analiżi tkompli billi tagħmel partizzjoni bejn l-istima tal-varjabbiltà bejn ilkonċentrazzjonijiet f'kuntrasti li jipprovdu għal test għal kuntrasti lineari u
kwadratiċi tar-risponsi bejn il-livelli tal-konċentrazzjonijiet. Meta jkun hemm
interazzjoni sinifikanti sess x konċentrazzjoni, tista' ssir partizzjoni ta' dan itterminu f'kuntrasti ta' interazzjoni lineari x sess u kwadradiku x sess ukoll.
Dawn it-termini jipprovdu testijiet ta' jekk ir-risponsi għall-konċentrazzjoni
humiex paralleli għaż-żewġ sessi jew jekk hemmx rispons differenzjali bejn iżżewġ sessi.

L-istima tal-varjabbiltà tal-miġburin fi ħdan il-grupp tista' tintuża sabiex tipprovdi
testijiet bejn il-pari tad-differenza bejn il-medji. Dawn il-paraguni jistgħu jsiru
bejn il-medji għaż-żewġ sessi u bejn il-medji għal-livell ta' konċentrazzjoni diffe
renti bħal fil-każ tal-paraguni mal-livelli tal-kontroll negattiv. F'dawk il-każijiet li
fihom ikun hemm interazzjoni sinifikanti, jistgħu jsiru paraguni bejn il-medji ta'
konċentrazzjonijiet differenti fi ħdan sess jew bejn il-medji tas-sessi fl-istess
konċentrazzjoni.

Referenzi
Hemm ħafna kotba dwar l-istatistika li jiddiskutu t-teorija, id-disinn, il-metodo
loġija, l-analiżi u l-interpretazzjoni tad-disinni fattorjali li jvarjaw mill-iktar anali
żijiet b'żewġ fatturi sempliċi sal-iktar forom kumplessi użati fil-metodoloġija
dwar id-Disinn tal-Esperiment. Din li ġejja mhijiex lista eżawrjenti. Uħud millkotba jipprovdu eżempji maħdumin ta' disinni komparabbli, f'ċerti każijiet b'ko
diċi għat-twettiq tal-analiżijiet bl-użu ta' diversi pakketti ta' softwer.
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Appendiċi 3
LIMITAZZJONIJIET ATTWALI TAL-ASSAĠĠ
Minħabba l-istat attwali tal-għarfien, bosta limitazzjonijiet huma assoċjati malassaġġ kometa in vivo. Huwa mistenni li dawn il-limitazzjonijiet sejrin jonqsu
jew jiġu definiti b'mod iktar speċifiku peress li hemm iktar esperjenza bl-appli
kazzjoni tal-assaġġ sabiex iwieġeb għal kwistjonijiet marbutin mas-sikurezza
f'kuntest regolatorju.

1. Ċerti tipi ta' ħsara fid-DNA jistgħu jkunu qosra, jiġifieri jistgħu jissewwew
malajr wisq sabiex jilħqu jiġu osservati 24 siegħa jew iktar wara l-aħħar doża.
Ma hemm ebda lista identifikabbli tat-tipi ta' ħsarat qosra, u lanqas tassustanzi kimiċi li aktarx li jikkaġunaw dan it-tip ta' ħsara, u lanqas ma
huwa magħruf kemm irid jgħaddi ħin sabiex ikun jista' jiġi individwat dan
it-tip ta' ħsara. Il-ħin(ijiet) tal-kampjunar ottimali jista' jkun speċifiku għassustanza kimika jew għar-rotta u l-ħinijiet tal-kampjunar għadhom jiġu stab
biliti minn dejta kinetika (pereżempju l-ħin, Tmax, li fih tinkiseb il-quċċata talplażma jew il-konċentrazzjoni fit-tessut), meta tkun teżisti t-tali dejta. Ħafna
mill-istudji ta' validazzjoni li jsostnu dan il-metodu ta' ttestjar speċifikaw
nekropsija sagħtejn jew tlieta wara l-amministrazzjoni tal-aħħar doża. Ħafna
mill-istudji fit-tagħrif ippubblikat jiddeskrivu l-amministrazzjoni tal-aħħar
doża bejn sagħtejn sa sitt sigħat qabel is-sagrifikar. Għaldaqstant, dawn lesperjenzi ntużaw bħala l-bażi għar-rakkomandazzjoni fil-metodu ta' ttestjar
li, fin-nuqqas ta' dejta li tindika xi ħaġa oħra, l-aħħar doża għandha tingħata
f'punt ta' żmien speċifikat bejn sagħtejn u sitt sigħat wara n-nekropsija.

2. Ma hemm ebda dejta ta' studju identifikabbli li jeżaminaw is-sensittività tattest għall-identifikazzjoni ta' ħsara qasira fid-DNA wara l-għoti fl-ikel jew lilma tax-xorb meta mqabbel mal-għoti b'gavage. Il-ħsara fid-DNA ġiet indi
vidwata wara l-għoti fl-għalf u l-ilma tax-xorb, iżda ftit li xejn hemm rapporti
bħal dawn meta mqabblin mal-esperjenza ferm ikbar bil-gavage u l-għoti i.p.
B'hekk, is-sensittività tal-assaġġ tista' titnaqqas għal sustanzi kimiċi li jinduċu
ħsara fil-qosor mogħtijin mal-ikel jew l-ilma tax-xorb.

3. Ma sar ebda studju bejn laboratorji f'tessuti apparti l-fwied u l-istonku, u
għalhekk ma ġiet stabbilita ebda rakkomandazzjoni dwar kif jinkiseb rispons
sensittiv u riproduċibbli f'tessuti apparti l-fwied, bħal meded tal-kontroll
pożittiv u negattiv mistenni. Għall-fwied, lanqas ma seta' jintlaħaq qbil fuq
l-issettjar ta' limitu inqas għall-valur tal-kontroll negattiv.

4. Għad li hemm bosta pubblikazzjonijiet li juru l-effett ta' konfużjoni taċ-ċito
tossiċità in vitro, ftit li xejn ġiet ippubblikata dejta in vivo u għalhekk ma tista'
tiġi rakkomandata ebda miżura waħedha taċ-ċitotossiċità. Bidliet istopatoloġiċi
bħal infjammazzjoni, infiltrazzjoni taċ-ċelloli, bidliet apoptotiċi jew nekrotiċi
ġew assoċjati ma' żidiet fil-migrazzjoni tad-DNA, madankollu, kif muri millprova ta' validazzjoni tal-JaCVAM (OECD, 2014), dawn il-bidliet mhux
dejjem jirriżultaw f'sejbiet tal-kometa pożittivi u, għaldaqstant, ma hemm
ebda lista definittiva ta' bidliet istopatoloġiċi li dejjem ikunu assoċjati ma'
migrazzjoni ikbar tad-DNA għad-dispożizzjoni. Fl-imgħoddi ġie ssuġġerit li
qniefed (jew sħab, ċelloli fatati) huma indikatur ta' ċitotossiċità, madankollu, letjoloġija tal-qniefed mhijiex ċerta. Teżisti dejta li tissuġġerixxi li jistgħu
jkunu kkaġunati minn ċitotossiċità relatata mas-sustanza kimika, ħsara mekka
nika/indotta mill-enzimi mibdija matul it-tħejjija tal-kampjun (Guerard et al.,
2014) u/jew effett iktar estrem tal-ġenotossiċità tas-sustanza kimika tat-test.
Dejta oħra donnha turi li huma dovuti għal ħsara fid-DNA estensiva, iżda li
forsi tista' tissewwa (Lorenzo et al., 2013).
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5. It-tessuti jew nukleji taċ-ċelloli ġew iffriżati b'suċċess sabiex jiġu analizzati
iktar tard. Normalment dan jirriżulta f'effett li jista' jitkejjel fuq ir-rispons
għall-veikolu u l-kontroll pożittiv (Recio et al., 2010; Recio at al., 2012;
Jackson at al., 2013). Jekk jużahom, il-laboratorju għandu juri li huwa kompe
tenti fil-metodoloġiji tal-iffriżar u jikkonferma meded aċċettabbli baxxi tal- %
tad-DNA tad-dnieb fit-tessuti fil-mira tal-annimali ttrattati bil-veikolu, u li
għadhom jistgħu jiġu individwati risponsi pożittivi. Fit-tagħrif, l-iffriżar tattessuti ġie deskritt bl-użu ta' metodi differenti. Madankollu, bħalissa ma hemm
ebda qbil fuq kif l-aħjar jiġu ffriżati u jitħallew jinħallu t-tessuti, u kif jiġi
vvalutat jekk rispons potenzjalment alterat jista' jaffettwa s-sensittività tat-test.
6. Il-ħidma riċenti turi li l-lista ta' varjabbli kritika hija mistennija li tkompli
tiqsar u li jkomplu jiġu definiti l-parametri għall-varjabbli kritiċi (Guerard et
al., 2014).
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PARTI Ċ: IL-METODI GĦAD-DETERMINAZZJONI TA' LEKOTOSSIĊITÀ
WERREJ
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TOSSIĊITÀ AKUTA GĦALL ĦUT

C.2.

IT-TEST TA' L-IMMOBBILIZZAZZJONI AKUTA DAPHNIA
SP.

C.3.
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C.4.
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PARTI V.

TEST TAR-RESPIROMETRIJA MANJOMETRIKA (Metodu
C.4-D)

PARTI VI.

TEST TAL-FLIXKUN MAGĦLUQ (Metodu oC.4-E)

PARTI VII.
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C.5.
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C.6.

DEGRADAZZJONI – TALBA TA' L-OSSIĠENU KEMIKALI

C.7.
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C.8.

IT-TOSSIĊITÀ TAL-ĦNIEX

C.9.
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C.19.
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C.40.
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C.1.

TOSSIĊITÀ AKUTA GĦALL ĦUT

1.

METODU

1.1.

INTRODUZZJONI
L-iskop ta' dan it-test huwa sabiex jiddetermina t-tossiċita letali akuta
ta' sustanza għall-ħut fl-ilma ħelu. Huwa mixtieq li jkun hemm, sa
kemm ikun possibbli, informazzjoni dwar is-solubbiltà fl-ilma, ilpressjoni tal-fwar, l-istabbilità kimika, ilpkostanti tad-disassoċjaz
zjoni u tal-biodegrabbilità tas-sustanza sabiex tgħin fil-għażla talmetodu tat-test l-aktar xieraq (statiku, semi-statiku jew ta' kurrent
kontinwu) sabiex ikunu assigurati l-konċentrazzjoninijiet kostanti
sodisfaċenti tas-sustanza tat-test matul il-perijodu tat-test.

Informazzjoni addizzjonali (per eżempju l-formula strutturali, il-grad
tal-purità, n-natura u l-persentaġġ ta' impuritajiet sinifikanti, lpreżenza u l-ammonti ta' addittivi, u l-koeffiċjent tal-qasma n-okto
nal/ilma) għandhom ikunu meqjusa kemm fl-ippjanar tat-test u flinterpretazzjoni tar-riżultati.

1.2.

DEFINIZZJONIJIET U UNITAJIET
Tossiċità akuta hija l-effett ħażin apparenti intiż f'organiżmu matul
perijodu qasir (jiem) ta' l-espożizzjoni tiegħu għal sustanza. Fit-test
preżenti, tossiċità akuta hija espressa bħala l-konċentrazzjonini
medjana letali (LC50), jiġifieri l-konċentrazzjoni fl-ima li toqtol
50 % f'lott ta' prova ta' ġut matul perijodu kontinwu ta' l-espożizzjoni
li għandu jkun mistqarr.

Il-konċentrazzjoninijiet kollha tas-sustanza fit-test huma mogħtija bilpiż/volum (milligrammi kull litru). Dawn jistgħu ikunu espressi
wkoll bħala piż bil-piż (mg.kg-1).

1.3.

SUSTANZI TA' REFERENZA
Sustanza ta' referenza tista tkun ittestjata bħala mezz sabiex turi li lkondizzjonijiet waqt it-test fil-laboratorju, ir-reazzjoni tal-ispeċi
ittestjati ma jkunux inbidlu b'mod sinifikanti.

L-ebda sustanzi ta' referenza ma huma speċifikati f'din il-kitba.

1.4.

PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Test limitat jista' jkun imwettaq fi 100 mg kull litru sabiex tkun
determinata li il-LC50 tkun akbar minn din il-konċentrazzjoni.
Il-ħut hu espost għas-sustanza tat-test miżjuda ma' l-ilma fil-medda
tal-konċentrazzjonijiet għal perijodu ta' 96 siegħa. Il-mortalitajiet
huma irreġistrati fi mill-anqas intervalli ta' 24 siegħa, u l-konċentraz
zjoninijiet li joqtlu 50 % tal-ħut (LC50) f'kull żmien ta' l-osservaz
zjoni huma ikkalkolati, meta dan ikun possibbli

1.5.

KRITERJA TAL-KWALITÀ
Il-kriterja tal-kwalità għandha tkun applikabbli għal-limitu tat-test kif
ukoll għall-metodu tat-test kollu.

Il-mortalità fil-kontrolli m'għandhiex teċċedi 10 % (jew ħuta waħda
jekk anqas minn għaxa jkunu wżati) sat-tmiem tat-test.

Il-konċentrazzjoni ta' l-ossiġenu mdewweb għandha tkun ta' aktar
monn 60 % tal-valur tas-saturazzjoni ta' l-arja matul iż-żmien kollu.
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Il-konċentrazzjonijiet tas-sustanza tat-test għandhom jinżammu sa fillimitu ta' 80 % tal-konċentrazzjoninijiet inizjali matul iż-żmien kollu
tat-test.
Għal sustanzi li jdubu faċilment fil-medja tat-test, b'hekk ifornu
taħlitiet stabbli, i.e. dawk li ma jkollhomx reazzjoni volatili sinifi
kanti, jkollhom degradazzjoni, ikunu idrolizzati jew adsorbiti, lkonċentrazzjoni inizjali tista tkun meqjusa bħala ekwivalenti talkonċentrazzjoni nominali. Evidenza għandha tkun ippreżentata li llivelli tal-konċentrazzjonijiet ikunu nżammu matul it-test u li lkriterja tal-kwalità kienet ġiet milħuqa.
Għal sustanzi li huma:
(i)

ftit li xejn jinħallu fil-medja tat-test, jew

(ii) kapaċi li jiffurmaw emulsjonijiet jew dispersjonijiet stabbli,
inkella
(iii) ma humiex stabbli f'taħlitiet akweji,
l-konċentrazzjonini inizjali għandha tkun meqjusa bħala l-konċen
trazzjoni mkejla fit-taħlita (jew, jekk teknikament dan ma jkunx
possibbli, imkejla f'kolonna ta' l-ilma) fil-bidu tat-test. Il-konċentraz
zjoni għandha tkun determinata wara perijodu ta' ekwilibriju imma
qabel l-introduzzjoni tal-ħut tat-test.
Fi kwalunkwe minn dawn il-każi, aktar kejl għandu jsir matul it-test
sabiex jikkonferma l-konċentrazzjoni attwali ta' l-espożizzjoni jew li
l-kriterja tal-kwalità tkun ġiet milħuqha.
Il-pH m'għandux ivarja b'aktar minn unità waħda.
1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST
Tlett tipi ta' proċedura jistgħu ikunu wżati:
Test statiku:
Test tat-tossiċità li fih l-ebda ċaqlieq ma jseħħ tat-taħlita tat-test. (Ittaħlitiet jinqgħu mingħajr tibdil matul iż-żmien kollu tat-test.)
Test semi-statiku:
Test mingħajr ċaqlieq tat-taħlita tat-test, imma bit-tiġdid regolari tallottijiet tat-taħlitiet tat-test eara perijodi mtawwla (eż. 24 siegħa).
Test biċ-ċaqlieq kontinwu:
Test tat-tossiċità li fih l-ilma jkun imġedded regolarment fil-kabini
tat-test, il-kimika li tkun ittestjata tiġi trasportata ma l-ilma użat għattiġdid tal-medja tat-test.

1.6.1.

Reaġenti

1.6.1.1.

Taħlitiet tas-sustanzi tat-test
Taħlitiet diġa lesti tas-saħħa meħtieġa huma preparati bit-tidwib tassustanza f'ilma de-jonizzat jew f'ilma skond 1.6.1.2.
Il-konċentrazzjoni tat-test kif magħżula huma ippreparati bit-tidwib
tat-taħlita diġà lest. Jekk konċentrazzjoninijiet għoljin huma ttestjati,
is-sustanza tista' tkun imdewba direttament mat-trattib ta' l-ilma.
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Is-sustanza għandha normalment tkun ittestjata biss sal-limitu tassolubbilità tagħha. Għal uħud mis-sustanzi (eż. sustanzi li jkollhom
solubbilità baxxa fl-ilma, jew Pow9 għoli, jew dawk li jiffurmaw
tixriq stabbli pjuttost milli taħlita vera fl-ilma), huwa aċċettabbli li
tintuża l-konċentrazzjonini tat-test aktar għolja mil-limitu tal-solubbi
lità tas-sustanza sabiex ikun assigurat li s-solubbilità massima/stab
bilità tal-konċentrazzjoni tkun intlaħqet. Huwa mportanti, b'dana
kollu, li din il-konċentrazzjoni ma tkunx b'mod ieħor tħawwad issistema tat-test (eż. li jkun hemm rita tas-sustanza fil-wiċċ ta' l-ilma
li ma tħallix li jseħħ l-ossiġinazzjoni ta' l-ilma, eċċ.).

Tixrid ultrasoniku, solventi organiċi, emulsifikaturi jew dispersanti
jistgħu jintużaw bħala għajnuna għat-tħejjija tat-taħlitiet bil-lest ta'
sustanzi b'solubbilità baxxa fl-ilma jew sabiex jgħinu fit-tixrid ta'
dawn is-sustanzi fil-medja tat-test. Meta tali sustanzi awżiljarji
huma wżati, il-konċentrazzjoninijiet kollha tat-test għandhom jink
ludu l-istess ammont tas-sustanza awżiljarja, u ħut addizzjonali talkontroll għandhom ikunu esposti għall-istess konċentrazzjoni tassustanza awżiljarja bħal dik użata fis-serje tat-test. Il-konċentrazzjoni
ta' tali awżiljarji għandha tkun minimizzata, imma fl-ebda każ
m'għandha teċċedi 100 mg kull litru fil-medja tat-test.

It-test għandu jkun imwettaq mingħajr l-aġġustament tal-pH. Jekk
ikun hemm evidenza ta' tibdil qawwi fil-pH, huwa rakkomandat li
t-test għandu jkun repetut bi pH aġġustat u r-riżultati inklużu firrapport. F'dak il-każ, il-valur tal-pH tat-taħlita bil-lest għandu jkun
aġġustat għall-valur tal-pH ta' l-ilma tat-taħlit, sakemm ma jkunx
hekk raġunijiet speċifiċi il-għala dan m'għandux isir. HCI u NaOH
huma preferuti għal dan l-iskop. Dan l-aġġustament tal-pH għandu
jsir b'tali mod hekk li l-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fit-taħlita
bil-lest ma tkunx mibdula sa xi medda sinifikanti. Jekk ikun hemm
xi reazzjoni kimika jew preċipitazzjoni fiżika tal-kompost tat-test
ikkaġunata bl-aġġustament, dan għandu jkun mistqarr.

1.6.1.2.

Ilma taż-żamma u tat-trattib
Forniment ta' ilma tax-xorb (mhux kontaminat b'konċentrazzjonijiet
potenzalment ta' ħsara mill-klorin, metalli tqal jew sustanzi oħrajn),
ilma naturali ta kwalità tajba jew ilma rikostitwita (ara l-Appendiċi I)
jista jkun użat. Ilmijiet b'ebusija totali ta' bejn 10 u 250 mg kull litru
(bħala CaCO3) u bi pH minn 6,0 sa 8,5 huma preferuti.

1.6.2.

Apparat
L-apparat kollu għandu jkun magħmul minn materjal kemikalment
inert.

— sistema ta' taħlil awtomatiku (għal test b'ċaqlieq kontinwu),

— arloġġ ta' l-ossiġenu,

— apparat għad-determinazzjoni ta' l-ebusija ta' l-ilma,

— apparat adekwat għall-kontroll tat-temperatura,

— arloġġ pH.

1.6.3.

Ħut tat-test
Il-ħut għandu jkun f'kondizzjoni tajba tas-saħħa u ħieles minn xi
malformazzjoni apparenti.
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L-ispeċi użati għandhom ikunu magħżula fuq il-bażi ta' kriterja prat
tika, bħalma hija d-disponibbiltà faċli tagħhom matul is-sena, l-faċi
lità tal-manutenzjoni, l-konvenjenza għat-testijiet, is-sensittività relat
tiva għall-kimika u xi fatturi ekonomiċi, bioloġiċi u ekoloġiċi li
jistgħu jaffettwaw ir-riżultati. Il-ħtieġa tal-kompattibbiltà tad-data
akkwistat u l-armonizzazzjoni internazzjonali eżistenti (referenza 1)
għandha wkoll tkun imfakkra meta ssir l-għażla tal-ispeċi tal-ħut.
Lista tal-ispeċi tal-ħut li huma rakkommandati għat-twettieq ta' dan
it-test hija mogħtija fl-Appendiċi 2; il-ħut irrigat (taż-żebra) u t-trotta
ikkulurita huma l-ispeċi preferuti.
1.6.3.1.

Iż-zamma
Il-ħut tat-test preferibbilment jiġu minn lott wieħed ta' l-istess tul u
età. Il-ħut għandu jinżamm għal mill-anqas 12-il jum, fil-kondizzjo
nijiet kif ġejjin:
tagħbija:
xierqa għas-sistema (riċirkolazzjoni jew kurrent kontinwu) u l-ispeċi
tal-ħut,
l-ilma:
ara 1.6.1.2,
dawl:
12 sa 16-il siegħa ta' dawl kuljum,
konċentrazzjoni ta' ossiġenu mdewweb:
mill-anqas 80 % tal-valur tas-saturazzjoni ta' l-arja,
ikel:
tlett darbiet fil-ġimgħa jew kull jum, jieqaf 24 siegħa qabel il-bidu
tat-test.

1.6.3.2.

Mortalità
B'segwiment tal-perijodu ta' 48 siegħa sakem joqgħodu, il-mortalita
jiet huma reġistrati u din il-kriterja li ġejja għandha tkun applikata:
— aktar minn 10 % tal-popolazzjoni matul sebat ijiem:
ċaħda tal-lott kollu kemm hu,
— bejn 5 u 15 % tal-popolazzjoni:
perijodu taż-żamma ikompli għal sebat ijiem addizzjonali.
Jekk l-ebda mortalità ma sseħħ, il-lott huwa aċċettabbli, altri
mentri għandu jkun miċħud,
— anqas minn 5 % tal-popolazzjoni:
aċċettazzjoni tal-lott.

1.6.4.

Adattazzjoni
Il-ħut kollu għandu jkun espost għall-ilma tal-kwalità u tat-tempera
tura li jkunu wżati fit-test għal mill-anqas sebat ijiem qabel ma
jintużaw.
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1.6.5.

Proċedura tat-test
Test tas-sejba tal-medda jista jippreċedi t-test definittiv, sabiex tkun
akkwistata l-informazzjoni dwar il-medda tal-konċentrazzjonijiet li
għandhom ikunu wżati fit-test ewlieni.
Kontroll wieħed mingħajr is-sustanza tat-test għandu jkun magħmul
u, jekk relevanti, kontroll wieħed li jkun fih sustanza awżiljarja
għandu wkoll ikun magħmul, b'żieda mas-serje tat-testijiet.
Jiddependi mill-proprjetajiet fiżiċi u kimiċi tal-kompost tat-test, test
statiku, semi-statiku jew biċ-ċaqlieq kontinwu għandu jkun magħżul
skond kif xieraq, sabiex iwettaq il-kriterja tal-kwalità.
Il-ħut huwa espost għas-sustanza kif deskritt hawn taħt:
— tul ta' żmien: 96 siegħa
— numru ta' l-annimali: mill-anqas 7 kull konċentrazzjoni,
— tankijiet: ta' daqs adattat b'relazzjoni mat-tagħbija rakkomman
data,
— tagħbija: tagħbija massima ta' 1 g kull litru għal testijiet statiċi u
semi-statiċi hija rakkommandata; għal sistemi ta' ċaqlieq
kontinwu, tagħbija għola hija aċċettabbli
— konċentrazzjoni tat-test: Mill-anqas ħames konċentrazzjoninijiet li
jiddifferixxu b'fattur kostanti li ma jeċċedix 2,2 u kemm jista
jkun possibbli li jkopri l-medda ta' 0 sa 100 % mortalità.
— ilma: ara 1.6.1.2,
— dawl: 12 sa 16-il siegħa ta' dawl kuljum,
— temperatura: xierqa għall-ispeċi (l-Appendiċi 2) imma fi ħdan ± 1
o
C skond it-test partikolari,
— konċentrazzjoni ta' ossiġenu mdewweb: mhux anqas minn 60 %
tal-valur tas-saturazzjoni ta' l-arja fit-temperatura magħżula,
— ikel: xejn.
Il-ħut ikunu spezzjonati wara l-ewwel 2 sa 4 siegħat u mill-anqas
matul intervalli ta' 24 siegħa. Il-ħut huma meqjusa bħala mejta jekk
meta jkunu minsusa fil-pedunkula kawdjali ma jipproduċu l-ebda
reazzjoni u l-ebda movimenti tan-nifs ma jkunu viżibbli. Il-ħut
mejta jkunu mneħħija malli dan ikun osservat u l-mortalitajiet
huma reġistrati. Reġistri jinżammu ta' annormalitajiet viżibbli (eż.
talf ta' l-ekwilibriju, tibdil fl-imġieba ta' l-għawm, funzjoni respira
torja, pigmentazzjoni, eċċ.).
Il-kejl tal-pH, l-ossiġenu mdewweb u tat-temperatura għandhom
jitwettqu ta' kuljum.
Test ta' limitazzjoni
Bl-użu tal-proċeduri deskritti f'dan il-metodu tat-test, test tal-limitaz
zjoni jista jkun imwettaq fi 100 mg kull litru sabiex ikun muri li lLC50 ikun akbar minn din il-konċentrazzjoni.
Jekk in-natura tas-sustanza tkun tali li konċentrazzjoni ta' 100 mg kull
litru fl-ima tat-test ma tistax tkun milħuqha, it-test tal-limitazzjoni
għandu jkun imwettaq f'konċentrazzjoni egwali għas-solubbilità tassustanza (jew tal-konċentrazzjoni massima li tifforma tixrid stabbli)
fil-medja użata (ara wkoll il-punt 1.6.1.1).
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It-test tal-limitazzjoni għandu jkun imwettaq bl-użu ta' minn 7 sa 10
ħutiet, bl-istess numru ta' kontroll(i). (It-teorija binominali tiddetta li
meta 10 ħutiet huma wżati b'mortalità żero, ikun hemm 99,9 %
affidabbilità li l-LC50 huwa akbar mill-konċentrazzjonini użata
f'dak it-test tal-limitazzjoni. Bi 7, 8 jew 8 ħutiet, l-assenza tal-morta
lità tipprovdi mill-anqas 99 % affidabbilità li l-LC50 huwa akbar
mill-konċentrazzjoni użata.)
Jekk ikun hemm mortalijiet, studju sħiħ għandu jkun imwettaq. Jekk
effetti sub-letali huma osservati, dawn għandhom ikunu reġistrati.
2.

DATA U EVALWAZZJONI
Għal kull perijodu ta' meta l-osservazzjonijiet kienu reġistrati (24,
48, 72 u 96 siegħa), pinġi l-persentaġġ tal-mortalità għal kull peri
jodu ta' l-espożizzjoni kif rakkommandat kontra l-konċentrazzjoni
fuq karta tal-probabbiltà logaritmika,
Meta possibbli u għal ħin ta' l-osservazzjoni, l-LC50 u l-limiti talkunfidenza (p = 0,05) għandhom ikunu ikkalkolati bl-użu tal-proċe
duri normali; dawn il-valuri għandhom ikunu mqarrba lejn wieħed, laktar lejn tnejn, figuri sinifikanti (eżempji tat-tqarrib lejn żewġ figuri:
170 għal 173,5; 0,13 għal 0,127; 1,2 għal 1,21).
F'dawk il-każi meta l-linja magħwġa bil-kurva tal-konċentrazzjoni/
persentaġġ tar-reazzjoni tkun wieqfa wisq sabiex tippermetti l-kalko
lazzjoni tal-LC50, estimi grafiċi ta' dan il-valur huma suffiċjenti.
Meta żewġ konċentrazzjonijiet konsekuttivi, b'relattività ta' 2,2
jagħtu biss 0 u 100 % mortalità, dawn iż-żewġ valuri huma suffiċ
jenti sabiex jindikaw il-medda li fiha jkun jidħol il-LC50.
Jekk ikun osservat li l-istabbilità jew l-omoġenità tas-sustanza tat-test
ma jistghux jinzammu dan għandu jkun irrapportat u qies għandu
jittieħed fl-interpretazzjoni tar-riżultati.

3.

RAPPORTAĠĠ
Ir-rapport tat-test għandu, jekk possibbli, jinkludi l-informazzjoni li
ġejja:
— informazzjoni dwar il-ħut tat-test (isem xjentifiku, razza, fornitur,
xi pre-trattament, daqs u numru użat f'kull konċentrazzjoni tattest);
— is-sorsi tat-trattib – ilma u l-karatteristiċi kimiċi maġġuri (pH,
ebusija, temperatura);
— fil-każ ta' sustanza b'solubilità akwea baxxa, l-metodu tal-prepa
razzjoni tat-taħlitiet kemm dawk imħejjija lesti u tat-test;
— konċentrazzjoni ta' xi sustanzi awżiljarji;
— lista tal-konċentrazzjonijiet użati u xi informazzjoni disponibbli
dwar l-istabbilità tal-konċentrazzjonijiet tal-kimika ittestjata fittaħlita tat-test;
— jekk analiżi kimika titwettaq, metodi wżati u r-riżultati akkwis
tati;
— r-riżultati tat-test tal-limitazzjoni, jew imwettaq;
— ir-raġunijiet tal-għażla u d-dettalji tal-proċedura tat-test kif użata
(eż. statiku, semi-statiku, rata tad-dożar, rata taċ-ċaqlieq
kontinwu, jekk huma mogħti l-arja, t-tagħbija tal-ħut, eċċ.);
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— deskrizzjoni ta' l-apparat tat-test;
— l-organizzazzjoni tad-dawl;
— il-konċentrazzjonijiet ta' l-ossiġenu mdewweb, il-valuri pH u ttemperaturi tat-taħlitiet tat-test kull 24 siegħa;
— evidenza tal-kriterja tal-kwalità li tkun ġiet imwettqa;
— tabella li turi il-mortalità kumulattiva ta' kull konċentrazzjoni u lkontroll (u l-kontroll bis-sustanza awżiljarja, jekk meħtieġ) f'kull
wieħed mill-ħinijiet rakkommandati ta' l-osservazzjoni;
— grafika tal-konċentrazzjoni/persentaġġ tal-kurva tar-reazzjoni fittmiem ta' kull test;
— jekk possibbli, l-valuri LC50 f'kull wieħed mill-hinijiet rakkom
mandati ta' l-osservazzjoni (bi 95 % tal-limiti ta' l-affidibbiltà);
— proċedura statistiċi wżati għad-determinazzjoni tal-valuri LC50;
— jekk tkun użata sustanza ta' referenza, r-riżultati akkwistati,
— l-ogħla konċentrazzjoni tat-test li ma toħloq l-ebda mortalità
matul il-perijodu tat- test;
— l-anqas konċentrazzjoni tat-test li toħloq 100 % mortalità matul
il-perijodu tat-test.
4.
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Appendiċi 1
Ilma rikostitwit
Eżempju ta' trattib xieraq ta' l-ilma
Il-kimiċi kollha għandhom ikunu ta' grad analitiku.
L-ilma għandu jkun distillat ta' kwalità tajba, jew ilma dejonizzat b'konduttività
ta' anqas minn 5 μScm-1.
Apparat għad-distillazzjoni ta' l-ilma m'għandux ikun fih xi partijiet magħmula
mir-ramm.
Taħlitiet bil-lest
CaCI2. (Diħidrat tal-klorid tal-kalċju):

11,76 g

Dewweb fi, u wassal għal litru bl-ilma.
MgSO4. (ħeptaidrat tas-sulfat tal-magneżju):

4,93 g

Dewweb fi, u wassal għal litru bl-ilma.
NaHCO3 NaHCO3 (karbonat ta' l-idroġenu tas-sodju):

2,59 g

Dewweb fi, fl-ilma u wassal għal litru bl-ilma.
KC1 (klorid tal-putassa):

0,23 g

Dewweb fi, u wassal għal litru bl-ilma.

Ilma rikostitwit għat-tidwib
Ħawwad 25 ml ta' kull wieħed ta' l-erba taħlitiet bil-lest u wassal sa litru bl-ilma.
Qawwi bl-arja sakemm il-konċentrazzjonini ta' l-ossiġenu mdewweb tkun egwali
għall-valur tas-saturizzazzjoni ta' l-arja.
Il-pH għandu jkun 7,8 ± 0,2.
Jekk meħtieġ, aġġusta il-pH bi NaOH (idrossidu tas-sodju) jew HCI (aċidu
idrokloriku).
L-ilma tat-trattib hekk ippreparat huwa mwarrab għal madwar 12-il siegħa u lebda arja aktar ma tkun miżjuda.
Is-somma tal-jonji Ca u Mg f'din it-taħlita hija ta' 2,5 mmol kull litru. Ir-relatti
vità tal-jonji Ca:Mg hija 4:1 u tal-joni Na:K hija 10:1. L-alkalinità totali ta' din ittaħlita hija 0,8 mmol kull litru.
Kwalunkwe devjazzjoni fil-preparazzjoni ta' l-ilma tat-trattib m'għandhiex tibdel
il-komposizzjoni jew il-proprjetajiet ta' l-ilma.
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Appendiċi 2:
Speċi ta' ħut rakkommandat għat–testijiet
Medda rakkom
mandata tatTemperatura tatTest ( oC)

Tul total rakkom
mandat ta' lannimal tat-test
(cm)

Brachydanio rerio (Teleostei, Cyprinidae)
(Hamilton-Buchanan) Ħut-Zebrab

20 sa 24

3,0 ± 0,5

Pimephales promelas (Teleostei, Cyprinidae)
(Rafinesque) Fathead minnow (ħut ta' l-ilma
ħelu)

20 sa 24

5,0 ± 2,5

Cyprinus carpio (Teleostei, Cyprinidae)
(Linneaus 1758) Karpjun komuni

20 sa 24

6,0 ± 2,0

Oryzias latipes (Teleostei, Poeciliidae)
Cyprinodontidae (Tomminck and Schlege
1850) Killifish ħamrani

20 sa 24

3,0 ± 1,0

Poecilia reticulata (Teleostei, Poeciliidae)
(Peters 1859) Guppy

20 sa 24

3,0 ± 1,0

Lepomis macrochirus (Teleostei,
Centrarchidae) (Rafinesque Linneaus 1758)
Bluegill

20 sa 24

5,0 ± 2,0

Onchorhynchus mykiss (Teleostei, Salmo
nidae) (Walbaum 1988) Trota kulurita

12 sa 17

6,0 ± 2,0

Leuciscus idus (Teleostei, Cyprinidae)
(Linneaus 1758) Orfe dehbi

20 sa 24

6,0 ± 2,0

Speċje rakkommandati

Ġabra
Il-ħut elenkat hawn fuq huma faċli sabiex jitkabbru u/jew faċilment disponibbli
matul is-sena kollha. Dawn jistgħu ikunu mkabbra u ikkultivati jew fl-irzizet talħut jew fil-laboratorju, f'kondizzjonijiet ikkontrollati dwar il-mard u l-parassiti,
hekk li l-annimal tat-test ikunu b'saħħtu u ta' nisel magħruf. Dan il-ħut huwa
disponibbli f'ħafna partijiet tad-dinja.
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Appendiċi 3
Eżempju tal-konċentrazzjonini: persentaġġ tal-mortalità
Eżempju tad-determinazzjoni ta' LC50 bl-użu tal-karta log-probit
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C.2.
1.

IT-TEST TA' L-IMMOBBILIZZAZZJONI AKUTA DAPHNIA SP.
METODU
Dan il-metodu tat-test ta' immobbilizzazzjoni akuta huwa ekwivalenti
għall-OECD TG 202 (2004).

1.1.

DAĦLA
Dan il-metodu jiddeskrivi test ta' tossiċità akuta biex jiġu stmati leffetti tal-kimiċi lejn id-dafnidi. Intużaw metodi tat-test eżistenti
safejn possibbli (1)(2)(3).

1.2

DEFINIZZJONIJIET
Fil-kuntest ta' dan il-metodu, jintużaw dawn id-definizzjonijiet li
ġejjin:

EC5O: hija l-konċentrazzjoni stmata li timmobbilizza 50 % taddafnidi f'perjodu ta' espożizzjoni dikjarat. Jekk tintuża definizzjoni
oħra, din għandha tiġi rrapportata, flimkien mar-riferenzi tagħha.

Immobilizzazzjoni: Dawk l-annimali li huma li ma jistgħux jgħumu
fi żmien 15-il sekonda, wara aġitazzjoni bil-mod tal-kontenitur tattest jitqiesu li huma immobbilizzati (ukoll jekk għadhom jistgħu
jċaqalqu l-antenni tagħhom).

1.3.

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Dafnidi żgħar, ta' eta' ta' inqas minn 24 siegħa fil-bidu tat-test, huma
esposti għas-sustanza tat-test f'varjetà ta' konċentrazzjonijiet għal
perjodu ta' 48 siegħa. L-immobbilizzazzjoni hija rrekordjata ma' l24 siegħa u mat-48 siegħa u mqabbla mal-valuri tal-kontroll. Irriżultati huma analizzati sabiex jiġi kkalkolat l-EC5O fit-48 siegħa
(ara t-taqsima 1,2 għad-definizzjonijiet). Id-determinazzjoni ta' lEC5O fl-24 siegħa mhijiex obbligatorja.

1.4

L-INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA TAT-TEST
Is-solubbiltà fl-imla u l-pressa tal-fwar tas-sustanza tat-test
għandhom ikunu magħrufa u għandu jkunu disponibbli metodu
analitiku affidabbli għall-kwantifikazzjoni tas-sustanza fit-taħlitiet
tat-test b'effiċjenza ta' l-irkupru rrapportata, u limitu tad-determinaz
zjoni. Informazzjoni utli tinkludi l-formula strutturali, il-purità tassustanza, l-istabilità fl-ilma jew fid-dawl, Pow u r-riżultati ta' test
għall-bijodegradibbiltà lesta (ara l-metodu C.4).

Nota: Il-gwida għall-ittestjar ta' sustanzi bil-kwalitajiet fiżiċi kimiċi li
għamluhom diffiċli li jiġu ttestjati hija pprovduta f' (4).

1.5

IS–SUSTANZI TA' RIFERENZA
Sustanza ta' riferenza tista' tiġi ttestjata għal EC5O bħala mezz biex
jiġi żgurat li l-kondizzjonijiet tat-test huma affidabbli. It-tossikanti
użati fit-testijiet-ċirku internazzjonali (1)(5) huma rrakkomandati għal
dan l-għan (1). It-test(ijiet) b'sustanza ta' riferenza għandhom prefe
ribbilment isiru kull xahar u għall-inqas darbtejn fis-sena.

(1) Ir-riżultati ta' dawn it-testijiet inter-laboratorji u Korriġendum Tekniku għall-ISO 6341
jagħtu EC50 – 24 h tad-dikromat tal-potassju (K2Cr2O7) fil-firxa bejn 0,6 mg/l u 1,7 mg/l.
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1.6

IL–KRITERJI TAL–KWALITÀ
Biex test ikun validu, jgħoddu dawn il-kriterji operattivi:

— Fil-kontrolli, inkluż il-kontroll li fih l-aġent li jħoll, mhux aktar
minn 10 % tad-dafnidi għandhom ikunu ġew immobilizzati;

— Il-konċentrazzjoni ta' l-ossiġenu maħlul fl-aħħar tat-test għandha
tkun ≥ 3 mg/l fil-kontenituri tal-kontroll u tat-test.

Nota: Għall-ewwel kriterju, mhux aktar minn 10 % tad-dafnidi talkontroll għandhom juru immobilizzazzjoni jew sinjali oħra ta' mard
jew stress, per eżempju, diskolorazzjoni, mġiba mhux normali bħal li
jinqabdu f'wiċċ l-ilma.

1.7

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST

1.7.1.

L-Apparat
Il-kontenitur tat-test u apparat ieħor li se jiġi f'kuntatt mat-taħlitiet
tat-test għandhom ikunu magħmula għal kollox mill-ħġieġ jew minn
materjal ieħor li huwa kimikament inert. Il-kontenituri tat-test
normalment ikunu tubi tat-test tal-ħġieġ jew tazzi biż-żennuna;
għandhom jitnaddfu qabel kull użu bl-użu ta' proċeduri standard
tal-laboratorju. Il-kontenituri tat-test għandhom ikunu koperti ħafif
biex jitnaqqas it-telf ta' l-ilma minħabba evaporazzjoni u biex jiġi
evitat id-dħul tat-trab fit-taħlitiet. Is-sustanzi volatili għandhom lewwel jiġu ttestjati f'kontenituri magħluqin li huma mimlijin sa
fuq, u li huma kbar biżżejjed biex jiġi prevenut li l-ossiġnu jibda
jillimita jew ikun baxx wisq (ara t-taqsima 1.6 u l-ewwel paragrafu
tat-taqsima 1.8.3).

Barra minn dan, jintuża xi ftit mit-tagħmir li ġej jew kollu: miter ta'
l-ossiġnu (b'mikroelettrodu jew tagħmir ieħor xieraq biex jitkejjel lossiġnu f'kampjuni b'volumi baxxi); miter tal-pH; apparat xieraq
għall-kontroll tat-temperatura; tagħmir għad-determinazzjoni talkonċentrazzjoni totali tal-karbonu organiku (TOC – total organic
carbon concentration); tagħmir għad- determinazzjoni tat-talba ta'
l-ossiġnu kimiku (COD – chemical oxygen demand); tagħmir
għad-determinazzjoni ta' l-ebusija, eċċ.

1.7.2

L-organiżmu tat-test
Daphnia magna Straus hija l-ispeċje preferuta tat-test għalkemm
speċje oħrajn Daphnia xierqa jistgħu jintużaw f'dan it-test (eż.
Daphnia pulex). Fil-bidu tat-test, l-annimali għandu jkollhom inqas
minn 24 siegħa u biex titnaqqas il-varjabbiltà, huwa rakkomandat
bis-saħħa li ma jkunux l-ewwel friegħ tat-tifqisa. Għandhom ikunu
derivati minn tifqisa b'saħħitha (jiġifieri ma juru l-ebda sinjali ta'
stress bħall-mortalità għolja, il-preżenza ta' maskili u ephippia,
dewmien fil-produzzjoni ta' l-ewwel tifqisa, annimali li jmurilhom
il-kulur, eċċ.). L-organiżmu kollha użati għal test partikolari
għandhom ikunu oriġinaw mill-istess tifqisa ta' dafnidi. L-annimali
tat-tifqisa għandhom jinżammu fil-kondizzjonijiet tal-kultura (dawl,
temperatura, medju) simili għal dawk li għandhom jintużaw fit-test.
Jekk il-mezz tal-kultura tad-dafnidi li għandu jintuża fit-test huwa
differenti minn dak użat għall-kultura rutina tad-dafnidi, hija prattika
tajba li jiġi inkluż test ta' l-akklimatizzazzjoni ta' qabel it-test. Għal
dak, id-dafnidi tat-tifqisa għandhom jinżammu fl-ilma tat-taħlit fittemperatura tat-test għal mhux inqas minn 48 siegħa qabel il-bidu
tat-test.
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1.7.3.

L-ilma taż-żamma u tat-taħlit
L-ilma naturali (l-ilma tal-wiċċ u ta' l-art), l-ilma rikostitwit jew ilma
tal-vit deklorinat huma aċċettabbli bħala ilma taż-żamma u tat-taħlit
jekk id-dafnidi jissopravivu fihom għal kemm idum il-kulturazzjoni,
l-akklimatizzazzjoni jew l-ittestjar mingħajr ma jintwerew sinjal ta'
stress. Kwalunkwe ilma li jikkonforma mal-karatteristiċi kimiċi ta'
ilma tat-taħlit aċċettabbli kif elenkat fl-Anness 1 huwa xieraq bħala
ilma tat-test. Għandu jkun ta' kwalità kostanti matul il-perjodu tattest. L-ilma rikostitwit jista' jsir biż-żjieda ta' ammonti speċifiċi ta'
reaġenti ta' grad analitiku magħruf għal ilma deonizzat jew distillat.
Eżempji ta' ilma rikostitwit jingħataw f'(1) (6) u fl-Anness 2. Innota
li l-medja li fihom aġenti li jikkombinaw jonu tal-metall ma' kompost
kimiku (chelating agent), bħall-medji M4 u M7 fl-Anness 2,
għandhom jiġu evitati sustanzi tat-test li fihom il-metalli. Il-pH
għandu jkun fil-firxa ta' 6 sa 9. Hija rrakkomandata l-ebusija bejn
140 u 250 mg/l (bħala CaCO3) għal Daphnia Magna, filwaqt li tista'
wkoll tkun xierqa ebusija inqas għal speċje oħrajn ta' Daphnia. Lilma tat-taħlit jista' jiġi arjat qabel ma jintuża għat-test sabiex ilkonċentrazzjoni ta' l-ossiġnu mħallat tkun laqħet is-saturazzjoni.

Jekk jintuża l-ilma naturali, il-parametri tal-kwalità għandhom
jitkejlu għall-inqas darbtejn fis-sena jew kull meta huwa ssuspettat
li dawn il-karatteristuċi setgħu nbidlu b'mod sinjifikanti (ara l-para
grafu ta' qabel u l-Anness 1). Il-kejl tal-metalli tqal (eż. Cu, Pb, Zn,
Hg, Cd, Ni) għandu jsir ukoll. Jekk jintuża ilma tal-vit deklorinat, lanaliżi kuljum tal-klorin hija mixtieqa. JEkk l-ilma tat-taħlit huwa
minn għajn ta' l-ilma fil-wiċċ jew fl-art, għandhom jitkejlu l-kondut
tività u l-karbonu organiku totali (TOC) jew it-talba għall-ossiġnu
kimiku (COD).

1.7.4

It-taħlitiet tat-test
It-taħlitiet tat-test tal-konċentrazzjonijiet magħżula normalment huma
ppreparati bid-dilwizzjoni ta' soluzzjoni ta' stokk. Is-soluzzjonijiet ta'
stokk preferibbilment għandhom jiġu ppreparati billi s-sustanza tattest tinħall fl-ilma tat-taħlit. Sa fejn huwa possibbli, l-użu tassolventi, l-emulsifikanti jew id-dispersanti għandu jiġi evitat. Madan
kollu, dawn il-komposti jistgħu jkunu meħtieġa f'xi każijiet sabiex
tiġi prodotta soluzzjoni ta' stokk li hija kkonċentrata kif xieraq. Ilgwida dwar solventi, emulsifikanti u d-dispersanti xierqa tingħata f'
(4). Fi kwalunkwe każ is-sustanza tat-test fit-taħlitiet tat-test
m'għandhiex teċċedi l-limitu ta' solubbiltà fl-ilma tat-taħlita.

It-test għandu jsir mingħajr l-aġġustament tal-pH. Jekk il-pH ma
jibqax fil-firxa 6 – 9, imbagħad jista' jsir test ieħor, bl-aġġustament
tal-pH tas-soluzzjoni ta' stokk skond dak ta' l-ilma tat-taħlit qabel ma
tiżdied is-sustanza tat-test. L-aġġustament tal-pH għandu jsir b'tali
mod li l-konċentrazzjoni tas-soluzzjoni ta' stokk ma tinbidilx sa livell
sinjifikanti u li ma tiġi kkaużata ebda reazzjoni kimika jew preċipi
tazzjoni tas-sustanza tat-test. Huma ppreferuti HCl u NaOH.
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1.8

IL-PROĊEDURA

1.8.1.

Il-kondizzjonijiet ta' l-espożizzjoni

1.8.1.1.

Il-gruppi tat-test u l-kontrolli
Il-kontenituri tat-test jimtlew bil-volumi xierqa ta' l-ilma tat-taħlit u ttaħlitiet tas-sustanza tat-test. Il-proporzjon tal-volum ta' arja/ilma
għandha tkun identika għall-grupp tat-test u tal-kontroll. Imbagħad
id-dafnidi jitqiegħdu fil-kontenituri tat-test. Għall-inqas 20 annimal,
preferibbilment maqsuma f'erba' gruppi ta' ħames annimali kull
wieħed, għandhom jintużaw għal kull konċentrazzjoni tat-test (jiġi
fieri volum ta' 10 ml għal ħames dafnidi għal kull vettura tat-test). Ittest jista' jsir bl-użu ta' tiġdid semi-statiku jew sistema ta' flowthrough meta l-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test mhijiex stabbli.

Serje ta' kontroll waħda ta' l-ilma ta' dilwizzjoni kif wkoll, jekk
rilevanti, serje ta' kontroll waħda li fiha l-aġent solubilizzanti
għandhom isiru flimkien mas-serje tat-trattament.

1.8.1.2

Il-konċentrazzjonijiet tat-test
Jista' jsir test biex tinsab il-firxa sabiex tiġi ddeterminata l-firxa ta'
konċentrazzjonijiet għat-test definittiv kemm-il darba ma tkunx
disponibbli l-informazzjoni dwar it-tossiċità tas-sustanza tat-test.
Għal dan l-għan, id-dafnidi huma esposti għal serje ta' konċentraz
zjonijiet spazjati ħafna tas-sustanza tat-test. Ħames dafnidi għandhom
jiġu esposti għal kull konċentrazzjoni tat-test għal 48 siegħa jew
inqas, u ma huma neċessarji ebda replikati. Il-perjodu ta' espożiz
zjoni jista' jitqassar (eż. 24 siegħa jew inqas) jekk id-data xierqa
għall-għan tat-test biex tinsab il-firxa tista' tinkiseb f'inqas żmien.

Għandhom jintużaw għall-inqas ħames konċentrazzjonijiet tat-test.
Għandhom jiġu rranġati f'serje ġeometriċi b'fattur ta' separazzjoni li
preferibbilment ma jeċċedix 2,2. Għandha tingħata ġustifikazzjoni
jekk jintużaw inqas minn ħames konċentrazzjonijiet. L-ogħla
konċentrazzjoni ttestjata għandha preferibbilment tirriżulta fl-immob
bilizzazzjoni ta' 100 fil-mija, u l-konċentrazzjoni l-aktar baxxa ttest
jata għandha preferibbilment ma tagħti ebda effett osservabbli.

1.8.1.3.

Il-kondizzjonijiet ta' l-inkubazzjoni
It-temperatura għandha tkun bejn 18 oC u 22 oC, u għal kull test
uniku għandha tkun kostanti sa ± 1 oC. Huwa rakkomandat ċiklu ta'
16-il siegħa dawl u 8 sigħat dlam. Huwa aċċettabbli wkoll id-dlam
totali, speċjalment għas-sustanzi tat-test li mhumiex stabbli fid-dawl.
Il-kontenituri tat-test m'għandhomx jiġu arjati matul it-test.

It-test isir mingħajr aġġustament tal-pH. Id-dafnidi m'għandhomx
jiġu mitmugħa matul it-test.

1.8.1.4

Kemm idum it-test
It-test idum 48 siegħa.

1.8.2

Osservazzjonijiet
Kull kontenitur tat-test għandu jiġi vverifikat għal dafnidi immobi
lizzati fl-24 u fit-24 siegħa wara l-bidu tat-test. (ara t-taqsima 1,2
għad-definizzjonijiet). Minbarra l-immobilità, kwalunkwe mġieba
jew dehra mhux normali għandha tiġi rrapportata.
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1.8.3.

Kejl analitiku
L-ossiġnu imħallat u l-pH jiġu mkejla fil-bidu u fl-aħħar tat-test filkontroll(i) u fl-ogħla konċentrazzjoni tas-sustanza. Il-konċentrazzjoni
ta' l-ossiġnu maħlul fil-kontrolli għandha tkun skond il-kriterji talvalidità (ara t-taqsima 1.6). Il-pH normalment m'għandux ivarja
b'aktar minn 1.5 unitajiet fi kwalunkwe test. Normalment it-tempe
ratura tiġi mkejla fil-kontenituri tal-kontroll jew fl-arja ta' l-ambjent u
preferibbilment għandha tiġi rreġistrata kontinwament matul it-test,
jew, bħala minimu, fil-bidu u fl-aħħar tat-test.

Il-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test għandha tiġi mkejla mhux
inqas minn fl-ogħla konċentrazzjoni tat-test u f'dik l-aktar baxxa,
fil-bidu u fl-aħħar tat-test (4). Huwa rakkomandat li r-riżultati
jkunu bbażati fuq konċentrazzjonijiet imkejla. Iżda, jekk hemm
provi li juru li l-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test inżammet
b'mod sodisfaċenti bejn ± 20 % tal-konċentrazzjoni nominali jew
tal-bidu matul it-test kollu, ir-riżultati jistgħu jkunu bbażati fuq valuri
mkejla nominali jew tal-bidu.

1.9

IT-TEST TAL-LIMITU
Bl-użu tal-proċeduri deskritti f'dan il-Metodu, jista' jsir test tal-limitu
b'100 mg/l sustanza tat-test jew sa l-limitu ta' solubbiltà tagħha filmezz tat-test (dak li huwa l-aktar baxx fosthom) sabiex jintwera li lEC5O huwa akbar minn din il-konċentrazzjoni. It-test tal-limitu
għandu jsir bl-użu ta' 20 dafnida (preferibbilment maqsuma f'erba'
gruppi ta' ħamsa), bl-istess numru fil- kontroll(i). Jekk isseħħ immo
bilizzazzjoni, għandu jsir studju sħiħ. Għandha tiġi rrekordjata
kwalunkwe mġieba osservata li mhijiex normali.

2.

DATA
Id-data għandha tiġi mqassra f'forma tabulari, li turi għal kull grupp
ta' trattament u l-kontroll, l-għadd ta' dafnidi użati, l-immobilizzaz
zjoni f'kull osservazzjoni. Il-persentaġġ immobbilizzati fl-24 siegħa u
fit-48 siegħa huma mpinġija fuq djagramma kontra l-konċentrazzjo
nijiet tat-test. Id-data hija analizzata permezz ta' metodi statistiċi
xierqa. (eż. analiżi probit, eċċ.) biex jiġu kkalkolati l-gradjenti talkurvi ta' l-EC5O b'limiti ta' kunfidenza ta' 95 % (p = 0,05) (7) (8).

Fejn il-metodi standard biex jinħadem l- EC5O, ma jgħoddux għaddata miksuba, l-ogħla konċentrazzjoni li ma tikkaġuna ebda immo
bilità u l-konċentrazzjoni l-aktar baxxa li tipproduċi immobilità ta'
100 % għandhom jintużaw bħala approssimazzjoni għall- EC5O
(għaliex dan huwa l-medju ġeometriku ta' dawn iż-żewġ konċentraz
zjonijiet).

3.

L-IRRAPPORTAR

3.1.

IR-RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi għall-inqas din l-informazzjoni li
ġejja:

Is-sustanza tat-test:

— in-natura fiżika u l-karatteristiċi fiżiċi-kimiċi;
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— data ta' l-identifikazzjoni kimika, inkluża l-purità.
L-ispeċje tat-test:
— l-għajn u l-ispeċje tad-Daphnia, min jipprovdi l-għajn (jekk
magħruf) u l- kondizzjonijiet tal-kultura użati (inkluża l-għajn,
it-tip u l-ammont ta' l-ikel, il-frekwenza ta' l-għalf).
Il-kondizzjonijiet tat-test:
— deskrizzjoni tal-kontenituri tat-test: tip ta' kontenituri, volum tattaħlita, għadd ta' dafnidi għal kull kontenitur tat-test, għadd ta'
kontenituri tat-test (replikati) għal kull konċentrazzjoni;
— metodi ta' preparazzjoni tas-soluzzjonijiet ta' stokk u tat-test
inkluż l-użu ta' kwalunkwe solvent jew dispersanti, il-konċentraz
zjonijiet użati;
— dettalji ta' l-ilma tat-taħlit: il-karatteristiċi tal-kwaliità ta' l-għajn u
ta' l-ilma (pH, ebusija, proporzjon Ca/Mg, proporzjon Na/K,
alkalinità, konduttività, eċċ.);
— il-kompożizzjoni ta' l-ilma kkostitwit mill-ġdid jekk jintuża;
— il-kondizzjonijiet ta' l-inkubazzjoni: it-temperatura, l-intensità u lperjodiċità tad- dawl, l- ossiġnu maħlul, il-pH, eċċ.
Riżultati:
— l-għadd u l-persentaġġ ta' dafnidi li ġew immobilizzati jew li
wrew xi effetti avversi (inkluża mġieba mhux normali) filkontrolli u f'kull grupp ta' trattament, f'kull ħin ta' osservazzjoni
u deskrizzjoni tan-natura ta' l-effetti osservati;
— ir-riżultati u d-data tat-test imwettaq bis-sustanza ta' riferenza,
jekk disponibbli;
— il-konċentrazzjonijiet nominali tat-test u r-riżultat ta' l-analiżi
kollha biex tiġi ddeterminata s-sustanza tat-test fil-kontenituri
tat-test; l-effiċjenza ta' l-irkupru u l-limitu tad-determinazzjoni
għandhom ukoll jiġu rrapportati;
— il-kejl kollu fiżiku-kimiku tat-temperatura, tal-pH u ta' l-ossiġenu
maħlul li sar matul it-test;
— l-EC5O fl-48 siegħa għall-immobbilizzazzjoni b'intervalli ta'
kunfidenza u graffs tal-mudell użat għall-kalkolu tagħhom, langolatura tal-kurvi tad-dożi ta' rispons u l-iżball standard
tagħhom; il-proċeduri statistiċi użati għad-determinazzjoni ta' lEC5O; (dawn l-elementi ta' data għall-immobbilizzazzjoni fl-24
siegħa għandhom jiġu rrapurtati wkoll meta jkunu tkejlu)
— spjegazzjoni ta' kwalunkwe devjazzjoni mill-Metodu tat-Test u
jekk id-devjazzjoni affetwatx ir-riżultati tat-test.
4.
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L-ANNESS 1
XI

KARATTERISTIĊI

KIMIĊI
TA'
AĊĊETTABBLI

ILMA

Sustanza

TAT-TAĦLIT

Konċentrazzjoni

Materja f'partiċelli

< 20 mg/l

Karbonu organiku totali

< 2 mg/l

Ammonja mingħajr ioni

< 1 μg/l

Klorin residwali

< 10 μg/l

Il-pestiċidji organofosfori totali

< 50 ng/l

Il-pestiċidji organofosfori totali flimkien ma' polychlorinated
biphenyls

< 50 ng/l

Il-klorin organiku totali

< 25 ng/l
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L-ANNESS 2
EŻEMPJI TA' IL-A TAT-TEST KOSTITWIT MILL-ĠDID XIERAQ
Ilma tat-test ISO (1)
Soluzzjonijiet ta’ stokk (sustanza waħda)

Susstanza

Calcium chloride

Biex tipprepara l-ilma kkos
titwit mill-ġdid, żid dawn ilAmmont miżjud ma’ litru volumi li ġejjin ta’ taħlitiet tattifqisiet ma’ litru ilma (*)
ilma (*)

11,76 g

25 ml

4,93 g

25 ml

2,59 g

25 ml

0,23 g

25 ml

CaCl2, 2H2O

Sulfat tal-manjeżju
MgSO4, 7H2O

Bikarnobat tas-sodju
NaHCO3

Kloridu tal-potassju
KCl

(*) Ilma ta’ safa xierqa, eż. deonizzat, distillat jew reverse osmosis b’kondottività li prefe
ribbilment ma teċċedix 10 μS.cm-1.

Il-mezz Elendt M7 u M4
L-Akklimazzjoni għall-mezz Elendt M4 u M7
Xi laboratorji esperjenzaw diffikoltà biex jittrasferixxu direttament id-Daphnia
għall-mezz M4 u M7. Madankollu, inkiseb xi suċċess bl-akklimazzjoni gradwali,
jiġifieri li jiċċaqalqu mill-mezz tagħhom għal 30 % Elendt, u mbagħad għal 60 %
Elendt u mbagħad għal 100 % Elendt. Jista’ jkun li l-perjodi ta’ akklimazzjoni
jkunu jeħtieġu li jkunu twal daqs xahar.

Il-preparazzjoni
Element traċċa
Soluzzjonijiet ta’ stokk separati (I) ta’ elementi traċċi individwali huma l-ewwel
ippreparati f’ilma ta’ safa xierqa, eż. deonizzat, distillat jew reverse osmosis.
Minn dawn it-taħlitiet tat-tifqisiet differenti (I) taħlita tat-tifqisiet oħra (II) tiġi
ppreparata, li jkun fiha l-elementi traċċi kollha (soluzzjoni kkombinata), jiġifieri:

Taħlita/i tat-tifqisa I (sustanza
waħda)

Ammont miżjud ma’
lima (mg/l)

Biex tipprepara s-soluzzjoni ta’ stokk kkombinata
II, żid dan l-ammont li ġej ta’ soluzzjoni ta’ stokk
I ma’ l-ilma (ml/l)
Konċentrazzjoni (relatata
mal-mezz M4)
M4

M7

H3 BO3

57 190

20 000- darba

1,0

0,25

MnCl2.4H2O

7 210

20 000- darba

1,0

0,25

LiCl

6 120

20 000- darba

1,0

0,25
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Taħlita/i tat-tifqisa I (sustanza
waħda)

Ammont miżjud ma’
lima (mg/l)

Biex tipprepara s-soluzzjoni ta’ stokk kkombinata
II, żid dan l-ammont li ġej ta’ soluzzjoni ta’ stokk
I ma’ l-ilma (ml/l)
Konċentrazzjoni (relatata
mal-mezz M4)
M4

M7

RbCl

1 420

20 000- darba

1,0

0,25

SrCl2.6H2O

3 040

20 000- darba

1,0

0,25

320

20 000- darba

1,0

0,25

1 230

20 000- darba

1,0

0,25

CuCl2.2H2O

335

20 000- darba

1,0

0,25

ZnCl2

260

20 000- darba

1,0

1,0

CoCl2.6H2O

200

20 000- darba

1,0

1,0

KI

65

20 000- darba

1,0

1,0

Na2 SeO3

43,8

20 000- darba

1,0

1,0

NH4 VO3

11,5

20 000- darba

1,0

1,0

Na2 EDTA.2H2O

5 000

2 000- darba

—

—

FeSO4.7H2O

1 991

2 000- darba

—

—

NaBr
Na2 MoO4.2H2O

Kemm it-taħlitiet Na 2 EDTA u FeSO4 huma ppreparati waħdehom, imferrgħin flimkien u awtoklavati mill-ewwel.
Dan jagħti:
1 000- darba

Taħlita 2 l EDTA

20,0

5,0

Mezzi M4 u M7
Il-mezzi M4 u M7 huma ppreparati bl-użu tas-soluzzjoni ta’ stokk II, il-makronutrienti u l-vitamini kif ġej:

Ammont miżjud ma’ l- Konċentrazzjoni (relatata
ima (mg/l)
mal- mezz M4)

Soluzzjoni ta’ stokk II
(elementi traċċi
kkombinati)

Ammont ta’ soluzzjoni ta’ stokk II miżjuda malmezz ippreparat (ml/l)
M4

M7

20-darba

50

50

Taħlitiet tat- tifqisa makro
nutrienti (sustanza waħda)
CaCl2 · 2H20

293 800

1 000- darba

1,0

1,0

MgSO4 · 7H2O

246 600

2 000- darba

0,5

0,5

KCl

58 000

10 000- darba

0,1

0,1

NaHCO3

64 800

1 000- darba

1,0

1,0

Na2 SiO3 · 9H2O

50 000

5 000- darba

0,2

0,2

NaNO3

2 740

10 000- darba

0,1

0,1

KH2 PO4

1 430

10 000- darba

0,1

0,1

K2HPO4

1 840

10 000- darba

0,1

0,1
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Ammont miżjud ma’ l- Konċentrazzjoni (relatata
ima (mg/l)
mal- mezz M4)

Taħlita
ta’
kkombinati

vitamini

—

Ammont ta’ soluzzjoni ta’ stokk II miżjuda malmezz ippreparat (ml/l)

10 000- darba

M4

M7

0,1

0,1

It-taħlita ta’ vitamini kkombinati hija ppreparata biż- żjieda tat-3 vitamini ma’ litru ta’ ilma, kif jidher hawn taħt:
Thiamine hydrochloride

750

10 000- darba

Cyanocobalamine (B12)

10

10 000- darba

Biotine

7,5

10 000- darba

It-taħlita tal-vitamini kkombinati tiġi maħżuna ffriżata f’alikwoti żgħar. Il-vita
mini jiżdiedu mal-mezz ftit qabel l-użu.

N.B:

Biex tiġi evitata l-preċipitazzjoni ta’ l-imluħ meta jiġu ppreparati il-mezzi
kollha, żid l-aliquots tat-taħlitiet tat-tifqisiet sa madwar 500 – 800 ml ilma
deonizzat u mbagħad imla sa litru.

N.B:

L-ewwel pubblikazzjoni tal-mezz M4 tista’ tinsab f’Elendt, B. P. (1990).
Selenium deficiency in crustacea; an ultrastructual approach to antennal
damage in Daphnia magna Straus. Protoplasma, 154, 25-33.
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C.3. ALGA TAL-ILMA ĦELU U ĊJANOBATTERJI,
INIBIZZJONI TAT-TKABBIR

TEST TAL-

INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linja gwida tal-ittestjar (TG)
201 tal-OECD (2006, anness korrett fl-2011). Ġiet identifikata l-ħtieġa li jiġi
estiż il-metodu ta' ttestjar biex jinkludi speċijiet addizzjonali u jiġi aġġornat
biex jissodisfa r-rekwiżiti għal valutazzjoni tal-periklu u l-klassifikazzjoni
tas-sustanzi kimiċi. Din ir-reviżjoni tlestiet abbażi ta' esperjenza prattika
estensiva, progress xjentifiku fil-qasam tal-istudji tat-tossiċità algali, u użu
regolatorju estensiv, li seħħ mill-adozzjoni oriġinali.

2.

Fl-Appendiċi 1 jingħataw id-definizzjonijiet użati.

PRINĊIPJU TAT-TEST
3.

Il-fini ta' dan it-test huwa li jiddetermina l-effetti ta' sustanza kimika fuq ittkabbir tal-mikroalgi tal-ilma ħelu u/jew iċ-ċjanobatterji. Organiżmi tal-ittest
jiar li qegħdin jikbru esponenzjalment huma esposti għas-sustanza kimika
tat-test f'kulturi tal-lott fuq perjodu li normalment ikun ta' 72 siegħa.
Minkejja d-durata relattivament qasira tat-test, l-effetti fuq diversi ġeneraz
zjonijiet jistgħu jiġu vvalutati.

4.

Ir-rispons tas-sistema huwa t-tnaqqis fit-tkabbir f'serje ta' kulturi algali
(unitajiet tal-ittestjar) esposti għal diversi konċentrazzjonijiet ta' sustanza
kimika tat-test. Ir-rispons huwa evalwat bħala funzjoni tal-konċentrazzjoni
tal-espożizzjoni meta mqabbel mat-tkabbir medju tar-replikat, kulturi talkontroll mhux esposti. Għal espressjoni sħiħa tar-rispons tas-sistema għalleffetti tossiċi (sensittività ottimali), il-kulturi huma permessi tkabbir espo
nenzjali illimitat f'kundizzjonijiet ta' nutrijenti suffiċjenti u dawl kontinwu
għal perjodu twil biżżejjed ta' żmien biex jitkejjel it-tnaqqis tar-rata ta'
tkabbir speċifiku.

5.

It-tkabbir u l-inibizzjoni tat-tkabbir huma kkwantifikati minn kejliet tal-bijo
massa algali bħala funzjoni taż-żmien. Il-bijomassa algali hija ddefinita
bħala l-piż xott skont il-volum, eż. algi/litri mg ta' soluzzjoni tat-test.
Madankollu, il-piż xott huwa diffiċli biex jitkejjel u għalhekk jintużaw
parametri sostituti. Minn dawn is-surrogati, ħafna drabi jintuża l-għadd
taċ-ċelloli. Parametri ta' surrogati oħra jinkludu l-volum taċ-ċelloli, il-fluwo
rexxenza, id-densità ottika, eċċ. Għandu jkun magħruf fattur ta' konverżjoni
bejn il-parametru sostitut imkejjel u l-bijomassa.

6.

Dan il-punt ta' tmiem l-ittestjar huwa l-inibizzjoni tat-tkabbir, espress bħala
ż-żieda logaritmika fil-bijomassa (rata ta' tkabbir speċifika medja) matul ilperjodu ta' espożizzjoni. Mir-rati medji ta' tkabbir speċifiku rreġistrati f'serje
ta' soluzzjonijiet tat-test, il-konċentrazzjoni li twassal għal rata ta' x % ta'
inibizzjoni speċifika ta' tkabbir (eż. 50 %) hija ddeterminata u espressa bħala
l-ErCx (eż. ErC50).

7.

Rispons varjabbli addizzjonali użat f'dan il-metodu ta' ttestjar huwa r-rendi
ment, li jista' jkun meħtieġ sabiex jiġu ssodisfati rekwiżiti regolatorji speċi
fiċi f'xi pajjiżi. Huwa ddefinit bħala l-bijomassa fi tmiem il-perjodu ta'
espożizzjoni neqes il-bijomassa fil-bidu tal-perjodu ta' espożizzjoni. Millprodott reġistrat f'serje ta' soluzzjonijiet tat-test, il-konċentrazzjoni ġġib
magħha x % speċifikat ta' rata ta' inibizzjoni ta' prodott (eż. 50 %) determi
nata u espressa bħala l-EyCx (eż. EyC50).

8.

Barra minn hekk, jistgħu jiġu stabbiliti statistikament il-konċentrazzjoni blinqas effett osservat (LOEC) u l-konċentrazzjoni bla effett osservat (NOEC).
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INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA KIMIKA TAT-TEST
9.

Informazzjoni dwar is-sustanza kimika tat-test li jaf tkun siewja biex jiġu
stabbiliti l-kundizzjonijiet tat-test inklużi l-formula strutturali, il-purità, listabbiltà fid-dawl, l-istabbiltà fil-kundizzjonijiet tat-test, il-proprjetajiet ta'
assorbiment tad-dawl, il-pKa, u r-riżultati tal-istudji tat-trasformazzjoni li
jinkludu l-bijodegradabilità fl-ilma.

10. Is-solubbiltà fl-ilma, il-koeffiċjent ta' partizzjoni ottanol/ilma (Pow) u l-press
joni tal-fwar tas-sustanza kimika tat-test għandha tkun magħrufa u għandu
jkun disponibbli metodu vvalidat għall-kwantifikazzjoni tas-sustanza kimika
fis-soluzzjonijiet tat-test b'effiċjenza tal-irkupru rrapportata u limitu ta' detez
zjoni.

VALIDITÀ TAT-TEST
11. Biex it-test ikun validu, għandhom jiġu ssodisfati l-kriterji ta' prestazzjoni li
ġejjin:

— Il-bijomassa fil-kulturi tal-kontroll għandhom ikunu żdiedu b'mod espo
nenzjali b'fattur ta' mill-anqas 16 fi żmien il-perjodu ta' ttestjar ta' 72 siegħa.
Din tikkorrispondi għal rata ta' tkabbir speċifika ta' 0,92 ġurnata– 1. Għallispeċijiet użati l-iktar frekwentement, ir-rata ta' tkabbir ġeneralment tkun
sostanzjalment ogħla (ara l-Appendiċi 2). Dan il-kriterju jaf ma jiġix sodis
fatt meta jintużaw speċijiet li jikbru iktar bil-mod minn dawk elenkati flAppendiċi 2. F'dan il-każ, il-perjodu tal-ittestjar għandu jiġi estiż biex
jinkiseb tal-inqas tkabbir 16-il darba ikbar fil-kulturi tal-kontroll, filwaqt
li t-tkabbir għandu jkun esponenzjali matul il-perjodu tal-ittestjar. Ilperjodu tal-ittestjar jista' jitqassar għal tal-inqas 48 siegħa biex jinżamm
tkabbir illimitat u esponenzjali matul it-test sakemm jintlaħaq il-fattur ta'
multiplikazzjoni minimu ta' 16.

— Il-koeffiċjent medju tal-varjazzjoni għal rati ta' tkabbir speċifiċi skont issezzjoni (jiem 0-1, 1-2 u 2-3, għal testijiet ta' 72 siegħa) fil-kulturi ta'
kontroll (Ara l-Appendiċi 1 taħt “koeffiċjent ta' varjazzjoni”) ma
għandux jaqbeż il-35 %. Ara l-paragrafu 49 għall-kalkolu tar-rata ta'
tkabbir speċifika skont is-sezzjoni. Dan il-kriterju japplika għall-valur
medju tal-koeffiċjenti ta' varjazzjoni kkalkolati għall-kulturi tal-kontroll
irreplikati.

— Il-koeffiċjent ta' varjazzjoni tar-rati ta' tkabbir speċifiċi medji matul ilperjodu tal-ittestjar kollu fil-kulturi ta' kontroll tar-repliki ma għandux
jaqbeż 7 % fit-testijiet b'Pseudokirchneriella subcapitata u Desmodesmus
subspicatus. Għal speċijiet oħrajn ittestjati inqas spiss, il-valur ma
għandux jaqbeż l-10 %.

SUSTANZA KIMIKA TA' REFERENZA
12. Is-sustanza (jew sustanzi) ta' referenza bħal 3,5-diklorofenol użata fir-ring
test internazzjonali (1), tista' tiġi ttestjata bħala mezz ta' vverifikar tal-proċe
dura tal-ittestjar. Id-dikromat tal-potassju jista' jintuża bħala sustanza kimika
ta' referenza għal alga ħadra wkoll. Idealment tiġi ttestjata sustanza kimika
ta' referenza mill-anqas darbtejn fis-sena.

APPLIKABBILTÀ TAT-TEST
13. Dan il-metodu ta' ttestjar iktar faċli jiġi applikat għal sustanzi kimiċi li
jinħallu fl-ilma li, fil-kundizzjonijiet tat-test, aktarx li jibqgħu fl-ilma.
Għall-ittestjar tas-sustanzi kimiċi li huma volatili, adsorbenti ħafna, ikkulu
riti, b'solubbiltà baxxa fl-ilma jew sustanzi kimiċi li jistgħu jaffettwaw
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id-disponibbiltà ta' nutrijenti jew minerali fil-midjum tat-test, jistgħu jkunu
meħtieġa ċerti modifiki tal-proċedura deskritta (eż. sistema magħluqa,
kundizzjonar tar-reċipjent tat-test). Hija pprovduta gwida dwar xi modifiki
xierqa f'(2) (3) u (4).

DESKRIZZJONI TAL-METODU TA' TTESTJAR
Apparat
14. Ir-reċipjenti tat-test u apparat ieħor li sejrin jiġu f'kuntatt mas-soluzzjonijiet
tat-test għandhom ikunu magħmula kompletament mill-ħġieġ jew materjal
kimikament inerti ieħor. L-oġġetti għandhom jinħaslu sew biex jiġi żgurat li
ebda kontaminant organiku jew inorganiku ma jinterferixxi mat-tkabbir talalga jew il-kompożizzjoni tas-soluzzjonijiet tat-test.

15. Ir-reċipjenti tat-test normalment ikunu fliexken tal-ħġieġ b'qisien li jipper
mettu volum suffiċjenti ta' kultura għall-kejliet matul it-test u trasferiment
suffiċjenti ta' massa ta' CO2 mill-atmosfera (ara l-paragrafu 30). Ta' min
jinnota li l-volum tal-likwidu għandu jkun biżżejjed għal determinazzjonijiet
analitiċi (ara l-paragrafu 37).

16. Barra minn hekk, jaf ikun meħtieġ it-tagħmir li ġej jew kollu kemm hu:

— Apparat tal-kultura: huwa rakkomandat armadju jew kompartiment, fejn
tista' tinżamm it-temperatura ta' inkubazzjoni magħżula fi ± 2 °C.

— Strumenti ta' kejl ħfief: ta' min jgħid li l-metodu ta' kejl tal-intensità taddawl, u b'mod partikolari t-tip ta' riċettur (kollettur), jista' jaffettwa lvalur imkejjel. Idealment, il-kejliet għandhom isiru permezz ta' riċettur
(4 π) sferiku (li jirrispondi għal dawl dirett u rifless mill-angoli kollha 'l
fuq u taħt il-pjan tal-kejl), jew riċettur π 2 (li jirrispondi għad-dawl millangoli kollha 'l fuq mill-pjan tal-kejl).

— Apparat biex tiġi ddeterminata l-bijomassa algali. L-għadd taċ-ċelloli, li
huwa l-iktar parametru sostitut użat spiss għall-bijomassa algali, jista' jsir
permezz ta' kontantur elettroniku tal-partiċelli, mikroskopju b'komparti
ment tal-għadd, jew ċitometru tal-fluss. Surrogati tal-bijomassa oħrajn
jistgħu jitkejlu permezz ta' ċitometru tal-fluss, fluworimetru, spettrofoto
metru jew kulurimetru. Fattur ta' konverżjoni li jirrelata l-għadd ta'
ċelloli mal-piż xott huwa siewi għall-kalkolu. Sabiex jiġu pprovduti
miżuri siewja f'konċentrazzjonijiet baxxi tal-bijomassa meta jintuża spet
trofotometru, jaf ikun meħtieġ li jintużaw kuvetti b'passaġġ tad-dawl ta'
mill-anqas 4 cm.

Organiżmi tat-test
17. Jistgħu jintużaw diversi speċijiet ta' mikroalgi li ma jaggregawx u ċjanobat
terji. Intwera li r-razez elenkati fl-Appendiċi 2 huma xierqa bil-proċedura
tal-ittestjar speċifikata f'dan il-metodu ta' ttestjar.

18. Jekk jintużaw speċijiet oħrajn, għandha tiġi rrapportata r-razza u/jew loriġini. Ikkonferma li t-tkabbir esponenzjali tal-alga tat-test magħżula tista'
tinżamm matul il-perjodu ta' ttestjar fil-kundizzjonijiet eżistenti.

Midjum ta' tkabbir
19. Huma rakkomandati żewġ midjums ta' tkabbir alternattivi, il-midjum talAAP u l-OECD u. Il-kompożizzjonijiet ta' dawn il-midjums huma indikati
fl-Appendiċi 3. Kun af li l-valur tal-pH inizjali u l-kapaċità ta' bbaferjar (li
tirregola ż-żieda fil-pH) taż-żewġ midjums huma differenti. Għalhekk, irriżultati tat-testijiet jaf ikunu differenti skont il-midjum użat, b'mod partiko
lari meta jiġu ttestjati sustanzi kimiċi jonizzanti.
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20. Jaf tkun meħtieġa modifika tal-midjums ta' tkabbir għal ċerti finijiet, eż.
meta jiġu ttestjati metalli u aġenti kelanti jew meta jsir ittestjar f'valuri
tal-pH differenti. L-użu ta' midjum immodifikat għandu jiġi deskritt fiddettall u ġġustifikat (3) (4).

Konċentrazzjoni tal-bijomassa inizjali
21. Il-bijomassa inizjali fil-kulturi tat-test għandha tkun l-istess fil-kulturi tat-test
kollha u baxxa biżżejjed biex tippermetti tkabbir esponenzjali matul ilperjodu ta' inkubazzjoni kollu mingħajr ir-riskju ta' tnaqqis fin-nutrijenti.
Il-bijomassa inizjali ma għandhiex taqbeż iż-0,5 mg/l bħala piż xott.
Huma rakkomandati l-konċentrazzjonijiet ta' ċelloli inizjali li ġejjin:

Pseudokirchneriella subcapitata:

5 × 103 – 104 ċelloli/ml

Desmodesmus subspicatus

2-5 × 103 ċelloli/ml

Navicula pelliculosa

104 ċelloli/ml

Anabaena flos-aquae

104 ċelloli/ml

Synechococcus leopoliensis

5 × 104 – 105 ċelloli/ml

Konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test
22. Il-medda tal-konċentrazzjoni li fiha l-effetti x'aktarx li jseħħu hija determi
nata fuq il-bażi tar-riżultati mit-testijiet tas-sejbien tal-medda. Għat-test finali
definittiv, għandhom jintgħażlu tal-inqas ħames konċentrazzjonijiet, irranġati
f'serje ġeometrika b'fattur li ma jaqbiżx it-3.2. Għal sustanzi kimiċi tat-test li
juru kurva konċentrazzjoni rispons stabbli, jista' jkun iġġustifikat fattur
ogħla. Idealment, is-serje ta' konċentrazzjoni għandha tkopri l-medda li
tikkawża inibizzjoni ta' 5-75 % tar-rata ta' tkabbir tal-alga.

Repliki u kontrolli
23. Id-disinn tat-test għandu jinkludu tliet repliki f'kull konċentrazzjoni tat-test.
Jekk ma jkunx meħtieġ li tiġi ddeterminata l-NOEC, id-disinn tat-test jista'
jinbidel biex jiżdied in-numru ta' konċentrazzjonijiet u jitnaqqas in-numru ta'
repliki għal kull konċentrazzjoni. In-numru ta' repliki tal-kontroll għandu
jkun tal-inqas tlieta, u idealment għandu jkun id-doppju tan-numru ta' repliki
użati għal kull konċentrazzjoni tat-test.

24. Jista' jitħejja sett separat ta' soluzzjonijiet tat-test għal determinazzjonijiet
analitiċi tal-konċentrazzjonijiet tas-sustanzi kimiċi tat-test (ara l-paragrafi
36 u 38).

25. Meta jintuża solvent biex tinħall is-sustanza kimika tat-test, kontrolli addizz
jonali li fihom is-solvent fl-istess konċentrazzjoni kif użat fil-kulturi tat-test
għandhom jiġu inklużi fid-disinn tat-test.

Tħejjija tal-kultura tal-inokulu
26. Sabiex l-alga tal-ittestjar tiġi adattata għall-kundizzjonijiet tat-test u jiġi
żgurat li l-algi huma f'fażi ta' tkabbir esponenzjali meta jintużaw biex jino
kulaw is-soluzzjonijiet tat-test, titħejja kultura tal-inokulu fil-midjum tat-test
bejn jumejn u 4 ijiem qabel jibda t-test. Il-bijomassa algali għandha tiġi
aġġustata sabiex tippermetti li jkun hemm tkabbir esponenzjali fil-kultura
tal-inokulu sakemm jibda t-test. Inkuba l-kultura tal-inokulu fl-istess kun
dizzjonijiet bħall-kulturi tat-test. Kejjel iż-żieda fil-bijomassa fil-kultura
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tal-inokulu biex tiżgura li t-tkabbir huwa fi ħdan il-medda normali għarrazza tal-ittestjar f'kundizzjonijiet ta' kulturi. Eżempju tal-proċedura għallkulturi algali huwa deskritt fl-Appendiċi 4. Biex jiġu evitati diviżjonijiet ta'
ċelloli sinkroniċi matul it-test jaf ikun meħtieġ pass ieħor ta' propagazzjoni
tal-kultura tal-inokulu.

Tħejjija tas-soluzzjonijiet tat-test
27. Is-soluzzjonijiet tat-test kollha għandu jkun fihom l-istess konċentrazzjonijiet
tal-midjum ta' tkabbir u l-bijomassa inizjali tal-alga tat-test. Is-soltu, issoluzzjonijiet tat-test tal-konċentrazzjonijiet magħżulin jitħejjew billi titħallat
soluzzjoni ewlenija tas-sustanza kimika tat-test b'midjum ta' tkabbir u
kultura tal-inokulu. Is-soluzzjonijiet ewlenin normalment jitħejjew billi ssustanza kimika titħalla tinħall fil-midjum tat-test.

28. Jistgħu jintużaw solventi, bħal aċeton, alkoħol t-butil u dimetil formamid
bħala portaturi sabiex jiżdiedu sustanzi kimiċi b'solubbiltà baxxa malmidjum tat-test (2)(3). Il-konċentrazzjoni ta' solvent ma għandhiex taqbeż
il-100 μl/l, u l-istess konċentrazzjoni ta' solvent għandha tiżdied mal-kulturi
kollha (inkluż il-kontrolli) fis-serje tat-test.

Inkubazzjoni
29. Agħtti r-reċipjenti tat-test b'tappijiet li tgħaddi l-arja minnhom. Ir-reċipjenti
jitheżżu u jitqiegħdu fl-apparat tal-kulturi. Matul it-test huwa meħtieġ li lalgi jinżammu f'sospensjoni u sabiex tiffaċilita trasferiment ta' CO2. Għal
dan il-għan, għandek theżżeż jew tħawwad b'mod konsistenti. Il-kulturi
għandhom jinżammu f'temperatura fil-medda ta' 21 sa 24 °C, ikkontrollati
f'± 2 °C. Għal speċijiet għajr dawk elenkati fl-Appendiċi 2, eż. speċijiet
tropikali, jaf ikunu xierqa temperaturi ogħla, sakemm jistgħu jiġu ssodisfati
l-kriterji ta' validità. Huwa rakkomandat li l-flasks jitqiegħdu b'mod każwali
u li jerġgħu jiġu pożizzjonati mill-ġdid kuljum fl-inkubatur.

30. Il-pH tal-midjum ta' kontroll ma għandux jiżdied b'aktar minn 1,5 unitajiet
matul it-test. Għal metalli u sustanzi kimiċi li parzjalment jonizzaw b'pH
madwar il-pH tat-test, jista' jkun meħtieġ li jiġi limitat it-tifrix tal-pH biex
jinkisbu riżultati riproduċibbli u ddefiniti sew. Differenza ta' < 0,5 pH unità
hija teknikament fattibbli u tista' tiġi miksuba billi tiġi żgurata rata ta'
trasferiment ta' massa ta' CO2 adegwata mill-arja tal-madwar tas-soluzzjoni
tat-test, eż. billi tiżdied ir-rata taċ-ċaqlieq. Possibilità oħra hija li titnaqqas
id-domanda għal CO2 billi titnaqqas il-bijomassa tal-bidu jew it-tul tat-test.

31. Il-wiċċ fejn il-kulturi huma inkubati għandu jingħata illuminazzjoni fluwo
rexxenti, uniformi, kontinwa, eż. tat-tip “cool-white” jew “daylight”. Razez
ta' algi u ċjanobatterji jvarjaw fir-rekwiżti tad-dawl tagħhom. L-intensità taddawl għandha tintgħażel biex taddatta għall-organiżmu tat-test użat. Għal
speċijiet rakkomandati ta' algi ħodor, agħżel l-intensità tad-dawl fil-livell tassoluzzjonijiet tat-test mill-medda ta' 60-120 μE · m– 2 s– 1 meta titkejjel filmedda ta' tul ta' mewġa fotosintetikament effikaċi ta' 400 – 700 nm permezz
ta' riċettur xieraq. Xi speċijiet, b'mod partikolari Anabaena flos-aquae,
jikbru sew f'intensitajiet tad-dawl iktar baxxi u jaf issirilhom ħsara f'intensi
tajiet għolja. Għal dawn l-ispeċi għandha tintgħażel intensità ta' dawl medja
fl-isfera ta' 40-60 μE · m– 2 · s– 1. (Għal strumenti ta' kejl tad-dawl ikka
librati fil-lux, medda ekwivalenti ta' 4 440 – 8 880 lux għal dawl cool white
tikkorrispondi bejn wieħed u ieħor għall-intensità tad-dawl rakkomandata
60-120 μE · m– 2 · s– 1). Żomm l-intensità tad-dawl fi ħdan ± 15 % millintensità tad-dawl medja fuq iż-żona tal-inkubazzjoni.
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Durata tat-test
32. Normalment it-test jieħu 72 siegħa. Madankollu, jistgħu jintużaw durati tattest iqsar jew itwal diment li jiġu ssodisfati l-kriterji ta' validita kollha filparagrafu 11.

Kejl u determinazzjonijiet analitiċi
33. Il-bijomassa algali f'kull flask hija ddeterminata tal-inqas kuljum matul ilperjodu tal-ittestjar. Jekk isiru miżuri fuq volumi żgħar imneħħija mis-soluz
zjoni tat-test bil-pipetta, dawn ma għandhomx jiġu ssostitwiti.

34. Il-kejl tal-bijomassa jsir bl-għadd manwali taċ-ċelloli minn mikroskopju jew
apparat elettroniku li jgħodd il-partiċelli (minn għadd taċ-ċelloli/jew bijo
volum). Jistgħu jintużaw tekniki alternattivi, eż. ċitometrija tal-fluss, fluwo
rexxenza klorofilljana in vitro jew in vivo (5) (6), jew densità ottika jekk
tista' tintwera korrelazzjoni sodisfaċenti tul il-medda ta' bijomassa li sseħħ
fit-test.

35. Kejjel il-pH tas-soluzzjonijiet fil-bidu u fl-aħħar tat-test.

36. Sakemm tkun disponibbli proċedura analitika għad-determinazzjoni tassustanza kimika tat-test fil-medda tal-konċentrazzjoni użata, is-soluzzjonijiet
tat-test għandhom jiġu analizzati biex jiġu vverifikati l-konċentrazzjonijiet u
ż-żamma inizjali tal-konċentrazzjonijiet tal-espożizzjoni matul it-test.

37. Analiżi tal-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fil-bidu u fl-aħħar tat-test tattest ta' konċentrazzjoni għolja u baxxa, u konċentrazzjoni madwar il-misten
nija EC50 tista' tkun suffiċjenti fejn x'aktarx il-konċentrazzjonijiet esposti
jvarjaw inqas minn 20 % mill-valuri nominali matul it-test. Hija rakkoman
data analiżi tal-konċentrazzjonijiet tat-test kollha fil-bidu u fi tmiem tat-test,
meta ma jkunx probabbli li l-konċentrazzjonijiet jibqgħu fi ħdan it-80-120 %
tal-konċentrazzjoni nominali. Għal sustanzi kimiċi tat-test volatili, mhux
stabbli, adsorbenti ħafna huma rakkomandati kampjuni addizzjonali għallanaliżi f'intervalli ta' 24 siegħa matul il-perjodu ta' espożizzjoni sabiex jiġi
ddefinit aħjar it-telf tas-sustanza kimika tat-test. Għal dawn is-sustanzi
kimiċi, jaf ikunu meħtieġa repliki żejda. Fil-każijiet kollha, id-determinaz
zjoni tal-konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test tista' titwettaq biss
fuq reċipjent tar-repliki wieħed f'kull konċentrazzjoni tat-test (jew ilkontenut tar-reċipjenti miġbura mir-replikat).

38. Il-midjums tal-ittestjar imħejjija speċifikament għall-analiżi tal-konċentraz
zjonijiet ta' espożizzjoni matul it-test għandhom jiġu ttrattati bl-istess mod
bħal dawk użati għall-ittestjar, jiġifieri għandhom jiġu inokulati b'algi u
inkubatur fl-istess kundizzjonijiet. Jekk tkun meħtieġa analiżi tal-konċentraz
zjoni tas-sustanza kimika tat-test maħlula, jaf tkun meħtieġa separazzjoni talalga mill-midjum. Idealment, is-seperazzjoni għandha issir b'ċentrifugazzjoni
b'forza-g baxxa, suffiċjenti biex tissettja l-alga.

39. Jekk ikun hemm evidenza li l-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika li qiegħda
tiġi ttestjata nżammet b'mod sodisfaċenti fi ħdan 20 % tal-konċentrazzjoni
inizjali nominali jew imkejla matul it-test, l-analiżi tar-riżultati tista' tkun
ibbażata fuq valuri inizjali nominali jew imkejla. Jekk id-devjazzjoni millkonċentrazzjoni inizjali nominali jew imkejla ma tkunx fi ħdan il-medda ta'
± 20 %, l-analiżi tar-riżultati għandha tkun ibbażata fuq il-konċentrazzjoni
medja ġeometrika matul l-espożizzjoni jew fuq il-mudelli li jiddeskrivu ttnaqqis fil-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test (3) (7).
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40. It-test ta' inibizzjoni tat-tkabbir tal-alga huwa sistema ta' ttestjar iktar dina
miku mill-biċċa l-kbira tat-testijiet tat-tossiċità akkwatika għal terminu qasir
l-oħrajn. Bħala konsegwenza, jaf ikun diffiċli tiddefinixxi l-konċentrazzjo
nijiet ta' espożizzjoni attwali, speċjalment għall-adsorbiment ta' sustanzi
kimiċi ttestjati f'konċentrazzjonijiet baxxi. F'tali każijiet, l-għajbien tassustanza kimika tat-test mis-soluzzjoni b'adsorbiment mal-bijomassa algali
li dejjem tiżdied ma jfissirx li din tintilef mis-sistema tat-test. Meta jiġi
analizzat ir-riżultat tat-test, għandu jiġi ċċekkjat jekk tnaqqis fil-konċentraz
zjoni tas-sustanza kimika tat-test matul it-test huwiex akkumpanjat minn
tnaqqis fl-inibizzjoni tat-tkabbir. Jekk dan ikun il-każ, tista' tiġi kkunsidrata
l-applikazzjoni ta' mudell xieraq li jiddeskrivi t-tnaqqis fil-konċentrazzjoni
tas-sustanza kimika tat-test (7). Jekk le, jaf ikun xieraq li tibbaża l-analiżi
tar-riżultati fuq il-konċentrazzjonijiet (nominali jew imkejla) inizjali.

Osservazzjonijiet oħra
41. Għandha titwettaq osservazzjoni mikroskopika biex tiġi vverifikata dehra
normali u sana ta' kultura tal-inokulu u biex tiġi osservata kwalunkwe
dehra anormali tal-alga (peress li jaf tkun ikkawżata mill-espożizzjoni
għas-sustanza kimika tat-test) fi tmiem it-test.

Test tal-limitu
42. F'ċerti ċirkostanzi, eż. meta test preliminari jindika li s-sustanza kimika tattest ma għandha ebda effetti tossiċi f'konċentrazzjonijiet sa 100 mg/l jew
sal-limitu ta' solubbiltà tagħha fil-midjum tat-test (irrispettivament minn
liema huwa l-inqas), jista' jsir test tal-limitu li jinvolvi tqabbil tar-risponsi
fi grupp ta' kontroll u grupp ta' trattament partikolari (100 mg/l jew konċen
trazzjoni daqs il-limitu ta' solubbiltà). Huwa rakkomandat ħafna li dan jiġi
appoġġjat minn analiżi tal-konċentrazzjoni tal-espożizzjoni. Japplikaw kull
kundizzjoni tat-test u kriterju ta' validità deskritti preċedentement għal test
tal-limitu, bl-eċċezzjoni li n-numru ta' repliki tat-trattament għandhom ikunu
tal-inqas sitta. Il-varjabbli tar-rispons fil-grupp ta' kontroll u trattament
jistgħu jiġu analizzati permezz ta' test tal-istatistika biex jitqabblu l-medji,
eż. Test-t ta' Student. Jekk il-varjanzi taż-żewġ gruppi ma jkunux l-istess,
għandu jsir test-t aġġustat għal varjanzi mhux indaqs.

DEJTA U RAPPORTAR
Ipplottjar tal-kurvi tat-tkabbir
43. Il-bijomassa fir-reċipjenti tat-test, tista' tiġi espressa f'unitajiet tal-parametru
sostitut użat għall-kejl (eż. in-numru ta' ċelloli, fluworexxenza).

44. Indika l-konċentrazzjoni ta' bijomassa stmata fil-kulturi tat-test u l-kontrolli
flimkien mal-konċentrazzjonijiet tal-materjal tat-test u l-ħinijiet tal-kejl, irre
ġistrata b'riżoluzzjoni ta' mill-anqas sigħat sħaħ, biex jiġu prodotti plottijiet
ta' kurvi ta' tkabbir. Kemm l-iskali logaritmiċi kif ukoll l-iskali lineari
jistgħu jkunu utli f'dan l-istadju, iżda l-iskali logaritmiċi huma obbligatorji
u ġeneralment jagħtu preżentazzjoni aħjar tal-varjazzjonijiet fil-mudell ta'
tkabbir matul il-perjodu tal-ittestjar. Ta' min jinnota li tkabbir esponenzjali
jipproduċi linja dritta meta jiġi pplottjat fuq skala logaritmika, u inklinaz
zjoni tal-linja (gradjent) tindika r-rata ta' tkabbir speċifika.

45. Permezz tal-plottijiet, eżamina jekk il-kulturi ta' kontroll jikbrux b'mod espo
nenzjali bir-rata mistennija matul it-test kollu. Eżamina l-punti ta' dejta
kollha u d-dehra tal-graffs b'mod kritiku u ċċekkja d-dejta mhux ipproċes
sata u l-proċeduri għall-iżbalji possibbli. Iċċekkja b'mod partikolari
kwalunkwe punt ta' dejta li jidher li jiddevja bi żball sistematiku. Jekk
ikun ovvju li l-iżbalji proċedurali jistgħu jiġu identifikati u/jew jitqiesu
probabbli ħafna, il-punt ta' dejta speċifiku huwa mmarkat minn outlier u
mhuwiex inkluż f'analiżi statistika sussegwenti. (Konċentrazzjoni algali żero
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f'wieħed miż-żewġ jew tliet reċipjenti tar-repliki tista' tindika li r-reċipjent
ma kienx inokulat b'mod korrett, jew tnaddaf b'mod mhux xieraq). Iddikjara
r-raġunijiet għar-rifjut ta' punt ta' dejta bħala outlier fir-rapport tat-test. Irraġunijiet aċċettati huma biss żbalji proċedurali (rari) u mhux sempliċi
preċiżjoni ħażina. Il-proċeduri tal-istatistika għall-identifikazzjoni tal-outlier
huma ta' użu limitat għal din it-tip ta' problema u ma jistgħux jieħdu post ilġudizzju tal-esperti. Idealment l-outliers (immarkati bħala tali) għandhom
jinżammu fost il-punti ta' dejta murija fi kwalunkwe preżentazzjoni ta'
dejta grafika jew tabulari sussegwenti.

Varjabbli ta' rispons
46. L-iskop tat-test huwa li jiddetermina l-effetti tas-sustanza kimika tat-test fuq
it-tkabbir tal-alga. Dan il-metodu ta' ttestjar jiddeskrivi żewġ varjabbli ta'
rispons, peress li ġurisidizzjonijiet differenti għandhom preferenzi u ħtiġijiet
regolatorji differenti. Sabiex ir-riżultati tat-test ikunu aċċettabbli fil-ġurisdiz
zjonijiet kollha, l-effetti għandhom jiġu evalwati permezz taż-żewġ varjabbli
tar-rispons (a) u (b) deskritti hawn taħt.

(a) Rata ta' tkabbir speċifika medja: dan il-varjabbli ta' rispons huwa kkal
kolat abbażi taż-żieda logaritmika fil-bijomassa matul il-perjodu talittestjar, espressa għal kull jum

(b) Rendiment: dan il-varjabbli tar-rispons huwa l-bijomassa fi tmiem it-test
li minnha titnaqqas il-bijomassa tal-bidu.

47. Ta' min jinnota li l-valuri tat-tossiċità kkalkolati permezz ta' dawn iż-żewġ
varjabbli ta' rispons ma jistgħux jitqabblu u din id-differenza għandha tiġi
rikonoxxuta meta jintużaw ir-riżultati tat-test. Valuri ECx ibbażati fuq rata
medja ta' tkabbir speċifiku (ErCx) ikunu ġeneralment ogħla minn riżultati
bbażati fuq ir-rendiment (EyCx) jekk il-kundizzjonijiet tat-test ta' dan ilMetodu ta' ttestjar jiġu rrispettati, minħabba l-bażi matematika tal-approċċi
rispettivi. Dan ma għandux jiġi interpretat bħala d-differenza fis-sensittività
bejn iż-żewġ varjabbli ta' rispons, iżda sempliċement li li l-valuri huma
matematikament differenti. Il-kunċett ta' rata ta' tkabbir speċifika medja
huwa bbażat fuq il-mudell ta' tkabbir esponenzjali tal-alga f'kulturi mhux
limitati, fejn it-tossiċità hija stmata abbażi tal-effetti fuq ir-rata ta' tkabbir,
mingħajr ma tiddependi fuq il-livell assolut tar-rata ta' tkabbir speċifika talkontroll, il-gradjent tal-kurva konċentrazzjoni rispons jew fuq id-durata tattest. B'kuntrast, ir-riżultati bbażati fuq il-varjabbli tar-rispons tar-rendiment
jiddependu fuq dawn il-varjabbli l-oħra kollha. EyCx huwa dipendenti fuq irrata speċifika ta' tkabbir tal-ispeċi ta' alka użata fit-test u fuq ir-rata massima
ta' tkabbir speċifiku li tista' tvarja bejn speċijiet u kif ukoll bejn razez
differenti ta' alka. Dan ir-rispons varjabblima għandux jintuża għat-tqabbil
tas-sensittività għat-tossikanti fost l-ispeċijiet ta' algi jew anki razez diffe
renti. Filwaqt li l-użu tar-rata ta' tkabbir speċifika medja għall-istima tattossiċità huwa ppreferut xjentifikament, l-istimi tat-tossiċità ibbażati fuq irrendimenthuma inklużi wkoll f'dan il-metodu ta' ttestjar biex jiġu ssodisfati
r-rekwiżiti regolatorji attwali f'xi pajjiżi.

Rata ta' tkabbir medja
48. Ir-rata ta' tkabbir speċifika medja għal perjodu speċifiku hija kkalkolata
bħala ż-żieda logaritmika fil-bijomassa mill-ekwazzjoni għal kull reċipjenti
uniku tal-kontrolli u t-trattamenti [1]:
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μ iÄj ¼
fejn:

ln X j Ä ln X i
ðjumÄ1 Þ
tj Ä ti

[1],

μi-j

hija r-rata medja speċifika ta' tkabbir minn ħin i sa j;

Xi

hija l-bijomassa fil-ħin i;

Xj

hija l-bijomassa fil-ħin j;

Għal kull grupp ta' trattament u kull grupp ta' kontroll, ikkalkola valur
medju għar-rata ta' tkabbir flimkien mal-istimi tal-varjanza.
49. Ikkalkola r-rata ta' tkabbir speċifika medja matul id-durata kollha tat-test
(normalment 0-3 ijiem), permezz tal-bijomassa inokulata nominalment
bħala l-valur tal-bidu iktar minn valur tal-bidu mkejjel, peress li b'dan ilmod, normalment tinkiseb iktar preċiżjoni. Jekk it-tagħmir użat għall-kejl
tal-bijomassa jippermetti determinazzjoni preċiża biżżejjed tal-bijomassa talinokulu (eż. citometru tal-fluss) allura tista' tintuża l-konċentrazzjoni talbijomassa inizjali mkejla. Ivvaluta wkoll ir-rata ta' tkabbir skont is-sezzjoni,
ikkalkolata bħala r-rati ta' tkabbir speċifiċi għal kull jum matul il-kors tattest (0-1, 1-2 u 2-3 jiem) u eżamina jekk ir-rata ta' tkabbir tal-kontroll tibqax
kostanti (ara l-kriterji tal-validità, paragrafu 11). Rata ta' tkabbir speċifika
sinifikament inqas fl-ewwel jum mir-rata ta' tkabbir speċifika medja totali
tista' tindika fażi latenti. Filwaqt li fażi latenti tista' titnaqqas u prattikament
tiġi eliminata f'kulturi tal-kontroll bi propagazzjoni xierqa tal-prekultura, fażi
latenti f'kulturi esposti tista' tindika rkupru wara stress tossiku inizjali jew
tnaqqis fl-espożizzjoni minħabba telf ta' sustanza kimika tat-test (inkluż
sorbiment fil-bijomassa algali) wara l-espożizzjoni inizjali. Għalhekk irrata ta' tkabbir skont is-sezzjoni tista' tiġi vvalutata sabiex jiġu evalwati leffetti tas-sustanza kimika tat-test li jseħħu fil-perjodu ta' espożizzjoni.
Differenzi sostanzjali bejn ir-rata ta' tkabbir skont is-sezzjoni u r-rata ta'
tkabbir medja jindikaw devjazzjoni minn tkabbir esponenzjali kostanti u li
hija ggarantita eżaminazzjoni mill-qrib tal-kurvi ta' tkabbir.
50. Ikkalkola l-inibizzjoni perċentwali tar-rata ta' tkabbir għal kull replikat ta'
trattament mill-ekwazzjoni [2]:

%I r ¼

μC Ä μT
Ü 100
μC

[2],

fejn:
%Ir

= inibizzjoni perċentwali fir-rata ta' tkabbir speċifika medja;

μC

= valur medju għal rata medja ta' tkabbir speċifiku (μ) fil-grupp ta'
kontroll;

μT

= rata medja ta' tkabbir speċifiku għar-replika ta' trattament;

51. Meta biex jitħejjew is-soluzzjonijiet tat-test jintużaw solventi, għandhom
jintużaw il-kontrolli bis-solventi u mhux ili l-kontrolli bla solventi filkalkolu ta' inibizzjoni perċentwali.
Rendiment
52. Ir-rendiment huwa kkalkolat bħala l-bijomassa fi tmiem it-test li minnha
titnaqqas il-bijomassa tal-bidu għal kull reċipjent uniku ta' kontrolli u trat
tamenti. Għal kull konċentrazzjoni tat-test u ta' kontroll, ikkalkola valur
medju għar-rendiment flimkien mal-istimi tal-varjanza. Il-persentaġġ ta'
inibizzjoni fil-prodott (%Iy) jista' jiġi kkalkulat għal kull replika ta' tratta
ment kif ġej:
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%I y ¼

ðY c Ä Y T Þ
Ü 100
Yc

[3]

fejn:

% Iy = inibizzjoni perċentwali tar-rendiment;

YC

= valur medju għall-prodott fil-grupp ta' kontroll;

YT

= valur għall-prodott għar-replika ta' trattament.

Ipplottjar tal-kurva konċentrazzjoni rispons
53. Ipplottja l-perċentwali tal-inibizzjoni mal-logaritma tal-konċentrazzjoni tassustanza kimika tat-test u eżamina l-plott bir-reqqa, filwaqt li tinjora
kwalunkwe tali punt ta' dejta li ġie individwat bħala outlier fl-ewwel fażi.
Għaddi linja ċara mill-punti ta' dejta b'għajnejk jew b'interpolazzjoni bilkompjuter biex tieħu idea tar-relazzjoni bejn il-konċentrazzjoni u r-rispons, u
mbagħad kompli b'metodu iktar iddettaljat, idealment metodu statistiku
kompjuterizzat. Skont l-użu intiż tad-dejta, il-kwalità (preċiżjoni) u lammont ta' dejta, kif ukoll id-disponibblità ta' għodda ta' analiżi tad-dejta,
jista' jiġi deċiż (u xi drabi ġġustifikat sew) li titwaqqaf l-analiżi tad-dejta
f'dan l-istadju u sempliċement jinqraw il-figuri prinċipali EC50 u EC10
(u/jew EC20) mill-kurva mdaħħla fuq l-għajn (ara wkoll it-taqsima ta'
hawn taħt fuq effetti stimulatorji). Raġunijiet validi biex ma jintużax metodu
statistiku jistgħu jinkludu:

— Id-dejta mhijiex xierqa għal metodi kompjuterizzati biex jipproduċu xi
riżultat affidabbli ieħor apparti dawk li jistgħu jinkisbu b'ġudizzju espert
— f'tali sitwazzjonijiet xi programmi tal-kompjuter jistgħu anki jonqsu
milli jipproduċu soluzzjoni affidabbli (ir-rikorrenzi jaf ma jaqblux, eċċ.)

— Ir-risponsi għal tkabbir stimulatorju ma jistgħux jiġu indirizzati b'mod
adegwat permezz tal-programmi tal-kompjuter disponibbli (ara hawn
taħt).

Proċeduri statistiċi
54. L-għan huwa li tinkiseb relazzjoni bejn il-konċentrazzjoni u r-rispons b'ana
liżi tar-rigressjoni. Huwa possibbli li tintuża rigressjoni lineari ppeżata wara
li tkun twettqet trasformazzjoni linearizzanti tad-dejta dwar ir-rispons —
pereżempju f'unitajiet probit jew logit jew Weibull (8), iżda proċeduri ta'
rigressjoni mhux lineari huma tekniki ppreferuti li jimmaniġġjaw aħjar irre
golaritajiet inevitabbli ta' dejta u devjazzjonijiet minn distribuzzjonijiet bla
intoppi. Meta jkunu viċin inibizzjoni żero jew totali, tali irregolaritajiet
jistgħu jitkabbru bit-trasformazzjoni, u dan jinterferixxi mal-analiżi (8). Ta'
min jinnota li metodi standard ta' analiżi bl-użu ta' trasformati ta' probit,
logit jew Weibull huma maħsuba għall-użu f'dejta kwantali (eż. mortalità
jew sopravivenza), u jridu jiġu mmodifikati biex jakkomodaw id-dejta dwar
it-tkabbir jew il-bijomassa. Proċeduri speċifiċi għad-determinazzjoni ta'
valuri ECx minn dejta kontinwa jistgħu jinstabu f'(9), (10), u (11). L-użu
ta' analiżi tar-rigressjoni mhux lineari huwa ddettaljat iktar fl-Appendiċi 5.

55. Għal kull varjabbli ta' rispons li jiġi analizzat, għandha tintuża r-relazzjoni
konċentrazzjoni-rispons biex jiġu kkalkulati l-estimi ta' punti ta' valuri ECx.
Fejn ikun possibbli, għandhom jiġu stmati l-limiti ta' kunfidenza ta' 95 %
għal kull stima. Kemm toqgħod tajjeb id-dejta dwar ir-rispons għall-mudell
ta' rigressjoni għandu jiġi vvalutat grafikament jew statistikament. L-analiżi
tar-rigressjoni għandha ssir permezz ta' risponsi tar-repliki individwali, mhux
il-medji tal-grupp ta' trattament. Jekk, madankollu, ma jkunx faċli li tintuża
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kurva mhux lineari huwa diffiċli jew ma jirnexxiex minħabba dispersjoni
kbira wisq fid-dejta, il-problema tista' tiġi evitata billi ssir ir-rigressjoni fuq
il-medji tal-grupp bħala mod prattiku ta' tnaqqis fl-influwenza ta' outliers
suspettati. L-użu ta' din l-għażla għandu jiġi identifikat fir-rapport tat-test
bħala devjazzjoni mill-proċedura normali peress li l-interpolazzjoni ta' kurva
b'repliki individwali ma pproduċietx riżultat tajjeb.

56. Stimi EC50 u limiti ta' kunfidenza jistgħu wkoll jiġi miksuba bl-użu ta'
interpolazzjoni lineari b'sekwenza ta' istruzzjonijiet inizjali (13), jekk ilmudelli/metodi ta' regressjoni aċċessibli m'humiex xierqa għad-data.

57. Għal stima tal-LOEC u, għalhekk, l-NOEC, għal effetti tas-sustanza kimika
tat-test fuq ir-rata ta' tkabbir, huwa meħtieġ li jitqabblu l-medji tat-trattament
permezz ta' analiżi tat-tekniki ta' varjanza (ANOVA). Imbagħad il-medja
għal kull konċentrazzjoni għandha titqabbel mal-medja tal-kontroll permezz
ta' tqabbil multiplu xieraq jew test tat-tendenza. It-test ta' Dunnett jew
Williams jista' jkun siewi (12)(14)(15)(16)(17). Huwa meħtieġ li jiġi
vvalutat jekk treġġix is-suppożizzjoni tal-omoġeneità ta' varjanza ta'
ANOVA. Din il-valutazzjoni tista' titwettaq grafikament jew b'test formali
(17). Testijiet xierqa huma Levene jew Bartlett. Jekk is-suppożizzjoni ta'
omoġeneità tal-varjanzi ma tkunx issodisfata, din kultant tista' tiġi kkoreġuta
bi trasformazzjoni logaritmika tad-dejta. Jekk l-eteroġeneità tal-varjanza hija
estrema u ma tistax tiġi kkoreġuta bi trasformazzjoni, għandha tiġi kkunsi
drata analiżi b'metodi bħat-test ta' tendenza rigressiva ta' Jonckheere. Fi (11)
tista' tinstab gwida addizzjonali dwar id-determinazzjoni tal-NOEC.

58. Żviluppi xjentifiċi riċenti wasslu għal rakkomandazzjoni biex jiġi abban
dunat il-kunċett tal-NOEC u minflok jinbidel bi stimi ECx ta' punti bbażati
fuq regressjoni. Valur xieraq għal x ma ġiex stabbilit għal dan it-test algali.
Sfera ta' 10 sa 20 % tidher li hija xierqa (tiddependi fuq il-varjabbli ta'
rispons magħżul), u preferibbilment kemm l-EC10 u EC20 għandhom jiġu
rrappurtati.

Stimulazzjoni tat-tkabbir
59. Xi drabi hija osservata stimulazzjoni tat-tkabbir (inibizzjoni negattiva) f'kon
ċentrazzjonijiet baxxi. Dan jista' jirriżulta minn ormeżi (“stimulazzjoni
tossika”) jew miż-żieda ta' fatturi ta' tkabbir ta' stimulazzjoni bil-materjal
tat-test sal-midjum minimu użat. Ta' min jinnota li ż-żieda ta' nutrijenti
inorganiċi ma għandu jkollha ebda effett dirett peress li l-midjum tat-test
għandu jżomm eċċess ta' nutrijenti matul it-test. Stimulazzjoni f'doża baxxa
tista' ġeneralment tiġi injorata f'kalkulazzjonijiet EC50 sakemm ma tkunx
estrema. Madankollu, jekk hija estrema, jew valur ECx għal x baxxa għandu
jiġi kkalkulat, proċeduri speċjali jistgħu ikunu meħtieġa. Jekk ikun possibbli
għandu jiġi evitat tħassir ta' risponsi stimulatorji mill-analiżi tad-dejta, u jekk
is-softwer li jadatta l-kurva ma jistax jaċċetta stimulazzjoni minuri, tista'
tintuża interpolazzjoni lineari b'bootstrapping. Jekk l-istimulazzjoni tkun
estrema, jista' jiġi kkunsidrat l-użu tal-mudell tal-ormesi (18).

Inibizzjoni tat-tkabbir mhux tossiku
60. Materjali tal-ittestjar li jassorbu d-dawl jistgħu jagħtu lok għal tnaqqis firrata ta' tkabbir peress li d-dellijiet inaqqsu l-ammont ta' dawl disponibbli.
Tali tipi fiżiċi ta' effetti għandhom jiġu sseparati minn effetti tossiċi billi jiġu
mmodifikati l-kundizzjonijiet tat-test u dawn tal-aħħar għandhom jiġu rrap
portati b'mod separat. Fi (2) u (3) tista' tinstab gwida.

RAPPORT TAL-ITTESTJAR
61. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi dan li ġej:
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Sustanza kimika tat-test:
— natura fiżika u proprjetajiet fiżiċi u kimiċi rilevanti, inkluż il-limitu tassolubbiltà fl-ilma;
— dejta ta' identifikazzjoni tas-sustanzi kimiċi (eż. Numru CAS), inkluża lpurità (impuritajiet).
Speċijiet tat-test:
— ir-razza, il-fornitur jew is-sors u l-kundizzjonijiet tal-kulturi użati.
Kundizzjonijiet tat-test:
— id-data tal-bidu tal-ittestjar u d-durata tiegħu;
— deskrizzjoni tad-disinn tal-ittestjar, reċipjenti tat-test, volumi tal-kultura,
densità tal-bijomassa fil-bidu tat-test;
— il-komposizzjoni tal-midjum;
— il-konċentrazzjoni tat-test u r-repliki (eż. numru ta' repliki, numru ta'
konċentrazzjonijiet tat-test u l-progress ġeometriku użat);
— deskrizzjoni tal-preparazzjoni tas-soluzzjonijiet tat-test, inkluż l-użu ta'
solventi eċċ.
— apparat tal-kulturi;
— l-intensità u l-kwalità tad-dawl (sors, omoġenità);
— it-temperatura;
— konċentrazzjonijiet ittestjati: il-konċentrazzjonijiet tat-test nominali u
kwalunkwe riżultat tal-analiżijiet biex tiġi ddeterminata l-konċentrazzjoni
tas-sustanza kimika tat-test fir-reċipjenti tat-test. Għandha tiġi rrapportata
l-effiċjenza fl-irkupru tal-metodu u l-limitu tal-kwantifikazzjoni filmatriċi tal-ittestjar;
— id-devjazzjonijiet kollha minn dan il-metodu ta' ttestjar;
— il-metodu għad-determinazzjoni tal-bijomassa u l-evidenza tal-korrelaz
zjoni bejn il-parametru mkejjel u l-piż xott;
Riżultati:
— valuri tal-pH fil-bidu u fi tmiem it-test fit-trattamenti kollha;
— il-bijomassa għal kull flask f'kull punt ta' kejl u l-metodu għall-kejl talbijomassa;
— kurvi ta' tkabbir (plott tal-bijomassa mal-ħin);
— il-varjabbli ta' rispons ikkalkolati għal kull replikat tat-trattament, bilvaluri medji u l-koeffiċjenti ta' varjazzjoni għar-repliki;
— preżentazzjoni grafika tar-relazzjoni bejn il-l-konċentrazzjoni u l-effett;
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— stimi ta' tossiċità varjabbli ta' rispons eż. EC50, EC10, EC20 u intervalli
ta' kunfidenza assoċjati. Jekk ikkalkolati, LOEC u NOEC u l-metodi
statistiċi użati għad-determinazzjoni tagħhom;

— jekk tintuża ANOVA, id-daqs tal-effett li jista' jiġi skopert (eż. id-diffe
renza l-inqas sinifikanti);

— kwalunkwe stimulazzjoni ta' tkabbir misjuba fi kwalunkwe trattament;

— kwalunkwe effett ieħor osservat, eż. bidliet morfoloġiċi tal-alga;

— diskussjoni tar-riżultati, inkluż kwalunkwe influwenza fuq l-eżitu tat-test
li tirriżulta mid-devjazzjonijiet minn dan il-metodu ta' ttestjar.
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Appendiċi 1
Definizzjonijiet
Id-definizzjonijiet u l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin jintużaw għall-finijiet ta' dan ilmetodu ta' ttestjar:
Il-bijomassa hija l-piż xott tal-materja ħajja preżenti f'popolazzjoni espressa
f'termini ta' volum partikolari; eż. mg soluzzjoni ta' algi/litri. Ġeneralment il“bijomassa” hija ddefinita bħala l-massa, iżda f'dan it-test, din il-kelma tintuża
biex tirreferi għall-massa skont il-volum. Barra minn hekk f'dan it-test, is-surro
gati għall-bijomassa, bħall-għadd taċ-ċelloli, il-fluworexxenza, eċċ. ġeneralment
jitkejlu u l-użu tat-terminu “bijomassa” għalhekk jirreferi wkoll għal dawn ilmiżuri surrogati.
Sustanza kimika tfisser sustanza jew taħlita
Koeffiċjent ta' varjazzjoni hija miżura mingħajr dimensjoni tal-varjabbiltà ta'
parametru, iddefinit bħala l-proporzjon tad-devjazzjoni standard mill-medja. Dan
jista' jiġi wkoll espress bħala valur perċentwali. Il-koeffiċjent medju ta' varjaz
zjoni ta' rata ta' tkabbir speċifika medja fil-kulturi ta' kontroll tar-replikat għandu
jiġi kkontrollat kif ġej:
1. Ikkalkola % CV tar-rata ta' tkabbir speċifika medja mir-rati ta' tkabbir
kuljum/skont is-sezzjoni għar-replikat rispettiv;
2. Ikkalkola l-valur medju mill-valuri kollha kkalkolati skont il-punt 1 biex
tikseb il-koeffiċjenti medju tal-varjazzjoni tar-rata tkabbir ta' kuljum/skont
is-sezzjoni fil-kulturi ta' kontroll tar-repliki.
ECx hija l-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test maħlula fil-midjum tat-test
li tirriżulta fi tnaqqis ta' x % (eż. 50 %) fit-tkabbir tal-organiżmu tal-ittestjar
f'perjodu ta' espożizzjoni ddikjarat (li għandu jissemma b'mod espliċitu jekk
ikun hemm devjazzjoni mid-durata tat-test kollu jew normali). Sabiex issir deno
tazzjoni li ma hijiex ambigwa ta' valur ta' EC li jidderiva mir-rata ta' tkabbir jew
prodott, is-simbolu “ErC” huwa użat għar-rata ta' tkabbir u “EyC” huwa użat
għall-prodott.
Midjum ta' tkabbir huwa l-midjum tal-kultura sintetiku komplut li fih tikber lalga tat-test meta tiġi esposta għas-sustanza kimika tat-test. Normalment issustanza kimika tat-test tinħall fil-midjum tat-test.
Rata ta' tkabbir (rata ta' tkabbir speċifika medja) hija ż-żieda logaritmika filbijomassa matul il-perjodu ta' espożizzjoni.
Il-Konċentrazzjoni bl-Inqas Effett Osservat (LOEC) hija l-inqas konċentraz
zjoni ttestjata li fiha s-sustanza kimika hija osservata li jkollha effett ta' tnaqqis
statistikament sinifikanti fuq it-tkabbir (b'p < 0,05) meta mqabbla mal-kontroll,
f'ħin ta' espożizzjoni partikolari. Madankollu, il-konċentrazzjonijiet tat-test kollha
ogħla mil-LOEC għandu jkollhom effett dannuż ugwali jew ikbar minn dawk
osservati fl-LOEC. Meta dawn iż-żewġ kundizzjonijiet ma jkunux jistgħu jiġu
ssodisfati, għandha tingħata spjegazzjoni sħiħa dwar kif intgħażlet l-LOEC (u
għalhekk l-NOEC).
Il-Konċentrazzjoni Bla Effett Osservat (NOEC) hija l-konċentrazzjoni tat-test
eżatt taħt l-LOEC.
Il-varjabbli ta' rispons huwa varjabbli għall-istima tat-tossiċità derivata minn
parametri mkejla li jiddeskrivu l-bijomassa minn metodi differenti ta' kalkolu.
Għal dan il-metodu ta' ttestjar, ir-rati ta' tkabbir u r-rendiment huma varjabbli ta'
rispons derivati mill-bijomassa ta' kejl direttament jew kwalunkwe wieħed missurrogati msemmija.
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Rata ta' tkabbir speċifika hija varjabbli ta' rispons iddefinit bħala l-kwozjent
tad-differenza tal-logaritmi naturali ta' parametru ta' osservazzjoni (f'dan ilmetodu ta' ttestjar, il-bijomassa) u l-perjodu ta' żmien rispettiv.
Sustanza kimika tat-test tfisser kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata
permezz ta' dan il-metodu ta' ttestjar.
Rendiment huwa l-valur ta' varjabbli tal-kejl fi tmiem il-perjodu ta' espożizzjoni
neqes il-valur tal-varjabbli tal-kejl fil-bidu tal-perjodu ta' espożizzjoni biex tiġi
espressa ż-żieda fil-bijomassa matul it-test.
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Appendiċi 2
Razez murija li huma xierqa għat-test
Alga ħadra
Pseudokirchneriella subcapitata (li qabel kienet magħrufa bħala Selenastrum
capricornutum), ATCC 22662, CCAP 278/4, 61.81 SAG
Desmodesmus subspicatus (li qabel kienet magħrufa bħala Scenedesmus subspi
catus), 86.81 SAG
Dijatomi
Navicula pelliculosa, UTEX 664
Ċjanobatterji
Anabaena flos-aquae, UTEX 1444, ATCC 29413, CCAP 1403/13A
Synechococcus leopoliensis, UTEX 625, CCAP 1405/1
Sorsi ta' Razez
Ir-razez rakkomandati huma disponibbli f'kulturi unialgali mill-kollezzjonijiet li
ġejjin (f'ordni alfabetiku):
ATCC: American Type Culture Collection
10801 University Boulevard
Manassas, Virginia 20110-2209
USA
CCAP, Culture Collection of Algae and Protozoa
Institute of Freshwater Ecology,
Windermere Laboratory
Far Sawrey, Amblerside
Cumbria LA22 0LP
UK
SAG: Collection of Algal Cultures
Inst. Plant Physiology
University of Göttingen
Nickolausberger Weg 18
37073 Göttingen
GERMANY
UTEX Culture Collection of Algae
Section of Molecular, Cellular and Developmental Biology
School of Biological Sciences
the University of Texas at Austin
Austin, Texas 78712
USA.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1081
▼M6
Dehra u karatteristiċi tal-ispeċijiet rakkomandati

Dehra

Qies (T × W) μm
Volum ta' ċelloli (μm (3)/ċellola)
Piż xott taċ-ċelloli (mg/ċellola)
Rata ta' tkabbir (3) (jum– 1)

P. subcapitata

D. subspicatus

N. pelliculosa

A. flos-aquae

S. leopoliensis

Ċelloli uniċi
mgħawġin u
milwijin

Ċelloli ovali filbiċċa l-kbira uniċi

Vireg

Ktajjen ta'
ċelloli ovali

Vireg

8-14 × 2-3

7-15 × 3-12

7,1 × 3,7

4,5 × 3

6 × 1

40-60 (1)

60-80 (1)

40-50 (1)

30-40 (1)

2,5 (2)

2-3 × 10–
1,5 -1,7

8

3-4 × 10–
1,2-1,5

8

3-4 × 10–

8

1-2 × 10–8

1,4

(1) Imkejla b'kontatur tal-partiċelli elettroniku
(2) Ikkalkolata mill-qies
(3) Rata ta' tkabbir osservata l-aktar ta' spiss f'midjum OECD f'intensità ta' dawl ta'madwar 70 μE m–

Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi dwar il-Kulturi u l-Immaniġġar tal-Ispeċijiet
tal-Ittestjar Rakkomandati
Pseudokirchneriella subcapitata u Desmodesmus subspicatus
Ġeneralment faċli żżomm dawn l-algi ħodor f'diversi midjums ta' kulturi. Infor
mazzjoni dwar midjums xierqa hija disponibbli mill-kollezzjonijiet ta' kulturi. Iċċelloli ġeneralment huma solitarji, u l-kejliet tad-densità taċ-ċelloli jistgħu jsiru
faċilment permezz ta' kontatur tal-frak elettroniku jew mikroskopju.

Anabaena flos-aquae
Jistgħu jintużaw diversi midjums ta' tkabbir biex tinżamm kultura ewlenija. Huwa
partikolarment importanti li jiġi evitat milli l-kultura tal-lott tgħaddi l-fażi ta'
tkabbir taz-zokk meta tiġġedded, l-irkupru huwa diffiċli f'dan il-punt.

Anabaena flos-aquae tiżvilupppa aggregati ta' ktajjen ta' ċelloli mbejta. Id-daqs ta'
dawn l-aggregati jista' jvarja skont il-kundizzjonijiet tal-kulturi. Jaf ikun meħtieġ
li dawn l-aggregati jitqassmu meta l-għadd tal-mikroskopju jew kontatur tal-frak
elettroniku jintuża għad-determinazzjoni tal-bijomassa.

Is-sonikazzjoni tas-sottokampjuni tista' tintuża biex jinkisru l-ktajjen biex
titnaqqas il-varjabbiltà tal-għadd. Sonikazzjoni itwal milli meħtieġ sabiex jinkisru
l-ktajjen f'tulijiet iqsar tista' teqred iċ-ċelloli. L-intensità u d-durata tas-sonikaz
zjoni għandhom ikunu l-istess għal kull trattament.

Għodd biżżejjed oqsma fuq l-emoċitometru (tal-inqas 400 ċellola) biex tgħin
tikkumpensa għall-varjabbiltà. Dan sejjer itejjeb l-affidabbiltà tad-determinazzjo
nijiet tad-densità mikroskopika.

Jista' jintuża kontatur elettroniku tal-partiċelli għad-determinazzjoni tal-volum ta'
ċelloli totali ta' Anabaena wara t-tkissir tal-ktajjen taċ-ċelloli b'sonifikazzjoni
b'attenzjoni. L-enerġija ta' sonifikazzjoni għandha tiġi aġġustata biex jiġi evitat
it-txifkil taċ-ċelloli.

Uża mikser b'vortiċi jew metodu xieraq simili biex tiżgura li s-sospensjoni talalga użata biex tinokula r-reċipjenti tat-test titħallat sew u tkun omoġenja.

2-3 × 10–

1,1-1,4

2

s

– 1

u 21 °C

2,0-2,4

9
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Ir-reċipjenti tat-test għandhom jitqiegħdu fuq mejda b'mikser orbitali jew reċi
prokat b'madwar 150 rivoluzzjoni fil-minuta. Inkella, jistgħu jiġu aġitati b'mod
intermittenti biex titnaqqas it-tendenza ta' Anabaena li tifforma ċapep. Jekk ikun
hemm ċapep, għandha tingħata attenzjoni biex jintlaħqu kampjuni rappreżentat
tivi għall-kejliet tal-bijomassa. Jaf tkun hemm bżonn ta' aġitazzjoni qawwija
qabel il-kampjunar biex jiġu diżintegrati ċ-ċapep ta' alga.
Synechococcus leopoliensis
Jistgħu jintużaw diversi midjums ta' tkabbir biex tinżamm kultura ewlenija.
Informazzjoni dwar midjums xierqa hija disponibbli mill-kollezzjonijiet ta'
kulturi.
Synechococcus leopoliensis tikber bħala ċelloli f'forma ta' vireg solitarji. Iċċelloli huma żgħar ħafna, u dan jikkomplika l-użu ta' għadd mikroskopiku
għall-kejliet tal-bijomassa. Kontaturi elettroniċi tal-partiċelli mgħammra għallgħadd ta' partiċelli sa daqs ta' madwar 1 μm huma siewja. Kejliet fluworometriċi
in vitro huma applikabbli wkoll.
Navicula pelliculosa
Jistgħu jintużaw diversi midjums ta' tkabbir biex tinżamm kultura ewlenija.
Informazzjoni dwar midjums xierqa hija disponibbli mill-kollezzjonijiet ta'
kulturi. Kun af li f'dan il-midjum huwa meħtieġ is-silikat.
Navicula pelliculosa tista' tifforma aggregati f'ċerti kundizzjonijiet ta' tkabbir.
Minħabba l-produzzjoni ta' lipidi, iċ-ċelloli algali għandhom it-tendenza li kultant
jakkumulaw fir-rita tal-wiċċ. F'ċerti ċirkostanzi jridu jittieħdu miżuri speċjali
meta jittieħdu sottokampjuni għad-determinazzjoni tal-bijomassa sabiex jinkisbu
kampjuni rappreżentattivi. Jaf ikun meħtieġ tħawwid bis-saħħa, eż. permezz ta'
mikser b'vortiċi.
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Appendiċi 3
Idjums tat-tkabbir
Jista' jintuża wieħed miż-żewġ midjums tat-tkabbir li ġejjin:
— Midjum tal-OECD: Midjum oriġinali tat-TG 201 tal-OECD, skont l-ISO 8692
ukoll
— US. AAP tal-midjum tal-EPA, skont l-ASTM ukoll.
Meta jiġu ppreparati dawn il-midjums, għandhom jintużaw sustanzi kimiċi ta'
reaġent jew grad analitiku u ilma dejonizzat.
Kompożizzjonijiet tal-midjum AAP (US. EPA) u l-midjum OECD TG 201.
AAP

Komponent

OECD

mg/l

mM

mg/l

mM

NaHCO3

15,0

0,179

50,0

0,595

NaNO3

25,5

0,300
15,0

0,280

NH4Cl
MgCl2 · 6(H2O)

12,16

0,0598

12,0

0,0590

CaCl2 · 2(H2O)

4,41

0,0300

18,0

0,122

MgSO4 · 7(H2O)

14,6

0,0592

15,0

0,0609

K2HPO4

1,044

0,00599
1,60

0,00919

KH2PO4
FeCl3 · 6(H2O)

0,160

0,000591

0,0640

0,000237

Na2EDTA · 2(H2O)

0,300

0,000806

0,100

0,000269*

H3BO3

0,186

0,00300

0,185

0,00299

MnCl2 · 4(H2O)

0,415

0,00201

0,415

0,00210

ZnCl2

0,00327

0,000024

0,00300

0,0000220

CoCl2 · 6(H2O)

0,00143

0,000006

0,00150

0,00000630

Na2MoO4 · 2(H2O)

0,00726

0,000030

0,00700

0,0000289

CuCl2 · 2(H2O)

0,000012

0,00000007

0,00001

0,00000006

pH

7,5

8,1

Il-proporzjon ta' molari ta' EDTA mal-ħadid taqbeż bi ftit l-unità. Dan jevita lpreċipitazzjoni tal-ħadid u fl-istess ħin, il-kelazzjoni ta' jonji tal-metall tqil tiġi
minimizzata.
Fit-test bid-dijatomu Navicula pelliculosa, iż-żewġ midja jridu jkunu supplimen
tati b'Na2SiO3 · 9H20 sabiex tinkiseb konċentrazzjoni ta' 1,4 mg Si/l.
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Il-pH tal-midjum jinkiseb f'ekwilibriju bejn is-sistema ta' karbonat tas-sistema talmidjum u l-pressjoni parzjali tas-CO2 fl-arja atmosferika. Relazzjoni approssimat
tiva bejn il-pH f'25 °C u l-konċentrazzjoni ta' bikarbonanat molari hija:
pHeq = 11,30 + log[HCO3]
B'15 mg NaHCO3/l, pHeq = 7,5 (midjum tal-EPA tal-Istati Uniti) u b'50 mg
NaHCO3/l, pHeq = 8,1 (midjum ta' OECD).
Kompożizzjoni tal-elementi tal-midjums tat-test

AAP

OECD

mg/l

mg/l

C

2,144

7,148

N

4,202

3,927

P

0,186

0,285

K

0,469

0,459

Na

11,044

13,704

Ca

1,202

4,905

Mg

2,909

2,913

Fe

0,033

0,017

Mn

0,115

0,115

Element

Preparazzjoni tal-midjum OECD

Nutrijent

Konċentrazzjoni fis-soluzzjoni ewlenija

Soluzzjoni ewlenija 1:
makro nutrijenti
NH4Cl

1,5 g/l

MgCl2 · 6H2O

1,2 g/l

CaCl2 · 2H2O

1,8 g/l

MgSO4 · 7H2O

1,5 g/l

KH2PO4

0,16 g/l

Soluzzjoni ewlenija 2:
ħadid
FeCl3 · 6H2O

64 mg/l

Na2EDTA · 2H2O

100 mg/l

Soluzzjoni ewlenija 3:
elementi tat-traċċi
H3BO3

185 mg/l

MnCl2 · 4H2O

415 mg/l

ZnCl2

3 mg/l
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Nutrijent

Konċentrazzjoni fis-soluzzjoni ewlenija

CoCl2 · 6H2O

1,5 mg/l

CuCl2 · 2H2O

0,01 mg/l

Na2MoO4 · 2H2O

7 mg/l

Soluzzjoni ewlenija 4:
bikarbonat

NaHCO3

50 g/l

Na2SiO3 · 9H20

Sterilizza s-soluzzjoni ewlenija b'filtrazzjoni tal-membrana (dijametru medju talpori ta' 0,2 μm) jew b'awtoklavazzjoni (120 °C, 15 min). Aħżen is-soluzzjonijiet
fid-dlam f'4 °C.
Tagħmilx awtoklavazzjoni tas-soluzzjonijiet ewlenin 2 u 4, iżda sterilizzahom
b'filtrazzjoni tal-membrana.
Ipprepara midjum tat-tkabbir billi żżid volum xieraq tas-soluzzjonijiet elwenin 14 mal-ilma:
Żid 500 ml ilma sterelizzat:
10 ml soluzzjoni ewlenija 1
1 ml soluzzjoni ewlenija 2
1 ml soluzzjoni ewlenija 3
1 ml soluzzjoni ewlenija 4
Żid sakemm isiru 1 000 ml bl-ilma sterilizzat.
Ħalli biżżejjed ħin biex tekwilibrija l-midjum mas-CO2 atmosferiku, jekk ikun
meħtieġ billi ddaħħal bżieżaq tal-arja sterili u ffiltrati għal xi sigħat.
Preparazzjoni tal-midjum EPA tal-Istat Uniti
1.

Żid 1 ml ta' kull soluzzjoni ewlenija f'2.1-2.7 għal madwar 900 ml ta' ilma
dejonizzat jew distillat u mbagħad ħallat sa litru (1).

2.

Is-soluzzjonijiet ewlenin tal-makronutrijenti jiġu prodotti billi jinħallu dawn
li ġejjin f'500 ml ta' ilma dejonizzat jew distillat. Ir-reaġenti 2.1, 2.2, 2.3, u
2.4 jistgħu jiġu kkombinati f'soluzzjoni ewlenija waħda.

2.1

NaNO3

2.2

MgCl2 · 6H2O

6,082 g.

2.3

CaCl2 · 2H2O

2,205 g.

2.4

Soluzzjoni Ewlenija tal-Mikronutrijenti (ara 3).

2.5

MgSO4 · 7H2O

7,350 g.

2.6

K2HPO4

0,522 g.

2.7

NaHCO3

7,500 g.

2.8

Na2SiO3 · 9H2O

12,750 g.

Ara n-Nota 1
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Nota 1: Uża għal speċijiet tat-test tad-dijatoma biss. Tista' tiżdied diretta
ment (202,4 mg) jew permezz ta' soluzzjoni ewlenija biex tingħata konċen
trazzjoni ta' 20 mg/l Si fil-midjum.
3.

Is-soluzzjoni ewlenija tal-mikronutrijenti tiġi prodotta billi jinħallu dawn li
ġejjin f'500 ml ta' ilma dejonizzat jew distillat:

3.1

H3BO3

3.2

MnCl2 · 4H2O

3.3

ZnCl2

3.4

FeCl3 · 6H2O

79,880 mg.

3.5

CoCl2·6H2O

0,714 mg.

3.6

Na2MoO4 · 2H2O

3,630 mg.

3.7

CuCl2 · 2H2O

0,006 mg.

3.8

Na2EDTA · 2H2O

92,760 mg.
207,690 mg.
1,635 mg.

150,000 mg. [Disodium (Ethylenedinitrilo)
tetraacetate].

3.9

Na2SeO4 · 5H2O

0,005 mg Ara n-Nota 2.

Nota 2: Uża biss f'midjum għall-kulturi ewlenin tal-ispeċijiet ta' dijatomi.
4.

Aġġusta l-pH għal 7,5 ± 0,1 b'0,1 N jew 1,0 N NaOH jew HCl.

5.

Iffiltra l-midjums f'kontenitur sterili jew permezz ta' filtru tal-membrana ta'
0,22 μm jekk ser jintuża kontatur tal-partiċelli jew filtru ta' 0,45 μm jekk
mhux ser jintuża kontatur tal-partiċelli.

6.

Aħżen il-midjum fid-dlam f'madwar 4 °C sakemm jintuża.
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Appendiċi 4
Eżempju ta' proċedura għall-kulturi tal-algi
Osservazzjonijiet ġenerali
Il-fini tal-kulturi abbażi tal-proċedura li ġejja huwa li jinkisbu kulturi algali għattestijiet tat-tossiċità.
Uża metodi xierqa biex tiżgura li l-kulturi algali mhumiex infettati b'batterji. Ilkulturi akseniċi jistgħu jkunu rakkomandabbli iżda għandhom jiġu stabbiliti u
użati kulturi unialgali.
L-operazzjonijiet kollha għandhom jitwettqu f'kundizzjonijiet sterili sabiex tiġi
evitata kontaminazzjoni b'batterji u algi oħra.
Tagħmir u materjali
Ara taħt il-metodu ta' ttestjar: Apparat.
Proċeduri għall-kisba ta' kulturi algali
Preparazzjoni tas-soluzzjonijiet tan-nutrijenti (midjums):
Il-melħ kollu tan-nutrijenti tal-midjum huwa ppreparat bħala soluzzjonijiet
ewlenin ikkonċentrati u maħżuna fid-dlam u l-kesħa. Dawn is-soluzzjonijiet
huma sterilizzati b'filtrazzjoni jew b'awtoklavazzjoni.
Il-midjum jitħejja billi jiżdied l-ammont xieraq tas-soluzzjoni ewlenija biex jiġi
sterilizzat l-ilma distillat, filwaqt li tingħata attenzjoni li ma sseħħ ebda infez
zjoni. Għal midjum solidu, jiżdied 0,8 fil-mija ta' agar.
Kultura ewlenija:
Il-kulturi ewlenin huma kulturi algali li huma ttrasferiti b'mod regolari lejn
midjum ġdid biex jaġixxu bħala materjal tat-test inizjali. Jekk il-kulturi ma jintu
żawx b'mod regolari, dawn jitferrxu f'tubi agari mżerżqa. Dawn huma ttrasferiti
lejn midjum ġdid tal-inqas darba kull xahrejn.
Il-kulturi ewlenin jitkabbru fi flasks konikali li fihom l-midjum xieraq (volum ta'
madwar 100 ml). Meta l-algi jkunu inkubati f'20 °C b'illuminazzjoni kontinwa,
huwa meħtieġ trasferiment kull ġimgħa.
Matul it-trasferiment, ammont ta' kultura “qadima” huwa ttrasferit b'pipetti sterili
fi flixkun ta' midjum ġdid, biex b'hekk bl-ispeċijiet li jikbru malajr, il-konċen
trazzjoni inizjali hija madwar 100 darba iżgħar mill-kultura l-qadima.
Ir-rata ta' tkabbir ta' speċi tista' tiġi ddeterminata mill-kurva tat-tkabbir. Jekk dan
ikun magħruf, huwa possibbli li tiġi stmata d-densità li biha għandha tiġi ttras
ferita fil-midjum il-ġdid. Dan għandu jsir qabel ma l-kultura tilħaq il-fażi talmewt.
Prekultura:
Il-prekultura hija maħsuba biex tagħti ammont ta' algi xierqa għall-inokulazzjoni
tal-kulturi tat-test. Il-prekultura hija inkubatur fil-kundizzjonijiet tat-test u użata
meta tkun qiegħda tikber b'mod esponenzjali, normalment wara perjodu ta' inku
bazzjoni ta' 2 sa 4 ijiem. Meta l-kulturi algali jkun fihom ċelloli deformati jew
anormali, dawn għandhom jiġu skartati.
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Appendiċi 5
Analiżi tad-dejta skont ir-rigressjoni nonlineari
Kunsiderazzjonijiet ġenerali
Ir-rispons f'testijiet algali u testijiet tat-tkabbir mikrobjali oħra — tkabbir talbijomassa — huwa min-natura tiegħu varjabbli kontinwu jew metriku — rata
ta' proċess jekk tintuża rata ta' tkabbir u huwa integrali maż-żmien jekk tintgħażel
il-bijomassa. It-tnejn huma referenzjati għar-rispons medju korrispondenti talkontrolli mhux esposti tar-repliki li juru rispons massimu għall-kundizzjonijiet
imposti — b'dawl u temperatura bħala fatturi determinanti prinċipali tat-test
algali. Is-sistema hija distribwita jew omoġenja u l-bijomassa tista' tidher bħala
kontinwazzjoni mingħajr konsiderazzjoni taċ-ċelloli individwali. Id-distribuzzjoni
tal-varjanza tat-tip ta' rispons għal tali sistema hija relatata unikament mal-fatturi
sperimentali (ġeneralment deskritti mil-log-normali jew distribuzzjonijiet normali
tal-iżball). Dan b'kuntrast għar-risponsi tal-bijomassa tipiċi b'dejta kwantali għal
liema t-tolleranza (ġeneralment iddistribwita b'mod binomjali) tal-organiżmi indi
vidwali li ħafna drabi huma supponuti li huma komponent tal-varjanza domi
nanti. Hawnhekk ir-risponsi tal-kontroll huma żero jew fil-livell ta' sfond.

Fis-sitwazzjoni mhux ikkumplikata, ir-rispons normalizzat jew relattiv, r, jonqos
monotonikament minn 1 (l-ebda inibizzjoni) sa 0 (inibizzjoni ta' 100 fil-mija).
Wieħed għandu jinnota li r-risponsi kollha għandhom żball assoċjat magħhom u
li l-inibizzjonijiet negattivi evidenti jistgħu jiġu kkalkolati bħala riżultat ta' żball
każwali biss.

Analiżi ta' rigressjoni
Mudelli
Analiżi ta' regressjoni timmira li tiddeskrivi kwantitattivament il-kurva konċen
trazzjoni-rispons fil-forma ta' funzjoni matematika regressjoni Y = f (C) jew aktar
ta' spiss F(Z) fejn Z = log C. Użata inversament C = f– 1 (Y) tħalli l-kalkolu talfiguri ECx li jinkludi l-EC50, EC10 u EC20, u l-95 % tagħhom ta' limiti ta'
kunfidenza. Diversi forom matematiċi funzjonali sempliċi taw prova li jiddesk
rivu b'suċċess ir-relazzjonijiet bejn il-konċentrazzjoni u r-rispons miksuba fittestijiet tal' inibizzjoni tat-tkabbir tal-alga. Il-funzjonijiet jinkludu eż. l-ekwazzjoni
loġistika, l-ekwazzjoni asimettrika ta' Weibull u l-funzjoni tad-distribuzzjoni
normali tal-log, li huma kollha kurvi ta' sigmoid li asimptotikalment joqorbu
lejn iż-żero għal C → 0 u waħda għall-infinit ta' C →.

L-użu tal-mudelli tal-funzjoni tal-livell limitu kontinwu (eż. il-mudell ta'
Kooijman “għall-inibizzjoni tat-tkabbir tal-popolazzjoni” Kooijman et al. 1996)
ġie propost dan l-aħħar jew alternattiv għall-mudelli asintotiċi. Dan il-mudell
jassumi xejn effetti f'konċentrazzjonijiet taħt ċertu livell, EC0+, li huwa stmat
permezz ta' estrapolazzjoni tar-relazzjoni rispons-konċentrazzjoni biex tinterċetta
l-bażi ta' konċentrazzjoni permezz tal-użu ta' funzjoni kontinwa li ma hijiex
differenzjabbli fil-punt tat-tluq.

Kun af li l-analiżi tista' tkun sempliċi minimizzazzjoni tas-somom tal-kwadri
residwi (jekk tiġi supponuta varjanza kostanti) jew kwadri ppeżati jekk l-etero
ġenità tal-varjanza tiġi kkumpensata.

Proċedura
Il-proċedura tista' tiġi deskritta kif ġej: Agħżel ekwazjoni funzjonali xierqa, Y =
f(C), u adattaha għad-dejta permezz ta' rigressjoni nonlineari. Idealment għandek
tuża l-kejliet minn kull flask individwali iktar milli l-medji tar-repliki, sabiex
testratta kemm jista' jkun informazzjoni mid-dejta. Jekk il-varjanza tkun għolja,
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min-naħa l-oħra, l-esperjenza prattika tissuġġerixxi li l-medji tar-repliki jistgħu
jipprovdu stima matematika iktar robusta li hija inqas influwenzata minn żbalji
sistematiċi fid-dejta, milli b'kull punt ta' dejta individwali miżmum.

Ipplottja l-kurva mdaħħla u d-dejta mkejla u eżamina jekk il-kurva mdaħħla
hijiex xierqa. Analiżi tar-residwi tista' tkun għodda partikolarment utli għal dan
il-għan. Jekk ir-relazzjoni funzjonali magħżula biex jiddaħħal ir-rispons talkonċentrazzjoni ma tiddeskrivix sew il-kurva kollha jew xi parti essenzjali
tagħha, bħar-rispons f'konċentrazzjonijiet baxxi, agħżel opzjoni ta' dħul talkurva oħra — eż. kurva mhux asimettrika bħall-funzjoni ta' Weibul minflok
waħda simettrika. L-inibizzjonijiet negattivi jistgħu jkunu problema, pereżempju
bil-funzjoni tad-distribuzzjoni normali tal-log li bl-istess mod titlob funzjoni tarrigressjoni alternattiva. Mhuwiex rakkomandat li tassenja valur żero jew pożittiv
żgħir għal tali valuri negattivi peress li dan ifixkel id-distribuzzjoni tal-iżball.
Jista' jkun adegwat li jsir dħul ta' kurvi separati fuq partijiet tal-kurva bħall-parti
ta' inibizzjoni baxxa sabiex jiġu stmati figuri EClowx. Ikkalkula mill-ekwazjoni
mdaħħla (permezz ta' “estimazzjoni inversa”, C = f– 1(Y)), stimi karatteristiċi ta'
punt ECx's,u rraporta bħala minimu l-EC50 u wieħed jew żewġ stimi EClow x. Lesperjenza mill-ittestjar prattiku wriet li l-preċiżjoni tat-test algali normalment
tippermetti stima raġonevolment preċiża fil-livell tal-inibizzjoni ta' 10 % jekk
il-punti ta' dejta jkunu suffiċjenti — sakemm ikun hemm stimulazzjoni f'konċen
trazzjonijiet baxxa bħala fattur ta' konfużjoni. Il-preċiżjoni ta' stima EC20 hija ta'
spiss konsiderevolment aħjar minn dik ta' EC10, għaliex l-EC20 huwa ġeneral
ment ippożizzjonat fuq il-parti bejn wieħed u ieħor lineari tal-kurva ċentrali
konċentrazzjoni rispons. Xi drabi huwa diffiċli li ssir interpretazzjoni ta' EC10
minħabba stimulazzjoni ta' tkabbir. Għalhekk, filwaqt li l-EC10 hija normalment
miksuba b'akkurezza suffiċjenti, huwa wkoll rakkomandat li tirraporta dejjem lEC20.

Fatturi ta' ppeżar
Il-varjanza sperimentali, ġeneralment mhijiex konsistenti u ġeneralment tinkludi
komponenti proporzjonali, u għalhekk normalment titwettaq rigressjoni ppeżata
b'mod vantaġġjuż. Il-fatturi ta' ppeżar għal tali analiżi, normalment huma preżunti
bħala proporzjonalment inversi għall-varjanza:

Wi = 1/Var(ri)

Ħafna programmi ta' rigressjoni jippermettu l-opzjoni ta' analiżi ta' rigressjoni
ppeżata b'fatturi ta' ponderazzjoni elenkati f'tabella. B'mod konvenjenti l-fatturi ta'
ppeżar għandhom jiġu normalizzati billi dawn jiġu mmoltiplikati b'n/Σ wi (n
huwa n-numru ta' punti ta' dejta) biex b'hekk it-total tagħhom ikun wieħed.

Risponsi normalizzanti
In-normalizzazzjoni permezz tar-rispons ta' kontroll medju twassal għal xi
problemi ewlenin u tagħti lok għal struttura ta' varjanza pjuttost ikkumplikata.
Meta wieħed jaqsam ir-risponsi bir-rispons ta' kontroll medju għall-kisba talperċentwal ta' inibizzjoni, jintroduċi żball addizzjonali kkawżat mill-iżball filmedja tal-kontroll. Sakemm dan l-iżball ma jkunx negliġibbilment żgħir, il-fatturi
ta' ppeżar fil-limiti ta' rigressjoni u kunfidenza għandhom jiġu korretti għallkovarjanza mal-kontroll (Draper u Smith, 1981). Kun af li l-preċiżjoni għolja
fuq ir-rispons ta' kontroll medju stmat huwa importanti sabiex titnaqqas ilvarjanza globali għar-rispons relattiv. Din il-varjanza hija kif ġej:

(Is-sottoskritt i jirreferi għal-livell ta' konċentrazzjoni u s-sottoskritt 0 għallkontrolli)

Yi = Rispons relattiv = ri/r0 = 1 – I = f(Ci)
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bil-varjanza Var(Y i) = Var ( ri/r0) ≅ (∂Yi / ∂ri)2 · Var(ri) + ((∂Yi/ ∂r0)2 · Var(r0)
u għax (∂Yi/ ∂ri) = 1/r0 u (∂Y i/ ∂r0) = ri/r02
b'dejta normalment distribwita u mi u m0 repliki: Var(ri ) = σ2/mi
il-varjanza totali tar-rispons relattiva, Yi għalhekk issir:
Var(Yi) = σ2/(r02 ·mi) + ri2 · σ2/r04 ·m0
L-iżball fil-medja tal-kontroll huwa proporzjonat b'mod invers għall-għerq
kwadrat tan-numru tar-repliki tal-kontroll bħala medja, u xi drabi jista' jkun
iġġustifikat biex jinkludi dejta storika u b'dan il-mod inaqqas bil-qawwi l-iżball.
Proċedura alternattiva mhijiex dik li tiġi nnormalizzata d-dejta u jitqiegħdu
risponsi assoluti inkluża d-dejta tar-rispons ta' kontroll iżda li jiġi introdott
valur tar-rispons ta' kontroll bħala parametru addizzjonali li għandu jiddaħħal
b'rigressjoni nonlineari. B'ekwazzjoni tar-rigressjoni b'2 parametri tas-soltu, dan
il-metodu jeħtieġ li jiddaħħlu 3 parametri u, għalhekk, jirrekjedi iktar punti ta'
dejta minn rigressjoni nonlineari fuq id-dejta li hi normalizzata permezz ta'
rispons predeterminat ta' kontroll.
Intervalli ta' kunfidenza inversi
Il-kalkolu tal-intervalli ta' kunfidenza tar-rigressjoni mhux lineari minn stima
inversa huwa pjuttost kumpless u mhux opzjoni standard disponibbi f'pakketti
ta' programmi statistiċi tal-kompjuter ordinarji. Limiti ta' kunfidenza approssimat
tivi jistgħu jiġu miksuba ma' programmi standard ta' regressjoni non-lineari ma'
riparametrizzazzjoni (Bruce u Versteeg, 1992), li jinvolvu l-kitba mill-ġdid talekwazjoni matematika bil-punti ta' stima mixtieqa, eż. l-EC10 u l-EC50 bħala
parametri li għandhom jiġu stmati. (Ħalli l-funzjoni tkun I = f (α, β, Konċentraz
zjoni) u uża r-relazzjonijiet tad-definizzjoni f (α, β, EC10) = 0,1 u f (α, β, EC50 )
= 0,5 għas-sostitut f (α, β, konċentrazzjoni ) b'funzjoni ekwivalenti g( EC10,
EC50, konċentrazzjoni).
Kalkulazzjoni aktar diretta (Andersen et al, 1998) hija magħmula permezz tażżamma tal-ekwazjoni oriġinali u l-użu ta' espansjoni ta' Taylor madwar il-medji
ta' ri u r0.
Dan l-aħħar il-“metodi boot strap” saru popolari. Tali metodi jużaw id-dejta
mkejla u kampjunar mill-ġdid frekwenti mmexxi minn ġeneratur tan-numri
każwali biex tiġi stmata d-distribuzzjoni tal-varjanza empirika.
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C.4.

DETERMINAZZJONI TAL-BIODEGRADABBILITÀ “LESTA”
PARTI I.

I.1.

KONSIDERAZZJONIJIET ĠENERALI

INTRODUZZJONI
Sitt metodi tat-ġtestijiet huma deskritti li jippermettu l-għażla talkimiċi għal biodegradabbilità lesta f; medja akwea arobika:

(a) Karbonju Organiku Mdewweb (DOC) Bit-Tneħħija tal-Kulur
(Metodu oC.4-A)

(b) Għażla Modifikata OECD – DOC Bit-Tneħħija tal-Kulur
(Metodu oC.4-B)

(ċ) Evoluzzjoni tad-diossidu tal-karbonju (CO2) (Test Sturm modi
fikat (Metodu oC.4-C)

(d) Respirometrija Manjometrika (Metodu oC.4-D)

(e) Flixkun magħluq (Metodu oC.4-E)

(f) MITI (Ministeru tal-Kummerċ Internazzjonali u l-Industrija –
Ġappun) (Metodu oC.4-F)

Konsiderazzjonijiet ġenerali u komuni għas-sitt testijiet kollha huma
mogħtija fil-Parti I tal-metodu. Punti speċifiċi għal metodi individ
wali huma mogħtija fil-Partijiet II sa VII. L-annessi fihom definiz
zjonijiet, formuli u materjal ta' gwida.

Eżerċizzju ta' tqabbil inter-laboratorju OECD, magħmul fil-1988,
kien wera li l-metodi jagħtu riżultati konsistenti. B'danakollu, jidde
pendi mill-karatteristiċi fiżiċi tal-sustanza tat-test, wieħed jew ieħor
mill-metodi jista jkun preferut.

I.2.

SELEZZJONI TAL-METODU XIERAQ
Sabiex ikun magħżul il-metodu l-aktar xieraq, informazzjoni dwar issolubbiltà tal-kimika, pressa tal-fwar u l-karatteristiċi ta' l-assorbaz
zjoni huma essenzali. L-istruttura jew il-formula tal-kimika
għandhom ikunu magħrufa sabiex ikun ikkalkolati l-valuri teoretiċi
u/jew il-verifika tal-valuri mkejla tal-parametri, eż. ThOD, ThCO2,
DOC, TOC, COD (ara l-Annessi I u II).

Kimiki tat-test li jinħallu fl-ilma għal mill-anqas 100 mg/l jistgħu
ikunu assessjati bil-metodi kollha, basta li dawn ma jkunux volatili u
mhux-assorbanti. Għal dawk il-kimiki li jinħallu bilmod fl-ilma, li
huma volatili jew assorbanti, metodi xierqa huma indikati fit-Tabella
1. Il-manjera li biha l-kimiċi li jinħallu bilmod fl-ilma u kimiki
volatili jistgħu ikunu ittratti kif deskritt fl-Anness III. Kimiki mode
ratament volatili jistgħu ikunu ittestjati bil-metodu DOC tat-Tneħħija
tal-Kulur jekk ikun hemm spazzju biż-żejjed tal-gass fir-reċipjenti
tat-test (li għandhom ikunu magħluqa sewwa). F'dan il-każ, kontrol
abjotiku jista jkun stabbilit sabiex jippermetti għal xi telf fiżiku.
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Tabella 1
Applikabbiltà tal-metodi tat-test
Adattabbilità għal taħlitiet li huma:
Metodu analitiku

Test

Jinħallu ftit

volatili

assorbenti

DOC Tneħħija tal-kulur

Karbonju organiku
mdewweb

—

—

+/–

Mod. OECD Tneħħija talkulur

Karbonju organiku
mdewweb

—

—

+/–

Evoluzzjoni CO2

Respirometrija: Evoluzzjoni
CO2

+

—

+

Respirometrija
manometrika

Respirometrija manome
trika: konsum ta' l-ossiġenu

+

+/–

+

Flixkun magħluq

Respirometrija: ossiġenu
mdewweb

+/–

+

+

MITI

Respirometrija: konsum ta'
l-ossiġenu

+

+/–

+

Informazzjoni dwar il-purità jew il-proporzjonijiet relattivi ta'
komponenti maġġuri tal-materjal tat-test hija meħtieġa għall-interpre
tazzjoni tar-riżultati akkwistati, speċjalment meta r-riżultati huma
baxxi jew marġinali.
Informazzjoni dwar it-tossiċità tal-kimika tat-test mal-bakterja (lAnness IV) tista tkun ferm utili għall-għażla tal-konċentrazzjonijiet
xierqa tat-test u tista tkun essenzjali għall-interpretazzjoni tajba talvaluri tal-biodegradazzjoni baxxa.
1.3.

SUSTANZI TA' REFERENZA
Sabiex tkun verifikata l-proċedura, kimiċi ta' referenza li jilħqu lkriterja għal biodegradabbilità faċli huma ittestjati billi jkun hemm
garafina xierqa b'mod parallel mal-provi nomali tat-test.
Kimiċi xierqa huma l-anilin (iddistillat frisk), l-aċetat tas-sodju u lbenżoat tas-sodju. Dawn il-kimiċi ta' referenza kollhom jkollhom
degradazzjoni b'dawn il-metodi meta l-ebda inoculum ma jkun deli
beratament miżjud.
Huwa suġġerit li kika ta' referenza għandha tkun imfittxija li jkollha
biodegradabbilità faċli imma meħtieġa b'żieda ma l-inoculum. Ilftalat ta' l-idroġenu tal-putassa kien proponut imma aktar evidenza
jeħtieġ li tkun akkwistata b'din is-sustanza qabel ma tista tkun aċċet
tata bħal sustanza ta' referenza.
Fit-testijiet respirometriċi, il-komposti li jkun fihom in-nitroġenu
jistgħu jaffettwaw l-akkwist ta' l-ossiġenu minħabba n-nitrifikazzjoni
(ara l-Annessi II u V).

1.4.

PRINĊIPJU TAL-METODI TAT-TEST
Taħlita, jew sospenzjoni, tas-sustanza tat-test f'medja minerali, hija
innokulata u inkubata permezz tal-kondizzjonijiet erobiċi, fid-dlam
jew f'dawl baxx hafna. L-ammont ta' DOC fit-taħlita tat-test
minħabba l-inoculum għandu jinżamm baxx kemm jista jkun
possibbli imqabbel ma l-ammont ta' DOC minħabba s-sustanza tattest. Ghandu jkun hemm marġini għall-attività endoġenea ta' linoculum billi jkunu mwettqa testijiet parallelli fl-imbjank blinoculum imma mingħajr is-sustanza tat-test, għalkemm l-attività
endoġenea taċ-ċelloli fil-preżenta tas-sustanza ma tkunx eżattament
taqbel ma dik fil-kontroll endoġeneu. Sustanza ta' referenza tkun
utilizzata b'mod parallel għall-verifika ta' l-operazzjoni tal-proċeduri.
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Ġeneralment, degradazzjoni hija segwita bid-determinazzjoni talparametri, bħalma huma DOC, produzzjoni CO2 bl-akkwist ta' lossiġenu, u l-kejl ikun meħud f'intervalli ta' spiss suffiċjenti sabiex
jippermettu l-identifikazzjoni tal-bidu u tat-tmiem tal-biodegradaz
zjoni. B'respirometri awtomatiċi, il-kejl ikun kontinwu. DOC ta'
kultant huwa mkejjel b'żieda ma parametru ieħor, imma dan normal
ment iseħħ biss fil-bidu u fit-tmiem tat-test. Analiżi kimika speċifika
tista wkoll tkun użata għall-assessjar tad-degradazzjoni primarja tassustanza tat-test, u sabiex tkun determinata l-konċentrazzjoni ta' xi
sustanzi intermedji iffurmati (obligatorja fit-test MITI).

Normalment, it-test idum 28 jum. B'danakollu, t-testijiet jistgħu
jieqfu qabel it-28 jum, i.e. malli l-kurva tal-bijodegredazzjoni tkun
laħqet il-quċċata lixxa għal mill-anqas 3 determinazzjonijiet. It-testi
jiet jistgħu wkoll ikunu mtawla lill hinn minn 28 jum meta l-kurva
turi li l-biodegradazzjoni tkun bdiet imma l-quċċata lixxa ma tkunx
intlaħqet fil-jum 28.

I.5.

KRITERJA TAL-KWALITÀ

1.5.1.

Reproduċibbiltà
Minħabba n-natura tal-biodegradazzjoni u tal-popolazzjoni mħallta
tal-bakterja użata bħala inocula, determinazzjonijiet għandhom
jitwettqu mill-anqas b'mod doppju.

Hija esperjenza komuni li akbar ma tkun il-konċentrazzjoni talmikro-organiżmi inizjalment miżjuda mal-medja tat-test, aktar tkun
żgħira l-varjazzjoni bejn ir-repetizzjonijiet. Testijiet biċ-ċrieki kienu
wkoll urew li kien hemm varjazzjonijiet kbar bejn ir-riżultati akkwis
tati minn laboratorji differenti, imma ftehim tajjeb huwa normalment
akkwistat b'komposti faċilment biodegradabbli.

1.5.2.

Validità tat-test
Test huwa meqjus bħala validu jekk id-differenza ta' l-estremi filvaluri tar-repetizzjoni tat-tneħħija tal-kimika tat-test fil-quċċata lixxa,
fit-tmiem tat-test jew fit-tmiem tas-sessjoni ta' 10 ijiem, kif xieraq,
hija anqas minn 20 % u jekk il-perċentwal tad-degradazzjoni tassustanza ta' referenza jkun laħaq il-livell għal biodegradabbiltà faċli
sa 14-il jum. Jekk waħda minn dawk il-kondizzjonijiet ma tkunx
milħuqha, it-test għandu jkun repetut. Minħabba l-limitazzjoni stretta
tal-metodi, valuri baxxi mhux neċessarjament ifissru li s-sustanza tattest ma tkun biodegradabbli permezz tal-kondizzjonijiet ambjentali,
imma tindika li aktar xogħol għandu jsir sabiex tkun stabbilita lbiodegradabbiltà.

Fit-test tat-tossiċità, li jkun fih kemm it-test tas-sustanza u kimika ta'
referenza, anqas minn 35 % degradazzjoni (ibbażat fuq DOC) jew
anqas minn 25 % (ibbażata fuq ThOD jew ThCO2) li tkun seħħet
matul l-14-il jum, il-kimika tat-test tista tkun meqjusa bħala inibitriċi
(ara wkoll l-Anness IV). Is-serje ta' testijiet għandu jkun repetut, jekk
possibbli bl-użu ta' konċentrazzjoni aktar baxxa tal-kimika tat-test
u/jew ta' konċentrazzjoni aktar għolja ta' l-inoculum, imma mhux
aktar minn 30 mg solidi/litru.

I.6.

PROCEDURA ĠENERALI UPREPARAZZJONIJIET
Il-kondizzjonijiet ġenerali applikabbli għat-testijiet huma riassunti fitTabella 2. Apparat u l-kondizzjonijiet sperimentali tal-kondizzjonijiet
li jappartieni speċifikament għal test individwali huma deskritti aktar
tard taħi l-intestatura għall-dak it-test.
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Tabella 2
Kundizzjonijiet tat-test

Test

DOC Tneħħija
tal-kulur

Respirometrija
manometrika

Evoluzzjoni
CO2

Għażla
modifikati

Flixkun
magħluq
OECD

MITI (1)

2-10

100

Konċentraz
zjoni
tasSustanza
tattest hija bħ
100

ala mg/l
mg DOC/l

10-40

10-20

10-40

mg ThOD/l
Konċentraz
zjoni ta' lInoculum (f'ċel
loli/I, b'mod
approssimattiv)

50-100

5-10

≤ 30 mg/1 SS

0,5 ml

jew ≤ 100 ml effluwent/1

affluwent
sekondarju/l
(105)

(107- 108)

≤ 5 ml ta' l- 30 mg/l SS
effluwent/1 (107 - 108)
(104 - 106)

Konċentraz
zjoni ta' lelementi filmedja minerali
(fi mg/l)
P

116

11,6

29

N

1,3

0,13

1,3

Na

86

8,6

17,2

K

122

12,2

36,5

Mg

2,2

2,2

6,6

Ca

9,9

9,9

29,7

Fe

0,05 - 0,1

0,05 - 0,1

0,15

pH

7,4 ± 0,2

preferibbilment 7,0

Temperatura

22 ± 2 oC

25 + 1 oC

DOC

I.6.1.

= Dissolved Organic Carbon
(Karbonju organiku mdewweb)

ThOD = Theoretical
Oxygen
Demand
(Talba teoretika
ta' l-ossiġenu)

Ilma tat-trattib
Ilma deonizzat jew distillat, ħieles minn konċentrazzjonijiet inibitorji
ta' sustanzi tossiċi (eż. Cu++ jonji) huwa wżat. Dan għandu jkun fih
mhux aktar minn 10 % tal-kontenut tal-karbonju organiku introdott
bil-materjal tat-test. Il-purità għolja ta' l-ilma tat-test hija meħtiega
sabiex telimina l-valuri għolja fl-imbjank. Kontaminazzjoni tista tirri
żulta minn impuritajiet inerenti u wkoll minn reżini ta' l-iskambju taljonji u l-materjal lysed mill-bakterja u l-algae. Għal kull serje ta'
testijiet għandek tuża lott wieħed biss ta' ilma, ivverifikat bilquddiem bl-analiżi DOC. Tali verifika ma tkunx meħtieġa għat-test
tal-flixkun magħluq, imma l-konsum ta' l-ossiġenu ta' l-ilma għandu
jkun baxx.

SS

= Solidi sospiżi
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I.6.2.

Taħlitiet bil-lest ta' komposti minerali
Sabiex isiru t-taħlitiet tat-test, taħlitiet bil-lest tal-konċentrazzjonijiet
xierqa jkunu magħmula minn komponenti minerali. Dawn it-taħlitiet
bil-lest li ġejjin jistgħu jkunu wżati (bil-fatturi differenti tat-trattib)
għall-metodu DOC Tneħħija bil-kulur, Għażla OECD Modifikata,
Evoluzzjoni CO2, Respirometrija Manometrika, it-test tal-Flixkun
Magħluq.

Il-fatturi tat-trattib u, għat-test MITI, il-preparazzjoni speċifika talmedja minerali, huma mogħtija taht l-intestaturi tat-testijiet speċifiċi.

Taħlitiet bil-lest:
Ipprepara t-taħlitiet bil-lest li ġejjin, bl-użu ta' reaġenti ta' grad anali
tiku.

a

dihydrogen

orthophosphate,

8,50 g

Dipotassium monohydrogen
K2HPO4 Disodium

orthophosphate,

21,75 g

Monopotassium
KH2PO4

monohydrogen
orthophosphate
Na2HPO4. 2 H2O Klorid

dihydrate

ta' l-ammonium NH4Cl

33,40 g

0,50 g

Dewweb fl-ilma u wassal sa 1 litru. Il-pH tattaħlita għandu jkun 7,4.
b

Klorid tal-kalċji, anidriju, CaCl2

27,50 g

jew dihidrat tal-klorid tal-kalċju CaCl2, 2 H2O

36,40 g

Dewweb fl-ilma u wassal sa litru
c

Eptaidrat tas-sulfat tal-magneżju, MgSO4. 7 H2O

22,50 g

Dewweb fl-ilma u wassal għal-litru
d

Ħadid (III) eksaidrat tal-klorid, FeC13. 6H2O

0,25 g

Dewweb fl-ilma u wassal għal-litru.
Nota: Sabiex tkun evitata l-ħtieġa li tkun ippreparata din is-soluz
zjonu immedjetament qabel l-użu, żid qatra ta' HCL ikkonċentrat,
jew 0,4 g melħ disodju ta' l-aċidu ethylenediaminetetra-aċetiku
(EDTA) kull litru.

1.6.3.

Taħlitiet bil-lest ta' kimiċi
Per eżempju, dewweb 1-10 g, kif xieraq, tal-kimika tat-test jew ta'
referenza, f'ilma de-jonizzata u wassal sa litru meta s-solubbiltà
teċċedi 1 g/l. Altrimenti, ipprepara t-taħlitiet bil-lest fil-medja mine
rali jew żid il-kimika direttament mal-medja minerali. Għat-tratta
ment ta' kimiċi anqas solubbli, ara l-Anness III, imma fit-test MITI
(il-Metodu oC.4-F), la s-solventi u l-anqas l-aġenti emulsifikanti
m'għandhom ikunu wżati.
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1.6.4.

Inocula
L-inoculum jista jkun akkwistat minn varjeta ta' sorsi: ħama' attivata,
effluwenti tad-drenaġġ (mhux klorinati), ilmijiet minn wiċċ l-art u
ħamrija jew minn taħlita ta' dawn. Għal testijiet tar-Repirometrija ta'
l-Evoluzzjoni jew Manjometika DOC Tneħħija bil-Kulur, CO2, jekk
il-ħama' attivata tkun użata, dan għandu jkun meħud minn impjant
tat-trattament jew unità ta' skala ta' laboratorju li tirċieci predomi
nantament drenaġġ domestiku. Kien instab li Inocula minn sorsi
oħrajn tagħti tixrid aktar għoli tar-riżultati. Għall-għażla OECD
Modifikata u t-testijiet tal-Flixkun Magħluq, inoculum mingħajr ilfrak tal-ħama' aktar imdewwb huwa meħtieġ u s-sorsi preferita huwa
l-effluwent sekondarju mill-impjant tat-trattament ta' l-ilma ta' l-iskart
domestiku jew minn unita ta' skala ta' laboratorju. Għat-test MITI, linoculum huwa akkwistat minn taħlita ta' sorsi u huwa deskritt taħt lintestatura ta' dan it-test speċifiku.

I.6.4.1.

Inoculum minn ħama' attivita
Iġbor kampjun minn ħama' attivata friska mit-tank ta' l-arjazzjoni ta'
l-impjant tat-trattament tad-drenaġġ jew minn unit′ta' skala tal-labo
ratorju li predominantament jitratta d-drenaġġ domestiku. Warral ilpartiċelli rozzi, jekk meħtieġ bil-filtrazzjoni minn passatur fin u wara
dan zomm il-ħama f'mod erobiku.

B'mod alternattiv, ħalli joqgħod, jew inkella għaddi miċ-ċentrufuga
(eż. fi 1 100 g għal 10 min.) wara t-tneħħija ta' xi partiċelli rozzi.
Warrab is-supernatant. Il-ħama tista tkun maħsula f'medja minerali.
Issospendi l-ħama ikkonċentrata f'medja minerali sabiex takkwista
konċentrazzjoni ta' 3-5 g solidi sospiżi kull litru u imla bl-arja
sakemm meħtieġ.

Il-ħama' għandha tkun miġbura proporzjonalment minn impjant ta'
xogħol konvenzjonali. Jekk il-ħama jkun jeħtieġ li tinġabar minn
impjant ta' trattament qawwi, jew ikun maħsub li jkun fiha inibituri,
din għandha tkun maħsula. Ħalliha toqgħod jew għaddi l-ħama'
sospiża mill-ġdid minn ċentrifugu wara li tkun imħallta sewwa,
warrab is-supernatant u mill-ġdid erġa issospendi l-ħama' maħsula
f'volum ieħor tal-medja minerali. Irrepeti din il-proċedura sakemm
il-ħama' tkun meqjusa bħala ħielsa minn substrata jew inibitur eċċes
sivi.

Wara li s-sopenzjoni sħiħa mill-ġdid tkun akkwistata, jew b'ħama'
mhux trattata, warrab il-pamkun immedjetament qabel l-użu għaddeterminazzjoni tal-piż xott tas-solidi sospiżi.

Alternattiva oħra hija li tkun omoġenizzata l-ħama' attivata (3-5 g
solidi sospiżi kull litru). Il-ħama' hija trattata f'ħawwadi mekkaniku
għal 2 minuti f'veloċità medja. Ħalli l-ħama' tal-ħawwadi toqgħod
għal 30 minuta jew aktar jekk hekk meħtieġ u ferra l-likwidu għallużu bħala inoculum bir-rata ta' 10 ml/l tal-medja minerali.

I.6.4.2.

Sorsi oħrajn ta' l-inoculum
Dan jista jkun akkwistat minn effluwent sekondarju ta' l-impjant tattrattament jew minn unità tal-iskala tal-laboratorju li jirċievi b'mod
predominanti d-drenaġġ domestiku. Iġbor kampjun frisk u żommu
erobiku waqt it-trasport. Ħallieh joqgħod għal siegħa jew iffiltra
minn karta rozza tal-filtru u żomm l-effluwent imferra jew il-filtrat
erobiku sakemm ikunu meħtieġa. Sa 100 ml ta' dan it-tip ta'
inoculum jista jkun użat ma kull litru ta' medja.
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Sors ieħor għall-inoculum hija l-ilma tal-wiċċ ta' l-art. F'dan il-każ,
iġbor kampjun xieraq mill-ilma tal-wiċċ, eż. xmara, għadira, u
żommu erobiku sakemm ikun meħtieġ. Jekk meħtieġ, ikkonċentra
l-inoculum bil-fitrazzjoni jew biċ-ċentrifugazzjoni.

1.6.5.

Pre-kondizzjonat ta' l-inocula
L-inocula tista tkun pre-kondizzjonata għall-kondizzjonijiet speri
mentali,, imma mhux pre-afattata għall-kimika tat-test. Il-pre-kondiz
zonjar jikkonsisti mill-arjazzjoni tal-ħama' attvita f'medja minerali
jew effluwent sekondarju għal 5-7 tijiem fit-temperatura tat-test. Ilpre-kondizzjonar ta' kull tant itejjeb il-prċiżjoni tal-metodi tat-test bittnaqqis tal-valuri vojta. Huma meqjus bħala mhux neċessarju il-prekondizzjonar ta' l-inoculum MITI.

1.6.6.

Kontrolli abjotiċi
Meta meħtieġ, għandek tivverifika d-degradazzjoni abjotika possibbli
tas-sustanza tat-test bid-determinazzjoni tat-tneħħija ta' DOC, lakkwist ta' l-ossiġenu jew ta' l-evoluzzjoni tad-diossidu tal-karbonju
f'kontrolli sterili li ma jkun fihom l-ebda inoculum. Sterlizza bilfiltrazzjoni minn membrana (0,2 - 0,45 mikrometri) jew biż-żieda
ta' sustanza tossika xierqa fil-konċentrazzjoni adatta. Jekk tkun
użata l-membrana tal-filtrazzjoni, iġbor kampjuni b'mod axettiku
għaż-żamma tal-isterilità. Sakemm l-assorbazzjoni tal-kimika tat-test
ma tkunx diġa ġiet imwarrba minn qabel, testijiet li jkejlu l-biode
gradazzjoni bħala t-tneħħija ta' DOC, speċjalment bl-inocula talħama' attivita, għandhom jinkludu kontroll abjotiku li huwa inno
kulat u ivvelenat.

I.6.7.

Numru ta' garafini
In-numru ta' garafini fi prova tipika huwa deskritt taħt l-intestaturi ta'
kull wieħed mit-testijiet.

It-tip ta' garafina li ġej jista jkun użat:

— Sospenzjoni tat-test: li jkun fiha s-sustanza tat-test u l-inoculum

— Inoculumi fl-imbjank: li jkun fih biss l-inoculum

— Proċedura tal-kontroll: li jkun fiha s-sustanza ta' referenza u linoculum

— Kontroll ta' abjotiku sterili: sterili, li jkun fiha s-sustana tat-test
(ara I.6.6)

— Kontroll ta' l-adsorbazzjoni: li jkun fiha s-sustanza, l-inoculum u
l-aġent sterilizzanti

— Kontroll tat-tossiċità: li jkun fiha s-sustanza tat-test, is-sustanza
ta' referenza u l-inoculum

Huwa mandatorju li d-determinazzjoni tas-sospenzjoni tat-test u limbjank ta' l-inoculum iseħħ b'mod paralell. Huwa rakommandabbli
li jsiru d-determinazzjonijiet fil-garafini l-oħrajn b'mod parallel ukoll.

Dan jista, b'danakollu, mhux dejjem ikun possibbli. Assigura li
kampjoni jew qari suffiċjenti jkunu meħuda sabiex jippermettu ttneħħija perċentwali fl-ispażju ta' l-10 ijiem ta' l-assessjar.
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I.7.

DATA U EVALWAZZJONI
Fil-kalkolu ta' Dt, id-degradazzjoni preċentwali, il-valuri medji talkejl duplikat tal-parametru fiż-żewġ reċipjenti tat-test u l-imbjank ta'
l-inoculum, ikunu wżati. Dawn il-formuli huma stabbiliti fis-sezzjo
nijiet ta' hawn taħt fit-testijiet speċifiċi. Il-korsa tad-degradazzjoni
hija murija b'mod grafiku u l-perijodu ta' 10 ijiem huwa indikat.
Ikkalkola u irrapporta l-perċentwal tat-tneħħija milħuq fit-tmiem
tal-perijodu ta' 10 ijiem u l-valur tal-quċċata lixxa jew fit-tmiem
tat-test, liema minnhom huwa xieraq.
Fit-testijiet respirometriċi, l-komposti li jkun fihom in-nitroġenu
jistgħu jaffettwaw l-akkwist ta' l-ossiġenu minħabba n-nitrifikazzjoni
(ara l-Annessi II u V).

I.7.1.

Degradazzjoni mkjela permezz tad-determinazzjoni DOC
Id-degredazzjoni perċentwali Dt kull darba li kampjun ikun miġbur
għandha tkun ikkalkolata b'mod separat għal kull waħda mill-garafini
li jkun fihom is-sustanza tat-test bl-użu tal-valuri medji tal-kejn
duplikat DOC sabiex il-validità tat-test tista tkun assessjata (ara
I.5.2.). Hija ikkalkolata bl-użu ta' din l-ekwazzjoni li ġejja:

Dt ¼

Í

1Ä

Ct Ä Cbt
Co Ä Cb0

Î

Ü 100

meta:
Dt = % degradazzjoni fil-ħin t,
Co = il-medja tal-bidu tal-konċentrazzjoni ta' DOC tal-kultura
inokulata fil-medju li jkun fih is-sustanza tat-test (mg DOC/l),
Ct

= il-medja tal-konċentrazzjoni ta' DOC tal-kultura innokulata
fil-medju li jkun fih is-sustanza fil-ħin t (mg DOC/l),

Cbo = il-medja tal-bidu tal-konċentrazzjonini ta' DOC fl-imbjank
inokulata fil-medja minerali (mg DOC/l),
Cbt = il-medja tal-konċentrazzjoni ta' DOC fl-imbjank innokulata
fil-medja minerali fil-ħin t (mg DOC/l),
Il-konċentrazzjoninijiet kollha huma mkejla b'mod sperimentali.
I.7.2.

Degradazzjoni mkjela permezz ta' analiżi speċifika
Meta data analitika speċifika tkun disponibbli, wettaq il-kalkolaz
zjoni tal-biodegredazzjoni primarja minn:

Dt ¼

Sb Ä Sa
Ü 100
Sb

meta:
Dt = % degradazzjoni fil-ħin t, normalment 28 jum,
Sa = ammont residwu tas-sustanza tat-test fil-medja inokulata fittmiem tat-test (mg),
Sb = l-ammont residwu tas-sustanza tat-test fit-test fl-imbjank blima/medja li magħha tkun ġiet miżjuda biss is-sustanza tattest (mg).
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I.7.3.

Degredazzjoni abjotika
Meta jkun użat il-kontroll abjotiku sterili, wettaq il-kalkolazzjoni talperċentali tad-degradazzjoni abjotika bl-użu:% degradazzjoni abjotika

% degradazzjoni abjotika ¼

CsðoÞ Ä CsðtÞ
Ü 100
CsðoÞ

Meta:
Cs(o) = DOC Il-konċentrazzjonini sterili tal-kontroll fil-jum 0
C
I.8.

s(t)

= DOC Il-konċentrazzjonini sterili tal-kontroll fil-jum t

RAPPURTAĠĠ
Ir-rapport tat-test għandu, jekk possibbli, jinkludi l-informazzjoni li
ġejja:
— is-sustanzi tat-test u tar-referenza, u il-purità tagħhom,
— il-kondizzjoni tat-test,
— inoculum: is-sit(i) tan-natura u l-kampjunar, konċentrazzjonini u
xi trattament ta' pre-kondizzjonar;
— il-proporzjon u n-natura tal-iskart industriali preżenti fid-drenaġġ,
jekk magħruf;
— iż-żmien u t-temperatura tat-test;
— fil-każ ta' kimika tat-test li ma tantx tinħall, it-trattament mogħti;
— il-metodu tat-test applikat; ir-raġinijiet xjentifiċi u l-ispejagaz
zjoni għandha tkun mogħtija għal xi tibdil tal-proċedura;
— il-folja tad-data;
— kwalunkwe fenomena ta' l-inibizzjoni;
— xi degradazzjoni abjotika osservata;
— id-data speċifika kimika analitika, jekk disponibbli;
— id-data analitika dwar l-intermedjati, jekk disponibbli;
— il-grafika tad-degradazzjoni perċentwali kontra l-ħin għat-test u ssustanzi ta' referenza; il-fażi li ddewwem il-process, il-fażi taddegradazzjoni, il- perijodu ta' 10 ijiem u l-linja għandha kjara
ment tkun indikata (l-Anness I). Jekk it-test ikun konformi malkriterja tal-validità, l-medja tal- perċentwali tad-degradazzjoni filgarafini li jkun fihom is-sustanza tat-test tista tkun użata għallgrafika.
— perċentwal tat-tneħħija eata l-perijodu ta' 10 ijiem, u l-linja lixxa
fil-quċċata jew fit-tmiem tat-test.
PARTI II.

II.1.

DOC TEST TAT-TNEĦĦIJA
(Metodu C.4-A)

TAL-KULUR

PRINĊIPJU TAL-METODU
Volum imkejjel tal-medja minerali inokulata li jkun fiha konċentraz
zjonini magħrufa tas-sustanza tat-test 10-40 mg DOC/l) bħala l-unika
sorsi nominali ta' karbonju organiku jkun mogħti l-arja fid-dlam jew
fid-dawl baxx fi 22 ± 2 oC.
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Id-degradazzjoni hija segwita bl-analiżi DOC matul intervalli frek
wenti matul perijodu ta' 28 jum. Il-grad tal-biodegradazzjoni huwa
ikkalkolat bl-espressjoni tal-konċentrazzjoni DOC imneħħija (ikkor
reġuta għal dak fil-kontroll ta' l-inoculum fl-imbjank) bħala perċent
wali tal-konċentrazzjoni inizjali preżenti. Il-grad tal-biodegradazzjoni
primarja jista wkoll ikun ikkalkolat mill-analiżi kimika supplemetari
mwettqa fil-bidu u fit-tmiem ta' l-inkubazzjoni.
II.2.

DESKRIZZJONI TAL-METODU

11.2.1.

Apparat
(a) Garafini koniċi, eż. 250 ml sa 2 1, jiddependi mill-volum
meħtieġ għall- analiżi DOC;
(b) Magna taċ-ċekċik li tista takkomoda l-garafini koniċi, jew bilkontroll awtomatiku tat-temperatura jew użata fit-temperatura
kostanti tal-kamra, u forza suffiċjenti tal-potenza għaż-żamma
tal-kondizzjonijiet etobiċi fil-garafini kollha;
(ċ) Apparat tal-filtrazzjoni, b'membrani xierqa;
(d) Analiżattur DOC;
(e) Apparat għad-determinazzjoni ta' l-ossiġenu mdewweb;
(f) Ċentrifuga.

11.2.2.

Preparazzjoni tal-medja minerali
Għall-preparazzjoni tat-taħlitiet bil-lest, ara I.6.2.
Ħawwad 10 ml tat-taħlita (a) ma 800 ml ilma tat-trattib, żid 1 ml tattaħlitiet (b) sa (d) u wassal sa litru bl-ilma tat-trattib.

11.2.3.

Preparazzjoni u pre-kondizzjonar ta' l-inoculum
L-inoculum jista jkun akkwistat minn varjeta ta' sorsi: ħama' attivata,
effluwenti tad-drenaġġ (mhux klorinati), ilmijiet minn wiċċ l-art u
ħamrija jew minn taħlita ta' dawn.
Ara I.6.4., I.6.4.1., I.6.4.2. u I.6.5.

11.2.4.

Preparazzjoni tal-garafini
Bħala eżempju, introduċi 800 ml porzjonijiet tal-medja minerali
ġewwa garafini koniċi 2 l u żid volumi suffiċjenti tat-taħlitiet billest tat-test u tas-sustanzi ta' referenza mal-garafini separati sabiex
takkwista konċentrazzjoni kemikali ekwivalenti għal 10-40 mg
DOC/1. Ivverifika l-valuri pH u aġġusta, jekk meħtieġ, għal 7,4.
Inokula l-garafini b'ħama' attivita jew b'sorsi oħrajn ta' l-inocula
(ara I.6.4.), sabiex takkwista konċentrazzjoni mhux aktar minn
30 mg solidi sospiżi fil-litru. Ipprepara wkoll il-kontrolli ta' linoculum fil-medja minerali imma mingħajr il-kimika tat-test jew
ta' referenza.
Jekk meħtieġ, uża reċipjent wieħed sabiex tivverifika l-possibbiltà ta'
l-effett inibitorju tal-kimika tat-test bl-inokulazzjoni tat-taħlita li jkun
fiha, fil-medja minerali, konċentrazzjonijiet komparabbli kemm talkimika tat-test u dik ta' referenza.
Ukoll, jekk meħtieġ, organizza garafina sterili oħra sabiex tivverifika
jekk il-kimika tat-test tkun degradata abjotikament bl-użu tat-taħlita
mhux inokulata tal-kimika (ara I.6,6.).
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B'mod addizzjonali, jekk ikun hemm suspett li l-kimika tat-test tkun
sinifikament assorbita fuq il-ħġieġ, ħama' eċċ., wettaq assessjar preli
minari sabiex tkun determinata l-medda possibbli ta' l-assorbazzjoni
u b'hekk l-adattabbiltà tat-test għall-kimika (ara t-Tabella 1). Orga
nizza garafina li jkun fiha s-sustanza tat-test, l-inculum u l-aġent
sterilizzanti.
Wassal il-volumi fil-garafini kollha għal 1:1 bil-medja minerali u,
wara t-taħwib, ħu kampjun minn kull garafina sabiex tiddetermina lkonċentrazzjonini inizjali ta' DOC (ara l-Anness II,4). Għatti l-ftugħ
tal-garafini, eż. b'liega ta' l-aluminju, b'tali mod hekk li tippermetti liskambju ħieles ta' l-arja bejn il-garafina u l-atmosfera tal-madwar.
Imbagħad deffes ir-reċipjenti fil-magna taċ-ċekċik għall-bidu tat-test.
11.2.5.

Numru ta' garafini fi prova tipika
Il-garafini 1 u 2: Sospenzjoni tat-test,
Il-garafini 3 u 4: L-imbjank ta' l-inoculum,
Il-garafina 5: Proċedura tal-kontroll preferibbilment
u meta meħtieġ:
Il-garafina 6: Kontroll ta' abjotiku sterili
Il-garafina 7: Kontroll ta' l-adsorbazzjoni
Il-garafina 8: Kontroll tat-tossiċità
Ara wkoll I.6.7.

II.2.6.

It-twettieq tat-test
Matul it-test, iddetermina l-konċentrazzjonijiet ta' DOC f'kull gara
fina b'mod doppju f'intervalli tal-ħin magħruf, ta' spiss b'mod suffiċ
jenti sabiex tkun tista tiddetermina l-bidu tal-perijodu ta' 10 ijiem u lpersentaġġ tat-tneħħija fit-tmiem tal-perijodu ta' 10 ijiem. Ħu biss ilvolum minimu tas-sospenzjoni tat-test meħtieġ għal kull determinaz
zjoni.
Qabel il-kampjunar għamel tajjeb għat-telf ta' l-evaporazzjoni millgarafini biż-żieda ta' ilma tat-trattib (I.6.1) fl-ammont meħtieġ, jekk
ikun neċessarju. Ħawwad il-medja tal-kultura sewwa qabel ma tiġbed
il-kampjun u assigura li l-materjal li jeħel mal-ġnub tar-reċipjenti
jkun imdewweb jew sospiż qabel il-kampjunar. Immedjetament
iffiltra mill-membrana jew b'ċentrifuga (ara l-Anness II.4) wara li
jkun inġabar il-kampjun. Analizza l-kampjuni tal-filtrat jew taċċentrifuga l-istess jum, altrimentri aħżen fi 2-4 oC għal massimu
ta' 48 siegħa, jew f'anqas minn 18 oC għal perijodu twil.

II.3.

DATA U RAPPORTAĠĠ

II.3.1.

Trattament tar-riżultati
Ikkalkola l-persentaġġ tad-degradazzjoni fil ħin kif mogħti taħt I.7.1.
(determinazzjoni DOC) u, preferibbilment, taħt I.7.2. (analiżi speċi
fika).
Irreġistra r-riżultati kollha fuq il-karti tad-data kif ipprovduta.
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11.3.2.

Validità tar-riżultati
Ara I.5.2.

11.3.3.

Rappurtaġġ
Ara I.8.

II.4.

FOLJA TAD-DATA
Eżempju tal-folja tad-data huwa mogħti aktar il-quddiem.

TEST DOK TAT-TNEĦĦIJA TAL-KULU R
1. LABORATORJU

2. IL-JUM TAL-BIDU TAT-TEST

3. IS-SUSTANZA TAT-TEST
Isem:

Il-konċentrazzjoni tat-taħlita bil-lest: mg/l bħala kimika

Konċentrazzjoni inizjali fil-medja, għal: mg/l bħala kimika

4. INOCULUM
Sorsi:

Trattament mogħti:

Pre-kondizzjonar, jekk ikun hemm:

Konċentrazzjoni ta' solidi sospiżi fit-taħlita tar-reazzjoni: mg/l

5. DETERMINAZZJONI TAL-KARBONJU
Analizzatur tal-karbonju:

DOC wara jiem n (mg/I)
Garafina Nru
0

Kimika tat-test
flimkien ma linoculum

a1
1

a2
a, medja
Ca(t)
b1

2

b2
b, medja
Cb(t)

n1

n2

n3

n4
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DOC wara jiem n (mg/I)
Garafina Nru
n1

0

n2

n3

n4

c1

Inoculum flimbjank mingħajr
il-kimika tat-test

c2

3

c, medja Cc(t)
d1
d2

4

d, medja
Cd(t)
CblðtÞ ¼

CcðtÞ þ CdðtÞ
2

6. EVALWAZZJONI TAD-DATA MHIX ITTRATTATA
% degradazzjoni wara n jiem
Garafina Nru
0

A
1

D1 ¼

2

D2 ¼

CaðtÞ Ä CblðtÞ
1Ä
CaðoÞ Ä CblðoÞ

!

Ü 100

0

CbðtÞ Ä CblðtÞ
CbðoÞ Ä CblðoÞ

!

Ü 100

0

A

Medja (*)

1Ä

D¼

D1 Ä D2
2

n1

n2

n3

nx

0

(*) D1 u D2 m'għandhiex tittieħed il-medja tagħhom jekk ikun hemm differenza konsiderevoli.

Nota: formati simili jistgħu ikunu wżati għall-kimika tar-referenza u
l-kontrolli tat-tossiċità.
7. KONTROLLI ABJOTICI (voluntarji)
Żmien (jiem)

Konċ. DOC (mg/l) f'kontroll sterili

% degradazzjoni abjotika ¼

0

t

Cs(o)

Cs(t)

CsðoÞ Ä CsðtÞ
Ü 100
CsðoÞ

8. ANALŻI TA' KIMIKA SPECIFIKA (voluntarja)
ammont residwu tal- kimika tat% degradazzjoni primarja tat-test
test fit-tmiem (mg/l)

Kontroll sterili

Sb
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ammont residwu tal- kimika tat% degradazzjoni primarja tat-test
test fit-tmiem (mg/l)

Medja tat-test inokulat

PARTI III.
III.1.

Sa

TEST TA' L-GĦAŻLA OECD MODIFIKATA
(Metodu oC.4-B)

PRINĊIPJU TAL-METODU
Volum imkejjel tal-medja minerali inokulata li jkun fiha konċentraz
zjoni magħrufa tas-sustanza tat-test (10-40 mg DOC/l) bħala l-unika
sorsi nominali ta' karbonju huwa inokulat b' 0,5 ml effluwent kull
litru tal-medja. It-taħlita hija mogħtija l-arja fid-dlam jew f'dawl baxx
ħafna fi 22 ± 2 oC.

Id-degradazzjoni hija segwita bl-analiżi DOC matul intervalli frek
wenti matul perijodu ta' 28 jum. Il-grad tal-biodegradazzjoni huwa
ikkalkolat bl-espressjoni tal-konċentrazzjonini DOC imneħħija
(ikkorreġuta għal dak fil-kontroll ta' l-inoculum fl-imbjank) bħala
perċentwali tal-konċentrazzjonini inizjali preżenti. Il-grad tal-biode
gradazzjoni primarja jista wkoll ikun ikkalkolat mill-analiżi kimika
supplemetari mwettqa fil-bidu u fit-tmiem ta' l-inkubazzjoni.

III.2.

DESKRIZZJONI TAL-METODU

III.2.1.

Apparat
a) Garafini koniċi, eż. 250 ml sa 2 1itri, jiddependi mill-volum
meħtieġ għall-analiżi DOC;

b) Magna taċ-ċekċik – li tista takkomoda l-garafini koniċi, jew bilkontroll awtomatiku tat-temperatura jew użata fit-temperatura
kostanti tal-kamra, u forza suffiċjenti tal-potenza għaż-żamma
tal-kondizzjonijiet etobiċi fil- garafini kollha;

ċ) Apparat tal-filtrazzjoni, b'membrani xierqa;

d) Analiżattur DOC;

e) Apparat għad-determinazzjoni ta' l-ossiġenu mdewweb;

f) Ċentrifuga.

III.2.2.

Preparazzjoni tal-medja minerali
Għall-preparazzjoni tat-taħlitiet bil-lest, ara I.6.2.

Ħawwad 10 ml tat-taħlita (a) ma 80 ml ilma tat-trattib, żid 1 ml tattaħlitiet (b) sa (d) u wassal sa litru bl-ilma tat-trattib.

Dan il-metodu jiża biss 0,5 ml effluwent/litru bħala inoculum u
għalhekk il-medja jista jkun li tkun teħtieġ li tkun imsaħħa b'ele
menti traċċa u fatturi tat-tkabbir. Dan huwa magħmul biż-żieda ta' 1
ml kull wieħed mat-taħlitiet li ġejjin għal kull litru tal-medja finali:

Sb Ä Sa
Ü 100
Sb
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Taħlita ta' l-element traċċa:

Tetraidrat tas-sulfat tal-magneżja, MnSO4. 4H2O

39,9 mg

Aċidu Boriku, H3BO3

57,2 mg

Ħepaidrat tas-sulfat taż-żingu, ZnSO4. 7H2O

42,8 mg

Ammonium heptamolybdate (NH4)6 Mo7O24

34,7 mg

Fe-ċelat (FeCl3 aċidu ethylenediamine-tetra-aċetiku)

100,0 mg

Dewweb fi, u wassal għal 1 000 ml bl-ilma tat-trattib
Taħlita tal-vitamina:
Estratt tal-ħmira

15,0 mg

Dewweb l-estratt tal-ħmira fi 100 ml ilma. Sterlizza bil-passaġġ minn
membrana 0,2 mikronji, jew għamilha friska.

III.2.3.

Preparazzjoni u pre-kondizzjonar ta' l-inoculum
L-inoculum jkun akkwistat minn effluwent sekondarju ta' l-impjant
tat-trattament jew minn unità tal-iskala tal-laboratorju li jirċievi
b'mod predominanti d-drenaġġ domestiku. Ara I.6.4.2. u I.6.5.

0,5 ml kull litru tal-medja minerali hija użata.

III.2.4.

Preparazzjoni tal-garafini
Bħala eżempju, introduċi 800 ml porzjonijiet tal-medja minerali
ġewwa garafini koniċi 2 l u żid volumi suffiċjenti tat-taħlitiet billest tat-test u tas-sustanzi ta' referenza mal-garafini separati sabiex
takkwista konċentrazzjoni kemikali ekwivalenti għal 10-40 mg
DOC/1. Ivverifika l-valur pH u aġġusta, jekk meħtieġ, għal 7,4.
Innokula l-garafini fl-effluwent tad-drenaġġ fi 0,5 ml/litru (ara
I.6.4.2.). Ippreparata wkoll il-kontrolli ta' l-inoculum fil-medja mine
rali mingħajr il-kimika tat-test jew ta' referenza.

Jekk meħtieġ, uża reċipjent wieħed sabiex tivverifika l-possibbiltà ta'
l-effett inibitorju tal-kimika tat-test bl-inokulazzjoni tat-taħlita li jkun
fiha, fil-medja minerali, konċentrazzjonijiet komparabbli kemm talkimika tat-test u dik ta' referenza.

Ukoll, jekk meħtieġ, organizza garafina sterili oħra sabiex tivverifika
jekk il-kimika tat-test tkun degradat abjotikament bl-użu tat-taħlita
mhix inokulata tal-kimika (ara I.6,6.).

B'mod addizzjonali, jekk ikun hemm suspett li l-kimika tat-test tkun
sinifikament adsorbita fuq il-ħġieġ, ħama' eċċ., wettaq assessjar preli
minari sabiex tkun determinata l-medda possibbli ta' l-adsorbazzjoni
u b'hekk l-adattabbiltà tat-test għall-kimika (ara t- Tabella 1). Orga
nizza garafina li jkun fiha s-sustanza tat-test, l-inculum u l-aġent
sterilizzanti.

Wassal il-volumi fil-garafini kollha għal 1:1 bil-medja minerali u,
wara t-taħwib, ħu kampjun minn kull garafina sabiex tiddetermina lkonċentrazzjonini inizjali ta' DOC (ara l-Anness II,4). Għatti l-ftugħ
tal-garafini, eż. b'liega ta' l-aluminju, b'tali mod hekk li tippermetti liskambju ħieles ta' l-arja bejn il-garafina u l-atmosfera tal-madwar.
Imbagħad deffes ir-reċipjenti fil-magna taċ-ċekċik għall-bidu tat-test.
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III.2.5.

Numru ta' garafini fi prova tipika
Il-garafini 1 u 2: Sospenzjoni tat-test
Il-garafini 3 u 4: Inoculumi fl-imbjank
Il-garafini 5: Proċedura tal-kontroll
Preferibbilment u meta meħtieġ:
Il-garafini 6: Kontroll ta' abjotiku sterili
Il-garafini 7: Kontroll ta' l-adsorbazzjoni
Il-garafini 8: Kontroll tat-tossiċità
Ara wkoll I.6.7.

III.2.6.

It-twettieq tat-test
Matul it-test, iddetermina l-konċentrazzjoninijiet ta' DOC f'kull gara
fina b'mod doppju f'intervalli tal-ħin magħruf, ta' spiss b'mod suffiċ
jenti sabiex tkun tista tiddetermina l-bidu tal-perijodu ta' 10 ijiem u lersentaġġ tat-tneħħija fit-tmiem tal-perijodu ta' 10 ijiem. Ħu biss ilvolum minimu tas-sospenzjoni tat-test meħtieġ għal kull determinaz
zjoni.
Qabel il-kampjunar għamel tajjeb għat-telf ta' l-evaporazzjoni millgarafini biż-żieda ta' ilma tat-trattib (I.6.1) fl-ammont meħtieġ, jekk
ikun neċċessarju. Ħawwad il-medja tal-kultura sewwa qabel ma
tiġbed il-kampjun u assigura li l-materjal li jeħel mal-ġnub tar-reċip
jenti jkun imdewweb jew sospiż qabel il-kampjunar. Immedjatament
iffiltra mill-membrana jew b'ċentrifuga (ara l-Anness II.4) wara li
jkun inġabar il-kampjun. Analizza l-kampjuni tal-filtrat jew taċċentrifuga l-istess jum, altrimentri aħżen fi 2-4 oC għal massimu
ta' 48 siegħa, jew f'anqas minn 18 oC għal perijodu twil.

III.3.

DATA URAPPORTAĠĠ

III.3.1.

Trattament tar-riżultati
Ikkalkola l-persentaġġ tad-degradazzjoni fil ħin ta' kif mogħti taħt
I.7.1. (determinazzjoni DOC) u, voluntarjament, taħt I.7.2. (analiżi
speċifika).
Irreġistra r-riżultati kollha fuq il-karti tad-data kif ipprovduta.

III.3.2.

Validità tar-riżultati
Ara I.5.2.

III.3.3.

Rappurtaġġ
Ara I.8.

III.4.

FOLJA TAD-DATA
Eżempju tal-folja tad-data huwa mogħti aktar il-quddiem.
TEST MODIFIKAT TAL-GĦAŻLA OECD
1. LABORATORJU
2. IL-JUM TAL-BIDU TAT-TEST
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3. IS-SUSTANZA TAT-TEST
Isem:
Il-konċentrazzjoni tat-taħlita bil-lest: mg/litru bħala kimika
Konċentrazzjoni inizjali fil-medja, għal: mg/litru bħala kimika
4. INOCULUM
Sorsi:
Trattament mogħti:
Pre-kondizzjonar, jekk ikun hemm:
Konċentrazzjoni ta' solidi sospiżi fit-taħlita tar-reazzjoni: mg/l
5. DETERMINAZZJONI TAL-KARBONJU
Analizzatur tal-karbonju:
DOC wara jiem n (mg/I)
Garafina Nru
n1

0

n2

n3

nx

a1

Kimika tat-test
flimkien ma linoculum
1

a2
a, medja
Ca(t)
b1

2

b2
b, medja
Cb(t)
c1

Inoculum flimbjank mingħajr
il-kimika tat-test

3

c2
c, medja Cc(t)
d1

4

d2
d, medja
Cd(t)

CblðtÞ ¼

CcðtÞ þ CdðtÞ
2

6. EVALWAZZJONI TAD-DATAMHIX ITTRATTATA
% degradazzjoni wara n jiem
Garafina Nru
0

A
1

D1 ¼

CaðtÞ Ä CblðtÞ
1Ä
CaðoÞ Ä CblðoÞ

!

Ü 100

0

n1

n2

n3

nx
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% degradazzjoni wara n jiem
Garafina Nru
0

A
2

D2 ¼

CbðtÞ Ä CblðtÞ
1Ä
CbðoÞ Ä CblðoÞ

D¼

Medja (*)

!

Ü 100

n1

n2

n3

nx

0

D1 Ä D2
2

0

(*) D1 u D2 m'għandhiex tittieħed il-medja tagħhom jekk ikun hemm differenza konsiderevoli.

Nota: formati simili jistgħu ikunu wżati għall-kimika tar-referenza u
l-kontrolli tat-tossiċità.

7. KONTROLLI ABJOTICI (voluntarji)
Żmien (jiem)

Konċ. DOC (mg/l) f'kontroll sterili

% degradazzjoni abjotika ¼

0

t

Cs(o)

Cs(t)

CsðoÞ Ä CsðtÞ
Ü 100
CsðoÞ

8. ANALŻI TA' KIMIKA SPECIFIKA (voluntarja)
Ammont residwu tal-kimika tat% degradazzjoni primarja tat-test
test fit-tmiem

Kontroll sterili

Sb

Medja tat-test inokulat

Sa

PARTI IV.
IV.1.

TEST TA' L-EVOLUZZJONU CO2 (METODU
o
C.4-C)

PRINĊIPJU TAL-METODU
Volum imkejjel tal-medja minerali innokulata li jkun fiha konċen
trazzjoni magħrufa tas-sustanza tat-test 10-40 mg DOC/l) bħala lunika sorsi nominali ta' karbonju organiku jkun mogħti l-arja fiddlam jew fid-dawl baxx. Id-degradazzjoni hija segwita matul 28 jiem
bid-determinazzjoni tad-diossidu tal-karbonju prodott, li huwa
marbut fil-barju jew fl-idossidu tas-sodju u li huma mkejjel bit-titraz
zjoni ta' l-idrossu residwu bħala karbonju mhux organiku. L-ammont
tad-diossidu tal-karbonju prodott mit-test kimiku (ikkorreġut għal
dak derivat mill-inoculum fl-imbjank (huwa espress bħala persentaġġ
ta ThCO2. Il-grad tal-biodegradazzjoni primarja jista wkoll ikun
ikkalkolat mill-analiżi kimika supplemetari mwettqa fil-bidu u fittmiem ta' l-inkubazzjoni.

Sb Ä Sa
Ü 100
Sb
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IV.2.

DESKRIZZJONI TAL-METODU

IV.2.1.

Apparat
a) Garafini, 2-5 litri, kull waħda mgħammra b'tubu ta' l-arjazzjoni li
jwassal sa kważi il-qiegħ tar-reċipjent u bi ħruġ;
b) Ħawwada manjetiċi, għal meta jsir l-assessjar tal-kimika li ma
tantx tinħall;
ċ) Flixkien ta' assorbazzjoni tal-gass;
d) Apparat għal kontroll u l-kejl tan-nixxija ta' l-arja;
e) Apparat għat-tindig tad-diossidu tal-karbonju, għall-preparazzjoni
ta' l-arja li hija ħielsa mid-dossidu tal-karbonju; jew b'mod alter
nattiv, taħlita ta' CO2 ħieled mill-ossiġenu u CO2 ħieles minnitroġenu, minn ċilindri tal-gass fil-proporzjonijiet korretti
(20 % O2: 80 % N2) jistgħu ikunu wżati;
f) Apparat għad-determinazzjoni tad-diossidu tal-karbonju, jew
b'mod titrimetriku jew inkella f'xi għala ta' l-analizzatur talkarbonju mhux- organiku;
g) Apparat tal-filtrazzjoni bil-membrana (voluntarju);
h) Analiżattur DOC (voluntarju).

IV.2.2.

Preparazzjoni tal-medja minerali
Għall-preparazzjoni tat-taħlitiet bil-lest, ara I.6.2.
Ħawwad 10 ml tat-taħlita (a) ma 800 ml ilma tat-trattib, żid 1 ml tattaħlitiet (b) sa (d) u wassal sa litru bl-ilma tat-trattib.

IV.2.3.

Preparazzjoni u pre-kondizzjonar ta' l-inoculum
L-inoculum jista jkun akkwistat minn varjeta ta' sorsi: ħama' attivata,
effluwenti tad-drenaġġ (mhux klorinati), ilmijiet minn wiċċ l-art u
ħamrija jew minn taħlita ta' dawn.
Ara I.6.4., I.6.4.1., I.6.4.2. u I.6.5.

IV.2.4.

Preparazzjoni tal-garafini
Bħala eżempju, il-volumi u l-piżijiet li ġejjin jindikaw il-valuri għal
garafini ta' 5-litri li jkun fihom 3 litri ta' sospensjoni. Jekk volumi
iżgħar ikunu wżati, immodifika l-valuri kif meħtieġ, imma assigura li
d-diossidu tal-karbonju iffurmat jista jkun imkejjel bl-eżatezza.
Ma kull garafina ta' 5 litri żid 2 400 ml tal-medja minerali. Żid
volum xieraq tal-ħama' attivata ippreparata (ara I.6.4.1 u I.6.5.)
sabiex takkwista konċentrazzjoni ta' solidi sospiżi ta' mhux aktar
minn 30 mg/l fit-taħlita finali 3 l ta' l-inokulat. B'mod alternattiv,
l-ewwel dewweb il-ħama' ippreparata sabiex takkwista sospensjoni
ta' 500-1 000 mg/l fil-medja minerali qabel ma żżid alikwott malkontenuti tal-garafina ta' 5-litri sabiex takkwista konċentrazzjoni ta'
30 mg/l; dan jassigura preċiżjoni akbar. Sorsi oħrajn ta' l-inoculum
jistgħu ikunu wżati (ara I.6.4.2.).
Daħħal l-arja f'dawn it-taħlitiet tal- CO2 ħieles mill-arja matul il-lejl
sabiex titnaddaf is-sistema mid-diossidu tal-karbonju.
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Żid il-materjal tat-test u s-sustanza ta' referenza, separatament, bħala
volum magħruf tat-taħlitiet lesti, f'garafini kopji sabiex takkwista lkonċentrazzjonijiet, kontribwiti biż-żieda tal-kimika, ta' 10 sa 20 mg
DOC jew TOC/l; ħalli wħud mill-garafini mingħajr iż-żieda talkimika bħala kontrolli ta' l-inoculum. Żid sustanzi tat-test li jinħallu
bilmod direttament fil-garafini u iżen jew ikkalkula il-bażi tal-volum
u opera kif deskritt fl-Anness III.
Jekk meħtieġ, uża garafina waħda sabiex tivverifika l-effett inibitorju
possibbli tat-kimika tat-test biż-żieda kemm tal-kimika tat-test u tarreferenza fl-istess konċentrazzjonijiet kif preżenti fil-garafini l-oħrajn.
Ukoll, jekk meħtieġ, organizza garafina sterili oħra sabiex tivverifika
jekk il-kimika tat-test tkun degradat abjotikament bl-użu tat-taħlita
mhux inokulata tal-kimika (ara I.6,6.). Sterilizza biż-żieda ta'
sustanza tossika fil-konċentrazzjoni xierqa.
Wassal il-volumi tas-sospenzi fil-garafina kollha għal 3 litri biżżueda ta' medja minerali li preċedentament mogħtija l-arja bi CO2
ħieles mill-arja. B'mod operattiv, il-kampjuni jistgħu ikunu miġbura
għall-analiżi DOC (ara l-Anness II.4(u/jew analiżi speċifika. Waħħal
il-flixkien ta' l-assorbazzjoni mal-ħruġ tal-ġarafini.
Jekk ikun użat l-idrossidu tal-barju, waħħal tlett fliexken ta' l-assor
bazzjoni, b'kull wieħed ikun fih 100 ml ta, 0,0125 M taħlita ta' lidrossidu tal-barju, f'serje ta' garafini ta' 5-litri 'l wieħed. It-taħlita
għandha tkun ħielsa mis-sulfat u l-karbonat preċipitat u s-saħħa
tagħha għandhom ikunu determinati immedjatament qabel l-użu.
Jekk ikun użat l-idrossidu tas-sodju, waħħal żewġ nasses, it-tieni
taġixxi bħala kontroll għad-demostrazzjoni li d-diossidu tal-karbonju
kollu kien assorbit fl-ewwel wieħed. Fliexken ta' l-assorbazzjoni
mgħammra b'għeluq tal-flixkun tas-serum huma adatti. Żid 200 ml
0,05 M idrossidu tas-sodju ma kull flixkun, li huwa suffiċjenti sabiex
jassorbixxi l-kwantità totali tad-diossidu tal-karbonju evolut meta lkimika tat-test tkun kompletament degradata. It-taħlita ta' l-idrossi
tas-sodju, anki meta ippreparata friska, ikun fiha traċċi tal-karbonati,
dan huma ikkorreġut bit-tnaqqis tal-karbonat fl-imbjank.
IV.2.5.

Numru ta' garafini fi prova tipika
Il-garafini 1 u 2: Sospenzjoni tat-test
Il-garafini 3 u 4: Inoculumi fl-imbjank
Garafina 5: Proċedura tal-kontroll u,
preferibbilment u meta meħtieġ:
Garafina 6: Kontroll ta' abjotiku sterili
Garafina 7: Kontroll tat-tossiċità
Garafina 8: Kontroll tat-tossiċità Ara wkoll I.6.7.

IV.2.6.

It-twettieq tat-test
Ibda t-test bit-tbaqbieq ta' CO2 ħieles mill-arja matul is-sospenzjoni
bir-rata ta' 30-100 ml/min. Iġbor il-kampjuni ta' l-assorbent diossidu
tal-karbonju perjodikament għall-analiżi tal-kontenut CO2. Matul lewwel għaxart ijiem huwa rakkomndat li l-analiżi għandha tkun
imwettqa fit-tieni jew fit-tielet jum u imbagħad kull ħames jum
sat-28 jum hekk li l-perijodu ta' l-10 ijiem jista jkun identifikat.
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Fit-28 jum, iġbor il-kampjuni (voluntarja) għall-analiżi DOC u/jew
speċifika, kejjel il-pH tas-sospenzjoni u żid 1 ml ta' l-aċidu idroklo
riku ikkonċentrar ma kull garafina; agħti l-arja lill-garafini matul illejn sabiex twarrab id-diossidu tal-karbonju preżenti fis-sospenzjoni
jiet tat-test. Fil-jum 29 agħmel l-aħħar analiżi tad-diossidu talkarbonju evolut.
Fil-jiem tal-kejl ta' CO2, aqla l-assorbatur ta' l-idrossidu tal-barju lebreb lejn il-garafina, ittitra t-taħlita ta' l-idrossidu bi HCl 0,05 M blużu tal-fenilftalejn bħala indikatur. Mexxi l-assorbaturi li jkun fadat
post aktar qrib tal-garafina u poġġi assorbatur ġdid li jkun fih 100 ml
ta' l-idrossidu tal-barju frisk 0,0125 M fit-tarf imbiegħed tas-serje.
Wettaq titrazzjonijiet kif meħtieġ, per eżempju, meta l-preċipitazzjoni
sostanzjali hija murija fl-ewwel nassa u qabel ma jkun evidenti fittieni, jew mill-anqas darba fil-ġimgħa. B'mod alternattiv, bi NaOH
bħala assorbatur, iġbed b'siringa kampjun żgħir (jiddependi millkaratteristiċi ta' l-analizzatur tal-karbonju użat) tat-taħlita ta' l-idros
sidu tas-sodju fl-assorbatur l-eqreb lejn il-garafina. Injetta direttament
il-kampjun fil-parti IC ta' l-anilizzatur tal-karbonju għall-analiżi taddiossidu tal-karbonju evolut.
Analizza l-kontenuti tat-tieni nassa biss fit-tmiem tat-test sabiex
tikkorieġi għal xi ammont żejjed tad-diossidu tal-karbonju.
IV.3.

DATA U RAPPORTAĠĠ

IV.3.1.

Trattament tar-riżultati
L-ammont ta' CO2 fin-nassa ta' l-assorbatur meta ittrat huwa mogħti
bi:
mgCO2 = (100 x CB- 0,5 x V x CA) x 44
meta:
V

= il-volum ta' HC1 użat għat-titrazzjoni tal-100 ml fl-assorbatur
(ml).

CB = il-konċentrazzjoni tat-taħlita ta' l-idrossidu tal-barju (M),
CA = l-konċentrazzjoni tat-taħlita ta' l-aċidu idrokloriku (M),
jekk CB jkun 0,0125 M u CA huwa 0,05 M, it-titrazzjoni għal
100 ml idrossidu tal-barju hija 50 ml u l-piż ta' CO2 huwa mogħti
bi:
0,05
Ü 44 Ü ml HCI titrated ¼ 1,1 Ü ml HCI
2
Hekk, f'dan il-każ, sabiex il-volum ta' HC1 titrat ikun ikkopnvertit
għal mg tas-CO2 prodott, il-fattur huwa 1,1.
Ikkalkola l-piżijiet ta' CO2 prodott biss mill-inoculum u milliconulum flimkien mal-kimika tat-test bl-użu tal-valuri rispettivi
tat-titrazzjoni u d-differenza fil-piż ta' CO2 prodott biss mill-kimika
tat-test.
Per eżempju, jekk l-inoculum biss jagħti titrazzjoni ta' 48 ml u linoculum flimkien mal-kimika tat-test jagħti 45 ml,
CO2 mill-inoculum = 1,1 × (50-48) = 2,2 mg
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CO2 mill-inoculum flimkien mal-kimika tat-test = 1,1 × (50-45) =
5,5 mg
u bhekk il-piż ta' CO2 prodott mill-kimika tat-test hija 3,3 mg.
Il-persentaġġ tal-biodegradazzjoni huwa ikkalkolat minn:
% degradażżjoni ¼

mg CO2 prodott Ü 100
ThCO2 Ü mg kimika tat Ä test miżjuda

jew,
% degradażżjoni ¼

mg CO2 prodott Ü 100
mg TO miżjud mit Ä test Ü 3,67

3,67 ikun il-fattur tal-konverżjoni (44/12) għall-karbonju tad-dios
sidu tal-karbonju.
Akkwista l-persentaġġ tad-degradazzjoni wara kwalunkwe intervall
ta' ħin biż-żieda tal-persentaġġ tal-valuri ThCO2 ikkalkolat għal kull
waħda mill-jiem, sa dak il-ħin, li fih ikun imkejjel.
Għall-assorbaturi idrossidu tas-sodju, ikkalkola l-ammont tad-dios
sidu tal-karbonju prodott, espressa bħala IC (mg), bil-moltiplikaz
zjoni tal-konċentrazzjoni ta' IC fl-assorbent bil-volum ta' l-assorbent.
Ikkalkula l-persentaġġ tad-degradazzjoni minn:

% of ThCO2 ¼

mg IC garafina Ä mg IC imbjank
Ü 100
MG TOC miżjud bħala kemikali għat Ä test

Ikkalkola DOC imneħħija (voluntarja) kif deskritt taħt 1.7. Irreġistra
dawn u r-riżultati l-oħrajn kollha fuq il-karti tad-data kif ipprovduta.
IV.3.2.

Validità tar-riżultati
Il-kontenut IC tas-sospenzjoni tal-kimika tat-test fil-medja minerali
fil-bidu tat-test għandu jkun anqas minn 5 % tal-TC, u t-total CO2 ta'
l-evoluzzjoni ta' l-inoculum fl-imbjank fit-tmiem tat-test għandu
normalment jeċċedi 40 mg/l medja. Jekk valuri akbar minn 70 mg
CO2/litru jkunu akkwistati, id-data u t-teknika sperimentali għandha
tkun eżaminata b'mod kritiku.
Ara wkoll I.5.2.

IV.3.3.

Rapportaġġ
Ara I.8.

IV.4.

FOLJA TAD-DATA
Eżempju tal-folja tad-data huwa mogħti aktar il-quddiem.
TEST TA' L-EVOLUZZJONI TAD-DIOSSIDU TAL-KARBONJU
(1) LABORATORJU
(2) IL-JUM TAL-BIDU TAT-TEST
(3) IS-SUSTANZA TAT-TEST
Isem:
Il-konċentrazzjoni tat-taħlita bil-lest: mg/litru bħala kimika
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Konċentrazzjoni inizjali fil-medja: mg/litru bħala kimika

Total C miżjud mal-garafina: mg C

ThCO2: mg CO2

4.

INOCULUM
Sorsi:

Trattament mogħti:

Pre-kondizzjonar, jekk ikun hemm:

Konċentrazzjoni ta' solidi sospiżi fit-taħlita tar-reazzjoni:
mg/litru

Ħin
(jum)

CO2 iffurmat
Test (mg)
1

CO2 iffurmat
imbjank (mg)

CO2 iffurmat Kumu
lattiv (mg)
(Il-medja ta' l-imbjank
minus tat-test)

ThCO2
Kumulattiv

CO2
Ü 100
ThCO2

1

2

3
medja
2

medja

1

2

4

0
n1
n2
n3

28
Nota: formati simili jistgħu ikunu wżati għall-kimika tar-referenza u
l-kontrolli tat-tossiċità

6.

ANALIŻI TAL-KARBONJU (voluntarju)
Analizzatur tal-karbonju:

Żmien (jiem)

Imbjank mg/l

Kimika tat-test mg/l

0

Cb(o)

Co

28 (*)

Cb(t)

Ct

(*) jew fl-aħħar ta' l-inkubazzjoni.

medja
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A
% DOC imneħħi ¼

7.

Ct Ä CbðtÞ
1Ä
1 Ä Co Ä CbðoÞ

Ü 100

DEGRADAZZJONI ABJOTIKA (voluntarja)

% degradazzjoni abjotika ¼

PARTI V.
V.1.

!

CO2 il Ä formazzjoni f’garafina sterlili wara 28 jum ðmgÞ
Ü 100
ThCO2 ðmgÞ

TEST TAR-RESPIROMETRIJA MANJOME
TRIKA (Metodu C.4-D)

PRINĊIPJU TAL-METODU
Volum imkejjel tal-medja minerali inokulata, li jkun fiha konċentraz
zjoni magħrufa tal-kimika tat-test (100 mg/litru tas-sustanza tat-test,
li tagħti mill-anqas 50-100 mg ThOD/litru) bħala s-sorsi unika nomi
nali tal-karbonju organiku, hija mħawwda f'garafina magħluqa f'tem
peratura kostanti (± 1 oC jew eqreb) għal sa 28 jum. Il-konsum ta' lossiġenu huwa determinat jew bil-kejl tal-kwanità ta' ossiġenu
(prodott b'mod elettolitiku) meħtieġ għaż-żamma tal-volum tal-gass
fil-garafina respirimetru, jew bit-tibdil fil-volum jew fil-pressjoni
(jew ġemgħa tat-tnejn) fl-apparat. Id-diossidu tal-karbonju evolu
huwa assorbit fit-tahlita ta' l-idrossidu tal-putassa jew f'xi assorbent
xieraq ieħor. L-ammont ta' ossiġenu akkwistat bil-kimika tat-test
(ikkorreġut għall-akwista mill-inoculim fl-imbjank, imwettaq b'mod
parallel) huwa espress bħala persentaġġ ta' ThOD jew COD. B'mod
voluntarju, il-grad tal-biodegradazzjoni primarja jista wkoll ikun
ikkalkolat mill-analiżi kimika supplemetari mwettqa fil-bidu u fittmiem ta' l-inkubazzjoni, u fl-aħħar mill-aħħar il-biodegredazzjoni
bl-analiżi DOC..

V.2.

DESKRIZZJONI TAL-METODU

V.2.1.

Apparat
a) respirometru xieraq;
b) kontroll tat-temperatura, żamma ta' ± 1 oC jew aħjar;
ċ) Apparat tal-filtrazzjoni bil-membrana (voluntarju);
d) analizzatur tal-karbonju (voluntarju).

V.2.2.

Preparazzjoni tal-medja minerali
Għall-preparazzjoni tat-taħlitiet bil-lest, ara I.6.2.
Ħawwad 10 ml tat-taħlita (a) ma 800 ml ilma tat-trattib, żid 1 ml tattaħlitiet (b) sa (d) u wassal sa litru bl-ilma tat-trattib.

V.2.3.

Preparazzjoni u pre-kondizzjonar ta' l-inoculum
L-inoculum jista jkun akkwistat minn varjeta ta' sorsi: ħama' attivata,
effluwenti tad-drenaġġ (mhux klorinati), ilmijiet minn wiċċ l-art u
ħamrija jew minn taħlita ta' dawn.
Ara I.6.4., I.6.4.1., I.6.4.2. u I.6.5.

V.2.4.

Preparazzjoni tal-garafini
Ipprepara t-taħlitiet għat-test u l-kimika tar-referenza, f'lottijiet sepa
rati, f'medja minerali ekwivalenti għal konċentrazzjoni, normalment,
ta' 100 mg kimika/litru (li tagħti mill-anqas 50-100 mg ThOD/litru),
bl-użu tat-taħlitiet bil-lest.
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Ikkalkola il-ThOD fuq il-bażi tal-formazzjoni ta' l-imluħa ta' l-ammo
nium, sakemm nitrifikazzjoni tkun antiċipata, meta l-kalkolazzjoni
għandha tkun ibbażata fuq il-formazzjoni nitrika (ara l-Anness II.2.)
Iddetermina l-valuri pH u aġġusta, jekk meħtieġ, għal 7,4. ± 0,2.
Sustanzi li ma tantx jinħallu għandhom ikunu miżjuda fi stadju aktar
tard (ara hawn taħt).
Jekk it-tossiċita tal-kimika tat-test għandha tkun determinata, ippre
para taħlita oħra fil-medja minerali li jkun fiha kemm il-kimika tattest u tar-referenza fl-istess konċentrazzjonijiet bħal fit-taħlitiet indi
vidwali.
Jekk il-kejl tat-teħid fiżiku-kimiku ta' l-ossiġenu huwa meħtieġ,
ipprepara taħlita tal-kimika tat-test fi, mormalment, 100 mh ThOD/
litru li tkun ġiet sterilizzata biż-żieda ta' sustanza tassika adatta (ara
I.6,6.).
Introduċi l-volum meħtieġ tat-taħlitiet tal-kimika tat-test u ta' refe
renza, rispettivament, mill-anqas fil-garafini duplikati. Żid ma gara
fini oħrajn il-medja minerali biss (għal kontrolli ta' l-inoculum) u,
jekk meħtieġ, it-taħlita tal-kimika tat-test imħallta/ta' referenza, u ttaħlita sterili.
Jekk il-kimika tat-test ma tantx tkun tinħall, żid sustanzi tat-test li
jinħallu bil-mod direttament fil-garafini u iżen jew ikkalkula l-bażi
tal-volum u opera kif deskritt fl-Anness III. Żid l-idrossidu talputazza, gerbubi tal-ġir tas-soda jew assorbent ieħor mal-komparti
menti assorbatur CO2.
V.2.5.

Numru ta' garafini fi prova tipika
Il-garafini 1 u 2: Sospenzjoni tat-test
Il-garafini 3 u 4: Inoculumi fl-imbjank
Il-garafini 5: Proċedura tal-kontroll preferibbilment, u meta meħtieġ:
Il-garafini 6: Kontroll sterili
Il-garafini 7: Kontroll tat-tossiċità
Il-garafini 8: Kontroll tat-tossiċità
Ara wkoll I.6.7.

V.2.6.

It-twettieq tat-test
Ħalli l-garafini jilħqu t-temperatura mixtieqa u inokula r-reċipjenti
xierqa bil-ħama' attivata ippreparata jew b'sors ieħor ta' l-inoculum
sabiex takkwista konċentrazzjoni ta' solidi sospiżi ta' mhux aktar
minn 30 mg/litru. Ħejji l-apparat, qabbad il-ħawwadi u ivverifika li
ma tgħaddix arja, u ibda bil-kejl tat-teħid ta' l-ossiġenu. Normalment
l-ebda attenzjoni oħra m'hija meħtieġa apparti milli t-teħid tal-qari u
tal-virifika odjerna sabiex tara li t-temperatura korretta u t-taħwis
adekwat ikun mantenut.
Ikkalkola t-teħid ta' l-ossiġenu mill-qari meħuda f'intervalli regolati u
ta' spiss, bl-użu tal-motodi rakkomandati mill-manifattur ta' l-apparat.
Fit-tmiem ta' l-inkubazzjoni, normalment 28 jum, kejjel il-pH talkontenuti tal-garafini, speċjalment jekk it-teħid ta' l-ossiġenu jkun
baxx jew aktar minn ThODNH4 (għal komposti li jkun fihom innitroġenu).

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1116
▼B
Jekk meħtieġ, neħħli l-kampjuni mill-garafini respirometri, inizjal
ment u finalment, għall-analiżi ta' DOC jew kimika speċifika (ara
l-Anness II.4). Fit-tneħħija inizjali, assigura li l-volum tas-sospens
joni tat-test li jkun baqa' fil-garafina, jkun magħruf. Meta l-ossiġenu
jkun meħud mis-sustanza tat-test li jkun fiha l-N, iddetermina ż-żieda
fil-konċentrazzjoni tan-nitrat u wettaq in-nitrazzjoni matul 28 jum u
ikkalkola l-korrezzjoni għall-ossiġenu ikkunsmat bin-nitrifikazzjoni
(l-Anness V).
V.3.

DATA U RAPPORTAĠĠ

V.3.1.

Trattament tar-riżultati
Iddividi l-akkwista ta' l-ossiġenu (mg) tal-kimika tat-test wara hin
pre-determina (korreġut għal dak ta' l-inoculum tal-kontroll flimbjank wara l-istess ħin) bil-piż tat-kimika tat-test kif użata. Dan
iforni il-BOD espress bħala mg ossiġenu/mg kimika tat-test, iġiefiri

BOD ¼

ðmg O2 teħid bil Ä kimika tat Ä test Ä mg O2 teħid blÄÞÞ
ðmg kimika tat Ä test fil Ä garafinaÞ

mg O2 kull mg kimika tat-test
ikkalkola l-persentaġġ tal-biodegradazzjoni jew minn:

% bijodegradazzjoni ¼ % ThOD ¼

BODðmg O2 =mg kemikaliÞ
Ü 100
ThODðmg O2 kemikaliÞ

Jew inkella minn:
% COD ¼

BODðmg O2 =mg kemikaliÞ
Ü 100
CODðmg O2 kemikaliÞ

Għandu jkun innotat li dawn iż-żewġ metodi mhux neċessarjament
jagħtu l-istess valur, huwa preferibbli li jsir użu mill-metodu preċe
denti.
Għal sustanzi tat-test li jkun fihom in-nitroġenu, għamel użu millThOD xieraq (NH4 jew NO3) skond ma jkun magħruf jew mistenni
dwar l-okkorrenza tan-nitrifikazzjoni (l-Anness II.2). Jekk in-nitrifi
kazzjoni isseħħ imma ma tkun kompluta, ikkalkola korrezzjoni għallossiġenu ikkunsmat bin-nitrifikazzjoni mit-tibdil fil-konċentrazzjoni
tan-nitrit u n-nitrat (l-Anness V).
Meta determinazzjonijiet voluntarji tal-karbonju organiku u/jew ta'
kimika speċifika jkun saru, ikkalkola il-persentaġġ tad-degradazzjoni,
kif deskritt taħt I.7.
Irreġistra r-riżultati kollha dwara id-data fuq il-karti tad-data kif
ipprovduta.
V.3.2.

Validità tar-riżultati
It-teħid ta' l-ossiġenu ta' l-inoculum fl-imbjank normalment huwa 2030 mg O2/litru u m'għandux ikun aktar minn 60 mg/litru fi 28 jum.
Valuri għola minn 60 mg/litru jkunu jeħtieġu eżaminazzjoni kritika
tad-data u tat-tekniki sperimentali. Jekk il-valur tal-pH huwa l-barra
mill-medda 6-8, 5 u l-konsum ta' l-ossiġenu bil-kimika tat-test huwa
anqas minn 60 %, it-test għandu jkun repetut b'konċentrazzjoni aktar
baxxa tal-kimika tat-test.
Ara wkoll I.5.2.
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V.3.3.

Rapportaġġ
Ara I.8.

V.4.

FOLJA TAD-DATA
Eżempju tal-folja tad-data huwa mogħti aktar il-quddiem.
TEST RESPIRATORJU MANOMETRIKU
1.

LABORATORJU

2.

IL-JUM TAL-BIDU TAT-TEST

3.

IS-SUSTANZA TAT-TEST
Isem:
Il-konċentrazzjoni tat-taħlita bil-lest: mg/litru
Konċentrazzjoni inizjali fil-medja, Co: mg/litru
Volum fil-garafina tat-test (V): ml
ThOD jew COD: mg O2/mg sustanza tat-test (NH4, NO3)

4.

INOCULUM
Sorsi:
Trattament mogħti:
Pre-kondizzjonar, jekk ikun hemm:
Konċentrazzjoni ta' solidi sospiżi fit-taħlita tar-reazzjoni: mg/l

5.

TEĦID TA' L-OSSIĠENU BIODEGRADABBILITÀ
Jum
0

O2 upt. (mg), kimika
tat-test

1
2
a, medja

O2 upt. (mg) imbjank

3
4
b, medja

BOD(mg) ikkorreġut

(a1-bm)
(a2-bm)

BOD kull mg tal-kimika
tat-test

ða1 Ä bÞ
Co V

ða2 Ä bÞ
Co V

7

14

21

28
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Jum
7

0

% degradazzjoni

14

21

28

D1 (a1)
D2 (a2)

BOD
Ü 100
ThOD

Medja (*)

V = Volum tal-medja fil-garafina tat-test
(*) D1 u D2 m'għandhiex tittieħed il-medja tagħhom jekk ikun hemm differenza konsiderevoli.

N.B.: Formati simili jistgħu ikunu wżati għall-kimika tar-referenza u
l-kontrolli tat-tossiċità.
6.

KORREZZJONI GĦAN-NITRIFIKAZZJONI (ara l-Anness V)
Jum

0

Differenza

(N)

(i)

Konċentrazzjoni tan-nitrat (mg N/litru)

(ii)

Ossiġenu ekwivamenti (4,57 × N × V) (mg)

(iii)

Konċentrazzjoni tan-nitrat (mg N/litru)

(iv)

Ossiġenu ekwivamenti (3,43 × N × V) (mg)

—

—
(N)

(ii + iv) Ossiġenu ekwivamenti totali
7.

28

—

—

—

—

ANALIŻI TAL-KARBONJU (volontarju)
Analizzatur tal-karbonju:

Żmien (jiem)

mg/litru fl-imbjank

Kimika tat-test mg/litru

0

(Cblo)

(Co)

28 (*)

(Cblt)

(Ct)

(*) jew fl-aħħar ta' l-inkubazzjoni.

% DOC imneħħi ¼

8.

Í

1Ä

Ct Ä Cblt
Co Ä Cblo

Î

Ü 100

KIMIKA SPECIFIKA (volontarja)
Sb = konċentrazzjoni fil-fiżiko0kimika (sterili) mal-kontroll ta'
28 jum
Sa = konċentrazzjoni fil-garafina inokulta fi 28 jum.

% biodegradazzjoni ¼

9.

Sb Ä Sa
Ü 100
Sb

DEGRADAZZJONI ABJOTIKA (voluntarja)
a = konsum ta' l-ossiġenu f'garafini sterili wara 28 jum, (mg)

konsum ta0 l Ä ossiġenu ghall kull mg tal Ä kimika tat Ä test ¼

a
Co V

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1119
▼B
(ara s-sezzjonijiet 1 u 3)

% degradazzjoni abjotika ¼

PARTI VI.
VI.1.

a Ü 100
Co V Ü ThOD

TEST TAL-FLIXKUN MAGĦLUQ (Metodu
o
C.4-E)

PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
It-taħlita tal-kimika tat-test f'medja minerali, normalment fi 2-5
mg/litru, hija inokulata b'relattivament numru żghir ta' mikro-orga
niżmi minn popolazzjoni mħallta u miżmuma fi fliexken, kompleta
ment mimlija u magħluqa, fid-dlam u f'temperatura kostanti. Iddegradazzjoni hija segwita bl-analiżi ta' l-ossiġneu maħlul matul
perijodu ta' 28 jum. L-ammont ta' ossiġenu akkwistat bil-kimika
tat-test, ikkorreġut għall-akwista mill-inoculim fl-imbjank, imwettaq
b'mod parallel, huwa espress bħala persentaġġ ta' ThOD jew COD.

VI.2.

DESKRIZZJONI TAL-METODU

VI.2.1.

Apparat
a) Fliexken BOD, b'tappini tal-ħġieġ, eż. 250-300 ml;

b) Banju ta' l-ilma jew inkubatur, għaż-żamma tal-fliexken f'tempe
ratura kostanti (± 1 oC jew aħjar) bl-esklużjoni tad-dawl;

ċ) Fliexken tal-ħġieġ kbar (2-5 litri) għall-preparazzjoni tal-medja u
għall- mili tal-fliexken BOD;

d) Elettrodu u arloġġ ta' l-ossiġenu, jew apparat u reaġenti għattitrazzjoni Winker.

VI.2.2.

Preparazzjoni tal-medja minerali
Għall-preparazzjoni tat-taħlitiet bil-lest, ara I.6.2.

Ħawwad 1 (wieħed) tat-taħlita (a) sa (d) u wassal sa litru bl-ilma tattaħwid.

VI.2.3.

Preparazzjoni ta' l-inoculum
L-inoculum huwa normalment akkwistat minn effluwent sekondarju
ta' l-impjant tat-trattament jew minn unità tal-iskala tal-laboratorju li
jirċievi b'mod predominanti d-drenaġġ domestiku. Sors alternattiv
ieħor għall-inoculum hija l-ilma tal-wiċċ ta' l-art. Normalment lużu huwa ta' taqtira waħda (0,05 ml) ma 5 ml tal-filtrat għal kull
litru tal-medja; il-provi jistgħu jeħtieġ li jiskopru l-aħjar volum għal
effluwent partikolari (ara I.6.4.2. u I.6.5.).

VI.2.4.

Preparazzjoni tal-garafini
B'mod qawwi daħħal l-arja f'medja minerali għal mill-anqas 20
minuta. Wettaq kull waħda mis-serje tat-testijiet bil-medja akkwistata
mill-istess lott. Ġeneralment, il-medja hija lesta għall-użu wara li
tkun qagħdet għal 20 siegħa, fit-temperatura tat-test. Iddetermina lkonċentrazzjoni ta' l-ossiġenu mdewweb għall-iskopijiet tal-kontroll;
il-valur għandu jkun madwar 0 mg/litru fi 20 oC. Wettaq l-operaz
zjonijiet kollha tat-trasferiment u tal-mili tal-medja saturata bl-arja
imma mingħajr bżieżaq, per eżempju, bl-użu ta' sifuni.
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Ipprepara grupp paralelli ta' fliexken BOD għad-determinazzjoni tattest u l-kimika ta' referenza f'serje sperimentali simultanji. Organizza
numru suffiċjenti tal-flixkien BOD, inklużi l-inoculum fl-imbjank,
sabiex tippermetti mill-anqas kejl duplikat tal-konsum ta' l-ossiġenu
li jsir matul l-intervalli mixtieqa tat-test, per eżempju, wara 0, 7, 14,
21 u 28 jum. Sabiex tassigura li tkun tista tidentifika l-perijodu ta' l10 ijiem, aktar fliexken jistgħu ikunu meħtieġa.

Żid medja minerali mimlija kollha bl-arja ma fliexken kbar hekk li
jkunu mimlija għal madwar terz. Imbagħad żid taħlitiet bil-lest
suffiċjenti tal-kimika tat-test u tal-kimika ta' referenza sabiex tisse
para l-flixken il-kbar hekk l-konċentrazzjoni finali tal-kimika tkun
normalment mhux akbar minn 10 mg/litru. M'għandhek iżżid lebda kimika ma l-imbjank fil-medja tal-kontroll li tkun fi flixkun
kbir ieħor.

Sabiex tassigura li l-attività ta' l-inoculum ma tkunx limitata, ilkonċentrazzjoni ta' l-ossiġenu mdewweb m'għandhiex tinżel aktar
baxxa minn 0,5 mg/litru fil-fliexken BOD. Dawn jillimitaw ilkonċentrazzjoni tal-kimika tat-test għal madwar 2 mg/litru. B'dana
kollu, għal komposti b'degradibbiltà baxxa u dawk bi ThOD baxxa,
5-10 mg/litru jistgħu ikunu wżati. F'uħud mill-każi, ikun rakomman
dabbli li twettaq b'mod parallel serje tal-kimika tat-test f'żewġ
konċentrazzjonijiet differenti, per eżempju, 2 u 5 mg/litru. Normal
ment, għandhek twettaq il-kalkolu tal-ThOD fuq il-bażi tal-formaz
zjoni tal-melħ ta' l-ammonium, imma, jekk in-nitrifikazzjoni tkun
mistennija jew ikun magħruf li sseħħ, agħmel il-kalkolu fuq il-bażi
tal-formazzjoni tan-nitrat (ThODNO3: ara l-Anness II.2). B'danakollu,
jekk in-nitrifikazzjoni ma tkunx kompluta imma isseħħ, għamel
korrezzjoni għat-tibdil fil-konċentrazzjoni tan-nitrit u n-nitrat, deter
minati fl-analiżi, (ara l-Anness V).

Jekk it-tossiċità tal-kimika tat-test għandha tkun investigata (fil-każ,
per eżempju, tal-valur preċedenti baxx tal-biodegradabbiltà li jkun
ġie misjub), serje oħra ta' flixkien hija neċessarja.

Ipprepara flixkun kbir ieħor li jkun fih medja minerali bl-arja (sa
madwar terz tal-volum tiegħu) flimkien mal-kimika tat-test u lkimika ta' referenza fil-konċentrazzjoni finali normalment l-istess
bħal dawk fil-fliexken kbar l-oħrajn.

Inokula t-taħlitiet fil-fliexken il-kbar b'effluwent sekondarju (qatra
waħda jew madwar 0,05 ml, ma 5 ml/litru) jew b'sorsi oħra bħal
ma hu l-ilma tax-xmara (ara I.6.4.2.). Finalment, wassal it-taħlitiet
għall-volum b'medja minerali bl-arja bl-użu ta' manka li tilħaq salqiegħ tal-flixkun sabiex takkwista taħlita adekwata.

VI.2.5.

Numru ta' garafini fi prova tipika
Fi prova tipika, il-fliexken li ġejjin huma wżati:

— mill-anqas 10 li jkun fihom il-kimika tat-test u ta' l-inoculum
(sospenzjoni tat-test),

— mill-anqas 10 li jkun fihom biss l-inoculum (inoculum flimbjank),

— mill-anqas 10 li jkun fihom il-kimika ta' referenza u ta' linoculum (kontroll tal-proċedura),
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— u, meta meħtieġ, 6 fliexken li jkun fihom il-kimika tat-test,
kimika ta' referenza u l-inoculum (kontroll tat-tossiċità). B'dana
kollu, sabiex tassigura li tkun tista tidentifika l-perijodu ta' l-10
ijiem, madwar id-doppju ta' fliexken jistgħu ikunu meħtieġa.

VI.2.6.

It-twettieq tat-test
Forni kull taħlita ippreparata immedjetament ġewwa kull grupp
rispettiv tal-fliexken BOD bil-manka mill-kwart tl-isfel (mhux millqiegħ) tal-flixkun kbir xieraq, hekk li l-fliexken BOD kollha jkunu
kompletament mimlija. Taptap bil-ġentilizza sabiex tneħħi xi bżieżaq
ta' l-arja. Analiżża il-fliexken ħin-żero immedjetament għall-ossiġenu
mdewweb bil-metodi Winkles jew bl-elettrodi. Il-kontenuti talfliexken jistghu jkunu preservati għal analiżi aktar tard bil-metodu
Winkles biż-żieda tal-manganiż (II) sulfat jew idrossidu tas-sodju (lewwel reaġent Winkler). Aħżen bil-galbu l-fliexken magħluqa blistopponi, li jkun fihom l-ossiġentu iffissat bħala manganiż kannella
(III) ossidu idrat, fid-dlam fi 10-20 oC għal mhux aktar minn 24
siegħa qabel ma tipproċedi bil-kumplament tal-passi tal-metodu
Winkler. Agħmel it-tappini fuq il-kumplament tal-flixkien, tassigura
li l-ebda bżieżaq ta' l-arja ma jkunu magħluqa, u inkuba fi 20 oC fiddlam. Kull serja għandha tkun akkumpanjata b'serje paralella sħiħa
għad-determinazzjoni tal-medja in-bjank inokulata. Neħħi mill-anqas
il-flixkien duplikati tas-serje kollha għall-abaliżi ta' l-ossiġenu
mdewweb matul l-intervalli tal-ħin (mill-anqas kull ġimgħa) matul
it-28 jum ta' l-inkubazzjoni.

Kampjuni ta' kull ġimgħa għandhom jippermettu l-assessjar tat-tneħ
ħija perċentwali fil-perijodu ta' 14-il jum, fil-waqt li l-kmpjunar ta'
kull 3-4 ijiem għandu jippermetti li l-perijodu ta' 10 ijiem li jkun
identifikat, li jkun jeħtieġ madwar id-doppju ta' tant fliexken.

Għal sustanzi tat-test li jkun fihom N, korrezzjonijiet għat-teħid ta' lossiġenu minn xi nitrifikazzjoni li sseħħ, għandu jsir. Sabiex isir dan,
uża l-metodu ta' l-elettrodi-O2 għad-determinazzjoni tal-konċentraz
zjoni ta' l-ossiġenu mdewweb u imbagħad warrab il-kampjun millflixkun BOD għall-analiżi tan-nitrit u n-nitrat. Miż-żieda fil-konċen
trazzjoni tan-nitrit u n-nitrat, wettaq il-kalkolu ta' l-ossiġenu użat (ara
l-Anness V).

VI.3.

DATA U RAPPORTAĠĠ

VI.3.1.

Trattament tar-riżultati
L-ewwel agħmel il-kalkolu tal-BOD eżerċitat wara kull perijodu ta'
żmien billi tnaqqas l-eżawriment ta' l-ossiġenu (mg O2/litru) ta' linoculum fl-imbjank minn dak esibit bit-test kimiku. Iddividi dan leżawriment ikkorreġut bil-konċentrazzjoni (mg/litru) tal-kimika tattest, sabiex takkwista l-BOD speċifika vġama mg ossiġenu kull mg
tal-kimika tat-test. Wettaq il-kalkolu tal-persentaġġ tal-biodegradab
biltà billi tiddividi l-BOD speċifika bil-ThOD speċifika (ikkalkolata
skond l-Anness II,2) jew il-COD (determinata bl-analiżi, ara lAnness II.3),b'hekk:

BOD ¼

ðmg O2 teħid bil Ä kimika tat Ä test Ä mg O2 teħid bl Ä imbjankÞ
ðmg kimika tat Ä test fil Ä garafinaÞ
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mg O2 kull mg tal-kimika tat-test

% biodegradazzjoni ¼

BOD ðmg O2 =mg kemikali għat Ä testÞ
Ü 100
ThODðmg O2 =mg kemikali għat Ä testÞ

jew

% degradation ¼

BOD ðmg O2 =mg kemikali għat Ä testÞ
Ü 100
CODðmg O2 =mg kemikali għat Ä testÞ

Għandu jkun innotat li dawn iż-żewġ metodi mhux neċessarjament
jagħtu l-istess valur, huwa preferibbli li jsir użu mill-metodu preċe
denti.
Għal sustanzi tat-test li jkun fihom in-nitroġenu, għamel użu millThOD xieraq (NH4 jew NO3) skon ma jkun magħruf jew mistenni
dwar l-okkorrenza tan-nitrifikazzjoni (l-Anness II.2). Jekk in-nitrifi
kazzjoni isseħħ imma ma tkun kompluta, ikkalkola korrezzjoni għallossiġenu ikkunsmat bin-nitrifikazzjoni mit-tibdil fil-konċentrazzjoni
tan-nitrit u n-nitrat (l-Anness V).
VI.3.2.

Validità tar-riżultati
L-eżawriment ta' l-ossiġenu mill-imbjank ta' l-inoculum m'għandux
jeċċedi 1,5 mg ossiġenu mdewwb/litru wara 28 jum. Valuri għola
minn dan jeħtieġu investigazzjoni tat-tekniki sperimental. Il-konċen
trazzjoni residwa ta' l-ossiġenu fil-fliexken tat-test m'għandhiex tinżel
għal anqas minn 0,5 mg/litru fi kwalunkwe żmien. Livelli hekk
baxxi ta' l-ossiġenu huma validi biss jekk il-metodu għad-determi
nazzjoni ta; l-ossiġenu mdewweb tkun tista tkejjel tali livella blakbar eżatezza.
Ara wkoll I.5.2.

VI.3.3.

Rapportaġġ
Ara I.8.

VI.4.

FOLJA TAD-DATA
Eżempju tal-folja tad-data huwa mogħti aktar il-quddiem.
TEST TAL-FLIXKUN MAGĦLUQ
1. LABORATORJU
2. IL-JUM TAL-BIDU TAT-TEST
3. IS-SUSTANZA TAT-TEST
Isem:
Il-konċentrazzjoni tat-taħlita bil-lest: mg/litru
Konċentrazzjoni inizjali fil-flixkun: mg/litru
ThOD jew COD: mg O2/mg sustanza tat-test
4. INOCULUM
Sorsi:
Trattament mogħti:
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Pre-kondizzjonar, jekk ikun hemm:

Konċentrazzjoni fit-taħlita tar-reazzjoni: mg/litru

5. DETERMINAZZJONI DO
Metodu: Winkler/elettrodu

L-analiżi tal-garafini
DO (mg/1)
Iż-żmien ta' l-inkubazzjoni (d)
0

Imbjank
kimika)

(mingħajr

1

C1

2

C2

Medja
mb ¼

Kimika tat-test

C1 þ C2
2

1

a1

2

a2

Medja
mt ¼

n2

n1

a1 þ a2
2

Nota: Formati simili jistgħu ikunu wżati għall-kompost tar-referenza
u l-kontrolli tat-tossiċità.

6. KORREZZJONI GĦAN-NITRIFIKAZZJONI (ara l-Anness V)
Iż-żmien ta' l-inkubazzjoni (d)

0

(i)

Konċentrazzjoni tan-nitrat (mg N/litru)

(ii)

Tibdil tal-konċentrazzjoni tan-nitrat (mg N/litru)

—

(iii)

Ossiġenu ekwivalenti (mg/litru)

—

(iv)

Konċentrazzjoni tan-nitrat (mg N/litru)

(v)

Tibdil tal-konċentrazzjoni tan-nitrat (mg N/litru)

—

(vi)

Ossiġenu ekwivalenti (mg/litru)

—

(iii + vi) Ossiġenu totali ekwivalenti (mg/litru)

n2

n1

n3

—

7. EŻAWRIMENT DO: % DEGRADAZZJONI
Degradazzjoni wara jiem n (mg/litru)
n1

GARAFINA 1: (mto –

mtx)

– (mbo – mbx)

GARAFINA 2: (mto –

mtx)

– (mbo – mbx)

n2

n3
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Degradazzjoni wara jiem n (mg/litru)
n1

GARAFINA 1:
%D1 ¼

½ðmto Ä mtx Þ Ä ðmbo Ä mbx Þâ Ü 100
konk tat Ä test ThOD kemikali

GARAFINA 2:
% D2 ¼

½ðmto Ä mtx Þ Ä ðmbo Ä mbx Þâ Ü 100
konk tat Ä test ThOD kemikaliof test Ü ThOD chemical

% D medja (*) =

D1 Ä D2
2

(*) bħala kondizzjoni stabbli(medja)

mto = alur fil-garafina tat-test fil-ħin 0

mtx = alur fil-garafina tat-test fil-ħin x

mbo = l-valur medju ta' imbjank fil-ħin 0

mbx = il-valur medju ta' imbjank fil-ħin x

Applika wkoll il-korrezzjoni għan-nitrifikazzjoni minn iii+vi fissezzjoni 6.

8.

EŻAWRIMENT DO IMBJANK
Konsum ta' l-ossiġenu fl-imbjank: (mbo – mb28) mg/litru Dan ilkonsum huwa importanti għall-validità tat-test. Dan għandu
jkun anqas minn 1,5 mg/litru.

PARTI VII.
VII.1.

TEST M.I.T.I. (Metodu oC.4-F)

PRINĊIPJUTAL-METODU
It-teħid ta' l-ossiġenu bit-taħlita mħawda, jew bis-sospensjoni, talkimika tat-test f'medja minerali, inokulata b'mikro-organiżmi speċjal
ment imkabbra, mhux adattati, hija mkejla awtomatikament matul
perijodu ta' 28 jum f'respirometri magħluq u fid-dlam fi 25 ± 1
o
C. Id-disossidu tal-karbonju evolut huwa assorbit bil-ġir tas-soda.
Il-biodegradabbiltà hija espressa bħala persentaġġ tat-teħid ta' l-ossi
ġenu (ikkorreġut għat-teħit fl-imbjank) tat-teħid teoretiku (ThOD). Ilpersentaġġ tal-biodegradazzjoni primarja jista wkoll ikun ikkalkolat
mill-analiżi kimika supplemetari mwettqa fil-bidu u fit-tmiem ta' linkubazzjoni, u fl-aħħar mill-aħħar il-biodegredazzjoni bl-analiżi
DOC.

VII.2.

DESKRIZZJONI TAL-METODU

VII.2.1.

Apparat
a) Arloġġ BOD elettroliku awtomatiku jew respirometru normalment
mgħammar b'6 fliexken, 300 ml il-wieħed, u mgħammar b'kikkri
sabiex ikun fihom l-assorbent CO2;

n2

n3
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b) Kamra ta' temperatura kostanti u/jew banju ta' l-ilma fi 25 oC ±
1 oC jew aħjar;
ċ) Apparat tal-filtrazzjoni bil-membrana (voluntarju);
d) analiżattur tal-karbonju (voluntarju).
VII.2.2.

Preparazzjoni tal-medja minerali
Ipprepara t-taħlitiet bil-lest li ġejjin, bl-użu ta' reaġenti ta' grad anali
tiku u l-ilma (I.6.1.):

a)

dihydrogen

ortho

phosphate,

8,50 g

monohydrogen

ortho

phosphate,

21,75 g

Disodium monohydrogen ortho phosphate dodeca
hydrate Na2HPO4 12 H2O

44,60 g

Monopotassium
KH2PO4
Dipotassium
K2HPO4

Klorid ta' l-ammonium, NH4Cl

1,70 g

Dewweb fl-ilma u wassal għal-litru.
Il-valur pH tat-taħlita għandu jkun 7,2
b)

Eptaidrat tas-sulfat tal-magneżju, MgSO4 7 H2O

22,50 g

Dewweb fl-ilma u wassal għal-litru
c)

Klorid tal-kalċji, anidriju, CaCl2

27,50 g

Dewweb fl-ilma u wassal għal-litru.
d)

Ħadid (III) eksaidrat tal-klorid, FeCl3 6 H2O

0,25 g

Dewweb fl-ilma u wassal għal-litru.
Ħu 3 ml ta' kull taħlita (a), (b), (c) u (d) u wassal sa litru.
VII.2.3.

Preparazzjoni ta' l-inoculum
Iġbor kampjuni friski minn mhux anqas minn għaxar siti, l-aktar
minn żoni ta' fejn varjetà ta' kimiċi huma użati u mormija. Minn
siti bħalma huma l-impjanti tat-trattament tad-drenaġġ, trattament ta'
l-iskart industrijali, xmajjar, għadajjer, ibħra, iġbor litru tal-kampjun
u tal-ħama', ħamrija tal-wiċċ, ilma, eċċ., u ħallat sewwa flimien.
Wara li tneħħi l-materja li jkun hemm fil-wiċċ u tħalli li joqgħod,
aġġusta s-supernatant għal pH 7 ± 1 bl-idrossidu tas-sodju u l-aċidu
fosforiku.
Uża l-volum xieraq mas-supernayant iffiltrat sabiex timla reċipjent
tal-“mili u ġbir” tal-ħama' attivata u agħti l-arja lil-likwidu għal
madwar 231/2 siegħat. Tletin minuta wara li tkun waqfet l-arjazzjoni,
warrab madwar terż tal-volum kollu tas-supernatant u żid volum
egwali tat-taħlita (pH 7) li jkun fiha 0,1 % kull wieħed tal-glukożju,
peptun, u monoputassa orto fosfat, mal-materja li tkun qagħdet u
erġa ibda bl-arjazzjoni. Irrepeti din il-proċedura darba kuljum. Lunità tal-ħama' għandha tkun operata skond il-prattika tajba: l-efflu
wenti għandhom ikunu ċari, t-temperatura għandha tinżamm fi 25 ±
2 C, il-pH għandu jkun 7 ± 1, il-ħama' għandha tkun qagħdet
sewwa, b'arjazzjoni suffiċjenti sabiex iżżomm it-taħlita erobika
matul il-ħin kollu, il-protażoa għandha tkun preżenti u l-attività talħama għandha tkun ittestjata kontra sustanza ta' referenza mill-anqas
darba kull tlett xhur. Tutilizzax il-ħama' bħala inoculum sa millanqas xahar wieħed mill-operazzjoni, imma mhux aktar tard minn
erba' xhur. Minn hemm 'il quddiem, iġbor kampjun minn mill-anqas
10 siti matul intervelli regolari, darba kull tlett xhur.
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Sabiex iżżomm kemm il-ħama' friska u dik antika fl-istess attività,
ħawwad is-supernatant iffiltrat ta' ħama' attivata bl-użu ta' volum
egwali tas-supernatant iffiltrat mat-taħlita ta' l-għaxar sorsi miġbura
friski u wettaq il-kultura ta' dak il-likwir miġmugħ kif deskritt hawn
fuq. Iġbor il-ħama' għall-użu bħala inoculum 18-24 siegħa wara liu lunita tkun ġiet mimlija.

VII.2.4.

Preparazzjoni tal-garafini
Ipprepara dawn is-sitt garafini kif ġejjin:

Nru. 1: kimika tat-test f'ilma mdewweb fi 100 mg/litru

Nru. 2, 3 u 4: kimika tat-test f'minerali mdewweb fi 100 mg/litru

Nru. 5: kimika tat-test (eż. analin) f'medja minerali mdewwba fi
100 mg/litru

Nru. 6: medja minerali biss

Żid il-kimika tat-test li ma tantx tinħall fuq il-bażi ta' piż jew volum
jew ittratta kif deskritt fl-Anness III, apparti li la s-solventi u l-anqas
l-aġenti emulsifikanti m'għandhom ikunu wżati. Żid l-assorbent talCO2 mal-garafini kollha fil-kikkri speċjali kif fornuti. Aġġusta l-pH
fil-garafini nri. 2, 3 u 4 għal 7,0.

VII.2.5.

It-twettieq tat-test
Inokulta l-garafini nri. 2, 3 u 4 (sospensjoni tat-test, nru. 5 (kontroll
ta' l-attività) u nru. 6 (inoculum fl-imbjank) b'volum żghir ta' linoculum sabiex ikun hemm konċentrazzjoni ta' 30 mg/litru ta' solidi
sospiżi. Inoculum N huwa miżjud mal-garafina nru. 1 li sservi bħala
kontroll abjotiku. Ħejji l-apparat, qabbad il-ħawwadi u ivverifika li
ma tgħaddix arja, u ibda bil-kejl tat-teħid ta' l-ossiġenu taħt kondiz
zjonijiet fid-dlam. Ivverifika ta' kuljum, it-temperatura, l-ħawwadi u
r-reġistratur kowlometriku tat-teħid ta' l-ossiġenu, u innota xi kamb
jamenti fil-kulur tal-kontenuti tal-garafini. Aqra l-akkwist ta' l-ossi
ġenu għas-sitt garafini direttament bil-metodu xieraq, per eżempju,
mill-grafika tar-reġistrazzjoni ta' sitt punti, li tipproduċi kurva BOD.
Fit-tmiem ta' l-inkubazzjoni, normalment 28 jum, kejjel il-pH talkontenuti tal-garafini u iddetermina l-konċentrazzjoni tal-kimika tattest residwa u xi intermedju u, fil-każ ta' sustanza li tinħall fl-ilma, ilkonċentrazzjoni ta' DOC (l-Anness II.4). Agħti attenzjoni speċjali filkaż ta' kimika volatili. Jekk nitrifikazzjoni tkun antiċipata, iddeter
mina l-konċentrazzjoni tan-nitrat u tan-nitrit, jekk dan ikun possibbli.

VII.3.

DATA URAPPORTAĠĠ

VII.3.1.

Trattament tar-riżultati
Iddividi l-akkwista ta' l-ossiġenu (mg) tal-kimika tat-test wara hin
pre-determina (korreġut għal dak ta' l-inoculum tal-kontroll flimbjank wara l-istess ħin) bil-piż tat-kimika tat-test kif użata. Dan
iforni il-BOD espress bħala mg ossiġenu/mg kimika tat-test, jiġifieri

BOD ¼

ðmg O2 teħid bil Ä kimika tat Ä test Ä mg O2 teħid bl Ä imbjankÞ
ðmg kimika tat Ä test fil Ä garafinaÞ

mg O2 per mg tal-kimika tat-test
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Il-persentaġġ tal-biodegradazzjoni huwa imbagħad akkwistat minn:

% biodegradazzjoni ¼ % ThOD ¼

BOD ðmg O2 =mg kimikaÞ
Ü 100%
ThOD ðmg O2 =mg kimikaÞ

Għat-taħlitiet, ikkalkola il-ThOD mill-analiżi elementali, bħal fil-każ
ta' kompost sempliċi. Uża il-ThOD (ThODNH4 jew ThODNO3) xierqa
skond ta' jekk in-nitrifikazzjoni tkunx assenti jew kompluta (lAnness II.2). Jekk b'danakollu, n-nitrifikazzjoni isseħħ imma ma
tkunx kompluta, ikkalkola korrezzjoni għall-ossiġenu ikkunsmat
bin-nitrifikazzjoni mit-tibdil fil-konċentrazzjoni tan-nitrit u n-nitrat
(l-Anness V).
Ikkalkola l-persentaġġ tal-biodegredazzjoni primarja mit-telf ta'
kimika speċifika (paterna) (ara I.7,2).
Dt ¼

S b Ä Sa
Ü 100
Sb

Jekk issib li kien hemm xi telf tal-kimika tat-test fil-garafina nru. 1,
kejjel it-tneħħija fiżiku-kimika, agħmel rapport dwar dan u uża lkonċentrazzjoni tal-kimika tat-test (Sb) wara 28 jum f din il-garafina
sabiex tikkalkola l-persentaġġ tal-biodegredazzjoni.
Meta jsiru d-determinazzjonijiet ta' DOC (voluntarji), ikkalkola ilpersentaġġ aħħari tal-biodegredazzjoni, minn:
!
A
Ct Ä Cbt
Dt ¼ 1 Ä
Ü 100%
Co Ä Cbo
kif deskritt taħt il-punt I.7.1. Jekk issib li kien hemm xi telf tal-DOC
fil-garafina nru. 1, kejjel it-tneħħija fiżiku-kimika, uża l-konċentraz
zjoni DOC fdin il-garafina sabiex tikkalkola l-persentaġġ tal-biode
gredazzjoni.
Irreġistra r-riżultati kollha dwara id-data fuq il-karti tad-data kif
ipprovduta.
VII.3.2.

Validità tar-riżultati
It-teħid ta' l-ossiġenu ta' l-inoculum fl-imbjank normalment huwa 2030 mg O2/litru u m'għandux ikun aktar minn 60 mg/litru fi 28 jum.
Valuri għola minn 60 mg/litru jkunu jeħtieġu eżaminazzjoni kritika
tad-data u tat-tekniki sperimentali. Jekk il-valur tal-pH huwa 'l barra
mill-medda 6-8,5 u l-konsum ta' l-ossiġenu bil-kimika tat-test huwa
anqas minn 60 %, it-test għandu jkun repetut b'konċentrazzjoni aktar
baxxa tal-kimika tat-test.
Ara wkoll I.5.2.
Jekk il-presentaġġ tad-degradazzjoni ta' l-anilin ikkalkolat millkonsum ta' l-ossiġenu ma jkunx jeċċedi 40 % wara 7 tijiet u 65 %
wara 14-il jum, it-test ikun meqjus bħala invalidu.

VII.3.3.

Rapportaġġ
Ara I.8.

VII.4.

FOLJATAD-DATA
Eżempju tal-folja tad-data huwa mogħti hawn taħt.
TEST MITI (1)
1.

LABORATORJU

2.

IL-JUM TAL-BIDU TAT-TEST
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3.

IS-SUSTANZA TAT-TEST
Isem:
Il-konċentrazzjoni tat-taħlita bil-lest: mg/l bħala kimika
Konċentrazzjoni inizjali fil-medja, Co: mg/l bħala kimika
Volum tat-taħlita ta' reazzjoni, V: ml
ThOD: mg O2/l

4.

INOCULUM
Siti tal-kampjunar tal-ħama':
1) …

6) …

2) …

7) …

3) …

8) …

4) …

9) …

5) …

10) …

Konċentrazzjonijiet ta' solidi sospiżi fil-ħama' attivata wara lakklamitizzazzjoni bid-drenaġġ sintetiku +… mg/litru
Volum tal-ħama' attivata kull litru tal-medja finali =… ml
Konċentrazzjoni tal-ħama' fil-medja finali =… mg/litru
5.

TEĦID TA' L-OSSIĠENU BIODEGRADABBILITÀ
Tip ta' respirometru użat:
(jum)
0

O2 upt. (mg),
kimika tat-test

a1
a2
a3

O2 upt. (mg),
imbjank
Ikkorreġut O
(mg)

b

2

upt.

BOD kull mg talkimika tat-test

(a1 - b)
(a2 - b)
(a3 - b)
ða Ä bÞ
Co V

Garafina 1.
Garafina 2.
Garafina 3.

% degradazzjoni
BOD
Ü 100
ThOD

1
2
3
medja (*)

(*) bħala kondizzjoni stabbli(medja).

7

14

21

28
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Nota: Formati simili jistgħu ikunu wżati għall-kompost ta' referenza.
6.

ANALIŻI TAL-KARBONJU (voluntarju):
Analizzatur tal-karbonju:
DOC
Garafina
Ikkorreġut

Imkejjel

Ilma + sustanza tat-test

a

Ilma + sustanza tat-test

b1

b1 – c

Ilma + sustanza tat-test

b2

b2 – c

Ilma + sustanza tat-test

b3

b3 – c

Kontroll fl-imbjank

c

—

% DOC imneħħi ¼

7.

a1 Ä ðb Ä cÞ
a

Medja

—

—

—

—

Ü 100

DATA SPECIFIKA KUMIKA ANALITIKA
Ammont residwu tal-kimika tat-test fittmiem tat-test

Test imbjank bl-ilma

Sb
Sa1

meda inokulata

Sa2
Sa3

% degradation ¼

S b Ä Sa
Ü 100
Sb

Ikkalkola il- % tad-degradazzjoni għall-garafini a1, a2 u a3
rispettivament
8.

% DOC
imneħħi

RIMARKI
Il-kurva BOD kontra l-ħin, jekk disponibbli, għandha tkun
mehmuża.

% degradazzjoni

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1130
▼B
ANNESS I
ABBREVJAZZJONIJIET U DEFINIZZJONIJIET
DO:

Ossiġenu mdewweb (mg/l) hija l-konċentrazzjoni ta' l-ossiġenu
mdewweb f'kampjun akweju.

BOD:

Talba biokimika ta' l-ossiġenu (g) hija l-ammont ta' l-ossiġenu
ikkunsmat mill-mikro-organiżmi meta ssir il-metabolizzazzjoni talkompost tat-test; espress wkoll bħala g teħid ta' l-ossiġenu kull g
tal-kompost tat-test. (ara l-metodu C.5).

COD:

Talba ta' l-ossiġenu Kimiku (g) hija l-ammont ta' orriġenu ikkunsmat
matul l-assidizzazzjoni ta' kompost tat-test bl-aċidu dikromatiku jaħraq;
din tipprovdi għall-ammont tal-materja ossidizzabbli preżenti; ukoll
espressa bħala g ossiġenu ikkunsmat kull g tal-kompost tat-test. (ara
l-metodu C.6).

DOC:

Karbonju organiku mdewweb huwa l-karbonju organiku preżenti fittaħlita jew li jgħaddi minn filtru ta' 0,45 mikrometri jew jibqa fissupernatant wara ċ-ċentrifigazzjoni fi 40 000 m.s-2 (± 4 000 g) għal
15-il minuta.

ThOD:

Talba teoretika ta' l-ossiġenu (mg) hija l-ammont totali ta' l-ossiġenu
meħtieġ għall-ossidizzazzjoni kompleta ta'kimika; hija ikkalkolata millformula molekulati (ara l-Anness II.2) u hija wkoll espress bħala mg
ossiġenu meħtieġ kull mg tal-kompost tat-test.

ThCO2:

Diossidu karbonju teoretiku (mg) hija l-kwantita ta' diossidu talkarbonju ikkalkolat li jkun prodott mill-kontenut tal-karbonju magħruf
jew imkejjel tal-kompost tat-test meta kompletament mineralizzat,
ukoll espress bħala mg diossidu tal-karbonju kull mg tal-kompost
tat-test.

TOC:

Karbonju organiku totali ta' kampjun huwa s-somma tal-karbonju orga
niku fit-taħlita u fissospenzjoni.

IC:

Karbonju inorganiku

TC:

Karbonju totali huwa s-somma tal-karbonju organiku u inorganiku
preżenti f'kampjun.

Biodegredazzjoni primarja:
hija t-tibdil fl-istruttura kimika ta' sustanza, imwassla bl-azzjoni bjoloġika, li
tirriżulta mit-telf ta' proprjetà speċifika ta' dik is-sustanza.

Biodegredazzjoni finalissima (erobika):
hija l-livell tad-degradazzjoni akkwistata meta l-kompost tat-test ikun totalment
utilizzat bil-mokroorganiżmi li jirriżulta fil-produzzjoni tad-diossidu tal-karbonju,
ilma, melħ minerali u kostitwenti ġodda mikrobjali ċellulari (biomassa).

Biodegrabbillità Pronta:
klassifikazzjoni arbitrarja tal-kimika li tkun għaddiet minn ċerti testijiet speċifiċi
tal-għażla għall-biodegradabbilità finalissima; dawn it-testijiet huma hekk strin
ġenti li huma assumiti li tali komposti jkunu malajr jew kompletament biodegra
dabbli f'ambjenti akweji permezz ta' kondizzjonijiet erobiċi.
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Biodegrabbillità Inerenti:
klassifikazzjoni tal-kimika li dwarha jkun hemm evidenza mingħajr ekwivoku talbiodegradazzjoni (primarja jew finalissima) fi kwalunkwe test rikonoxxut talbiodegradabbilità.
Trattabbilità:
hija l-amenabbilità ta' komposti għat-tneħħija matul it-trattament bioloġiku ta' lilma ta' l-iskart mingħajr ma tkun affettwata b'mod ħażin l-operazzjoni normali
tal-proċessi tat-trattament. Ġeneralment, komposti faċilment biodegradabbli
jistgħu jkunu trattati, imma mhux il-komposti ineretament biodegradabbli huma
hekk. Proċessi abjotiċi jistgħu ukoll ikunu operabbli.
L-ispazju
taż-żmien mill-innokulazzjoni, fit-test tat-tneħħija bil-kulur, sal-persentaġġ taddegradazzjoni, jkun żdied b'mill anqas 10 %. L-ispazju taż-żmien huwa ta'
spiss varjabbli u riproduċibbli ħażin ħafna.
Il-ħin tad-degradazzjoni
huwa l-ħin mit-tmiem ta' l-ispazju tal-ħin sal-ħin li 90 % tal-livell massimu taddegradazzjoni tkun ġiet milħuqha.
Il-perijodu ta' 10 ijiem
huma l-10 jiem li immedjetament isegwu l-akkwist ta' l-10 % degradazzjoni.
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ANNESS II
KALKOLU U DETERMINAZZJONI TA' PARAMETRI SOMMARJI
XIERQA
Jiddependi mill-metodu magħżul, ċerti parametri sommarji jkunu meħtieġa. Issezzjoni li ġejja tiddeskrivi dderiva ta' dawn il-valuri. L-użu ta' dawn il-parametri
hija deskritta fil-metodi individwali.
1.

Kontenut tal-Karbonju
Il-kontenut tal-karbonju huwa ikkalkolat minn komposizzjoni elementali
magħrufa jew determinata bl-analiżi elementali tas-sustanza tat-test.

2.

ThOD = Theoretical Oxygen Demand (Talba teoretika ta' l-ossiġenu)
It-Talba teoretika ta' l-ossiġenu (ThOD) tista tkun ikkalkolata jekk il-kompo
sizzjoni elementali tkun magħrufa jew determinata b'analiżi elementali. Hija
għal kompost:
CcHhClclNnNanaOoPpSs
mingħajr nitrifikazzjoni,
ThODNH4 ¼

16½2c þ 1=2ðh Ä cl Ä 3nÞ þ 3s þ 5=2p þ 1=2na Ä oâ
mg/mg
MW

jew bin-nitrifikazzjoni,
ThODNO3 ¼
3.

16½2c þ 1=2ðh Ä clÞ þ 5=2n þ 3s þ 5=2p þ 1=2na Ä oâ
mg/mg
MW

Talba ta' l-Ossiġenu Kimiku (COD)
It-Talba ta' l-Ossiġenu Kimiku (COD) hija determinata skond il-metodu C.6.

4.

DOC = Dissolved Organic Carbon (Karbonju organiku mdewweb)
Il-Karbonju organiku mdewweb (DOC) huwa bid-definizzjoni l-karbonju
organiku ta' kwalunkwe kimika jew taħlita fl-ilma li tgħaddi minn filtru
0,45 mikrometri.
Kampjuni mir-reċipjenti tat-test huma miġbura u iffiltrati immedjatament
minn apparat tal-filtrazzjoni blużu ta' membrana filtranti xierqa. L-ewwel
20 ml (l-ammont jista jkun imnaqqas meta jsir użu minn filtranti żgħar)
tal-filtrat ikunu mwarrba. Volumi ta' 10-20 ml jew anqas, jekk injettati (ilvolum jiddependi mill-ammont meħtieġ għall-analizzatur tal-karbonju) huma
miżmuma għall-analizzar tal-karbonju. Il-konċentrazzjoni DOC hija determi
nata permezz ta' l-analizzatur tal-karbonju organiku li huwa kapaċi li jkejjel
b'eżatezza l-konċentrazzjoni tal-karbonju ekwivalenti għal, jew aktar baxxa
minn 10 % tal-konċentrazzjoni DOC inizjali użat fittest.
Kampjuni iffiltrati li ma jkunux jistgħu jiġu analizzati fl-istess jum utili
jistgħu ikunu preservati bil-ħażna fir-refriġeratur fi 2-4 °C għal 48 h, jew
f'anqas minn 18 °C għal perijodu twil.
Rimarki:
Filtri tal-membra huma ta' spiss impregnati b'surfaktanti għall-idrofilizzaz
zjoni. B'hekk il-filtru jista jkun fih sa diversi mg ta' karbonju organiku
solubbli li jkun jinterferixxi fid-determinazzjonijiet tal-biodegradabbilità.
Surfaktanti u komposti organiċi solubbli oħrajn huma mneħħija mill-filtri
billi jkunu mogħllija f'ilma dejonizzat għal tlett perijodi ta' siegħa kull
wieħed. Il-filtri jistgħu mbagħad ikunu maħżuna fl-ilma għal ġimgħa
waħda. Jekk ikunu wżati l-kartuċċi tal-filtri, kull lott għandu jkun ivverifikat
dwar il-konformità li dan ma jkunx jirrilaxxa karbonju organiku li jinħall.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1133
▼B
Jiddependi mit-tip tal-filtri tal-membrana, l-kimika tat-test tista' tkun
miżmuma bl-assorbazzjoni. Jista jkungħalhekk rakkomandabbli li jkun assi
gurat li l-kimika tat-test ma tkunx miżmuma bil-filtru.
Centrifugazzjoni fi 40 000 m.sek 2 (4 000 g) għal 15-il minuta tista tkun
użata għad-differenzazzjoni ta' TOC versus DOC minflok il-filtrazzjoni. Ilmetodu mhux affidabbli fil-konċentrazzjoni inizjali ta' < 10 mg DOC/l
ladarba jew mhux il-bakterja kollha tkun imneħħija jew inkella l-karbonju
bħala parti tal-bakterja, plażma tkun imdewba mill-ġdid.
BIBLJOGRAFIJA
— Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 12th
ed, Am. Pub. Hlth. Ass., Am. Wat.Poll. Control Fed., Oxygen Demand,
1965, P 65.
— Wagner, R., Von Wasser, 1976, vol. 46, 139.
— DIN-Entwurf 38 409 Teil 41 – Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-,
Abwasser-und Schlammuntersuchung, Summarische Wirkungs-und
StoffkenngroLen (Gruppe H). Bestimmung des Chemischen Sauerstoff
bedarfs (CSB) (H 41), Normenausschu1 Wasserwesen (NAW) in DIN
Deutsches Institut für Normung e.V.
— Gerike, P., The biodegradability testing of poorly water soluble
compounds. Chemosphere, 1984, vol 13 (1),169.
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ANNESS III
EVALWAZZJONI TAL-BIODEGRADABBILITÀ TA' SUSTANZI LI
FTIT LI XEJN JINĦALLU
Fit-testijiet tal-biodegradabbilità b'sustanzi li ftit li xejn jinħallu, l-aspetti li ġejjin
għandhom jirċievu attenzjoni speċjali.
Waqt li l-likwidi omoġenji rari jippreżentaw problemi tal-kampjunar, huwa
rakommandabbli li materjali solidi jkunu omoġenizzati bil-meżżi xierqa sabiex
ikunu evitati żbalji minħabba n-nuqqa ta' omoġenità.
Attenzjoni speċjali għandha tkun mogħtija meta kampjuni rappreżentattivi ta' ftit
milligrammi huma meħtieġa minn taħlitiet ta' kimika jew sustanzi b'ammonti
żgħar ta' impuritajiet. Diversi għamliet ta' aġitazzjoni matul it-testijiet tista tkun
użata. Attanzjoni għandha tingħata għall-użu biss ta' aġitazzjoni suffiċjenti sabiex
il-kimika tinżamm imxerda, u sabiex ikunu evitati sħana żejda, rgħawwa eċċes
siva u forzi qawwija eċċessivi.
Jista jkun użat emulsifikatur li jagħti tixrid stabbli tal-kimika. Dan m'għandux
ikun tossiku għall-bakterja u m'għandux ikun biodegradabbli jew li joħloq irrgħawwa bil-kondizzjonijiet tat-test.
L-istess kriterja hija applikabbli għal solventi bħalma hija applikabbli għall-emul
sifikanti.
Mhux rakkomandat li trasportaturi solidi jkunu wżati għal sustanzi solidi tat-test
imma dawn jistgħu ikunu adatti għal sustanzi żejtnija.
Meta sustanzi awżiljarji bħalma huma l-emulsifikanti, solventi u trasportaturi
jkunu wżati, prova fl-imbjank li jkun fiha s-sustanza awżiljarja, għandha tkun
imwettqa.
Kwalunkwe mit-tlett testijiet respirometriċi C02, BOD, MITI jistgħu ikunu wżati
fl-istudju tal-biodebradabbilità tal-komposti li ftit li xejn jinħallu.
BIBLJOGRAFIJA
— de Morsier, A. et al., Biodegradation tests for poorly soluble compounds.
Chemosphere, 1987, vol. 16, 833.
— Gerike, P., The Biodegradability testing of poorly water soluble compounds.
Chemosphere, 1984, vol. 13, 169.
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ANNESS IV
EVALWAZZJONI
TAL-BIODEGRADABBILITÀ
TA'
KIMIKA
SUSPETTATA LI TKUN TOSSIKA GĦALL-INOCULUM
Meta kimika hija suġġetta għal testijiet ta' biodegradabbilità faċli u tidher li ma
tkunx biodegradabbli, l-proċedura li ġejja hija rakommandabbli jew distinzjoni
bejn l-inibizzjoni u l-inenità tkun mixtieqa (Reynolds et al., 1987).
Inocula simili jew identika għandha tkun użata għat-testijiet tat-tossiċità u lbiodegredazzjoni.
Sabiex tkun assessjata t-tossiċità tal-kimika studjata f'testijiet tal-biodegradibbiltà
faċli, l-applikazzjoni ta' ġemgħa waħda ta' l-inibizzjoni tar-rata tar-Respirazzjoni
tal-Ħama’ (test ta' l-inibizzjoni tar-respirazzjoni talħama attivata – Dir
88/302/EEC), BOD u/jew il-metodi ta' l-Inibizzjoni tat-Tkabbir, għandhom
ikunu jidħru jidhru xierqa.
Jekk l-inibizzjoni minħabba t-tossiċità għandha tkun evitata, huwa suġġerit li lkonċentrazzjonijiet tas-sustanza tat-test użata fit-testijiet tal-biodegradabbiltà faċli
għandha tkun mhux anqas minn 1/10 tal-valuri EC50 (jew anqas mill-valuri EC20)
akkwistati fit-testijiet tat-tossiċità. Komposti b'valur EC50 jew akbar minn 300
mg/l aktarx li ma jkollhomx effetti tossiċi fit-testijiet tal-biodehradabbiltà faċli.
Il-valuri EC50 ta;’ anqas minn 20 mg/l huma aktarx li jimponu problemi serji
għal testijiet sussegwenti. Konċentrazzjoni tat-test baxxi għandhom ikunu użati, li
joħolqu l-ħtiega ta' l-użu tat-test strinġenti u sensittiv tal-Flixkun Magħluq jew lużu ta' 14C – materjal bit-tikketta. B'mod alternattiv, inoculum akklamitizzat jista
jippermetti li jkunu użati konċentrazzjonijiet ogħla tas-sustanza tat-test. F'dan ilkaż ta' l-aħħar, b'danakollu, l-kriterja speċifika tat-test tal-biodegradabbilità faċli li
tintilef.
BIBLJOGRAFIJA
Reynolds, L. et al., Evaluation of the toxicity of substances to be assessed for
biodegradability. Chemosphere, 1987, vol. 16, 2259.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1136
▼B
ANNESS V
KORREZZJONI
TAT-TEĦID
TA'
L-OSSIĠENU
INTERFERENZA BIN-NITRIFIKAZZJONI

GĦALL-

Żbalji minħabba li ma tkunx ikkonsidrata n-nitrifikazzjoni fil-kalkolazzjoni tatteħid ta' l-ossiġenu bilbiodegradabbilità tas-sustanzi tat-test li ma jkun fihom N
huma marġinali (mhux akbar minn 5 %), anki jekk l-ossidazzjoni ta' l-ammonjuN fil-medja isseħħ b'mod erratiku bħal bejn ir-reċipjenti tat-test u l-imbjank.
B'danakollu, għal sustanzi tat-test li jkun fihom N, żbalji serji jistgħu iseħħu.
Jekk in-nitrifikazzjoni tkun seħħet imma ma tkunx kompluta, t-teħid osservat ta'
l-ossiġenu bit-taħlita tarreazzjoni jista' jkun ikkoerruġut għall-ammont ta' l-ossi
ġenu użat fl-ammonju ossidizzanti għan-nitrit u nnitrat, jekk il-bidliet fil-konċen
trazzjoni matul l-inkubazzjoni tan-nitrit u n-nitrat huma determinati bilkonside
razzjoni ta' dawn l-ekwazzjonijiet li ġejjin:
2 NH4Cl + 3O2 = 2 HN O2 + 2 HCI + 2 H2O

(1)

2 HNO2 + O2 = 2 HNO3

(2)

Globalment:
2 NH4Cl + 4 O2 = 2 HNO3 + 2 HCl + 2 H2O

(3)

Mill-ekwazzjoni (1), l-akkwist ta' l-ossiġenu bit-28 g ta' nitroġenu li jkun jinsab
fil-klorid ta' l-ammonium (BH4C1) li jkun ossidizzat għan-nitrit huwa 96 g, i.e.
fattur ta' 3,43 (96/28). Bl-istess mod, mill-ekwazzjoni (3), l-akkwist ta' l-ossiġenu
bit-28 g ta' nitroġenu li jkun ossidizzat għan-nitrit huwa 128 g, i.e. fattur ta' 4,57
(128/28).
Ladarba r-reazzjonijiet huma sekwenzali, li jkunu esegwiti minn speċje ta'
bakterja distinta u differenti, huwa possibbli għall-konċentrazzjoni tan-nitrit li
tiżdied jew tonqos; f'dan il-każ ta' laħħar, konċentrazzjoni ekwivalenti tan-nitrat
ikun iffurmat. Għalhekk, l-ossiġenu ikkunsmat fil-formazzjoni ta' ornitrat hija
4,75 multiplikata biż-żieda fil-konċentrazzjoni tan-nitrat, filwaqt li l-ossiġenu
assoċjaat mal-formazzjoni tan-nitri hija 3,43 multiplikata biż-żieda fil-konċentraz
zjoni tan-nitrit jew bit-tnaqqis fil-konċentrazzjoni tagħha, ittelf ta' l-ossiġenu
huwa - 3,43 moltiplikat bit-tnaqqis fil-konċentrazzjoni.
Dan ifisser:
02 ikkunsmat fil-formazzjoni tan-nitrat = 4,57 × iż-żieda filkonċentrazzjoni tan-nitrat

(4)

u
02 ikkunsmat fil-formazzjoni tan-nitrit = 3,43 × iż-żieda filkonċentrazzjoni tan-nitrit

(5)

u
02 mitluf fl-għebien tan-nitrit = - 3,43 × it-tnaqqis fil-konċen
trazzjoni tan-nitrat

(6)

Sabiex
02 akkwistat minħabba n-nitrifikazzjoni = ± 3,43 × il-kambja
ment fin-nitrit ikkonċentrat + 4,57 ×i żida fin-nitrat
ikkonċentrat.

(7)

u għalhekk
02 akkwistat minħabba l-ossidizzazzjoni C = l-akkwist totali
osservat – l-akkwist minħabba nnitrifikazzjoni

(8)

B'mod alternattiv, jekk it-total biss ta' l-N ossidizzat huwa determinat, l-akkwista
ta' l-ossiġenu minħabba nnitrifikazzjonijista' jkun meqjus bħala, fl-ewwel appros
simazzjoni, 4,57 × iż-żieda fl-N ossidizzat.
Il-valur ikkorreġut għall-konsum ta' l-ossiġenu minħabba l-ossidizzazzjoni ta' C
huwa mbagħad imqabbel mal- ThOD NH3, kif ikkalkolat fl-Anness II.
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C.5.

DEGRADAZZJONI – TALBA TA' L-OSSIĠENU BIOKEMIKALI

1.

METODU

1.1.

INTRODUZZJONI
L-iskop tal-metodu huwa l-kejl tat-talba ta' l-ossiġenu biokemikali
(BOD) ta' sustanzi organiċi solidi u likwidi.
L-informazzjoni elaborata b'dan it-test tappartjeni għal komposti li
jinħallu fl-ilmal b'dana kollu, komposti volatili u dawk b'solubbiltà
baxxa fl-ilma jistgħu wkoll, għall-anqas fil-prinċipju, jkunu ittestjati.
Il-metodu huwa applikabbli biss għal dawk il-materja organiċi tattest li ma humiex inibitorji għall-bakterja fil-konċentrazzjoni użata
fit-test. Jekk il-materjal tat-test ma jkunx jinħall fil-konċentrazzjoni
tat-test, miżuri speċjali, bħalma hu l-użu ta' dispersjoni ultrasonika,
jistgħu jkunu wżati sabiex tkun akkwistata dispersjoni tajba talmaterjal tat-test.
Informazzjoni dwar it-tossiċità tal-kimika tista tkun utili għall-inter
pretazzjoni ta' riżultati baxxi u fil-għażla tal-konċentrazzjonijiet
xierqa tat-test.

1.2.

DEFINIZZJONI U UNITAJIET
Il-BOD huwa definit bħala l-massa ta' ossiġenu mdewweb meħtieġ
minn volum speċifikat tat-taħlita tas-sustanza għall-proċess ta' l-ossi
dizzazzjoni biokimika skond il-kondizzjonijiet preskritti.
Dawn ir-riżultati huma espressi bħala grammi tal-BOD f'kull gramma
tas-sustanza ittestjata.

1.3.

SUSTANZI TA' REFERENZA
L-użu ta' sustanza ta' referenza xierqa għall-verifika ta' l-attività ta' linoculum hija mixtieqa.

1.4.

PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Ammont predominanti tas-sustanza, mdewweb jew imxerred b'medja
adatta sew-arjata, huwa innokulat mal-mikro-organiżmi u inkubat
f'temperatura kostanti ambjenti definita, f'post fid-dlam.
Il-BOD huwa determinat bid-differenza tal-kontenut ta' l-ossiġenu
mdewweb fil-bidu u fit-tmien tat-test. It-tul ta' żmien tat-test għandu
jkun mill-anqas ħamest ijiem u mhux aktaar minn 28 jum.
Imbjank għandu jkun determinat f'assaġġ parallel li ma jkun fih lebda sustanza tat-test.

1.5.

KRITERJA TAL-KWALITÀ
Id-determinazzjoni BOD ma tistgħax tkun meqjusa bħala determinaz
zjoni valida tal-biodegradabbiltà ta' sustanza. Dan it-test jista biss
ikun meqjus bħala test ta' prova.

1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST
Taħlita jew tixrid preliminari tas-sustanza huwa ippreparat sabiex
tkun akkwista l-konċentrazzjoni BOD kompatibbli mal-metodu
użat. Il-BOD huwa mbagħad determinat skond kwalunkwe metodu
standardizzat nazzjonali jew internazzjonali.
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2.

DATA U EVALWAZZJONI
Il-BOD li jkun jinsab fit-taħlita preliminari huwa kalkolat skond ilmetodu normalizzat magħżul, u konvertit fi grammi ta' BOD kull
gramma tas-sustanza tat-test.

3.

RAPPORTAĠĠ
Il-metodu użat għandu jkun mistqarr.
It-talba għall-ossiġenu biokemikali għandha tkun il-medja ta' millanqas tlett kejl validi.
L-informazzjoni u r-rimarki kollha relevanti għall-interpretazzjoni
tar-riżultati għandhom ikunu irrappurtati, speċjalment f'dak li jirri
gwardja l-impuritajiet, l-istat fiżiku, l-effetti tossiċi u l-komposizzjoni
inerenti tas-sustanza.li jkunu jaffettwaw ir-riżultati.
L-użu ta' addittiv għall-inibizzjoni tan-nitrifikazzjoni bioloġika
għandu jkun irrappurtat.

4.

REFERENZI
Lista ta' metodi standardizzati, per eżempju:
NF T 90-103: Determinazzjoni tat-talba ta' l-ossiġenu biokemikali.
NBN 407: Talba ta' l-ossiġenu biokemikali.
NEN 3235 5.4: Bepaling van het biochemish zuurstofverbruik
(BZV).
Id-determinazzjoni tat-talba ta' l-ossiġenu biokemikali, il-Metodu S
għall-eżaminazzjoni ta' l-ilma u l-materjali assoċjati, HMSO,
Londra.
ISO 5815: Determinazzjoni tat-talba ta' l-ossiġenu biokemikali wara
n jiem.
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C.6.

DEGRADAZZJONI — TALBA TA' L-OSSIĠENU KEMIKALI

1.

METODU

1.1.

INTRODUZZJONI
L-iskop tal-metodu huwa l-kejl tat-talba ta' l-ossiġenu kemikali
(COD) ta' sustanzi organiċi solidi u likwidi f'manjera normali, arbi
trarja, skond kondizzjonijiet fissi tal-laboratorju.

Informazzjoni dwar il-formula tas-sustanza tkun utili għat-twettieq
tat-test u l-interpretazzjoni tar-riżultat akkwistat (eż. imluħa aloġeniz
zati, imluħa ferrużi ta' komposti organiċi, komposti organoklorini).

1.2.

DEFINIZZJONIJIET U U NITAJIET
It-talba ta' l-ossiġenu kemikali hija l-kejl ta' l-ossidabbilità ta'
sustanza, espressa fl-ammont ekwivalenti ta' ossiġenu ta' reaġent
ossidizzanti ikkunsmat mis-sustanza skond kondizzjonijiet fiss-tallaboratorju.

Ir-riżultat huwa espress bħala grammi tal-COD kull gramma tassustanza ittestjata.

1.3.

SUSTANZI TA' REFERENZA
Sustanzi ta' referenza ma jeħtieġux li jkunu wżati fil-każi kollha meta
tkun investigata sustanza ġdida. Dawn għandhom primarjament
iservu għall-kalibrazzjoni tal-metodu minn żmien għal żmien u
sabiex jippermettu l-paragun mar-riżultati tal-metodu applikat.

1.4.

PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Ammont predeterminat tas-sustanza, imdewba jew imxerda fl-ilma,
huwa ossidizzat bid-dikromat tal-putass f'medja qawwija ta' l-aċidu
sulfuriku bis-sulfat tal-fidda bħala katalist, taħt reflus għal sagħtejn.
Id-dikromat residwu huwa determinat bit-titrazzjoni mas-sulfat ta' lammonium ferruż standardizzat.

Fil-każ ta' sustanzi li jkun fihom il-klorin (1), sulfat tal-merkurju
huwa miżjud sabiex titnaqqas l-interferenza tal-klorid.

1.5.

KRITERJA TAL-KWALITÀ
Minħabba l-manjiera arbitrarja tad-determinazzjoni, il-COD huwa
“indikatur ossidizzabbli” u bhala tali użat bħala metodu prattiku
fil-kejl tal-materja organika.

Il-klorid jista jinterferixxi f'dan it-test, aġenti inorganiċi tat-tnaqqis
jew ta' l-ossidizzazzjoni jistgħu ukoll jinterferixxu mad-determinaz
zjoni tal-COD.

Uħud mill-kompost ċikliċi u ħafna mis-sustanzi volaiti (eż. aċidi
xaħmija baxxi) ma humiex kompletament ossidizzati b'dan it-test.

1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST
Taħlita jew tixrid preliminarji tas-sustanza huma ippreparati sabiex
ikun akkwistat COD bejn 250 u 600 mg kull litru.

(1) Wara l-użu, is-soluzzjonijiet li fihom salts tal-merkurju għandhom jiġu trattati sabiex jiġi
evitat it-tixrid tal- merkurju fl-ambjent.Altrimentri l-BOD huwa mbagħad determinat
skond kwalunkwe metodu xieraq standardizzat nazzjonali jew internazzjonali.
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Rimarki:
Fil-każ ta' sustanza li ma tantx tinħall u mhux-dispersibbli, ammont
ta' sustanza miġjuba trab fin jew sustanza likwida korrespondenti
għal madwar S mg ta' COD tista tkun miżuna u poġġuta fl-apparat
esperimentali bl-ilma.
It-talba ta' l-ossiġeni kemikali (COD) hija ta' spiss u speċjalment filkaż ta' sustanzi li ma tantx jinħallu, determinata b'mod vantaġġuż
ġewwa varjant tal-metodu, i.e., f'sistema magħluqa bl-ekwalizzatur
tal-pressjoni (H. Kelkenberg, 1975). F'din il-modifika, l-komposti
huma determinati biss b'diffikulta bil-metodu konvenzjonali. – eż.
aċidu aċetiku – jista ta' spiss ikun kwantifikat b'suċċess. Il-metodu
wkoll jonqos, b'dana kollu, fil-każ tal-pridin Jekk il-konċentrazzjoni
tad-dikromat tal-putassa, kif preskritt fir-ref. (1), huma mtella għal
0,25 N (0,0416 M), l-użin dirett ta' 5-10 mg tas-sustanza huwa
faċilitat, li huwa essenzali għad-determinazzjoni tal-COD ta' sustanzi
li ma tantx jinħallu fl-ilma (ref. (2)).
Altrimenti l-BOD huwa mbagħad determinat skond kwalunkwe
metodu xieraq standardizzat nazzjonali jew internazzjonali.
2.

DATA U EVALWAZZJONI
Il-COD li jkun jinsab fil-garafina sperimentali huwa ikkalkolat skond
il-metodu normalizzat magħżul, u ikkonvertit fi grammi ta' COD kull
gramma tas-sustanza tat-test.

3.

RAPPORTAĠĠ
Il-metodu użat għandu jkun mistqarr.
It-talba għall-ossiġenu kemikali għandha tkun il-medja ta' mill-anqas
tlett kejl validi. L-informazzjoni u r-rimarki kollha relevanti għallinterpretazzjoni tar-riżultati għandhom ikunu irrappurtati, speċjalment
f'dak li jirrigwardja l-impuritajiet, l-istat fiżiku, l-effetti tossiċi u lkomposizzjoni inerenti tas-sustanza.li jkunu jaffetwaw ir-riżultati.
L-użu tas-sulfat tal-merkurju għal minimizzar ta' l-interferenza talklorid għandu jkun rapportat.

4.

REFERENZI
(1) Kelkenberg, H.,Z. von Wasser und Abwasserforschung, 1975,
vol. 8, 146
(2) Gerike, P. The biodegradability testing of poorly water soluble
compounds. Chemosphere, 1984, vol. 13, 169.
Lista ta' metodi standardizzati, per eżempju:
NBN T 91-201 Id-determinazzjoni tad-domanda kemikali ta' lossiġnu.
ISBN 0 11 7512494 Id-domanda kemikali ta' l-ossiġnu (il-valur
tad-dichromate) ta' l-ilmijiet imniġġsa u waste waters.
NFT 90-101 Id-determinazzjoni tad-domanda kemikali ta' lossiġnu.
DS 217 = L-analiżi ta' l-ilma Id-determinazzjoni tad-domanda
kemikali ta' l-ossiġnu.
DIN 38409-H-41 Id-determinazzjoni tad-domanda kemikali ta'
l-ossiġnu (COD) fil-medda li tasal iktar minn 15 mg kull litru.
NEN 3235 5.3 Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik.
ISO 6060 Kwalità ta' l-ilma: talba ta' l-ossiġenu kemikali
metodi dikromati.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1141
▼B
C.7.

1.

ID-DEGRADAZZJONI – ID-DEGRADAZZJONI ANTIBIJOTIKA:
L-IDROLISI BĦALA FUNZJONI TAL-PH
METODU
Dan il-metodu tat-test huwa ekwivalenti għall-OECD TG 111
(2004).

1.1.

DAĦLA
Il-kimiċi jistgħu jidħlu fl-ilmijiet tal-wiċċ b'tali metodi bħall-appli
kazzjoni diretta, l-irxiex, l-ilma li jiskula, id-drenaġġ, ir-rimi ta' liskart, l-effluwent industrijali, domestiku jew agrikolu u d-depożiz
zjoni atmosferika u jistgħu jiġu ttrasformati f'dawk l-ilmijiet minn
proċessi kimiċi (eż. l-idrolisi, l-ossidazzjoni), fotokimiċi u/jew
mikrobjali. Din il-Linja Gwida tiddeskrivi metodu tat-test fil-labora
torju biex jiġu stmati trasformazzjonijiet idrolitiċi abjotiċi tal-kimiċi
f'sistemi akkwatiċi ta' valuri pH normalment misjuba fl-ambjent (pH
4 – 9) u hija bbażati fuq Linji Gwidi eżistenti (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7).

L-esperimenti huma mwettqa sabiex jiġu ddeterminati (i) ir-rata ta' lidrolisi tas-sustanza tat-test bħala funzjoni tal-pH u (ii) l-identità jew
in-natura u r-rati tal-formazzjoni u t-tnaqqis tal-prodotti ta' l-idrolisi li
għalihom jistgħu jiġu esposti l-organiżmi. Dawn l-istudji jistgħu
jkunu meħtieġa għall-kimiċi li huma direttament applikati għallilma jew li x'aktarx jilħqu l-ambjent b'meżżi oħrajn deskritti hawn
fuq.

1.2.

DEFINIZJONIJIET U UNITAJIET
Ara l-Anness 2

1.3.

L-APPLIKABILITÀ TAL-METODU
Il-metodu ġeneralment jgħodd għal sustanzi kimiċi (mingħajr tikketta
jew bit-tikketta) li għalihom huwa disponibbli metodu analitiku bi
preċiżjoni u sensittività biżżejjed. Jgħodd għall-komposti ftit volatili
u mhux volatili ta' solubbiltà suffiċjenti fl-ilma. It-test ma għandux
jgħodd għall-kimiċi li huma volatili ħafna mill-ilma (eż. fumiganti,
solventi organiċi) u għalhekk ma jistax jinżamm fit-taħlita taħt ilkondizzjonijiet esperimentali ta' dan it-test. It-test jista' jkun diffiċli li
jitwettaq b'sustanzi ta' solubbiltà minima fl-ilma (8).

1.4.

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Taħlitiet buffer solubbli bl-ilma ta' valuri pH differenti (pH 4, 7 u 9)
huma trattati bis-sustanza tat-test u inkubati fid-dlam taħt kondizzjo
nijiet tal-laboratorju kkontrollati (b'temperaturi kostanti). Wara inter
valli xierqa ta' żmien, it-taħlitiet buffer huma analizzati għas-sustanza
tat-test u għall-prodotti ta' l-idrolisi. Bis-sustanza tat-test ittikkettjat
(eż. 14C), jista' jiġi stabbilit bilanċ tal-massa b'mod aktar faċli.

Dan il-metodu tat-test huwa diżinjat bħala strateġija f'saffi li tintwera
u hija spjegata fl-Anness 1, Kull saff huwa mibdi mir-riżultati tassaff ta' qablu.
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1.5.

L-INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA TAT-TEST
Is-sustanza tat-test mingħajr tikketta jew bit-tikketta tista' tintuża biex
titkejjel ir-rata ta' l-idrolisi. Il-materjal ittikkettjat ġeneralment huwa
preferut għall-istudju tar-rotta ta' l-idrolisi u biex jitwaqqaf il-bilanċ
tal-massa; iżda, f'każijiet speċjali, l-ittikkettjar jista' ma jkunx assolu
tament neċessarju. L-ittikkettjar ta' 14C huwa rrakkomandat iżda l-użu
ta' iżotopi oħrajn bħal 13C, 15N, 3H, jista' jkun utli wkoll. Sa fejn
possibbli, it-tikketta għandha tkun pożizzjonata fil-parti(jiet) l-aktar
stabbli tal-molekula. Per eżempju, jekk is-sustanza tat-test fiha ċirku
wieħed, it-tikkettjar fuq dan iċ-ċirku huwa meħtieġ; jekk is-sustanza
tat-test fiha żewġ ċrieki jew aktar, jistgħu jkunu meħtieġa studji sepa
rati biex jiġi evalwat id-destin ta' kull ċirku ttikkettjat u biex jinkiseb linformazzjoni xierqa dwar il-formazzjoni tal-prodotti ta' l-idrolisi. Issafa tas-sustanza tat-test għandha tkun mhux inqas minn 95 %.

Qabel ma jsir it-test ta' l-idrolisi, għandha tkun disponibbli din linformazzjoni li ġejja dwar is-sustanza tat-test:

a) is-solubbiltà fl-ilma [Il-Metodu tat-Test A.6];

b) is-solubbiltà fis-solventi organiċi;

ċ) il-pressa tal-fwar [Metodu tat-Test A.4] u/jew il-kostant tal-Liġi
ta' Henry;

d) il-koeffiċjenti tal-qsim n-octanol/ilma [Il-Metodu tat-Test A.8];

e) il-kostant tad-dissoċjazzjoni (pKa) [Linja Gwida 112 ta' l-OECD]
(9);

f) rata ta' fototrasformazzjoni diretta u indiretta fl-ilma fejn xieraq.

Il-metodi analitiċi għall-kwantifikazzjoni tas-sustanza tat-test u, jekk
huwa rilevanti, għall-identifikazzjoni u l-kwantifikazzjoni tal-prodotti
ta' l-idrolisi f'taħlitiet bl-ilma għandhom ikunu disponibbli (ara wkoll
it-taqsima 1.7.2).

1.6.

IS-SUSTANZI TA' RIFERENZA
Fejn possibbli, is-sustanzi ta' riferenza għandhom jintużaw għallidentifikazzjoni u l-kwantifikazzjoni tal-prodotti ta' l-idrolisi bilmetodi spettroskopiċi u kromatografiċi jew metodi oħrajn sensittivi
b'mod xieraq.

1.7.

IL-KRITERJI TAL-KWALITÀ

1.7.1.

L-irkupru
L-analiżi ta', għall-inqas, soluzzjonijiet buffer doppji jew ta' l-estratti
tagħhom immedjatament wara ż-żjieda tas-sustanza tat-test tagħti lewwel indikazzjoni tar-repetibbiltà tal-metodu analitiku u ta' l-unifor
mità tal-proċedura ta' l-applikazzjoni għas-sustanza tat-test. L-irkupru
għal stadji aktar tard ta' l-esperimenti jingħata bil-bilanċi tal-massa
rispettivi (meta jintuża materjal ittikkettjat). L-irkupru għandu jvarja
minn 90 % sa 110 % għal kimiċi ttikkettjati u mhux ittikkettjati (7).
Fil-każ li huwa teknikament diffiċli li tintlaħaq din l-iskala, irkupru
ta' 70 % għall-kimiċi mhux ittikkettjati, iżda għandha tingħata ġusti
fikazzjoni.
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1.7.2.

Ir-repetibbiltà u s-sensittività tal-metodu analitiku
Ir-repetibbiltà tal-metodu/i analitiku/iċi biex tiġi kkwantifikata ssustanza tat-test u l-prodotti ta' l-idrolisi f'ħinijiet aktar tard tista'
tiġi vverifikata bl-analiżi doppja ta' l-istess taħlitiet buffer (jew ta'
l-estratti tagħhom) wara li biżżejjed kwantitajiet ta' prodotti ta' lidroliġi jkunu ffurmaw għall-kwantifikazzjoni.

Il-metodu analitiku għandu jkun sensittiv biżżejjed biex il-konċen
trazzjonijiet tas-sustanzi tat-test jiġu kkwalifikati sa 10 % jew inqas
mill-konċentrazzjonijiet inizjali. Jekk huwa rilevanti, il-metodi anali
tiċi għandhom ukoll ikunu sensittivi biżżejjed biex jiġi kkwantifikat
kwalunkwe prodott ta' l-idrolisi li jirrappreżenta 10 % jew aktar millapplikat (fi kwalunkwe ħin matul l-istudju) sa 25 % jew inqas millkonċentrazzjoni l-aktar għolja tagħha.

1.7.3.

L-intervalli ta' kunfidenza għad-data kinetika ta' l-idrolisi
L-intervalli ta' kunfidenza għandhom jinħadmu u jiġu ppreżentati
għall-koeffiċjenti kollha tar-rigressjoni, il-kostanti tar-rati, il-halflives, u kwalunkwe parametri kinetiċi oħrajn (eż. DT50).

1.8.

ID-DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST

1.8.1.

It-tagħmir u l-apparat
L-istudju għandu jsir f'kontenituri tal-ħġieġ (eż. tubi tat-testijiet,
fliexken żgħar) taħt kundizzjonijiet mudlama u sterili, jekk meħtieġ,
kemm-il darba l-informazzjoni preliminiari (bħall-koeffiċjenti talqsim ta' l-n-octanol-ilma) ma tindikax li s-sustanza tat-test tista'
teħel mal-ħġieġ. F'dawn il-każijiet, jistgħu jkunu jridu jitqiesu mater
jali alternattivi (bħal Teflon). Jista' wkoll ikun possibbli li tittaffa lproblema ta' twaħħil mal-ħġieġ bl-użu ta' wieħed jew aktar minn
dawn il-metodi:

— id-determinazzjoni tal-massa tas-sustanza tat-test u tal-prodotti ta'
l-idrolisi sorbiti mal-kontenitur tat-test;

— l-użu ta' banju ultrasoniku;

— tiġi żgurata ħasla bis-solventi ta' l-oġġetti kollha tal-ħġieġ f'kull
intervall tat-teħid tal-kampjuni;

— l-użu ta' prodotti formulati;

— l-użu ta' ammont akbar ta' kosolvent għaż-żjieda tas-sustanza tattest mas-sistema; jekk jintuża kosolvent għandu jkun kosolvent li
ma jidrolizzax is-sustanza tat-test.

Normalment huma meħtieġa oġġetti li jaġitaw il-banju ta' l-ilma u
kkontrollati mit-temperatura jew inkubaturi kkontrollati termostatika
ment għall-inkubazzjoni tat-taħlitiet differenti tat-test.

Huwa meħtieġ tagħmir standard tal-laboratorju, inkluż b'mod parti
kolari, dawn li ġejjin

— miter tal-pH;
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— strumenti analitiċi bħal tagħmir GC, HPLC, TLC, inklużi ssistemi xierqa ta' l-iskoperta biex jiġu analizzati sustanzi radio
tikkettjati u mhux tikkettjati jew il-metodu tat-taħlit ta' l-iżotopi
inversi;

— l-istrumenti għall-iskopijiet ta' l-identifikazzjoni (eż. MS, GCMS, HPLC-MS, NMR, eċċ.);

— kalkulatur tal-fluworexxenza tal-likwidu;

— lembub li jisseparaw għall-estrazzjoni ta' likwidi-likwidi;

— strumentazzjoni biex jiġu kkonċentrati t-taħlitiet u l-estratti (eż.
evaporator li jdur);

— tagħmir li jikkontrolla t-temperatura (eż. banju ta' l-ilma).

Ir-reaġenti kimiċi jinkludu, per eżempju:

— solventi organiċi, grad analitiku, bħal hexane, dichloromethane,
eċċ.;

— likwidu tal-fluworexxenza;

— taħlitiet buffer (għad-dettalji ara t-taqsima 1.8.3).

L-oġġetti kollha tal-ħġieġ, l-ilma tal-grad ta' reaġent u t-taħlitiet
buffer użati fit-testijiet ta' l-idrolisi għandhom jiġu sterilizzati.

1.8.2.

L-applikazzjoni tas-sustanza tat-test
Is-sustanza tat-test għandha tiġi applikata bħala taħlita ilmija fit-taħli
tiet buffer differenti (ara l-Anness 3). Jekk huwa meħtieġ għat-taħlit
xieraq, l-użu ta' ammonti żgħar ta' solventi li jitħalltu fl-ilma (bħallacetonitrile, acetone, etanol) huwa permess għall-applikazzjoni u ddistribuzzjoni tas-sustanza tat-test iżda dan ma għandux normalment
jeċċedi 1 % v/v. Fil-każ li titqies konċentrazzjoni ogħla ta' solventi
(eż. fil-każ ta' sustanzi tat-test li ma tantx jinħallu), dan jista' jkun
permess biss meta jista' jintwera li s-solvent ma għandu ebda effett
fuq l-idrolisi tas-sustanzi tat-test.

L-użu ta' prodott formulat mhuwiex rakkomandat bħala rutina,
għaliex ma jistax jiġi eskluż li l-ingredjenti tal-formulazzjoni jistgħu
jinfluwenzaw il-proċess ta' l-idrolisi. Madankollu, għas-sustanzi tattest li ma tantx jinħallu fl-ilma jew għal sustanzi li jeħlu mal-ħġieġ
(ara t-taqsima 1.8.1), l-użu ta' materjal formulat jista' jkun alternattiv
xieraq. Għandha tintuża konċentrazzjoni waħda tas-sustanza tat-test;

ma għandhiex teċċedi 0,01 M jew nofs il-konċentrazzjoni tas-satu
razzjoni (ara l-Anness 1).
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1.8.3.

It-taħlitiet buffer
It-test ta' l-idrolisi għandu jitwettaq f'valuri pH ta' 4, 7 u 9. Għal dan
l-iskop, it-taħlitiet buffer għandhom jiġu ppreparati bl-użu ta' kimiċi
tal-grad ta' reaġenti u ilma. Xi sistemi utli buffer huma ppreżentati flAnness 3. Għandu jiġi nnutat li s-sistema buffer użata tista' tinflu
wenza r-rata ta' l-idrolisi u fejn dan huwa osservat għandha tintuża
sistema alternata ta' buffer (1).

Il-pH ta' kull taħlita buffer għandu jiġi vverifikat b' pH meter ikka
librat sa preċiżjoni sa għall-inqas 0,1 fit-temperatura meħtieġa.

1.8.4.

Il-kondizzjonijiet tat-test

1.8.4.1.

It-temperatura tat-test
L-esperimenti ta' l-idrolisi għandhom isiru f'temperaturi kostanti.
Għall-iskopijiet ta' l-estrapolazzjoni, huwa importanti li tinżamm ittemperatura sa għall-inqas ± 0,5 oC.

Test preliminari (Livell 1) għandu jitwettaq f'temperatura ta' 50 oC
jekk l-imġieba idrolitika tas-sustanza tat-test mhijiex magħrufa. Ittestijiet kinetiċi ta' Livell Ogħla għandhom isiru f'mhux inqas minn
tliet temperaturi (inkluż it-test ta' 50 oC) sakemm is-sustanza tat-test
hija stabbli għall-idrolisi kif determinat mill-ittestjar tal-Livell 1.
Skala suġġerita tat-temperatura hija 10-70 oC (preferibbilment
f'għall-inqas temperatura waħda inqas minn 25 oC użat), li jinkludi
t-temperatura tar-rapportar ta' 25 oC u l-parti l-kbira tat-temperaturi
misjuba fil-qasam.

1.8.4.2.

Dawl u ossiġenu
It-testijiet ta' l-idrolisi għandhom isiru bl-użu ta' kwalunkwe metodu
xieraq biex jiġu evitati effetti fotolitiċi. Il-miżuri kollha xierqa
għandhom jittieħdu biex jiġi evitat l-ossiġenu (eż. bit-tbaqbiq talhelium, nitroġenu jew argon għal 5 minuti qabel il-preparazzjoni
tat-taħlita).

1.8.4.3.

Kemm idum it-test
It-test preliminari għandu jsir għal 5 ijiem filwaqt li t-testijiet talLivell Ogħla għandhom isiru sad-90 % idrolisi tas-sustanza tat-test
jew għal 30 jum, skond x'jiġi l-ewwel.

1.8.5.

It-twettiq tat-test

1.8.5.1.

It-test preliminari (Livell 1)
It-test preliminari jsir f'temperatura ta' 50 ± 0,5 oC u pH 4,0, 7,0 u
9,0. Jekk inqas minn 10 fil-mija ta' l-idrolisi jiġi osservat wara 5
ijiem (t0,5 f'temperatura ta' 25 oC > 1 sena) is-sustanza tat-test titqies
idrolitikament stabbli u, normalment, ma hu meħtieġ ebda ttestjar
addizzjonali. Jekk is-sustanza hija magħrufa li hija instabbli f'tempe
raturi ambjentalment rilevanti (2), it-test preliminari mhuwiex
meħtieġ. Il-metodu analitiku għandu jkun preċiż u sensittiv biżżejjed
biex jiġi skopert tnaqqis ta' 10 fil-mija fil-konċentrazzjoni inizjali.

(1) Mabey u Mill jirrakkomandaw l-użu ta' buffers tal-borate u ta' l-aċetat minflok il-fosfat
(11).
(2) Din l-informazzjoni tista' tiġi minn għejun oħrajn bħad-data ta' l-idrolisi ta' komposti
strutturalment simili mil- letteraturi jew minn testijiet oħrajn preliminarji, semi-kwantat
tivi bis-sustanza tat-test fi stadju aktar bikri ta' l-iżvilupp.
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1.8.5.2.

L-idrolisi ta' sustanzi mhux stabbli (Livell 2)
It-test tal-Livell Ogħla (avvanzat) għandu jsir fil-valuri pH li fihom
is-sustanza tat-test tinstab instabbli kif definit mit-test preliminari
hawn fuq. It-taħlitiet buffered tas-sustanza tat-test għandhom ikunu
termostatati fit-temperaturi magħżula. Biex isir it-test għall-imġieba
ta' l-ewwel ordni, kull reazzjoni tat-taħlita għandha tiġi analizzata
f'intervalli ta' żmien li jipprovdu minimu ta' sitt punti ta' data spazjati
bejn 10 % u 90 % ta' l-idrolisi tas-sustanza tat-test. Il-kampjuni repli
kati tat-test individwali (minimu ta' kampjuni duplikati li jinsabu
f'kontenituri separati tar-reazzjoni) għandhom jitneħħew u l-kontenuti
jiġu analizzati f'kull wieħed mis-sitt drabi tat-teħid tal-kampjuni (għal
mhux inqas minn tnax-il punt tad-data doppja). L-użu ta' kampjun
kbir wieħed li minnhom jitneħħew l-aliquots individwali tat-taħlita
tat-test f'kull intervall tat-teħid tal-kampjuni jitqies li mhux xieraq,
għaliex ma jippermettix l-analiżi tal-varjabbiltà tad-data u jista'
jwassal għal problemi bil-kontaminazzjoni tat-taħlita tat-test. It-testi
jiet tal-konferma ta' l-isterilità għandhom isiru fl-aħħar tat-test talLivell ogħla (jiġifieri f'90 % idrolisi jew 30 jum). Iżda, jekk ma tiġi
osservata ebda degradazzjoni (jiġifier t-trasformazzjoni), it-testijiet ta'
l-isterilità ma jitqisux meħtieġa.

1.8.5.3.

L-identifikazzjoni tal-prodotti ta' l-idrolisi (Livell 3)
Kwalunkwe prodott ewlieni ta' l-idrolisi għall-inqas dawk li jirrap
preżentaw > 10 % tad-doża applikata għandu jiġi identifikat b'metodi
xierqa analitika.

1.8.5.4.

Testijiet mhux obbligatorji
It-testijiet addizzjonali f'valuri pH minbarra 4, 7 u 9 jistgħu jkunu
meħtieġa għal sustanza tat-test idrolitikament instabbli. Per eżempju,
għall-iskopijiet fiżjoloġiċi jista' jkun meħtieġ test taħt kondizzjonijiet
aktar aċidużi (eż. pH 1.2) bl-użu ta' temperatura unika fiżjoloġika
ment rilevanti (37 oC).

2.

DATA
L-ammonti tas-sustanza tat-test u tal-prodotti ta' l-idrolisi, jekk rile
vanti, għandhom jingħataw bħala perċentwal tal-konċentrazzjoni
inizjali applikata u, fejn xieraq, bħala mg/L għal kull interval tatteħid tal-kampjuni u għal kull pH u temperatura tat-test. Barra minn
dan, għandu jingħata bilanċ tal-massa f perċentwali tal-konċentraz
zjoni inizjali applikata meta ntużat sustanza tat-test ittikkettjata.

Preżentazzjoni grafika tad-data ta' logs trasformati tal-konċentrazzjo
nijiet tas-sustanza tat-test maż-żmien għandha tiġi rrapportata.
Kwalunkwe prodott ewlieni ta' l-idrolisi għall-inqas dawk li jirrap
preżentaw ≥ 10 % tad-doża applikata li għandu jiġi identifikat bilkonċentrazzjonijiet tal-logs trasformati għandu wkoll jista' jiġi
ppjanat bl-istess mod bħas-sustanza ewlenija biex jidhru r-rati talformazzjoni u tat-tnaqqis tagħhom.
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2.1.

IT-TRATTAMENT TAR-RIŻULTATI
Determinazzjonijiet aktar preċiżi ta' half-lives jew ta' valuri DT50
għandha tinkiseb bl-applikazzjoni ta' kalkoli xierqa tal-mudelli kine
tiċi il-valuri tal-half-life u/jew DT50 (inklużi l-limiti tal-kunfidenza)
għandhom jiġu rrapportati għal kull pH u kull temperatura flimkien
ma' deskrizzjoni tal-mudell użat, l-ordni tal-kinetika u l-koeffiċjenti
tad-determinazzjoni (r2). Jekk xieraq, il-kalkoli għandhom ukoll jiġu
applikati għall-prodotti ta' l-idrolisi.

Fil-każ ta' studju ta' rati mwettqa f temperaturi differenti, il-kostanti
ta' l-idrolisi tal-psewdo-ewwel ordni (kobs) għandhom jiġu deskritti
bħala funzjoni tat-temperatura. Il-kalkolu għandu jiġi bbażat fuq
kemm is-separazzjoni tal-kobs f kostanti tar-rati għall-idrolisi kata
lizzata bl-aċidu, newtrali u kkatalizzati bil-bażi (kH, kneutral, u kOH
rispettivament) u l-ekwazzjoni ta' Arrhenius:

kobs ¼ kH ½Hþ â þ kneutral þ kOH ½OHÄ â ¼

X

Ai eÄBi =T

i ¼ H;neutral;OH

fejn Ai u Bi huma kostanti tar-rigressjoni mill-interċett u l-gradjent,
rispettivament, tal-linji li joqogħdu l-aħjar iġġenerati mir-rigress
lineari ln ki kontra r-reċiproku tat-temperatura assoluta f Kelvin
(T). Bl-użu tar-relazzjonijiet ta' Arrhenius għall-idrolisi kkatalizzata
aċida, newtrali u bażi, il-kostanti tar-rata psewdo l-ewwel ordni, u
għalhekk half-lives jistgħu jiġu kkalkolati għal temperaturi oħrajn li
għalihom id-determinazzjoni diretta esperimentali tal-kostant tar-rata
mhijiex prattikabbli (10).

2.2.

L-EVALWAZZJONI U L-INTERPRETAZZJONI TAR-RIŻUL
TATI
Il-parti l-kbira tar-reazzjonijiet ta' l-idrolisi jsegwu r-rati apparenti
tar-reazzjonijiet ta' l-ewwel ordni u, għalhekk, il-half-lives huma
indipendenti mill-konċentrazzjoni (ara l-ekwazzjoni 4 fl-Anness 2).
Dan normalment jippermetti l-applikazzjoni tar-riżultati tal-labora
torju determinati bħala 10-2 sa 10-3 M għal kondizzjonijiet ambjen
tali (≤ 10-6 M) (10). Bosta eżempji ta' ftehim tajjeb bejn ir-rati ta' lidrolisi mkejla f'ilmijiet kemm puri kif ukoll naturali għal varjetà ta'
kimiċi ġew irrapportati minn Mabey u Mill (11), kemm-il darba
kemm il-pH kif ukoll it-temperatura kienu tkejlu.

3.

IR-RAPPORTAĠĠ

3.1.

IR-RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi għall-inqas din l-informazzjoni li
ġejja:

Is-sustanza tat-test:

— isem komuni, isem tal-kimika, CAS numru, formula strutturali (li
tindika l- pożizzjoni tat-tikketta meta jintuża materjal radjotik
kettjat) u karatteristiċi rilevanti fiżiċi-kimiċi (ara t-taqsima 1.5);

— purità (impuritajiet) tas-sustanza tat-test;

— purità tat-tikketta ta' kimika ttikkettjata u attività molari (fejn
xieraq).
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— taħlitiet buffer:
— dati u dettalji tal-preparazzjoni
— buffers u ilmijiet użati;
— molarità u pH tat-taħlitiet buffer.
Il-kondizzjonijiet tat-test:
— id-dati tat-twettiq ta' l-istudji;
— l-ammont tas-sustanza tat-test applikati;
— il-metodu u s-solventi (tip u ammont) użati għall-applikazzjoni
tas-sustanza tat-test;
— il-volum tat-taħlitiet buffered tas-sustanza tat-test inkubati;
— deskrizzjoni tas-sistema ta' inkubazzjoni użata;
— pH u temperatura matul l-istudju;
— ħinijiet tat-teħid tal-kampjuni;
— metodu/i ta' l-estrazzjoni;
— metodi biex jiġu kkwantifikati u identifikati s-sustanza tat-test u
l-prodotti ta'l- idrolisi tagħha fit-taħlitiet buffer;
— għadd ta' replikati.
Riżultati:
— repetibbiltà u sensittività tal-metodi analitiċi użati;
— rkupru (valuri % għal studju validu jingħataw fit-taqsima 1.7.1);
— data replikata u mezzi f'forom tabulari;
— bilanċ tal-massa matul u fl-aħħar ta' l-istudji (meta tintuża
sustanza tat-test ittikkettjata);
— riżultati tat-test preliminari;
— diskussjoni u interpretazzjoni tar-riżultati;
— id-data u l-figuri kollha oriġinali.
Din l-informazzjoni li ġejja hija meħtieġa biss meta hija ddeterminata
r-rata ta' l- idrolisi:
— ippjanar fuq dijagramma ta' konċentrazzjonijiet kontra ħin għassustanzi tat-testu, fejn xieraq, għall-prodotti ta' l-idrolisi għal kull
valur ta' pH u temperatura;
— tabelli tar-riżultati ta' l-ekwazzjoni Arrhenius għat-temperatura
20 oC/25 oC, bil-pH, kostant tar-rata [h-1 jew jum-1], half-life
jew DT50, temperaturi [ oC] inklużi limiti tal-kunfidenza u lkoeffiċjenti tal-korrelazzjoni (r2) jew informazzjoni komparabbli;
— rotta proposta ta' l-idrolisi.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1149
▼B
4.

REFERENZI
(1) OECD (1981). Hydrolysis as a Function of pH. OECD Guide
line for Testing of Chemicals Nr. 111, adopted 12 May 1981.
(2) US-Environmental Protection Agency (1982). 40 CFR
796.3500, Hydrolysis as a Function of pH at 25 oC. Pesticide
Assessment Guidelines, Subdivision N. Chemistry: Environ
mental Fate.
(3) Agriculture Canada (1987). Environmental Chemistry and Fate
Guidelines for registration of pesticides in Canada.
(4) European Union (EU) (1995). Commission Directive 95/36/EC
amending Council Directive 91/414/EEC concerning the
placing of plant protection products on the market. Annex V:
Fate and Behaviour in the Environment.
(5) Dutch Commission for Registration of Pesticides (1991). Appli
cation for registration of a pesticide. Section G: Behaviour of
the product and its metabolites in soil, water and air.
(6) BBA (1980). Merkblatt Nr. 55, Teil I und II: Prüfung des
Verhaltens von Pflanzenbehandlungsmitteln im Wasser
(October 1980).
(7) SETAC (1995). Procedures for Assessing the Environmental
Fate and Ecotoxicity of Pesticides. Mark R. Lynch, Ed.
(8) OECD (2000). Guidance document on aquatic toxicity testing
of difficult substances and mixtures, OECD Environmental
Health and Safety Publications Series on Testing and Assess
ment Nr.23.
(9) OECD (1993). Guidelines for the Testing of Chemicals. Paris.
OECD (1994 – 2000): Addenda 6-11 to Guidelines for the
Testing of Chemicals.
(10) Nelson, H, Laskowski D, Thermes S, and Hendley P. (1997)
Recommended changes in pesticide fate study guidelines for
improving input to computer models. (Text version of oral
presentation at the 14th Annual Meeting of the Society of Envi
ronmental Toxicology and Chemistry, Dallas TX, November
1993).
(11) Mabey, W. and Mill, T. (1978). Critical review of hydrolysis of
organic compounds in water under environmental conditions. J.
Phys. Chem. Ref. Data 7, 383-415.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1150
▼B
ANNESS 1
Tiered Hydrolysis Test Scheme
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ANNESS 2
Definizjonijiet u Unitajiet
L-Unitajiet In d Inte w fi kwalunkwe każ.
Sustanza tat-Test: kwalunkwe sustanza, kemm jekk il-kompost ewlieni kif ukoll
prodotti rilevanti tat-trasformazzjoni.
Prodotti tat-trasformazzjoni: is-sustanzi kollha li jirriżultaw minn reazzjonijiet
biotiċi jew abiotiċi tat-trasformazzjoni tas-sustanza tat-test.
Prodotti ta' l-idrolisi: is-sustanzi kollha li jirriżultaw mir-reazzjonijiet tat-tras
formazzjoni idrolitika tas-sustanza tat-test.
Idrolisi tirreferi għal reazzjoni ta' sustanza tat-test RX ma' l-ilma, bl-iskambju
nett tal-grupp X ma' l-OH fiċ-ċentru tar-reazzjoni:
RX + HOH → ROH + HX

[1]

Ir-rata li biha l-konċentrazzjoni ta' RX tonqos f'dan il-proċess simplifikat tingħata
b'
reazzjoni tat-tieni ordni

rata = k [H2O] [RX]
jew
rata = k [RX]

reazzjoni ta' l-ewwel ordni

skond il-pass li jiddetermina r-rata. Minħabba li l-ilma huwa preżenti f'eċċess
kbir meta mqabbel mas-sustanza tat-test, dan it-tip ta' reazzjoni normalment huwa
deskritt bhala reazzjoni tal-psewdo-ewwel ordni fejn il-kostant tar-rata osservat
jingħata bir-relazzjoni
kobs = k [H2O]

[2]

u jista' jiġi ddeterminat mill-espressjoni (*)
kobs ¼

1
Co
ln
t
Ct

[3]

fejn
t = ħin
u Co, Ct = konċentrazzjonijiet ta' RX fil-ħinijiet 0 u t.
L-unitajiet ta' dan il-konstant għandhom id-dimensjonijiet ta' (ħin)-1 u l-half-life
tar-reazzjoni (ħin biex 50 % ta' RX jirreaġixxi) jingħata b'

t0,5 ¼

ln2
kobs

[4]

Half-life: (t0,5) huwa l-ħin meħud għal 50 % idrolisi ta' sustanza tat-test meta rreazzjoni tista' tiġi deskritta b'kinetiċi ta' l-ewwel ordni; huwa indipendenti millkonċentrazzjoni.
(*) Jekk it-tpinġija fuq djagramma tad-data ta' logs ittrasformati ta' data vs. ħin ma tindikax
funzjoni lineari (ekwata ma' rata ta' reazzjoni ta' l-ewwel ordni), allura l-użu ta' l-ekwaz
zjoni [3] mhuwiex xieraq biex jiġi ddeterminat il-konstant tar-rata ta' l-idrolisi talkompost tat-test.
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DT50 (Disappearance Time(ħin biex jisparixxi) 50): huwa l-ħin li fih ilkonċentrazzjoni tat-test titnaqqas b'50 %; huwa different mill-half-life t0,5 meta
r-reazzjoni ma ssegwix kinetiċi ta' l-ewwel ordni.
Stima ta' k f'temperatura differenti
Meta l-konstanti tar-rata huma magħrufa għal żewġ temperaturi, il-kostanti tarrata f'temperaturi oħrajn jistgħu jiġu kkalkolati bl-użu ta' l-ekwazzjoni ta' Arrhe
nius:
k ¼ A Ü eÄ

E
RÜT

jew ln k ¼

ÄE
þ ln A
RÜT

Tpinġija fid-djagramma ta' ln k versus 1/T tagħti linja dritta bi gradjent ta'–E/R
Fejn
k

= kostant tar-rata, imkejjel b'temperaturi differenti

E = enerġija ta' l-attivazzjoni [kJ/mol]
T = temperatura assoluta [K]
R = kostant tal-gass [8,314 J/mol.K]
L-enerġija ta' l-attivazzjoni ġiet ikkalkolata bl-analiżi tar-rigressjoni jew l-ekwaz
zjoni li ġejja:
ln k2 Ä ln k 1
Î
E¼R Ü Í
1
1
Ä
T1 T2
fejn: T2 > T1.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1153
▼B
L-ANNESS 3
Sistemi Buffer
A.

CLARK U LUBS:

Taħlitiet Buffer ta’ CLARK u LUBS (*)
Kompożizzjoni

pH

0,2 N HCl U 0,2 N KCl AT 20 oC
47,5 ml. HCl + 25 ml. KCl mħal. sa 100 ml

1,0

32,25 ml. HCl + 25 ml. KCl mħal. sa 100 ml

1,2

20,75 ml. HCl + 25 ml. KCl mħal. sa 100 ml

1,4

13,15 ml. HCl + 25 ml. KCl mħal. sa 100 ml

1,6

8,3 ml. HCl + 25 ml. KCl mħal. sa 100 ml

1,8

5,3 ml. HCl + 25 ml. KCl mħal. sa 100 ml

2,0

3,35 ml. HCl + 25 ml. KCl mħal. sa 100 ml

2,2

0,1 M potassium biphthalate + 0,1 N HCl f'temperatura ta’ 20 oC
46,70 ml. 0,1 N HCl + 50 ml. biphthalate sa 100 ml

2,2

39,60 ml. 0,1 N HCl + 50 ml. biphthalate sa 100 ml

2,4

32,95 ml. 0,1 N HCl + 50 ml. biphthalate sa 100 ml

2,6

26,42 ml. 0,1 N HCl + 50 ml. biphthalate sa 100 ml

2,8

20,32 ml. 0,1 N HCl + 50 ml. biphthalate sa 100 ml

3,0

14,70 ml. 0,1 N HCl + 50 ml. biphthalate sa 100 ml

3,2

9,90 ml. 0,1 N HCl + 50 ml. biphthalate sa 100 ml

3,4

5,97 ml. 0,1 N HCl + 50 ml. biphthalate sa 100 ml

3,6

2,63 ml. 0,1 N HCl + 50 ml. biphthalate to 100 ml

3,8

0,1 M potassium biphthalate + 0,1 N NaOH f'temperatura ta’ 20 oC
0,40 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. biphthalate sa 100 ml

4,0

3,70 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. biphthalate sa 100 ml

4,2

7,50 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. biphthalate sa 100 ml

4,4

12,15 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. biphthalate sa 100 ml

4,6

17,70 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. biphthalate sa 100 ml

4,8

(*) Il-valur pH irrapportati f'dawn it-tabelli ġew ikkalkolati mill-kejl potenzjali bl-użu ta' ekwazzjonijiet standard
ta' Sörensen (1909). Il-valuri pH korrispondenti huma 0,04 unitajiet ogħla mill-valuri tabulate.
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Kompożizzjoni

pH

23,85 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. biphthalate to 100 ml

5,0

29,95 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. biphthalate sa 100 ml

5,2

35,45 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. biphthalate to 100 ml

5,4

39,85 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. biphthalate to 100 ml

5,6

43,00 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. biphthalate sa 100 ml

5,8

45,45 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. biphthalate sa 100 ml

6,0

Taħlitiet Buffer ta’ CLARK u LUBS (Ikompli)
0,1 M monopotassium phosphate + 0,1 N NaOH f'temperatura ta’ 20 oC
5,70 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. fosfat sa 100 ml

6,0

8,60 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. fosfat sa 100 ml

6,2

12,60 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. fosfat sa 100 ml

6,4

17,80 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. fosfat sa 100 ml

6,6

23,45 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. fosfat sa 100 ml

6,8

29,63 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. fosfat sa 100 ml

7,0

35,00 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. fosfat sa 100 ml

7,2

39,50 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. fosfat sa 100 ml

7,4

42,80 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. fosfat sa 100 ml

7,6

45,20 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. fosfat sa 100 ml

7,8

46,80 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. fosfat sa 100 ml

8,0

0,1 M H3B03 in 0,1 M KCl + 0,1 N NaOH f'temperatura ta’ 20 oC
2,61 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. aċidu boriku sa 100 ml

7,8

3,97 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. aċidu boriku sa 100 ml

8,0

5,90 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. aċidu boriku sa 100 ml

8,2

8,50 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. aċidu boriku sa 100 ml

8,4

12,00 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. aċidu boriku sa 100 ml

8,6

16,30 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. aċidu boriku sa 100 ml

8,8

21,30 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. aċidu boriku sa 100 ml

9,0

26,70 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. aċidu boriku sa 100 ml

9,2
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B.

32,00 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. aċidu boriku sa 100 ml

9,4

36,85 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. aċidu boriku sa 100 ml

9,6

40,80 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. aċidu boriku sa 100 ml

9,8

43,90 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. aċidu boriku sa 100 ml

10,0

KOLTHOFF U VLEESCHHOUWER:

Buffers taċ-ċitrat ta’ KOLTHOFF u VLEESCHHOUWER
Kompożizzjoni

pH

0,1 M ċitrat tal-monopotassju u 0,1 N HCl f'temperatura ta’ 18 oC (*)
49,7 ml. 0,1 N HCl + 50 ml. ċitrat sa 100 ml

2,2

43,4 ml. 0,1 N HCl + 50 ml. ċitrat sa 100 ml

2,4

36,8 ml. 0,1 N HCl + 50 ml. ċitrat sa 100 ml

2,6

30,2 ml. 0,1 N HCl + 50 ml. ċitrat sa 100 ml

2,8

23,6 ml. 0,1 N HCl + 50 ml. ċitrat sa 100 ml

3,0

17,2 ml. 0,1 N HCl + 50 ml. ċitrat sa 100 ml

3,2

10,7 ml. 0,1 N HCl + 50 ml. ċitrat sa 100 ml

3,4

4,2 ml. 0,1 N HCl + 50 ml. ċitrat sa 100 ml

3,6

0,1 M ċitrat tal-monopotassju u 0,1 N NaOH f'temperatura ta’ 18 oC (*)
2,0 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. ċitrat sa 100 ml

3,8

9,0 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. ċitrat sa 100 ml

4,0

16,3 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. ċitrat sa 100 ml

4,2

23,7 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. ċitrat sa 100 ml

4,4

31,5 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. ċitrat sa 100 ml

4,6

39,2 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. ċitrat sa 100 ml

4,8

46,7 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. ċitrat sa 100 ml

5,0

54,2 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. ċitrat sa 100 ml

5,2

61,0 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. ċitrat sa 100 ml

5,4

68,0 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. ċitrat sa 100 ml

5,6

74,4 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. ċitrat sa 100 ml

5,8

81,2 ml. 0,1 N NaOH + 50 ml. ċitrat sa 100 ml

6,0

(*) Żid kristall żgħir ħafna ta' timol jew sustanza simili biex jitrażżan it-tkabbir tal-moffa.
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C.

SÖRENSEN:

Taħlitiet Borate ta’ SÖRENSEN
Kompożizzjoni
ml. Borax

Sörensen
18 oC

ml. HCl/NaOH

Walbum, pH f'temperatura ta’
10 oC

40 oC

70 oC

0,05 M borax + 0,1 N HCl
5,25

4,75

7,62

7,64

7,55

7,47

5,50

4,50

7,94

7,98

7,86

7,76

5,75

4,25

8,14

8,17

8,06

7,95

6,00

4,00

8,29

8,32

8,19

8,08

6,50

3,50

8,51

8,54

8,40

8,28

7,00

3,00

8,08

8,72

8,56

8,40

7,50

2,50

8,80

8,84

8,67

8,50

8,00

2,00

8,91

8,96

8,77

8,59

8,50

1,50

9,01

9,06

8,86

8,67

9,00

1,00

9,09

9,14

8,94

8,74

9,50

0,50

9,17

9,22

9,01

8,80

10,00

0,00

9,24

9,30

9,08

8,86

0,05 M borax + 0,1 N NaOH
10,0

0,0

9,24

9,30

9,08

8,86

9,0

1,0

9,36

9,42

9,18

8,94

8,0

2,0

9,50

9,57

9,30

9,02

7,0

3,0

9,68

9,76

9,44

9,12

6,0

4,0

9,97

10,06

9,67

9,28

Taħlitiet tal-fosfat ta’ SÖRENSEN

Kompożizzjoni

pH

0,0667 M Monopotassium phosphate + 0,0667 M Disodium phosphate f'temperatura ta’ 20 oC
99,2 ml. KH2PO4 + 0,8 ml Na2HPO4

5,0

98,4 ml. KH2PO4 + 1,6 ml Na2HPO4

5,2

97,3 ml. KH2PO4 + 2,7 ml Na2HPO4

5,4

95,5 ml. KH2PO4 + 4,5 ml Na2HPO4

5,6

92,8 ml. KH2PO4 + 7,2 ml Na2HPO4

5,8

88,9 ml. KH2PO4 + 11,1 ml Na2HPO4

6,0

83,0 ml. KH2PO4 + 17,0 ml Na2HPO4

6,2

75,4 ml. KH2PO4 + 24,6 ml Na2HPO4

6,4

65,3 ml. KH2PO4 + 34,7 ml Na2HPO4

6,6
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53,4 ml. KH2PO4 + 46,6 ml Na2HPO4

6,8

41,3 ml. KH2PO4 + 58,7 ml Na2HPO4

7,0

29,6 ml. KH2PO4 + 70,4 ml Na2HPO4

7,2

19,7 ml. KH2PO4 + 80,3 ml Na2HPO4

7,4

12,8 ml. KH2PO4 + 87,2 ml Na2HPO4

7,6

7,4 ml. KH2PO4 + 92,6 ml Na2HPO4

7,8

3,7 ml. KH2PO4 + 96,3 ml Na2HPO4

8,0
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C.8.

IT-TOSSIĊITÀ TAL-ĦNIEX

IT-TEST TAL-ĦAMRIJA ARTIFIĊJALI
1.

IL-METODU

1.1.

L-INTRODUZZJONI
F'dan it-test tal-laboratorju, is-sostanza tat-test hija miżjuda malħamrija artifiċjali li l-ħniex ikunu mpoġġija fiha għal 14-il ġurnata.
Wara dan il-perjodu (u b'għażla wara sebat'ijiem) l-effett letali tassostanza fuq il-ħniex hija eżaminata. It-test jipprovdi metodu għal
superviżjoni relativvament għall-perjodu qasir ta' l-effett tal-kimiċi
fuq il-ħniex, bit-teħid tal-ġilda jew alimentari.

1.2.

ID-DEFINIZZJONI U L-UNITÀ
LC50: Il-konċentrazzjoni tas-sostanza stmata bħala li toqtol 50 % ta'
l-annimali ttestjati waqt il-perjodu tat-test.

1.3.

IS-SOSTANZA TAR-REFERENZA
Is-sostanza tar-referenza hija użata perjodikament bħala mezz ta'
dimostrazzjoni li s-sensitività tas-sistema tat-test ma nbidlitx b'mod
sinifikattiv.

Il-chloroacetamide analitiku tal-grad huwa rakkomandat bħala ssostanza referenza.

1.4.

IL-PRINĊIPJU TAT-TEST
Il-ħamrija hija mezz varjabbli, u għalhekk għal dan it-test il-ħamrija
artifiċjali tal-lom definita hija użata. Il-ħniex adulti ta' l-ispeċi Eisenia
foetida (ara n-nota fl-Appendiċi) huma miżmuma f'ħamrija artifiċjali
definita trattata b'konċentrazzjonijiet differenti tas-sostanzi tat-test. Ilkontenut tal-kontenituri huwa mifrux fuq gabarre 14-il ġurnata (u
b'għażla sebat'ijiem) wara l-bidu tat-test, u l-ħniex li jibqgħu ħajjin
f'kull konċentrazzjoni jkunu magħduda.

1.5.

IL-KRITERJI TAL-KWALITÀ
It-test huwa disinnjat biex ikun riproduċibbli kemm jista' jkun firrigward tas-substrat u l-organiżmu tat-test. Il-mortalità fil-kontrolli
m'għandhix taqbeż l-10 % fl-aħħar tat-test, jew inkella it-test ikun
invalidu.

1.6.

ID-DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST

1.6.1.

Il-materjali

1.6.1.1.

Is-substrata tat-test
Il-ħamrija artifiċjali definita hija użata bħala substrat bażiku għat-test.

(a) Is-substrata bażika (il-persentaġġi huma fit-termini tal-piż
niexef)

— 10 % pit Sphagnum (kemm jista' jkun l-aktar qrib għall-pH
5,5 sa 6,0 bl- ebda fdalijiet tal-pjanti li jidhru u mitħun fin),
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— 20 % tafal tal-kawlina bi preferibbilment aktar minn 50 %
kawlina,
— Madwar 69 % ramel tal-kwarz industrijali (ramel fin domi
nanti b'aktar minn 50 % tal-qies tal-partiċelli ta' 0,05 sa
0,2mm). Jekk is-sostanza m'hijiex suffiċjentament abbli li
tinfirex fl-ilma, 10g għal kull kontenitur tat-test għandhom
jinżammu disponibbli biex jitħalltu mas-sostanza tat-test
aktar tard, miż
— Madwar 1 % karbonat tal-kalċju (CaCO3), fi trab, kimika
ment pur, żjud biex il-pH jinġieb sa 6,0 ± 0,5.
(b) Is-substrata tat-test
Is-substrata tat-test ikun fiha is-substrata bażika, is-sostanza tattest u l-ilma detonizzat.
Il-kontenut ta' l-ilma huwa ta' madwar 25 sa 42 % tal-piż niexef
tas-substrata bażika. Il-kontenut ta' l-ilma tas-substrata huwa
determinat billi jkun imnixxef kampjun għall-piż kostanti ta'
105 oC. Il-kriterju prinċipali huwa li l-ħamrija artifiċjali għandha
tkun imxarrba sal-punt fejn m'hemm l-ebda ilma qiegħed.
Għandu jkun hemm attenzjoni meta' jkun qed isir it-taħlit biex
tkun miksuba distribuzzjoni ugwali tas-sostanza tat-test u tassubstrata. Il-mod ta' kif tkun introdotta is-sostanza tat-test
mas-substarata għandu jkun rappurtat.
(ċ) Is-substrata tal-kontroll
Is-substrata tal-kontoll fiha is-substrata bażika u l-ilma. Jekk
aġent adittiv ikun użat, il-kontroll addizzjonali għandu jkun
fih l-istess kwantità ta' l-aġent addittiv.
1.6.1.2.

Il-kontenituri ta' l-ittestjar
Il-kontenituri tal-ħġieġ ta' madwar litru kapaċità (adegwatament
miksija bl-għatien tal-plastik, id-dixxijiet jew l-film tal-plastic bittoqob għall-ventilazzjoni) mimlija b'ammont tas-substrata mxarrba
tat-test jew tal-kontroll ekwivalenti għall-500g tal-piż niexef tassubstrata.

1.6.2.

Il-kondizzjonijiet tat-test
Il-kontenituri għandhom jinżammu fi kmamar klimatiċi f'temperatura
ta' 20 ± 2 oC bid-dawl kontinwu. L-intensità tad-dawl għandha tkun
ta' 400 sa 800 lux.
Il-perjodu tat-test huwa ta' 14-il ġurnata, iżda l-mortalità tista' tkun
stmata b'għażla ta' sebat'ijiem wara li jibda t-test

1.6.3.

Il-proċedura tat-test
Il-konċentrazzjonijiet tat-test
Il-konċentrazzjonijiet tas-sostanza tat-test huma espresse bħala piż
tas-sostanza għall-piż niexef tas-substrata bażika (mg/kg).
It-test biex jinstabu l-limiti
Il-limiti tal-konċentrazzjonijiet li jikkawża mortalità ta' 0 sa 100 %
biss jistgħu jkunu determinati f'test biex jinstabu l-limiti biex tkun
provvduta l-informazzjoni fuq il-limiti tal-konċentrazzjonijiet li
għandhom jintużaw fit-test definittiv.
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Is-sostanza għandha tkun ittestjata fil-konċentrazzjonijiet li ġejjin:
1 000; 100; 10; 1; 0,1mg tas-sostanza/kilogramma tas-substrata tattest (il-piż niexef).

Jekk it-test sħiħ definittiv għandu jkun magħmul, grupp wieħed għal
kull konċentrazzjoni u wieħed għall-kontroll mhux trattat, kull
wieħed b'għaxar ħniex, għandu jkun suffiċjenti għat-test biex jins
tabu l-limiti.

It-test definittiv
Ir-riżultati għat-test biex jinstabu l-limiti huma wżati biex jintgħażlu
minn ta' l-anqas ħames konċentrazzjonijiet f'serje ġeometrika li tilħaq
eżatt il-limiti ta' bejn 0 sa 100 % tal-mortalità u li tinbidel b'fattur
kostanti li ma jaqbiżx il-1,8.

It-testijiet li jużaw din is-serje ta' konċentrazzjoni għandhom iħallu lvalur LC50 u l-limiti tiegħu ta' kunfidenza biex ikunu stmati kemm
jista' jkun b'mod preċiż.

Fit-test definittiv minn ta' l-anqas erba' gruppi tat-testijiet għal kull
konċentrazzjoni u erba' kontrolli mhux trattati, kull wieħed b'10
ħniex, huma wżati. Ir-riżultati ta' dawn il-gruppi repliki huma mogħ
tija bħala devjazzjoni medja u standard.

Meta' żewġ konċentrazzjonijiet konsekuttivi, b'rata ta' 1,8, jagħtu biss
0 u 100 % mortalità, dawn iż-żewġ valuri huma suffiċjenti biex
jindikaw il-limiti li fihom jaqa' l- LC50.

It-taħlita tas-substrata
sostanza tat-test

bażika

tat-test

u

s-

Is-substrata tat-test għandha, kull meta' jkun possibbli, tkun magħ
mula mingħajr ebda aġenti addizzjonali minbarra l-ilma. Immedjata
ment qabel il-bidu tat-test, l-emulsjoni jew it-tixrid tas-sostanza tattest f'ilma mingħajr jonji jew f'xi solvent ieħor tiġi mħallta massubstrata bażika tat-test, jew sprejjat b'mod ugwali fuqha bi sprej
fin kromotagrafiku jew ieħor simili.

Jekk ma tkunx tinħall fl-ilma, is-sostanza tat-test tista' tkun maħlula
f'volum żgħir kemm jista' jkun ta' solvent organiku adattat (eż.
hexane (idrokarbon likwidu), aċeton jew kloroform).

Dawk l-aġenti biss li jtiru malajr jistgħu jkunu wżati biex ikunu
iħollu, jferrxu jew jemulsifaw is-sostanza tat-test. Is-substrata tattest għandha tkun ventilata qabel l-użu. L-ammont ta' ilma evaporat
għandu jkun sostitwit. Il-kontroll għandu jkollu l-istess kwantità ta'
kwalunkwe aġenti addittiv.

Jekk is-sostanza tat-test ma tkunx solubbli, li tista' tinfirex jew li
tista' tkun emulsifata fis-solventi organiċi, 10g tat-taħlita tar-ramel
mitħun fin tal-kwarz u kwantità tas-sostanza tat-test neċessarja biex
titratta 500g piż niexef tal-ħamrija artifiċjali huma mħallta ma 490g
tal-piż niexef tas-substrata tat-test.

Għall kull grupp tat-test, ammont tas-substrata tat-test imxarrba
ekwivalenti għal 500g piż niexef tiġi mpoġġija f'kull kontenitur
tal-ħġieġ u 10 ħniex, li kienu kkondizzjonati għal 24 siegħa f'subs
trata simili mxarrba u mbagħad maħsula malajr u l-ilma żejjed
mixrub fuq karta li tiffiltra qabel l-użu, huma mpoġġija fuq il-wiċċ
tas-substrata tat-test.
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Il-kontenituri huma mgħottija bl-għatien tal-plastic imtaqqba, biddixxijiet jew bil-film biex ikun evitat li s-substrata tinxef u dawn
huma miżmumin taħt il-kondizzjonijiet tat-test għal 14-il ġurnata.
L-istimi għandhom ikunu magħmula 14-il-ġurnata (u b'għażla seba'
t'ijiem) wara li jkun magħmul it-test. Is-substrata tiġi mifruxa fuq
platt magħmul mill-ħġieġ jew ta' l-azzar li ma jissaddadx. Il-ħniex
jiġu eżaminati u n-numru tal-ħniex li għexu għandu jkun determinat.
Il-ħniex huma kkonsidrati mejta jekk dawn ma jirrispondux għal
stimulu ġentili u mekkaniku mat-tarf ta' quddiem.
Meta' l-eżaminazzjoni tkun magħmula fis-seba' ġurnata, il-kontenitur
għandu jerġa' jimtela bis-substrata u l-ħniex li għex għandu jkun
sostitwit fuq l-istess wiċċ tas-substrata tat-test.
1.6.4.

L-organiżmi tat-test
L-organiżmi tat-test għandhom ikunu adulti ta' l-Eisenia foetida (ara
n-nota fl-Appendiċi) (minn ta' l-anqas ta' żmien xahrejn bil-clitellum)
tal-piż imxarrab ta' 300 sa 600 mg. (Għall-metodu tat-tgħammir ara
l-Appendiċi).

2.

ID-DATA

2.1.

IT-TRATTAMENT U L-VALUTAZZJONI TAR-RIŻULTATI
Il-konċentrazzjonijiet tas-sostanza ttestjata huma rappurtati bir-refe
renza għall-persentaġġi korrispondenti tal-ħniex mejta.
Meta' d-data tkun adegwata il-valur ta' l- LC50 u l-limiti tal-kunfi
denza (p = 0,05) għandhom ikunu determinati billi jintużaw ilmetodi standard (Litchfield u Wilcoxon, 1949, għall-metodu ekwi
valenti). L- LC50 għandu jkun mogħti bħala mg tas-sostanza tat-test
għal kull kilogramma tas-substrata tat-test (piż niexef).
F'dawk il-każijiet meta' it-tidwira tal-kurva tal-konċentrazzjoni hija
wisq wieqfa biex tippermetti l-kalkulazzjoni ta' l- LC50, stima grafika
ta' dan il-valur hija suffiċjenti.
Meta' żewġ konċentrazzjonijiet bħala rata ta' 1,8 jagħtu biss 0 % u
100 % mortalità, iż-żewġ valuri huma suffiċjenti biex jindikaw illimiti li fihom jaqa' l-LC50.

3.

IR-RAPPORTAĠĠ

3.1.

IR-RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test jekk possibbli, għandu, jkun fih dan li ġej:
— id-dikjarazzjoni li t-test kien magħmul skond il-kriterji tal-kwalità
msemmija aktar 'il fuq,
— it-test magħmul (it-test li jsib il-limiti u/jew it-test definittiv),
— id-deskrizzjoni eżatta tal-kondizzjonijiet tat-test jew id-dikjaraz
zjoni li t-test kien magħmul skond il-metodu; kwalunkwe devjaz
zjonijiet għandhom ikunu rappurtati,
— id-deskrizzjoni eżatta ta' kif is-sostanza tat-test tiġi mħallta massubtrata bażika tat-test,
— l-informazzjoni dwar l-organiżmi tat-test (l-ispeċi, iż-żmien, ilmedja u l-limiti tal-piż, il-kondizzjonijiet taż-żamma u n-nifs,
il-fornitur),
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— il-metodu użat għad-determinazzjoni ta' l- LC50,
— ir-riżultati tat-test inkluża d-data kollha użata,
— id-deskrizzjoni tas-sintomi jew il-bidliet osservati fl-aġir ta' lorganismi tat-test,
— il-mortalità fil-kontrolli,
— l- LC50 jew il-konċentrazzjoni l-aktar għolja ttestjata mingħajr ilmortalità u l-konċetnrazzjoni l-aktar baxxa b'mortalità ta' 100 %,
14-il ġurnata (u b'għażla ta' seba' t'ijiem) wara li jkun mibdi ttest,
— it-tpinġija tal-kurva tal-konċentrazzjoni/respons,
— ir-riżultati miksuba bis-sustanza tar-referenza, kemm jekk blassoċjazzjoni mat-test preżenti jew mill-eżerċizzji ta' qabel talkontroll tal-kwalità.
4.
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Appendiċi
It-tgħammir u ż-żamma tal-ħniex qabel l-ittestjar
Biex jitgħammru l-annimali, 30 sa 50 ħanex adult, jitpoġġew f'kaxxa tattgħammir bis-substrata friska u mneħħija wara 14-il ġurnata. Dawn l-annimali
jistgħu jkunu wżati għal gruppi oħra tat-tgħammir. Il-ħniex imfaqqsa mill-fosdqa
huma wżati għall-ittestjar meta’ jkunu maturi (taħt il-kondizzjonijiet preskritti
wara xahrejn jew tlett xhur).
Il-kondizzjonijiet taż-żamma u tat-tgħammir
Il-kamra klimatika:

it-temperatura ta' 20 ± 2 oC preferibilment bid-dawl
kontinwu (intensita’ ta' 400 sa 800 lux).

Il-kaxxa tat-tgħammir: il-kontenituri baxxi adattati tal-volum ta' 10 sa 20 l.
Is-substrata:

L-Eisenia foetida tista' titrabba fl-eskrimenti ta' annimali
varji. Huwa rakkomandat li bħala mezz tat-tgħammir
tintuża taħlita ta' 50 % mill-volum pit u 50 % demel
tal-baqar jew taż-żwiemel. Il-mezz għandu jkollu valur
tal-pH ta' madwar 6 sa 7 (refolat bil-karbonju tal-kalċju)
u konduttività tal-jonje baxxa (anqas minn 6 mmhos jew
0,5 % konċentrazzjoni tal-melħ).
Is-substrata għandha tkun niedja iżda mhux imxarrba
żżejjed.
Il-proċeduri l-oħra ta' suċċess jistgħu jkunu wżati
minbarra l-metodu mogħti hawn fuq.

Nota: L-Eisenia foetida teżisti f'żewġ razez li ċerti tassonomi sseparaw fi speċi
(Bouche, 1972). Dawn huma morfoloġikament simili minnbarra waħda, Eisenia
foetida foetida, li għandha strixxi tipikament transversi jew faxxi fuq is-segmenti
u l-oħra, Eisenia foetida andrei, li m'għandix dan u għandha kulur aħmar
varjegat. Fejn hu possibbli l-Eisenia foetida andrei għandha tintuża. L-ispeċi loħra jistgħu jkunu wżati jekk il-metodoloġija neċessarja hija disponibbli.
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C.9.

ID-DEGREDAZZJONI BIJOLOĠIKA
IT TEST TA' WELLENS –ZAHN

1.

IL-METODU

1.1.

L-INTRODUZZJONI
Ir-raġuni tal-metodu hija l-valutazzjoni ta' bijodegradabilità potenzali
u aħħarija tas-sostanzi li jinħallu fl-ilma, li mhumiex volatili u orga
niċi meta' dawn ikunu esposti għall-konċentrazzjonijiet relattivament
għoljin ta' mikroorganiżmi f'test statiku.

L-assorbiment fiżikukimiku fuq is-solidi sospiżi jista' jsir u dan
għandu jittieħed in konsiderazzjoni meta' jkunu qegħdin jiġu inter
pretati r-riżultati (ara 3.2).

Is-sostanzi li għandhom ikunu studjati huma wżati f'konċentrazzjo
nijiet li jikkorrispondu għall-valuri DOC fil-limiti ta' 50 sa 400
mg/litru jew il-valuri COD fil-limiti ta' 100 sa 1 000 mg/litru
(DOC = il-karbonju organiku maħlul; COD = id-domanda għallossiġnu kimiku). Dawn il-konċentrazzjonijiet relattivament għoljin
għandhom il-vantaġġ li huma affidabbli b'mod analitiku. Il-komposti
bil-proprjetajiet tossiċI jistgħu itawwlu jew iwaqqfu il-proċess ta'
degradazzjoni.

F'dan il-metodu, il-kejl tal-konċentrazzjoni tal-karboju organiku
maħlul jew id-domanda għall-ossiġnu kimiku huwa wżat biex jistima
il-bijodegradabilità aħħarija tas-sostanza tat-test.

L-użu simultanju tal-metodu speċifiku analitiku jista' jippermetti listimar tal-bijodegradazzjoni primarja tas-sostanza (it-tneħħija ta' listruttura kimika maġġuri).

Il-metodu huwa applikabbli biss għal dawk is-sostanzi organiċi tattest li, fil-konċentrazzjoni użata fit-test:

— huma solubbli fl-ilma taħt il-kondizzjonijiet tat-test,

— għandhom pressjoni tal-fwar insinjifikanti taħt il-kondizzjonijiet
tat-test,

— li mhumiex inibitorji għall-batterji,

— li huma mixruba fis-sistema tat-test biss sa' ċertu limitu,

— li mhumiex mitlufa fir-rawha mis-soluzzjoni tat-test.

L-informazzjoni fuq il-proporzjoni relattivi tal-komponenti maġġuri
tal-materjal tat-test għandu jkun utli biex ikunu interpretati r-riżultati
miksuba, partikolarment f dawk il-każijiet fejn ir-riżultati huma baxxi
jew marġinali.

L-informazzjoni fuq it-toxiċità tas-sostanza għall-mikro-organiżmi
hija mixtieqa għall-interpretazzjoni tar-riżultati baxxi u fl-għażla
tal-konċentrazzjoni adattati tat-test.
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1.2.

ID-DEFINIZZJONIJIET U L-UNITAJIET
L-ammont ta' degradazzjoni miksuba fl-aħħar tat-test hija rappurtata
bħala “Il-bijodegradabilità fiz-Zahn – it-test ta' Wellens”:
#
CT Ä CB
Ü 100
DT ð%Þ ¼ 1 Ä
CA Ä CBA
"

fejn:
DT

= id-degradazzjoni bijoloġika ( %) fil-ħin T,

CA

= DOC (jew COD) valuri fit-taħlita tat-test imkejla tlett
siegħat wara l-bidu tat-test (mg/l) (DOC = Il-Karbonju
Organiku Maħlul, COD = Id-domanda għall-Ossiġnu
Kimiku),

CT

= il-valuri DOC jew COD fit-taħlita tat-test fil-ħin tat-teħid
tal-kampjun (mg/l),

CB

= il-valuri DOC jew COD tal-vojt fil-ħin tat-teħid talkampjun (mg/l),

CBA

= il-valuri DOC jew COD tal-vojt, mkejla tlett siegħat wara
l-bidu tat-test (mg/l).

Il-limitu tad-degradazzjoni huwa miżjud għall-eqreb persentaġġ sħiħ.
Il-persentaġġ tad-degradazzjoni huwa dikjarat bħala l-persentaġġ
DOC (jew COD) ta' tneħħija tas-sostanza ttestjata.
Id-differenza bejn il-valur imkejjel wara tlett siegħat u l-valur inizjali
kkalkulat jew preferibbilment imkejjel jista' jipprovdi informazzjoni
utli fuq l-eliminazzjoni tas-sostanza (ara 3.2, L-interpretazzjoni tarriżultati).
1.3.

IS-SOSTANZI TAR-REFERENZA
F'ċerti każijiet meta' jkunu qegħdin jiġu investigati sostanzi ġodda ssostanzi tar-referenza jistgħu jkunu utli; madanakollu, s-sostanzi
speċifiċI tar-referenza ma jistgħux ikunu rakkomandati.

1.4.

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
It-tajn oħxon attivat, in-nutrijenti minerali u l-materjali ta' l-ittestjar
bħala l-unika sors tal-karbonju f'soluzzjoni mimlija ilma huma mpoġ
ġija flimkien f'reċipjent tal-ħġieġ li jieħu minn litru sa erba' litri
mgħammar b'aġitatur u b'apparat li jagħti l-arja. It-taħlita tiġi aġitata
u mogħtija l-arja f 20 to 25 oC taħt l-illuminazzjoni mferrxa jew
f'kamra mudlama sa 28 ġurnata. Il-proċess ta' degradazzjoni jiġi
kkontrollat bid-determinazzjoni tal-valuri tad-DOC (jew is-COD)
fis-soluzzjoni ffiltrata f'intervalli ta' kuljum jew f'intervalli oħra talħin adattati. Ir-rata tad-DOC (jew COD) eliminati wara kull intervall
għall-valur tlett siegħat wara l-bidu hija espressa bħala persentaġġ ta'
bijodegradazzjoni u sservi bħala kejl tal-limitu ta' degradazzjoni f'dan
il-ħin. Ir-riżultat ikun impinġi versus il-ħin biex jagħti l-kurva talbijodegradazzjoni.
Meta' l-metodu speċifiku analitiku jkun użat, it-tibdiliet fil-konċen
trazzjoni tal-molekula maġġuri minħabba d-degradazzjoni tista' tkun
imkejla (bijodegradabilità primarja).
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1.5.

IL-KRITERJI TAL-KWALITÀ
Ir-riproduċibilità ta' dan it-test ġie pruvat li hi sodisfaċenti f'test
ċirku.

Is-sensittività tal-metodu hija determinata l-aktar mill-varjabilità talvojt u, anqas, mill-preċiżjoni tad-determinazzjoni tal-karbonju orga
niku maħlul u l-livell tal-kompost tal-likur tat-test.

1.6.

ID-DESKRIZZJONI TAL-PROĊEDURA TAT-TEST

1.6.1.

Il-preparazzjonijiet

1.6.1.1.

Ir-reaġenti
L-ilma tat-test: l-ilma tax-xorb bil-kontenut tal-karbonju organiku <
5mg/litru. Il-konċentrazzjoni tal-jonji tal-kalċju u tal-manjesju flim
kien ma jistgħux jaqbżu il-2,7 mmole/litru; jew inkella it-taħlit
adegwat ma' l-ilma dejonizzat jew distillat huwa meħtieġ.

L-aċidu sulfuriku, ir-reaġent analitiku (A.R.):

50 g/l

Is-soluzzjoni ta' l-idrossidu tas-sodju A.R.:

40 g/l

Is-soluzzjoni nutrijenti tal-minerali: ħoll f'litru ilma
dejonizzat:
Il-klorit ta' l-ammonja, NH4Cl, A.R.:

38,5 g

Dihydrogenphosphate tas-sodju, NaH2PO4.2H2O, A.R.:

33,4 g

Dihydrogenphosphate tal-potassju, KH2PO4, A.R.:
di-potassium mono-hydrogenphosphate, K2HPO4, A.R.:

8,5 g
21,75 g.

It-taħlita sservi kemm bħala nutrijent u kemm bħala sistema ta'
buffering.

1.6.1.2.

L-apparat
Ir-reċipjenti tal-ħġieġ b'volum ta' litru sa erba' litri (e.ż. ir-reċipjenti
ċilindriċi).

L-aġitatur bi strument li jħallat tal-ħġieġ jew tal-metall fuq maqbad
adattat (l-istrument li jħallat għandu jdur madwar 5 sa 10 cm fuq ilqiegħ tar-reċipjent). L-istrument li jħallat u li hu manjetiku b' lasta
twila minn 7 sa 10 cm tista' tkun użata minflok.

It-tubu tal-ħġieġ ta' 2 sa 4 mm fid-dijametru ta' ġewwa biex tkun
introdotta l-arja. Il-ftuħ tat-tubu għandu jkun ta' madwar 1 cm fuq ilqiegħ tar-reċipjent.

ċentrifugu (madwar 3 550 g).

Il-metru tal-pH.

Il-metru ta' l-ossiġnu maħlul.

Il-filtri tal-karta.
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L-apparat tal-filtrazzjoni tal-membran.

Il-filtri tal-membra, il-qies tal-pora ta' 0,45 nm. Il-filtri tal-membran
huma adattati jekk huwa żgurat li huma la jerħu l-karbonju u lanqas
jassorbu s-sostanza fl-istadju tal-filtrazzjoni.

It-tagħmir analitiku għad-determinazzjoni tal-kontenut tal-karbonju u
tad-domanda ta' l-ossiġnu kimiku.

1.6.1.3.

Il-preparazzjoni tas-sostanza tat-tilqim
It-tajn oħxon attivat minn pjanta tat-trattament bijoloġiku jiġi maħsul
minn (b'mod repettitiv) ċentrifugazzjoni jew tqegħed bl-ilma tat-test
(fuq).

It-tajn oħxon attivat għandu jkun f'kondizzjoni adattata. Dan it-tajn
huwa disponibbli minn pjanta tat-trattament ta' l-ilma li huwa skart li
taħdem tajjeb. Biex jinġabu kemm jista' jkun speċji u razzez diffe
renti ta' batterji, jista' jkun aħjar li titħallat is-sostanza tat-tilqim minn
sorsi differenti (e.ż. il-pjanti tat-trattament differenti, l-estratti talħamrija, l-ilma tax-xmara, eċċ.). It-taħlita għandha tkun trattata kif
deskritt hawn fuq.

Biex tkun iċċekkjata l-attività tat-tajn oħxon attivat ara “Il-kontroll
funzjonali”, taħt.

1.6.1.4.

Il-preparazzjoni tas-soluzzjonijiet tat-test
Żied mar-reċipjent tat-test 500ml ta' l-ilma tat-test, 2,5 ml/litru tassoluzzjoni nutrijenti u t-tajn oħxon attivat f'ammont li jikkorrispondi
għal 0,2 sa 1,0 g/litru ta' materjal niexef fit-taħlita finali. Żied soluz
zjoni ta' l-istokk suffiċjenti tas-sostanza li għandha tkun ittestjata
biex b'hekk il-konċentrazzjoni DOC ta' 50 sa 400mg/litru tirriżulta
fit-taħlita finali. Il-valuri tas-COD korrispondenti huma 100 sa 1 000
mg/litru. Għamel bl-ilma tat-test għall-volum totali ta' litru sa erba'
litri. Il-volum totali li għandu jintgħażel huwa dipendenti fuq innumru ta' kampjuni li għandhom jittieħdu għad-determinazzjoni
tad-DOC jew tas-COD u l-volumi neċessarji għall-proċedura anali
tika.

Normalment il-volum ta' żewġ litri jista' jitqies bħala sodisfaċenti.
Minn ta' l-anqas reċipjent wieħed tal-kontroll (vojt) huwa magħmul
biex jimxi parallel ma' kull serje tat-test; huwa fih biss tajn oħxon
attivat u s-soluzzjoni tan-nutrijenti minerali magħmul bl-ilma tat-test
għall-istess volum totali bħal fir-reċipjenti tat-test.

1.6.2.

L-andament tat-test
Ir-reċipjenti tat-test jiġu aġitati bl-istrumenti li jħalltu li huma manje
tiċi jew skrejjen li jinbuttaw taħt illuminazzjoni mxerrda jew f'kamra
mdallma f'20 sa 25 oC. L-għoti ta' l-arja huwa miksub bl-arja
kompressata mnaddfa b'passatur tas-suf tal-qoton u bi flixkun talħasil jekk ikun neċessarju. Għandu jkun żgurat li t-tajn oħxon ma
joqgħodx u l-konċentrazzjoni ta' l-ossiġnu ma taqax taħt iż-2mg/litru.

Il-valur pH għandu jkun iċċekkjat f'intervalli regolari (e.ż. kuljum) u
irranġat għal pH 7 sa 8, jekk ikun neċessarju.
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It-telf mill-evaporazzjoni huwa magħmul eżatt qabel kull teħid talkampjun bl-ilma dejonizzat jew distillat fl-ammonti meħtieġa. Ilproċedura tajba għandha timmarka l-livell tal-likwidu fuq ir-reċipjent
qabel ma jibda t-test. Il-marki l-ġodda huma magħmula wara kull
teħid ta' kampjun (mingħajr l-għoti ta' l-arja u t-taħwid). L-ewwel
kampjuni huma dejjem meħuda tlett siegħat wara l-bidu tat-test biex
b'hekk ikun skopert l-assorbiment tal-materjali tat-test bit-tajn oħxon
attivat.

L-eliminazzjoni tal-materjal tat-test huwa segwit bid-determinazzjoni
tad-DOC jew tas-COD magħmula kuljum jew f'intervall ieħor rego
lari. Il-kampjuni mir-reċipjenti tat-test u l-vojt huma ffiltrati minn ġo
filtru tal-karti maħsul sew. L-ewwel 5ml tas-soluzzjoni ffiltrata tattest huma mormija. It-tajn oħxon li huwa diffiċli li tiffiltrah jista'
jkun imneħħi qabel biċ-ċentrifugazzjoni għal 10 minuti. Id-determi
nazzjonijiet tad-DOC u s-COD huma magħmul doppji. It-test huwa
magħmul sa 28 ġurnata.

Nota: Il-kampjuni li jibqgħu turpid jiġu ffiltrati minn ġo filtri talmembran. Il-filtri tal-membran m'għandhom jerħu jew jassorbu xi
materjal organiku.

Il-kontroll funzjonali tat-tajn oħxon attivat
Ir-reċipjent li fih sostanza magħrufa għandu jkun magħmul parallel
ma' kull serje ta' testijiet biex b'hekk tkun iċċekkjata l-kapaċità funz
jonali tat-tajn oħxon attivat. Id-diethyleneglycol kien misjub utli għal
dan il-għan.

L-adattament
Jekk l-analiżi huma magħmula f'intervalli relattivament qosra (e.ż.
kuljum), l-adattament għandu jkun rikonoxxut b'mod ċar mill-kurva
tad-degradazzjoni (ara l-Figura 2). It-test għalhekk m'għandux jibda
immedjatament qabel il-weekend.

Jekk l-adattament iseħħ fl-aħħar tal-perjodu, it-test jista' jittawwal
sakemm id-degradazzjoni tkun kompleta.

Nota: Jekk tagħrif aktar vast fuq l-aġir tat-tajn oħxon huwa meħtieġ,
l-istess tajn oħxon attivat huwa espost darba oħra għall-istess
materjal tat-test skond il-proċedura li ġejja:

Itfi l-aġitatur u l-apparat li jagħti l-arja u ħalli t-tajn oħxon attivat
joqgħod. Neħħi s-sustanza li tgħum f'wiċċ il-likwidu, imla sa żewġ
litri bl-ilma tat-test, ħawwad għal 15-il minuta u ħalliħ jerġa
joqgħod. Wara li s-sostanza li tgħum f'wiċċ il-likwidu tkun imneħ
ħija, uża t-tajn oħxon li jibqa biex tirrepeti t-test bl-istess materjal
skond 1.6.1.4 u 1.6.2, fuq. It-tajn oħxon attivat jista' wkoll ikun
iżolat biċ-ċentrifugazzjoni minfloq bit-tqegħid.

It-tajn oħxon attivat jista' jkun imħallat mat-tajn oħxon frisk għal
konċentrazzjoni ta' 0,2 sa 1 g piż niexef/litru.
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Il-mezzi analitiċi
Normalment il-kampjuni jiġu ffiltrati minn ġo passatur tal-karti
maħsul sew (għal ħasil uża l-ilma deonizzat).

Il-kampjuni li jibqgħu mdardra jiġu ffiltrati minn ġo filtri talmembran (0,45 μm).

Il-konċentrazzjoni DOC hija determinata darbtejn fil-filtrati tal-kamp
juni (l-ewwel 5ml jiġu mormija) permezz ta' l-istrument tat-TOC.
Jekk il-filtrat ma jistax ikun analizzat fl-istess ġurnata, għandu
jkun merfugħ fir-refriġeratur sal-ġurnata ta' wara. Irfigħ għal aktar
tul ta' żmien ma jistax ikun rakkomandat.

Il-konċentrazzjoni COD hija determinata fil-filtrati tal-kampjuni b'ar
ranġatura analitika tas-COD bil-proċedura deskritta fir-referenza (2),
hawn taħt.

2.

ID-DATA UL-VALUTAZZJONI
Il-konċentrazzjoni tad-DOC u/jew tas-COD huma determinati minn
ta' l-anqas darbtejn fil-kampjuni skond 1.6.2 hawn fuq. Id-degradaz
zjoni fil-ħin T hija kkalkulata skond il-formula (bid-definizzjonijiet)
mogħtija taħt 1.2 hawn fuq.

Il-limitu tad-degradazzjoni jiġi mnaqqas jew miżjud għall persentaġġ
sħiħ l-aktar qrib. L-ammont tad-degradazzjoni miksub fl-aħħar tattest huwa rappurtat bħala il-“Biodegradabilità fiz-Zahn – it-test ta'
Wellens”.

Nota: Jekk id-degredazzjoni kompleta hija miksuba qabel il-ħin tattest jispiċċa u dan ir-riżultat huwa konfermat b'analiżi oħra filġurnata ta' wara, it-test jista' jkun konkluż.

3.

IR-RAPPORTAGG

3.1.

IR-RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu, jekk possibbli, ikun fih dan li ġej:

— il-konċentrazzjoni inizjali tas-sustanza,

— l-informazzjoni l-oħra kollha u r-riżultati sperimentali rigward issustanza ttestjata, is-sostanza referenza jekk kienet użata, u l-vojt,

— il-konċentrazzjoni wara tlett siegħat,

— il-kurva tal-biodegradazzjoni bid-deskrizzjoni,

— id-data u l-post fejn l-organiżmi tat-test kienu meħuda, l-istatus
ta' l-adattament, il-konċentrazzjoni użata, eċċ.,

— ir-raġunijiet xjentifiċi għal kwalunkwe tibdiliet fil-proċedura tattest.

3.2.

L-INTERPRETAZZJONI TAR-RIŻULTATI
It-tneħħija tad-DOC (COD) li ssir gradwalment fuq medda ta' ġranet
jew ġimgħat tindika li s-sustanza tat-test qiegħda tiġi biodegradata.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1170
▼B
Madanakollu, l-assorbiment fiżiko-kimiku jista', f'ċerti każijiet,
jilgħab rwol u dan huwa indikat fejn hemm it-tneħħija kompleta
jew parzjali mill-bidu nett, fl-ewwel tlett siegħat, u d-differenza
bejn il-likuri tal-kontroll u dawk li jgħumu f'wiċċ l-ilma tibqa f'livell
baxx li ma jkunx mistenni.
Aktar testijiet huma neċessarji jekk għandu jkun hemm distinzjoni
bejn il-biodegradazzjoni (jew il-biodegradazzjoni parzjali) u l-assor
biment.
Dan jista' jkun magħmul f'numru ta' modi, iżda dak l-aktar konvin
ċenti għandu jkun li tkun użata is-sustanza li tgħum f'wiċċ l-ilma jew
it-tajn oħxon bħala sustanza użata għat-tilqim f'test tas-sett bażiku
(preferibbilment f'test respirometriku).
Is-sustanzi tat-test li jagħtu tneħħija għolja u li ma tassorbix ta' DOC
(COD) fittest għandhom ikunu meqjusa bħala potenzalment biode
gradabbli. It-tneħħija parzjali li ma tassorbix tindika li l-kimika hija
minn ta' l-anqas soġġetta għal ċerta biodegradazzjoni. It-tneħħija
baxxa jew l-ebda tneħħija tad-DOC (COD) tista' tkun kawża ta' linibizzjoni tal-mikroorganiżmi mis-sostanza tat-test u dan jista' wkoll
ikun mikxuf bil-lisi u t-telf tat-tajn oħxon, li jagħti sostanzi li jgħumu
fuq l-ilma li jkunu mdardra. Dan it-test għandu jkun ripetut billi
tintuża konċentrazzjoi aktar baxxa tas-sostanza tat-test.
L-użu tal-metodu speċifiku għall-komposti jew tas-sostanza tat-test
bit-tikketta 14 C tista' tħalli sensittività aktar għolja. Fil-każ talkompost tas-14C tat-test, l-irkuprar tal-14 CO2 għandu jikkonferma
li l-biodegradazzjoni seħħet.
Meta r-riżultati jingħataw fit-termini tal-bijodegradazzjoni primarja,
għandha tingħata spjegazzjoni jekk ikun possibbli fuq il-bidla ta' listruttura kimika li twassal għal telf fir-rispons tas-sustanza tat-test
primarja.
The validation of the analytical method must be given together with
the response found on the blank test medium.
4.

IR-REFERENZI
(1) OECD, Pariġi, 1981, Test Guideline 302 B, Id-Deċiżjoni talKunsill C (81) 30 finali.
(2) L-Anness V C.9 Id-Degradazzjoni: Id-Domanda għall-Ossiġnu
Kimiku, id-Direttiva tal-Kummissjoni 84/449/KEE, Il-Ġurnal
Uffiċjali tal-Kommunitajiet Ewropej, Nru L 251, 19.9.1984.
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L-Appendiċi:
L-EŻEMPJU TAL-VALUTAZZJONI
Il-kompost organiku:

L-aċidu 4-Ethoxybenzoic

Il-konċentrazzjoni teoretika tat-test:

600 mg/1

Id-DOC teoretiku:

390 mg/l

Is-sostanza tat-tilqim

L-impjant tat-trattament tal-ħmieġ tad-drenaġġ ta'

Il-konċentrazzjoni:

gramma waħda tal-materjal niexef/litru

L-istatus ta' l-adattament:

mhux adattat

L-analiżi:

Id-determinazzjoni tad-DOC

L-ammont tal-kampjuni:

3 ml

Is-sostanza tal-kontroll:

Diethyleneglycol

Il-kompost tat-tossiċità:

L-ebda effetti toxiċi taħt l-1 000 mg
It-test użat: Il-fermentazzjoni tat-tubi tat- test

Is-sustanza tat-test

Is-sustanza tal-kontroll
Il-ħin tat-test

Id-DOC
vojt
mg/1

Id-DOC
mg/l

Id-DOC
nett
mg/l

Id-degra
dazzjoni
%

Id-DOC
mg/l

Id-DOC
nett
mg/l

Id-degra
dazzjoni
%

0

—

—

300,0

—

—

390,0

—

3 siegħat

4,0

298,0

294,0

2

371,6

367,6

6

1 ġurnata

6,1

288,3

282,2

6

373,3

367,2

6

2 ġranet

5,0

281,2

276,2

8

360,0

355,0

9

5 ġranet

6,3

270,5

264,2

12

193,8

187,5

52

6 ġranet

7,4

253,3

245,9

18

143,9

136,5

65

7 ġranet

11,3

212,5

201,2

33

104,5

93,2

76

8 ġranet

7,8

142,5

134,7

55

58,9

51,1

87

9 ġranet

7,0

35,0

28,0

91

18,1

11,1

97

10 ġranet

18,0

37,0

19,0

94

20,0

2,0

99
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Figura 1
Eżempji tal-kurvi tal-bijodegradazzjoni

Figura 2
Eżempji ta' l-adattazzjoni tat-tajn oħxon
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C.10. TRATTAMENT TA’ SIMULAZZJONI TESTAEROBIKA TADDRANAĠĠ: C.10-A: UNITAJIET TA’ ĦAMA ATTIVAT - C.10-B:
BIJORITI
C.10-A: Unitajiet ta’ Ħama Attivat
DAĦLA
1.

Dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa ekwivalenti għall-Linja Gwida tat-Test
(TG) 303 (2001) tal-OECD. Fil-ħamsinijiet (1950s) kien irrealizzat li tens
joattivi li kienu għadhom kif ġew introdotti kienu jikkawżaw ragħwa eċċes
siva f’impjanti tat-trattament ta’ ilma mormi u fix-xmajjar. Ma kinux
tneħħew għalkollox fit-trattament aerobiku u f’xi każijiet kienu llimitaw
it-tneħħija ta’ materja organika oħra. Dan ġiegħel li jsiru ħafna investigaz
zjonijet dwar kif setgħu jitneħħew tensjoattivi minn ilmijiet mormija u jekk
kimiċi ġodda prodotti mill-industrija setgħux ikunu ttrattati b’ilma mormi.
Biex dan isir, intużaw unitajiet mudelli li kienu jirrappreżentaw iż-żewġ tipi
ewlenin ta’ trattament aerobiku u bijoloġiku ta’ ilma mormi (ħama attivat u
jnixxi, jew iqattar, jiffiltra). Ma kienx ikun prattikabbli u kien jiswa ħafna li
kull kimika ġdida titqassam u li jsir monitoraġġ ta’ impjanti tat-trattament
ta’ skala kbira, anki fuq bażi lokali.

KONSIDERAZZJONIJIET TAL-BIDU
Unitajiet ta’ ħama attivat
2.

Unitajiet mudell ta’ ħama attivat ġew deskritti li jvarjaw fid-daqs minn 300
ml sa madwar 2 000 ml. Uħud imitaw ħafna l-impjanti ta’ skala reali, li
jkollhom tankijiet li fihom toqgħod il-ħama fejn il-ħama li jkun qagħad jiġi
ppumpjat lura fit-tank tal-arja, filwaqt li oħrajn ma pprovdewx faċilitajiet
tat-tqegħid, eż. Swisher (1). Id-daqs tal-apparat huwa kompromess: minn
naħa waħda għandu jkun kbir biżżejjed biex l-operazzjoni mekkanika
tirnexxi u biex ikun ipprovdut volum suffiċjenti ta’ kampjuni mingħajr
ma tintlaqat l-operazzjoni; filwaqt li minn naħa oħra l-apparat m’għandux
ikun daqshekk kbir li jkun jeħtieġlu spazju u materjali eċċessivi.

3.

Żewġ għamliet ta’ apparat li ntużaw b’mod estensiv u sodisfaċenti huma lunitajiet Husmann (2) u l-unitajiet ta’ Borma Poruża (3)(4), tal-ewwel użati
fl-istudju ta’ tensjoattivi; dawn huma deskritti f’dan il-Metodu ta’ Ttestjar.
Oħrajn intużaw ukoll b’mod sodisfaċenti, eż. Eckenfelder (5). Minħabb li
kienu jiswew relattivament ħafna u minħabba l-isforz li kien meħtieġ biex
ikun applikat dan it-test ta’ simulazzjoni, kienu mistħarrġa fl-istess żmien
testijiet ta’ tgħarbil aktar sempliċi u orħos, li issa jinsabu inkorporati filkapitolu C.4 A-F ta’ dan l-Anness (6). L-esperjenza minn ħafna tensjoattivi
u kimiċi oħra wriet li dawk li għaddew mit-testijiet tat-tgħarbil (bijodegra
dabbli faċilment) iddegradaw ukoll fit-test ta’ simulazzjoni. Xi wħud minn
dawk li m’għaddewx mit-testijiet tat-tgħarbil għaddew mit-testijiet tal-bijo
degradabbiltà inerenti (il-Kapitoli C.12 (7) u C.19 (8) ta’ dan l-Anness),
iżda ftit biss minn dan il-grupp tal-aħħar kienu ddegradati fit-test ta’ simu
lazzjoni, filwaqt li dawk il-kimiċi li m’għaddewx minn testijiet għall-bijo
degradabbiltà inerenti ma ddegradawx fit-testijiet ta’ simulazzjoni
(9)(10)(11).

4.

Għal xi għanijiet, testijiet ta’ simulazzjoni mwettqin skont sett wieħed ta’
kondizzjonijiet operazzjonali jkunu suffiċjenti; ir-riżultati jkunu espressi
bħala perċentwali ta’ tneħħija tal-kimika għall-ittestjar jew tal-karbonju
organiku maħlul (DOC). Deskrizzjoni ta’ test bħal dan tingħata f’dan ilMetodu ta’ Ttestjar. Iżda, mhux bħal verżjoni ta’ qabel ta’ dan il-Kapitolu, li
ddeskriviet tip wieħed biss ta’ apparat li jittratta dranaġġ sintetiku fil-moda
lità akkoppjata bl-użu ta’ metodu relattivament primittiv ta’ rimi ta’ ħama,
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dan it-test joffri għadd ta’ varjazzjonijiet. Huma deskritti alternattivi għat-tip
ta’ apparat, modalità ta’ tħaddim, dranaġġ u tneħħija ta’ rimi ta’ ħama. Dan
it-test isegwi mill-qrib dak ta’ ISO 11733 (12), li kien eżaminat bir-reqqa
matul it-tħejjija tiegħu, għalkemm il-metodu ma tqiegħedx għal ringtest.

5.

Għal għanijiet oħra, il-konċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar fl-effluwent
jeħtiġilha tkun magħrufa b’aktar akkuratezza u għal dan jeħtieġ metodu
aktar estensiv. Pereżempju, ir-rata ta’ rimi ta’ ħama għandha tkun ikkon
trollata b’mod aktar preċiż tul kull ġurnata u tul il-perjodu tat-test, u unita
jiet għandhom jitħaddmu f’għadd ta’ rati ta’ rimi. Għal metodu għal kollox
komprensiv, testijiet għandhom isiru wkoll f’żewġ jew fi tliet temperaturi
differenti: metodu bħal dan huwa deskritt minn Birch (13)(14) u huwa
miġbur fil-qosor fl-Appendiċi 6. Iżda t-tagħrif li għandna preżentament
mhux suffiċjenti biex ikun deċiż liema mill-mudelli kinetiċi huma appli
kabbli għall-bijodegradazzjoni ta’ kimiċi fi trattament ta’ ilma mormi u
ġeneralment fl-ambjent akwatiku. L-applikazzjoni tal-kinetika Monod,
mogħtija fl-Appendiċi 6 bħala eżempju, hija limitata għal kimiċi li jkun
hemm f’1 mg/l u msemmija hawn fuq, iżda l-opinjoni ta’ xi wħud hija li
anki din fadlilha tkun issustanzjata. Testijiet f’konċentrazzjonijiet li jirriflettu
aktar tassew dawk misjubin f’ilmijiet mormija huma indikati fl-Appendiċi 7,
iżda testijiet bħal dawn, u dawk fl-Appendiċi 6, huma inklużi f’Appendiċi
jiet minflok ma jinħarġu bħala Metodi ta’ Ttestjar separati.

Filtri
6.

Ingħatat anqas attenzjoni lil filtri mudelli li jnixxu, forsi minħabba li huma
aktar skomdi u anqas kompatti minn mudelli ta’ impjanti ta’ ħama attivat.
Gerike et al żviluppaw unitajiet tal-filtri jnixxu (trickling) u operawhom filmod akkoppjat ((15). Dawn il-filtri kienu relattivament kbar (għoli ta’ 2 m;
volum ta’ 60 l) u kull wieħed kien jirrikjedi sa 2 l/h ta’ dranaġġ. Baumann
et al (16) issimulaw il-filtri li jnixxu billi daħħlu strixxi tal-polyester
“fleece” f’tubi ta’ 1 m (dijametru intern ta’ 14 mm) wara li l-istrixxi
ddaħħlu fil-ħama attivata konċentrata għal 30 minuta. Il-kimika għallittestjar bħala sors uniku ta’ C f’soluzzjoni ta’ mluħa minerali tferrat
minn tubu vertikali u l-bijodegredazzjoni ġiet ivvalutata minn kejlijiet ta’
DOC fl-effluwent u d-CO2 fil-gass li ħareġ.

7.

Biofiltri kienu ssimulati mod ieħor (15); l-uċuħ ta’ ġewwa ta’ tubi li jduru,
inklinati f’angolu żgħir mal-orizzontali, tqegħdilhom dranaġġ (madwar 250
ml/h) bi u mingħajr il-kimika għall-ittestjar, u l-effluwenti miġbura kienu
analizzati għal DOC u/jew għall-kimika speċifika tat-test.

PRINĊIPJU TA’ TTESTJAR
8.

Dan il-metodu huwa mfassal biex ikunu ddeterminati l-eliminazzjoni u lbijodegradazzjoni primarja u/jew finali ta’ kimiċi organiċi li jinħallu fl-ilma
b’mikroorganiżmi aerobiċi f’sistema ta’ ttestjar imħaddma kontinwament li
tissimula l-proċess ta’ ħama attivat. Midjum organiku faċilment bijodegra
dabbli u l-kimika organika tat-test huma s-sorsi ta’ karbonju u enerġija
għall-mikroorganiżmi.

9.

Żewġ unitajiet ta’ ttestjar imħaddmin kontinwament (impjanti ta’ ħama
attivat jew borom porużi) jintużaw fl-istess waqt f’kondizzjonijiet identiċi
li jintgħażlu biex ikunu adatti għall-fini tat-test. Normalment il-ħin medju ta’
retenzjoni idrawlika jkun ta’ 6 sigħat u l-ħama jkollu żmien medju (żmien
ta’ retenzjoni ta’ ħama) ta’ minn 6 sa 10 ijiem. Il-ħama jintrema b’wieħed
minn żewġ metodi, il-kimika għall-ittestjar normalment tiżdied f’konċentraz
zjoni ta’ bejn 10 mg/l ta’ karbonju organiku maħlul (DOC) u 20 mg/l DOC,
mal-influwent (midjum organiku) ta’ waħda biss mill-unitajiet. It-tieni unità
tintuża bħala unità ta’ kontroll biex tkun iddeterminata l-bijodegradazzjoni
tal-midjum organiku.
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10. F’kampjuni meħudin sikwit tal-effluwenti, ikun iddeterminat id-DOC, prefe
ribbilment, jew id-domanda kimika ta’ ossiġnu (COD), flimkien malkonċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar (jekk ikun meħtieġ) b’analiżi speċi
fika, fl-effluwent mill-unità li tirċievi l-kimika għall-ittestjar. Id-differenza
bejn il-konċentrazzjonijiet ta’ effluwenti ta’ DOC jew ta’ COD fl-unitajiet
ta’ ttestjar u ta’ kontroll hija preżunta li tkun dovuta minħabba l-kimika
għall-ittestjar jew il-metaboliti organiċi tagħha. Din id-differenza titqabbel
mal-konċentrazzjoni ta’ influwenti ta’ DOC jew ta’ COD minħabba kimika
għall-ittestjar miżjuda biex tkun iddeterminata l-eliminazzjoni tal-kimika
għall-ittestjar.

11. Il-bijodegradazzjoni tista’ normalment tingħaraf minn bijosorbiment b’eżami
sewwa tal-kurva ta’ eliminazzjoni-żmien/ħin u tista’ s-soltu tkun ikkonfer
mata bl-applikazzjoni ta’ test għal bijodegradazzjoni faċli billi tintuża
tilqima akklimatizzata mill-unità li tirċievi l-kimika għall-ittestjar.

INFORMAZZJONI DWAR IL-KIMIKA GĦALL-ITTESTJAR
12. Il-purezza, is-solubilità fl-ilma, il-volatilità u l-karatteristiċi ta’ sorbiment talkimika għall-ittestjar għandhom ikunu magħrufin biex tkun tista’ ssir inter
pretazzjoni korretta ta’ riżultati. Normalment kimiċi volatili u li ma jinħallux
ma jistgħux ikunu ttestjati sakemm ma jitteħdux prekawzjonijiet speċjali
(ara l-Appendiċi 5). L-istruttura kimika, jew tal-anqas il-formula empirika,
ukoll għandhom ikunu magħrufin biex ikunu kkalkulati valuri teoretiċi
u/jew biex ikunu vverifikati valuri mkejla ta’ parametri, eż. domanda teore
tika ta’ ossiġnu (ThOD), karbonju organiku maħlul (DOC) u domanda
kimika ta’ ossiġnu (COD).

13. Informazzjoni dwar it-tossiċità tal-kimika għall-ittestjar għal mikroorganiżmi
(ara l-Appendiċi 4) tista’ tkun utli biex jintgħażlu konċentrazzjonijiet tat-test
adatti u tista’ tkun essenzjali għall-interpretazzjoni korretta ta’ valuri baxxi
ta’ bijodegradazzjoni.

LIVELLI TA’ PASS
14. Fl-applikazzjoni oriġinali ta’ dan it-test ta’ simulazzjoni (konfermatorju)
għall-bijodegradazzjoni primarja ta’ tensjoattivi, tkun meħtieġa tneħħija ta’
aktar minn 80 % tal-kimika speċifika qabel ma t-tensjoattiv jitqiegħed fissuq. Jekk il-valur ta’ 80 % ma jintlaħaqx, jista’ jkun applikat dan it-test ta’
simulazzjoni (konfermatorju) u t-tensjoattiv ikun jista’ jitqiegħed fis-suq biss
jekk titneħħa aktar minn 90 % tal-kimika speċifika. Għal kimiċi inġenerali
mhix kwistjoni ta’ jekk ikunx hemm pass/falliment u l-valur ta’ perċentwali
ta’ tneħħija miksub jista’ jintuża f’kalkulazzjonijiet prossimi tal-konċentraz
zjoni ambjentali probabbli biex jintuża fi stimi tal-perikli li jġibu kimiċi.
Riżultati aktarx isegwu xejra ta’ kollox jew xejn. F’għadd ta’ studji talkimiċi puri l-perċentwali ta’ tneħħija ta’ DOC instab li kien > 90 % f’aktar
minn tliet kwarti u > 80 % f’aktar minn 90 % tal-kimiċi li wrew xi grad
sinifikanti ta’ bijodegradabbiltà.

15. Relattivament ftit kimiċi (eż. tensjoattivi) jinsabu fid-dranaġġ fil-konċentraz
zjonijiet (madwar 10 mg C/l) użati f’dan it-test. Xi kimiċi jistgħu jkunu
inibitorji f’dawn il-konċentrazzjonijiet, filwaqt li l-kinetika ta’ tneħħija ta’
oħrajn tista’ tkun differenti f’konċentrazzjonijiet baxxi. Tista’ ssir valutaz
zjoni aktar akkurata tad-degradazzjoni billi jintużaw metodi modifikati, blużu ta’ konċentrazzjonijiet realistikament baxxi tal-kimika għall-ittestjar, u
d-dejta miġbura tkun tista’ tintuża biex ikunu kkalkulati kostanti kinetiċi.
Iżda t-tekniki sperimentali meħtieġa għadhom ma ġewx ivvalidati għal
kollox u lanqas ma għadhom ġew stabbiliti l-mudelli kinetiċi li jiddeskrivu
r-reazzjonijiet ta’ bijodegradazzjoni (ara l-Appendiċi 7).
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KIMIĊI TA’ REFERENZA
16. Biex ikun żgurat li l-proċedura sperimentali tkun qed titwettaq b’mod
korrett, ikun utli kull tant żmien li jkunu ttestjati l-kimiċi li l-imġiba
tagħhom tkun magħrufa fl-istess waqt meta jkunu mistħarġa l-kimiċi
għall-ittestjar. Kimiċi bħal dawn jinkludu aċidu adipiku, 2-fenil fenol, 1naftol, aċidu difeniku, 1-aċidu naftoiku, eċċ. (9)(10)(11).

RIŻULTATI RIPRODUĊIBBLI TA’ TESTIJIET
17. Kien hemm bil-wisq anqas rapporti ta’ studji ta’ testijiet ta’ simulazzjoni
milli ta’ testijiet għal bijodegradabbiltà faċli. Riproduċibbiltà bejn replikati
(simultanji) hija tajba (f’10-15 %) għall-kimiċi għall-ittestjar iddegradati bi
80 % jew aktar, iżda għall-kimiċi anqas iddegradati sewwa l-varjabbiltà hija
akbar. Ukoll għal xi kimiċi dubjużi kienu rreġistrati riżultati differenti għal
kollox minn xulxin (eż. 10 %, 90 %) f’okkażjonijiet differenti fi żmien 9
ġimgħat permessi fit-test.

18. Ftit instabet differenza f’riżultati miksubin biż-żewġ tipi ta’ apparat, iżda xi
kimiċi kienu aktar iddegradati b’mod estensiv u konsistenti meta kien hemm
dranaġġ domestiku milli minn dranaġġ sintetiku tal-OECD.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TA’ TTESTJAR
Apparat
Sistema ta’ ttestjar
19. Is-sistema ta’ ttestjar għal kimika waħda ta’ ttestjar tikkonsisti minn unità ta’
ttestjar u minn unità ta’ kontroll; iżda meta ssir analiżi speċifika waħda
(bijodegradazzjoni primarja), tkun meħtieġa biss unità ta’ ttestjar. Tista’
tintuża unità waħda ta’ kontroll għal diversi unitajiet ta’ ttestjar li jirċievu
l-kimiċi għall-ittestjar li jkunu l-istess jew differenti. Fil-każ ta’ akkoppjar
(Appendiċi 3) kull unità ta’ ttestjar għandu jkollha unità ta’ kontroll tagħha
stess. Is-sistema ta’ ttestjar tista’ tkun jew ta’ mudell ta’ impjant ta’ ħama
attivat, unità Husmann (Appendiċi 1, Figura 1) jew borma poruża (Appen
diċi 1, Figura 2). Fiż-żewġ każijiet ikunu meħtieġa reċipjenti ta’ ħżin ta’
daqs suffiċjenti għall-influwenti u l-effluwenti, kif ukoll pompi biex
jiddożaw l-influwent, mħallat ma’ soluzzjoni tal-kimika għall-ittestjar jew
b’mod separat.

20. Kull unità ta’ impjant ta’ ħama attivat tikkonsisti minn reċipjent ta’ tirwiħ
b’kapaċità magħrufa ta’ madwar 3 litri ta’ ħama attivat u li jkollu separatur
(kjarifikatur sekondarju) li jkun jesa madwar 1,5 litri; il-volumi jistgħu, sa
ċertu punt, jinbidlu billi jkun aġġustat l-għoli tas-separatur. Reċipjenti ta’
daqs differenti jkunu permissibbli jekk jitħaddmu b’piżijiet idrawliċi kompa
rabbli. Jekk ma jkunx possibbli li t-temperatura fil-kamra tat-test tinżamm
fil-firxa mixtieqa, huwa rrakkomandat li jintużaw reċipjenti mdawrin bl-ilma
b’temperatura kontrollata. Tintuża pompa ta’ estrazzjoni bl-arja jew pompa
tad-dożar biex tirriċikla l-ħama attivat mis-separatur għar-reċipjent ta’ tirwiħ,
kontinwament jew kull tant f’intervalli regolari.

21. Is-sistema ta’ borma poruża tikkonsisti minn ċilindru fuq ġewwa, poruż
b’qiegħ koniku miżmum f’reċipjent ftit akbar tal-istess forma, iżda li jkun
magħmul minn materjal tal-plastik li minnu ma jgħaddix l-ilma. Materjal adatt
għar-reċipjent poruż huwa l-polietilen poruż b’pori ta’ daqs massimu ta’ 90
μm u ħoxnin 2 mm. Is-separazzjoni tal-ħama mill-midjum organiku ttrattat
issir b’passaġġ differenzjali minn naħa għal oħra tal-ħajt poruż. Effluwenti
jinġabru fl-Ispazju annulari minn fejn ifuru għal ġor-reċipjent tal-ġbir. Ma
jkun hemm ebda ħama qiegħed u, għalhekk, ma jiġix ħama lura. Is-sistema
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kollha tista’ titrikkeb f’banjumarija kkontrollat termostatikament. Borom
porużi jisfaw miżdudin u jistgħu jfuru fl-istadji tal-bidu. F’każ bħal dan,
ibdel l-inforra poruża b’waħda nadifa billi l-ewwel tgħaddi minn ġo sifun
il-ħama mill-borma għal ġo barmil nadif u tneħħi l-inforra miżduda. Wara
li timsaħ sewwa ċ-ċilindru estern li minnu ma jgħaddix l-ilma, daħħal inforra
nadifa u erġa’ qiegħed il-ħama fil-borma. Xi ħama li jeħel mal-ġnub talinforra miżduda jitqaxxar bil-galbu u jittieħed band’oħra. L-ewwel naddaf
il-borom miżduda billi tuża ġett irqiq ta’ ilma biex tneħħi l-ħama li jkun
fadal u billi tgħaddashom f’soluzzjoni dilwita ta’ ipoklorit tas-sodju, mbagħad
fl-ilma, u wara laħlaħ sewwa bl-ilma.
22. Għal tirwiħ tal-ħama fir-reċipjenti ta’ tirwiħ taż-żewġ sistemi, jeħtieġu
tekniki adatti, pereżempju kubi sinterizzati (ġebel diffuż) u arja kkompres
sata. L-arja għandha titnaddaf, jekk ikun meħtieġ, billi tgħaddi minn filtru
adatt u tinħasel. Mis-sistema għandha tgħaddi arja suffiċjenti biex jinżammu
kondizzjonijiet aerobiċi u biex partiċelli ta’ ħama jinżammu f’sospensjoni lħin kollu.
Apparat ta’ filtrazzjoni jew ċentrifugu
23. Ikun hemm apparat għall-filtrazzjoni ta’ kampjuni b’filtri ta’ membrani ta’
porożità adatta (dijametru ta’ apertura nominali ta’ 0,45 μm) li jassorbixxu lkimiċi organiċi li jinħallu u jerħu karbonju organiku fi grad minimu. Jekk
jintużaw filtri li jerħu karbonju organiku, aħsel il-filtri sewwa b’ilma sħun
biex tneħħi karbonju organiku li jlissi. Alternattivament jista’ jintuża ċentri
fugu li jkun kapaċi jipproduċi 40 000 m/s2.
Tagħmir analitiku
24. Apparat meħtieġ biex ikun iddeterminat:
— DOC (karbonju organiku maħlul) u TOC (karbonju organiku totali) jew
COD (domanda kimika ta’ ossiġnu);
— kimika speċifika, jekk tkun meħtieġa;
— solidi sospiżi, pH, konċentrazzjoni tal-ossiġnu fl-ilma;
— temperatura, aċidità u alkalinità;
— ammonju, nitrit u nitrat, jekk it-test isir f’kondizzjonijiet ta’ nitrifikaz
zjoni.
Ilma
25. Ilma tal-vit, li jkun fih anqas minn 3 mg/l DOC. Iddetermina l-alkalinità
jekk mhix6magħrufa diġà.
26. Ilma dejonizzat, li jkun fih anqas minn 2 mg/l ta’ DOC.
Midjum organiku
27. Dranaġġ sintetiku, dranaġġ domestiku jew taħlita tat-tnejn huma permis
sibbli bħala l-midjum organiku. Intwera (11)(14) li l-użu ta’ dranaġġ domes
tiku waħdu sikwit jagħti perċentwali miżjud ta’ tneħħija ta’ DOC u anki
jippermetti t-tneħħija u l-bijodegradazzjoni ta’ xi kimiċi li ma jkunux idde
gradati bijoloġikament meta jintuża dranaġġ sintetiku tal-OECD. Barra dan,
il-kostant jew iż-żieda kull tant ta’ dranaġġ domestiku sikwit jagħmlu
stabbli l-ħama attivat, inkluża l-kapaċità kruċjali li joqgħod sewwa. Għal
hekk huwa rrakkomandat l-użu ta’ dranaġġ domestiku. Kejjel il-konċentraz
zjoni ta’ DOC jew ta’ COD f’kull lott ġdid ta’ midjum organiku. L-aċidità
jew l-alkalinità tal-midjum organiku għandha tkun magħrufa. Il-midjum
organiku jista’ jkun jeħtieġlu li jiżdiedlu lqugħ xieraq (idroġenu karbonat
tas-sodju jew fosfat tal-potassju tad-diidroġenu) jekk ikun ta’ aċidità jew
alkalinità baxxa, biex jinżamm pH ta’ madwar 7,5 ± 0,5 fir-reċipjent ta’
tirwiħ matul it-test. Kemm ikollu jiżdied ilqugħ, u meta jkollu jiżdied,
għandu jkun deċiż għal kull każ għalih waħdu. Meta jintużaw taħlitiet
kontinwament jew kull tant, DOC (jew COD) tat-taħlita għandu jinżamm
bejn wieħed u ieħor f’valur kostanti, eż. b’dilwizzjoni bl-ilma.
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Dranaġġ sintetiku
28. Ħoll f’kull litru ta’ ilma tal-vit: peptun, 160 mg; estratt tal-laħam, 110 mg;
urea, 30 mg; fosfat anidru tal-idroġenu tad-dipotassju (K2HPO4), 28 mg;
klorur tas-sodju (NaCl), 7 mg; diidrat tal-klorur tal-kalċju (CaCl2.2H2O), 4
mg; ettaidrat tas-sulfat tal-manjeżju ((Mg2SO4.7H20), 2 mg. Dan id-dranaġġ
sintetiku tal-OECD huwa eżempju u jagħti konċentrazzjoni medja tad-DOC
fl-influwent ta’ madwar 100 mg/l. Alternattivament, uża kompożizzjonijiet
oħrajn, b’madwar l-istess konċentrazzjoni tad-DOC, li huma eqreb għallħama reali. Jekk ikun meħtieġ influwent inqas konċentrat, iddilwixxi ddranaġġ sintentiku, pereżempju 1:1 bl-ilma tal-vit biex tikseb konċentraz
zjoni ta’ maddwar 50 mg/l. Influwent iktar dgħajjef bħal dan se jippermetti
tkabbir aħjar tal-organiżmi li jinnitrifikaw u din il-modifika għandha tintuża
jekk is-simulazzjoni tal-impjanti tal-ilma mormi li jinnitrifikaw għadnha tiġi
investigata. Dan id-dranaġġ sintetiku jista’ jsir f’ilma distillat f’forma
konċentrata u jinħażen f’madwar 1 °C sa mhux aktar minn ġimgħa. Meta
jkun hemm bżonnu, raqqu bl-ilma tal-vit. (Dan il-midjum mhux sodisfa
ċenti, eż. il-konċentrazzjoni ta’ nitroġenu hija għolja ħafna, relattivament
b’kontenut ta’ karbonju baxx, iżda ma kien issuġġerit xejn aħjar, ħlief li
jiżdied aktar fosfat bħala lqugħ u peptun żejjed).

Dranaġġ domestiku
29. Uża dranaġġ qiegħed frisk miġbur kuljum minn xogħlijiet ta’ trattament li
jirċievu b’mod predominanti dranaġġ domestiku. Dan għandu jinġabar,
qabel sedimentazzjoni primarja, mill-kanal tat-tifwir tat-tank ta’ sedimentaz
zjoni primarja, jew mill-għalf għall-impjant tal-ħama attivat, u jkun kważi
kollu ħieles minn partiċelli raffi. Id-dranaġġ ikun jista’ jintuża wara l-ħżin
għal diversi jiem (iżda ġeneralment m’għandhomx jinqabżu sebgħat ijiem)
f’madwar 4 °C, jekk ikun ippruvat li DOC (jew COD) ma jkunux naqsu
b’mod sinifikanti (jiġifieri b’anqas minn 20 %) matul il-ħżin. Biex ikun
illimitat taqlib fis-sistema, DOC (jew COD) ta’ kull lott ġdid għandhom
ikunu aġġustati qabel ma jintużaw għal valur kostanti xieraq, eż. b’dilwiz
zjoni bl-ilma tal-vit.

Ħama attivat
30. Iġbor ħama attivat għal tilqim mit-tank ta’ tirwiħ ta’ impjant imħaddem
tajjeb ta’ trattament ta’ ilma mormi jew mil-laboratorju unità ta’ skala ta’
ħama attivat, li tittratta l-aktar dranaġġ domestiku.

Soluzzjonijiet ta’ stokkijiet tal-kimika għall-ittestjar
31. Għall-kimiċi li jinħallu b’mod adegwat, ħejji soluzzjonijiet ta’ stokkijiet
f’konċentrazzjonijiet xierqa (eż. 1 sa 5 g/l) f’ilma dejonizzat, jew fil-porzjon
minerali tad-dranaġġ sintetiku. (għall-kimiċi li ma jinħallux u li jkunu vola
tili, ara l-Appendiċi 5). Iddetermina d-DOC u karbonju organiku totali
(TOC) tas-soluzzjoni ta’ stokkijiet u tenni l-kejlijiet għal kull lott ġdid.
Jekk id-differenza bejn DOC u TOC tkun aktar minn 20 %, ivverifika
jekk il-kimika għall-ittestjar tinħallx fl-ilma. Qabbel id-DOC jew il-konċen
trazzjoni tal-kimika għall-ittestjar imkejla b’analiżi speċifika tas-soluzzjoni
ta’ stokkijiet mal-valur nominali, biex taċċerta jekk l-irkupru jkunx tajjeb
biżżejjed (normalment jista’ jkun mistenni li jkun > 90 %). Aċċerta, l-aktar
għal tixrid, jekk jistax jintuża DOC jew le bħala parametru analitiku jew
jekk tistax tintuża biss teknika analitika b’mod speċifiku għall-kimika għallittestjar. Ċentrifugazzjoni tal-kampjuni tkun meħtieġa għal tixrid. Għal kull
lott ġdid, kejjel DOC, COD jew il-kimika għall-ittestjar ma’ analiżi speċi
fika.
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32. Iddetermina pH tas-soluzzjoni ta’ stokkijiet. Valuri estremi jindikaw li żżieda tal-kimika jista’ jkollha influwenza fuq pH tal-ħama attivat fis-sistema
ta’ ttestjar. F’dan il-każ innewtralizza s-soluzzjoni ta’ stokkijiet biex tikseb
pH ta’ 7 ± 0,5 b’ammonti żgħar ta’ aċidu jew bażi inorganiċi, iżda evita lpreċipitazzjoni tal-kimika għall-ittestjar.

PROĊEDURA
33. Il-proċedura hija deskritta għall-unitajiet ta’ impjanti ta’ ħama attivat;
għandha tkun adattata xi ftit għas-sistema tal-borma poruża.

Tħejjija tat-tilqima
34. Laqqam is-sistema ta’ ttestjar fil-bidu tat-test bil-ħama attivat jew b’tilqima li
jkun fiha konċentrazzjoni baxxa ta’ mikroorganiżmi. Żomm it-tilqima
mrewħa f’temperatura ambjentali sakemm tintuża u użaha f’ħin ta’ 24 siegħa.
Fl-ewwel każ, ħu kampjun ta’ ħama attivat mit-tank ta’ tirwiħ ta’ impjant
bijoloġiku mħaddem b’mod effiċjenti ta’ trattament ta’ ilma mormi, jew ta’
impjant laboratorju ta’ trattament, li jirċievi b’mod predominanti dranaġġ
domestiku. Jekk kondizzjonijiet ta’ nitrifikazzjoni jkollhom ikunu ssimulati,
ħu ħama minn impjant ta’ nitrifikazzjoni ta’ trattament ta’ ilma mormi. Idde
termina l-konċentrazzjoni ta’ solidi sospiżi u, jekk ikun meħtieġ, ikkonċentra
l-ħama billi tħallieh joqgħod biex il-volum miżjud mas-sistema ta’ ttestjar
ikun minimu. Żgura li konċentrazzjoni tal-bidu ta’ materja niexfa tkun
madwar 2,5 g/l.

35. Fit-tieni każ, uża 2 ml/l sa 10 ml/l ta’ effluwent minn impjant bijoloġiku
domestiku ta’ trattament ta’ ilma mormi bħala tilqima. Biex tieħu kemm
jista’ jkun ħafna speċijiet differenti ta’ batterja, jista’ jkun ta’ għajnuna jekk
iżżid tilqimiet minn diversi sorsi oħra, pereżempju ilma tal-wiċċ. F’dan ilkaż, il-ħama attivat għandu jiżviluppa u jikber fis-sistema ta’ ttestjar.

Dożaġġ ta’ midjum organiku
36. Żgura li kontenituri ta’ influwenti u effluwenti u tubi minn reċipjenti ta’
influwenti u għal reċipjenti ta’ effluwenti jitnaddfu sewwa biex tneħħi
tkabbir mikrobiku fil-bidu u matul it-test kollu. Iġbor flimkien is-sistemi
ta’ ttestjar f’kamra fejn it-temperatura tkun ikkontrollata (normalment filfirxa ta’ 20-25 C) jew uża unitajiet ta’ ttestjar imdawrin bl-ilma. Ħejji volum
suffiċjenti tal-midjum organiku meħtieġ (paragrafi 27-29). Fil-bidu imla rreċipjent ta’ tirwiħ u s-separatur bil-midjum organiku u żid it-tilqima (para
grafi 34, 35). Ibda t-tirwiħ b’mod li l-ħama jinżamm f’sospensjoni u fi stat
aerobiku u ibda ddoża l-influwent u rriċikla l-ħama qiegħed. Iddoża lmidjum organiku barra mir-reċipjenti ta’ ħżin għal ġor-reċipjenti ta’ tirwiħ
(paragrafi 20, 21) tat-test u kkontrolla unitajiet u iġbor l-effluwenti rispettivi
f’reċipjenti simili ta’ ħżin. Biex iġġib il-ħin normali ta’ ritenzjoni idrawlika
ta’ 6h, il-midjum organiku jiġi ppumpjat f’0,5 l/h. Biex tikkonferma din irrata, kejjel l-ammont ta’ kuljum tal-midjum organiku ddożat billi tieħu nota
tat-tnaqqis fil-volumi tal-midjum fil-kontenituri tal-ħżin. Modalitajiet oħra
ta’ dożar ikunu meħtieġa biex ikunu ddeterminati l-effetti ta’ meta jkun
hemm reħi kull tant u tagħbija “ħasda” tal-kimiċi.

37. Jekk il-midjum organiku jitħejja biex jintuża għal perjodu itwal minn jum
wieħed (1), ikunu meħtieġa tkessiħ f’madwar 4 °C jew metodi oħra adatti
ta’ konservazzjoni biex ma jitħalliex ikun hemm tkabbir mikrobiku u bijo
degradazzjoni ‘l barra mill-unitàjiet ta’ ttestjar (paragrafu 29). Jekk jintuża
dranaġġ sintetiku, ikun possibbli titħejja, u tinħażen f’madwar 4 °C, soluz
zjoni konċentrata ta’ stokkijiet (eż. 10 darbiet il-konċentrazzjoni normali,
paragrafu 28). Din is-soluzzjoni ta’ stokkijiet tista’ titħallat sewwa malvolum adatt ta’ ilma tal-vit qabel ma tintuża; alternattivament, tista’ tkun
ippumpjata direttament waqt li l-ammont adatt ta’ ilma tal-vit ikun
ippumpjat separatament.
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Dożaġġ tal-kimika għall-ittestjar
38. Żid volum adatt tas-soluzzjoni ta’ stokkijiet tal-kimika għall-ittestjar (para
grafu 31) fir-reċipjent ta’ ħżin tal-influwent jew iddożah direttament
b’pompa separata għal ġor-reċipjent ta’ tirwiħ. Il-konċentrazzjoni medja
normali tal-ittestjar fl-influwent għandha tkun bejn10 mg/l u 20 mg/l
DOC, bil-konċentrazzjoni ta’ fuq ta’ mhux iktar minn 50 mg/l. Jekk issolubilità fl-ilma tal-kimika għall-ittestjar tkun baxxa jew jekk aktarx iseħħu
effetti tossiċi, naqqas il-konċentrazzjoni għal 5 mg/l DOC jew anki anqas,
iżda biss jekk ikun hemm u jitwettaq metodu analitiku speċifiku adatt
(jistgħu jiżdiedu l-kimiċi għall-ittestjar imxerrdin li ftit jinħallu fl-ilma
billi jintużaw tekniki speċjali ta’ dożar, ara l-Appendiċi 5).

39. Ibda żid il-kimika għall-ittestjar wara perjodu li fih is-sistema tkun saret
stabbli u tkun qed tneħħi DOC tal-midjum organiku b’mod effiċjenti
(madwar 80 %). Huwa importanti li tara li l-unitajiet kollha jkunu qed
jaħdmu l-istess b’mod effiċjenti qabel ma tiżdied kimika għall-ittestjar;
jekk ma jkunux, is-soltu jkun ta’ għajnuna li ħama jitħallat ma’ ieħor u li
jerġgħu jitqassmu volumi ndaqs lil unitajiet individwali. Meta tintuża
tilqima ta’ (madwar) 2,5 g/l (piż fin-niexef) ta’ ħama attivat, il-kimika
għall-ittestjar tista’ tiżdied mill-bidu tat-test minħabba li żieda diretta ta’
aktar ammonti mill-bidu għandha l-vantaġġ li l-ħama attivat ikun jista’
jadatta aħjar għall-kimika għall-ittestjar. Ikun x’ikun il-mod li bih il-kimika
għall-ittestjar tiżdied, huwa rrakkomandat li r-rata rilevanti ta’ fluss u/jew ilvolumi fir-reċipjent(i) ta’ ħżin jitkejlu f’intervalli regolari.

Maniġġar ta’ ħama attivat
40. Il-konċentrazzjoni ta’ solidi ta’ ħama attivat normalment issir stabbli bejn
limiti matul it-test, b’mod indipendenti mit-tilqima użata, fil-firxa ta’ 1 sa 3
g/l (piż fin-niexef) skont il-kwalità u l-konċentrazzjoni tal-midjum organiku,
kondizzjonijiet operazzjonali, in-natura tal-mikroorganiżmi li jkun hemm u
l-influwenza tal-kimika għall-ittestjar.

41. Iddetermina s-solidi sospiżi fir-reċipjenti ta’ tirwiħ għall-anqas darba filġimgħa u warrab ħama żejjed biex iżżomm il-konċentrazzjoni f’1 g/l sa 3
g/l (piż fin-niexef), jew ikkontrolla kemm, bħala medja, ikollha żmien ilħama, f’valur kostanti, is-soltu fil-firxa ta’ 6 ijiem sa 10 ijiem. Jekk, pere
żempju, jingħażel żmien ta’ retenzjoni ta’ ħama ta’ 8 ijiem, neħħi kuljum
1/8 tal-volum tal-ħama attivat fir-reċipjent ta’ tirwiħ u warrbu. Agħmel dan
kuljum jew, aħjar, permezz ta’ pompa taħdem awtomatikament minn ħin
għal ieħor. Iż-żamma tal-konċentrazzjoni ta’ solidi sospiżi b’mod kostanti,
jew f’limiti stretti, ma żżommx żmien kostanti ta’ retenzjoni ta’ ħama
(SRT), li huwa l-varjabbli operazzjonali li jiddetermina l-valur tal-konċen
trazzjoni ta’ kimika għall-ittestjar fl-effluwent.

42. Matul it-test kollu, neħħi, mill-anqas kuljum, kull ħama li jeħel mal-ħitan
tar-reċipjent ta’ tirwiħ u mas-separatur biex jerġa’ jkun sospiż. Ikkontrolla u
naddaf regolarment it-tubi kollha u s-sistema tat-tubi biex ma tħallix tikber
bijorita. Irriċikla l-ħama li jkun qagħad mis-separatur għal ġor-reċipjent ta’
tirwiħ, preferibbilment b’ippumpjar kull tant ħin. Ebda riċiklar ma jsir fissistema ta’ borma poruża iżda żgura li borom ta’ ġewwa jiddaħħlu nodfa
qabel ma l-volum fir-reċipjent jogħla b’mod sinifikanti (paragrafu 21).

43. Jista’ jkun hemm ħama li ma joqgħodx tajjeb u telf ta’ ħama fl-unitajiet ta’
impjanti Husmann. Dan jista’ jissewwa billi ssir azzjoni waħda jew aktar,
elenkati hawn taħt, fl-istess waqt tat-test u tal-unitajiet ta’ kontroll:

— ħama friska jew flocculi (pereżempju 2 ml/reċipjent ta’ 50 g/l FeCl3)
jistgħu jiżdiedu f’intervalli regolari, eż. kull ġimgħa, iżda aċċerta li ma
jseħħu ebda reazzjoni jew preċipitazzjoni tal-kimika għall-ittestjar ma’
FeCl3;
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— il-pompa ta’ estrazzjoni bl-arja tista’ tiġi sostitwita b’pompa peristaltika,
biex b’hekk ikun jista’ jkun hemm fluss ta’ ċirkulazzjoni mill-ġdid ta’
ħama li jkun kważi daqs il-fluss tal-influwent li jkollu jintuża u li
jippermetti żvilupp ta’ żona anaerobika fil-ħama qiegħed (il-ġeometrija
tal-pompa ta’ estrazzjoni bl-arja tillimita r-rata minima ta’ fluss ta’ ħama
li jkun mar lura għal madwar 12-il darba ta’ dik tal-influwent);
— ħama jista’ jiġi ppumpjat minn ħin għal ieħor mis-separatur għal
ġor-reċipjent ta’ tirwiħ (eż. kull 5 min. kull 2,5 h biex ikun irriċiklat
1 l/h to 1,5 l/h;
— jista’ jintuża aġent mhux tossiku, kontra r-ragħwa f’konċentrazzjoni
minima biex ma jitħalliex ikun hemm telf minħabba r-ragħwa (eż.
żejt tas-silikon);
— l-arja tista’ tiġi mgħoddija mill-ħama fis-separatur bi skossi qosra,
mfaqqa’ (eż. 10 sek. kull siegħa);
— il-midjum organiku jista’ jiġi ddoċat f’intervalli fir-reċipjent ta’
tirwiħ (eż. 3 minuti sa 10 minuti kull siegħa).
Teħid ta’ kampjuni u analiżi
44. F’intervalli regolari kejjel il-konċentrazzjoni tal-ossiġnu maħlul, it-tempera
tura u l-valur pH tal-ħama attivat fir-reċipjenti ta’ tirwiħ. Żgura li dejjem
ikun hemm ossiġnu biżżejjed (> 2 mg/l) u li t-temperatura tinżamm fil-firxa
meħtieġa (normalment 20 °C sa 25 °C). Żomm il-pH f’7,5 ± 0,5 billi
tiddoża ammonti żgħar ta’ bażi inorganiku jew aċidu fir-reċipjent ta’ tirwiħ
jew fl-influwent, jew billi żżid il-kapaċità ta’ lqugħ tal-midjum organiku (ara
l-paragrafu 27). Meta jkun hemm nitrifikazzjoni jkun prodott l-aċidu, blossidazzjoni ta’ 1 mg N tipproduċi l-ekwivalenti ta’ madwar 7 mg CO3.
Kemm il-kejlijiet ikun ta’ spiss jiddependi mill-parametru li jkollu jitkejjel u
mill-istabbiltà tas-sistema, u jista’ jvarja bejn kejl kuljum u kejl kull ġimgħa.
45. Kejjel DOC jew COD fl-influwenti għar-reċipjenti ta’ kontroll u ttestjar.
Kejjel il-konċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar fl-influwent tat-test b’ana
liżi speċifika jew stmaha mill-konċentrazzjoni fis-soluzzjoni ta’ stokkijiet
(paragrafu 31), mill-volum użat u mill-ammont ta’ dranaġġ iddożat għal
ġol-unità ta’ ttestjar. Huwa rrakkomandat li l-konċentrazzjoni tal-kimika
għall-ittestjar tkun ikkalkulata biex titnaqqas il-varjabbiltà tad-dejta talkonċentrazzjoni.
46. Ħu kampjuni adatti mill-effluwent miġbur (eż. komposti ta’ 24 h) u ffiltra
minn ġo membrana b’pori ta’ daqs ta’ 0,45 μm jew agħmel ċentrifugu
minnhom f’madwar 40,000 m/s2 għal madwar 15-il min. Centrifugu għandu
jsir jekk il-filtrazzjoni tkun diffiċli. Iddetermina DOC jew COD mill-anqas
b’mod duplikat biex tkejjel il-bijodegradazzjoni finali u, jekk tkun meħtieġa,
il-bijodegradazzjoni primarja b’analiżi b’mod speċifiku għall-kimika għallittestjar.
47. L-użu ta’ COD jista’ jġib miegħu problemi analitiċi f’konċentrazzjonijiet
baxxi u, għalhekk, huwa rrakkomandat biss jekk tintuża konċentrazzjoni
tat-test li tkun għolja biżżejjed (madwar 30 mg/l). Barra dan, għall-kimiċi
li jassorbu ħafna, huwa rrakkomandat li l-ammont ta’ kimika assorbita filħama titkejjel billi tintuża teknika analitika b’mod speċifiku għall-kimika
għall-ittestjar.
48. Il-frekwenza ta’ teħid ta’ kampjuni tiddependi minn kemm ikun mistenni
jdum it-test. Frekwenza rakkomandata tkun ta’ tliet darbiet fil-ġimgħa. Malli
l-unitajiet ikunu qed jaħdmu b’mod effiċjenti, ħalli minn ġimgħa sa mhux
aktar minn 6 ġimgħat wara li l-kimika għall-ittestjar tkun iddaħħlet, biex din
tadatta u tilħaq stat regolari. Preferibbilment ikseb mill-anqas 15-il valur
validu fil-fażi ta’ livell kostanti (paragrafu 59), li normalment iddum 3
ġimgħat, għall-evalwazzjoni tar-riżultat tat-test. It-test jista’ jitlesta jekk
jintlaħaq grad suffiċjenti ta’ eliminazzjoni (eż. > 90 %) u jkunu disponibbli
dawn il-15-il valur, li jirrappreżentaw analiżi magħmula kull jum tal-ġimgħa
tul 3 ġimgħat. Normalment taqbiżx durata ta’ test ta’ aktar minn 12-il
ġimgħa wara li tkun żdiedet il-kimika għall-ittestjar.
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49. Jekk il-ħama jinbidel f’nitrat jew f’nitritu u jekk l-effetti tal-kimika għallittestjar fuq in-nitrifikazzjoni jkollhom ikunu studjati, analizza kampjuni
mill-effluwent tat-unitajiet ta’ ttestjar u ta’ kontroll mill-anqas darba filġimgħa għall-ammonju u/jew nitrit flimkien ma’ nitrat.
50. L-analiżi kollha għandha ssir malajr kemm jista’ jkun, l-aktar id-determinaz
zjonijiet tan-nitroġenu. Jekk analiżi jkollha tiġi posposta, aħżen il-kampjuni
f’madwar 4 °C fid-dlam fi fliexken mimlijin u magħluqin issikkati. Jekk
kampjuni jkollhom jinħażnu għal aktar minn 48 siegħa, ippreservahom filfriża, b’aċidifikazzjoni (eż. 10 ml/l ta’ soluzzjoni ta’ 400 g/l ta’ aċidu
sulfuriku) jew biż-żieda ta’ kimika tossika adatta (eż. 20 ml/l ta’ soluzzjoni
ta’ 10 g/l ta’ klorur tal-merkurju (II)). Żgura li t-teknika ta’ preservazzjoni
ma tinfluwenzax riżultati ta’ analiżi.
Akkoppjar ta’ unitajiet ta’ ttestjar
51. Jekk ikollu jintuża akkoppjar (Appendiċi 3), ibdel kuljum l-istess ammont
ta’ ħama attivat (150 ml sa 1 500 ml għal reċipjenti ta’ tirwiħ li jkun fihom
3 litri ta’ likwidu) bejn ir-reċipjenti ta’ tirwiħ tal-unità ta’ ttestjar u l-unità
ta’ kontroll tagħha. Jekk il-kimika għall-ittestjar tassorbixxi ħafna millħama, ibdel biss is-supernatant tas-separaturi. Fiż-żewġ każijiet uża fattur
ta’ korrezzjoni biex tikkalkula r-riżultat tat-test (paragrafu 55).
DEJTA U RAPPURTAR
Trattament ta’ riżultati
52. Ikkalkula l-perċentwali ta’ eliminazzjoni ta’ DOC jew COD tal-kimika
għall-ittestjar għal kull valutazzjoni li jkun itteħdilha l-ħin, billi tuża lekwazzjoni:

Dt ¼

Cs Ä ðE Ä Eo Þ
Ü 100
Cs

fejn
Dt = % ta’ eliminazzjoni ta’ DOC jew COD f’ħin t
Cs = DOC jew COD fl-influwent minħabba l-kimika għall-ittestjar, prefe
ribbilment stmat mis-soluzzjoni ta’ stokkijiet (mg/l)
E = valur imkejjel ta’ DOC jew COD fl-effluwent tat-test f’ħin t (mg/l)
Eo = valur imkejjel ta’ DOC jew COD fl-effluwent tal-kontroll f’ħin t
(mg/l)
53. Il-grad ta’ eliminazzjoni ta’ DOC jew COD tal-midjum organiku fl-unità ta’
kontroll ikun ta’ informazzjoni utli biex tkun ivvalutata l-attività bijodegra
dattiva tal-ħama attivat matul it-test. Ikkalkula l-perċentwali ta’ eliminaz
zjoni bl-ekwazzjoni:

DB ¼

CM Ä Eo
Ü 100
CM

fejn
DB = % ta’ eliminazzjoni ta’ DOC jew COD tal-midjum organiku fl-unità
ta’ kontroll f’ħin t
CM = DOC jew COD tal-midjum organiku fl-influwent tal-kontroll (mg/l)
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B’mod fakultattiv, ikkalkula l-perċentwali ta’ eliminazzjoni DOC jew COD
minħabba l-midjum organiku flimkien ma’ kimika għall-ittestjar fl-unità ta’
ttestjar bl-ekwazzjoni:

DT ¼

CT Ä E
Ü 100
CT

fejn
DT = % ta’ eliminazzjoni ta’ influwent totali tat-test DOC jew COD
CT = DOC jew COD ta’ influwent totali tat-test jew ikkalkulat mis-soluz
zjonijiet ta’ stokkijiet (mg/l)
54. Ikkalkula t-tneħħija tal-kimika għall-ittestjar jekk din titkejjel b’metodu
analitiku speċifiku f’valutazzjoni ta’ kull darba bl-ekwazzjoni:

DST ¼

Si Ä Se
Ü 100
Si

fejn
DST = % ta’ eliminazzjoni primarja ta’ kimika għall-ittestjar f’ħin t
Si

= konċentrazzjoni mkejla jew stmata tal-kimika għall-ittestjar fl-influ
went tat-test (mg/l)

Se

= konċentrazzjoni mkejla tal-kimika għall-ittestjar f’effluwent ta’ test
f’ħin t (mg/l)

55. Jekk tkun ntużat il-modalità ta’ akkoppjar, ikkumpensa d-dilwizzjoni talkimika għall-ittestjar fir-reċipjent ta’ tirwiħ bl-iskambju ta’ ħama billi tuża
fattur ta’ korrezzjoni (ara l-Appendiċi 3). Jekk ikunu ġew użati ħin medju
ta’ retenzjoni idrawlika ta’ 6 sigħat u skambju ta’ nofs il-volum tal-ħama
attivat fir-reċipjent ta’ tirwiħ, il-valuri determinati ta’ eliminazzjoni kuljum
(Dt, paragrafu 52) ikollhom ikunu kkoreġuti biex jinkiseb il-grad veru ta’
eliminazzjoni, Dtc, tal-kimika għall-ittestjar bl-ekwazzjoni:

Dtc ¼

4Dt Ä 100
3

Espressjoni ta’ riżultati tat-testijiet
56. Immarka l-perċentwali ta’ eliminazzjoni Dt (jew Dtc) u Dst, jekk ikunu
disponibbli, kontra l-ħin (ara l-Appendiċi 2). Mill-forma tal-kurva ta’ elimi
nazzjoni tal-kimika għall-ittestjar (per se jew bħala DOC) jistgħu jinstiltu xi
konklużjonijiet dwar il-proċess ta’ tneħħija.
Sorbiment
57. Jekk tkun osservata eliminazzjoni għolja ta’ DOC tal-kimika għall-ittestjar
mill-bidu tat-test, il-kimika għall-ittestjar tkun probabbilment eliminata
b’sorbiment fis-solidi ta’ ħama attivat. Ikun possibbli li dan ikun ippruvat
billi tkun iddeterminata l-kimika għall-ittestjar assorbita b’analiżi speċifika.
Mhux is-soltu li l-eliminazzjoni ta’ DOC tal-kimiċi li jistgħu jkunu assorbiti
tibqa’ għolja matul it-test kollu; normalment ikun hemm grad għoli ta’
tneħħija fil-bidu li bil-mod il-mod jinżel għal valur ta’ ekwilibriju. Jekk,
iżda, il-kimika għall-ittestjar li tista’ tkun assorbita, setgħet ikkawżat akkli
matazzjoni tal-massa mikrobika b’xi mod jew ieħor, l-eliminazzjoni ta’
DOC tal-kimika għall-ittestjar wara tiżdied u tilħaq valur livell kostanti
għoli.
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Fażi ta’ intervalli
58. Bħal f’testijiet statiċi, ta’ tgħarbil, ħafna kimiċi għall-ittestjar jeħtieġu fażi
ta’ intervalli qabel ma sseħħ bijodegradazzjoni sħiħa. Fil-fażi ta’ intervalli,
isseħħ akklimatazzjoni jew adattament tal-batterja li tkun qed tiddegrada
mingħajr ma kważi titneħħa l-kimika għall-ittestjar; mbagħad iseħħ ittkabbir tal-bidu ta’ dawn il-batterji. Din il-fażi tintemm u l-fażi ta’ degra
dazzjoni titqies li tkun bdiet meta jitneħħa madwar 10 % tal-ammont talbidu ta’ kimika għall-ittestjar (wara li jkun tqies is-sorbiment, jekk iseħħ).
Il-fażi ta’ intervalli sikwit tkun varjabbli ħafna u bilkemm riproduċibbli.

Fażi ta’ livell kostanti
59. Il-fażi ta’ livell kostanti ta’ kurva ta’ eliminazzjoni f’test kontinwu hija
ddefinita bħala dik il-fażi li fiha sseħħ id-degradazzjoni massima. Il-fażi
ta’ livell kostanti għandha tkun mill-anqas ta’ 3 ġimgħat u jkollha madwar
15-il valur validu mkejjel.

Grad medju ta’ eliminazzjoni tal-kimika għall-ittestjar
60. Ikkalkula l-valur medju mill-valuri ta’ eliminazzjoni (Dt) tal-kimika għallittestjar fil-fażi ta’ livell kostanti. Miġjub għad-dritt sal-eqreb numru sħiħ
(1 %), dan ikun il-grad ta’ eliminazzjoni tal-kimika għall-ittestjar. Huwa
wkoll irrakkomandat li jkun ikkalkulat l-intervall ta’ kunfidenza ta’ 95 %
tal-valur medju.

Eliminazzjoni ta’ midjum organiku
61. Immarka l-perċentwali ta’ eliminazzjoni ta’ DOC jew ta’ COD tal-midjum
organiku fl-unità ta’ kontroll (DB) kontra l-ħin. Indika l-grad medju ta’
eliminazzjoni bl-istess mod bħal tal-kimika għall-ittestjar (paragrafu 60).

Indikazzjoni ta’ bijodegradazzjoni
62. Jekk il-kimika għall-ittestjar ma tassorbix b’mod sinifikanti l-ħama attivat, u
l-kurva ta’ eliminazzjoni jkollha forma tipika ta’ kurva ta’ bijodegradazzjoni
b’intervall, fażijiet ta’ degradazzjoni u livell kostanti (paragrafi 58, 59), leliminazzjoni mkejla tista’ kważi fiċ-ċert tkun attribwita lill-bijodegradaz
zjoni. Jekk tkun seħħet tneħħija inizjali għolja, it-test ta’ simulazzjoni ma
jkunx jista’ jiddivrenzja bejn proċessi ta’ eliminazzjoni bijoloġiċi u abijotiċi.
F’każijiet bħal dawn, u f’każijiet oħra meta jkun hemm xi dubju dwar ilbijodegradazzjoni (eż. jekk isir stripaġġ), analizza l-kimiċi għall-ittestjar
assorbiti jew agħmel testijiet statiċi addizzjonali ta’ bijodegradazzjoni ibba
żati fuq parametri li jindikaw b’mod ċar proċessi bijoloġiċi. Testijiet bħal
dawn huma l-metodi ta’ konsum ta’ ossiġnu (il-Kapitolu C.4 D, E u F ta’
dan l-Anness (6)) jew test b’kejl ta’ produzzjoni ta’ diossidu tal-karbonju
(il-Kapitolu C.4 C ta’ dan l-Anness (6)) jew il-metodu ta’ Spazju Fuq ta’
ISO (18), billi tintuża tilqima esposta minn qabel mit-test ta’ simulazzjoni.
Jekk kemm it-tneħħija ta’ DOC, kif ukoll it-tneħħija ta’ kimika speċifika
jkunu tkejlu, differenzi sinifikanti (tal-ewwel ikunu anqas minn tal-aħħar)
bejn il-perċentwali mneħħija jindikaw li kien hemm fl-effluwenti prodotti
organiċi intermedji li jistgħu jkunu aktar diffiċli li jiddegradaw milli lkimika prinċipali.

Validità ta’ riżultati tat-testijiet
63. Informazzjoni dwar imġiba normali ta’ bijodegradazzjoni tat-tilqima tinkiseb
jekk ikun iddeterminat il-grad ta’ eliminazzjoni tal-midjum organiku (para
grafu 53) fl-unità ta’ kontroll. Qis it-test bħala validu jekk il-grad ta’ elimi
nazzjoni ta’ DOC jew ta’ COD fl-unità/unitajiet ta’ kontroll ikun > 80 %
wara ġimagħtejn u ma tkun saret ebda osservazzjoni mhux tas-soltu.
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64. Jekk tkun intużat kimika (ta’ referenza) bijodegradabbli faċilment, il-grad ta’
bijodegradazzjoni (Dt, paragrafu 52) għandu jkun > 90 %.
65. Jekk it-test isir f’kondizzjonijiet ta’ nitrifikazzjoni, il-konċentrazzjoni medja
fl-effluwenti għandha tkun < 1 mg/l ammonja-N u < 2 mg/l nitrit-N.
66. Jekk dawn il-kriterji (paragrafi 63-65) ma jitħarsux, tenni t-test billi tuża
tilqima minn sors differenti, ittestja kimika ta’ referenza, u eżamina millġdid il-proċeduri kollha sperimentali.
Rapport tat-test
67. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi dan li ġej:
Kimika għall-ittestjar:
— dejta ta’ identifikazzjoni;
— natura fiżika u, fejn ikun rilevanti, proprjetajiet fiżikokimiċi.
Kondizzjonijiet tat-test:
— tip ta’ sistema ta’ ttestjar; kull modifika għall-ittestjar tal-kimiċi li ma
jinħallux u jkunu volatili;
— tip ta’ midjum organiku;
— proporzjon u natura ta’ ilmijiet industrijali mormija fid-dranaġġ, jekk
ikunu magħrufa;
— tilqima, natura u sit(i) ta’ teħid ta’ kampjuni, konċentrazzjoni u kull
trattament minn qabel;
— soluzzjoni ta’ stokkijiet tal-kimiċi għall-ittestjar: kontenut ta’ DOC u ta’
TOC; kif titħejja, jekk ta’ sospensjoni; konċentrazzjoni tat-test użata;
raġunijiet jekk ikunu ‘l barra mill-firxa ta’ 10 - 20 mg/l DOC; metodu
ta’ żieda; data tal-ewwel żieda; kull bidla;
— kemm, bħala medja, ikollha żmien il-ħama u ħin medju ta’ retenzjoni
idrawlika; metodu ta’ rimi ta’ ħama; metodi li jegħlbu l-kwantitajiet, telf
ta’ ħama, eċċ.;
— tekniċi analitiċi użati;
— temperatura tat-test;
— kwalitajiet tal-kwantitajiet ta’ ħama, indiċi ta’ volumi ta’ ħama (SVI),
solidi sospiżi ta’ likwidu mħallat (MLSS);
— kull devjazzjoni minn proċeduri standard u kull ċirkostanza li setgħet
affettwat riżultati.
Riżultati tat-testijiet:
— dejta mkejla kollha (DOC, COD, analiżi speċifika, pH, temperatura,
konċentrazzjoni tal-ossiġnu, solidi sospiżi, l-kimiċi N, jekk rilevanti;
— il-valuri kollha kkalkolati ta’ Dt (jew Dtc), DB, DSt miksuba f’forma
tabulari u l-kurvi ta’ eliminazzjoni;
— informazzjoni dwar fażijiet ta’ intervalli u ta’ livelli kostanti, durata ta’
testijiet, il-grad ta’ eliminazzjoni tal-kimika għall-ittestjar u dak talmidjum organiku fl-unità ta’ kontroll, flimkien ma’ informazzjoni
dwar statistika u dikjarazzjonijiet dwar il-bijodegradabbiltà u l-validità
tat-test;
— diskussjoni dwar ir-riżultati.
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(18) ISO 14593 (1998). Water Quality - Evaluation in an aqueous medium of the
ultimate biodegradability of organic compounds. Method by the analysis of
inorganic carbon in sealed vessels.
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Appendiċi 1
Figura 1
Tagħmir użat għall-valutazzjoni tal-bijodegradabbiltà
Unità Husmann

A.

Reċipjent ta’ ħżin

E.

Pompa ta’ estrazzjoni bl-arja

B.

Pompa tad-dożar

F.

Reċipjent ta’ ġbir

C.

Kompartiment ta’ tirwiħ (3 l kapaċità)

G.

Rewwieħ

D.

Reċipjent ta’ sediment

H.

Miter ta’ fluss ta’ arja

Figura 2
Tagħmir użat għall-valutazzjoni tal-bijodegradabbiltà
Borma poruża

A.

Reċipjent ta’ ħżin

B.

Pompa tad-dożar

C.

Borma poruża ta’ tirwiħ

D.

Reċipjent ta’ barra impermeabbli

E.

Reċipjent ta’ ġbir

F.

Diffużur

G.

Miter ta’ fluss ta’ arja
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Figura 3
Dettalji ta’ reċipjent ta’ tirwiħ ta’ borma poruża ta’ 3 litri
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Appendiċi 2
Eżempju ta’ kurva ta’ eliminazzjoni
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Appendiċi 3
[INFORMATTIV]
AKKOPPJAR TAL-UNITAJIET TA’ TTESTJAR
Għall-tentattiv biex il-mases mikrobiċi jkunu ndaqs f’ħama f’unità ta’ ttestjar, li
tirċievi dranaġġ flimkien ma’ kimika għall-ittestjar, u f’unità ta’ kontroll, li
tirċievi dranaġġ biss, kien introdott skambju ta’ ħama kuljum (1). Il-proċedura
ssejħet akkoppjar u l-metodu huwa magħruf bħala unitajiet akkoppjati. Lakkoppjar għall-bidu kien isir billi kienu jintużaw unitajiet Husmann ta’ ħama
attivat, iżda kien isir ukoll b’unitajiet ta’ Borma Poruża (2)(3). Ma kienu nstabu
ebda differenzi sinifikanti f’riżultati ta’ bejn unitajiet mhux akkoppjati u akkopp
jati, kemm jekk ta’ Husmann jew ta’ Borma Poruża, għalhekk m’hemm ebda
vantaġġ f’ħela’ ta’ żmien u enerġija meħtieġa biex unitajiet ikunu akkoppjati.
Skambju ta’ ħama jista’ jagħti dehra ta’ tneħħija tassew konsiderevoli, minħabba
li xi ftit mil-kimika għall-ittestjar tiġi ttrasferita u l-konċentrazzjonijiet ta’ kimika
għall-ittestjar fl-effluwenti ta’ test u kontroll isiru aktar kważi ndaqs. Għalhekk
ikollhom jintużaw fatturi korrettivi, li jkunu jiddependu mill-frazzjoni skambjata
u mill-ħin medju ta’ retenzjoni idrawlika. Kienu ppubblikati aktar dettalji talkalkulazzjoni (1).
Ikkalkula l-grad ta’ eliminazzjoni kkoreġuta ta’ DOC jew COD billi tuża lformula ġenerali:
Dtc ¼ ðDt Ä 100 · a · r=12Þ=ð1 Ä a · r=12Þ %
fejn
Dtc = % ta’ eliminazzjoni ta’ DOC jew COD ikkoreġut
Dt = % ta’ eliminazzjoni ta’ DOC jew COD determinat
a

= frazzjoni ta’ skambju tal-volum tal-unitajiet ta’ ħama attivat

r

= ħin medju ta’ retenzjoni idrawlika (h)

Jekk, pereżempju, nofs il-volum tat-tank ta’ tirwiħ ikun skambjat (a = 0,5) u l-ħin
medju ta’ retenzjoni idrawlika jkun 6 h, il-formula ta’ korrezzjoni tkuna:

Dtc ¼

4Dt Ä 100
3

LETTERATURA:
(1) Fischer W, Gerike P, Holtmann W (1975). Biodegradability Determinations
via Unspecific Analyses (Chemical Oxygen Demand, DOC) in Coupled
Units of the OECD Confirmatory Test. I The test. Wat. Res. 9: 1131-1135.
(2) Painter HA, Bealing DJ (1989). Experience and Data from the OECD Acti
vated Sludge Simulation Test. pp. 113-138. In: Laboratory Tests for Simu
lation of Water Treatment Processes CEC Water Pollution Report 18. Eds.
Jacobsen BN, Muntau H, Angeletti G.
(3) Painter HA, King EF (1978). Water Research Centre Porous Pot Method for
Assessing Biodegradability. Technical Report TR70, Water Research Centre,
Stevenage, UK.
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Appendiċi 4
EVALWAZZJONI TA’ INIBIZZJONI TAL-ĦAMA ATTIVAT
Proċess b’kimiċi għall-ittestjar
1. Kimika (jew ilma mormi) tista’ ma tkunx iddegradata jew imneħħija fit-test
ta’ simulazzjoni u jista’ wkoll ikollha effett inibitorju fuq il-mikroorganiżmi
tal-ħama. Kimiċi oħra jkunu ddegradati bijoloġikament f’konċentrazzjonijiet
baxxi iżda jkunu inibitorji f’konċentrazzjoni ogħla (ormesi). Effetti inibitorji
setgħu kienu ġew żvelati fi stadju aktar bikri jew jistgħu jkunu ddeterminati
bl-applikazzjoni ta’ test tat-tossiċità, bl-użu ta’ tilqima simili jew identika
għal dik użata fit-test ta’ simulazzjoni (1). Metodi bħal dawn jinibixxu
konsum ta’ ossiġnu (il-Kapitolu C.11 ta’ dan l-Anness (2) u ISO 8192(3))
jew inibizzjoni għal tkabbir ta’ organiżmi tal-ħama (ISO 15522 (4)).

2. Fit-test ta’ simulazzjoni kull inibizzjoni tkun tidher mid-differenza ta’
karbonju organiku maħlul (DOC) jew mid-domanda kimika ta’ ossiġnu
(COD) bejn l-effluwent mir-reċipjent tat-test u dak mill-kontroll li jkun
akbar minn DOC miżjud bħala kimika għall-ittestjar. Espress mod ieħor,
il-perċentwali ta’ tneħħija ta’ DOC (u domanda biokimika ta’ ossiġnu
(BOD), domanda kimika ta’ ossiġnu (COD), u/jew NH+4) tal-midjum orga
niku dwar trattament għandu jitnaqqas meta jkun hemm il-kimika għallittestjar. Jekk dan iseħħ, it-test għandu jittenna billi titnaqqas il-konċentraz
zjoni tal-kimika għall-ittestjar sakemm jintlaħaq livell li fih ma sseħħ ebda
inibizzjoni u forsi titnaqqas aktar il-konċentrazzjoni sakemm il-kimika għallittestjar tkun iddegradata bijoloġikament. Iżda jekk il-kimika għall-ittestjar
(jew ilma mormi) ikollhom effetti ħżiena fuq il-proċess fil-konċentrazzjonijiet
kollha ttestjati, l-indikazzjonijiet ikunu li l-kimika tkun diffiċli, jekk mhux
impossibbli, li tkun ttrattata bijoloġikment, iżda jista’ jkun siewi li t-test
jittenna b’ħama attivat minn sors differenti u/jew il-ħama jkun soġġett għal
akklimatazzjoni gradwali.

3. Bil-maqlub, jekk il-kimika għall-ittestjar tkun eliminata bijoloġikament malewwel attentat fit-test ta’ simulazzjoni, il-konċentrazzjoni tagħha għandha
tiżdied jekk ikun meħtieġ li jkun magħruf jekk il-kimika jkollhiex tkun
inibitorja.

4. Wieħed għandu jiftakar meta jipprova jiddetermina l-gradi ta’ inibizzjoni li lmassa ta’ ħama attivat tista’ tinbidel, biex maż-żmien il-mikroorganiżmi
jkunu jistgħu jiżviluppaw tolleranza għal kimika inibitorja.

5. Kalkulazzjoni ta’ grad ta’ inibizzjoni:

Il-perċentwali globali ta’ tneħħija ta’ Ro, ta’ BOD, DOC, COD, eċċ., għallunitajiet ta’ test u kontroll jista’ jkun ikkalkulat minn:

Ro ¼ 100 ðI Ä EÞ=I %

fejn:

I = konċentrazzjoni ta’ influwenti ta’ BOD, DOC, COD, eċċ, għal reċipjenti
ta’ ittestjar u kontroll (mg/l)

E = konċentrazzjonijiet ta’ effluwenti rispettivi (mg/l).

I u E għandhom ikunu kkoreġuti għal DOC minħabba l-kimika għall-ittestjar
fl-unitajiet ta’ test; mod ieħor il-kalkulazzjonijiet ta’ perċentwali ta’ inibiz
zjoni ma jkunux korretti.
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Il-grad ta’ inibizzjoni kkawżat meta jkun hemm il-kimika għall-ittestjar jista’
jiġi kkalkulat minn:

% inibizzjoni ¼ 100 ðRc Ä Rt Þ=Rc
fejn:
Rc = perċentwali ta’ tneħħija fir-reċipjenti ta’ kontroll
Rt = perċentwali ta’ tneħħija fir-reċipjenti tal-ittestjar
LETTERATURA:
(1) Reynolds L et al. (1987). Evaluation of the toxicity of substances to be
assessed for biodegradability. Chemosphere 16: 2259.
(2) Il-Kapitolu C.11 ta’ dan l-Anness, Bijodegradazzjoni - Test ta’ Inibizzjoni ta’
Respirazzjoni ta’ Ħama Attivat.
(3) ISO 8192 (2007) Water quality - Test for inhibition of oxygen consumption
by activated sludge for carbonaceous and ammonium oxidation.
(4) ISO 15522 (1999) Water Quality - Determination of the inhibitory effect of
water constituents on activated sludge microorganisms.
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Appendiċi 5
Kimiċi li ftit jinħallu fl-ilma - kimiċi volatili
Kimiċi li ftit jinħallu fl-ilma
Ftit rapporti jidher li kienu ppubblikati dwar kimiċi li ftit jinħallu fl-ilma jew li
ma jinħallux biex jitqiegħdu għal testijiet li jissimulaw trattament ta’ ilma mormi
(1)(2)(3).

M’hemmx metodu wieħed ta’ tixrid tal-kimika għall-ittestjar li huwa applikabbli
għas-kimiċi kollha li ma jinħallux. Tnejn mill-erba’ tipi ta’ metodu deskritti f’ISO
10634 (4) jidhru li huma adatti biex isir attentat għal tixrid ta’ kimiċi għal
ittestjar ta’ simulazzjoni; huma l-użu ta’ aġenti emulsjonanti u/jew ta’ enerġija
ultrasonika. Għandha tkun iffissata l-istabbiltà tul mill-anqas perjodi ta’ 24 siegħa
tat-tixrid li jirriżulta. Tixridiet stabbilizzati kif jixraq, mqiegħda f’riżerva li
titħawwad b’mod kostanti (paragrafu 38), ikunu mbagħad iddożati mat-tank ta’
tirwiħ b’mod separat mid-dranaġġ domestiku (jew sintetiku).

Jekk it-tixrid ikun stabbli, stħarreġ kif il-kimika għall-ittestjar tista’ tkun iddeter
minata fil-forma mxerrda. Aktarx li DOC ma jkunx adatt, għalhekk ikollu jkun
stabbilit metodu analitiku speċifiku għall-kimika għall-ittestjar li jkun jista’ jiġi
applikat għal effluwenti, għal solidi ta’ effluwenti u għal ħama attivat. X’jiġri
mil-kimika għall-ittestjar fis-simulazzjoni tal-proċess ta’ ħama attivat imbagħad
ikun iddeterminat f’fażijiet likwidi u solidi. B’hekk ikun stabbilit “bilanċ ta’
massa” biex ikun deċiż jekk il-kimika għall-ittestjar kinitx iddegradata bijoloġi
kament. Iżda dan jindika biss bijodegradazzjoni primarja. Il-wiri ta’ bijodegra
dazzjoni finali għandu jkun attentat bl-applikazzjoni ta’ test respirometriku għallbijodegradabbiltà faċli (il-Kapitolu C.4 ta’ dan l-Anness (5) C, F jew D) billi
jintuża ħama ta’ tilqima espost għall-kimika għall-ittestjar fit-test ta’ simulazzjoni.

Kimiċi volatili
L-applikazzjoni ta’ simulazzjonijiet ta’ trattament ta’ ilma mormi għal kimiċi
volatili hija kemm dibattibbli kif ukoll problematika. Bħal f’kimiċi li ftit jinħallu
fl-ilma, jidher li kienu ftit ħafna r-rapporti li kienu ppubblikati li jiddeskrivu
testijiet ta’ simulazzjoni bl-użu ta’ kimiċi volatili. Ikun adattat tip konvenzjonali
ta’ apparat li jħallat kollox billi jissiġilla t-tankijiet ta’ tirwiħ u sediment, li jkejjel
u jikkontrolla l-fluss ta’ arja billi jintużaw miters ta’ flussi u billi l-gass li joħroġ
jgħaddi minn sifuni biex tinġabar materja organika volatili. F’xi każijiet tintuża
pompa li toħloq vakwu biex tiġbed il-gass li joħroġ minn sifun “kiesaħ”, jew
sifun ta’ tindif li jkun fih Tenax u ġell tas-silika għal analiżi kromatografika bilgass. Il-kimika għall-ittestjar li jkun hemm fis-sifun tista’ tkun iddeterminata
b’mod analitiku.

It-test isir f’żewġ partijiet. L-unitajiet l-ewwel jitħaddmu mingħajr ħama iżda blilma sintetiku mormi flimkien ma’ kimika għall-ittestjar li tkun ippumpjata għal
ġot-tank ta’ tirwiħ. Jinġabru u jkunu analizzati kampjuni ta’ influwent, effluwent
u gass rilaxxjat għall-kimika għall-ittestjar għal ftit jiem. Mid-dejta miġbura jista’
jkun ikkalkulat il-perċentwali (Rvs) tal-kimika għall-ittestjar imneżża’ missistema.

Mbagħad it-test bijoloġiku normali (bil-ħama) isir f’kondizzjonijiet operazzjonali
identiċi għal dawk fl-istudju ta’ stripaġġ. Jitkejlu wkoll DOC u COD biex ikun
ivverifikat li l-unitajiet ikunu qed jaħdmu b’mod effiċjenti. Kull tant żmien issir
analiżi biex tkun iddeterminata l-kimika għall-ittestjar fl-influwent, effluwent u
gass li joħroġ fl-ewwel parti tat-test; wara akklimatazzjoni ssir analiżi aktar ta’
spiss. Barra dan, mid-dejta fl-istat regolari, jistgħu jkunu kkalkulati l-perċentwali
ta’ tneħħija tal-kimika għall-ittestjar mill-fażi likwida bil-proċessi kollha (RT)
(fiżiċi u bijoloġiċi), kif ukoll il-proporzjon (RV) mneżża’ mis-sistema.
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Kalkulazzjoni:
(a) Fit-test mhux bijoloġiku, il-perċentwali (RVP) tal-materjal tat-test imneżża’
mis-sistema jista’ jkun ikkalkulat minn:

RVP ¼

SVP
· 100
SIP

fejn
RVP = tneħħija ta’ kimika għall-ittestjar bil-volatilizzazzjoni (%),
SVP = kimika għall-ittestjar miġbura f’sifun expressa bħala konċentrazzjoni
ekwivalenti f’fażi likwida (mg/l),
SIP

= konċentrazzjoni ta’ kimika għall-ittestjar f’influwent (mg/l).

(b) Fit-test bijoloġiku, il-perċentwali (RV) tal-materjal tat-test mneżża’ missistema jista’ jkun ikkalkulat minn:

RV ¼

SV
· 100
SI

fejn
RV = tneħħija ta’ kimika għall-ittestjar bil-volatilizzazzjoni f’test bijoloġiku
(%),
SV = kimika għall-ittestjar miġbura f’sifun f’test bijoloġiku, espressa bħala
konċentrazzjoni ekwivalenti f’influwent likwidu (mg/l),
SI

= konċentrazzjoni ta’ kimika għall-ittestjar f’influwent (mg/l).

(c) Fit-test bijoloġiku, il-perċentwali (RT) tal-kimika għall-ittestjar imneħħija bilproċessi kollha jingħata bi:

RT ¼ 1 Ä

SE
· 100
SI

fejn
SE = konċentrazzjoni ta’ kimika għall-ittestjar fl-effluwent (likwidu) (mg/l).
(d) Għalhekk il-perċentwali (RBA) mneħħija b’bijodegradazzjoni flimkien ma’
sorbiment jista’ jkun ikkalkulat minn:

RBA ¼ ðRT Ä RV Þ
Għandhom isiru testijiet separati biex ikun iddeterminat iddeterminat jekk ilkimika għall-ittestjar tkunx sorbita; jekk tkun, tista’ mbagħad issir korrez
zjoni ulterjuri.
(e) Tqabbil bejn il-proporzjon ta’ kimika għall-ittestjar imneżża’ mis-sistemi tattest bijoloġiku (Rv) u mhux bijoloġiku (Rvp) jindika l-effett globali li tratta
ment bijoloġiku jkun ħalla fuq l-emissjoni tal-kimika għall-ittestjar fl-atmos
fera.
Eżempju: Benżen
Żmien ta’ ritenzjoni ta’ ħama = 4 ijiem
Dranaġġ sintetiku; żmien ta’ ritenzjoni = 8 sigħat
SIP

= SI = 150 mg/l

SVP = 150 mg/l (SEP = 0)
SV

= 22,5 mg/l

SE

= 50 μg/l
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Għalhekk,
RVP = 100 %, RV = 15 %
RT

= 100 % u RBA = 85 %.

Ma kienx suppost li l-benżen jiġi sorbit fil-ħama.
LETTERATURA:
(1) Horn JA, Moyer JE, Hale JH (1970). Biological degradation of tertiary butyl
alcohol. Proc. 25th Ind. Wastes Conference Purdue Univ.: 939-854.
(2) Pitter P, Chudoba J (1990). Biodegradability of organic substances in the
aquatic environment. CRC Press. Boston, USA.
(3) Stover EL, Kincannon DF (1983). Biological treatability of specific organic
compounds found in chemical industry waste waters. J. Wat. J. Wat. Pollut.
Control Fed. 55: 97.
(4) ISO 10634 (1995) Water Quality - Guidance for the preparation and treat
ment of poorly water-soluble organic compounds for the subsequent evalua
tion of their biodegradability in an aqueous medium.
(5) Il-Kapitolu C.4 ta’ dan l-Anness: Determinazzjoni ta’ Bijodegradabbiltà
“Faċli”.
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Appendiċi 6
Effetti taż-żmien ta’ ritenzjoni ta’ ħama (SRT) fuq it-trattabbiltà ta’
kimiċi
DAĦLA
1.

Il-metodu deskritt fit-test prinċipali tfassal biex ikun aċċertat jekk ikimiċi
ttestjati (is-soltu dawk magħrufin li huma bijodegradabbli b’mod inerenti,
iżda mhux malajr) jistgħux ikunu ddegradati bijoloġikament fil-limiti
imposti f’impjanti tat-trattament ta’ ilma mormi. Ir-riżultati huma espressi
skont perċentwali ta’ tneħħija u perċentwali ta’ bijodegradazzjoni. Il-kondiz
zjonijiet ta’ tħaddim tal-unitajiet ta’ ħama attivat u ta’ għażla ta’ influwent
jippermettu x’aktarx varjazzjonijiet wiesgħa f’konċentrazzjoni tal-kimika
għall-ittestjar fl-effluwent. Testijiet isiru f’konċentrazzjoni nominali waħda
biss ta’ solidi ta’ ħama jew f’ħin nominali wieħed ta’ retenzjoni ta’ ħama
(SRT) u reġimi ta’ rimi ta’ ħama deskritti jistgħu jikkawżaw li l-valur ta’
SRT ivarja mhux ħażin matul it-test, kemm minn jum għal ieħor kif ukoll
matul jum.

2.

F’dan il-varjant (1)(2) l-SRT huwa kkontrollat f’limiti ħafna aktar dojoq
matul kull perjodu ta’ 24 siegħa (kif sewwasew jiġri fuq l-iskala l-kbira)
li jirriżulta f’konċentrazzjoni aktar kostanti fl-effluwenti. Huwa rrakko
mandat dranaġġ domestiku minħabba li jagħti perċentwali ta’ tneħħija
aktar konsistenti u ogħla. L-effetti wkoll ta’ għadd ta’ valuri ta’ SRT
ikunu mistħarġa u fi studju aktar dettaljat ikunu jistgħu jiġu ddeterminati
l-effetti ta’ firxa ta’ temperaturi fuq konċentrazzjoni ta’ effluwenti.

3.

M’hemmx qbil ġenerali s’issa dwar liema mudelli kinetiċi joperaw meta
kimiċi jiddegradaw bijoloġikament taħt kondizzjonijiet fi trattament ta’
ilma mormi. Ġew magħżula l-mudell Monod tat-tkabbir tal-batterji u l-użu
tas-substrat (1)(2) biex jiġu applikati għad-dejta miġbura, għaliex il-metodu
kien intenzjonat li jiġi applikat biss għall-kimiċi prodotti f’tunnellati kbar, li
jirriżultaw f’konċentraazzjoni ta’ dranaġġ ta’ iktar minn 1 mg/l. Il-validità
tal-mudell simplifikat u l-assunzjonaijiet li saru ġew stabbiliti permezz talużu ta’ serje ta’ ossilati tal-alkoħol li jkollhom gradi varji ta’ bijodegradab
bilità primarja (2)(3).

Nota.

Dan il-metodu ta’ varjant isegwi mill-qrib ħafna t-test ta’ dan ilmetodu C.10-A ta’ ttestjar u dawk id-dettalji li huma biss differenti
jingħataw hawnhekk aktar ‘l isfel.

PRINĊIPJU TAT-TEST
4.

Unitajiet ta’ borom porużi ta’ ħama attivat, mfasslin biex jiffaċilitaw ir-rimi
(kważi) kontinwu ta’ likwidu mħallat li jippermettu kontroll preċiż ħafna talżmien ta’ retenzjoni ta’ ħama (SRT, jew θs), jitħaddmu fil-modalità mhux
akkoppjata tul firxa ta’ SRTs u, fakultattivament, tul firxa ta’ temperaturi. Ilħin ta’ ritenzjoni huwa normalment 2 sa 10 ijiem u t-temperatura bejn 5 u
20 °C. Dranaġġ, preferibbilment domestiku, u soluzzjoni tal-kimika għallittestjar jitħalltu b’mod separat mal-unitajiet f’rati li jagħtu ż-żmien meħtieġ
ta’ retenzjoni ta’ dranaġġ (3 sa 6 sigħat) u l-konċentrazzjoni meħtieġa ta’
kimika għall-ittestjar fl-influwent. Unitajiet ta’ kontroll li ma jirċievi ebda
kimika għall-ittestjar jitħaddmu b’mod parallel għal finijiet komparattivi.

5.

Tipi oħra ta’ apparat jistgħu jintużaw iżda għandha tkun eżerċitata attenzjoni
kbira biex ikun żgurat li jintlaħaq kontroll tajjeb ta’ SRT. Pereżempju, meta
jintużaw impjanti, li jinkorporaw apparat ta’ sediment, jista’ jkun meħtieġ li
jsir tnaqqis għal telf ta’ solidi mill-effluwenti tal-impjant. Barra dan,
għandhom jittieħdu wkoll prekawzjonijiet speċjali biex ikunu evitati żbalji
minħabba varjazzjoni fil-kwantità ta’ ħama fl-apparat ta’ sediment.
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6.

L-unitajiet jitħaddmu skont is-sett ta’ kondizzjonijiet magħżul għal kull
waħda minnhom u, wara li jintlaħaq ekwilibriju, il-konċentrazzjonijiet
medji ta’ stat regolari fl-effluwenti ta’ kimika għall-ittestjar u, fakultattiva
ment f’DOC, jinkisbu tul perjodu ta’ madwar tliet ġimgħat. Minbarra li jkun
ivvalutat il-perċentwali ta’ tneħħija ta’ kimika għall-ittestjar u, fakultattiva
ment DOC, ir-relazzjoni bejn kondizzjonijiet ta’ tħaddim ta’ impjant u lkonċentrazzjoni fl-effluwent tkun espressa f’forma grafika. Minn dan ikunu
jistgħu jiġu kkalkulati l-kostanti kinetiċi tentattivi u jkunu jistgħu jiġu
previsti l-kondizzjonijiet li fihom il-kimika għall-ittestjar tkun tista’ tiġi
ttrattata.

INFORMAZZJONI DWAR IL-KIMIKA GĦALL-ITTESTJAR
7.

Japplikaw il-paragrafi 12 u 13 tal-Kapitolu C.10 A.

LIVELLI TA’ PASS
8.

Japplikaw il-paragrafi 14 u 15 tal-Kapitolu C.10 A.

KIMIKA GĦALL-ITTESTJAR TA’ REFERENZA
9.

Japplika l-paragrafi 16 tal-Kapitolu C.10 A.

RIŻULTATI RIPRODUĊIBBLI TA’ TESTIJIET
10. Japplikaw il-paragrafi 17 u 18 tal-Kapitolu C.10 A.

DESKRIZZJONI TAL-METODU
Apparat
11. Unità adatta hija s-sistema modifikata ta’ borom porużi (Appendiċi 6.1).
Tikkonsisti f’reċipjent intern (jew inforra) magħmula minn polipropilin
poruż ta’ 3.2 mm ħxuna u pori daqs bejn wieħed u ieħor 90 μm, bil-minċott
issaldjat mal-maqbad. (Dan jagħmel unità aktar robusta minn dik deskritta
fil-paragrafu 21 ta’ dan il-kapitolu, C.10 A). L-inforra titqiegħed f’reċipjent
estern tal-polietilen li minnu ma jgħaddix ilma, li jkun magħmul minn żewġ
partijiet: bażi tonda li fiha jittaqqbu toqob biex fihom jitpoġġew żewġ linji
tal-arja u linja għar-rimi tal-ħama, u ċilindru fin-naħa ta’ fuq imwaħħal bilviti fil-bażi u li jkollu fetħa mqiegħda b’mod li tagħti volum magħruf (3 l)
fir-reċipjent tal-borma poruża. Waħda mil-linji tal-arja titwaħħlilha ġebla
diffuża u l-oħra tkun miftuħa fit-tarf u mqiegħda f’angolu kwadru malġebla fil-borma. Din is-sistema tipproduċi t-turbulenza meħtieġa biex ikun
żgurat li l-kontenut tal-borma jkun tħallat għalkollox, kif ukoll tipprovdi
konċentrazzjonijiet ta’ ossiġnu maħlul ta’ aktar minn 2 mg/l.

12. L-għadd adatt ta’ unitajiet jinżamm f’temperaturi kontrollati li jvarjaw minn
5 sa 20 °C (± 1 °C), f’banjijiet bl-ilma fi kmamar b’temperatura kostanti.
Ikunu jenħtieġu żewġ pompi biex jiddożaw għal ġor-reċipjenti ta’ tirwiħ issoluzzjoni tal-kimika għall-ittestjar u dranaġġ qiegħed fir-rati meħtieġa (01.0 ml/min u 0-25 ml/min, rispettivament) u t-tielet pompa biex tneħħi ħama
mormi mir-reċipjenti ta’ tirwiħ. Ir-rata ta’ fluss ta’ ħama mormi tintlaħaq
billi tintuża pompa ssettjata f’rata ogħla u mħaddma minn ħin għal ieħor blużu ta’ swiċċ tal-ħin, eż. li jaħdem għal 10 sekondi kull minuta, b’pompa
b’rata ta’ ħruġ ta’ 3 ml/min li tirrendi rata ta’ rimi ta’ 0,5 ml/min.

Apparat ta’ filtrazzjoni jew ċentrifugu
13. Japplika l-paragrafu 23 tal-Kapitolu C.10 A.

Apparat analitiku
14. Japplika l-paragrafu 24 tal-Kapitolu C.10 A.

Ilma
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15. Japplikaw il-paragrafi 25 u 26 tal-Kapitolu C.10 A.

Midjum organiku
16. Japplika l-paragrafu 27 tal-Kapitolu C.10 A.

Dranaġġ sintetiku
17. Japplika l-paragrafu 28 tal-Kapitolu C.10 A.

Dranaġġ domestiku
18. Japplika l-paragrafu 29 tal-Kapitolu C.10 A.

Ħama attivat
19. Japplika l-paragrafu 30 tal-Kapitolu C.10 A.

Soluzzjonijiet ta’ stokkijiet tal-kimika għall-ittestjar
20. Japplikaw il-paragrafi 31 u 32 tal-Kapitolu C.10 A.

PROĊEDURA
Tħejjija tat-tilqima
21. Japplika biss il-paragrafu 34 tal-Kapitolu C.10 A – uża ħama attivat (dwar
2,5 g/l).

Għadd ta’ unitajiet ta’ ttestjar
22. Għal test sempliċi, jiġifieri għall-kejl ta’ perċentwali ta’ tneħħija, ikun
jeħtieġ SRT wieħed biss, iżda biex tinkiseb dejta meħtieġa biex jitkejlu
kostanti kinetiċi tentattivi jkunu jeħtieġu 4 jew 5 valuri ta’ SRT. Is-soltu
jintgħażlu valuri bejn 2 u 10 ijiem. Prattikament, ikun konvenjenti li jsir test
f’4 jew 5 SRTs fl-istess waqt f’temperatura waħda; fi studji estiżi jintużaw listess valuri ta’ SRT, jew forsi firxa differenti ta’ valuri, f’temperaturi oħra li
jvarjaw minn 5 sa 20 °C. Għal bijodegradazzjoni primarja (l-użu ewlieni),
normalment tkun meħtieġa unità waħda għal kull sett ta’ kondizzjonijiet.
Iżda għal bijodegradabbiltà finali tkun meħtieġa unità ta’ kontroll, għal kull
sett ta’ kondizzjonijiet, li tirċievi dranaġġ iżda mhux kimika għall-ittestjar.
Jekk il-kimika għall-ittestjar titqies li tkun fid-dranaġġ użat, ikun meħtieġ li
jintużaw unitajiet ta’ kontroll meta tkun qed tiġi vvalutata bijodegradazzjoni
primarja, u li ssir il-korrezzjoni meħtieġa fil-kalkulazzjonijiet.

Dożaġġ ta’ midjum organiku u kimika għall-ittestjar
23. Japplikaw il-paragrafi 36 sa 39 tal-Kapitolu C.10 A, iżda nnota li s-soluz
zjoni tal-kimika għall-ittestjar tkun iddożata separatament u li jintużaw
diversi rati ta’ rimi ta’ ħama. Immonitorja u aġġusta wkoll sikwit, jekk
ikun meħtieġ, sa ± 10 %, ir-rata ta’ fluss ta’ influwenti, effluwenti u rimi
ta’ ħama, eż. darbtejn kuljum. Jekk jinqalgħu diffikultajiet fil-metodi anali
tiċi meta jintuża dranaġġ domestiku, agħmel it-test bi dranaġġ sintetiku, iżda
għandu jkun żgurat li midja differenti jagħtu dejta kinetika komparabbli.

Maniġġar ta’ unitajiet ta’ ħama attivat
24. Japplikaw il-paragrafi 40 sa 43 tal-Kapitolu C.10 A, iżda kkontrolla l-SRT
permezz tal-ħela “kostanti” tal-ħama biss.

Teħid ta’ kampjuni u analiżi
25. Japplikaw il-paragrafi 44 sa 50 tal-Kapitolu C.10 A, ħlief li l-konċentraz
zjoni tal-kimika għall-ittestjar għandha tkun iddeterminata u DOC ikun
iddeterminat fakultattivament; m’għandux jintuża COD.
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DEJTA U RAPPURTAR
Trattament ta’ riżultati
26. Japplikaw il-paragrafi 52 sa 54 tal-Kapitolu C.10 A.

Espressjoni ta’ riżultati tat-testijiet
27. Japplikaw il-paragrafi 56 sa 62 tal-Kapitolu C.10 A.

Kalkolu ta’ kostanti kinetiċi
28. Huwa aktar realistiku li tkun ikkwotata l-konċentrazzjoni medja tal-istat
regolari tal-kimika għall-ittestjar fl-effluwent u li jkun deskritt kif dan ivarja
ma’ kondizzjonijiet ta’ tħaddim ta’ impjant milli li jkun ikkwotat il-perċent
wali ta’ bijodegradazzjoni primarja. Dan jista’ jsir billi titqies l-ekwazzjoni
(6) fl-Appendiċi 6.2, li tista’ tirrendi valuri għal KS, μm u θSCiż-żmien
kritiku ta’ retenzjoni ta’ ħama.

(Alternattivament, valuri approssimattivi ta’ KS u μm jistgħu jinksibu
permezz ta’ programm sempliċi tal-kompjuter mfassal għall-kurva teoretika
kkalkulata mill-ekwazzjoni 2 (Appendiċi 6.2) għall-valuri esperimentali
miksuba. Għalkemm kwalunkwe soluzzjoni mogħtija mhux se tkun unika,
tista’ tinkiseb appromissazzjoni raġonevoli ta’ KS u μm.)

Varjabbiltà ta’ riżultati
29. Hija esperjenza komuni li jinkisbu valuri varjabbli ta’ parametri kinetiċi għal
kimiċi individwali. Huwa maħsub li l-kondizzjonijiet li fihom il-ħama jkun
tkabbar, kif ukoll il-kondizzjonijiet li jkun hemm fit-test użat (bħal fil-para
grafu 5 u f’testijiet oħra), għandhom effett kbir fuq il-valuri li jirriżultaw.
Aspett wieħed ta’ din il-varjabbiltà kien diskuss minn Grady et al (4), li
ssuġġerew li t-termini “eżistenti” u “intrinsiku” għandhom ikunu applikati
għal żewġ kondizzjonijiet estremi li jirrappreżentaw il-limiti ta’ stat li
kultura tista’ tilħaq matul esperiment kinetiku. Jekk l-istat ma jitħalliex
jinbidel matul it-test, il-valuri tal-parametru kinetiku jirriflettu l-kondizzjo
nijiet fl-ambjent li minnu l-mikroorganiżmi jkunu ttieħdu; dawn il-valuri
jissejħu “eżistenti” jew eżistenti bħalissa. Fl-estrem l-ieħor, jekk kondizzjo
nijiet fit-test ikunu tali li jippermettu l-iżvilupp sħiħ tas-sistema li tissinte
tizza l-proteina billi tippermetti rata ta’ tkabbir kemm jista’ jkun massima, ilparametri kinetiċi miksubin jingħad li jkunu “intrinsiċi”, u jkunu dipendenti
biss minn natura tas-substrat u mit-tipi ta’ batterja fil-kultura. Bħala gwida,
valuri eżistenti jinkisbu billi l-proporzjon ta’ konċentrazzjoni ta’ substrat
għal mikroorganiżmi kompetenti (So/Xo) jinżamm baxx, eż. 0.025, u jkun
hemm valuri intrinsiċi meta l-proporzjon ikun għoli eż. mill-anqas 20. Fiżżewġ każijiet, So għandu jkun ugwali għal jew jaqbeż il-valur rilevanti ta’
Ks, il-kostant ta’ nofs saturazzjoni.

30. Il-varjabbiltà u aspetti oħra ta’ bijodegradazzjoni kinetika kienu diskussi
f’workshop riċenti ta’ SETAC (5). Minn studji bħal dawn, rapportati u
proġettati, għandha toħroġ ma ddumx stampa aktar ċara ta’ kinetika li topera
f’impjanti tat-trattament ta’ ilma mormi biex tgħin ikun hemm interpretaz
zjoni aħjar ta’ dejta eżistenti, kif ukoll biex tissuġġerixxi disinji aktar rile
vanti għal Metodi ta’ Ttestjar fil-ġejjieni.

LETTERATURA:
(1) Birch RR (1982). The biodegradability of alcohol ethoxylates. XIII Jornado
Com. Espanol Deterg.: 33-48.

(2) Birch RR (1984). Biodegradation of nonionic surfactants. J.A.O.C.S., 61(2):
340-343.

(3) Birch RR (1991). Prediction of the fate of detergent chemicals during sewage
treatment. J. Chem. Tech. Biotechnol., 50: 411-422.
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(4) Grady CPL, Smets BF u Barbeau DS (1996). Variability in kinetic parameter
estimates: A review of possible causes and a proposed terminology. Wat.
Res., 30 (3): 742-748.
(5) Biodegradation kinetics: Generation and use of data for regulatory decision
making (1997). Workshop at Port Sunlight, UK. Eds. Hales SG, Feitjel T,
King H, Fox K, Verstraete W. 4-6th Sept. 1996. SETAC- Ewropa, Brussell.
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Appendiċi 6.1
Borma Poruża b’Kontroll SRT
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Appendiċi 6.2
Kalkolu ta’ Kostanti kinetiċi
1. Jekk wieħed jassumi li l-kinetika Monod tapplika u meta jitqies bilanċ ta’
massa ta’ solidi u substrat attivi fis-sistema kollha ta’ ħama attivat (1), jistgħu
jinkisbu dawn l-espressjonijiet ta’ stat regolari li ġejjin:
μm · S 1
1
¼
Ä Kd
θs K s þ S 1

jew

S1 ¼

Ks · ð1 þ Kd · θs Þ
θs · ðμm Ä Kd Þ Ä 1

[1]

[2]

Fejn:
S1 = konċentrazzjoni ta’ substrat fl-effluwent, (mg/l)
KS = kostant ta’ nofs saturazzjoni, il-konċentrazzjoni li fiha μ = μm/2 (mg/l)
μ

= = rata speċifika ta’ tkabbir (d–1)

μm = valur massimu ta’ μm(d–1)
Kd = rata speċifika ta’ diżintegrazzjoni ta’ solidi attivi (d–1)
θS = żmien medju ta’ retenzjoni ta’ ħama, SRT (d)
Eżami ta’ din l-ekwazzjoni jwassal għall-konklużjonijiet li ġejjin:
(i) Il-konċentrazzjoni tal-effluwenti hija indipendenti minn dik fl-influwent
(S0); għalhekk, il-perċentwali ta’ bijodegradazzjoni tvarja mal-konċen
trazzjoni tal-influwenti, S0.
(ii) L-uniku parametru ta’ kontroll ta’ impjanti li jaffettwa S1 huwa ż-żmien
ta’ retenzjoni ta’ ħama, θS.
(iii) Għal konċentrazzjoni partikolari fl-influwent, S0, ikun hemm żmien
kritiku ta’ retenzjoni ta’ ħama, b’mod li:

Fejn:

μs · S 0
1
¼
Ä Kd
Ks þ S0
θSC

[3]

θSC = żmien kritiku ta’ retenzjoni ta’ ħama, li taħtu l-mikroorganiżmi
kompetenti jintefgħu ‘l barra mal-ħasil tal-impjant.
(iv) Minħabba li l-parametri l-oħra fl-ekwazzjoni (2) huma assoċjati ma’
kinetika ta’ tkabbir, it-temperatura aktarx taffettwa l-livell tas-substrat
tal-effluwent u ż-żmien kritiku li jkollu l-ħama, jiġifieri ż-żmien ta’
ritenzjoni ta’ ħama meħtieġ biex jinkiseb ċertu grad ta’ trattament jiżdied
mat-tnaqqis fit-temperatura.
2. Minn bilanċ ta’ massa ta’ solidi fis-sistema ta’ borma poruża, u jekk wieħed
jassumi li l-konċentrazzjoni ta’ solidi fl-effluwent tal-impjant, X2, tkun baxxa
mqabbla ma’ dik fir-reċipjent ta’ tirwiħ, X1, il-żmien ta’ ritenzjoni ta’ ħama

θs ¼

V · X1
ðQ0 Ä Q1 Þ · X2 þ Q1 · X1

[4]
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u

θs ¼

V · X1
V
¼
Q1 · X1 Q1

fejn

V

= volum tar-reċipjent ta’ tirwiħ (l)

X1 = konċentrazzjoni ta’ solidi fir-reċipjent ta’ tirwiħ (mg/l)

X2 = konċentrazzjoni ta’ solidi fl-effluwent (mg/l)

Q0 = rata ta’ fluss tal-influwent (l/d)

Q1 = rata ta’ fluss ta’ ħama mormi (l/d)

Għalhekk ikun possibbli li jkun ikkontrollat iż-żmien ta’ ritenzjoni ta’ ħama
f’kull valur magħżul minn qabel bil-kontroll tar-rata ta’ fluss ta’ ħama
mormi, Q1.

Konklużjonijiet:

3. L-għan ewlieni tat-test huwa, għalhekk, li jħalli jkun hemm il-konċentraz
zjoni tal-effluwenti, u b’hekk ikunu previsti l-livelli ta’ kimika għall-ittestjar
fl-ilmijiet li jirċevuhom.

4. Bl-immarkar ta’ S1, vs. θS, il-ħin kritiku ta’ retenzjoni ta’ ħama, θSC, jista’
minn xi daqqiet ikun evalwat malajr, eż. il-kurva 3 fil-Figura 1. Meta dan
mhux possibbli, θSC jista’ jiġi kkalkulat, flimkien ma’ valuri approssimattivi
μm u KS, bl-immarkar ta’ S1, vs. S1•θS.

Arranġament mill-ġdid tal-ekwazzjoni (1) jagħti

S 1 · θs
Ks S1
¼
þ
1 þ θs · Kd μm μm

[5]

Jekk Kd jkun żgħir, allura 1 + θs • Kd ~ 1 u [5] isir:

S1 · θ s ¼

Ks S1
þ
μm μm

[6]

Għalhekk, il-grafika għandha tkun linja dritta (ara l-Figura 2) tal-anglu 1/μm
u l-interċezzjoni KS/μm; ukoll θS ~1/μm.
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Figura 1
Tliet temperaturi; ħames SRTs

Figura 2
Linja ta’ Rigressjoni SRT S1 vs S1 fuq T = 5 °C

Glossarju:
Konċentrazzjoni ta’ effluwenti:
Kurva:
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Appendiċi 7
TEST F’FIRXA TA’ (μg/l) KONĊENTRAZZJONI BAXXA
1.

Ħafna kimiċi normalment ikunu jinsabu fl-ambjent akwatiku, f’ilmijiet
mormija wkoll, f’konċentrazzjonijiet baxxi ħafna (μg/l). F’konċentrazzjoni
jiet bħal dawn probabbli li dawn ma jservux bħala substrati primarji li
jirriżultaw fi tkabbir, iżda x’aktarx li jiddegradaw f’substrati sekondarji,
mingħajr tkabbir, fl-istess żmien ma’ varjetà ta’ kimiċi tal-karbonju li jseħħu
b’mod naturali. Għaldaqstant id-degradazzjonijiet ta’ kimiċi bħal dawn ma
jkunux jaqblu mal-mudell deskritt fl-Appendiċi 6. Hemm ħafna mudelli li
jistgħu jkunu applikati u, skont il-kondizzjonijiet li jkun hemm f’sistemi ta’
trattament ta’ ilma mormi, aktar minn wieħed jista’ jkun simultanjament
operattiv. Tkun meħtieġa ħafna aktar riċerka biex titfa’ dawl fuq din ilproblema.

2.

Sadattant tista’ tkun segwita l-proċedura mogħtija fit-test prinċipali (il-Kapi
tolu C.10 A), iżda għall-bijodegradabbiltà primarja biss, billi jintużaw
konċentrazzjonijiet baxxi adatti (< 100 μg/l) u proċedura analitika vvalidata.
Il-perċentwali ta’ bijodegradazzjoni jista’ jkun ikkalkulat (ara para. 54 talMetodu ta’ Ttestjar) iżda għandhom jitqiesu proċessi abijotiċi (sorbiment,
volatilità, eċċ.). Eżempju huwa l-istudju ta’ Nyholm u sħabu (1)(2) li użaw
ċiklu ta’ 4 sigħat f’sistema ta’ kuntatt. Irrapportaw kostanti psewdo talewwel ordni għal 5 kimiċi miżjuda f’dranaġġ sintetiku f’5 sa 100μg/l.
(Għall-aħħar bijodegredabbiltà l-kimiċi għall-ittestajr bit-tikketta 14C jistgħu
jintużaw. Deskrizzjoni ta’ dan tmur lil hinn mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’
dan il-Metodu ta’ Ttestjar minħabba li s’issa għad m’hemmx proċeduri
maqbula, għalkemm metodu propost għal ISO 14592 (3) għandu gwida
dwar l-użu ta’ kimiċi bit-tikketta 14C

Test SCAS
3.

Wara kien propost test aktar sempliċi f’żewġ stadji (4)(5)(6); il-metodu ta’
ħama attivat nofsu kontinwu (SCAS) ikun segwit minn testijiet kinetiċi għal
żmien qasir fuq kampjuni meħudin minn unitajiet ta’ SCAS. Is-sistema
SCAS titħaddem b’rati ta’ rimi ta’ ħama magħrufin (mhux bħal metodu
oriġinali tat-test C.12) u jiddaħħlilha dranaġġ sintetiku tal-OECD modifikat
jew dranaġġ domestiku. Id-dranaġġ sintetiku kien immodifikat (minħabba
bdil fil-valur tal-pH u ħama bi ftit sedimentazzjoni) biż-żieda ta’ fosfat bħala
lqugħ, estratt ta’ ħmira, klorur tal-ħadid (III) u traċċa ta’ element ta’ melħ u
COD tiegħu miżjud għal madwar 750 mg/l billi żdiedet il-konċentrazzjoni
ta’ peptun u estratt tal-laħam. L-unitajiet tħaddmu f’ċiklu ta’ 24 siegħa:
tirwiħ għal 23 siegħa, rimi ta’ ħama, sedimentazzjoni, rtirar ta’ supernatant
(effluwent) u kien segwit b’żieda ta’ dranaġġ sintetiku flimkien ma’ kimika
għall-ittestjar, sa 100 μg/l, (jiġifieri f’madwar l-istess konċentrazzjoni użata
fit-test għal żmien qasir). Darba fil-ġimgħa 10 % tat-total ta’ ħama nbidel
b’ħama frisk biex tinżamm massa mikrobika bilanċjata.

4.

Il-konċentrazzjonijiet ta’ kimika għall-ittestjar jitkejlu fil-bidu u fi tmiem
tirwiħ u t-test jitkompla sakemm tinkiseb tneħħija kostanti ta’ kimika
għall-ittestjar; dan jieħu minn ġimgħa sa diversi xhur.

Test għal żmien qasir
5.

Ikun applikat test qasir (eż. 8 sigħat) biex ikun iddeterminat il-kostant ta’ rata
kinetika tal-ewwel grad (psewdo) għad-diżintegrazzjoni tal-kimika għallittestjar f’ħama attivat ta’ oriġinijiet u stejjer magħrufin iżda differenti.
B’mod partikolari, jittieħdu kampjuni ta’ ħama mir-reatturi ta’ SCAS fittmiem ta’ perjodu ta’ tirwiħ meta l-konċentrazzjoni ta’ substrat organiku
tkun baxxa - matul il-perkors ta’ esperiment ta’ akklimatazzjoni (paragrafi
3, 4). Ħama jista’ jittieħed ukoll minn unità parallela ta’ SCAS li ma tkunx
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esposta għall-kimika għall-ittestjar, biex jitqabbel. Taħlitiet ta’ ħama u lkimika għall-ittestjar miżjuda f’żewġ konċentrazzjonijiet jew aktar fil-firxa
1-50 μg/l jitrewħu, mingħajr ma jiżdied dranaġġ sintetiku jew substrat orga
niku ieħor. il-kimika għall-ittestjar li tifdal f’soluzzjoni tkun iddeterminata
f’intervalli regolari, eż. kull siegħa skont kemm tkun degradabbli l-kimika,
għal perjodu mhux itwal minn 24 siegħa. Kampjuni jkunu ssoġġettati għal
azzjoni ċentrifuga qabel analiżi xierqa.
Kalkulazzjonijiet
6.

Dejta mill-unitajiet ta’ SCAS tintuża biex ikun ikkalkulat il-perċentwali ta’
tneħħija ta’ kimika għall-ittestjar (paragrafu 54). Kostant ta’ rata medja, K1,
(innormalizzat għal konċentrazzjoni ta’ solidi sospiżi) jista’ wkoll ikun ikkal
kulat minn:

K1 ¼ 1=t · ln

Ce
· 1=SSð1=g hÞ
Ci

fejn:
t

= ħin ta’ tirwiħ (23h)

Ce = konċentrazzjoni fi tmiem ta’ perjodu ta’ tirwiħ (μg/l)
Ci = konċentrazzjoni fil-bidu ta’ tirwiħ (μg/l)
SS = konċentrazzjoni ta’ solidi ta’ ħama attivat (g/l)
7.

Fit-test għal żmien qasir il-konċentrazzjoni log % li jifdal tkun immarkata
skont il-ħin, u l-anglu tal-parti tal-bidu (10-50 % degradazzjoni) tal-grafika
jkun ekwivalenti għal K1, il-kostant tal-ewwel grad (psewdo). Il-kostant ikun
innormalizzat fir-rigward tal-konċentrazzjoni ta’ solidi ta’ ħama billi l-anglu
jkun diviż bil-konċentrazzjoni ta’ solidi ta’ ħama. Ir-riżultat irrapportat
għandu jinkludi wkoll dettalji ta’ konċentrazzjonijiet tal-bidu tal-kimika
għall-ittestjar u solidi sospiżi, żmien ta’ ritenzjoni ta’ ħama, tagħbija u
sors ta’ ħama, u dettalji ta’ espożizzjoni minn qabel (jekk ikun hemm)
għall-kimika għall-ittestjar.
Varjabbiltà ta’ riżultati

8.

Il-varjabbiltà u aspetti oħra ta’ bijodegradazzjoni kinetika kienu diskussi
f’workshop riċenti ta’ SETAC (7). Minn studji bħal dawn, rapportati u
proġettati, għandha toħroġ ma ddumx stampa aktar ċara ta’ kinetika li topera
f’impjanti tat-trattament ta’ ilma mormi biex tgħin ikun hemm interpretaz
zjoni aħjar ta’ dejta eżistenti, kif ukoll biex tissuġġerixxi disinji aktar rile
vanti għal Metodi ta’ Ttestjar fil-ġejjieni.

LETTERATURA:
(1) Nyholm N, Jacobsen BN, Pedersen BM, Poulsen O, Dambourg A and
Schultz B (1992). Removal of micropollutants in laboratory activated sludge
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(2) Jacobsen BN, Nyholm N, Pedersen BM, Poulsen O, and Ostfeldt P (1993).
Removal of organic micropollutants in laboratory activated sludge reactors
under various operating conditions: Sorption. Wat. Res. 27: 1505-1510.
(3) ISO 14592 (ISO/TC 147/SC5/WG4, N264) (1998). Water Quality - Evalua
tion of the aerobic biodegradability of organic compounds at low concentra
tions in water.
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(6) Danish Environmental Protection Agency. (1996). Activated sludge biode
gradability simulation test. Environmental Project, No. 337. Nyholm, N.
Berg, UT. Ingerslev, F. Min. of Env. and Energy, Copenhagen.
(7) Biodegradation kinetics: Generation and use of data for regulatory decision
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C.10-B: Bijoriti
DAĦLA
1.

Testijiet ta’ simulazzjoni normalment ikunu applikati għal kimiċi li ma
jkunux għaddew minn test ta’ tgħarbil għal bijodegradabbiltà faċli (il-Kapi
tolu C.4 A sa F ta’ dan l-Anness (9)), iżda li jkunu għaddew minn test għal
bijodegradabbiltà inerenti. B’mod eċċezzjonali t-testijiet ta’ simulazzjoni
jiġu applikati wkoll għal kwalunkwe kimika li dwarha tkun meħtieġa iktar
informazzjoni, speċjalment kimiċi ta’ ħafna tunnellati, u normalment jiġi
applikat it-test tal-ħama attivat (C.10 A). F’xi ċirkostanzi, madankollu,
tkun meħtieġa informazzjoni speċifika marbuta mal-aġir ta’ kimika malmetodi tat-trattament tal-ilma mormi inkluż bijoriti, l-katar filtri li jnixxu
jew li jqattru, kontatturi bijoloġiċi li jduru, sodod fluwidizzati. Biex din
il-ħtieġa tintlaqa’ kienu żviluppati diversi apparati.

2.

Gerike et al. (1) użaw filtri li jqattru kbar fuq skala pilota li ġew utitlizzati
fil-mudell akkoppjat. Dawn il-filtri ħadu ħafna spazju u kienu jeħtieġu
volumi relattivament kbar ta’ dranaġġ jew dranaġġ sintetiku. Truesdale et
al. (2) iddeskrivew filtri iżgħar (6 piedi x 6 pulzieri dijametru) li għad
dewlhom dranaġġ naturali mingħajr tensjoattivi iżda li x’aktarx kienu
għadhom jeħtieġu volumi kbar. Kienu meħtieġa mhux anqas minn 14-il
ġimgħa biex kienet żviluppata bijorita “matura” u kienu jeħtieġu minn 4
sa 8 ġimgħat oħra wara li ddaħħal għall-ewwel darba t-tensjoattiv tat-test
qabel ma saret akklimatazzjoni.

3.

Baumann et al. (3) żviluppaw filtru ħafna aktar iżgħar li uża “suf verġni”
tal-poliester li qabel kien mgħaddas f’ħama attivat bħala l-midjum inerti li
kien iżomm il-bijorita. il-kimika għall-ittestjar intużat bħala l-uniku sors ta’
karbonju, u l-bijodegradabbiltà kienet ivvalutata minn kejlijiet ta’ karbonju
organiku maħlul (DOC) fl-influwent u fl-effluwent, u mill-ammont ta’ CO2
fil-gass li joħroġ.

4.

Approċċ pjuttost differenti ittiħed minn Gloyna et al. (4) li vvintaw ir-reattur
tubulari li jdur. Fuq il-wiċċ ta’ ġewwa tat-tubu li jdur kienet tkabbret bijorita
fuq l-erja magħrufa tal-wiċċ bil-passaġġ ta’ influwent imdaħħal fit-tarf ta’
fuq tat-tubu, inklinat f’angolu żgħir lejn l-orizzontali. Ir-reattur intuża biex
tkun studjata l-bijodegradabbiltà ta’ tensjoattivi (5), kif ukoll biex tkun
mistħarrġa l-aħjar ħxuna ta’ bijorita u tixrid mir-rita (6). Dawn l-awturi
tal-aħħar żviluppaw ulterjorment ir-reattur, inkluż li mmoddifikawh biex
ikun jista’ jiddetermina CO2 fil-gass li joħroġ.

5.

Ir-reattur tubulari li jdur kien adottat mill-Kumitat Permanenti ta’ Analisti
(UK) bħala metodu standard għall-valutazzjoni kemm tal-bijodegradabbiltà
ta’ kimiċi (7) kif ukoll tat-trattabbiltà u tat-tossiċità ta’ ilmijiet mormija (8).
Il-metodu deskritt hawnhekk għandu l-vantaġġi tas-sempliċità, il-kumpat
tezza, ir-riproduċibbiltà u l-ħtieġa għal volumi relattivament żgħar ta’
midjum organiku.

PRINĊIPJU TAT-TEST
6.

Dranaġġ sintetiku jew domestiku, u l-kimika għall-ittestjar, f’taħlita jew
waħedhom, ikunu applikati fuq il-wiċċ ta’ ġewwa ta’ tubu inklinat li jdur
bil-mod. Saff ta’ mikroorganiżmi, jixbhu lil dawk li jkun hemm fuq midja
ta’ bijofiltri, jinbena fuq il-wiċċ ta’ ġewwa. Il-kondizzjonijiet ta’ tħaddim
tar-reattur jintgħażlu biex jeliminaw b’mod adegwata materja organika u,
jekk ikun meħtieġ, ossidazzjoni tal-ammonju.
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7.

Effluwent mit-tubu jinġabar u jew joqgħod u/jew jiġi ffiltrat qabel analiżi
għal karbonju organiku maħlul (DOC) u/jew għall-kimika għall-ittestjar
b’metodu speċifiku. Unitajiet ta’ kontroll li ma jirċievu ebda kimika għallittestjar jitħaddmu b’mod parallel bl-istess kondizzjonijiet għal għanijiet
komparattivi. Id-differenza bejn il-konċentrazzjonijiet ta’ DOC fl-effluwent
u l-unitajiet ta’ test u kontroll hija preżunta li tkun dovuta minħabba lkimika għall-ittestjar u l-metaboliti organiċi tagħha. Din id-differenza
titqabbel mal-konċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar miżjuda (bħala
DOC) biex tkun ikkalkulata l-eliminazzjoni tal-kimika għall-ittestjar.

8.

Il-bijodegradazzjoni tista’ normalment tingħaraf minn bijosorbiment b’eżami
sewwa tal-kurva ta’ eliminazzjoni-żmien/ħin. Konferma s-soltu tkun tista’
tinkiseb billi jkun applikat test għal bijodegradazzjoni faċli (konsum ta’
ossiġnu jew produzzjoni ta’ diossidu tal-karbonju) billi tintuża tilqima akkli
matizzata meħuda fit-tmiem tat-test mir-reatturi li jirċievu l-kimika għallittestjar.

INFORMAZZJONI DWAR IL-KIMIKA GĦALL-ITTESTJAR
9.

Il-purezza, is-solubilità fl-ilma, u l-karatteristiċi volatili u ta’ sorbiment talkimika għall-ittestjar għandhom ikunu magħrufa biex jista’ jkun hemm
interpretazzjoni korretta tar-riżultati li jkollhom isiru.

10. Normalment, kimiċi volatili u li ftit jinħallu ma jistgħux ikunu t-testjati
sakemm ma jitteħdux prekawzjonijiet speċjali (ara l-Appendiċi 5 tal-Kapi
tolu C.10 A). L-istruttura kimika, jew għall-anqas il-formula empirika,
għandhom wkoll ikunu magħrufa biex ikunu kkalkulati valuri teoretiċi
u/jew biex ikunu vverifikati valuri mkejla ta’ parametri, eż. domanda teore
tika ta’ ossiġnu (ThOD), DOC.

11. Informazzjoni dwar it-tossiċità tal-kimika għall-ittestjar għal mikroorganiżmi
(ara l-Appendiċi 4 tal-kapitolu C.10 A) jistgħu jkunu utli biex jintgħażlu
konċentrazzjonijiet xierqa ta’ testijiet u jistgħu jkunu essenzjali għall-inter
pretazzjoni korretta ta’ valuri baxxi ta’ bijodegradazzjoni.

LIVELLI TA’ PASS
12. Oriġinarjament, il-bijodegradazzjoni primarja ta’ aġenti tensjoattivi kien
jeħtiġilha tilħaq 80 % jew aktar qabel ma l-kimika setgħet titqiegħed fissuq. Jekk il-valur ta’ 80 % ma jintlaħaqx, jista’ jkun applikat dan it-test ta’
simulazzjoni (konfermatorju) u t-tensjoattiv ikun jista’ jitqiegħed fis-suq biss
jekk titneħħa aktar minn 90 % tal-kimika speċifika. Għal kimiċi inġenerali
mhix kwistjoni ta’ livell ta’ jekk ikunx hemm pass/falliment u l-valur ta’
perċentwali ta’ tneħħija jista’ jintuża f’kalkulazzjonijiet prossimi tal-konċen
trazzjoni ambjentali probabbli biex jintuża fi stimi tal-perikli li jġibu kimiċi.
F’għadd ta’ studji ta’ kimiċi puri l-perċentwali ta’ tneħħija ta’ DOC instab li
kien > 90 % f’aktar minn tliet kwarti, u > 80 % f’aktar minn 90 %, ta’
kimiċi li wrew xi grad sinifikanti ta’ bijodegradabbiltà.

KIMIĊI TA’ REFERENZA
13. Biex ikun żgurat li l-proċedura sperimentali tkun qed titwettaq b’mod
korrett, ikun utli kull tant żmien li jkunu ttestjati kimiċi ta’ referenza li
mġibthom tkun magħrufa. Kimiċi bħal dawn jinkludu aċidu adipiku, 2fenil fenol, 1-naftol, aċidu “difeniku” u aċidu 1-naftoiku.

RIŻULTATI RIPRODUĊIBBLI TAT-TESTIJIET
14. Id-devjazzjoni standard relattiva f’testijiet instabet mil-laboratorju fir-Renju
Unit li kienet ta’ 3,5 % u li bejn testijiet kienet ta’ 5 % (7).
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DESKRIZZJONI TAL-METODU
Apparat
Reatturi tubi li jduru
15. L-apparat (ara l-figuri 1 u 2 fl-Appendiċi 8) jikkonsisti minn sodda ta’ tubi
tal-akrilik kull wieħed 30,5 cm twil u 5 cm dijametru intern, appoġġat fuq
roti tal-lasktu li jkunu ġo qafas ta appoġġ tal-metall. Kull tubu għandu xoffa,
madwar 0,5 cm fonda, biex iżżommu fuq ir-roti, il-wiċċ intern huwa
magħmul aħrax bil-wire wool raff, u hemm xoffa interna fond 0,5 cm fittarf ta’ fuq (għalf) biex iżżomm il-likwidu. It-tubi huma inklinati f’angolu
ta’ madwar grad wieħed lejn l-orrizont biex jiksbu l-ħin tal-kuntatt meħtieġ
meta il-midjum tat-test jiġi applikat għal tubu nadif. Ir-roti bil-lakstu
jiddawru b’mutur ta’ veloċità varjabbli, bil-mod. It-temperatura tat-tubi tiġi
kkontrollata b’installazzjoni f’kamra li għandha temperatura kostanti.

16. Billi kull reattur tubu jingħalaq ġewwa tubu ftit akbar, bil-għatu u jkun
żgurat li ma jkunx jista’ joħroġ gass mill-konnessjonijiet, gass CO2 li joħroġ
ikun jista’ jinġabar f’soluzzjoni ta’ alkalina għal kejl sussegwenti (6).

17. Provvista ta’ 24 siegħa, għal kull tubu, ta’ midjum organiku b’kimika għallittestjar miżjuda jekk applikabbli, titqiegħed f’reċipjent ta’ ħżin (A) ta’ 20 l
(A) (ara l-Figura 2). Jekk ikun meħtieġ, is-soluzzjoni tal-kimika għallittestjar tista’ tiġi ddożata separatament. Qrib il-qiegħ ta’ kull reċipjent ta’
ħżin ikun hemm fetħa li tkun ikkunnettjata b’sistema adatta ta’ tubi, eż.
lastku tas-silikon, permezz ta’ pompa peristaltika (B), ma’ tubu ta’ ħruġ
magħmul mill-ħġieġ jew silikon li jidħol minn 2 sa 4 cm fit-tarf ta’ fuq
(għalf) tat-tubu inklinat (C). L-effluwent jitħalla jqattar mit-tarf ta’ isfel tattubu inklinat biex jinġabar f’reċipjent ieħor ta’ ħżin (D). L-effluwent għandu
joqgħod jew ikun iffiltrat qabel analiżi.

Apparat ċentrifugu ta’ filtrazzjoni
18. Ikun hemm apparat għal filtrazzjoni ta’ kampjuni b’filtru ta’ membrani ta’
porożità adatta (dijametru ta’ apertura nominali ta’ 0,45 μm) li jassorbi
kimiċi organiċi jew li jerħi karbonju organiku għal grad minimu. Jekk
jintużaw filtri li jerħu karbonju organiku, aħsilhom sewwa b’ilma sħun
biex tneħħi karbonju organiku li jlissi. Alternattivament jista’ jintuża ċentri
fugu li jkun kapaċi jagħmel 40 000 m/sec2.

19. Tagħmir analitiku biex ikun iddeterminat:

— DOC/karbonju organiku totali (TOC) jew domanda kimika ta’ ossiġnu
(COD);

— kimika speċifika (HPLC, GC, eċċ.) jekk tkun meħtieġa;

— pH, temperatura, aċidità, alkalinità;

— ammonju, nitrit, nitrat, jekk it-testijiet isiru f’kondizzjonijiet ta’ nitrifi
kazzjoni.

Ilma
20. Ilma tal-vit, li jkun fih anqas minn 3 mg/l DOC.

21. Ilma distillat jew dejonizzat, li jkun fih anqas minn 2 mg/l DOC.
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Midjum organiku
22. Jista’ jintuża dranaġġ sintetiku, dranaġġ domestiku jew taħlita tat-tnejn bħala
l-midjum organiku. Intwera li l-użu ta’ dranaġġ domestiku waħdu sikwit
jagħti perċentwali ogħla ta’ tneħħija ta’ DOC (f’unitajiet ta’ ħama attivat)
u jħalli wkoll li jkun hemm bijodegradazzjoni ta’ xi kimiċi, li ma jiġux
iddegradati bijoloġikament meta jintuża dranaġġ sintetiku tal-OECD. Għal
hekk huwa rrakkomandat l-użu ta’ dranaġġ domestiku. Kejjel il-konċentraz
zjoni ta’ DOC (jew COD) f’kull lott ġdid ta’ midjum organiku. L-aċidità
jew l-alkalinità tal-midjum organiku għandha tkun magħrufa. Il-midjum
jista’ jeħtieġ li jiżdiedlu lqugħ xieraq (idroġenu karbonat tas-sodju jew fosfat
tal-idroġenu tal-potassju), jekk ikun ta’ aċidità jew alkalinità baxxi, biex
jinżamm pH ta’ dwar 7,5 + 0,5 fir-reattur matul it-test. L-ammont ta’
lqugħ, u meta għandu jiżdied, għandhom ikunu deċiżi każ każ.

Dranaġġ sintetiku
23. Ħoll f’kull litru ilma tal-vit: peptun, 160 mg; estratt tal-laħam, 110 mg; urea,
30 mg; fosfat anidru tal-idroġenu tad-dipotassju (K2HPO4), 28 mg; klorur
tas-sodju, (NaCl), 7 mg; klorur tal-kalċju diidrat (CaCl2.2H2O), 4 mg; sulfat
tal-maġniżju eptaidrat ((Mg4SO2.7H20), 2 mg. Dan id-dranaġġ sintetiku talOECD huwa eżempju u jagħti konċentrazzjoni medja tad-DOC fl-influwent
ta’ madwar 100 mg/l. Alternattivament, uża kompożizzjonijiet oħrajn,
b’madwar l-istess konċentrazzjoni tad-DOC, li huma eqreb għad-dranaġġ
reali. Dan id-dranaġġ sintetiku jista’ jsir f’ilma ddistillat f’forma kkonċen
trata u jinħażen f’madwar 1 °C sa mhux aktar minn ġimgħa. Meta jkun
hemm bżonnu, raqqu bl-ilma tal-vit. (Dan il-midjum mhux sodisfaċenti, eż.
il-konċentrazzjoni ta’ nitroġenu hija għolja ħafna, relattivament b’kontenut
ta’ karbonju baxx, iżda ma kien issuġġerit xejn aħjar, ħlief li jiżdied aktar
fosfat bħala lqugħ u peptun żejjed).

Dranaġġ domestiku
24. Uża dranaġġ qiegħed frisk miġbur kuljum minn xogħlijiet ta’ trattament li
jirċievu b’mod predominanti dranaġġ domestiku. Dan għandu jinġabar millkanal tat-tifwir tat-tank ta’ sedimentazzjoni primarja, jew mill-għalf għallimpjant tal-ħama attivat, u jkun kważi kollu ħieles minn partiċelli raffi. Iddranaġġ ikun jista’ jintuża wara l-ħżin għal diversi jiem f’madwar 4 °C, jekk
ikun ippruvat li DOC (jew COD) ma jkunux naqsu b’mod sinifikanti (jiġi
fieri b’anqas minn 20 %) matul ħżin. Biex ikun illimitat taqlib fis-sistema,
DOC (jew COD) ta’ kull lott ġdid għandhom ikunu aġġustati qabel ma
jintużaw għal valur kostanti xieraq, eż. b’dilwizzjoni bl-ilma tal-vit.

Lubrikant
25. Jistgħu jintużaw gliċerol jew żejt taż-żebbuġa għal-lubrikazzjoni tar-rombli
tal-pompa peristaltika: it-tnejn huma tajbin biex jintużaw fuq tubi tal-lastku
tas-silikon.

Soluzzjonijiet ta’ stokkijiet ta’ kimika għall-ittestjar
26. Għal kimiċi li jinħallu b’mod adegwat ħejji soluzzjonijiet ta’ stokkijiet
f’konċentrazzjonijiet xierqa (eż. 1 sa 5 g/l) f’ilma dejonizzat jew fil-porzjon
minerali tad-dranaġġ sintetiku. Għall-kimiċi li ma jinħallux, ara l-Appendiċi
5 fil-kapitolu C.10-A. Dan il-metodu mhux tajjeb għal kimiċi volatili
mingħajr modifiki għar-reatturi tubu (paragrafu 16). Iddetermina DOC u
TOC tas-soluzzjoni ta’ stokkijiet u tenni l-kejlijiet għal kull lott ġdid.
Jekk id-differenza bejn DOC u TOC tkun aktar minn 20 %, ivverifika
jekk il-kimika għall-ittestjar tinħallx fl-ilma. Qabbel DOC jew il-konċentraz
zjoni tal-kimika għall-ittestjar imkejla b’analiżi speċifika tas-soluzzjoni ta’
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stokkijiet mal-valur nominali biex taċċerta jekk l-irkupru jkunx tajjeb
biżżejjed (normalment jista’ jkun mistenni > 90 %). Aċċerta, l-aktar għal
tixrid, jekk jistax jintuża DOC jew le bħala parametru analitiku jew jekk
tistax tintuża biss teknika analitika b’mod speċifiku għall-kimika għallittestjar. Ċentrifugazzjoni tal-kampjuni tkun meħtieġa għal tixrid. Għal
kull lott ġdid, kejjel DOC, COD jew il-kimika għall-ittestjar ma’ analiżi
speċifika.

27. Iddetermina pH tas-soluzzjoni ta’ stokkijiet. Valuri estremi jindikaw li żżieda tal-kimika jista’ jkollha influwenza fuq pH tal-ħama attivat fis-sistema
ta’ ttestjar. F’dan il-każ innewtralizza s-soluzzjoni ta’ stokkijiet biex tikseb
pH ta’ 7 ± 0,5 b’ammonti żgħar ta’ aċidu jew bażi inorganiċi, iżda evita lpreċipitazzjoni tal-kimika għall-ittestjar.

PROĊEDURA
Tħejjija ta’ midjum organiku għal dożar
28. Żgura li kontenituri ta’ influwenti u effluwenti u tubi minn reċipjenti ta’
influwenti u għal reċipjenti ta’ effluwenti jitnaddfu sewwa biex tneħħi
tkabbir mikrobiku, fil-bidu u matul it-test kollu.

29. Ħejji d-dranaġġ sintetiku (paragrafu 23) frisk kuljum mis-solidi jew missoluzzjoni konċentrata ta’ stokkijiet b’dilwizzjoni adatta b’ilma tal-vit. Kejjel
l-ammont meħtieġ f’ċilindru u żid f’reċipjent nadif ta’ influenti. Jekk ikun
meħtieġ, żid ukoll l-ammont meħtieġ tas-soluzzjoni ta’ stokkijiet tal-kimika
għall-ittestjar jew tal-kimika ta’ referenza mad-dranaġġ sintetiku qabel iddilwizzjoni. Jekk ikun aktar konvenjenti jew ta’ ħtieġa biex ikun evitat telf
tal-kimika għall-ittestjar, ħejji soluzzjoni separata dilwita tal-kimika għallittestjar f’riżerva separata u għaddi din fit-tubi inklinati permezz ta’ pompa
differenti tad-dożaġġ.

30. Alternattivament (u preferibbilment), uża dranaġġ qiegħed domestiku (para
grafu 24) miġbur frisk kuljum jekk ikun possibbli.

Tħaddim ta’ reatturi tubi li jduru
31. Ikunu meħtieġa żewġ reatturi tubi identiċi għall-valutazzjoni ta’ kimika
waħda ta’ ttestjar, u jitgħaqqdu f’kamra b’temperatura kostanti normalment
ta’ 22 ± 2 °C.

32. Aġġusta l-pompi peristaltiċi biex iwasslu 250 ± 25 ml/h tal-midjum orga
niku (mingħajr kimika għall-ittestjar) fit-tubi inklinati, li jiddawru bi 18 ± 2
rpm. Applika l-lubrikant (paragrafu 25) lit-tubi tal-pompa fil-bidu u perjo
dikament permezz tat-test biex tiżgura funzjonament sewwa u biex ittawwal
il-ħajja tas-sistema tat-tubi.

33. Aġġusta l-angolu tax-xaqliba tat-tubi mal-orizzontali biex tipproduċi żmien
ta’ residenza ta’ 125 ± 12,5 kull sekonda għall-għalf f’tubu nadif. Agħmel
stima taż-żmien ta’ ritenzjoni billi żżid marka mhux bijoloġika (eż. NaCl,
kulurant inerti) lill-għalf: iż-żmien li l-konċentrazzjoni tieħu biex tilħaq laqwa tagħha fl-effluwent jitqies li jkun il-żmien medju ta’ retenzjoni (meta
jkun hemm rita massima, iż-żmien ta’ ritenzjoni jista’ jiżdied sa madwar 30
minuta).

34. Dawn ir-rati, veloċitajiet u ħinijiet instabu li jneħħu b’mod adegwat (>
80 %) ta’ DOC (jew ta’ COD) u li jipproduċu effluwenti nitrifikati. Ir-rata
ta’ fluss għandha tinbidel jekk tneħħija ma tkunx suffiċjenti jew jekk ilprestazzjoni ta’ impjant partikolari ta’ trattament ikollha tkun issimulata.
F’dan il-każ tal-aħħar, aġġusta r-rata ta’ dożar tal-midjum organiku sakemm
il-prestazzjoni tar-reattur tkun taqbel ma’ dik tal-impjant ta’ trattament.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1213
▼M4
Tilqim
35. Tilqim li jinġarr mal-arja jista’ jkun suffiċjenti biex jinbeda t-tkabbir ta’
mikroorganiżmi meta jintuża dranaġġ sintetiku, iżda minbarra dak żid 1
ml/l ta’ dranaġġ qiegħed mal-għalf għal 3 ijiem.

Kejl
36. F’intervalli regolari ara li r-rati ta’ doża u l-voloċitajiet ta’ tidwir ikunu fillimiti meħtieġa. Kejjel ukoll il-pH tal-effluwent, l-aktar jekk tkun mistennija
nitrifikazzjoni.

Teħid ta’ kampjuni u analiżi
37. Il-metodu, xejra u frekwenza ta’ teħid ta’ kampjuni jintgħażlu biex ikunu
adatti għall-fini tat-test. Pereżempju, ħu kampjuni każwali (jew f’daqqa)
kampjuni ta’ influwent u effluwent, jew iġbor kampjuni tul perjodu itwal,
eż. 3-6 sigħat. Fl-ewwel perjodu, mingħajr kimika għall-ittestjar, ħu kamp
juni darbtejn fil-ġimgħa. Iffiltra l-kampjuni minn membrani jew ċentrifugu
f’madwar 40 000 m/sec2 għal madwar 15-il minuta (paragrafu 18). Jista’
jkun hemm il-ħtieġa li l-kampjuni joqogħdu u/jew li jkunu ffiltrati b’mod
raff qabel il-filtrazzjoni b’membrani. Iddetermina DOC (jew COD) millanqas b’mod duplikat u, jekk ikun meħtieġ, BOD, ammonju u nitrit/nitrat.

38. Kull analiżi għandha ssir malajr kemm jista’ jkun wara l-ġbir u t-tħejjija talkampjuni. Jekk analiżi jkollha tiġi posposta, aħżen il-kampjuni f’madwar
4 °C fid-dlam fi fliexken mimlijin u magħluqin issikkati. Jekk kampjuni
jkollhom jinħażnu għal aktar minn 48 siegħa, ippreservahom fil-friża, b’aċi
difikazzjoni jew biż-żieda ta’ kimika tossika adatta (eż. 20 ml/l ta’ soluz
zjoni ta’ 10 g/l ta’ klorur tal-merkurju (II)). Żgura li t-teknika ta’ preservaz
zjoni ma tinfluwenzax ir-riżultati ta’ analiżi.

Perjodu tal-bidu (running-in)
39. F’dan il-perjodu, il-bijorita tal-wiċċ tikber biex tilħaq l-aħjar ħxuna, li ssoltu tieħu madwar ġimagħtejn u m’għandhiex tieħu aktar minn 6 ġimgħat.
It-tneħħija (paragrafu 44) ta’ DOC (jew ta’ COD) tiżdied u tilħaq valur ta’
livell kostanti. Meta l-fażi ta’ livell kostanti tintlaħaq f’valur simili fiż-żewġ
tubi, jintgħażel wieħed biex ikun ta’ kontroll fil-bqija tat-test, li matulu lprestazzjoni tagħhom għandha tibqa’ konsistenti.

Dħul ta’ kimika għall-ittestjar
40. F’dan l-istadju żied il-kimika għall-ittestjar mar-reattur l-ieħor fil-konċen
trazzjoni meħtieġa, normalment 10-20 mg C/l. Il-kontroll ikompli jirċievi
l-midjum organiku waħdu.

Perjodu ta’ akklimatazzjoni
41. Kompli bl-analiżi darbtejn fil-ġimgħa għal DOC (jew COD) u, jekk ikollha
tkun ivvalutata l-bijodegradabbiltà primarja, kejjel ukoll il-konċentrazzjoni
tal-kimika għall-ittestjar b’analiżi speċifika. Ħalli minn ġimgħa sa sitt
ġimgħat (jew aktar f’kondizzjonijiet speċjali) wara li l-kimika għall-ittestjar
tkun iddaħħlet għall-ewwel darba biex isseħħ akklimatazzjoni. Meta lperċentwali ta’ tneħħija (paragrafi 43-45) jilħaq valur massimu, ikseb valuri
validi minn 12-15 fil-fażi ta’ livell kostanti tul madwar 3 ġimgħat għal
evalwazzjoni tal-perċentwali medja ta’ tneħħija. It-test jitqies lest jekk jint
laħaq grad għoli biżżejjed ta’ eliminazzjoni. Normalment, taqbiżx żmien ta’
12-il ġimgħa ta’ kemm idum test wara l-ewwel żieda tal-kimika għallittestjar.
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Ħrif tar-rita
42. It-tneħħija f’daqqa ta’ kwantitajiet kbar ta’ rita żejda mit-tubi, jew ħrif,
isseħħ relattivament f’intervalli regolari. Biex tiżgura li ma tkunx affettwata
l-komparabbiltà ta’ riżultati, ħalli t-testijiet ikopru mill-anqas żewġ ċikli kbar
ta’ tkabbir u ħrif.
DEJTA U RAPPURTAR
Trattament ta’ riżultati
43. Ikkalkula l-perċentwali ta’ eliminazzjoni ta’ DOC (jew ta’ COD) tal-kimika
għall-ittestjar għal kull valutazzjoni li jkun itteħdilha l-ħin billi tuża l-ekwaz
zjoni:

Dt ¼ 100 ½Cs Ä ðE Ä Eo Þâ=Cs %
fejn
Dt = perċentwali ta’ eliminazzjoni ta’ DOC (jew ta’ COD) f’ħin t;
Cs = konċentrazzjoni ta’ DOC (jew ta’ COD) fl-influwent minħabba lkimika għall-ittestjar, preferibbilment stmata mill-konċentrazzjoni fi,
u mill-volum miżjud, tas-soluzzjoni ta’ stokkijiet (mg/l);
E = DOC (jew COD) mkejla fl-effluwent tat-test f’ħin t (mg/l);
Eo = DOC (jew COD) mkejla fl-effluwent tal-kontroll f’ħin t (mg/l).
Tenni l-kalkulazzjoni għall-kimika ta’ referenza, jekk ittestjata.
Prestazzjoni tar-reattur ta’ kontroll
44. Il-grad ta’ eliminazzjoni (DB) ta’ DOC (jew ta’ COD) tal-midjum organiku
fir-reattur ta’ kontrolli huwa informazzjoni utli biex tkun ivvalutata l-attività
bijodegradattiva tal-bijorita matul it-test. Ikkalkula l-perċentwali ta’ elimi
nazzjoni bl-ekwazzjoni:

DB ¼ 100 ð1 Ä Eo =Cm Þ %
fejn
Cm = DOC (jew COD) tal-midjum organiku fl-influwent tal-kontroll
(mg/l).
45. Ikkalkula t-tneħħija (DST) tal-kimika għall-ittestjar, jekk titkejjel, b’metodu
analitiku speċifiku f’valutazzjoni ta’ kull darba bl-ekwazzjoni:

DST ¼ 100 ð1 Ä Se=SiÞ %
fejn
Si = konċentrazzjoni mkejla jew, preferibbilment, stmata ta’ kimika għallittestjar fl-influwent tat-test (mg/l)
Se = konċentrazzjoni mkejla tal-kimika għall-ittestjar fl-effluwent tat-test
f’ħin t (mg/l)
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Jekk il-metodu analitiku jagħti valur pożittiv f’ekwivalenti ta’ dranaġġ mhux
mibdul għal Sc mg/l, ikkalkula l-perċentwali ta’ tneħħija (DSC) minn:

DSC ¼ 100 ðSi Ä Se þ ScÞ=ðSi þ ScÞ %

Espressjoni ta’ riżultati tat-testijiet
46. Immarka l-perċentwali ta’ eliminazzjoni Dt u DST (jew DSC), jekk ikunu
disponibbli, kontra l-ħin (ara l-Appendiċi 2 fil-Kapitolu C.10- A). Ħu lmedja (espressa sal-eqreb numru sħiħ) u l-istandard ta’ devvjazzjoni talvaluri 12-15 għal DT (u għal DST, jekk ikunu disponibbli) miksubin filfażi ta’ livell kostanti bħala l-perċentwali ta’ tneħħija tal-kimika għallittestjar. Mill-forma tal-kurva ta’ eliminazzjoni, jistgħu jinstiltu xi konkluż
jonijiet dwar il-proċessi ta’ tneħħija.

Sorbiment
47. Jekk tkun osservata eliminazzjoni għolja ta’ DOC tal-kimika għall-ittestjar
fil-bidu tat-test, il-kimika għall-ittestjar aktarx tkun eliminata b’sorbiment
għal fuq il-bijorita. Jista’ jkun possibbli li dan jiġi ppruvat permezz ta’
diterminazzjoni tal-kimika għall-ittestjar assorbita fuq solidi ħrif mir-riti.
Mhux normali għall-eliminazzjoni tad-DOC ta’ kimiċi assorbiti li jibqgħu
għoljin matul it-test kollu; normalment, ikun hemm fil-bidu grad għoli ta’
tneħħija li bil-mod il-mod jinżel għal valur ta’ ekwilibriju. Iżda jekk ilkimika għall-ittestjar assorbita setgħet ikkawżat akklimatazzjoni tal-massa
mikrobika, l-eliminazzjoni tal-kimika għall-ittestjar DOC sussegwentement
għandha tiżdied u tilħaq livell kostanti għoli.

Fażi ta’ intervalli
48. Bħal f’dawk statiċi, f’testijiet ta’ tgħarbil ħafna kimiċi għall-ittestjar jeħtieġu
fażi ta’ intervalli qabel ma sseħħ bijodegradazzjoni sħiħa. Fil-fażi ta’ inter
valli, akklimatazzjoni (jew adattament) tal-batterja kompetenti sseħħ
mingħajr ma kważi titneħħa l-kimika għall-ittestjar; mbagħad iseħħ it-tkabbir
tal-bidu ta’ dawn il-batterji. Din il-fażi tintemm u l-fażi ta’ degradazzjoni
titqies arbitrarjament li tkun bdiet meta jitneħħa madwar 10 % tal-ammont
tal-bidu ta’ kimika għall-ittestjar (wara li jkun tqies is-sorbiment, jekk
iseħħ). Il-fażi ta’ intervalli sikwit tkun varjabbli ħafna u bilkemm riprodu
ċibbli.

Fażi ta’ livell kostanti
49. Il-fażi ta’ livell kostanti ta’ kurva ta’ eliminazzjoni f’test kontinwu hija
ddefinita bħala dik il-fażi li fiha sseħħ id-degradazzjoni massima. Din ilfażi għandha ddum mill-anqas 3 ġimgħat u jkollha madwar 12-15-il valur
validu mkejjel.

Grad medju ta’ eliminazzjoni tal-kimika għall-ittestjar
50. Ikkalkula l-valur medju mill-valuri ta’ eliminazzjoni Dt (u Ds, jekk ikunu
disponibbli) tal-kimika għall-ittestjar fil-fażi ta’ livell kostanti. Miġjub għaddritt sal-eqreb numru sħiħ (1 %), dan ikun il-grad ta’ eliminazzjoni talkimika għall-ittestjar. Huwa wkoll irrakkomandat li jkun ikkalkulat l-inter
vall ta’ kunfidenza ta’ 95 % tal-valur medju. B’mod simili kkalkula l-grad
medju (DB) ta’ eliminazzjoni tal-midjum organiku fir-reċipjent ta’ kontroll.
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Indikazzjoni ta’ bijodegradazzjoni
51. Jekk il-kimika għall-ittestjar ma tassorbix b’mod sinifikanti mill-bijorita u lkurva ta’ eliminazzjoni jkollha forma tipika ta’ kurva ta’ bijodegradazzjoni
b’intervall, ta’ fażijiet ta’ degradazzjoni u ta’ livell kostanti (paragrafi 48,
49), l-eliminazzjoni mkejla tista’ kważi fiċ-ċert tkun attribwita lill-bijodegra
dazzjoni. Jekk tkun seħħet tneħħija inizjali għolja, it-test ta’ simulazzjoni ma
jkunx jista’ jiddivrenzja bejn proċessi ta’ eliminazzjoni bijoloġiċi u abijotiċi.
F’każijiet bħal dawn, u f’każijiet oħra fejn ikun hemm xi dubju dwar ilbijodegradazzjoni (eż. jekk isir stripaġġ), analizza kimika għall-ittestjar
assorbita fuq kampjuni tar-rita jew agħmel testijiet statiċi addizzjonali
(tgħarbil) għall-bijodegradabbiltà ibbażati fuq parametri li jindikaw b’mod
ċar proċessi bijoloġiċi. Testijiet bħal dawn huma l-metodi ta’ konsum ta’
ossiġnu (Kapitolu C.4 ta’ dan l-Anness D, E u F) (9) jew test li jkejjel ilproduzzjoni ta’ CO2 (Kapitolu C.4-C ta’ dan l-Anness) jew il-metodu Spazju
Fuq) (10); uża bħala tilqima esposta minn qabel bijorita mir-reattur adatt.
52. Jekk kemm it-tneħħija ta’ DOC, kif ukoll it-tneħħija ta’ kimika speċifika
jkunu tkejlu, differenzi sinifikanti (tal-ewwel ikunu anqas minn tal-aħħar)
bejn il-perċentwali mneħħija jindikaw li kien hemm fl-effluwenti prodotti
organiċi intermedji, li jistgħu jkunu aktar diffiċli li jiddegradaw; dawn
għandhom ikun mistħarġa.
Validità ta’ riżultati tat-testijiet
53. Qis it-test bħala validu jekk il-grad ta’ eliminazzjoni (DB) ta’ DOC (jew ta’
COD) fl-unitajiet ta’ kontroll ikun > 80 % wara ġimagħtejn ta’ tħaddim u
ma tkun saret ebda osservazzjoni mhux tas-soltu.
54. Jekk kimika (ta’ referenza) bijodegradabbli faċilment tkun ġiet ittestjata, ilgrad ta’ bijodegradazzjoni għandu jkun > 90 % u d-differenza bejn valuri
duplikati m’għandhiex tkun akbar minn 5 %. Jekk dawn iż-żewġ kriterji ma
jitħarsux, eżamina mill-ġdid il-proċeduri sperimentali u/jew ikseb dranaġġ
domestiku minn sors ieħor.
55. Bl-istess mod, differenzi bejn valuri ta’ degradazzjoni minn unitajiet dupli
kati (jekk jintużaw) li jittrattaw kimika għall-ittestjar m’għandhomx ikunu
differenti b’aktar minn 5 %. Jekk dan il-kriterju ma jitħarisx iżda t-tneħħija
tkun għolja, kompli bl-analiżi għal tliet ġimgħat oħra. Jekk it-tneħħija tkun
baxxa, stħarreġ l-effetti inibitorji tal-kimika għall-ittestjar jekk ma jkunux
magħrufin u tenni t-test f’konċentrazzjoni aktar baxxa ta’ kimika għallittestjar, jekk dak ikun fattibbli.
Rapport tat-test
56. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi dan li ġej:
Kimika għall-ittestjar:
— dejta ta’ identifikazzjoni;
— natura fiżika u, fejn ikun rilevanti, proprjetajiet fiżikokimiċi.
Kondizzjonijiet tat-test:
— kull modifika għas-sistema ta’ ttestjar, l-aktar jekk ikunu ttestjati kimiċi
li ma jinħallux jew ikunu volatili;
— tip ta’ midjum organiku;
— proporzjon u natura ta’ skart industrijali fid-dranaġġ, jekk jintużaw u
jekk ikunu magħrufa;
— metodu ta’ tilqim;
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— soluzzjoni ta’ stokkijiet ta’ kimiċi għall-ittestjar – kontenut ta’ DOC
(karbonju organiku maħlul) u TOC (karbonju organiku totali); kif
titħejja, jekk ta’ sospensjoni; konċentrazzjoni(jiet) użata/i tat-test, raġu
nijiet jekk ikunu ‘l barra mill-firxa 10-20 mg/l DOC; metodu ta’ żieda;
data tal-ewwel żieda; kull bidla fil-konċentrazzjoni;
— ħin medju ta’ retenzjoni idrawlika (b’ebda tkabbir); veloċità ta’ rotaz
zjoni tat-tubu; angolu approssimattiv tax-xaqliba, jekk ikun possibbli;
— dettalji ta’ ħrif; ħin u intensità;
— temperatura tat-test u firxa;
— tekniċi analitiċi użati.
Riżultati tat-testijiet:
— dejta mkejla kollha ta’ DOC, COD, analiżi speċifika, pH, temperatura,
kimiċi N, jekk rilevanti;
— id-dejta kollha kkalkolata ta’ Dt (jew Dtc), DB, DSt miksuba f’forma
tabulari u l-kurvi ta’ eliminazzjoni;
— informazzjoni dwar fażijiet ta’ intervalli u ta’ livelli kostanti, durata ta’
testijiet, il-grad ta’ eliminazzjoni tal-kimika għall-ittestjar, tal-kimika ta’
referenza (jekk ittestjata) u tal-midjum organiku (fl-unità ta’ kontroll),
flimkien ma’ dejta ta’ statistika u dikjarazzjonijiet dwar il-bijodegradab
biltà u l-validità tat-test;
— diskussjoni dwar ir-riżultati.
LETTERATURA:
(1) Gerike P, Fischer W, Holtmann W (1980). Biodegradability determinations
in trickling filter units compared with the OECD Confirmatory Test. Wat.
Res. 14: 753-758.
(2) Truesdale GA, Jones K, Vandyke KG (1959). Removal of synthetic deter
gents in sewage treatment processes: Trials of a new biologically attackable
material.Wat. Waste Tr. J. 7: 441-444.
(3) Baumann U, Kuhn G u Benz M. (1998) Einfache Versuchsanordnung zur
Gewinnung gewässerökologisch relevanter Daten, UWSF - Z. Umweltchem.
Ökotox. 10: 214-220.
(4) Gloyna EF, Comstock RF, Renn CE (1952). Rotary tubes as experimental
trickling filters. Sewage ind. Waste 24: 1355-1357.
(5) Kumke GW, Renn CE (1966). LAS removal across an institutional trickling
filter. JAOCS 43: 92-94.
(6) Tomlinson TG, Snaddon DHM, (1966). Biological oxidation of sewage by
films of micro-organisms. Int.J. Air Wat. Pollut. 10: 865-881.
(7) Her Majesty’s Stationery Office (1982). Methods for the examination of
waters and associated materials. Assessment of biodegradability, 1981,
London.
(8) Her Majesty’s Stationery Office (1984). Methods for the examination of
waters and associated materials. Methods for assessing the treatability of
chemicals and industrial waste waters and their toxicity to sewage treatment
processes, 1982, London.
(9) Il-Kapitolu C.4 ta’ dan l-Anness, Determinazzjoni ta’ Bijodegradabbiltà
“Faċli” A-F.
(10) ISO 14593 (1998). Water Quality-Evaluation in an aqueous medium of the
ultimate biodegradability of organic substances. Method by analysis of
released inorganic carbon in sealed vessels.
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Appendiċi 8
Figura 1
Tubi li jduru

▼C1

Glossarju:
Stampa tal-pjanta:
Stampa A/B:
Roti motriċi:
Roti mhux motriċi:
Mutur tat-trażmissjoni:
Ger tat-tnaqqis:
Flanġ intern:
Mekkaniżmu orizzontali:
Trażmissjoni b'ger koniku:
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Figura 2
Dijagramma ta’ fluss

A: Tank tal-Għalf
B: Pompa Peristaltika
C: Tubu li Jdur
D: Reċipjent għal Ġbir ta’ Effluwenti
DEFINIZZJONIJIET:
Kimika għall-ittestjar: Kull sustanza jew taħlita ttestjata billi jintuża dan ilMetodu ta’ Ttestjar.
Kimiċi: “Għandu jkun innotat li l-frażi “kimika” tintuża ġeneralment fil-ftehimiet
tal-UNCED u f’dokumenti li ġew wara biex tinkludi sustanza, prodotti, taħlitiet,
tħejjijiet, jew kull frażi oħra li tista’ tintuża f’sistemi eżistenti biex jindikaw
“kopertura”.”
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C.11.

ĦAMA ATTIVATA, TEST TAL-INIBIZZJONI RESPIRATORJA
(KARBONJU U OSSIDAZZJONI TAL-AMMONIJAKA)

INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linja gwida tat-test (TG)
209 tal-OECD (2010) Dan il-metodu ta' ttestjar jiddeskrivi metodu biex
jiddetermina l-effetti ta' sustanza kimika fuq il-mikro-organiżmi minn
ħama attivata (fil-biċċa l-kbira batterji) billi titkejjel ir-rata ta' respirazzjoni
tagħhom (karbonju u/jew ossidazzjoni tal-ammonju) f'kundizzjonijiet iddefi
niti fil-preżenza ta' konċentrazzjonijiet differenti tas-sustanza kimika tat-test.
Il-metodu ta' ttestjar huwa bbażat fuq it-test ETAD (1) (2) (Assoċjazzjoni
Ekoloġika u Tossikoloġika tal-industrija tal-Manifattura tas-Sustanżi tażŻebgħa), fuq l-OECD TG 209 preċedenti (3) u fuq l-Istandard ISO rivedut
8192 (4). L-iskop tat-test huwa li jipprovdi metodu ta' skrinjar rapidu biex
jivvaluta l-effetti tas-sustanzi kimiċi fuq il-mikro-organiżmi tal-ħama attivata
tal-istadju (aerobiku) bijoloġiku tal-impjanti tat-trattament tal-ilma mormi.
Ir-riżultati tat-test jistgħu jservu wkoll bħala indikatur ta' konċentrazzjonijiet
mhux inibitorji xierqa tas-sustanzi kimiċi tat-test li għandhom jintużaw fittestijiet tal-bijodegradabilità (perżempju Kapitoli C.4 A-F, C.9, C.10, C12 u
C.29 ta' dan l-Anness, OECD TG302C). F'dan il-każ, it-test jista' jitwettaq
bħala test tal-iskrinjar, b'mod simili għas-sejba tal-medda jew it-test tallimitu (ara l-paragrafu 39), li jikkunsidra r-respirazzjoni globali biss. Madan
kollu, din l-informazzjoni għandha titqies b'attenzjoni għal testijiet tal-bijo
degradabbiltà lesti (Kapitolu C.4 A-F u C.29 ta' dan l-Anness) għal liema lkonċentrazzjoni tal-inokulu hija sinifikament inqas minn dik użata f'dan ilmetodu ta' ttestjar. Fil-fatt, nuqqas ta' inibizzjoni f'dan it-test tar-respirazzjoni
mhux bilfors jirriżulta f'kudizzjonijiet mhux inibitorji fit-test tal-bijodegra
dabilità faċli tal-Kapitoli C.4 A-F jew C.29 ta' dan l-Anness.

2.

B'mod ġenerali, l-inibizzjoni tar-respirazzjoni tidher li ġiet applikata b'suċ
ċess minn mindu ġiet applikata l-ewwel, iżda f'xi okkażjonijiet ġew irrap
portati riżultati foloz, eż. (2) (4) (5). Kurvi ta' respirazzjoni relatati malkonċentrazzjoni xi drabi jkunu maqsumin f'żewġ fażijiet, il-plotts ta' dożarispons tgħawġu u l-valuri EC50 kienu baxxi b'mod mhux mistenni (5). Linvestigazzjonijiet urew li tali riżultati jinkisbu meta l-ħama attivata użata
fit-test tinnitrifika b'mod sinifikanti u s-sustanza kimika tat-test għandha
effett ikbar fuq l-ossidazzjoni tal-ammonju milli fuq l-ossidazzjoni eterotro
fika ġenerali. Għalhekk, dawn ir-riżultati foloz jistgħu jingħelbu billi jsir
ittestjar addizzjonali permezz ta' inibitur speċifiku tan-nitrifikazzjoni. Bilkejl tar-rati ta' teħid tal-ossiġenu fil-preżenza u n-nuqqas ta' tali inibitur,
eż. N-alliltjourea (ATU), jistgħu jiġu kkalkolati r-rati ta' teħid tal-ossiġenu
eterotrofiku u ta' nitrifikazzjoni separat totali (4) (7) (8). Għalhekk, l-effetti
inibitorji ta' sustanza kimika tat-test fuq iż-żewġ proċessi jistgħu jiġu ddeter
minati u l-valuri EC50 kemm għall-ossidazzjoni tal-karbonju organiku (etero
trofika) kif ukoll l-ossidazzjoni tal-ammonijaka (nitrifikazzjoni) jistgħu jiġu
kkalkolati bħas-soltu. Ta' min jinnota li f'xi każijiet rari, l-effett inibitorju ta'
N-alliltjourea jista' jitħassar parzjalment jew kompletament bħala riżultat talkumplessazzjoni mas-sustanzi kimiċi tat-test jew is-supplimenti tal-midjum,
eż. joni Cu++ (6). Il-joni Cu++ huma essenzjali għal Nitrosomonas, iżda
huma tossiċi f'konċentrazzjoni ogħla.

3.

Il-ħtieġa għal nitrifikazzjoni fit-trattament ajrobiku tal-ilmijiet mormija,
bħala pass meħtieġ fil-proċess ta' tneħħija tal-komposti tan-nitroġenu millilmijiet mormija b'denitrifikazzjoni għall-prodotti gassużi, saret urġenti
b'mod partikolari fil-pajjiżi Ewropej; l-UE issa stabbilixxiet limiti iktar
baxxi għall-konċentrazzjoni ta' nitroġenu fl-effluwenti trattati skarikati flilmijiet riċeventi. (1).

(1) Id-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE tal-21 ta' Mejju 1991 dwar it-trattament ta' l-ilma
urban mormi. ĠU L 135, 30.5.1991, p. 40
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4.

Għall-biċċa l-kbira tal-każijiet, il-metodu biex jiġi vvalutat l-effett fuq ilproċessi ta' ossidazzjoni tal-karbonju organiku waħdu huwa biżżejjed.
Madankollu, f'xi każijiet tkun meħtieġa eżaminazzjoni tal-effett fuq in-nitri
fikazzjoni waħedha, jew kemm fuq in-nitrifikazzjoni kif ukoll fuq l-ossidaz
zjoni tal-karbonju organiku b'mod separat, għall-interpretazzjoni tar-riżultati
u l-fehim tal-effetti.

PRINCIPJU TAL-METODU TA' TTESTJAR
5.

Ir-rati ta' respirazzjoni tal-kampjuni ta' ħama attivata mogħtija drenaġġ sinte
tiku jitkejlu f'ċellola magħluqa li fiha elettrodu tal-ossiġenu wara ħin ta'
kuntatt ta' 3 sigħat. B'kunsiderazzjoni tax-xenarju ta' espożizzjoni realistiku,
jaf ikunu xierqa żminijiet ta' kuntatt itwal. Jekk is-sustanza kimika tat-test
tiġi degradata malajr, eż. b'mod abjotiku permezz ta' idrolisi, jew hija volatili
u l-konċentrazzjoni ma tistax tinżamm b'mod adegwat, jista' jintuża perjodu
ta' espożizzjoni addizzjonali iqsar ta' eż. 30 minuta. Is-sensittività ta' kull lott
ta' ħama attivata għandha tiġi vverifikata b'sustanza kimika ta' referenza
xierqa fil-jum tal-espożizzjoni. It-test ġeneralment jintuża biex jiddetermina
l-ECx (eż. EC50) tas-sustanza kimika tat-test u/jew il-konċentrazzjoni bla
effett osservat (NOEC).

6.

L-inibizzjoni tat-teħid tal-ossiġenu minn mikro-organiżmi li jossidaw ilkarbonju organiku tista' tkun espressa b'mod separat minn dik minn
mikro-organiżmi li jossidaw l-ammonju permezz tal-kejl tar-rati ta' teħid
ta' ossiġenu fin-nuqqas u l-preżenza ta' N-alliltjourea, inibitur speċifiku
tal-ossidazzjoni tal-ammonju għan-nitrit mill-batterji nitrifikanti tal-ewwel
stadju. F'dan il-każ, il-perċentwal ta' inibizzjoni tar-rata ta' teħid ta' ossiġenu
huwa kkalkolat bi tqabbil tar-rata ta' teħid ta' ossiġenu fil-preżenza ta'
sustanza kimika tat-test bir-rata ta' teħid tal-ossiġenu medja tal-kontrolli
korrispondenti li ma fihom ebda sustanza kimika tat-test, kemm fil-preżenza
kif ukoll fin-nuqqas tal-inibitur speċifiku, N-alliltjourea.

7.

Kwalunkwe teħid ta' ossiġenu li jirriżulta minn proċessi abijotiċi jista' jiġi
skopert billi tiġi ddeterminata r-rata fit-taħlitiet tas-sustanza kimika tat-test,
il-midjum tad-drenaġġ sintetiku u l-ilma, filwaqt li titħalla barra l-ħama
attivata.

INFORMAZZJONI TAS-SUSTANZA KIMIKA TAT-TEST
8.

L-identifikazzjoni (idealment in-numru CAS), l-isem (IUPAC), il-purita, issolubbiltà fl-ilma, il-pressjoni tal-fwar, il-volatilità u l-karatteristiċi tal-adsor
biment tas-sustanza kimika tat-test għandhom ikunu magħrufa biex issir linterpretazzjoni korretta tar-riżultati. Normalment, is-sustanzi kimiki volatili
ma jistgħux jiġu ttestjati b'mod adegwat sakemm ma jittiħdux prekawzzjo
nijiet speċjali (ara l-paragrafu 21).

APPLIKABBILTÀ TAL-METODU TA' TTESTJAR
9.

Il-metodu ta' ttestjar jista' jiġi applikat għal sustanzi kimiċi li jinħallu fl-ilma,
li ma tantx jinħallu u sustanzi kimiċi volatili. Madankollu, mhux dejjem jaf
ikun possibbli li jinkisbu valuri EC50 b'sustanzi kimiċi ta' solubbiltà limitata
u riżultati validi b'sustanzi kimiċi volatili jistgħu jinkisbu biss sakemm ilbiċċa l-kbira (xi > 80 %) tas-sustanza kimika tat-test tibqa' fit-taħlita tarreazzjoni fi tmiem il-perjodu/perjodi ta' espożizzjoni. Għandha tiġi sotto
messa dejta ta' appoġġ analitika addizzjonali biex tiġi rfinata l-konċentraz
zjoni ECx meta jkun hemm xi inċertezza dwar l-istabbiltà tas-sustanza
kimika tat-test jew il-volatilità tagħha.
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SUSTANZI KIMIĊI TA' REFERENZA
10. Is-sustanzi kimiċi ta' referenza għandhom jiġu ttestjati perjodikament sabiex
jiġi żgurat li l-metodu ta' ttestjar u l-kundizzjonijiet tat-test huma affidabbli,
u biex tiġi ċċekkjata s-sensittività ta' kull lott ta' ħama attivata użata bħala
inokulu mikrobjali dakinhar tal-espożizzjoni. Is-sustanza kimika 3,5-diklo
rofenol (3,5-DCP) hija rakkomandata bħala s-sustanza kimika inibitorja ta'
referenza, peress li hija inibitur magħruf tar-respirazzjoni u tintuża f'diversi
tipi ta' test għal inibizzjoni/tossiċità (4). Jista' jintuża wkoll sulfat tar-ram (II)
pentaidrat bħala sustanza kimika ta' referenza għall-inibizzjoni tar-respiraz
zjoni totali (9). N-metilanilina tista' tintuża bħala inibitur ta' nitrifikazzjoni
ta' referenza speċifiku (4).

KRITERJI TA' VALIDITÀ U RIPRODUĊIBBILTÀ
11. Ir-rata ta' teħid tal-ossiġenu b'kontrolli inbjank (mingħajr is-sustanza kimika
tat-test jew is-sustanza kimika ta' referenza) ma għandhiex tkun inqas minn
20 mg ossiġenu għal kull gramma ħama attivata (piż xott ta' solidi sospiżi)
f'siegħa. Jekk ir-rata hija inqas, it-test għandu jiġi ripetut b'ħama attivata
maħsula jew mill-ħama minn sors ieħor. Il-koeffiċjent ta' varjazzjoni tar-rata
ta' teħid tal-ossiġenu fir-repliki ta' kontroll ma għandux ikun iktar ta' 30 % fi
tmiem it-test finali.

12. F'ring test internazzjonali tal-2004 organizzat mill-ISO (4) permezz ta' ħama
attivata derivata minn drenaġġ domestiku, instab li l-EC50 ta' 3,5-DCP hija
fil-medda ta' 2 mg/l sa 25 mg/l għar-respirazzjoni totali, 5 mg/l sa 40 mg/l
għal respirazzjoni eterotropika u 0,1 mg/l sa 10 mg/l għal respirazzjoni ta'
nitrifikazzjoni. Jekk l-EC50 ta' 3,5-DCP ma taqax fil-medda mistennija, ittest għandu jiġi ripetut b'ħama attivata minn sors ieħor. L-EC50 ta' sulfat tarram (II) pentaidrat għandha taqa' fil-medda ta' 53-155 mg/l għar-respiraz
zjoni totali (9).

DESKRIZZJONI TAL-METODU TA' TTESTJAR
Reċipjenti u apparat tal-ittestjar
13. Għandu jintuża t-tagħmir tal-laboratorju tas-soltu u dawn li ġejjin:

(a) Reċipjenti tat-test — pereżempju, bekkijiet ta' 1 000 ml biex ikun fihom
500 ml taħlita ta' reazzjoni (ara 5 f'Fig.1);

(b) Ċelloli u aċċessorji għall-kejl ta' konċentrazzjoni ta' ossiġenu dissolt;
elettrodu tal-ossiġenu xieraq; ċellola magħluqa biex tinkludi l-kampjun
mingħajr ebda spazju vojt fuqani u reġistratur (eż. 7, 8, 9 f'Fig.1 talAppendiċi 2); inkella, jista' jintuża flixkun BOD bi sleeve adaptor xieraq
għall-issiġillar tal-elettrodu tal-ossiġenu mal-għonq tal-flixkun (ara Fig.
2 tal-Appendiċi 3). Biex jiġi evitat it-telf ta' likwidu spostat mal-inserz
joni tal-elettrodu tal-ossiġenu, huwa rakkomandat li l-ewwel jiddaħħal
lembut jew tubu tal-ħġieġ mis-sleeve, jew li jintużaw reċipjenti b'rim
mijiet flared-out. Fiż-żewġ każijiet għandu jintuża ħawwad manjetiku
jew metodu ta' tħawwid alternattiv, eż. sonda awtomatika ta' taħwid;

(c) Ħawwada manjetiċi u segwituri, mgħottijin b'materjali inerti, għall-użu
f'kompartiment tal-kejl u/jew fir-reċipjenti tat-test;

(d) Apparat ta' arjazzjoni: jekk ikun meħtieġ, għandha tingħadda arja
kumpressa permezz ta' filtru xieraq biex jitneħħa t-trab u ż-żejt u
permezz ta' fliexken tal-ħasil li fihom l-ilma biex tiġi umidifikata
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l-arja. Il-kontenuti tar-reċipjenti għandhom jiġu arjati b'pipetti talPasteur, jew apparat ta' arjazzjoni ieħor, li ma jassorbix sustanzi kimiċi.
Ħawwad orbitali mħaddem f'veloċitajiet orbitanti bejn 150 u 250 rpm bi
flasks pereżempju, b'kapaċità ta' 2 000 ml, jistgħu jintużaw biex jisso
disfaw id-domanda ta' ossiġenu għall-ħama u jingħelbu d-diffikultajiet
bis-sustanzi kimiċi li jipproduċu ragħwa eċċessiva, huma volatili u għal
hekk jintilfu, jew huma diffiċli biex tferrixhom meta jiġu arjati bi spar
ging tal-arja. Is-sistema tat-test hija ġeneralment ta' bekkijiet arjati
kontinwament u sekwenzjalment stabbiliti (eż. f'intervalli ta' madwar
10 — 15-il minuta), imbagħad analizzati b'mod sekwenzali. Tista'
tintuża wkoll strumentazzjoni vvalidata li tippermetti l-arjazzjoni simul
tanja u l-kejl tar-rata ta' konsum tal-ossiġenu fit-taħlitiet;

(e) miter tal-pH;

(f) Iċċentrifuga, ċentrifuga ġenerali ta' fuq il-bank għal ħama b'kapaċità ta'
10 000 m/s2.

Reaġenti
14. Għandhom jintużaw biss reaġenti bi grad analitiku l-ħin kollu.

Ilma
15. Għandu jintuża ilma distillat jew dejonizzat, li fih inqas minn 1 mg/l DOC,
ħlief meta jkun speċifikat ilma tal-vit mingħajr klorin.

Għalf minn drenaġġ sintetiku
16. Il-midjum għandu jitħejja biex ikun fih il-kostitwenti li ġejjin fl-ammonti
ddikjarati:

— pepton

16 g

— estratt tal-laħam (jew estratt tal-ħxejjex paragunabbli)

11 g

— urea

3 g

— klorur tas-sodju (NaCl)

0,7 g

— diidrat tal-klorur tal-kalċju (CaC12, 2H2O)

0,4 g

— eptaidrat tas-sulfat tal-magneżju, (MgSO4, 7H2O)

0,2 g

— anhydrous potassium monohydrogen phosphate (K2HPO4)

2,8g

— ilma distillat jew dejonizzat sa litru

17. Il-pH ta' din is-soluzzjoni għandu jkun ta' 7,5 ± 0,5. Jekk il-midjum imħejji
ma jintużax mill-ewwel, dan għandu jinħażen fid-dlam f'0 °C sa 4 °C, għal
mhux iktar minn ġimgħa jew f'kundizzjonijiet, li ma jibdlux il-kompożiz
zjoni tiegħu. Ta' min jinnota li dan id-drenaġġ sintetiku huwa konċentrat ta'
100 darba ta' dak deskritt fir-Rapport Tekniku tal-OECD “Metodu propost
għad-determinazzjoni tal-bijodegradabbiltà tas-surfetanti użati fid-deterġenti
sintentiċi” 11 ta' Ġunju 1976, b'żieda ta' fosfat tal-idroġenu tad-dipotassju
wkoll.
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18. Inkella, il-komponenti tal-midjum jistgħu jiġi sterilizzati individwalment
qabel il-ħżin, jew il-pepton u l-estratt tal-laħam jistgħu jiżdiedu ftit qabel
ma jsir it-test. Qabel l-użu, il-midjum għandu jitħallat sew u l-pH aġġustat
jekk ikun meħtieġ għal pH 7,5 ± 0,5.

Sustanza kimika tat-test
19. Għandha tiġi ppreparata soluzzjoni ewlenija għal sustanzi tat-test li jinħallu
fl-ilma mill-ewwel sas-solubbiltà massima tal-ilma biss (preċipitazzjonijiet
mhumiex aċċettabbli). Sustanzi li ma tantx jinħallu fl-ilma, it-taħlitiet b'kom
ponenti ta' solubbiltà fl-ilma differenti u s-sustanzi adsorbivi għandhom jiġu
pponderati direttament fir-reċipjenti tat-test. F'dawn il-każijiet, l-użu ta'
soluzzjonijiet ewlenin jaf ikun alternattiva jekk il-konċentrazzjonijiet
maħlula tas-sustanzi kimiċi tat-test huma analitikament determinati fir-reċip
jenti tat-test (qabel tiżdied ħama attivata). Jekk jiġu ppreparati frazzjonijiet
akkomodati bl-ilma (WAFs), hija essenzjali wkoll determinazzjoni analitika
tal-konċentrazzjonijiet maħlula tas-sustanzi kimiċi tat-test fir-reċipjenti tattest. Għandu jiġi evitat l-użu ta' solventi organiċi, aġenti dispersivi/emulsi
fikanti biex tittejjeb is-solubbiltà. Ultrasonikazzjoni tas-soluzzjonijiet
ewlenin u sospensjonijiet ta' qabel it-taħlit, eż. ta' matul il-lejl, huwa
possibbli meta jkun hemm informazzjoni adegwata disponibbli dwar l-istab
bilità tas-sustanza kimika tat-test f'tali kundizzjonijiet.

20. Is-sustanza kimika tat-test tista' taffettwa ħażin il-pH fi ħdan is-sistema talittestjar. Il-pH tat-taħlitiet ittrattati bis-sustanza kimika tat-test għandu jiġi
ddeterminat qabel il-konfigurazzjoni tat-test, fi prova preliminari, biex jiġi
aċċertat jekk ikunx meħtieġ aġġustament tal-pH qabel it-test ewlieni u anki
dakinhar tat-test ewlieni. Soluzzjonijiet/sospensjonijiet tas-sustanza kimika
tat-test fl-ilma għandhom jiġu newtralizzati qabel iż-żieda tal-inokulu, jekk
ikun meħtieġ. Madankollu, peress li n-newtralizzazzjoni tista' tibdel il-propr
jetajiet kimiċi tas-sustanza kimika, jista' jsir iktar ittestjar, skont il-finijiet talistudju, biex jiġi vvalutat l-effett tas-sustanza kimika tat-test fuq il-ħama
mingħajr l-aġġustament tal-pH.

21. L-effetti tossiċi tas-sustanzi kimiċi volatili, speċjalment fit-testijiet li fihom larja tgħaddi effervexxentement mis-sistema, jistgħu jirriżultaw f'livelli ta'
effett varjabbli minħabba t-telf tas-sustanza matul il-perjodu ta' espożizzjoni.
Għandha tiġi eżerċitata kawtela b'tali sustanzi billi ssir analiżi speċifika
għas-sustanza tat-taħlitiet ta' kontroll li fihom is-sustanza u jiġi mmodifikat
ir-reġim ta' arjazzjoni.

Sustanza kimika ta' referenza
22. Jekk 3,5-diklorofenol jintuża bħala sustanza kimika ta' referenza, għandha
tiġi ppreparata soluzzjoni ta' 1,00 g ta' 3,5-diklorofenol f'1 000 ml ilma (15).
Għandu jintuża ilma sħun u/jew ultrasonifikazzjoni biex jiġi aċċellerat ixxoljiment u biex is-soluzzjoni tilħaq il-volum meta titkessaħ għat-tempera
tura tal-kamra. Madankollu, għandu jiġi żgurat li s-sustanza kimika ta' refe
renza ma tinbidilx strutturalment. Il-pH tas-soluzzjoni għandu jiġi ċċekkjat u
aġġustat, jekk ikun meħtieġ, b'NaOH jew H2SO4 sa pH 7 — 8.

23. Jekk jintuża sulfat tar-ram(II)pentaidrat bħala sustanza kimika ta' referenza,
jintużaw konċentrazzjonijiet ta' 58 mg/l, 100 mg/l u 180 mg/l (fattur ta' 1,8).
Is-sustanza tiġi ponderata dirrettament fir-reċipjenti tat-test (29 — 50 — 90
mg għal volum totali ta' 500 ml). Imbagħad tinħall b'234 ml ta' ilma tal-vit
awtoklavat. Is-sulfat tar-ram(II)pentaidrat jinħall faċilment. Meta jinbeda ttest, jiżdiedu 16-il ml drenaġġ sintetiku u 250 ml ħama miżjuda.
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Inibitur speċifiku tan-nitrifikazzjoni
24. Għandha tiġi ppreparata soluzzjoni ewlenija ta' 2,32 g/l N-alliltjourea
(ATU). Iż-żieda ta' 2,5 ml ta' din is-soluzzjoni ewlenija ma' taħlita ta' inku
bazzjoni ta' volum finali ta' riżultati ta' 500 ml f'konċentrazzjoni finali ta'
11,6 mg ATU/l (10– 4mol/l) li hija magħrufa bħala suffiċjenti (4) biex
tikkawża inibizzjoni ta' 100 % f'ħama attivata nitrifikanti li fiha 1,5 g/l solidi
sospiżi.

Kontroll abjotiku
25. F'ċerti kundizzjonijiet rari, sustanza kimika tat-test bi proprjetajiet riduċenti
qawwija jistgħu jikkawżaw konsum ta' ossiġenu abjotiku li jista' jitkejjel.
F'tali każijiet, huma meħtieġa kontrolli abjotiċi biex issir diskriminazzjoni
bejn it-teħid ta' ossiġenu abjotiku mis-sustanza kimika tat-test u r-respiraz
zjoni mikrobjali. Jistgħu jiġu ppreparati kontrolli abjotiċi billi l-inokulu
jitħalla barra mit-taħlitiet tat-test. B'mod simili, kontrolli abjotiċi mingħajr
inokulu jistgħu jiġu inklużi meta jitwettqu miżuri analitiċi biex tiġi ddeter
minata l-konċentrazzjoni milħuqa matul il-fażi ta' espożizzjoni tal-ittestjar,
eż. meta jintużaw soluzzjonijiet ewlenin ta' sustanzi kimiċi li ma tantx
jinħallu fl-ilma b'komponenti b'solubbiltà fl-ilma differenti. F'każijiet speċi
fiċi, jaf ikun meħtieġ li jitħejja kontroll abjotiku b'inokulu sterilizzat (eż. blawtoklavazzjoni jew iż-żieda ta' tossikanti sterilizzati). Xi sustanzi kimiċi
jafu jipproduċu jew jikkunsmaw ossiġenu biss jekk l-erja tal-wiċċ hija kbira
biżżejjed għal reazzjoni, anki jekk normalment iridu temperatura jew press
joni ferm ogħla biex jagħmlu hekk. F'dan ir-rigward, għandha tingħata
attenzjoni speċjali lis-sustanzi perossidiċi. Inokulu sterilizzat jipprovdi erja
tal-wiċċ kbira.

Inokulu
26. Għal użu ġenerali, għandha tinġabar ħama attivata mill-ħruġ tat-tank ta'
arjazzjoni, jew qrib il-ħruġ mit-tank, ta' impjant ta' trattament tal-ilma
mormi operat sew li jirċievi fil-biċċa l-kbira drenaġġ domestiku. Skont ilfini tat-test, tipi jew sorsi oħra adegwata ta' ħama attivata, eż. ħama mkabbra
fil-laboratorju, tista' tintuża f'konċentrazzjonijiet ta' solidi sospiżi xierqa ta' 2
g/l sa 4 g/l. Madankollu, il-ħama minn impjanti ta' trattament differenti
x'aktarx li tesebixxi karatteristiċi u sensittivitajiet differenti.

27. Il-ħama tista' tintuża kif miġbura iżda l-frak oħxon għandu jitneħħa billi
jitħalla joqgħod għal perjodu qasir, eż. 5 sa 15-il minuta, u bid-dekantaz
zjoni tas-saff ta' fuq ta' solidi rqaq jew billi jingħadda minn passatur (eż.
malja ta' 1 mm2). Inkella, il-ħama tista' tiġi omoġenizzata f'mikser għal
madwar 15-il sekonda jew iktar, iżda hija meħtieġa kawtela fir-rigward
tal-forzi laterali u l-bidla fit-temperatura li tista' sseħħ għal perjodi twal ta'
taħlit.

28. Ħafna drabi huwa meħtieġ il-ħasil tal-ħamrija, eż. jekk ir-rata ta' respiraz
zjoni endoġena tkun baxxa. Il-ħama għandha l-ewwel tiġi ċentrifugata għal
perjodu biex jiġi prodott supernatant u gerbub ta' solidi tad-drenaġġ, eż. 10
minuti f'madwar 10 000 m/s2. Il-likwidu supernatanti għandu jintrema' u lħama għandha tiġi sospiża mill-ġdid f'ilma tal-vit mingħajr kloru, billi
titħawwad, u l-ilma tal-ħasil imbagħad għandu jitneħħa b'ċentrifugazzjoni
mill-ġdid u billi jerġa' jitneħħa. Il-proċess tal-ħasil u ċ-ċentrifugazzjoni
għandu jiġi ripetut, jekk ikun meħtieġ. Il-massa xotta ta' volum magħruf
ta' ħama sospiża mill-ġdid għandha tiġi ddeterminata u l-ħama tiġi kkon
ċentrata billi jitneħħa l-likur jew tiġi dilwita iktar f'ilma tal-vit mingħajr
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kloru biex jinkisbu l-konċentrazzjonijiet ta' solidi tal-ħama meħtieġa ta' 3 g/l.
Il-ħama attivata għandha tiġi arjata kontinwament (eż. 2 l/minuta) fit-tempe
ratura tal-ittestjar u, fejn ikun possibbli tintuża fil-jum tal-ġbir. Jekk dan ma
jkunx possibbli, il-ħama kuljum għandha tingħata drenaġġ sintetiku (50 ml
ħama attivata mdaħħla/l ta' drenaġġ sintetiku) għal jumejn oħra. Imbagħad
il-ħama tintuża għat-test u r-riżultati jiġu aċċettati bħala validi, sakemm ma
tkun seħħet ebda bidla sinifikanti fl-attività tagħha, ivvalutata mir-rata ta'
respirazzjoni eterotropika u ta' nitrifikazzjoni endoġena.

29. Jistgħu jinqalgħu diffikultajiet jekk ikun hemm ragħwa matul l-inkubazzjoni
sal-punt li r-ragħwa u s-solidi tal-ħama li jinġarru magħha, jinħarġu mirreċipjenti tal-arjazzjoni. Xi drabi, ir-ragħwa tista' sempliċement tirriżulta
mill-preżenta tad-drenaġġ sintetiku, iżda wieħed għandu jantiċipa l-formaz
zjoni rar-ragħwa jekk is-sustanza kimika tat-test hija, jew fiha, aġent tens
joattiv. Telf ta' solidi tal-ħama mit-taħlitiet tal-ittestjar sejjer jirriżulta f'rati ta'
respirazzjoni artifiċjalment inqas li bi żball jistgħu jiġu interpretati bħala
riżultat tal-inibizzjoni. Barra minn hekk, l-arjazzjoni ta' soluzzjoni ta'
aġent tensjoattiv tikkonċentra l-aġent tensjoattiv fis-saff tar-ragħwa; telf
tar-ragħwa mis-sistema tal-ittestjar sejjer ibaxxi l-konċentrazzjonijiet talespożizzjoni. Ir-ragħwa tista' sempliċement tiġi kkontrollata b'metodi mekka
niċi sempliċi (eż. billi xi drabi titħawwad manwalment permezz ta' virga talħġieġ) jew biż-żieda ta' aġent kontra r-ragħwa b'emulsjoni tas-siliċju
mingħajr aġenti tensjoattivi u/jew bl-użu tal-metodu ta' arjazzjoni tattħawwid tal-flask. Jekk il-problema hija assoċjata mal-preżenza tad-drenaġġ
sintetiku, il-kompożizzjoni tad-drenaġġ għandha tiġi mmodifikata billi jiġi
inkluż reaġent kontra r-ragħwa b'rata ta' eż. 50 μl/l. Jekk ir-ragħwa hija
kkawżata mis-sustanza kimika tat-test, il-kwantità meħtieġa għat-tnaqqis
għandha tiġi ddeterminata fil-konċentrazzjoni tat-test massima, u mbagħad
ir-reċipjenti ta' arjazzjoni individwali kollha għandhom jiġu ttrattati bl-istess
mod (inkluż dawk, eż. kontrolli inbjanki u r-reċipjenti ta' referenza fejn ma
jkunx hemm ragħwa). Jekk jintużaw aġenti kontra r-ragħwa, ma għandu
jkun hemm ebda interazzjoni mal-inokulu u/jew is-sustanza kimika tat-test.

PROĊEDURA TAT-TEST
30. L-inibizzjoni ta' tliet drabi differenti ta' teħid ta' ossiġenu tista' tkun deter
minata, totali, eterotropatika biss u dan minħabba n-nitrifikazzjoni. Normal
ment, il-kejl tal-inibizzjoni tat-teħid tal-ossiġenu totali għandu jkun adegwat.
L-effetti fuq it-teħid tal-ossiġenu eterotropatiku mill-ossidazzjoni talkarbonju organiku, u minħabba l-ossidazzjoni tal-ammonijaka huma
meħtieġa meta jkun hemm rekwiżit speċifiku għal tali żewġ punti ta'
tmiem separati għal sustanza kimika partikolari jew (b'mod fakultattiv)
biex jiġu spjegati kurvi ta' doża-rispons atipiċi mill-inibizzjoni tat-teħid totali
tal-ossiġenu.

Kundizzjonijiet tat-test
31. It-test għandu jitwettaq f'temperatura fi ħdan il-medda ta' 20 ± 2 °C.

Taħlitiet tat-test
32. Għandhom jiġu ppreparati t-taħtliet tal-ittestjar (FT bħal fit-Tabella 1) li
fihom l-ilma, għalf tad-drenaġġ sintetiku u s-sustanza kimika tat-test biex
jinkisbu konċentrazzjonijiet nominali differenti tas-sustanza kimika tat-test
(Ara t-Tabella 1 għal eżempji tal-volumi tal-kostitwenti). Il-pH għandu jiġi
aġġustat għal 7,5 ± 0,5, jekk ikun meħtieġ, it-taħlitiet għandhom jitħalltu blilma u l-inokulu miżjud biex jinkisbu volumi finali ugwali fir-reċipjenti u
biex tinbeda l-arjazzjoni.

Taħlitiet ta' referenza
33. It-taħlitiet (FR) għandhom jiġu ppreparati bis-sustanza kimika ta' referenza,
eż. 3,5-diklorofenol, minflok is-sustanza kimika tat-test bl-istess mod bħattaħlitiet tal-ittestjar.
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Kontrolli inbjank
34. Fil-bidu (FB) u fi tmiem il-perjodu ta' espożizzjoni fit-testijiet li fihom ilbekkijiet jiġu kkonfigurati sekwenzjalment f'intervalli għandhom jiġu ppre
parati kontrolli inbjanki (FB). Fit-testijiet imwettqa permezz ta' tagħmir li
jippermetti li jsiru kejliet simultanji tal-konsum tal-ossiġenu, għandhom talinqas jiġu inklużi żewġ kontrolli inbjanki f'kull lott ta' analiżi simultanja. Ilkontrolli inbjank li fihom volum ugwali ta' ħama attivata u midjum sintetiku
iżda mhux sustanza kimika tat-test jew ta' referenza. Dawn għandhom
jitħalltu mal-ilma sal-istess volum bħat-taħlitiet tat-test u ta' referenza.

Kontroll abjotiku
35. Jekk ikun meħtieġ, pereżempju jekk sustanza kimika tat-test hija magħrufa
jew suspettata li għandha proprjetajiet riduċenti qawwija, għandha tiġi ppre
pata taħlita FA biex jitkejjel il-konsum tal-ossiġenu abjotiku. It-taħlita
għandu jkollha l-istess ammonti ta' sustanza kimika tat-test, għalf taddrenaġġ sintetiku u l-istess volum bħat-taħlitiet tat-test, iżda ebda ħama
attivata.

Proċedura u kejliet ġenerali
36. It-taħlitiet tat-test, it-taħlitiet ta' referenza u l-kontrolli inbjank u abijotiċi
huma inkubati fit-temperatura tal-ittestjar f'kundizzjonijiet ta' arjazzjoni sfur
zata (0,5 sa 1 l/min) biex il-konċentrazzjoni tal-ossiġenu maħlul tinżamm 'il
fuq minn 60 % — 70 % saturazzjoni u biex il-frak tal-ħama jinżamm f'sos
pensjoni. Huwa meħtieġ ukoll li l-kulturi jitħawdu biex il-frak tal-ħama
jinżamm f'sospensjoni. L-inkubazzjoni hija kkunsidrata mibdija mal-kuntatt
inizjali tal-inokulu tal-ħama attivata ma' kosistwenti oħra tat-taħlita finali. Fi
tmiem l-inkubazzjoni, wara l-ħinijiet ta' espożizzjoni speċifikati li s-soltu
jkunu ta' 3 sigħat, il-kampjuni jiġu rtirati biex titkejjel ir-rata ta' tnaqqis
tal-konċentrazzjoni ta' ossiġenu dissolt fiċ-ċellola ddisinjata għal dan ilgħan (Fig.2 tal-Appendiċi 3) jew fi flixkun BOD mimli kollu. Il-mod li
bih jinbdew l-inkubazzjonijiet jiddependi fuq il-kapaċità tat-tagħmir użat
biex ikejjel ir-rati ta' konsum tal-ossiġenu. Pereżempju, jekk jinkludi
sonda tal-ossiġenu waħda, il-kejliet isiru b'mod individwali. F'dan il-każ,
id-diversi taħlitiet meħtieġa għat-test fid-drenaġġ sintetiku għandhom jiġu
ppreparati iżda l-inokulu għandu jinżamm, u l-porzjonijiet meħtieġa ta' ħama
għandhom jiżdiedu ma' kull reċipjent tas-serje. Kull inkubazzjoni għandha
tinbeda sussegwentement, f'intervalli konvenjentement puntwali ta' eż. 10 sa
15-il minuta. Inkella, is-sistema ta' kejl tista' tinkludi diversi sondi li jiffa
ċilitaw kejliet multiplu simultanji; f'dan il-każ, l-inokulu jista' jiżdied flistess ħin ma' gruppi ta' reċipjenti xierqa.

37. Il-konċentrazzjoni tal-ħama attivata fit-taħlitiet tal-ittestjar, ta' referenza u
inbjank kollha (iżda mhux ta' kontroll abijotiku) hija nominalment 1,5 g/l
ta' solidi suspiżi. Il-konsum ta' ossiġenu għandu jitkejjel wara 3 sigħat ta'
espożizzjoni. Għandhom isiru kejliet addizzjonali tal-espożizzjoni ta' 30
minuta kif xieraq u kif deskritt preċedentement fil-paragrafu 5.

Potenzjal ta' nitrifikazzjoni tal-ħama
38. Sabiex jiġi deċiż jekk il-ħama tinitrifikax u, jekk iva, b'liema rata, għandhom
jiġu ppreparati taħlitiet (FB) bħal fit-taħlitiet ta' kontroll inbjank u ta'
“kontroll” addizzjonali (FN) li iżda fihom ukoll N-alliltjourea f'11,6 mg/l.
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It-taħlitiet għandhom jiġu arjati u inkubati f'20° ± 2 °C għal 3 sigħat. Imba
għad għandhom jitkejlu r-rata ta' teħid tal-ossiġenu u għandha tiġi kkalkolata
r-rata ta' teħid tal-ossiġenu minħabba n-nitrifikazzjoni.
Disinji tat-test
Test tas-sejba tal-medda
39. Meta jkun meħtieġ jintuża test preliminari, biex tiġi stmata l-medda ta'
konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test meħtieġa f'test finali għaddeterminazzjoni tal-inibizzjoni tal-konsum tal-ossiġenu. Inkella, in-nuqqas ta'
inibizzjoni tal-konsum tal-ossiġenu mis-sustanza kimika tat-test f'test preli
minarji jista' juri li test finali mhuwiex meħtieġ, iżda għandhom jiġu inklużi
triplikati fl-ogħla konċentrazzjoni ttestjata tat-test preliminari (ġeneralment
1 000 mg/l, iżda li jiddependu fuq ir-rekwiżit tad-dejta).

Tabella 1
Eżempji ta' taħlitiet għat-test preliminari

Reaġent

Konċentrazzjoni Oriġinali

Soluzzjoni ewlenija tas-sustanza kimika tattest

10 g/l

Soluzzjoni ewlenija tal-midjum sintetiku

Ara l-paragrafu 16

Sospensjoni ewlenija tal-ħama attivata

3 g/l solidi suspiżi
Dożaġġ f'reċipjenti tat-test (a)

Komponenti tat-taħlita
FT1

FT2

FT3-5

FB1-2

FA

Soluzzjoni ewlenija tas-sustanza kimika tattest (ml)
(paragrafi 19 sa 21)

0,5

5

50

0

50

Soluzzjoni ewlenija tal-għalf ta' drenaġġ
sintetiku (ml)
(paragrafu 16)

16

16

16

16

16

Sospensjoni ta' ħama attivata (ml)
(paragrafi 26 sa 29)

250

250

250

250

250

233,5

229

184

234

434

500

500

500

500

500

10

100

1 000

0

1 000

1 500

1 500

1 500

1 500

0

Ilma
(paragrafu 15)
Volum totali tat-taħlitiet (ml)
Konċentrazzjonijiet fit-taħlita

Sospensjoni tal-ittestjar (mg/l)
Ħama attivata
(solidi sospiżi) (mg/l)

(a) L-istess proċedura għandha tiġi segwita għas-sustanza kimika ta' referenza, biex jiġu kkalkolati flasks FR1-3

40. It-test għandu jitwettaq tal-inqas permezz ta' tliet konċentrazzjonijiet tassustanza kimika tat-test, pereżempju, 10 mg/l, 100 mg/l u 1 000 mg/l b'kon
troll inbjank u, jekk ikun hemm bżonn, tal-inqas tliet kontrolli abjotiċi blogħla konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test (ara bħala eżempju
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t-Tabella 1). Idealment l-inqas konċentrazzjoni ma għandu jkollha l-ebda
effett fuq il-konsum tal-ossiġenu. Għandhom jiġu kkalkolati r-rati ta' teħid
ta' ossiġenu u r-rata ta' nitrifikazzjoni, jekk ikunu rilevanti; imbagħad
għandu jiġi kkalkolat il-perċentwal ta' inibizzjoni. Skont l-iskop tat-test,
huwa possibbli wkoll li sempliċement tiġi ddeterminata t-tossiċità ta'
konċentrazzjoni limitu, pereżemju 1 000 mg/l. Jekk ma jseħħ ebda effett
tossiku statistikament sinifikanti f'din il-konċentrazzjoni, mhuwiex meħtieġ
ittestjar ulterjuri f'konċentrazzjonijiet ogħla jew inqas. Għandu jiġi nnotat li
sustanzi li ma tantx jinħallu fl-ilma, taħlitiet b'komponenti ta' solubbiltà flilma differenti u s-sustanzi adsorbivi għandhom jiġu ponderati direttament
fir-reċipjenti tat-test. F'dan il-każ, il-volum riservat għas-soluzzjoni ewlenija
tas-sustanza tat-test għandu jiġi sostitwit b'ilma tat-taħlit.

Test finali
Inibizzjoni tat-teħid totali tal-ossiġenu
41. It-test għandu jitwettaq permezz ta' medda ta' konċentrazzjoni mnaqqsa mittest preliminari. Sabiex jinkisbu kemm l-NOEC kif ukoll l-ECx (eż. l-EC50),
fil-biċċa l-kbira tad-drabi huma rakkomandati sitt kontrolli u ħames konċen
trazzjonijiet ta' trattament f'serje ġeometrika b'ħames repliki. Il-kontroll abjo
tiku ma għandux bżonn jiġi ripetut jekk ma kien hemm ebda teħid talossiġenu fit-test preliminari, iżda jekk iseħħ teħid sinifikanti, għandhom
jiġu inklużi kontrolli abijotiċi għal kull konċentrazzjoni tas-sustanza kimika
tat-test. Is-sensittività tal-ħama għandha tiġi vverifikata permezz tas-sustanza
kimika ta' referenza 3,5-diklorofenol. Is-sensittività tal-ħama għandha tiġi
vverifikata għal kull serje ta' testijiet, peress li s-sensittività hija magħrufa
li tvarja. Fil-każijiet kollha, il-kampjuni huma rtirati mir-reċipjenti tat-test
wara 3 sigħat, u 30 minuta addizzjonali jekk ikun meħtieġ, għall-kejl tar-rata
ta' teħid tal-ossiġenu fiċ-ċellola tal-elettrodi tal-ossiġenu. Mid-dejta miġbura,
jiġu kkalkolati r-rati ta' respirazzjoni speċifiċi tat-taħlitiet ta' kontroll u talittestjar; imbagħad il-perċentwal tal-inibizzjoni jiġi kkalkolat mill-ekwaz
zjoni 7, hawn taħt.

Distinzjoni bejn inibizzjoni ta' respirazzjoni etero
tropika u nitrifikazzjoni
42. L-użu ta' inibitur ta' nitrifikazzjoni speċifku, ATU, jippermetti l-valutazzjoni
diretta tal-effetti inibitorji tas-sustanzi kimiċi tat-test fuq l-ossidazzjoni etero
tropika, u billi titnaqqas ir-rata ta' teħid tal-ossiġenu fil-preżenza tal-ATU
mir-rata ta' teħid totali (l-ebda ATU preżenti), jistgħu jiġu kkalkolati l-effetti
fuq ir-rata ta' nitrifikazzjoni. Għandhom jiġu ppreparati żewġ settijiet ta'
taħlitiet ta' reazzjoni skont id-disinji tal-ittestjar għall-ECx jew l-NOEC desk
ritti fil-paragrafu 41, iżda barra minn hekk, l-ATU għandu jiżdied ma' kull
taħlita ta' sett wieħed fil-konċentrazzjoni finali ta' 11,6 mg/l, li ntweriet li
tinibixxi kompletament in-nitrifikazzjoni fil-ħama b'konċentrazzjonijiet ta'
solidi sospiżi sa 3 000 mg/l (4). Ir-rati ta' teħid ta' ossiġenu għandhom
jitkejlu wara l-perjodu ta' espożizzjoni; dawn il-valuri diretti jirrappreżentaw
ir-respirazzjoni eterotropika biss, u d-differenzi bejn dawn ir-rati ta' respiraz
zjoni u dawk totali korrispondenti jirrappreżentaw in-nitrifikazzjoni. Imba
għad jiġu kkalkolati d-diversi gradi ta' inibizzjoni.

Kejl
43. Wara l-perjodu/perjodi ta' espożizzjoni, għandu jiġi ttrasferit kampjun millewwel reċipjent ta' arjazzjoni lejn iċ-ċellola tal-elettrodi tal-ossiġenu (Fig. 1
tal-Appendiċi 2) u l-konċentrazzjoni tal-ossiġenu maħlula għandha titkejjel
minnufih. Jekk tkun disponibbli sistema tal-elettrodi multipla, allura l-kejliet
jistgħu jsiru b'mod simultanju. It-taħwid (permezz ta' kalamita mgħottija)
huwa essenzjali fl-istess rata bħal meta l-elettrodu jiġi kkalibrat biex jiżgura
li s-sonda tirrispondi b'dewmien minimu għall-konċentrazzjonijiet tal-ossi
ġenu li jinbidlu, u biex ikun jista' jitkejjel l-ossiġenu regolari u riproduċibbli

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1230
▼M6
fir-reċipjent tal-kejl. Ġeneralment, is-sistema tas-sonda li titħawwad awto
matikament ta' xi elettrodi tal-ossiġenu hija adegwata. Iċ-ċellola għandha
titlaħlaħ bl-ilma bejn kull kejl. Inkella, il-kampjun jista' jintuża biex jimla
flixkun BOD (Fig. 2 tal-Appendiċi 3) mgħammar b'ħawwad manjetiku.
Imbagħad għandha tiddaħħal sonda tal-ossiġenu bi sleeve adaptor fl-għonq
tal-flixkun u l-ħawwad manjetiku għandu jiġi attivat. Fiż-żewġ każijiet, ilkonċentrazzjoni ta' ossiġenu dissolt għandha titkejjel b'mod kontinwu u
rreġistrata għal perjodu, ġeneralment 5 sa 10 minuti jew sakemm il-konċen
trazzjoni taqa' taħt iż-2 mg/l. L-elettrodu għandu jitneħħa, it-taħlita terġa'
titpoġġa fir-reċipjent tal-arjazzjoni u għandhom jitkomplew l-arjazzjoni u ttaħwid, jekk ikun meħtieġ kejl wara perjodi ta' espożizzjoni twal.

Verifika tal-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test
44. Għal xi finijiet, jaf ikun meħtieġ li titkejjel il-konċentrazzjoni tas-sustanza
kimika tat-test fir-reċipjenti tat-test. Wieħed għandu jinnota li jekk jintużaw
soluzzjonijiet ewlenin ta':

— sustanzi li ma tantx jinħallu fl-ilma,

— taħlitiet b'komponenti b'solubbiltà fl-ilma differenti, jew

— sustanzi b'solubbiltà fl-ilma tajba, iżda fejn il-konċentrazzjoni tas-soluz
zjoni ewlenija tqarreb is-solubbiltà fl-ilma massima,

jintuża, il-parti maħlula hija magħrufa, u l-konċentrazzjoni reali tas-sustanza
kimika tat-test li hija ttrasferita fir-reċipjenti tat-test mhijiex magħrufa.
Sabiex tiġi kkaratterizzata l-espożizzjoni, hija meħtieġa stima analitika talkonċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test fir-reċipjenti tat-test. Biex
jiġu simplifikati l-kwistjonijiet, għandha ssir stima analitika qabel iż-żieda
tal-inokulu. Minħabba l-fatt li l-frazzjonijiet maħlula biss sejrin jiġu ttrasfe
riti fir-reċipjenti tat-test, il-konċentrazzjonijiet imkejla jistgħu jkunu baxxi
ħafna.

45. Sabiex tiġi evitata analitika li tieħu l-ħin u li tiswa ħafna flus, huwa rakko
mandat li s-sustanza kimika tat-test tiġi sempliċement ppeżata fir-reċipjenti
tat-test u li ssir referenza għall-konċentrazzjoni nominali ponderata inizjali
għal kalkoli sussegwenti. Mhijiex meħtieġa distinzjoni bejn frazzjonijiet
maħlula, mhux maħlula jew adsorbiti tas-sustanza kimika tat-test peress li
dawn il-frazzjonijiet kollha jidhru f'kundizzjonijiet reali f'impjant ta' tratta
ment tal-ilma mormi bl-istess mod, u dawn il-frazzjonijiet jista' jvarjaw
skont il-kompożizzjoni tad-drenaġġ. L-għan tal-metodu ta' ttestjar huwa li
jagħti stima realistika tal-konċentrazzjoni inibitorja u mhuwiex xieraq biex
jinvestiga fid-dettall liema frazzjonijiet jagħmlu kontribuzzjoni għall-inibiz
zjoni tal-organiżmi tal-ħama attivata. Fl-aħħar nett, is-sustanzi adsorbivi
għandhom jintiżnu direttament ukoll fir-reċipjenti tat-test; u r-reċipjenti
għandhom jiġu silanizzati biex jitnaqqas it-telf permezz ta' adsorbiment.

DEJTA U RAPPORTAR
Kalkolu tar-rati ta' teħid tal-ossiġenu
46. Ir-rati ta' teħid tal-ossiġenu għandhom jiġu kkalkolati mill-medja tal-valuri
mkejla, perżempju minn parti lineari tal-graffs tal-konċentrazzjoni tal-ossi
ġenu meta mqabbel mal-ħin, billi jiġu limitati l-kalkoli tal-konċentrazzjoni
jiet tal-ossiġenu bejn 2,0 mg/l u 7,0 mg/l, peress li konċentrazzjonijiet ogħla
u inqas jistgħu huma stess jinfluwenzaw ir-rati ta' konsum. Devjazzjoni
minn dawn il-faxex ta' konċentrazzjoni taħt jew 'il fuq minn dawn il-valuri
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hija xi drabi inevitabbli u meħtieġa, pereżempju, meta r-respirazzjoni tkun
imrażżna ħafna u konsegwentement bil-mod ħafna, jew jekk xi ħama attivata
partikolari jkollha respirazzjoni mgħaġġla ħafna. Dan huwa aċċettabbli
sakemm is-sezzjonijiet estiżi tal-graff tat-teħid huma dritti u l-gradjenti
tagħhom ma jinbidlux peress li jgħaddu mil-limiti ta' 2,0 mg/l jew 7,0
mg/l O2. Kwalunkwe sezzjoni mgħawġa tal-graff tindika li s-sistema ta'
kejl qiegħda tistabbilizza jew ir-rata ta' teħid qiegħda tinbidel u ma għand
hiex tintuża għall-kalkolu tar-rati ta' respirazzjoni. Ir-rata ta' teħid tal-ossi
ġenu għandha tiġi espressa f'milligrammi għal kull litru fis-siegħa (mg/lh)
jew milligrammi għall kull gramma ħama xotta fis-siegħa (mg/gh). Ir-rata ta'
konsum tal-ossiġenu, R, f'mg/lh, tista' tiġi kkalkolata jew interpolata millparti lineari tal-graff ta' tnaqqis tal-ossiġenu rreġistrata skont l-Ekwazzjoni 1:
R = (Q1 – Q2)/Δt × 60

fejn:

(1)

Q1 hija l-konċentrazzjoni tal-ossiġenu fil-bidu tas-sezzjoni magħżula talfażi lineari (mg/l);
Q2 hija l-konċentrazzjoni tal-ossiġenu fi tmiem is-sezzjoni magħżula talfażi lineari (mg/l);
Δt

huwa l-intervall ta' ħin bejn dawn iż-żewġ kejliet (min.).

47. Ir-rata ta' respirazzjoni speċifika (Rs) hija espressa bħala l-ammont ta' ossi
ġenu kkunsmat għal kull gramma ta' piż xott ta' ħama fis-siegħa (mg/gh)
skont l-Ekwazzjoni 2:
Rs = R/SS

(2)

fejn SS hija l-konċentrazzjoni tas-solidi suspiżi fit-taħlita tal-ittestjar (g/l).
48. L-indiċijiet differenti ta' R li jistgħu jingħaqdu flimkien huma:
S

rata speċifika

T

rata ta' respirazzjoni totali

N

rata minħabba respirazzjoni tan-nitrifikazzjoni

H

rata minħabba respirazzjoni eterotropika

A

rata minħabba l-proċessi abijotiċi

B

rata bbażata fuq l-assaġġi inbjank (medja)

Kalkolu tar-rata ta' teħid tal-ossiġenu minħabba n-nitrifikazzjoni
49. Ir-relazzjoni bejn ir-respirazzjoni totali (RT), ir-respirazzjoni tan-nitrifikaz
zjoni (RN) u r-respirazzjoni eterotropika (RH) tiġi kkalkolata bl-Ekwaz
zjoni 3:
RN = R T – R H

(3)

fejn:
RN hija r-rata ta' teħid tal-ossiġenu minħabba n-nitrifikazzjoni (mg/lh);
RT hija r-rata mkejla tar-rata tal-ossiġenu mill-kontroll inbjank (l-ebda
ATU; FB) (mg/lh).
RH hija r-rata mkejla tar-rata tal-ossiġenu tal-kontroll inbjank b'ATU
miżjud (FN) (mg/lh).
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50. Din ir-relazzjoni hija valida għal valuri vojta (RNB, RTB, RHB), kontrolli
abjotiċi (RNA, RTA, RHA) u assaġġi b'kimiċi ta' prova (RNS, RTS, RHS)
(mg/gh). Rati ta' respirazzjoni speċifiċi huma kkalkolati minn:

RNS = RN/SS

(4)

RTS = RT/SS

(5)

RHS = RH/SS

(6)

51. Jekk RN hija insinifikanti (eż. < 5 % ta' RT f'kontrolli inbjanki) f'test preli
minari, wieħed jista' jassumi li t-teħid tal-ossiġenu eterotrofiku huwa ugwali
għat-teħid totali u li mhi qiegħda sseħħ ebda nitrifikazzjoni. Ikun meħtieġ
sors alternattiv ta' ħama attivata, jekk it-testijiet kellhom jikkunsidraw leffetti fuq il-mikro-organiżmi eterotrofiċi u nitrifikanti. Test finali jitwettaq
jekk ikun hemm evidenza ta' rati ta' teħid tal-ossiġenu suppressi b'konċen
trazzjonijiet tas-sustanzi kimiċi tat-test differenti.
Kalkolu tal-perċentwal tal-inibizzjoni
52. Il-perċentwal tal-inibizzjoni, IT, tal-konsum tal-ossiġenu totali f'kull konċen
trazzjoni tas-sustanza kimika tat-test, jiġi kkalkolat bl-Ekwazzjoni 7:

IT = [1 – (RT – RTA)/RTB] × 100 %

(7)

53. Bl-istess mod, il-perċentwal ta' inibizzjoni tat-teħid tal-ossiġenu eterotrofiku,
IH, f'kull konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test, jiġi kkalkolat blEkwazzjoni 8:

IH = [1 – (RH – RHA)/RHB] × 100 %

(8)

54. Fl-aħħar nett, l-inibizzjoni tat-teħid tal-ossiġenu minħabba n-nitrifikazzjoni,
IN, f'kull konċentrazzjoni, tiġi kkalkolata bl-Ekwazzjoni 9:

IN = [1 – (RT – RH)/(RTB – RHB)] × 100 %

(9)

55. Il-perċentwal tal-inibizzjoni tat-teħid tal-ossiġenu għandu jiġi pplottjat mallogaritmu tal-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test (kurva ta' inibiz
zjoni, ara Fig.3 tal-Appendiċi 4). Il-kurvi ta' inibizzjoni jiġu pplottjati għal
kull perjodu ta' arjazzjoni ta' 3 sigħat jew addizzjonalment wara 30 minuta.
Il-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test li tinibixxi t-teħid tal-ossiġenu
sa 50 % (EC50) għandha tiġi kkalkolata jew interpolata mill-graff. Jekk tkun
disponibbli dejta xierqa, il-limiti ta' kunfidenza ta' 95 % ta' EC50, il-gradjent
tal-kurva, jistgħu jiġu kkalkolati jew interpolati l-valuri xierqa biex jiġi
mmarkat il-bidu tal-inibizzjoni (pereżempju, EC10 jew EC20) u t-tmiem
tal-medda ta' inibizzjoni (eż., EC80 jew EC90).
56. Għandu jiġi nnotat li fid-dawl tal-varjabbiltà li ħafna drabi tiġi osservata firriżultati, f'ħafna każijiet jaf ikun suffiċjenti li r-riżultati jiġu espressi skont
id-daqs, pereżempju:

EC50

< 1 mg/l

EC50

1 mg/l sa 10 mg/l

EC50

10 mg/l sa 100 mg/l

EC50

> 100 mg/l

Interpretazzjoni tar-riżultati
ECx
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57. Il-valuri ECx inkluż il-limiti ta' kunfidenza baxxi u superjuri assoċjati
tagħhom ta' 95 % għall-parametru huma kkalkolati permezz ta' metodi statis
tiċi xierqa (eż. analiżi probit, funzjoni loġistika jew Weibull, metodu
Spearman-Karber trimmjat jew interpolazzjoni sempliċi (11)). ECx tinkiseb
billi jiddaħħal valur korrispondenti għal x % tal-medja ta' kontroll fl-ekwaz
zjoni misjuba. Biex tiġi kkalkolata l-EC50 jew kwalunkwe ECx, il-medji
għal kull trattament (x) għandhom ikunu soġġetti għal analiżi tar-rigressjoni.
Stima NOEC
58. Jekk analiżi statistika hija maħsuba biex tiddetermina l-NOEC, hija meħtieġa
statistika għal kull reċipjent (reċipjenti individwali jitqiesu repliki).
Għandhom jintużaw metodi statistiċi xierqa skont id-Dokument tal-OECD
dwar l-Approċċi Attwali fl-Analiżi Statistika tad-Dejta Ekotossika: Gwida
għall-Applikazzjoni (11). B'mod ġenerali, l-effetti avversi tas-sustanza
kimika tat-test meta mqabbel mal-kontroll huma investigati permezz ta'
ttestjar tal-ipoteżijiet (iżgħar) bi tmiem wieħed f'p ≤ 0,05.
Rapport tal-ittestjar
59. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Sustanza kimika tat-test
— isem komuni, isem is-sustanza kimika, numru CAS, purità;
— il-proprjetajiet fiżikokimiċi tas-sustanza kimika tat-test (eż. il-log Kow,
is-solubbiltà fl-ilma, il-pressjoni tal-fwar, il-kostant ta' Henry (H) u infor
mazzjoni possibbli dwar id-destin tas-sustanza kimika tat-test, eż. adsor
biment mal-ħama attivata);
Sistema tat-test
— sors, kundizzjonijiet ta' operazzjoni tal-impjant ta' trattament tal-ilma
mormi u l-influwent li jirċievi, il-konċentrazzjoni, it-trattament minn
qabel u ż-żamma tal-ħama attivata;
Kundizzjonijiet tat-test
— it-temperatura tal-ittestjar, il-pH matul l-ittestjar u d-durata tal-fażi(jiet)
ta' espożizzjoni;
Riżultati
— konsum speċifiku tal-ossiġenu tal-kontrolli (mg O2/(g × h ta' ħama);
— id-dejta mkejla, il-kurva(i) ta' inibizzjoni u l-metodu għall-kalkolu ta'
EC50;
— EC50 u, jekk ikun possibbli, 95 fil-mija tal-limiti ta' kunfidenza, possib
bilment EC20, EC80; possibbilment NOEC u l-metodi statistiċi użati,
jekk EC50 ma jistax jiġi ddeterminat;
— ir-riżultati għall-inibizzjoni totali, u jekk tkun meħtieġa eterotrofika u
nitrifikanti;
— teħid ta' ossiġenu abijotiku fil-kontroll fiżikokimiku (jekk jintuża);
— l-isem tas-sustanza kimika ta' referenza u r-riżultati b'din is-sustanza
kimika;
— l-osservazzjonijiet u d-devjazzjonijiet kollha mill-proċedura standard, li
setgħu jinfluwenzaw ir-riżultat.
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Appendiċi 1
Definizzjonijiet
Id-definizzjonijiet li ġejjin huma applikabbli għal dan il-metodu ta' ttestjar.
Sustanza kimika tfisser sustanza jew taħlita.
ECx (Konċentrazzjoni tal-effett għall-effett ta' x %) hija l-konċentrazzjoni li
tikkawża x % tal-effett fuq l-organiżmi tal-ittestjar f'perjodu ta' espożizzjoni meta
mqabbel ma' kontroll. Pereżempju, EC50 hija konċentrazzjoni stmata li tikkawża
effett fuq il-punt ta' tmiem l-ittestjar f'50 % ta' popolazzjoni esposta fuq perjodu
ta' espożizzjoni ddefinit.
NOEC (konċentrazzjoni bla effett osservat) hija l-konċentrazzjoni tas-sustanza
kimika tat-test fejn mhuwa osservat ebda effett. F'dan it-test, il-konċentrazzjoni li
tikkorrispondi għall-NOEC, ma għandha ebda effett statistikament sinifikanti (p <
0,05) f'perjodu ta' espożizzjoni partikolari meta mqabbel mal-kontroll.
Sustanza kimika tal-ittestjar tfisser kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata
permezz ta' dan il-metodu ta' ttestjar.
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Appendiċi 2
Fig. 1: Eżempji għall-kejl tal-unità

Spjega
1 ħama attivata

6

ħawwad manjetiku

2 midjum sintetiku

7

ċellola li tkejjel l-ossiġenu

3 sustanza kimika tat-test

8

elettrodu tal-ossiġenu

4 arja

9

strument li jkejjel l-ossiġenu

5 reċipjent tat-taħlit

10

reġistratur
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Appendiċi 3
Fig. 2: Eżempju tal-unità tal-kejl, permezz ta'
flixkun BOD

Spjega
1 Reċipjent tal-ittestjar
2 elettrodu tal-ossiġenu
3 strument li jkejjel l-ossiġenu
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Appendiċi 4
Fig. 3: Eżempji ta' kurvi tal-inibizzjoni

Spjega

X

konċentrazzjoni ta' 3,5-dichlorophenol (mg/l)

Y

Inibizzjoni (%)
respirazzjoni eterotrofika tal-inibizzjoni permezz ta' ħama nitrifikanti
nitrifikazzjoni tal-inibizzjoni permezz ta' ħama nitrifikanti.
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C.12.

BIJODEGRADAZZJONI

TEST SCAS MODIFIKAT
1.

METODU

1.1.

INTRODUZZJONI
L-għan tal-metodu huwa l-valutazzjoni tal-bijodegrabilità aħħarija
potenzali tas-sostanzi organiċi li jinħallu fl-ilma u li ma jinxfux
malajr meta esposti għall-konċentrazzjonijiet relattivament għoljin
ta' mikrorganiżmi fuq perjodu ta' żmien twil. Il-vijabbilità tal-mikror
ganiżmi hija mantenuta fuq dan il-perjodu biż-żieda ta' kuljum ta'
dħul ta' drenaġġ. (Għar-rekwiżiti fi tmiem il-ġimgħa, id-drenaġġ jista'
jinżamm f'temperatura ta' 4o C. Alternattivament, id-drenaġġ sinte
tiku tat-test konfermatorju OECD jista' jintuża.)

L-assorbiment fiżiko-kemikali tal-biċċiet sospiżi jista' jseħħ, u dan
għandu jitqies meta jiġu interpretati r-riżultati (ara 3.2.).

Minħabba l-perjodu twil ta' detenzjoni tal-fażi likwida (36 siegħa), u
ż-żieda intermittenti tan-nutrijenti, t-test ma jistimulax il-kondizzjo
nijeit esperjenzati fl-impjant tat-trattament tad-drenaġġ. Ir-riżultati
miksuba mill-varji sostanzi tat-test jindikaw li t-test għandu potenzal
għoli ta' biodegradazzjoni.

Il-kondizzjonijiet provduti mit-test huma favorevoli ħafna għallgħażla u/jew l-adattazzjoni ta' mikrorganiżmi kapaċi jiddegradaw
il-kompost tat-test. (Il-proċedura tista' tkun użata wkoll sabiex tippro
duċi inocula akkliatizzati għall-użu tagħhom f'testijiet oħrajn.)

F'dan il-metodu, l-kejl tal-konċentrazzjoni tal-karbon organiku
maħlul huwa użat sabiex jistima l-bijodegrabilità aħħarija tas-sostanzi
tat-test. Huwa preferibbli li jiġi ddeterminat id-DOC wara l-aċidifi
kazzjoni u l-tindif milli bħala d-differenza Ctotali – Cinorganika

L-użu simultaneju ta' metodu speċifiku analitiku jista' jippermetti listima tad-degradazzjoni primarja tas-sostanza (ma jibqax tidher listruttura tal-kimika oriġinali).

Il-metodu huwa applikabbli biss għal dawk is-sostanzi organiċi tattest li, bil-konċentrazzjoni użata fit-test:

— jinħallu fl-ilma (ta' l-anqas 20mg organiku maħlul karbon/litru),

— għandhom pressjoni ta' l-istijm negliġibbli,

— m'humiex inibittorji għall-batteri,

— m'humiex assobiti b'mod sinifikattiv fis-sistema tat-test,

— m'humiex mitlufa b'fowming mit-taħlita tat-test.

Il-kontentut tal-karbon organiku tal-materjal tat-test għandu jiġi stab
bilit.
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Informazzjoni fuq il-porzjonijiet relattivi tal-komponenti l-maġġuri
tal-materjal tat-test tkun bżonnjuża sabiex jiġu interpretati r-riżultati
miksuba, partikolarment f'dawk il-każijiet fejn ir-riżultati huma baxxi
jew marġinali.
Informazzjoni fuq it-tossiċità għall-mikrorganiżmi tas-sostanza tista'
tkun bżonnjuża sabiex tinterpreta r-riżultati baxxi u fl-għażla ta'
konċentrazzjoni xierqa tat-test.
1.2.

DEFINIZZJONJIET U UNITAJIET
CT = konċentrazzjoni tal-kompost tat-test bħala karbon organiku kif
jinstab jew miżjud mad-drenaġġ li jkun qagħad fil-bidu talperjodu ta' aerjazzjoni (mg/litru),
Ct = konċentrazzjoni ta' karbon organiku maħlul li jinstab fit-taħlita
supernatanta tat-test fit-tmien tal-perjodu ta' aerjazzjoni
(mg/litru),
Cc = konċentrazzjoni ta' karbon organiku maħlul li jinstab fit-taħlita
supernatanta tal-kontroll fit-tmien tal-perjodu ta' aerjazzjoni
(mg/litru).
Il-biodegradazzjoni hija definita b'dan il-metodu bħala l-iskopariment
tal-karbon organiku. Il-biodegradazzjoni tista' tiġi espressa bħala:
1. Il-perċentwal tat-tneħħija ta' Dda ta' l-ammont tas-sostanza
miżjuda kuljum:

Dda ¼

Ct Ä ðCt Ä Cc Þ
Ü 100
Ct

[1]

fejn
Dda = degradazzjoni/żieda ta' kuljum.
2. Il-perċentwali tat-tneħħija Dssd ta' l-ammont tas-sostanza fil-bidu
ta' kull jum:

Dssd ¼

Ô

2CT þ Cti Ä Cci Ä 3Ctðiþ1Þ þ 3Ccðiþ1Þ
Ü 100
2CT þ Cti Ä Cci

2CT Ä 2ðCt Ä Cc Þ
Ü 100
2CT þ ðCt Ä Cc Þ

[2 (a)]

[2 (b)]

fejn
Dssd = degradazzjoni/bidu ta' sostanza tal-ġurnata;
l-indiċi i u (i + 1) jirreferu għall-ġurnata li fiha sar il-kejl.
Il-formula 2(a) hija rrakkomandata jekk l-effluwent DOC ivarja
minn jum għal jum, filwaqt li l-formula 2(b) tista' tkun użata meta
l-effluwent DOC jibqa' relattivament kostanti minn ġurnata għalloħra.
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1.3.

SOSTANZI TA' REFERENZA
Fċerti każijiet, meta xi sostanza ġdida tkun qed tiġi investigata, ssostanzi ta' referenza jistgħu jkunu ta' benefiċċju, però, m'hi rakko
mandata l-ebda sostanza ta' referenza hawnhekk.

Id-data fuq bosta komposti evalwati fit-testijiet ring huma provduti
(ara l-Appendiċi 1) primarjament sabiex il-kalibrazzjoni tal-metodu
tkun tista' ssir minn żmien għall-ieħor u sabiex tippermetti tqabbil
tar-riżultati meta jkun applikat metodu ieħor.

1.4.

METODU PRINĊIPALI TAT-TEST
Tajn attivat minn impjant tat-trattament tad-drenaġġ huwa mpoġġi
f'unità ta' tajn attivat semikontinwu (SCAS). Il-kompost tat-test u ddrenaġġ li jkun qagħad huma miżjuda, u t-taħlita hija aerjata għall-23
siegħa. L-aerjazzjoni hija imbagħad imwaqqfa, it-tajn joqgħod u ttaħlita supernatanta hija mneħħija.

It-tajn li jkun baqa' fil-kontenitur ta' aerjazzjoni huwa imbagħad
imħallat ma' alikwot ieħor tal-kompost tat-test u d-drenaġġ, u ċċiklu huwa imbagħad ripetut.

Il-bijodegradazzjoni hija stabbilita bid-determinazzjoni tal-kontenut
tal-karbon organiku maħlul fit-taħlita supernatanta. Il-valur huwa
imbagħad imqabbel ma dak misjub għat-taħlita miksuba mit-tubu
ta' kontroll bid-doża tad-drenaġġ li qagħad.

Meta huwa użat metodu speċifiku analitiku, t-tibdil fil-konċentraz
zjoni tal-molekula oriġinali minħabba l-biodegradazzjoni tista' tiġi
mkejla (bijodegrabilità primarja).

1.5.

KRITERJI TAL–KWALITÀ
Ir-reproduċibilità ta' dan il-metodu bbażata fuq it-tneħħija tal-karbon
organiku maħlul għada ma ġietx stabilita. (Meta tiġi kkonsidrata lbijodegradazzjoni primarja, hija miksuba data preċiża ħafna għallmaterjali li huma degradati estensivament.)

Is-sensittività tal-metodu hija ddeterminata ħafna mill-varjabbilità talblank u, xi ftit inqas, mill-preċiżjoni tad-determinazzjoni tal-karbon
organiku maħlul u l-livell tal-kompost tat-test fit-taħlita fil-bidu ta'
kull ċiklu.

1.6.

DESKRIZZJONI TAL–PROĊEDRA TAT-TEST

1.6.1.

Preparazzjonijiet
Nurmu suffiċjenti ta' unitajiet ta' aerjazzjoni nodfa, tista' tiġi użata. lunità SCAS ta' 1,5 litru oriġinali u tubi li jdaħħlu l-arja (Figura 1)
għall-kull sostanza tat-test u l-kontrolli huma mibnijin. Arja kkom
pressata fornita lill-unitajiet tat-test, mnaddfa b'tajjara, għandhom
ikunu nodfa mill-karbon organiku u presaturati bl-ilma sabiex jiġu
mnaqqas t-telf minħabba l-evaporazzjoni.

Kampjun ta' taħlita, li fiha 1 sa 4 gr solidi/litru sospensjoni, hija
miksuba mill-impjant tat-tajn attivat li jitratta predominament ddrenaġġ domestiku. Madwar 150 ml tat-taħlita huma meħtieġa
għall-kull unità ta' aerjazzjoni.
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Taħlit ta' l-istokk tas-sostanza tat-test hija ppreparata fl-ilma distil
late; il-konċentrazzjoni normalment meħtieġa hija ta' 400 mg/litru
bħala karbon organiku li tagħti konċentrazzjoni tal-kompost tat-test
ta' 20 mg/litru fil-bidu ta' kull ċiklu ta' aerjazzjoni jekk ma sseħħ lebda bijodegradazzjoni.

Konċentrazzjonijiet ogħla huma permessi jekk it-tossiċità tal-mikro
ganiżmi tippermettiha.

Il-kontenut tal-karbon organiku tat-taħlita ta' l-istokk hija mkejla.

1.6.2.

Kondizzjonijiet tat-test
It-test għandu jsir f'temperatura ta' bejn 20 sa 25 oC.

Għandha tintuża konċentrazzjoni għolja tal-mikorganiżmi (minn 1 sa
4 g/litru ta' solidi sospiżi), u l-perjodu effettiv ta'detenzjoni huwa ta'
36 siegħa. Il-materjal karbonaċeju fid-drenaġġ huwa estensivament
ossidizzat, normalment fi tmien siegħat wara li jkun inbeda ċ-ċiklu
ta' aerjazzjoni. Wara dan, it-tajn jirrespira endoġenament għall-bqijja
tal-perjodu ta' aerjazzjoni, waqt dan il-perjodu l-uniku sostratt għaddisposizzjoni huwa l-kompost tat-test sakemm dan ma jkunx diġa
metabolizzat. Dawn il-fatturi, kkombinati mar-reinokulazzjoni ta'
kuljum tat-test meta d-drenaġġ domestiku huwa użat bħala l-materjal,
jagħti kondizzjonijiet favorevoli kemm għall-akklimatizzazzjoni u llivelli għoljin ta' biodegradazzjoni.

1.6.3.

Kif isir it-test
Kampjun ta' taħlita minn impjant xieraq li jittratta predominalment
tajn attivat jew unità tal-laboratorju huwa miksub u miżmum aero
biku sakemm dan ikun użat fil-laboratorju. Kull unità ta' aerjazzjoni
kif ukoll l-unità ta' kontroll huma mimlijin b' 150ml tat-taħlita (jekk
l-unita' oriġinali SCAS hija użata, immoltiplika l-volumi mogħtija b'
10 darbiet) u l-aerjazzjoni b'hekk tkun bdiet. Wara 23 siegħa, laerjazzjoni hija mwaqqfa u t-tajn jitħalla joqgħod għall-45 minuta.
It-tapp ta' kull kontenitur jinfetaħ, u għandhom jittieħdu porzjonijiet
ta' 100 ml tat-taħlita supernatanta. Kampjun ta' drenaġġ domestiku
huma miksuba immedjatament qabel l-użu, u 100 ml għandhom jiġu
miżjuda mat-tajn rimanenti f'kull unità ta' aerjazzjoni. L-aerjazzjoni
għandha terġa tinbeda. F'dan l-istadju m'għandhom jiġu miżjuda lebda materjali tat-test, u l-unitajiet huma mitmuma kuljum biddrenaġġ domestiku biss sakemm it-taħlita supernatanta hija miksuba
wara li jkun tħalla jitqiegħed. Dan normalment jieħu sa ġimgħatejn,
li sa dak iż-żmien il-karbon organiku maħlul fit-taħlita supernatanta
fl-aħħar taċ-ċiklu ta' aerjazzjoni twassal għal valur kostanti.

Fit-tmiem ta' dan il-perjodu, it-tajn individwali li jkun qagħad huma
mħallta, u għandu jiżdied 50 ml tat-tajn kompost li jirriżulta ma kull
unità.

95 ml tad-drenaġġ li jirriżulta u 5 ml ta' ilma huma miżjuda ma' lunitajiet ta' kontroll, u 95 ml tad-drenaġġ trattat u 5 ml tal-kompost
xieraq tat-taħlita ta' l-istokk (400 mg/litru) huma miżjuda ma' l-unita
jiet tat-test. L-aerjazzjoni għandha terġa tinbeda u tkompli għal 23
siegħa. It-Tajn imbagħad għandu jitħalla joqgħod għal 45 minuta u
s-supernatant jittieħed u annalizzat għall-kontenut ta' karbon orga
niku.

Il-proċedura ta' mili u tneħħija hija ripetuta regoalrment kuljum.
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Qabel ma jitħalla joqgħod, jaf ikun neċessarju li l-unitajiet jinaddfu
sabiex jipprevjenu l-akkumulazzjoni ta' solidi 'l fuq mil-livell tallikwidu. Barraxa differenti għandha tintuża għal kull unità sabiex
tiġi evitat l-kontaminazzjoni.

Idejalment, il-karbonju organiku maħlul fit-taħlita supernatanta hija
determinata kuljum, għalkemm analiżi inqas frekwenti tista' ssir
ukoll. Qabel l-analiżi, it-taħlit huma ffiltrati permezz ta' filtri talmembrena maħsula ta' 0,45 μm jew ċċentrifugati. Il-filtri talmembrena huma xierqa jekk huwa assigurat li dawn ma jirrilaxxawx
il-karbonju jew li ma jixorbux is-sostanza fil-fażi tal-filtrazzjoni. Ittemperatura tal-kampjun ma tistgħax taqbeż l-40 oC waqt li tkun
qegħdha fiċ-ċentrifugu.

It-tul tat-test tal-komposti li juru ftit jew xejn biodegradazzjoni hija
indeterminata, imma l-esperjenza tissuġġerixxi li din għandha tkun
ta' l-anqas ta' 12-il ġimgħa, imma ta' mhux aktar minn 26 ġimgħa.

2.

DATA U VALUTAZZJONI
Il-valuri tal-karbon organiku maħlul fit-taħlit supernatant ta' l-unita
jiet tat-test u l-unitajiet ta' kontrol huma mpinġija mal-ħin.

Kif tkun qed iseħħ il-biodegradazzjoni, il-livell misjub fit-test
għandu jersaq lejn misjub għall-kontroll. La darba d-differenza
bejn iż-żewġ livelli hija misjuba bħala waħda kostanti fuq it-tlett
kejliet konsekutivi, in-numru meħtieġ ta' iktar kejl kif hemm bżonn
sabiex ikun jista' jsir trattament statistikali tad-data u l-perċentwali
tal-biodegradazzjoni tal-kompost tat-test huwa kkalkolat (Dda jew
Dssd, ara 1.2).

3.

RAPPORTAĠĠ

3.1.

RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu, jekk possibbli, jkollu dan li ġej:

— l-informazzjoni kollha fuq it-tip ta' drenaġġ, t-tip ta' unitajiet
użati u r-riżultati esperimentali dwar is-sostanza ttestjata, issostanza ta' referenza jekk użata, u l-blank,

— it-temperatura,

— il-kurva ta' tneħħija bid-deskrizzjoni, mod ta' kalkolazzjoni (ara
1.2.),

— d-data u l-lokazzjoni fejn, ittieħed il-kampjun tat-tajn attivat u ddrenaġġ, status ta' adattazzjoni, konċentrazzjoni, eċċ..,

— raġunijiet xjentifiċi għall-xi tibdil fil-proċedura tat-test,

— firma u data.
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3.2.

INTERPRETAZZJONI TAR-RIŻULTATI
Minħabba li s-sostanza li għandha tiġi ttestjata b'dan il-metodu mhux
ser tkun biodegradabbli minn qabel, kwalunkwe tneħħija ta' DOC
minħabba l-biodegradazzjoni għandha tkun normalment gradwali fuq
xi jiem jew ġimgħat, ħlief f'każijiet fejn l-akklimatizazzjoni seħħ
malajr kif indikat minn skompariment f'daqqa waħda li jseħħ wara
ftit ġimgħat.
Madankollu, l-assorbiment fiżikokemikali jista' xi kultant jkollu rwol
importanti; dan huwa indikat meta jkun hemm tneħħija kompleta jew
parzjali tad-DOC miżjud. Dak kollu li jiġri sussegwentement jidde
pendi minn fatturi bħall-gradi ta' assorbiment u l-konċentrazzjoni ta'
biċċiet sospiżi fl-effluwenti mormi. Ġeneralment id-differenza bejn
il-konċentrazzjoni ta' DOC fil-kontroll u t-test tat-taħlit supernatant
jiżdied bil-mod minn valur inizjali baxx u din id-differenza tibqa' filvalur ġdid għall-bqija ta' l-esperiment, sakemm ma sseħħx l-akkli
matizazzjoni.
Jekk għandha ssir distinzjoni bejn il-biodegradazzjoni (jew bijode
gradazzjoni parzjali) u l-assorbiment, huma neċessarji li jsiru aktar
testijiet. Dan jista' jseħħ f'numru ta' modi, imma l-iktar wieħed
konvinċenti huwa l-użu ta' taħlita supernatanta, jew tajn, bħala
inoculum f'test bażi (preferibbilment test respiromatiku).
Is-sostanzi tat-test li jagħtu rimi mhux assobiv għoli ta' DOC
għandhom jitqiesu bħala potenzalment biodegradabbli. Rimi parzjali,
mhux assorbiv jindika li ta' l-anqas il-kemikali huwa soġġett għal xi
biodegradazzjoni.
Rimi baxx, jew xejn, ta' DOC jista' jseħħ minħabba l-inibizzjoni ta'
mikrorganiżmi mis-sostanza tat-test u dan jista' jidher ukoll mill-leża
u t-telf tat-tajn, bir-rimi ta' supernatanti turbidi. Dan it-test għandu
jiġI ripetut bl-użu ta' konċentrazzjoni iktar baxxa tas-sostanza tat-test.
L-użu tal-metodu analitiku speċifiku jew ta' 14C-labelled sostanza tattest tista' tippermetti aktar sensittività. Fil-każ ta' compost tat-test
14
C, ir-rekupru tal-14CO2 għandu jikkonferma li l-biodegradazzjoni
tkun seħħet.
Meta jingħataw ukoll ir-riżultati f'termini ta; biodegradazzjoni
primarja, għandha tingħata, sa fejn hu possibbli, spjegazzjoni dwar
it-tibdil fl-istruttura kemikali li twassal għat-telf tar-ripons missostanza oriġinali tat-test.
Il-validazzjoni tal-metodu analitiku għandha tingħata flimkien marrispons li jinstab mill-materja tat-test blank.

4.
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OECD, Pariġi, 1981, Linji Gwida għat-Testijet, 302 A, Deċiż
joni tal-Kunsill C(81) 30 finali.
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Appendiċi 1
Test SCAS: eżempju tar-riżultati

CT
(mg/1)

Ct – Cc
(mg/l)

Perċentwali talbiodegradazzjoni
Dda

Dewmien tat-Test
(ġranet)

4-acetyl sulfonat tal-aminobenzene

17,2

2,0

85

40

Sulfonat tat-tetra propylene benzene

17,3

8,4

51,4

40

4-nitrofenol

16,9

0,8

95,3

40

Diethylene tal-glikol

16,5

0,2

98,8

40

Aniline

16,9

1,7

95,9

40

Cyclopentane tetra Karbossilat

17,9

3,2

81,1

120

Sostanza
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Appendiċi 2
Eżempju ta' l-apparatus tat-test
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C.13. BIJOAKKUMULAZZJONI FIL-ĦUT: ESPONIMENT MILWIEM U
DJETETIKU
INTRODUZZJONI
Dan il-metodu ta' ttestjar (TM) huwa ekwivalenti għal-linja gwida tat-test (TG)
305 tal-OECD (2012). L-għan ewlieni ta' din ir-reviżjoni tal-metodu ta' ttestjar
jinqasam fi tnejn. L-ewwel nett, huwa maħsub sabiex jinkorpora test tal-bijoak
kumulazzjoni djetetika (1) xieraq sabiex jiġi stabbilit il-potenzjal ta' bijoakkumu
lazzjoni ta' sustanzi b'solubilità fl-ilma baxxa ħafna. It-tieni, huwa maħsub li
jinħoloq metodu ta' ttestjar li, meta xieraq, juża inqas ħut għal raġunijiet ta'
trattament xieraq tal-annimali, u dan huwa iktar kosteffikaċi.
Fis-snin ta' wara l-adozzjoni tal-metodu ta' ttestjar konsolidat C.13 (1), bosta
sustanzi ġew ittestjati, u nkisbet esperjenza konsiderevoli kemm mil-laboratorji
kif ukoll minn awtoritajiet regolatorji. Dan wassal għall-fehma li l-kumplessità
tat-test tista' titnaqqas jekk jiġu ssodisfati kriterji speċifiċi (ara l-paragrafu 88), u
li huwa possibbli li jsir approċċ sekwenzjali. L-esperjenza weriet ukoll li fatturi
bijoloġiċi bħat-tkabbir u l-kontenut lipidu ta' ħut jista' jkollhom impatt qawwi fuq
ir-riżultati u jaf ikun hemm bżonn li jiġu kkunsidrati. Barra minn hekk, ġie
rikonoxxut li l-ittestjar ta' sustanzi ftit li xejn solubbli fl-ilma jaf ma jkunx
teknikament fattibbli. Barra minn hekk, għal sustanzi b'solubilità fl-ilma baxxa
ħafna fl-ambjent akkwatiku, l-esponiment minn ġol-ilma jista' jkollu importanza
limitata meta mqabbla mar-rotta djetetika. Dan wassal għall-iżvilupp ta' metodu
ta' ttestjar li fih il-ħut jiġi espost permezz tad-dieta tiegħu (ara l-paragrafi 7-14 u
97 iktar 'il quddiem). Il-validazzjoni (ringtest) tat-test tal-esponiment djetetiku
saret fl-2010 (51).
Il-bidliet ewlenin jinkludu:
— L-ittestjar ta' konċentrazzjoni waħda tat-test jista' jitqies li huwa biżżejjed,
meta jkun probabbli li l-fattur ta' bijokonċentrazzjoni (BCF) ikun indipendenti
mill-konċentrazzjoni tat-test.
— Disinn ta' test tal-esponiment milwiem minimizzat li fih ikun possibbli l-użu
ta' numru iżgħar ta' punti tal-kampjuni, jekk ikunu ssodisfati kriterji speċifiċi.
— Il-kontenut lipidu ta' ħut għandu jitkejjel sabiex il-BCF ikun jista' jiġi espress
fuq bażi ta' kontenut lipidu ta' 5 %.
— Enfasi ikbar fuq l-istima tal-BCF kinetiku (meta possibbli) wara l-istima talBCF fl-istat kostanti.
— Għal ċerti gruppi ta' sustanzi, sejjer jiġi propost test tal-esponiment djetetiku,
meta dan jitqies li huwa iktar xieraq minn test tal-esponiment milwiem.
— Il-piż tal-ħut għandu jitkejjel sabiex il-BCFk ikun jista' jiġi korrett għaddilwizzjoni tat-tkabbir.
Qabel ma jsir kwalunkwe wieħed mit-testijiet tal-bijoakkumulazzjoni, għandha
tkun magħrufa l-informazzjoni li ġejja dwar is-sustanza għat-test:
(a) Is-sensittività tat-teknika analitika għall-kejl tat-tessut u l-konċentrazzjonijiet
milwiema jew tal-ikel kemm tas-sustanza tat-test u l-metaboliti possibbli (ara
l-paragrafu 65).
(b) Is-solubilità fl-ilma [TM A.6; (2)]; (2)]; dan għandu jiġi stabbilit skont
metodu li huwa xieraq għall-medda (stamta) tas-solubilità sabiex jinkiseb
valur affidabbli. Għal sustanzi idrofobiċi, dan ġeneralment sejjer ikun ilmetodu ta' elwizzjoni tal-kolonna.
(1) Ara l-Appendiċi 1 għal definizzjonijiet u unitajiet
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(c) koeffiċjent tal-partizzjoni tal-n-Ottanol-ilma, KOW (1) [TMs A.8 (4), A.24 (5),
A.23 (6)]; jew informazzjoni xierqa oħra dwar imġiba tal-partizzjonar (eż. issorbiment għal-lipidi, KOC); dan għandu jiġi stabbilit skont metodu li huwa
xieraq għall-medda (stmata) tal-KOW sabiex jinkiseb valur affidabbli. Għal
sustanzi idrofobiċi, dan ġeneralment sejjer ikun il-metodu ta' tħawwid bilgalbu [TM A.23 (6)];

(d) L-istabilità tas-sustanza fl-ilma (idroliżi [TM C.7 (7)];

(e) L-istabilità tas-sustanza fl-ikel (speċjalment meta jintgħażel approċċ tat-test
tal-esponiment djetetiku);

(f) Informazzjoni dwar il-fototrasformazzjoni rilevanti għall-kundizzjonijiet talirradjazzjoni fit-test (8);

(g) It-tensjoni fil-wiċċ (jiġifieri għal sustanzi meta l-log KOW ma jkunx jista' jiġi
stabbilit) [TM A.5 (9)];

(h) Pressjoni tal-fwar [TM A.4 (10)];

(i) Kwalunkwe informazzjoni dwar degradazzjoni bijotika jew abijotika fl-ilma,
bħal (iżda mhux ristretti għal) bijodegradabilità pronta (TMs C.4 partijiet II
sa VII (11), C.29 (12)], fejn xieraq;

(j) Informazzjoni dwar metaboliti: struttura, log KOW, formazzjoni u degradabi
lità, fejn xieraq;

(k) Kostant ta' dissoċjazzjoni tal-aċidu (pKa) għal sustanzi li jistgħu jonizzaw.
Jekk ikun hemm bżonn, il-pH tal-ilma tat-test għandha tiġi aġġustata sabiex
jiġi żgurat li s-sustanza hija fil-forma mhux jonizzata fit-test jekk tkun
kompatibbli mal-ispeċi tal-ħut.

Indipendentement mill-metodu ta' esponiment magħżul jew l-iskema ta' kamp
junar, dan il-metodu ta' ttestjar jiddeskrivi proċedura għall-karatterizzazzjoni talpotenzjal ta' bijoakkumulazzjoni ta' sustanzi fil-ħut. Għad li r-reġimi tat-test bi
fluss kontinwu huma ppreferiti, reġimi semistatiċi huma permessibbli, diment li
jkunu ssodisfati l-kriterji tal-validità (ara l-paragrafi 24 u 113). Fir-rotta tal-espo
niment djetetiku, is-sistema tal-fluss kontinwu mhijiex neċessara sabiex jinżammu
konċentrazzjonijiet milwiema tas-sustanza ttestjata, iżda sejra tgħin sabiex
jinżammu l-konċentrazzjonijiet adegwati ta' ossiġenu dissolt u tgħin sabiex jiġi
żgurat ilma nadif u jitneħħew l-influwenzi ta', pereżempju, prodotti tal-eskrez
zjoni.

Indipendentement mill-metodu ta' ttestjar magħżul, jingħataw biżżejjed dettalji
fil-metodu ta' ttestjar għat-twettiq tat-test filwaqt li titħalla libertà adegwata
għall-adattament tad-disinn sperimentali għall-kundizzjonijiet b'mod partikolari
laboratorji u għall-karatteristiċi varjabbli tas-sustanzi tat-test. It-test tal-esponi
ment milwiem hija applikata bl-iktar mod xieraq għal sustanzi organiċi stabbli
bil-valuri tal-log KOW bejn 1.5 u 6.0 (13) iżda xorta waħda jista' jiġi applikat
għal sustanzi ferm idrofobiċi (b'log KOW > 6.0), jekk jista' jintwera li hemm
konċentrazzjoni stabbli u kompletament dissolta tas-sustanza tat-test fl-ilma. Jekk
ma jistax jintwera li hemm konċentrazzjoni stabbli tas-sustanza tat-test fl-ilma,
studju milwiem ma jkunx xieraq u għalhekk ikun meħtieġ approċċ djetetiku
għall-ittestjar tas-sustanza fil-ħut (għad li l-interpretazzjoni u l-użu tar-riżultati
tat-test djetetiku jistgħu jiddependu mill-qafas regolatorju). L-istimi minn qabel
(1) Kultant denotat b'POW; determinat minn metodu tat-tħawwid tal-flask f'TM A.8 (4),
metodu tal-HPLC f'TM A.24 (5) u metodu tat-tħawwid tal-flask f'TM A.23 (6). Kultant
tintuża t-teknika tal-kolonna ġeneratur għad-determinazzjoni tal-log KOW. Hemm numru
limitat ta' studji disponibbli li jużaw din it-teknika, primarjament għal dibenżodiossini u
bifenili klorinati (eż. Li and Doucette, 1993) (3). Għal sustanzi li jistgħu jonizzaw, il-log
KOW għandu jirreferi għall-forma mhux jonizzata.
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tal-fattur ta' bijokonċentrazzjoni (BCF, kultant imsejjaħ KB) għal sustanzi orga
niċi b'valuri tal-log KOW li jaslu sa 9.0 jistgħu jinkisbu bl-użu tal-ekwazzjoni ta'
Bintein et al.(14) L-istimi minn qabel tal-fattur ta' bijokonċentrazzjoni għal
sustanzi tant idrofobiċi tista' tkun ogħla mill-valur tal-fattur ta' bijokonċentraz
zjoni fi stat stazzjonarju (BCFSS) mistenni li jinkiseb minn esperimenti tal-labo
ratorju, speċjalment meta jintuża mudell lineari sempliċi għall-istima minn qabel.
Il-parametri li jikkaratterizzaw il-potenzjal ta' bijoakkumulazzjoni jinkludu lkostant tar-rata ta' teħid (k1), il-kostanti tar-rata ta' telf inkluż il-kostant tar-rata
ta' tisfija (k2), il-fattur ta' bijokonċentrazzjoni fi stat stazzjonarju (BCFSS), il-fattur
ta' bijokonċentrazzjoni kinetika (BCFK) u l-fattur ta' bijomanjifikazzjoni djetetika
(BMF) (1).
Sustanzi tat-test radjotikkettati jistgħu jiffaċilitaw l-analiżi tal-ilma, l-ikel u lkampjuni tal-ħut u jistgħu jintużaw sabiex jiġi ddeterminat jekk l-identifikazzjoni
u l-kwantifikazzjoni tal-metaboliti humiex neċessarji jew le. Jekk ir-residwi
radjuattivi totali jitkejlu waħedhom (eż. b'kombustjoni jew solubilizzazzjoni tattessuti), il-BCF jew il-BMF huwa bbażat fuq it-total tas-sustanza priniċipali,
kwalunkwe metabolit miżmum u karbonju assimiliat ukoll. Għalhekk, il-valuri
tal-BCF jew il-BMF ibbażati fuq ir-residwi radjuattivi totali jaf ma jkunux diret
tament paragunabbli għal BCF jew BMF derivat minn analiżi kimika speċifika
tas-sustanza prinċipali biss. Jistgħu jitħaddmu proċeduri ta' separazzjoni, bħal
TLC, HPLC jew GC (2) qabel l-analiżi fi studji radjotikkettati sabiex jiġi stabbilit
il-BCF jew il-BMF fuq il-bażi tas-sustanza prinċipali. Meta jiġu applikati ttekniki ta' separazzjoni, għandhom isiru l-identifikazzjoni u l-kwantifikazzjoni
ta' sustanza prinċipali u metaboliti rilevanti (3) (ara l-paragrafu 65) jekk il-BCF
jew il-BMF sejjer ikun ibbażat fuq il-konċentrazzjoni tas-sustanza prinċipali filħut u mhux fuq ir-residwi radjotikkettati totali. Huwa possibbli wkoll li studju
tal-metaboliżmu tal-ħut jew studju tad-distribuzzjoni in vivo jiġi kombinat ma'
studju tal-bijoakkumulazzjoni skont l-analiżi u l-identifikazzjoni tar-residwi fittessuti. Il-possibbiltà ta' metaboliżmu tista' titbassar b'għodod xierqa (eż. toolbox
tal-QSAR tal-OECD (15) u programmi proprjetarji tal-QSAR).
Id-deċiżjoni dwar jekk it-twettiq ta' test tal-esponiment milwiem jew djetetika, u
f'liema ssettjar, għandha tkun ibbażata fuq il-fatturi fil-paragrafu 3 ikkunsidrati
flimkien mal-qafas regolatorju rilevanti. Pereżempju, għal sustanzi, li għandhom
log KOW għoli iżda xorta juru solubilità fl-ilma sinifikanti fir-rigward tas-sensit
tività ta' tekniki analitiċi disponibbli, test tal-esponiment milwiem għandu jiġi
kkunsidrat qabel kollox. Madankollu, huwa possibbli li l-informazzjoni dwar issolubilità fl-ilma mhijiex definittiva għal dawn it-tipi idrofobiċi tas-sustanzi,
sabiex il-possibilità ta' tħejjija ta' konċentrazzjonijiet milwiema dissolti stabbli
li jistgħu jitkejlu (emulsjonijiet stabbli mhumiex permessi) applikabbli għal
studju tal-esponiment milwiem għandha tiġi investigata qabel ma tittieħed deċiż
joni fuq liema metodu ta' ttestjar għandu jintuża (16). Mhuwiex possibbli li
tingħata gwida preskrittiva eżatta dwar il-metodu li jrid jintuża fuq il-bażi talkriterji “limitu” tas-solubilità fl-ilma u l-koeffiċjent ta' partizzjoni ottanol/ilma,
peress li fatturi oħrajn (tekniki analitiċi, degradazzjoni, assorbiment, eċċ.) jista'
jkollhom influwenza qawwija fuq l-applikabilità tal-metodu għar-raġunijiet spje
gati iktar 'il fuq. Madankollu, log KOW ikbar minn 5 u solubilità fl-ilma ta' inqas
minn ~0.01 — 0.1 mg/l jindikaw il-medda tas-sustanza fejn l-ittestjar permezz
tal-esponiment milwiem jista' jsir dejjem iktar diffiċli.
Fatturi oħrajn li jistgħu jinfluwenzaw l-għażla tat-test għandhom jiġu kkunsidrati,
inkluż il-potenzjal tas-sustanza għall-assorbiment tar-reċipjenti tat-test u l-apparat,
l-istabilità tagħha f'soluzzjoni milwiema kontra l-istabilità tagħha fl-ikel tal-ħut
(17) (18), eċċ.
Informazzjoni dwar aspetti prattiċi bħal dawn tista' tkun disponibbli minn studji
milwiema oħrajn li saru. Iktar informazzjoni dwar l-evalwazzjoni tal-aspetti
b'rabta mat-twettiq ta' studji tal-bijoakkumulazzjoni hija disponibbli fit-tagħrif
(eż. (19)).
Għal sustanzi fejn is-solubilità jew iż-żamma tal-konċentrazzjoni milwiema kif
ukoll l-analiżi ta' dawn il-konċentrazzjonijiet ma jimponu ebda restrizzjoni għattwettiq ta' metodu tal-esponiment milwiem, dan il-metodu huwa ppreferut sabiex
jiġi stabbilit il-potenzjal ta' bijoakkumulazzjoni tas-sustanza. Xorta waħda għandu
(1) Ara l-Appendiċi 1 għal definizzjonijiet u unitajiet
(2) TLC: kromatografija fuq saff irqiq; HPLC: kromatografija likwida ta' prestazzjoni għolja;
GC: kromatografija b'fażi gassuża
(3) F'ċerti oqfsa regolatorji, l-analiżi tal-metaboliti tista' tkun obbligatorja meta jkunu ssodis
fati ċerti kundizzjonijiet (ara l-paragrafu 65).
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jiġi vverifikat li l-konċentrazzjoni(jiet) tal-esponiment milwiem li tiġi applikata
taqa' fi ħdan is-solubilità milwiema fil-medja tat-test. Jistgħu jintużaw metodi
differenti għaż-żamma ta' konċentrazzjonijiet stabbli tas-sustanza tat-test dissolta,
bħall-użu ta' soluzzjonijiet ewlenin jew sistemi tad-dożaġġ passiv (eż. metodu ta'
elwizzjoni tal-kolonna), diment li jkun jista' jintwera li jistgħu jinżammu konċen
trazzjonijiet stabbli u l-media tat-test mhumiex mibdulin minn dawk irrakkoman
dati fil-paragrafu 27.
Għal sustanzi ferm idrofobiċi (log KOW > 5 u solubilità ta' inqas minn ~ 0,010,1 mg/l), l-ittestjar permezz tal-esponiment milwiem jista' jsir dejjem iktar
diffiċli. Ir-raġunijiet għar-restrizzjonijiet jistgħu jkunu li l-konċentrazzjoni
milwiema ma tistax tinżamm f'livell li jitqies li huwa kostanti biżżejjed (eż.
dovut għas-sorbiment għall-ħġieġ tal-kontenituri tal-esponiment jew it-teħid
rapidu mill-ħut) jew li l-konċentrazzjoni milwiema li sejrin jiġu applikati tant
huma baxxi li jaqgħu fl-istess medda daqs jew inqas mil-limitu analitiku ta'
kwantifikazzjoni (1). Għal dawn is-sustanzi ferm idrofobiċi, it-test djetetiku
huwa rakkomandat, diment li t-test ikun konsistenti mal-qafas regolatorju rile
vanti u l-ħtiġijiet ta' valutazzjoni tar-riskji.
Għal aġenti tensjoattivi, għandu jiġi kkunsidrat jekk it-test tal-bijokonċentrazzjoni
milwiema huwiex fattibbli, fid-dawl tal-proprjetajiet tas-sustanza, inkella aktarx li
studju djetetiku jkun iktar adattat. L-aġenti tensjoattivi huma aġenti li jaġixxu filwiċċ, li jbaxxu t-tensjoni interfaċjali bejn żewġ likwidi. L-għamla amfifilika
tagħhom (jiġifieri fihom parti idrofilika u parti idrofobika) tikkaġuna sabiex
dawn jakkumulaw f'interfaċċji bħall-interfaċċja ilma-arja, l-interfaċċja ilma-ikel,
u ħitan tal-ħġieġ, xi ħaġa li xxekkel id-determinazzjoni tal-konċentrazzjoni
milwiema tagħhom.
It-test djetetiku jista' jevita wħud mill-aspetti tal-esponiment għal taħlitiet
kumplessi b'komponenti ta' limiti differenti tas-solubilità fl-ilma, peress li espo
niment komparabbli għall-komponenti kollha tat-taħlita għandu probabilità ikbar
li jseħħ fil-metodu milwiem (ara (20)).
Ta' min jgħid li l-approċċ djetetiku jrendi fattur ta' bijomanjifikazzjoni djetetiku
(BMF) minflok fattur ta' bijokonċentrazzjoni (BCF) (2). Hemm approċċi dispo
nibbli sabiex jiġi stmat fattur ta' bijokonċentrazzjoni kinetika (BCFK) minn dejta
ġġenerata fl-istudju djetetiku (kif diskuss fl-Appendiċi 8, iżda dawn l-approċċi
għandhom jintużaw bil-galbu). B'mod ġenerali, dawn l-approċċi jassumu kinetika
tal-ewwel ordni, u huma applikabbli biss għal ċerti gruppi ta' komposti. Huwa
improbabbli li t-tali approċċi jistgħu jiġu applikati għal aġenti tensjoattivi (ara lparagrafu 12).
Test tal-esponiment milwiem minimizzat issettjat b'inqas punti tal-kampjunar
sabiex jitnaqqas in-numru ta' annimali u/jew riżorsi (ara l-paragrafu 83 u ta'
warajh) għandu jiġi applikat biss għal dawk is-sustanzi meta jkun hemm raġuni
għaliex wieħed jistenna li t-teħid u d-depurazzjoni sejrin isegwu kinetika talewwel ordni bejn wieħed u ieħor (jiġifieri b'mod ġenerali sustanzi organiċi
mhux jonizzati, ara l-paragrafu 88).
C.13 — I TEST TAL-BIJOKONĊENTRAZZJONI TAL-ESPOSIZZJONI
MILWIEMA FIL-ĦUT
IL-PRINĊIPJU TAT-TEST
It-test jikkonsisti f'żewġ fażijiet: il-fażijiet tal-esponiment (teħid) u ta' wara lesponiment (tisfija). Matul il-fażi ta' teħid, grupp ta' ħut ta' speċi waħda jiġi
espost għas-sustanza tat-test f'konċentrazzjoni magħżula waħda jew iktar, skont
il-proprjetajiet tas-sustanza tat-test (ara l-paragrafu 49). Imbagħad jiġu trasferiti
għal medium mingħajr is-sustanza tat-test għall-fażi ta' tisfija. Fażi ta' tisfija
dejjem tkun meħtieġa sakemm it-teħid tas-sustanza matul il-fażi ta' teħid ma
kienx insinifikanti. Il-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test ġo/fuq il-ħut (jew ittessut speċifiku tieghu) tiġi segwita matul iż-żewġ fażijiet tat-test. Minbarra lgrupp espost, grupp tal-kontroll tal-ħut jinżamm f'kundizzjonijiet identiċi ħlief
(1) B'mod ġenerali, il-konċentrazzjonijiet imkejlin fl-ilma matul il-fażi ta' teħid għandhom
ikunu tal-inqas f'ordni ta' kobor ikbar mil-limitu tal-kwantifkazzjoni sabiex ikunu jistgħu
jitkejlu iktar minn nofs ħajja waħda tal-preżenza fil-ġisem fil-fażi ta' tisfija tal-istudju.
(2) Ara l-Appendiċi 1 għal definizzjonijiet u unitajiet
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għan-nuqqas tas-sustanza tat-test, sabiex jiġu konnessi effetti avversi possibbli
osservati fit-test tal-bijokonċentrazzjoni għal grupp tal-kontroll li jaqbel u sabiex
jinkisbu konċentrazzjonijiet ta' sfond tas-sustanza tat-test (1).

Fit-test tal-esponiment milwiem, il-fażi ta' teħid normalment tinfirex fuq 28 jum.
Id-durata tista' tittawwal jekk ikun hemm bżonn (ara l-paragrafu 18), jew titqassar
jekk jintwera li l-istat stazzjonarju ntlaħaq qabel (ara l-Appendiċi 1, definizzjo
nijiet u unitajiet) Tbassir tat-tul tal-fażi ta' teħid u l-ħin għall-istat stazzjonarju
jista' jsir bl-ekwazzjonijiet fl-Appendiċi 5. Imbagħad jibda l-perjodu ta' tisfija li
fih il-ħut ma jibqax espost għas-sustanza tat-test, billi l-ħut jiġi ttrasferit fl-istess
medium iżda mingħajr is-sustanza tat-test f'reċipjent nadif. Meta dan ikun
possibbli, il-fattur ta' bijokonċentrazzjoni jiġi kkalkolat kemm bħala l-proporzjon
tal-konċentrazzjoni fil-ħut (Cf) u fl-ilma (Cw) fi stat stazzjonarju (BCFSS; ara lAppendiċi 1, definizzjoni) u bħala fattur ta' bijokonċentrazzjoni kinetika (BCFK;
ara l-Appendiċi 1, definizzjonijiet u unitajiet), li huwa stmat bħala l-proporzjon
tal-kostanti tar-rata ta' teħid (k1) u t-tisfija (k2) filwaqt li tiġi supponuta kinetika
tal-ewwel ordni (2)

Jekk ma jinkisibx stat stazzjonarju fi żmien 28 jum, il-BCF jiġi kkalkolat bl-użu
tal-approċċ kinetiku (ara l-paragrafu 38) jew inkella tista' tiġi estiża l-fażi ta'
teħid. Jekk dan iwassal għal fażi ta' teħid twila wisq tant li tkun imprattika
sakemm jintlaħaq l-istat stazzjonarju (ara l-paragrafi 37 u 38, l-Appendiċi 5), lapproċċ kinetiku huwa ppreferut. Inkella, għal sustanzi ferm idrofobiċi, it-twettiq
ta' studju djetetiku għandu jiġi kkunsidrat (3), diment li t-test djetetiku jkun
konsistenti mal-qafas regolatorju rilevanti.

Il-kostant tar-rata ta' teħid, il-kostant (jew il-kostanti, fejn ikunu involuti mudelli
aktar kumplessi) tar-rata ta' tisfija (telf), il-fattur ta' biokonċentrazzjoni (fi stat
stazzjonarju u/jew kinetika), u fejn huwa possibbli, il-limiti tal-kunfidenza ta' kull
wieħed minn dawn il-parametri huma kkalkolati mill-mudell li jiddeskrivi blaħjar mod il-konċentrazzjonijiet imkejlin tas-sustanza tat-test fil-ħut u l-ilma
(ara l-Appendiċi 5).

Iż-żieda fil-massa tal-ħut matul it-test sejra tirriżulta fi tnaqqis fil-konċentrazzjoni
tas-sustanza tat-test fil-ħut li qiegħed jikber (l-hekk imsejħa dilwizzjoni tattkabbir), u b'hekk il-BCF kinetiku sejjer jiġi sottovalutat jekk ma jiġix ikkoreġut
għat-tkabbir (ara l-paragrafi 72 u 73).

Il-BCF huwa bbażat fuq il-konċentrazzjoni totali fil-ħut (jiġifieri għal kull piż niedi
totali tal-ħut). Madankollu, għal għanijiet speċjali, jistgħu jintużaw tessuti jew
organi speċifiċi (eż. muskolu, fwied) jekk il-ħut ikun kbir biżżejjed jew jekk ilħut ikun jista' jinqasam fi frazzjonijiet li jittieklu (fletti) u li ma jittieklux (vixxri).
Ladarba, għal ħafna sustanzi organiċi, hemm relazzjoni ċara bejn il-potenzjal għallbijokonċentrazzjoni u l-idrofobiċità, hemm ukoll relazzjoni korrispondenti bejn ilkontenut tal-lipidu tal-ħut tat-test u l-bijokonċentrazzjoni osservata tat-tali sustanzi.
(1) Għal ħafna mis-sustanzi tat-test, idealment ma għandu jkun hemm ebda individwazzjoni
fl-ilma tal-kontroll. Il-konċentrazzjonijiet ta' sfond għandhom ikun rilevanti biss għal
materjali li jseħħu naturalment (eż. ċerti metalli) u sustanzi li ssibhom faċilment flambjent.
(2) Jekk ikun ovvju li l-kinetika tal-ewwel ordni mhijiex segwita, għandhom jintużaw
mudelli iktar kumplessi (ara referenzi fl-Appendiċi 5 u għandu jitfittex parir mingħand
espert tal-bijostatistika.
(3) It-teħid jista' jkun limitat minn konċentrazzjonijiet tal-esponiment baxxi minħabba ssolubilità baxxa fl-ilma fit-test ta' bijokonċentrazzjoni, filwaqt li jistgħu jinkisbu konċen
trazzjonijiet tal-esponiment ferm ogħla bit-test djetetiku.
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B'hekk, sabiex jonqos dan is-sors ta' varjabbiltà fir-riżultati tat-test għal dawk issustanzi b'lipofiliċità għolja (jiġifieri bil-log KOW > 3), il-bijokonċentrazzjoni
għandha tkun espressa bħala normalizzata għal ħut b'kontenut lipidu ta' 5 % (fuq
il-bażi tal-piż niedi tal-ġisem sħiħ) minbarra dik derivata direttament mill-istudju.
Dan huwa neċessarju sabiex tiġi pprovduta bażi li fuqha jistgħu jitqabblu ma' xulxin
ir-riżultati għal sustanzi u/jew speċijiet tat-test differenti. Il-figura ta' kontenut lipidu
ta' 5 % intużat spiss peress li tirrappreżenta l-kontenut lipidu medju ta' ħut użat spiss
f'dan il-metodu ta' ttestjar (21).

INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA TAT-TEST
Minbarra l-proprjetajiet tas-sustanza tat-test mogħtija fl-Introduzzjoni (paragrafu
3), informazzjoni oħra meħtieġa hija t-tossiċità għall-ispeċi tal-ħut li sejra tintuża
fit-test, idealment l-LC50 asintomatika (jiġifieri indipendenti mill-ħin) u/jew ittossiċità stmata mit-testijiet fil-ħut fit-tul (eż. TMs C.47 (22), C.15 (23), C.14
(24)).

Metodu analitiku xieraq, ta' reqqa, preċiżjoni u sensittività magħrufin, għallkwantifikazzjoni tas-sustanza fis-soluzzjonijiet tat-test u f'materjal bioloġiku
għandu jkun disponibbli, flimkien mad-dettalji tal-preparazzjoni tal-kampjun u
tal-ħażna. Il-limitu tal-kwantifikazzjoni analitika tas-sustanza tat-test kemm fllilma kif ukoll fit-tessuti tal-ħut għandu jkun magħruf ukoll. Meta tintuża sustanza
tat-test radjotikkettata, għandha tkun tal-ogħla purità (eż. idealment > 98 %) u lperċentwal tar-radjuattività assoċjat mal-impuritajiet għandu jkun magħruf.

VALIDITÀ TAT-TEST
Sabiex test ikun validu, japplikaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

Il-varjazzjoni fit-temperatura tal-ilma hija inqas minn ± 2 °C, għaliex devjazzjo
nijiet kbar jistgħu jaffettwaw il-parametri bijoloġiċi rilevanti għat-teħid u t-tisfija
kif ukoll jikkaġunaw stress għall-annimali;

Il-konċentrazzjoni tal-ossiġenu dissolt ma taqax taħt saturazzjoni ta' 60 %;

Il-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fil-kompartimenti tinżamm fi ħdan ± 20 %
tal-medja tal-valuri mkejlin matul il-fażi ta' teħid,

Il-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test hija taħt il-limitu ta' solubilità tagħha flilma, filwaqt li jitqies l-effett li jista' jkollu l-ilma tat-test fuq is-solubilità effet
tiva (1);

Il-mortalità jew effetti avversi oħrajn/mard kemm fil-ħut tal-kontroll kif ukoll dak
tat-trattament huma inqas minn 10 % fi tmiem it-test; fejn it-test jiġi estiż tul
ħafna ġimgħat jew xhur, mewt jew effetti avversi oħrajn fiż-żewġ settijiet tal-ħut
għandhom ikunu inqas minn 5 % fix-xahar u ma jaqbżux it-30 % b'kollox.
Differenzi sinifikanti fit-tkabbir medju bejn il-gruppi tat-test u tal-kontroll talħut kampjunat jistgħu jkunu indikazzjoni ta' effett tossiku tas-sustanza tat-test.

SUSTANZI TA' REFERENZA
L-użu ta' sustanzi ta' referenza b'potenzjal ta' bijokonċentrazzjoni magħruf u
metaboliżmu baxx ikun siewi fil-verifika tal-proċedura sperimentali, meta tkun
meħtieġa (eż. meta laboratorju ma jkollu ebda esperjenza fl-imgħoddi bit-test jew
ikunu nbidlu l-kundizzjonijiet tal-esperiment).
(1) Għal sustanzi multikostitwenti, UVCBs u taħlitiet, għandha tiġi kkunsidrata s-solubilità
fl-ilma ta' kull komponent rilevanti sabiex jiġu stabbiliti l-konċentrazzjonijiet tal-esponi
ment xierqa.
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DESKRIZZJONI TAL-METODU
Apparat
Għandha tingħata attenzjoni sabiex jiġi evitat l-użu tal-materjali — għall-partijiet
kollha tat-tagħmir — li jistgħu jiddisolvu, jassorbu jew jillixivjaw u jkollhom
effett avvers fuq il-ħut. Jistgħu jintużaw tankijiet standard rettangolari jew ċilin
driċi, magħmula minn materjal kimikament inerti u b'kapaċità adatta b'konformità
mar-rata ta' tagħbija (ara l-paragrafu 43). L-użu ta' tubi tal-plastik rotob għandu
jitnaqqas kemm jista' jkun. Għandhom jintużaw tubi tal-politetrafluworoeteilen,
tal-azzar inossidabbli u/jew tal-ħġieġ. L-esperjenza wriet li għal sustanzi tat-test
b'koeffiċjent ta' assorbiment għoli, bħall-piretrojdi sintetiċi, jista' jkun meħtieġ
ħġieġ silanizzat. F'dawn is-sitwazzjonijiet, it-tagħmir għandu jintrema wara li
jintuża. Idealment is-sistemi tat-test jiġu esposti għall-konċentrazzjonijiet tassustanza tat-test li sejrin jintużaw fl-istudju għat-tul ta' żmien metħieġ sabiex
tintwera ż-żamma ta' konċentrazzjonijiet tal-esponiment stabbli qabel l-introduz
zjoni tal-organiżmi tat-test.

Ilma
Ġeneralment fit-test jintuża ilma naturali u dan għandu jinkiseb minn sors mhux
ikkontaminat u ta' kwalità uniformi. Iżda ilma rikostitwit (jiġifieri ilma demine
ralizzat b'nutrijenti speċifiċi miżjudin f'ammonti magħrufin) jista' jkun iktar
adattat sabiex jiggarantixxi kwalità uniformi tul iż-żmien. L-ilma tad-dilwizzjoni,
li huwa l-ilma li jitħallat mas-sustanza tat-test qabel ma tidħol fir-reċipjent tat-test
(ara l-paragrafu 30), għandu jkun ta' kwalità li tippermetti li l-ispeċi tal-ħut
magħżula tibqa' ħajja għad-durata tal-perjodu ta' akklimatizzazzjoni u l-perjodi
tat-test mingħajr ma turi ebda dehra jew imġiba anormali. Idealment, għandu
jintwera li l-ispeċi tat-test tista' tibqa' ħajja, tikber u tirriproduċi fl-ilma ta' dilwiz
zjoni (eż. fil-kultura tal-laboratorju jew test tat-tossità taċ-ċiklu tal-ħajja). L-ilma
ta' dilwizzjoni għandu jkun karatterizzat mill-inqas minn pH, ebusija, solidi totali,
karbonju organiku totali (TOC (1)) u, preferibbilment ammonju wkoll, nitrit u
alkalinità u, għall-ispeċijiet marini, is-salinità. Il-parametri li huma importanti
għall-aktar trattament xieraq tal-ħut mhumiex magħrufin kollha, iżda l-Anness
2 jagħti l-konċentrazzjonijiet massimi rakkomandati għal numru ta' parametri
għal ilmijiet ħelwin u marittimi tat-test.

L-ilma ta' dilwizzjoni għandu jkun ta' kwalità kostanti matul il-perjodu ta' test. Ilvalur tal-pH għandu jkun fil-medda ta' 6.0 sa 8.5 fil-bidu tat-test, iżda matul test
speċifiku għandu jkun f'medda ta' ± 0.5 tal-unitajiet tal-pH. Sabiex ikun żgurat li
d-dilwizzjoni tal-ilma mhijiex sejra tinfluwenza għalxejn ir-riżultat tat-test (pere
żempju, bil-kumplessazzjoni tas-sustanza tat-test) jew taffettwa b'mod avvers ilprestazzjoni tal-istokk tal-ħut, għandhom jittieħdu kampjuni kull ċertu żmien
għall-analiżi, tal-inqas fil-bidu u fi tmiem it-test. Meta jkun magħruf li l-ilma
tad-dilwizzjoni huwa relattivament kostanti fil-kwalità, għandhom jiġu determi
nati l-metalli tqal (eż. Cu, Pb, Zn, Hg, Cd, u Ni), ta' anjoni u katjoni ewlenin (eż.
Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl–, u SO42–), ta' pestiċidi (eż. pestiċidi organofosforiċi
totali u pestiċidi organoklorurati totali), ta' karbonju organiku u ta' solidi sospiżi
totali, pereżempju kull tliet xhur. Jekk ikun intwera li l-kwalità tal-ilma ta'
dilwizzjoni hija kostanti għal tal-anqas sena, id-determinazzjonijiet jistgħu
jkunu inqas spissi u l-intervalli jistgħu jittawlu (eż. kull sitt xhur).

Il-kontenut tal-partiċelli naturali kif ukoll il-karbonju organiku totali tal-ilma ta'
dilwizzjoni għandu jkun baxx kemm jista' jkun sabiex jiġi evitat assorbiment tassustanza tat-test għal materja organika, li jista' jnaqqas il-bijodisponibilità tiegħu
u b'hekk jirriżulta f'sottovalutazzjoni tal-BCF. Il-valur massimu aċċettabbli huwa
(1) It-TOC jinkludi karbonju organiku minn partiċelli u karbonju organiku dissolt, jiġifieri
TOC = POC + DOC.
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ta' 5 mg/l għall-oġġett partikolari (oġġett niexef/xott, li ma jgħaddix il-filtru ta'
0.45 μm) u 2 mg/l għall-karbonju totali organiku (ara Anness 2). Jekk hemm
bżonn, l-ilma ta' dilwizzjoni għandu jiġi ffiltrat qabel l-użu. Il-kontribuzzjoni
għall-kontenut ta' karbonju organiku fl-ilma tat-test mill-ħut tat-test (eskrezzjoni
jiet) u mir-residwi fl-ikel għandha tinżamm baxxa kemm jista' jkun (ara l-para
grafu 46).

Soluzzjonijiet tat-Test
Ħejji soluzzjoni ewlenija tas-sustanza tat-test f'konċentrazzjoni adattata. Ideal
ment is-soluzzjoni ewlenija titħejja billi s-sustanza tat-test tiġi sempliċiment
imħallta u mheżża fl-ilma ta' dilwizzjoni. Alternattiva li tista' tkun xierqa f'ċerti
każijiet hija l-użu ta' sistema ta' dożaġġ ta' desorbiment tal-fażi solida. Ġeneral
ment mhuwiex rakkomandat li jintużaw solventi u aġenti dispersivi (aġenti solu
bilizzanti) (ara (25)); madankollu, l-użu ta' dawn il-materjali jista' jkun aċċettabbli
sabiex tiġi prodotta soluzzjoni ewlenija kkonċentrata kif suppost, iżda għandu jsir
kull sforz sabiex jitnaqqas kemm jista' jkun l-użu tat-tali materjali u l-konċentraz
zjoni kritika ta' miċelli ma għandhiex tinqabeż (jekk rilevanti). Solventi li jistgħu
jintużaw huma l-aċeton, l-etanol, il-metanol, il-formamid tad-dimetil u l-glikol
tat-trietilen; aġenti dispersivi li ntużaw huma Tween 80, metilċelluloża 0.01 % u
HCO-40. Il-konċentrazzjoni tas-solvent fil-medium tat-test finali għandha tkun listess fit-trattamenti kollha (jiġifieri tkun xi tkun il-konċentrazzjoni tas-sustanza
tat-test) u ma għandhiex taqbeż il-limiti tat-tossiċità korrispondenti stabbiliti
għas-solvent fil-kundizzjonijiet tat-test. Il-livell massimu huwa konċentrazzjoni
ta' 100 mg/l (jew 0.1 ml/l). Huwa improbabbli li konċentrazzjoni tas-solvent ta'
100 mg/l sejra tibdel b'mod sinifikanti l-konċentrazzjoni dissolta massima tassustanza tat-test li tista' tinkiseb fil-medium (25). Il-kontribuzzjoni tas-solvent
(flimkien mas-sustanza tat-test) għall-kontenut kollu tal-karbonju organiku flilma tat-test għandha tkun magħrufa. Matul it-test, il-konċentrazzjoni ta' karbonju
organiku totali fir-reċipjenti tat-test ma għandhiex taqbeż il-konċentrazzjoni ta'
karbonju organiku li joriġina mis-sustanza tat-test u, jekk jintuża s-solvent jew laġent solubilizzanti (1), b'iktar minn 10 mg/l (± 20 %). Il-kontenut ta' materja
organika jista' jkollu effett sinifikatni fuq l-ammont ta' sustanza tat-test dissolta
liberament matul it-testijiet fuq il-ħut bi fluss kontinwu, speċjalment għal sustanzi
ferm lipofiliċi. Il-mikroestrazzjoni tal-fażi solida (ara l-paragrafu 60) tista'
tipprovdi informazzjoni importanti fuq il-proporzjon ta' bejn il-komposti
mqabbdin u dawk dissolti liberament, li fosthom dawn tal-aħħar huma supponuti
li jirrappreżentaw il-frazzjoni bijodisponibbli. Il-konċentrazzjoni tas-sustanza tattest għandha tkun inqas mil-limitu ta' solubilità tas-sustanza tat-test fil-media tattest minkejja l-użu ta' solvent jew aġent solubilizzanti. Għandha tingħata attenz
joni meta jintużaw solventi bijodigradabbli lesti peress li dawn jistgħu jikkawżaw
problemi bit-tkabbir ta' batterji fit-testijiet bi fluss kontinwu. Jekk mhuwiex
possibbli li titħejja soluzzjoni ewlenija mingħajr ma jintuża aġent solubilizzanti,
għandha tiġi kkunsidrata l-idoneità ta' studju ta' esponiment milwiem għallkuntrarju ta' studju ta' esponiment djetetiku.

Għat-testijiet bi fluss kontinwu, sistema li kontinwament tiddistribwixxi u tiddil
wixxi soluzzjoni ewlenija tas-sustanza tat-test (eż. pompa tal-kejl, dilwitur
proporzjonali, sistema ta' saturazzjoni) jew sistema ta' dożaġġ ta' desorbiment
tal-fażi solida hija meħtieġa sabiex tforni l-konċentrazzjonijiet tat-test fil-kompar
timenti tat-test. Idealment, għandhom jitħallew jgħaddu tal-inqas ħames sostituti
tal-volum minn kull kompartiment tat-test kuljum. Il-modalità tal-fluss kontinwu
għandha tkun ippreferuta, iżda fejn din mhijiex possibbli (eż. fejn l-organiżmi tattest ikunu affettwati b'mod avvers), tista' tintuża teknika semistatika ladarba
jkunu ssodisfati l-kriterji ta' validità (ara l-paragrafu 24). Ir-rati tal-fluss tas-soluz
zjonijiet ewlenin u l-ilma ta' dilwizzjoni għandhom ikunu kkontrollati kemm 48
siegħa qabel kif ukoll tal-inqas kuljum matul it-test wara dan. Inkludi f'dan ilkontroll id-determinazzjoni tar-rata tal-fluss minn ġewwa kull kompartiment tattest u ara li din ma tvarjax b'aktar minn 20 % fi ħdan l-istess kompartiment jew
bejn kompartimenti differenti.
(1) Għad li ġeneralment dan mhuwiex rakkomandat, jekk jintuża solvent jew aġent solubi
lizzanti, il-karbonju li joriġina minn dan l-aġent għandu jiżdied mal-karbonju organiku
mis-sustanza tat-test sabiex tiġi evalwata l-konċentrazzjoni tal-karbonju organiku firreċipjenti tat-test.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1255
▼M7
L-għażla tal-ispeċijiet
Kriterji importanti fl-għażla tal-ispeċi huma li dejjem ikunu lesti għad-dispożiz
zjoni, jistgħu jitkisbu f'daqsijiet konvenjenti u jistgħu jinżammu b'mod sodisfa
ċenti fil-laboratorju. Kritejri oħrajn għall-għażla tal-ispeċi tal-ħut jinkludu impor
tanza rikreazzjonali, kummerċjali u ekoloġika kif ukoll is-sensittività kompa
rabbli, l-użu b'suċċess fl-imgħoddi, eċċ. Fl-Appendiċi 3 jingħataw l-ispeċijiet
tat-test rakkomandati. Jistgħu jintużaw speċijiet oħrajn iżda l-proċedura tat-test
jista' jkollha tiġi adattata sabiex tipprovdi kundizzjonijiet xierqa tat-test. F'dan ilkaż, ir-raġuni li tiġġustifika l-għażla tal-ispeċi u l-metodu sperimentali għandhom
jiġu rrapportati. B'mod ġenerali, l-użu ta' speċijiet ta' ħut iżgħar sejjer iqassar ilħin għall-istat stazzjonarju, iżda jista' jkun hemm bżonn ta' iktar ħut (kampjuni)
sabiex jiġu analizzati l-kontenut lipidu u l-konċentrazzjonijiet tas-sustanza tat-test
b'mod adegwat fil-ħut. Barra minn hekk, huwa possibbli li differenzi fir-rata ta'
respirazzjoni u metaboliżmu bejn ħut iżgħar u ikbar fl-età jistgħu jxekklu lparaguni tar-riżultati bejn testijiet differenti u speċijiet tat-test differenti. Ta'
min jinnota li l-ispeċi tal-ħut ittestjata fi stadju tal-ħajja bi tkabbir rapidu (meta
jkun għadu qed jikber) jista' jikkomplika l-interpretazzjoni tad-dejta.

Iż-żamma tal-ħut (rilevanti għall-esponiment milwiem u djetetika)
Il-popolazzjoni tal-istokk tal-ħut għandha titħalla dderri għal tal-inqas ġimagħtejn
fl-ilma (ara l-paragrafu 28) fit-temperatura u l-għalf tat-test fuq dieta suffiċjenti
(ara l-paragrafu 45). Kemm l-ilma kif ukoll id-dieta għandhom ikunu tal-istess tip
bħal dawk li sejrin jintużaw matul it-test.

Wara perjodu ta' 48 siegħa li fih il-ħut jitħallew joqogħdu, jiġu rreġistrati lmortalitajiet u jiġu applikati l-kriterji li ġejjin:

— Mortalitajiet ta' aktar minn 10 % tal-popolazzjoni f'sebat ijiem: iċħad il-lott
sħiħ;

— Mortalitajiet ta' bejn 5 u 10 % tal-popolazzjoni f'sebat ijiem: ħallihom iderru
għal sebat ijiem oħra — jekk ikun hemm mortalità ogħla minn 5 % matul ittieni sebat ijiem, iċħad il-lott sħiħ;

— Mortalitajiet ta' inqas minn 5 % tal-popolazzjoni f'sebat ijiem: aċċetta l-lott
sħiħ.

Il-ħut użat fit-testijiet għandu jkun ħieles minn mard u anormalitajiet osservabbli.
Kwalunkwe ħut marid għandu jitwarrab. Il-ħut ma għandux jirċievi trattament
għall-mard fil-gimagħtejn ta' qabel it-test, jew matul it-test.

IT-TWETTIQ TAT-TEST
Test preliminari
Jista' jkun siewi li jsir esperiment preliminari sabiex jiġu ottimizzati l-kundizz
jonijiet tat-test tat-test definittiv, eż. l-għażla ta' konċentrazzjoni(jiet) tas-sustanza
tat-test, id-durata tal-fażijiet ta' teħid u ta' tisfija, jew sabiex jiġi stabbilit jekk
hemmx bżonn li jsir test sħiħ. Id-disinn tat-test prelimnari għandu jkun tali li
tinkiseb l-informazzjoni metieġa. Jista' jiġi kkunsidrat jekk test minimizzat jista'
jkun biżżejjed għall-kisba ta' BCF, jew jekk ikun hemm bżonn li jsir studju sħiħ
(ara l-paragrafi 83-95 fuq it-test minimizzat).

Kundizzjonijiet tal-Esponiment
Durata tal-fażi ta' teħid
Tbassir tad-durata tal-fażi ta' teħid jista' jinkiseb mill-esperjenza prattika (eż.
minn studju preċedenti jew studju tal-akkumulazzjoni fuq sustanza relatata strut
turalment) jew minn ċerti relazzjonijiet empiriċi li jużaw għarfien jew dwar issolubilità fl-ilma jew il-koeffiċjent ta' partizzjoni ottanol/ilma tas-sustanza tat-test
(diment li t-teħid isegwi l-kinetika tal-ewwel ordni, ara l-Appendiċi 5).
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Il-fażi ta' teħid għandha ssir għal 28 jum sakemm ma jkunx jista' jintwera li listat stazzjonarju ntlaħaq qabel (ara l-Appendiċi 1, definizzjonijiet u unitajiet).
Stat stazzjonarju jintlaħaq fil-plott tas-sustanza tat-test fil-ħut (Cf) kontra l-ħin
meta l-kurva ssir parallela għall-assi tal-ħin u tlett analiżijiet suċċessivi tas-Cf
magħmula fuq kampjuni meħuda fl-intervalli ta' mill-inqas jumejn huma fi ħdan
± 20 % minn xulxin, u ma hemmx żieda sinifikanti ta' Cf fil-ħin bejn l-ewwel u laħħar analiżi suċċessivi. Meta jiġu analizzati l-kampjuni miġbura flimkien, hemm
bżonn ta' mill-inqas erba' analiżijiet suċċessivi. Għas-sustanzi tat-test li jittieħdu
bil-mod, ikun aktar xieraq li l-intervalli jkunu ta' sebat ijiem. Jekk l-istat staz
zjonarju ma jintlaħaqx sal-jum 28, il-BCF jiġi kkalkolat bl-użu tal-approċċ kine
tiku biss, li ma jiddependix mill-ilħuq tal-istat stazzjonarju, jew inkella l-fażi ta'
teħid tista' tiġi estiża, sabiex jittieħdu iktar kejliet, sakemm jintlaħaq l-istat staz
zjonarju jew għal 60 jum, skont liema minnhom ikun l-iqsar. Barra minn hekk,
il-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fil-ħut fi tmiem il-fażi ta' teħid trid tkun
għolja biżżejjed sabiex tiġi żgurata stima affidabbli ta' k2 mill-fażi ta' tisfija. Jekk
ma jkunx hemm teħid sinifikanti wara 28 jum, it-test jista' jitwaqqaf.

Durata tal-fażi ta' tisfija
Għal sustanzi li jsegwu l-kinetika tal-ewwel ordni, perjodu ta' nofs id-durata talfażi ta' teħid normalment ikun biżżejjed sabiex iseħħ tnaqqis xieraq (eż. 95 %)
fil-preżenza fil-ġisem tas-sustanza (ara l-Appendiċi 5 għall-ispjegazzjoni talistima). Jekk il-ħin meħtieġ biex jintlaħaq it-telf ta' 95 % ikun twil b'mod imprat
tiku, għaliex pereżempju jaqbeż bid-doppju d-durata normali tal-fażi ta' teħid
(jiġifieri iktar minn 56 jum), jista' jintuża perjodu iqsar (eż. sakemm il-konċen
trazzjoni tas-sustanza tat-test tiġi inqas minn 10 % tal-konċentrazzjoni tal-istat
stazzjonarju). Madankollu, jista' jkun hemm bżonn ta' perjodi ta' tisfija itwal
għal sustanzi b'mudelli iktar kumplessi ta' teħid u tisfija minn dawk rappreżentati
minn mudell tal-ħut b'kompartiment wieħed li jrendi kinetika tal-ewwel ordni.
Jekk jiġu osservati u/jew antiċipati xejriet kumplessi bħal dawn, huwa rakko
mandat li jitfittex li jinkiseb parir mingħand espert tal-bijostatistika u/jew talfarmakokinetika sabiex jiġi żgurat issettjar xieraq tat-test. Peress li l-perjodu ta'
tisfija huwa estiż, in-numri ta' ħut għall-kampjunar jista' jkun fattur ta' limitaz
zjoni u d-differenzi fit-tkabbir bejn il-ħut jistgħu jinfluwenzaw ir-riżultati. Ilperjodu sejjer jiġi rregolat ukoll mill-perjodu li matulu l-konċentrazzjoni tassustanza tat-test fil-ħut tibqa' ogħla mil-limitu analitiku tal-kwantifikazzjoni.

Numri ta' ħut tat-test
Agħżel in-numri ta' ħut għal kull konċentrazzjoni tat-test b'tali mod li jkun hemm
minimu ta' erba' ħutiet disponibbli f'kull punt tal-kampjunar. Il-ħut għandu
jinġabar flimkien biss jekk l-analiżi ta' ħuta waħda ma tkunx fattibbli. Jekk
ikun hemm skop ta' preċiżjoni ikbar fl-iffittjar tal-kurva (u l-parametri derivati)
jew jekk ikun hemm bżonn ta' studji dwar il-metaboliżmu (eż. sabiex issir
distinzjoni bejn metaboliti u sustanzi prinċipali meta jintużaw sustanzi tat-test
radjotikkettati), sejjer ikun hemm bżonn ta' iktar ħut għal kull punt tal-kampjunar.
Il-kontenut lipidu għandu jiġi determinat fuq l-istess materjal bijoloġiku li jintuża
sabiex tiġi determinata l-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test. Jekk dan ma jkunx
fattibbli, jista' jkun hemm bżonn ta' iktar ħut (ara l-paragrafi 56 u 57).

Jekk jintuża ħut adult (jiġifieri li laħaq il-maturità sesswali), dan ma għandux
ikun fi stat riproduttiv jew irriproduċa dan l-aħħar (jiġifieri diġà rriproduċa) la
qabel u lanqas matul it-test. Għandu jiġi rrapportat ukoll jekk jintużawx irġiel
jew nisa jew jekk tintużax taħlita ta' dawn fl-esperiment. Jekk jintużaw iż-żewġ
sessi, id-differenzi fit-tkabbir u l-kontenut lipidu bejn is-sessi għandu jkun doku
mentat bħala mhux sinifikanti qabel ma jibda l-esponiment, speċjalment jekk
ikun antiċipat li l-ġbir flimkien tal-ħut irġiel u nisa sejjer ikun neċessarju sabiex
jiġu żgurati konċentrazzjonijiet tas-sustanza u/jew kontenut lipidu identifikabbli.
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Fi kwalunkwe test, agħżel ħut b'piż simili b'tali mod li l-iżgħar ma jkunux iżgħar
minn żewġ terzi tal-piż tal-ikbar. Ilkoll għandhom ikunu tal-istess sena-klassi u
ġejjin mill-istess sors. Peress li l-piż u l-età ta' ħuta jista' jkollhom effett impor
tanti fuq il-valuri tal-BCF (12) dawn id-dettalji għandhom jiġu rreġistrati b'mod
preċiż. Huwa rakkomandat li sottokampjun tal-istokk tal-ħut jintiżen ftit qabel ma
jibda t-test sabiex jiġi stmat il-piż medju (ara l-paragrafu 61).

Tagħbija
Għandhom jintużaw proporzjonijiet għoljin ta' ilma għall-ħut sabiex jonqos ittnaqqis fil-konċentrazzjoni tal-kompost tat-test fl-ilma kkaġunat miż-żieda tal-ħut
fil-bidu tat-test u anki sabiex jiġi evitat tnaqqis fil-konċentrazzjoni tal-ossiġenu
dissolt. Huwa importanti li r-rata ta' tagħbija tkun adattata għall-ispeċi tat-test
użata. F'kull każ, normalment tkun rakkomandata rata ta' tagħbija ħut-ilma ta'
0.1-1.0 g ħut (piż niedi) għal kull litru fil-ġurnata. Jistgħu jintużaw rati ogħla ta'
tagħbija ħut-ilma jekk jintwera li l-konċentrazzjonijiet meħtieġa tas-sustanza tattest jistgħu jinżammu f'limiti ta' ± 20 %, u li l-konċentrazzjoni tal-ossiġenu
dissolt ma taqax taħt 60 % saturazzjoni (ara l-paragrafu 24).

Meta tagħżel ir-reġimi tat-tagħbija xierqa, qis il-ħabitat normali tal-ispeċi tal-ħut.
Pereżempju, ħut li jgħix fil-qiegħ jista' jirrikjedi qiegħ tal-akkwarju ikbar għallistess volum ta' ilma meta mqabbel ma' speċi ta' ħut pelaġiku.

Għalf
Matul il-perjodi ta' akklimatizzazzjoni u tat-test, itma' dieta xierqa ta' lipidu
magħruf u kontenut totali ta' proteina lill-ħut f'ammont biżżejjed sabiex jibqgħu
f'kundizzjoni tajba tas-saħħa u jżommu l-piż tal-ġisem (huwa permess ftit
tkabbir). Itma' kuljum matul il-perjodi ta' akklimatizzazzjoni u tat-test f'livell
stabbilit skont l-ispeċi użata, il-kundizzjonijiet tal-esperiment u l-valur kaliriku
tal-ikel (pereżempju għal trota qawsalla, bejn madwar 1 sa 2 % tal-piż tal-ġisem
kuljum). Ir-rata tal-għalf għandha tingħażel b'tali mod li jiġu evitati tkabbir veloċi
u żieda kbira fil-kontenut lipidu. Sabiex tinżamm l-istess rata tal-għalf, l-ammont
tal-għalf għandu jerġa' jiġi kkalkolat kif xieraq, pereżempju darba fil-ġimgħa.
Għal dan il-kalkolu, il-piż tal-ħut f'kull kompartiment tat-test jista' jkun stmat
mill-piż tal-ħut li ddaħħal l-aħħar fil-kampjun f'dak il-kompartiment. Tiżinx il-ħut
li jifdal fil-kompartiment.

Ikel mhux mittiekel u r-rawt għandhom jinġibdu kuljum mill-kompartimenti tattest ftit wara t-tagħlif (30 minuta sa siegħa wara). Il-kompartimenti għandhom
jinżammu fl-iktar stat nadif possibbli matul it-test sabiex il-konċentrazzjoni ta'
materja organika tibqa' baxxa kemm jista' jkun (ara l-paragrafu 29), peress li lpreżenza ta' karbonju organiku tista' tillimita l-bijodisponibilità tas-sustanza tattest (12).

Peress li ħafna għalf jiġi minn ħut mitħun, għandu jiġi żgurat li l-għalf mhuwiex
sejjer jinfluwenza r-riżultati tat-test jew jinduċi effetti avversi, eż. billi jkun fih
(traċċi ta') pestiċidi, metalli tqal u/jew is-sustanza tat-test innifisha.

Dawl u temperatura
Huwa rakkomandat fotoperjodu ta' 12 sa 16-il siegħa u t-temperatura (± 2 °C)
għandha tkun adattata għall-ispeċi tat-test (ara l-Appendiċi 3). It-tip u l-karatte
ristiċi tad-dawl għandhom ikunu magħrufin. Għandha tingħata attenzjoni għallfototrasformazzjoni possibbli tas-sustanza tat-test fil-kundizzjonijiet ta' irradjaz
zjoni tal-istudju. Għandu jintuża dawl xieraq sabiex jiġi evitat esponiment tal-ħut
għal fotoprodotti mhux naturali. F'xi każijiet jista' jkun xieraq li jintuża filtru
sabiex ma tidħolx irradjazzjoni tal-UV ta' inqas minn 290 nm.
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Konċentrazzjonijiet tat-test
Oriġinarjament it-test tfassal għal sustanzi organiċi mhux polari. Għal dan it-tip
ta' sustanza, l-esponiment tal-ħut għal konċentrazzjoni waħda huwa mistennij li
jkun biżżejjed, peress li ma huwa mistenni ebda effett tal-konċentrazzjoni, għad li
jista' jkun hemm bżonn ta' żewġ konċentrazzjonijiet għall-qafas regolatorju rile
vanti. Jekk jiġu ttestjati sustanzi barra dan id-dominju, jew ikunu magħrufin
indikazzjonijiet oħrajn ta' dipendenza mill-konċentrazzjoni possibbli, it-test
għandu jsir b'żewġ konċentrazzjonijiet jew iktar. Jekk tiġi ttestjata konċentraz
zjoni waħda biss, għandha tingħata ġustifikazzjoni għall-użu ta' konċentrazzjoni
waħda (ara l-paragrafu 79). Barra minn hekk, il-konċentrazzjoni ttestjata għandha
tkun l-inqas konċentrazzjoni possibbli f'livell prattiku u tekniku (jiġifieri mhux
qrib il-limitu tas-solubilità).

F'ċerti każijiet jista' jkun antiċipat li l-bijokonċentrazzjoni ta' sustanza tiddependi
mill-konċentrazzjoni tal-ilma (eż. għall-metalli, meta t-teħid tas-sustanza mill-ħut
jista' jkun irregolat tal-inqas b'mod parzjali). F'dan il-każ, hemm bżonn li jiġu
ttestjati tal-inqas żewġ konċentrazzjonijiet, iżda idealment iktar (ara l-paragrafu
49), li jkunu ambjentalment rilevanti. Anki għal sustanzi li fihom il-konċentraz
zjonijiet ittestjati jridu jkunu qrib il-limitu tas-solubilità għal raġunijiet prattiċi,
huwa rakkomandat li tal-inqas jiġu ttestjati żewġ konċentrazzjonijiet, għaliex dan
jista' jagħti idea ta' kemm huma affidabbli l-konċentrazzjonijiet tal-esponiment.
L-għażla tal-konċentrazzjonijiet tat-test għandha tinkorpora l-konċentrazzjoni
ambjentalment realistika kif ukoll il-konċentrazzjoni li hija rilevanti għall-fini
tal-valutazzjoni speċifika.

Il-konċentrazzjoni(jiet) tas-sustanza tat-test għandha tingħażel bħala waħda inqas
mil-livell tal-effett kroniku tagħha jew 1 % mil-LC50 asintomatika akuta tagħha fi
ħdan medda ambjentalment rilevanti u tal-inqas ordni ta' kobor ikbar mil-limitu
ta' kwantifikazzjoni tagħha fl-ilma bil-metodu analitiku użat. L-ikbar konċentraz
zjoni tat-test permissibbli tista' tiġi stabbilita wkoll bid-diviżjoni tal-LC50 akuta ta'
96 siegħa bi proporzjon akut/ kroniku xieraq (eż. proporzjonijiet xierqa għal ċerti
sustanzi huma madwar tlieta, iżda wħud huma ikbar minn 100). Jekk tintuża ttieni konċentrazzjoni, din għandha tvarja minn dik ta' hawn fuq b'fattur ta'
għaxra. Jekk dan mhuwiex possibbli għaliex il-kriterju tat-tossiċità (li jillimita
l-konċentrazzjoni tat-test superjuri) u l-limitu analitiku (li jillimita l-konċentraz
zjoni tat-test inferjuri), jista' jintuża fattur ta' inqas minn għaxra u għandu jiġi
kkunsidrat l-użu ta' sustanza tat-test radjotikkettata (tal-ogħla prijorità, eż. ideal
ment > 98 %). Għandha tingħata attenzjoni sabiex ma tintuża ebda konċentraz
zjoni li tkun ogħla mil-limitu tas-solubilità tas-sustanza tat-test fil-medja tat-test.

Kontrolli
Kontroll tal-ilma ta' dilwizzjoni wieħed jew, jekk rilevanti (ara l-paragrafi 30 u
31), kontroll wieħed li fih is-solvent għandu jsir ukoll minbarra s-sensiela ta'
testijiet.

Il-Frekwenza tal-Kejliet tal-Kwalità tal-Ilma
Matul it-test, l-ossiġenu dissolt, it-TOC, il-pH u t-temperatura għandhom jitkejlu
fir-reċipjenti kollha tat-test u tal-kontroll. L-ebusija u s-salinità totali (jekk rile
vanti) għandhom jitkejlu fil-kontroll(i) u f'reċipjent wieħed. Jekk jiġu ttestjati
żewġ konċentrazzjonijiet jew iktar, kejjel dawn il-parametri fil-konċentrazzjoni
għolja (jew fl-ogħla waħda). Bħala minimu, l-ossiġenu dissolt u s-salinità (jekk
relevanti) għandhom jitkejlu tliet darbiet — fil-bidu, madwar in-nofs u fl-aħħar
tal-perjodu tal-perjodu ta' teħid — u darba fil-ġimgħa fil-perjodu ta' tisfija. ItTOC għandu jitkejjel fil-bidu tat-test (24 siegħa u 48 siegħa qabel il-bidu tat-test
tal-fażi ta' teħid) qabel jiddaħħal il-ħut u mill-inqas darba fil-ġimgħa, kemm
matul il-fażi ta' teħid kif ukoll dik ta' tisfija. It-temperatura għandha titkejjel u
tiġi rreġistrata kuljum, il-pH fil-bidu u fl-aħħar ta' kull perjodu u l-ebusija darba
f'kull test. Idealment, it-temperatura tiġi ssorveljata kontinwament mill-inqas f're
ċipjent wieħed.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1259
▼M7
Kampjunar u Analiżi tal-Ħut u l-Ilma
Skeda tal-kampjunar tal-ħut u l-ilma
L-ilma għandu jiġi kampjunat mill-kompartimenti tat-test għad-determinazzjoni
tal-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test qabel ma jiddaħħal il-ħut u matul kemm
il-fażi ta' teħid kif ukoll ta' tisfija. L-ilma għandu jiġi kampjunat qabel l-għalf, flistess ħin bħall-kampjunar tal-ħut. Jista' jkun siewi li l-kampjunar isir iktar spiss
sabiex jiġu żgurati konċentrazzjonijiet stabbli wara l-introduzzjoni tal-ħut. Matul
il-fażi ta' teħid, il-konċentrazzjonijiet tas-sustanza tat-test għandhom jiġu stabbiliti
sabiex tiġi verifikata l-konformità mal-kriterji ta' validità (paragrafu 24). Jekk lanaliżijiet tal-kampjun tal-ilma fil-bidu tal-fażi ta' tisfija juru li s-sustanza tat-test
mhijiex identifikata, dan jista' jintuża bħala ġustifikazzjoni sabiex ma jitkejjilx lilma tat-test u tal-kontroll għas-sustanza tat-test għall-bqija tal-fażi ta' tisfija.

Il-ħut għandu jiġi kampjunat tal-inqas ħames darbiet matul il-fażi ta'teħid u talinqas erba' darbiet matul il-fażi ta' tisfjia għas-sustanza tat-test. Peress li xi drabi
sejjer ikun diffiċli li tiġi kkalkolata stima preċiża raġonevoli tal-valur tal-BCF fuq
il-bażi ta' dan in-numru ta' kampjuni (speċjalment meta tkun indikata kinetika li
mhijiex dik ta' teħid u tisfija sempliċi tal-ewwel ordni), jista' jkun rakkomandat li
l-kampjuni jittieħdu iktar spiss fiż-żewġ perjodi (ara l-Appendiċi 4).

Il-kontenut lipidu għandu jiġi determinat fuq l-istess materjal bijoloġiku li jintuża
sabiex tiġi determinata l-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test tal-inqas fil-bidu u fi
tmiem il-fażi ta' teħid u fi tmiem il-fażi ta' tisfija. Jekk dan ma jkunx fattibbli,
għandu jittieħed kampjun ta' tal-inqas tliet ħutiet indipendenti sabiex jiġi stabbilit
il-kontenut lipidu tal-istess tliet punti ta' żmien. In-numru ta' ħut għal kull tank
fil-bidu tal-esperiment għandu jiġi aġġustat kif xieraq (1). Inkella, jekk ma jinstab
ebda ammont sinifikanti tas-sustanza tat-test fil-ħut tal-kontroll (jiġifieri ħut millpopolazzjoni tal-istokk), il-ħut tal-kontroll mit-test jista' jiġi analizzat għal
kontenut lipidu biss u l-analiżi tas-sustanza tat-test fil-grupp(i) tat-test (u l-kostant
tar-rata ta' teħid relatata, il-kostant tar-rata ta' tisfija u l-valuri tal-BCF) tista' tiġi
kkoreġuta għal bidliet skont il-kontenut lipidu tal-grupp tal-kontroll matul ittest (2).

Ħut mejjet jew marid ma għandux jiġi analizzat għas-sustanza tat-test jew ilkonċentrazzjoni lipida.

Eżempju ta' skeda aċċettabbli tal-kontrolli jingħata fl-Appendiċi 4. Skedi oħrajn
jistgħu jiġu kkalkolati minnufih bl-użu ta' valuri supponuti oħrajn ta' KOW sabiex
jiġi kkalkolat il-ħin tal-esponiment għal teħid ta' 95 % (irreferi għall-Appendiċi 5
għall-kalkoli).

Il-kampjunar għandu jitkompla matul il-fażi ta' teħid sakemm ikun ġie stabbilit
stat stazzjonarju (ara l-Appendiċi 1, definizzjonijiet u unitajiet) jew il-fażi ta'
teħid tiġi terminata b'mod ieħor (wara 28 jew 60 jum, ara l-paragrafi 37 u 38).
Qabel ma tibda l-fażi ta' tisfija, il-ħut għandu jiġi ttrasferit f'reċipjenti nodfa.

Kampjunar u tħejjija tal-kampjun
Il-kampjuni tal-ilma għandhom jinkisbu għall-analiżi eż. b'sifun minn ġot-tubi
inerti minn punt ċentrali fil-kompartiment tat-test. La l-filtrazzjoni u lanqas iċċentrifugazzjoni ma jidhru li dejjem jisseparaw il-frazzjoni mhux bijodisponibbli
tas-sustanza tat-test minn dik li hija bijodisponibbli. Jekk tiġi applikata teknika ta'
separazzjoni, dejjem għandha tiġi pprovduta ġustifikazzjoni għal, jew validaz
zjoni tat-teknika ta' separazzjoni fir-rapport tat-test minħabba d-diffikultajiet talbijodisponibilità (25). B'mod partikolari għal sustanzi ferm idrofobiċi (jiġifieri
dawk is-sustanzi b'log KOW > 5) (12) (26), fejn jista' jseħħ l-adsorbiment
għall-matriċi tal-filtru jew il-kontenituri ta' ċentrifugrazzjoni, il-kampjuni ma
(1) Jekk il-kontenut lipidu ma jiġix analizzat fl-istess ħut bħas-sustanza tat-test, il-ħut għandu
tal-inqas ikun tal-istess piż u (jekk rilevanti) tal-istess sess.
(2) Din l-alternattiva hija valida biss jekk il-ħut fil-gruppi tat-test kollha jinżammu f'daqsijiet
tal-grupp simili, il-ħut jitneħħa bl-istess mod u jintema' bl-istess mod. Dan jiżgura li ttkabbir tal-ħut fil-gruppi kollha tat-test ikun simili, jekk il-konċentrazzjoni ttestjata tkun
taħt il-medda tossika. Jekk it-tkabbir ikun simili, anki l-kontenut lipidu jkun mistenni li
jibqa' simili. Tkabbir differenti fil-kontroll jindika effett tas-sustanza u jinvalida l-istudju.
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għandhomx ikunu soġġetti għal dawk it-trattamenti. Minflok, għandhom jittieħdu
miżuri sabiex it-tankijiet jinżammu nodfa kemm jista' jkun (ara l-paragrafu 46) u
l-kontenut tal-karbonju organiku totali għandu jiġi ssorveljat kemm matul il-fażi
ta' teħid kif ukoll ta' tisfija (ara l-paragrafu 53). Sabiex jiġu evitati intoppi
possibbli b'inqas bijodisponibilità, jista' jintuża l-kampjunar b'tekniki ta' mikroes
trazzjoni tal-fażi solida għal sustanzi ftit li xejn solubbli u ferm idrofobiċi.

Il-ħut fil-kampjun għandu jiġi ewtanizzati minnufih, bl-użu tal-iktar metodu
xieraq u umanitarju (għal kejl tal-ħut sħiħ, ebda proċess ieħor apparati t-tlaħliħ
bl-ilma (ara l-paragrafu 28) u l-ħut għandu jitnixxef bit-taptip). Iżen u kejjel it-tul
totali (1). F'kull ħuta individwali, il-piż u t-tul imkejlin għandhom ikunu marbutin
mal-konċentrazzjoni tas-sustanza analizzata (u l-kontenut lipidu, jekk appli
kabbli), pereżempju bl-użu ta' kodiċi identifikatur uniku għal kull ħuta kampju
nata.

Huwa preferibbli li jiġu analizzati l-ħut u l-ilma immedjatament wara l-kampjunar
sabiex tkun evitata degradazzjoni jew aktar telf u sabiex jiġu kkalkolati l-kostanti
approssimativi ta' teħid u r-rata ta' tisfija filwaqt li jitkompla t-test. Analiżi
minnufih tevita wkoll dewmien fl-istabbiliment ta' jekk intlaħaqx plateau (stat
stazzjonarju).

Jekk ma ssirx analiżi immedjata, il-kampjuni għandhom jinħażnu b'metodu
xieraq. Qabel ma jibda l-istudju, għandha tinkiseb informazzjoni dwar il-metodu
xieraq ta' ħżin għas-sustanza tat-test partikolari — pereżempju, iffriżar profond,
żamma f'4 °C, estrazzjoni, eċċ. Id-durata tal-ħżin għandha tingħażel sabiex jiġi
żgurat li s-sustanza ma ddegradatx matul il-ħżin.

Kwalità tal-metodu analitiku
Peress li l-proċedura sħiħa hija rregolata essenzjalment mir-reqqa, il-preċiżjoni u
s-sensittività tal-metodu analitiku użat għas-sustanza tat-test, ivverifika b'mod
esperimentali li r-reqqa, il-preċiżjoni u r-riproduċibbilità tal-analiżi tas-sustanza,
kif ukoll l-irkupru tas-sustanza tat-test kemm mill-ilma kif ukoll mill-ħut huma
sodisfaċenti għall-metodu partikolari. Dan għandu jkun parti mit-testijiet prelimi
nari. Ara wkoll li s-sustanza tat-test mhijiex fl-ilma ta' dilwizzjoni użat. Jekk ikun
hemm bżonn, irranġa l-valuri tal-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fl-ilma u lħut miksuba mit-test għall-irkupri u l-valuri ta' sfond tal-kontrolli. Il-kampjuni
tal-ħut u l-ilma għandhom jiġu mmaniġġjati l-ħin kollu b'tali mod li jnaqqas
kemm jista' jkun il-kontaminazzjoni u t-telf (eż. li jirriżultaw mill-adsorbiment
bl-apparat tal-kampjunar).

Analizi tal-kampjuni tal-ħut
Jekk fit-test jintużaw materjali radjotikkettati, huwa possibbli li jiġu analizzati
għar-radjotikketta totali (jiġifieri prinċipali u metaboliti) jew il-kampjuni jistgħu
jitnaddfu sabiex is-sustanza prinċipali tkun tista' tiġi analizzata għaliha. Jekk ilBCF sejjer ikun ibbażat fuq is-sustanza prinċipali, il-metaboliti ewlenin
għandhom jiġu kkaratterizzati, tal-inqas fi tmiem il-fażi ta' teħid (ara l-paragrafu
6). Il-metaboliti ewlenin huma dawk li jirrappreżentaw ≥ 10 % tar-residwi totali
fit-tessuti tal-ħut, dawk li jirrappreżentaw ≥ 5 % f'żewġ punti tal-kampjunar
konsekuttivi, dawk li juru livelli ikbar matul il-fażi ta' teħid, u dawk ta' tħassib
(1) Minbarra l-piż, it-tul totali għandu jiġi rreġistrat għaliex il-paragun tal-firxa taż-żieda fittul matul it-test huwa indikatur tajjeb ta' jekk seħħx effett avvers.
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tossikoloġiku magħruf. Jekk il-BCF għall-ħut sħiħ f'termini tar-residwi radjotik
kettati totali huwa ≥ 500, jista' jkun siewi — u għal ċerti kategoriji ta' sustanzi
bħal pestiċidi ferm rakkomandat — li jiġu identifikati u kkwantifikati l-metaboliti
ewlenin. Il-kwantifikazzjoni tat-tali metaboliti tista' tkun meħtieġa minn ċerti
awtoritajiet regolatorji. Jekk degradati li jirrappreżentaw ≥ 10 % tar-residwi radjo
tikkettati totali fit-tessut tal-ħut huma identifikati u kkwantifikati, huwa rakko
mandat ukoll li mbagħad jiġu identifikati u kkwantifikati d-degradati fl-ilma tattest. Jekk dan ma jkunx fattibbli, dan għandu jkun spjegat fir-rapport.

Normalment il-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test għandha tkun determinata
għal kull ħuta individwali mwieżna. Jekk dan ma jkunx possibbli, ir-raggruppar
tal-kampjuni f'kull okkażjoni tal-kampjunar jista' jsir iżda r-raggruppar ma jirres
trinġix il-proċeduri statistiċi li jistgħu jiġu applikati għad-dejta, u b'hekk fit-test
għandu jkun inkluż numru adegwat ta' ħut sabiex jiġi akkomodat ir-raggruppa
ment mixtieq, il-proċedura statistika u s-saħħa statistika. Ir-referenzi (27) u (28)
jistgħu jintużaw bħala introduzzjoni għall-proċeduri tar-raggruppar rilevanti.

Il-BCF għandu jkun espress bħala normalizzat għal ħut b'kontenut lipidu ta' 5 %
(fuq il-bażi tal-piż niedi) minbarra dak derivat direttament mill-istudju (ara lparagrafu 21), sakemm ma jkunx jista' jiġi argumentat li s-sustanza tat-test ma
takkumulax primarjament f'lipidi. Il-kontenut lipidu tal-ħut għandu jiġi stabbilit
f'kull mument tal-kampjunar, jekk dan ikun possibbli, idealment fl-istess estratt
bħal dak prodott għall-analiżi għas-sustanza tat-test, peress li spiss il-lipidi
jkollhom jitneħħew mill-estratt qabel ma jkun jista' jiġi analizzat kromatografi
kament. Madankollu, l-analiżi tas-sustanzi tat-test spiss teħtieġ proċeduri ta'
estrazzjoni speċifiċi li jistgħu jikkontradixxu l-metodi ta' ttestjar għad-determinaz
zjoni lipida. F'dan il-każ (sakemm ikun hemm metodi strumentali xierqa u mhux
qerrieda disponibbli), huwa rakkomandat li titħaddem strateġija differenti sabiex
jiġi stabbilit il-kontenut lipidu tal-ħut (ara l-paragrafu 56). Għandhom jintużaw
metodi xierqa sabiex jiġi stabbilit il-kontenut lipidu (20). It-teknika ta' estrazzjoni
tal-kloroform/metanol (29) tista' tkun rakkomandata bħala metodu standard (30),
iżda l-metodu Smedes (31) huwa rakkomandat bħala teknika alternattiva. Dan ilmetodu msemmi l-aħħar huwa kkaratterizzat minn effiċjenza komparabbli ta'
estrazzjoni, preċiżjoni għolja, l-użu ta' solventi organiċi inqas tossiċi u faċilità
tat-twettiq. Jistgħu jintużaw metodi oħrajn li għandhom preċiżjoni aħjar millmetodi rakkomandati jekk ikunu ġġustifikati kif xieraq. Huwa importanti li
jingħataw id-dettalji dwar il-metodu użat.

Kejl tat-tkabbir tal-ħut
Fil-bidu tat-test, ħames sa għaxar ħutiet mill-popolazzjoni tal-istokk iridu jintiżnu
b'mod individwali u jitkejjel it-tul totali tagħhom. Dawn jistgħu jkunu l-istess
ħutiet użati għall-analiżi lipida (ara l-paragrafu 56). Il-piż u t-tul tal-ħut użat għal
kull kampjun meħud kemm mill-grupp tat-test kif ukoll tal-kontroll għandhom
jitkejlu qabel ma ssir l-analiżi kimika jew lipida. Il-kejliet tal-ħut fil-kampjun
jistgħu jintużaw sabiex jiġu stmati l-piż u t-tul tal-ħut li jifdal fit-tankijiet tat-test
u tal-kontroll (ara l-paragrafu 45).

DEJTA U RAPPORTAR
Trattament tar-riżultati
Il-kurva tat-teħid tas-sustanza tat-test għandha tinkiseb bl-ipplottjar tal-konċen
trazzjoni tagħha fil-ħut jew fuqu (jew tessuti speċifiċi) fil-fażi ta' teħid kontra lħin fuq skali aritmetiċi. Jekk il-kurva laħqet plateau, jiġifieri, issir dejjem iktar
asintomatika għall-assi tal-ħin, il-BCF fi stat stazzjonarju (BCFSS) għandu jiġi
kkalkolat minn:

C f at steady Ä stateðmeanÞ
C w at steady Ä stateðmeanÞ
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L-iżvilupp ta' Cf jista' jkun influwenzat mit-tkabbir tal-ħut (ara l-paragrafu 72 u
73). Il-konċentrazzjoni tal-esponiment medja (Cw) hija influwenzata minn varjaz
zjoni tul iż-żmien. Jista' jkun mistenni li konċentrazzjoni medja ponderata għallħin tkun iktar rilevanti u preċiża għal studji tal-bijoakkumulazzjoni, anki jekk ilvarjazzjoni tkun fi ħdan il-medda ta' validità xierqa (ara l-paragrafu 24). Konċen
trazzjoni tal-ilma medja ponderata għall-ħin (TWA) tista' tiġi kkalkolata skont lAppendiċi 5, sezzjoni 1.

Il-fattur ta' bijokonċentrazzjoni kinetika (BCFK) għandu jiġi stabbilit bħala lproporzjon k1/k2, iż-żewġ kostanti tar-rata kinetika tal-ewwel ordni. Il-kostanti
tar-rata k1 u k2 u BCFK jistgħu jiġu derivati bl-iffittjar fl-istess ħin tal-fażi ta'
teħid kif ukoll dik ta' tisfija. Inkella, k1 u k2 jistgħu jiġu stabbiliti b'mod sekwenz
jali (ara l-Appendiċi 5 għal deskrizzjoni u paragun ta' dawn il-metodi). Il-kostant
tar-rata ta' tisfija (k2) jista' jkun jeħtieġ li jiġi kkoreġut għad-dilwizzjoni tattkabbir (ara l-paragrafu 72 u 73). Jekk ikun ovvju li l-kurva tat-teħid u/jew ittisfija mhijiex l-ewwel ordni, għandhom jintużaw mudelli iktar kumplessi (ara rreferenzi fl-Appendiċi 5) u għandu jitfittex parir mingħand espert tal-bijostatistika
u/jew tal-farmakokinetika.

Dejta dwar il-piż/it-tul tal-ħut
Il-piżijiet niedja u t-tul totali tal-ħut individawli għall-intervalli tal-kampjunar
kollha jitqiegħdu f'tabella b'mod separat għall-gruppi tat-test u tal-kontroll
matul il-fażijiet ta' teħid (inkluża l-popolazzjoni tal-istokk għall-bidu tat-teħid)
u ta' tisfija. F'kull ħuta individwali, il-piż u t-tul imkejlin għandhom ikunu
marbutin mal-konċentrazzjoni kimika analizzata, pereżempju bl-użu ta' kodiċi
identifikatur uniku għal kull ħuta kampjunata. Il-piż huwa l-kejl ippreferut tattkabbir għall-fini ta' korrezzjoni tal-valuri tal-BCF kinetiku għad-dilwizzjoni tattkabbir (ara l-paragrafu 73 u l-Appendiċi 5 għall-metodu użat għall-korrezzjoni
tad-dejta għad-dilwizzjoni tat-tkabbir).

Korrezzjoni tad-Dilwizzjoni tat-Tkabbir u n-Normalizzazzjoni tal-Lipidi
It-tkabbir tal-ħut matul il-fażi ta' tisfija jista' jbaxxi l-konċentrazzjonijiet kimiċi
mkejlin fil-ħut bl-effett li l-kostant totali tar-rata ta' tisfija (k2) ikun ikbar minn
dak li jirriżulta minn proċessi ta' tneħħija (eż. respirazzjoni, metaboliżmu, eġest
joni) waħedhom. Il-fatturi ta' bijokonċentrazzjoni kinetika għandhom jiġu kkore
ġuti għad-dilwizzjoni tat-tkabbir. BCFSS sejjer ikun influwenzat mit-tkabbir ukoll,
iżda ma hemm ebda proċedura miftiehma disponibbli għall-korrezzjoni ta' BCFSS
għat-tkabbir. F'każijiet ta' tkabbir sinifikanti, il-BCFK, ikkoreġut għat-tkabbir
(BCFKg), għandu jinkiseb ukoll peress li jista' jkun kejl iktar rilevanti tal-fattur
ta' bijokonċentrazzjoni. Il-kontenuti lipidi tal-ħut tat-test (li huma ferm assoċjati
mal-bijoakkumulazzjoni ta' sustanzi idrofobiċi) jistgħu jvarjaw biżżejjed fil-prat
tika tant li jkun hemm bżonn normalizzazzjoni għal kontenut lipidu tal-ħut stab
bilit (5 % w/w) sabiex jiġu ppreżentati l-fatturi tal-bijokonċentrazzjoni kinetika
kif ukoll fi stat stazzjonarju b'mod sinifikanti, sakemm ma jkunx jista' jiġi argu
mentat li s-sustanza tat-test ma takkumulax primarjament f'lipidu (eż. ċerti
sustanzi perfluworinati jistgħu jaqbdu mal-proteini). L-ekwazzjonijiet u l-eżempji
għal dawn il-kalkoli jistgħu jinkisbu fl-Appendiċi 5.

Sabiex jiġi kkoreġut BCF kinetiku għad-dilwizzjoni tat-tkabbir, il-kostant tar-rata
ta' tisfija għandu jiġi kkoreġut għat-tkabbir. Dan il-kostant tar-rata ta' tisfija
kkoreġut għat-tkabbir (k2g) huwa kkalkolat billi l-kostant tar-rata ta' tkabbir (kg,
kif miksub mid-dejta dwar il-piż imkejjel) jitnaqqas mill-kostant tar-rata ta' tisfija
totali (k2). Imbagħad jiġi kkalkolat il-fattur ta' bijokonċentrazzjoni kinetika
kkoreġut għat-tkabbir billi l-kostant tar-rata ta' teħid (k1) jiġi diviż bil-kostant
tar-rata ta' tisfija kkoreġut għat-tkabbir (k2g) (ara l-Appendiċi 5). F'ċerti każijiet
dan l-approċċ ikun f'riskju. Pereżempju, għal sustanzi li jissaffew bil-mod ħafna
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ttestjati f'ħut li jikber malajr, il-k2g derivat jista' jkun żgħir ħafna u b'hekk l-iżball
fiż-żewġ kostanti tar-rati użati sabiex jinkiseb isir kritiku, u f'ċerti każijiet l-istimi
tal-kg jistgħu jkunu ikbar mill-k2. Approċċ alternattiv li jevita l-ħtieġa ta' korrez
zjoni tad-dilwizzjoni tat-tkabbir jinvolvi l-użu ta' dejta dwar it-tisfija tal-massa
tas-sustanza tat-test għal kull ħuta (fuq il-bażi tal-ħuta sħiħa) minflok id-dejta tassoltu dwar il-massa tas-sustanza tat-test għal kull unità tal-massa tal-ħut (konċen
trazzjoni). Dan jista' jinkiseb faċilment peress li t-testijiet skont dan il-metodu ta'
ttestjat għandhom jorbtu l-konċentrazzjonijiet tat-tessut irreġistrati mal-piżijiet talħut individwali. Il-proċedura sempliċi għal dan hija spjegata fl-Appendiċi 5. Kun
af li l-k2 xorta waħda għandu jiġi stmat u rrapportat, anki jekk jintuża dan lapproċċ.

Il-fatturi tal-bijokonċentrazzjoni kinetika u fi stat stazzjonarju għandhom jiġu
rrapportati wkoll b'rabta mal-kontenut lipidu tal-ħut prestabbilit ta' 5 % (w/w),
sakemm ma jkunx jista' jiġi argumentat li s-sustanza tat-test ma takkumulax
primarjament f'lipidu. Id-dejta dwar il-konċentrazzjoni tal-ħut, jew il-BCF,
huma normalizzati skont il-proporzjon bejn 5 % u l-kontenut lipidu medju (indi
vidwali) attwali (f' % piż niedi) (ara l-Appendiċi 5).

Jekk l-analiżijiet kimiċi u lipidi saru fuq l-istess ħut, id-dejta normalizzata għallipidu tal-ħut individwali għandha tintuża sabiex jiġi kkalkolat BCF normalizzat
għal-lipidu. Inkella, jekk it-tkabbir fil-ħut tal-kontroll u l-ħut espost ikun simili,
jista' jintuża l-kontenut lipidu tal-ħut tal-kontroll waħdu għall-korrezzjoni għallipidu (ara l-paragrafu 56). Metodu għall-kalkolu ta' BCF normalizzat għal-lipidu
huwa deskritt fl-Appendiċi 5.

Interpretazzjoni tar-riżultati
Ir-riżultati għandhom jiġu interpretati b'kawtela meta l-konċentrazzjonijiet
imkejlin tas-soluzzjonijiet tat-test iseħħu f'livelli qrib il-limitu ta' detezzjoni talmetodu analitiku.

Fil-prinċipju, it-tkabbir medju fil-grupp tat-test kif ukoll f'tal-kontroll ma għandux
ikun wisq differenti sabiex jiġu esklużi l-effetti tossiċi. Il-kostanti tar-rata ta'
tkabbir jew il-kurvi tat-tkabbir taż-żewġ gruppi għandhom jitqabblu permezz ta'
proċedura xierqa (1)).

Kurvi tat-teħid u t-tisfija definiti ċari huma indikazzjoni ta' dejta dwar il-bijo
konċentrazzjoni ta' kwalità tajba. Għall-kostanti tar-rati, ir-riżultat ta' test χ2 ta'
kemm joqgħod tajjeb għandu juri li joqgħod tajjeb (jiġifieri perċentwal żgħir ta'
żball fil-kejl (32)) għall-mudell ta' bijoakkumulazzjoni, sabiex il-kostanti tar-rati
jkunu jistgħu jitqiesu affidabbli (ara l-Appendiċi 5). Jekk tintuża iktar minn
konċentrazzjoni tat-test waħda, il-varjazzjoni fil-kostanti ta' teħid/tisfija bejn ilkonċentrazzjonijiet tat-test għandha tkun inqas minn 20 % (2). Jekk le, tista' tiġi
indikata d-dipendenza fuq il-konċentrazzjoni. Għandhom ikunu rreġistrati d-diffe
renzi sinifikanti osservati fir-rati ta' teħid/tisfija bejn il-konċentrazzjonijiet appli
kati tat-test u jingħataw l-ispjegazzjonijiet possibbli. Ġeneralment, il-limitu ta'
kunfidenza ta' 95 % tal-BCFs minn studju ddisinjati kif xieraq joqrob lejn ±
20 % tal-BCF derivat.

Jekk jiġu ttestjati żewġ konċentrazzjonijiet jew iktar, ir-riżultati taż-żewġ konċen
trazzjonijiet jew kollha kemm huma jintużaw sabiex jiġi eżaminat jekk ir-riżultati
(1) Jista' jsir test-t fuq il-kostanti tar-rata ta' tkabbir, sabiex jiġi ttestjat dwar jekk it-tkabbir
ivarjax bejn il-grupp tal-kontroll u dak tat-test, jew test-F fil-każ ta' analiżi tal-varjanza.
Jekk ikun hemm bżonn, jista' jintuża test tal-proporzjon ta' probabilità jew test-F sabiex
jgħin fl-għażla tal-mudell tat-tkabbir xieraq (monograff 54 tal-OECD, (32).
(2) Dawn il-perċentwali jassumu li l-metodi analitiċi huma affidabbli u li n-nofs ħajja hija ta'
< 14-il jum. Jekk il-metodi analitiċi jkunu inqas affidabbli jew in-nofs ħajja tiżdied
(ħafna), dawn in-numru jsiru ikbar.
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humiex konsistenti u sabiex jintwera jekk hemmx dipendenza fuq il-konċentraz
zjoni. Jekk tiġi ttestjata konċentrazzjoni waħda biss sabiex jitnaqqas l-użu ta'
annimali u/jew riżorsi, għandha tingħata ġustifikazzjoni għall-użu ta' konċentraz
zjoni waħda.
Il-BCFSS li jirriżulta jkun dubjuż jekk il-BCFK ikun ferm ikbar mill-BCFSS,
peress li dan jista' jkun indikazzjoni li l-istat stazzjonarju ma ntlaħaqx jew li
d-dilwizzjoni tat-tkabbir u l-proċessi tat-telf ma ġewx ikkunsidrati. F'każijiet li
fihom il-BCFSS ikun ferm ogħla mill-BCFK, id-derivazzjoni tal-kostanti tar-rata
ta' teħid u ta' tisfija għandha tiġi vverifikata għal żbalji u terġa' tiġi evalwata.
Proċedura ta' ffittjar differenti tista' ttejjeb l-istima tal-BCFK (ara l-Appendiċi 5).
Rapport tat-test
Apparti l-informazzjoni dwar is-sustanza tat-test indikata fil-paragrafu 3, irrapport tat-test jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Sustanza tat-test:
L-għamla fiżika u, fejn rilevanti, il-proprjetajiet fiżjokimiċi;
— Dejta dwar l-identifikazzjoni kimika, bħall-isem IUPAC jew CAS, in-numru
CAS, il-kodiċi SMILES jew InChI, il-formula strutturali, il-purità, l-identità
kimika tal-impuritajiet kif xieraq u fattibbli fil-prattika, eċċ. (inkluż ilkontenut ta' karbonju organiku, jekk xieraq).
— Għal sustanzi multikostitwenti u UVCB (sustanzi kimiċi b'kompożizzjoni
Mhux Magħrufa jew Varjabbli, Prodotti ta' reazzjoni kumplessa u Materjali
bijoloġiċi) deskrizzjoni, safejn possibbli, tal-identità kimika tal-kostitwenti
individwali u, għal kull wieħed, tal-perċentwal tiegħu mill-massa totali tassustanza. Għandu jiġi spjegat fil-qosor kif il-metodu analitiku użat fit-test
jirrifletti kejl tal-konċentrazzjoni tas-sustanza; il-proċeduri analitiċi kollha
għandhom jiġu deskritti, inklużi l-preċiżjoni tal-metodu, il-limitu ta' detez
zjoni tal-metodu, u l-limitu ta' kwantifikazzjoni.
— Jekk radjotikkettati, il-pożizzjoni preċiża tal-atomu/i tikkettati u l-perċentwal
tar-radjuattività assoċjata mal-impuritajiet.
— Informazzjoni dwar it-tossiċità tas-sustanza tat-test għall-ħut (idealment lispeċi tat-test). It-tossiċità għandha tiġi rrapportata bħala LC50 akuta fuq 96
siegħa u NOAEC & LOAEC minn studju kroniku (jiġifieri test fi stadju bikri
tal-ħajja jew test taċ-ċiklu sħiħ tal-ħajja, jekk disponibbli).
— Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tas-sustanza kimika tat-test jew is-sustanza tat-test u
l-istabilità tas-sustanza kimika tat-test jew is-sustanza tat-test fil-kundizzjoni
jiet tal-ħżin jekk kienet maħżuna qabel ma ntużat.
Speċijiet tat-test:
L-isem xjentifiku, ir-razza, is-sors, kwalunkwe pretrattament, l-akklimatizzaz
zjoni, l-età, is-sess (jekk rilevanti), il-medda tad-daqs (piż u tul), eċċ.
Kundizzjonijiet tat-test:
— Il-proċedura tat-test użata (eż. bi fluss kontinwu jew semistatika); studju
regolari jew disinn minimizzat (inklużi raġuni u ġustifikazzjoni).
— It-tip u l-karatteristiċi tal-illuminazzjoni użata u l-fotoperjodu/i.
— Id-disinn tat-test (eż. in-numru u l-kobor tal-kompartimenti tat-test, ir-rata talbdil tal-volum tal-ilma, ir-rata ta' tagħbija, in-numru tar-repliki, in-numru talħut għal kull replika, in-numru tal-konċentrazzjonijiet tat-test, it-tul tal-fażijiet
ta' teħid u tisfija, il-frekwenza tal-kampjunar għall-kampjuni tal-ħut u talilma),
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— Metodu tal-preparazzjoni tas-soluzzjonijiet tal-ħażna u l-frekwenza tarrinnovar (is-solvent, il-konċentrazzjoni tiegħu u l-kontribuzzjoni tiegħu
għall-kontenut ta' karbonju organiku tal-ilma tat-test għandhom jingħataw,
meta jintużaw) jew deskrizzjoni tas-sistema ta' dożaġġ alternattiva.

— Il-konċentrazzjonijiet nominali tat-test, il-mezzi tal-valuri mkejlin u d-devjaz
zjonijiet standard tagħhom fir-reċipjenti tat-test u l-metodu li nkisbu bih.

— Is-sors tal-ilma ta' dilwizzjoni, deskrizzjoni ta' kwalunkwe pretrattament, irriżultati ta' kwalunkwe wiri tal-ħila tal-ħut tat-test li jgħix fl-ilma, u l-karat
teristiċi tal-ilma: il-pH, l-ebusija, it-temperatura, il-konċentrazzjoni ta' ossi
ġenu dissolt, il-livelli ta' kloru residwu (jekk imkejla), il-karbonju organiku
totali, is-solidi sospiżi, is-salinità tal-medium tat-test (jekk xieraq) u
kwalunkwe kejl ieħor li jsir.

— Il-kwalità tal-ilma fir-reċipjenti tat-test, il-pH, l-ebusija, it-TOC, it-temperatura
u l-konċentrazzjoni tal-ossiġenu dissolt; il-metodi użati u l-frekwenza talkejliet.

— Informazzjoni ddetaljata fuq l-għalf, eż. it-tip ta' ikel, is-sors, il-komposizzjoni
(tal-inqas tal-kontenut lipidu u tal-proteini jekk possibbli), ir-rata tal-għalf
magħżula, l-ammont mogħti u l-frekwenza;

— Informazzjoni fuq it-trattament tal-kampjuni tal-ħut u tal-ilma, inklużi ddettalji dwar il-preparazzjoni, il-ħżin, l-estrazzjoni u l-proċeduri analitiċi (u
l-preċiżjoni) għas-sostanza tat-test u l-kontenut lipidu.

— Il-metodi użati għall-każwalizzazzjoni tat-trattament u l-assenjament tal-ħut
għar-reċipjent tat-test.

— Id-data tat-tidħil tal-organiżmi tat-test fis-soluzzjonijiet tat-test u d-durata tattest.

— Deskrizzjoni tat-testijiet tas-sejbien tal-medda u r-riżultati, jekk disponibbli.

Ir-riżultati:

— Ir-riżultati minn kwalunkwe studju preliminari li sar.

— Il-mortalità tal-ħut tal-kontroll u l-ħut f'kull kompartiment tal-esponiment u
kwalunkwe mġiba anormali osservata.

— Informazzjoni dwar kwalunkwe effett avvers osservat.

— Deskrizzjoni sħiħa tal-proċeduri ta' analiżi kimika kollha mħaddmin inklużi llimiti ta' detezzjoni u l-kwantifikazzjoni, il-varjabbiltà u l-irkupru.

— Il-kontenut lipidu tal-ħut, inkluż il-metodu użat u, jekk derivat, il-fattur ta'
normalizzazzjoni tal-lipidu (Ln, fattur sabiex jiġu espressi riżultati relattivi
għall-kontenut lipidu tal-ħut ta' 5 %).

— Dejta f'tabella tal-piż (u t-tul) tal-ħut, b'rabta mal-konċentrazzjonijiet kimiċi
tal-ħut individwali (u l-kontenut lipidu, jekk applikabbli), kemm għall-gruppi
tal-kontroll u tal-esponiment (pereżempju bl-użu ta' identifikaturi uniċi għal
kull ħuta fil-kampjun) u kalkoli għall-kostant(i) tar-rata ta' tkabbir derivat.
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— Dejta f'tabella tal-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fil-ħut (Cf, marbuta
mal-ħut individwali) u l-ilma (Cw) (bil-valuri medji għall-grupp tat-test u lkontroll, id-devjazzjoni standard u l-medda, jekk xierqa) għall-ħinijet talkampjunar kollha (Cf espressa f'mg/kg piż niedi tal-ġisem sħiħ jew tessuti
speċifikati fih, eż. lipid, u Cw f'mg/l). Valuri tas-Cw għas-serje tal-kontroll (lisfond għandu jiġi rrapportat ukoll).

— Il-kurvi (inkluża d-dejta mkejla kollha), li juru dan li ġej (jekk applikabbli, ilkonċentrazzjonijiet jistgħu jiġu espressi b'rabta mal-ġisem sħiħ u l-kontenut
lipidu normalizzat għal 5 % tal-annimal jew tessuti speċifiċi tiegħu):

— it-tkabbir, jiġifieri l-piż tal-ħut vs il-ħin jew il-piż trasformat tal-logaritma
naturali vs il-ħin (inkluż il-kostant tar-rata ta' tkabbir derivata, kg);

— it-teħid u t-tisfija tas-sustanza tat-test fil-ħut (fi graff wieħed);

— il-ħin għall-istat stazzjonarju (jekk jinkiseb);

— il-konċentrazzjoni trasformata tal-logaritma naturali vs il-ħin tat-teħid
(inkluż il-kostant tar-rata ta' teħid derivat k1);

— il-konċentrazzjoni trasformata tal-logaritma naturali (f'konċentrazzjoni) vs
il-ħin tat-tisfija (inkluż il-kostant tar-rata ta' tisfija derivat k2); u

— il-kurvi tal-fażi ta' teħid kif ukoll ta' tisfija, li juru kemm id-dejta kif ukoll
il-mudell iffittjat.

— Jekk spezzjoni viżiva ta' plott turi eċċezzjonijiet ovvji, jista' jiġi applikat test
tal-eċċezzjonijiet statistikament validu sabiex jitneħħew punti ta' dejta spurji
kif ukoll tingħata ġustifikazzjoni dokumentata għaliex tneħħew.

— Il-fattur ta' bijokonċentrazzjoni fi stat stazzjonarju (BCFSS), jekk (kważi)
jinkiseb stat stazzjonarju.

— Il-fattur ta' bijokonċentrazzjoni kinetika (BCFK) u l-kostanti tar-rata ta' tisfija
u teħid derivati k1 u k2, flimkien mal-varjanzi f'k2 (pendil u interċetta) jekk
jintuża ffittjar sekwenzjali.

— Il-limiti tal-kunfidenza, id-devjazzjoni standard (kif disponibbli) u l-metodi ta'
kalkolu/analiżi tad-dejta għal kull parametru għal kull konċentrazzjoni tassustanza tat-test użata.

— Kwalunkwe informazzjoni li tikkonċerna metaboliti radjotikkettati tassustanza tat-test u l-akkumulazzjoni tagħhom.

— Il-kostant(i) tar-rata ta' tkabbir (inkluż l-intervall(i) ta' kunfidenza ta'
95 %) u l-valuri tal-kostant tar-rata ta' tisfija kkoreġut għat-tkabbir ikkal
kolat (k2g), tan-nofs ħajja u tal-BCF (BCFKg).

— Kwalunkwe ħaġa li mhijiex tas-soltu dwar it-test, kwalunkwe devjazzjoni
minn dawn il-proċeduri, u kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra.

— Tabella li tiġbor id-dejta mkejla u kkalkolata rilevanti, kif spjegat hawn:
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Il-Kostanti tar-Rata ta' Teħid u Tisfija tas-Sustanza u l-Fatturi ta' Bijokonċen
trazzjoni (BCF)

kg (kostant tar-rata ta' tkabbir;
jum– 1):

Daħħal Valur (95 % CI) (1)

k1 (kostant totali tar-rata ta' teħid;
l kg– 1 jum– 1):

Daħħal Valur (95 % CI) (1)

k2 (kostant totali tar-rata tat-tisfija;
jum– 1):

Daħħal Valur (95 % CI) (1)

k2g (kostant tar-rata ta' tisfija
korrett għat-tkabbir; jum– 1):

Daħħal Valur (95 % CI) (1)

Cf (konċentrazzjoni kimika fil-ħut
fi stat stazzjoanrju; mg kg– 1):

Daħħal Valur ± SD (2)

Cw (konċentrazzjoni kimika flilma; mg
l– 1):

Daħħal Valur ± SD (2)

Ln (fattur ta' normalizzazzjoni għallipidu):

Daħħal Valur (3)

BCFSS (BCF fi stat stazzjonarju;
l kg– 1)

Daħħal Valur ± SD (2)

BCFSSL BCF fi stat stazzjonarju
normalizzat għal-lipidu; l kg– 1):

Daħħal Valur (3) ± SD (2)

BCFK (BCF kinetiku; l kg– 1)

Daħħal Valur (95 % CI) (1)

BCFKg (BCF kinetiku kkoreġut
għat-tkabbir; l kg– 1)

Daħħal Valur (95 % CI) (1)

t1/2g (nofs ħajja kkoreġuta għattkabbir; jum):

Daħħal Valur (95 % CI) (1)

BCFKL (BCF kinetiku normalizzat
għal-lipidu; l kg– 1):

Daħħal Valur

BCFKL (BCF kinetiku kkoreġut
għat-tkabbir normalizzat għallipidu; l kg– 1):

Daħħal Valur

(1) CI: intervall ta' kunfidenza (fejn ikun possibbli li jiġi stmat)
(2) SD: Devjazzjoni standard (fejn ikun possibbli li tiġi stmata)

Ir-riżultati rrapportati bħala “mhux identifikati/ikkwalifikati fil-limitu ta'
detezzjoni/kwantifikazzjoni” bi żvilupp ta' metodu ta' qabel l-ittestjar u
disinn sperimentali għandhom jiġu evitati, peress li dawn ir-riżultati ma
jistgħux jintużaw għal kalkoli tal-kostanti tar-rati.

C.13

—

II TEST

TAL-ĦUT
TAL-ESPONIMENT
MINIMIZZAT

MILWIEM

INTRODUZZJONI
L-esperjenza dejjem ikbar li nkisbet fit-twettiq u l-interpretazzjoni tat-test sħiħ,
kemm mil-laboratorji kif ukoll mill-korpi regolatorji, turi li — bi ftit eċċezzjo
nijiet — il-kinetika tal-ewwel ordni tapplika għall-istima tal-kostanti tar-rati ta'
teħid u tisfija. B'hekk, il-kostanti tar-rata ta' teħid u tisfija jistgħu jiġu stmati
b'minimu ta' punti tal-kampjunar, u l-BCF kinetiku derivat.

L-iskop inizjali tal-eżaminazzjoni ta' disinni alternattivi għall-istudji tal-BCF kien
li jiġi żviluppat test żgħir li jintuża fi stadju ta' ttestjar intermedju jew li jiġu
kkonfermati l-istimi tal-BCF fuq il-bażi tal-KOW u l-QSARs u sabiex tiġi elimi
nata l-ħtieġa ta' studju sħiħ għal ħafna sustanzi, u sabiex jiġu minimizzati l-kost u
l-użu ta' annimali bit-tnaqqis fil-kampjunar u fin-numru ta' sekwenzi analitiċi
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mwettqin. Filwaqt li jiġi segwit id-disinn ewlieni tal-metodu ta' ttestjar preċedenti
sabiex ikunu jistgħu jiġu intergrati r-riżultati tat-test mad-dejta tal-BCF eżistenti,
u sabiex jitħaffu t-twettiq tal-ittestjar u l-interpretazzjoni tad-dejta, l-iskop kien li
jiġu pprovduti stimi tal-BCF b'reqqa u preċiżjoni adegwati għal deċiżjonijiet
dwar il-valutazzjoni tar-riskju. Ħafna mill-istess kunsiderazzjonijiet japplikaw
bħal fit-test sħiħ, eż. kriterji tal-validità (ara l-paragrafu 24) u l-waqfien ta' test
jekk jidher teħid inisinifikanti fi tmiem il-fażi ta' teħid (ara l-paragrafi 16 u 38).

Is-sustanzi li jkunu eliġibbli għad-disinn tat-test minimizzat għandhom jappart
jenu għad-dominju ġenerali li għalih ġie żviluppat dan il-metodu ta' ttestjar,
jiġifieri sustanzi organiċi mhux polari (ara l-paragrafu 49). Jekk hemm xi indi
kazzjoni li s-sustanza li sejra tiġi ttestjata tista' turi mġiba differenti (eż. devjaz
zjoni ċara mill-kinetika tal-ewwel ordni), għandu jsir test sħiħ għal finijiet rego
latorji.

Tipikament, it-test minimizzat ma jsirx tul perjodu iqsar mit-test tal-BCF stan
dard, iżda jinvolvi inqas kampjunar tal-ħut (ara l-Appendiċi 6 għar-raġuni).
Madankollu, il-perjodu ta' tisfija jista' jitqassar għal sustanzi li jissaffew malajr
sabiex jiġi evitat milli l-konċentrazzjonijiet fil-ħut jaqgħu taħt il-limitu ta' detez
zjoni/kwantifikazzjoni qabel ma jintemm it-test. Jista' jintuża test tal-ħut b'espo
niment minimizzat b'konċentrazzjoni waħda sabiex tiġi stabbilita l-ħtieġa ta' test
sħiħ, u jekk id-dejta li tirriżulta użata sabiex jiġu kkalkolati l-kostanti tar-rati u lBCF tkun robusta (ara l-paragrafu 93), it-test sħiħ jista' jiġi evitat jekk il-BCF li
jirriżulta ma jkun xejn qrib il-valuri regolatorji ta' tħassib.

F'ċerti każijiet, jista' jkun ta' vantaġġ li jsir id-disinn tat-test minimizzat b'iktar
minn konċentrazzjoni tat-test waħda bħala test preliminari sabiex jiġi stabbilit
jekk l-istimi tal-BCF għal sustanza humiex dipendenti mill-konċentrazzjoni. Jekk
l-istimi tal-BCF mit-test minimizzat juru dipendenza mill-konċentrazzjoni, bilfors
ikollu jitwettaq it-test sħiħ. Jekk, fuq il-bażi ta' test minimizzat bħal dan, l-istimi
tal-BCF ma jkunux dipendenti mill-konċentrazzjoni iżda r-riżultati ma jitqisux
definittivi, kwlunkwe test sħiħ sussegwenti jista' jsir b'konċentrazzjoni waħda, u
b'hekk jonqos l-użu ta' annimali meta mqabbel ma' test sħiħ b'żewġ konċentraz
zjonijiet (jew iktar).

Sustanzi potenzjalment eliġibbli għat-test minimizzat:

— Għandu jkollhom probabilità li jesibixxu teħid tal-ewwel ordni approssimattiv
u kinetika ta' tisfija, eż. derivati minn read-across b'sustanzi simili;

— Għandu jkollhom log KOW < 6 sakemm ma jkunx mistenni metaboliżmu
rapidu (1);

— Għandhom ikunu solubbli fl-ilma fir-rigward tat-teknika analitika (ara l-para
grafu 24);

— Għandhom ikunu kwantifikabbli (jiġifieri l-konċentrazzjonijiet għandhom
ikunu tal-inqas ordni ta' kobor ikbar mil-limitu ta' kwantifikazzjoni), kemm
fil-ħut kif ukoll fl-ilma, it-tikkettar radjuattiv huwa rakkomandat (ara l-para
grafu 23); u

— Għandu jkollhom perjodu ta' tisfija ikbar min-nofs ħajja prevista tagħhom
(ara l-Appendiċi 5 għall-kalkoli), jew id-durata tat-tisfija għandha tiġi aġġus
tata kif xieraq (ara l-paragrafu 91). Eċċezzjoni għal din ir-regola hija
permessa jekk ikun mistenni metaboliżmu rapidu tas-sustanza.
(1) Fil-fatt it-test minimizzat jista' jintuża sabiex jintwera metaboliżmu rapidu meta jkun
magħruf li hemm probabilità ta' metaboliżmu rapidu.
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SKEDA TAL-KAMPJUNAR GĦAL STUDJI SKONT ID-DISINN MINI
MIZZAT
Kampjunar tal-Ħut
Il-kampjunar tal-ħut jitnaqqas għal erba' punti tal-kampjunar:
— Fin-nofs u fi tmiem il-fażi ta' teħid (din tal-aħħar li hija l-bidu tat-tisfija
wkoll), eż. wara 14 u 28 jum (33).
— F'nofs il-fażi ta' tisfija u fi tmiem l-istudju (meta l-konċentrazzjoni tassustanza tkun < 10 % tal-konċentrazzjoni massima, jew tal-inqas biċ-ċar
oltre nofs ħajja waħda tas-sustanza), eż. wara 7 u 14-il jum ta' tisfija (33).
Jekk tkun mistennija jew osservata tisfija rapida, jista' jkun hemm bżonn li
jitqassar il-perjodu ta' tisfija sabiex jiġi evitat milli l-konċentrazzjonijiet fil-ħut
jaqgħu taħt il-limitu ta' kwantifikazzjoni.
— Kejl tal-lipidu bħal fl-istudju sħiħ.
— Korrezzjoni tat-tkabbir bħal fl-istudju sħiħ.
— Il-BCF huwa kkalkolat bħala BCF kinetiku.
Kampjunar tal-ilma
Għad-disinn minimizzat, l-ilma jiġi kampjunat bħal fl-istudju sħiħ (ara l-para
grafu 54) jew tal-inqas ħames darbiet maqsumin bl-eżatt matul il-fażi ta' teħid, u
kull ġimgħa fil-fażi ta' tisfija.
Modifiki fid-disinn
Fid-dawl tal-proprjetajiet tas-sustanza tat-test, previżjonijiet validi tal-QSAR u liskop speċifiku tal-istudju, jistgħu jiġu kkunsidrati ċerti modifiki fid-disinn talistudju:
— Jekk ikun hemm bżonn ta' perċezzjoni ikbar, jista' jintuża iktar ħut (6 jew 8
minflok 4) għall-kampjun fi tmiem il-fażi ta' teħid.
— L-inklużjoni ta' grupp “żejjed” ta' ħut li sejjer jintuża jekk it-tisfija wara 14-il
jum (jew it-tmiem imbassar tal-fażi ta' tisfija) ma tkunx biżżejjed għal tisfija
adegwata (jiġifieri > 50 %). Jekk id-durata mbassra tal-fażi ta' tisfija tkun
iqsar jew itwal minn 14-il jum, l-iskeda ta' kampjunar għandha tiġi adattata
(jiġifieri grupp tal-ħut wieħed fit-tmiem imbassar tal-fażi ta' tisfija, u grupp
wieħed wara nofs dak iż-żmien).
— L-użu ta' żewġ konċentrazzjonijiet tat-test sabiex tiġi esplorata d-dipendenza
possibbli mill-konċentrazzjoni. Jekk ir-riżultati tat-test minimizzat, imwettaq
b'żewġ konċentrazzjonijiet tat-test, juru li l-BCF mhuwiex dipendenti millkonċentrazzjoni (jiġifieri jvarja inqas minn 20 %), konċentrazzjoni tat-test
waħda tista' tiġi kkunsidrata biżżejjed f'test sħiħ, jekk isir.
— Jidher probabbli li l-mudelli tal-proċessi ta' bijoakkumulazzjoni bħal dawk
proposti minn Arnot et al. (35) jistgħu jintużaw sabiex jgħinu fl-ippjanar tattul tal-fażijiet ta' teħid u tisfija (ara wkoll l-Appendiċi 5).
Kalkoli
Ir-raġuni wara dan l-approċċ hija li l-fattur ta' bijokonċentrazzjoni f'test sħiħ jista'
jew jiġi stabbilit bħala fattur ta' bijokonċentrazzjoni fi stat stazzjonarju (BCFSS)
billi jiġi kkalkolat il-proporzjon tal-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fit-tessut
tal-ħut għall-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fl-ilma, jew billi jiġi kkalkolat
il-fattur ta' bijokonċentrazzjoni kinetika (BCFK) bħala l-proporzjon tal-kostant tarrata ta' teħid k1 għall-kostant tar-rata ta' tisfija k2. Il-BCFK huwa validu anki jekk
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ma tintlaħaqx konċentrazzjoni fi stat fiss ta' sustanza matul it-teħid, diment li tteħid u t-tisfija jaġixxu bejn wieħed u ieħor skont il-proċessi tal-kinetika talewwel ordni. Bħala minimu assolut, huma meħtieġa żewġ punti ta' dejta sabiex
jiġu stmati l-kostanti tar-rati ta' teħid u tisfija, wieħed fi tmiem il-fażi ta' teħid
(jiġifieri fil-bidu tal-fażi ta' tisfija) u wieħed fi tmiem il-fażi ta' tisfija (jew wara
parti sinifikanti tagħha). Il-punt ta' kampjunar intermedju huwa rakkomandat
bħala verifika fuq il-kinetika tat-teħid u t-tisfija (1). Għall-kalkoli, ara l-Appendi
ċijiet 5 u 6.
Interpretazzjoni tar-riżultati
Sabiex jiġu vvalutati l-validità u l-valur informattiv tat-test, ivverifika li l-perjodu
ta' tisfija jaqbeż nofs ħajja waħda. Barra minn hekk, il-BCFKm (BCF kinetiku
derivat minn test minimizzat) għandu jitqabbel mal-valur tal-BCFSS minimizzat
(li huwa l-BCFSS ikkalkolat fi tmiem il-fażi ta' teħid, jekk jiġi supponut li ntlaħaq
stat stazzjonarju. Dan jista' jiġi supponut biss, għaliex in-numru ta' punti ta'
kampjunar mhuwiex biżżejjed sabiex tingħata prova ta' dan). Jekk il-BCFKm <
BCFSS minimizzat, il-BCFSS minimizzat għandu jkun il-valur ippreferut. Jekk ilBCFKm ikun inqas minn 70 % tal-BCFSS minimizzat, ir-riżultati mhumiex validi,
u għandu jsir test sħiħ.
Jekk it-test minimizzat jagħti BCFKm ta' madwar kwalunkwe valur ta' tħassib
regolatorju, għandu jsir test sħiħ. Jekk ir-riżultat ma jkun qrib ebda valur rego
latorju ta' tħassib (ferm ogħla jew inqas), jaf ma jkunx hemm bżonn li jsir test
sħiħ, jew jista' jsir test sħiħ b'konċentrazzjoni waħda jekk dan ikun meħtieġ millqafas regolatorju rilevanti.
Jekk jinstab li test sħiħ huwa neċessarju wara test minimizzat f'konċentrazzjoni
waħda, dan jista' jsir bit-tieni konċentrazzjoni. Jekk ir-riżultati jkunu konsistenti,
jista' ma jsirx test ieħor sħiħ f'konċentrazzjoni differenti, peress li l-bijokonċen
trazzjoni tas-sustanza ma tkunx mistennija li tkun dipendenti mill-konċentraz
zjoni. Jekk it-test minimizzat sar f'żewġ konċentrazzjonijiet, u r-riżultati ma
juru ebda dipendenza mill-konċentrazzjoni, it-test sħiħ jista' jsir b'konċentrazzjoni
waħda biss (ara l-paragrafu 87).
Rapport tat-test
Ir-rapport tat-test għat-test minimizzat għandu jinkludi l-informazzjoni kollha
mitluba għat-test sħiħ (ara l-paragrafu 81), ħlief dik li ma tistax tiġi elaborata
(jiġifieri kurva li turi l-ħin għall-istat stazzjonarju u l-fattur ta' bijokonċentrazzjoni
fi stat stazzjonarju; għal dan tal-aħħar, minflok għandu jingħata l-BCFss mini
mizzat). Barra minn hekk, għandu jinkludi wkoll ir-raġuni għall-użu tat-test
minimizzat u l-BCFKm li jirriżulta.
C.13

—

III TEST

TAL-BIJOAKKUMULAZZJONI
DJETETIKU FIL-ĦUT

B'ESPONIMENT

INTRODUZZJONI
Il-metodu deskritt f'din is-sezzjoni għandu jintuża għal sustanzi li fihom il-meto
doloġija ta' esponiment milwiem ma tkunx prattikabbli (pereżempju għaliex ma
jitsgħux jinżammu konċentrazzjonijiet stabbli u li jistgħu jitkejlu fl-ilma, jew
inkella ma jistgħux jinkisbu preżenzi adegwati fil-ġisem fi żmien 60 jum millesponiment; ara s-sezzjonijiet preċedenti fuq il-metodu ta' esponiment milwiem).
Iżda ta' min jagħraf li l-punt ta' tmiem minn dan it-test sejjer ikun fattur ta'
bijomanjifikazzjoni djetetiku (BMF) minflok fattur ta' bijokonċentrazzjoni
(BCF) (2).
F'Mejju 2001, fil-konferenza ta' SETAC Europe li saret f'Madrid (36) ġie ppre
żentat metodu ġdid għall-ittestjar tal-bijoakkumulazzjoni ta' sustanzi organiċi ftit
li xejn solubbli fl-ilma. Dan bena fuq bosta studji tal-bijoakkumulazzjoni rrap
portati fit-tagħrif bl-użu ta' metodu tad-dożaġġ li kien jinvolvi għalf miżjud (eż.
(37)). Kmieni fl-2004, abbozz ta' protokoll (38), imfassal sabiex ikejjel ilpotenzjal ta' bijoakkumulazzjoni ta' sustanzi organiċi ftit li xejn solubbli fl-ilma
li għalihom il-metodu ta' bijokonċentrazzjoni standard ta' esponiment fl-ilma ma
(1) Meta jitkejlu żewġ punti ta' dejta biss, l-istimi tal-limiti ta' kunfidenza għall-BCFKm
jistgħu jsiru bl-użu ta' metodi bootstrap. Meta jkun hemm anki punti ta' dejta intermedji
disponibbli, il-limiti ta' kunfidenza għall-BCFKm jistgħu jiġu kkalkolati bħal fit-test sħiħ.
(2) Ara l-Appendiċi 1 għal definizzjonijiet u unitajiet
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kienx prattikabbli, flimkien ma' dokument ta' sfond ta' sostenn (39), ġie sottomess
lil grupp ta' ħidma tal-UE dwar il-PBT. Ġustifikazzjoni ulterjuri mogħtija għallmetodu kienet li l-esponiment ambjentali potenzjali għal sustanzi ftit li xejn
solubbli bħal dawn (jiġifieri log KOW > 5) jista' jseħħ l-iktar mad-dieta (ara
(40) (41) (42) (43) (44)). Għalhekk, isir riferiment għal testijiet tal-esponiment
djetetiku f'ċerti regolamenti ppubblikati dwar is-sustanzi kimiċi (1). Madankollu,
għandu jiġi realizzat li, fil-metodu deskritt hawnhekk, l-esponiment permezz talfażi milwiema tiġi evitata bir-reqqa u, b'hekk, valur tal-BMF minn dan il-metodu
ta' ttestjar ma jistax jitqabbel direttament ma' valur tal-BMF minn studju prattiku
(li fih jistgħu jiġu kombinati l-esponiment mill-ilma kif ukoll l-esponiment djete
tiku).

Din is-sezzoni ta' dan il-metodu ta' ttestjar hija bbażata fuq dan il-protokoll (38) u
hija metodu ġdid li ma deherx fil-verżjoni ta' qabel tat-TM C.13. Dan it-test
alternattiv jippermetti sabiex il-passaġġ ta' esponiment djetetiku jiġi investigat
direttament f'kundizzjonijiet tal-laboratorju kkontrollati.

L-investigaturi potenzjali għandhom jirreferu għall-paragrafi 1 sa 14 ta' dan ilmetodu ta' ttestjar għal informazzjoni dwar meta t-test tal-esponiment djetetiku
jista' jkun ippreferut fuq it-test tal-esponiment milwiem. Informazzjoni dwar ilbosta kunsiderazzjonijiet tas-sustanza tiġi stabbilita, u għandha tiġi kkunsidrata
qabel ma jsir test.

L-użu ta' sustanzi tat-test radjotikkettati jista' jitqies b'kunsiderazzjonijiet simili
bħall-metodu tal-esponiment milwiem (ara l-paragrafi 6 u 65).

Il-metodu djetetiku jista' jintuża sabiex jiġu ttestjati iktar minn sustanza waħda
f'test wieħed, diment li jkunu ssodisfati ċerti kriterji; dawn huma mistħarrġin iktar
fil-paragrafu 112. Għas-sempliċità, il-metodoloġija hawnhekk tiddeskrivi test li
juża sustanza waħda biss tat-test.

It-test djetetiku huwa simili għall-metodu ta' esponiment milwiem f'diversi
aspetti, bl-eċċezzjoni ovvja tar-rotta ta' esponiment. B'hekk, ħafna aspetti talmetodu deskritt hawnhekk huma l-istess bħall-metodu ta' esponiment milwiem
deskritt fis-sezzjoni ta' qabel. Safejn possibbli saret kontroreferenza għall-para
grafi rilevanti fis-sezzjoni ta' qabel, iżda fl-interessi ta' leġibbiltà u fehim, ċertu
ammont ta' dupplikazzjoni huwa inevitabbli.

IL-PRINĊIPJU TAT-TEST
Jistgħu jintużaw kundizzjonijiet bi fluss kontinwu jew semistatiċi (ara l-paragrafu
4); kundizzjonijiet bi fluss kontinwu huma rrakkomandati sabiex jiġi limitat lesponiment potenzjali tas-sustanza tat-test permezz tal-ilma bħala riżultat ta'
kwalunkwe desorbiment minn ikel miżjud jew rawt. It-test jikkonsisti f'żewġ
fażijiet: it-teħid (għalf miżjud bis-sustanza tat-test) u tisfija (għalf nadif mhux
ittrattat) (ara l-paragrafu 16). Fil-fażi ta' teħid, grupp tat-“test” ta' ħut jingħata
dieta stabbilita ta' ikel kummerċjali għall-ħut b'kompożizzjoni magħrufa, miżjud
bis-sustanza tat-test, kuljum. Idealment il-ħut għandu jikkonsma l-ikel kollu
offrut (ara l-paragrafu 141). Imbagħad il-ħut jingħata ikel kummerċjali għallħut mhux ittrattat u pur matul il-fażi ta' tisfija. Bħall-metodu ta' esponiment
milwiem, jekk ikun hemm bżonn jistgħu jintużaw iktar minn grupp tat-test
wieħed b'konċentrazzjonijiet tas-sustanza tat-test miżjuda differenti, iżda għallparti l-kbira ta' sustanzi tat-test organiċi ferm idrofobiċi, grupp tat-test wieħed
huwa biżżejjed (ara l-paragrafi 49 u 107). Jekk jintużaw kundizzjonijiet semista
tiċi, il-ħut għandu jiġi ttrasferit f'medium ġdid u/jew kompartiment tat-test ġdid fi
(1) Għall-fini tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, lawtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) (ĠU L 396, 30.12.2006,
p. 1), din il-kwistjoni hija indirizzata fil-“Guidance on Information Requirements and
Chemical Safety Assessment”, kapitolu R.7c, R.7.10.3.1; R.7.10.4.1; u l-figura R7.10-2.
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tmiem il-fażi ta' teħid (f'każ li l-medium u/jew l-apparat użat fil-fażi ta' teħid jiġi
kontaminat bis-sustanza tat-test matul il-lixxivjazzjoni). Il-konċentrazzjonijiet tassustanza tat-test fil-ħut jitkejlu fiż-żewġ fażijiet tat-test. Minbarra l-grupp tal-ħut
mogħti d-dieta miżjuda (il-grupp tat-test), grupp tal-kontroll tal-ħut jinżamm flistess kundizzjonijiet u jingħata l-istess ikel ħlief li d-dieta tal-ikel kummerċjali
għall-ħut ma tkunx miżjuda bis-sustanza tat-test. Dan il-grupp tal-kontroll jipper
metti sabiex ikunu jistgħu jiġu kkwantifikati l-livelli ta' sfond tas-sustanza tat-test
f'ħut mhux espost u jservi bħala paragun għal kwalunkwe effett avvers relatat
mat-trattament osservat fil-grupp(i) tat-test (1). Jippermetti wkoll li jitqabblu lkostanti tar-rati ta' tkabbir bejn il-gruppi bħala verifika li ġew ikkonsmati kwan
titajiet simili tad-dieta offruta (differenzi potenzjali fil-palatabilità bejn id-dieti
għandhom jiġu kkunsidrati wkoll meta jiġu spjegati l-kostanti tar-rati ta' tkabbir
differenti; ara l-paragrafu 138). Importanti li matul il-fażi ta' teħid kif ukoll ta'
tisfija, il-gruppi tat-test u tal-kontroll jingħataw dieti ta' ekwialenza nutrizzjonali.

Fażi ta' teħid li ddum 7-14-il jum ġeneralment tkun biżżejjed, fuq il-bażi talesperjenza miksuba minn dawk li żviluppaw il-metodu (38) (39). Din il-medda
għandha tnaqqas il-kost tat-twettiq tat-test filwaqt li tiżgura biżżejjed esponiment
għal ħafna mis-sustanzi. Madankollu, f'ċerti każijiet, il-fażi ta' teħid tista' tiġi
estiża (ara l-paragrafu 127). Matul il-fażi ta' teħid, il-konċentrazzjoni tas-sustanza
fil-ħut jaf ma tilħaqx stat stazzjonarju, u b'hekk id-dejta dwar it-trattament u rriżultati minn dan il-metodu normalment ikunu bbażati fuq analiżi kinetika tarresidwi tat-tessut. (Nota: L-ekwazzjonijiet għall-istima taż-żmien għall-istat staz
zjonarju jistgħu jiġu applikati hawnhekk bħal fil-każ tat-test tal-esponiment
milwiem — ara l-Appendiċi 5). Il-fażi ta' tisfija tibda meta l-ħut l-ewwel jingħata
dieta mhux miżjuda u tipikament iddum sa 28 jum jew sakemm is-sustanza tattest ma tkunx tista' tibqa' tiġi kkwantifikata fil-ħut sħiħ, skont liema jiġi l-ewwel.
Il-fażi ta' tisfija tista' titqassar jew tittawwal iktar minn 28 jum, skont il-bidla biżżmien fil-konċentrazzjonijiet kimiċi mkejlin u d-daqs tal-ħut.

Dan il-metodu jippermettu li tiġi stabbilita n-nofs ħajja speċifika għas-sustanza
(t1/2, mill-kostant tar-rata ta' tisfija, k2), l-effiċjenza ta' assimilazzjoni (l-assorbi
ment fl-imsaren; a), il-fattur ta' bijomanjifikazzjoni djetetika kinetika (BMFK), ilfattur ta' bijomanjifikazzjoni djetetika kinetika kkoreġut għat-tkabbir (BMFKg), u
l-fattur ta' bijomanjifikazzjoni djetetika kinetika kkoreġut għal-lipidu (2) (BMFKL)
(u/jew il-fattur ta' bijomanjifikazzjoni djetetika kinetika kkoreġut għat-tkabbir u llipidu, BMFKgL) għas-sustanza tat-test fil-ħut. Bħal fil-metodu ta' esponiment
milwiem, żieda fil-massa tal-ħut matul it-test sejra tirriżulta f'dilwizzjoni tassustanza tat-test fil-ħut li qiegħed jikber u, b'hekk, il-BMF kinetiku sejjer jiġi
sottovalutat jekk ma jiġix ikkoreġut għat-tkabbir (ara l-paragrafi 162 u 163).
Barra minn hekk, jekk jiġi stmat li l-istat stazzjonarju ntlaħaq fil-fażi ta' teħid,
jista' jiġi kkalkolat BMF indikattiv fi stat stazzjonarju. Hemm approċċi dispo
nibbli li jagħmluha possibbli li jiġi stmat fattur ta' bijokonċentrazzjoni kinetika
(BCFK) minn dejta ġġenerata fl-istudju djetetiku (ez. .(44) (45) (46) (47) (48)). Ilvantaġġi u l-iżvantaġġi tat-tali approċċi huma diskussi fl-Appendiċi 8.
(1) Għal ħafna mis-sustanzi tat-test, idealment ma għandu jkun hemm ebda individwazzjoni
fl-ilma tal-kontroll. Il-konċentrazzjonijiet ta' sfond għandhom ikun rilevanti biss għal
materjali li jseħħu naturalment (eż. ċerti metalli) u sustanzi li ssibhom faċilment flambjent.
(2) Peress li l-BMF huwa definit bħala l-proporzjon tal-konċentrazzjoni ta' sustanza f'orga
niżmu għal dik fl-ikel tal-organiżmu fi stat stazzjonarju, il-lipidu jiġi kkunsidrat billi ssir
korrezzjoni għall-kontenuti ta' lipidu fl-organiżmu u fl-ikel, u b'hekk jiġi deskritt b'mod
iktar preċiż bħala “korrezzjoni”. Dan l-approċċ ivarja min-“normalizzazzjoni” sabiex jiġi
stabbilit kontenut lipidu ta' organiżmu kif isir fit-test tal-bijokonċentrazzjoni tal-esponi
ment milwiem.
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It-test tfassal primarjament għal sustanzi organiċi mhux polari ftit li xejn solubbli
li jsegwu kinetika ta' teħid u tisfija ta' bejn wieħed u ieħor l-ewwel ordni fil-ħut.
F'każ li tiġi ttestjata sustanza li ma ssegwix kinetika ta' teħid u tisfija ta' bejn
wieħed u ieħor l-ewwel ordni, għandhom jintużaw mudelli iktar kumplessi (ara rreferenzi fl-Appendiċi 5) u għandu jitfittex parir minn espert tal-bijostatistika
u/jew tal-farmakokinetika.

Normalment il-BMF jiġi stabbilit bl-użu ta' analiżi tas-sustanza tat-test tal-ħuta
sħiħa (bażi tal-piż niedi). Jekk rilevanti għall-objettivi tal-istudju, tessuti speċifiċi
(eż. muskolu, fwied) jistgħu jiġu kampjunati jekk il-ħut jinqasam f'partijiet li
jittieklu u li ma jittiklux (ara l-paragrafu 21). Barra minn hekk, jistgħu jsiru
tneħħija u analiżi separata tal-apparat gastrointestinali sabiex tiġi stabbilita lkontribuzzjoni għall-konċentrazzjonijiet tal-ħut sħiħ għal punti tal-kampjun fi
tmiem il-fażi ta' teħid u qrib il-bidu tal-fażi ta' tisfija, jew bħala parti minn
approċċ ta' bilanċ tal-massa.

Għandu jitkejjel il-kontenut lipidu ta' ħut sħiħ kampjunat sabiex il-konċentraz
zjonijiet ikunu jistgħu jiġu kkoreġuti għal-lipidu, filwaqt li jitqies il-kontenut
lipidu tad-dieta kif ukoll tal-ħut (ara l-paragrafi 56 u 57, u l-Appendiċi 7).

Il-piż tal-ħut ta' individwi fil-kampjun għandu jitkejjel u jiġi rreġistrat, u jkun
marbut mal-konċentrazzjoni kimika analizzata għal dak l-individwu (eż. irrap
portat bl-użu ta' kodiċi identifikatur uniku għal kull ħuta kampjunata), għallfini ta' kalkolu tat-tkabbir li jista' jseħħ matul it-test. It-tul totali tal-ħut għandu
jitkejjel ukoll, meta possibbli (1). Id-dejta dwar il-piż hija meħtieġa wkoll sabiex
jiġi stmat il-BCF bl-użu ta' dejta dwar it-tisfija mit-test djetetiku.

INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA TAT-TEST
Għandu jkun hemm għad-dispożizzjoni informazzjoni dwar is-sustanza tat-test kif
deskritta fil-paragrafi 3 u 22. Normalment ma jkunx hemm bżonn li jsir metodu
analitiku għall-konċentrazzjonijiet tas-sustanza tat-test fl-ilma; huma meħtieġa
metodi b'sensittività xierqa għall-kejl tal-konċentrazzjonijiet fl-ikel tal-ħut u ttessut tal-ħut.

Il-metodu jista' jintuża sabiex jiġu ttestjati iktar minn sustanza waħda f'test
wieħed. Madankollu, is-sustanzi tat-test għandhom ikunu kompatibbli ma' xulxin
sabiex ma jinteraġixxux u lanqas ma jibdlu l-identità kimika tagħhom malli
jiżdiedu fl-ikel tat-test. L-għan huwa li r-riżultati mkejlin għal kull sustanza
ttestjata flimkien ma jvarjawx ħafna mir-riżultati li jinkisbu li kieku t-testijiet
individwali saru fuq kull sustanza tat-test. Il-ħidma analitika preliminari għandha
tistabbilixxi li kull sustanza tista' tiġi rkuprata minn kampjun tal-ikel miżjud
b'mod multiplu u tessut tal-ħut bi i) rkupru għoljin (eż. > 85 % tan-nominal) u
ii) is-sensittività neċessarja għall-ittestjar. Id-doża totali tas-sustanzi ttestjati flim
kien għandha tkun inqas mill-konċentrazzjoni kombinata li tista' tikkaġuna effetti
tossiċi (ara l-paragrafu 51). Barra minn hekk, effetti avversi possibbli fil-ħut u lpotenzjal għal effetti interattivi (eż. effetti metaboliċi) assoċjati mal-ittestjar ta'
bosta sustanzi fl-istess ħin għandhom jittieħdu f'kunsiderazzjoni fid-disinn speri
mentali. Għandu jiġi evitat milli jiġu ttestjati sustanzi jonizzabbli fl-istess ħin.
F'termini tal-esponiment, il-metodu huwa xieraq ukoll għal taħlitiet kumplessi
(ara l-paragrafu 13, għad li sejrin japplikaw l-istess limitazzjonijiet fl-analiżi
bħal għal kwalunkwe metodu ieħor).

VALIDITÀ TAT-TEST
Sabiex test ikun validu, japplikaw il-kundizzjonijiet li ġejjin (ara l-paragrafu 24):

— Il-varjazzjoni fit-temperatura hija inqas minn ± 2 °C fil-gruppi tat-trattament
jew tal-kontroll.
(1) It-tul totali għandu jiġi rreġistrat ukoll matul it-test peress li huwa indikatur tajjeb ta' jekk
seħħx effett avvers.
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— Il-konċentrazzjoni tal-ossiġenu dissolt ma taqax taħt is-60 % tal-valur ta'
saturazzjoni tal-arja

— Il-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fl-ikel tal-ħut qabel u fi tmiem il-fażi
ta' teħid taqa' fi ħdan medda ta' ± 20 % (fuq il-bażi ta' tal-inqas tliet kampjuni
fiż-żewġ punti ta' żmien)

— Għandu jintwera grad għoli ta' omoġenità tas-sustanza fl-ikel fil-ħidma anali
tika preliminari fid-dieta miżjuda; tal-inqas tliet konċentrazzjonijiet talkampjun għas-sustanza meħuda fil-bidu tat-test ma għandhomx ivarjaw
b'iktar minn ± 15 % mill-medja

— Il-konċentrazzjonijiet tas-sustanza tat-test mhumiex individwati, jew huma
preżenti biss f'livelli ta' traċċi tipiċi, f'ikel mhux miżjud jew tessuti tal-ħut
tal-kontroll relatati mal-kampjuni ttrattati

— Il-mortalità jew effetti avversi oħrajn/mard kemm fil-ħut tal-grupp tal-kontroll
kif ukoll dak tal-grupp tat-test għandhom ikunu ≤ 10 % fi tmiem it-test; jekk
it-test jiġi estiż għal xi raġuni, l-effetti avversi fiż-żewġ gruppi għandhom
ikunu ≤ 5 % fix-xahar, u ≤ 30 % b'mod kumulattiv. Differenzi sinifikanti fittkabbir medju bejn il-gruppi tat-test u tal-kontroll tal-ħut kampjunat jistgħu
jkunu indikazzjoni ta' effett tossiku tas-sustanza tat-test.

SUSTANZI TA' REFERENZA
Jekk laboratorju ma jkunx għamel l-assaġġ qabel jew jekk ikunu saru bidliet
sostanzjali (eż. bidla fir-razza tal-ħut jew tal-fornitur, speċi tal-ħut differenti, bidla
sinifikanti fid-daqs tal-ħut, l-ikel tal-ħut jew il-metodu ta' żieda tas-sustanza, eċċ.)
huwa rrakkomandat li jsir studju tal-profiċjenza teknika, bl-użu ta' sustanza ta'
referenza. Is-sustanza ta' referenza tintuża primarjament sabiex jiġi stabbilit jekk
it-teknika ta' żieda tas-sustanza mal-ikel hijiex adegwata sabiex jiġu żgurati
omoġenità u bijodisponibilità massimi tas-sustanzi tat-test. Eżempju minnhom
li ntuża fil-każ ta' sustanzi idrofobiċi mhux polari huwa l-essaklorobenżen
(HCB), iżda għandhom jiġu kkunsidrati sustanzi oħrajn b'dejta affidabbli eżistenti
dwar it-teħid u l-bijomanjifikazzjoni minħabba l-proprjetà dannuża tal-HCB (1).
Jekk tintuża, fir-rapport tat-test għandha tiġi ppreżentata informazzjoni bażika
dwar is-sustanza ta' referenza, inkluż l-isem, il-purità, in-numru CAS, l-istruttura,
id-dejta dwar it-tossiċità (jekk disponibbli) bħal fil-każ tas-sustanzi tat-test (ara lparagrafi 3 u 22).

DESKRIZZJONI TAL-METODU
Apparat
Il-materjali u l-apparat għandhom jintużaw kif deskritt fil-metodu tal-esponiment
milwiem (ara l-paragrafu 26). Għandha tintuża sistema tat-test tat-tiġdid bi fluss
kontinwu jew statiku li tipprovdi volum biżżejjed ta' ilma ta' dilwizzjoni għattankijiet tat-test. Ir-rati tal-fluss għandhom jiġu rreġistrati

Ilma
L-ilma tat-test għandu jintuża kif deskritt fil-metodu tal-esponiment milwiem (ara
l-paragrafi 27-29). Il-medium tat-test għandu jkun ikkaratterizzat kif spjegat u lkwalità tiegħu għandha tibqa' konsistenti matul it-test. Il-kontenut ta' partiċelli
naturali u l-karbonju organiku totali għandhom ikunu baxxi kemm jista' jkun (≤
5 mg/l materja partikolata; ≤ 2 mg/l karbonju organiku totali) qabel ma jibda ttest. It-TOC trid titkejjel biss qabel it-test bħala parti mill-karatterizzazzjoni talilma tat-test (ara l-paragrafu 53).
(1) HCB huwa elenkat fl-Annessi A u C għall-Konvenzjoni ta' Stokkolma, u fl-Annessi I u
III tar-Regolament (KE) Nru 850/2004 dwar pollutanti organiċi persistenti (ĠU L 158,
30.4.2004, p. 7)
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Dieta
Huwa rakkomandat ikel kummerċjalment disponibbli għall-ħut (dieta f'gerbub li
jżomm fil-wiċċ u/jew li jegħreq bil-mod) li huwa kkaratterizzat f'termini ta' talinqas kontenut ta' proteina u ta' xaħam. L-ikel għandu jkollu qies uniformi talgerbub sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-esponiment tal-għalf, jiġifieri l-ħut sejjer
jiekol iktar ikel minflok ma jiekol il-biċċiet il-kbar u jitlef iż-żgħar. Il-gerbub
għandu jkun ta' qies xieraq għad-daqs tal-ħuta fil-bidu tat-test (eż. jistgħu
jintużaw dijametri tal-gerbub ta' madwar 0.6-0.85 mm għal ħut ta' tul totali ta'
bejn 3 u 7 cm, u 0.85-1.2 mm għal ħut ta' tul totali ta' bejn 6 u 12-il cm). Id-daqs
tal-gerbub jista' jiġi rranġat skont kemm jikber il-ħut fil-bidu tal-fażi ta' tisfija.
Eżempju ta' kompożizzjoni xierqa tal-ikel, kif fornit kummerċjalment, jingħata flAppendiċi 7. Id-dieti tat-test b'kontenut lipidu totali ta' bejn 15 u 20 % (w/w)
intużaw ta' spiss fl-iżvilupp ta' dan il-metodu. Ikel tal-ħut b'konċentrazzjoni lipida
tant għolja jaf ma jkunx disponibbli f'ċerti reġjuni. F'dawn il-każijiet, jistgħu jsiru
studju b'konċentrazzjoni lipida inqas fl-ikel u, jekk ikun hemm bżonn, ir-rata talgħalf tiġi aġġustata kif xieraq sabiex tinżamm is-saħħa tal-ħut (fuq il-bażi talittestjar preliminari). Il-kontenut lipidu totali tad-dieti tal-grupp tat-test u tal-grupp
tal-kontroll irid jitkejjel u jiġi rreġistrat qabel ma jibda t-test u fi tmiem il-fażi ta'
teħid. Id-dettalji pprovduti mill-fornitur tal-għalf kummerċjali tal-analiżi għal
nutrijenti, umdità, fibra u rmied u, jekk possibbli, minerali u residwi ta' pestiċidi
(eż. sustanzi niġġiesa “standard” ta' prijorità), għandhom jiġu ppreżentati firrapport tal-istudju.

Meta l-ikel jiġi miżjud bis-sustanza tat-test, għandhom isiru l-isforzi kollha
possibbli sabiex tiġi żgurata omoġenità fl-ikel tat-test. Il-konċentrazzjoni tassustanza tat-test fl-ikel għall-grupp tat-test għandha tingħażel filwaqt li titqies
is-sensittività tat-teknika analitika, it-tossiċità tas-sustanza tat-test (NOEC, jekk
magħrufa) u d-dejta fiżikokimika rilevanti. Jekk tintuża, idealment is-sustanza ta'
referenza għandha tiġi inkorporata f'konċentrazzjoni ta' madwar 10 % ta' dik tassustanza tat-test (jew fi kwalunkwe każ fl-inqas mod prattikabbli), soġġetta għassensittività tal-analiżi (eż. għall-essaklorobenżen, instab li konċentrazzjoni fl-ikel
ta' 1-100 μg/g hija aċċettabbli; ara (47) għal iktar informazzjoni dwar l-effiċjenzi
ta' assimilazzjoni tal-HCB).

Is-sustanza tat-test tista' tiġi miżjuda mal-ikel tal-ħut b'bosta modi skont il-karat
teristiċi fiżiċi u s-solubilità tagħha (ara l-Appendiċi 7 għal iktar dettalji dwar ilmetodi ta' kif tiżdied is-sustanza):

— Jekk is-sustanza hija solubbli u stabbli fit-trigliċeridi, is-sustanza għandha tiġi
dissolta f'ammont żgħir ta' żejt tal-ħut jew żejt veġetali li jittiekel qabel ma
titħallat mal-ikel tal-ħut. F'dan il-mument, għandha tingħata attenzjoni sabiex
tiġi evitata l-produzzjoni ta' porzjon li jkun għoli wisq f'lipidu, filwaqt li
jitqies il-kontenut lipidu naturali tal-għalf miżjud, billi tiżdied il-kwantità
magħrufa minima ta' żejt meħtieġa sabiex jinkisbu distribuzzjoni u omoġenità
tas-sustanza tat-test fl-ikel, jew;

— L-ikel għandu jiġi miżjud bl-użu ta' solvent organiku xieraq, diment li lomoġenità u l-bijodisponibilità ma jitqegħdux f'riskju (huwa possibbli li
jifformaw (mikro)kristalli tas-sustanza tat-test fl-ikel minħabba l-evaporaz
zjoni tas-solvent u ma hemm ebda mod faċli kif jintwera bil-provi li dan
ma seħħx; ara. (49)), jew;

— Likwidi mhux viskużi għandhom jiżdiedu direttament mal-ikel tal-ħut iżda
għandhom ikunu mħalltin sew għall-finijiet ta' omoġenità u sabiex tiġi ffaċi
litata assimilazzjoni tajba. It-teknika għat-tħallit għandha tiżgura omoġenità
tal-għalf miżjud.
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Fi ftit każijiet, eż. sustanzi tat-test inqas idrofobiċi b'tendenza ikbar ta' disorbi
ment mill-ikel, jista' jkun hemm bżonn li l-gerbub tal-ikel ippreparati jinksew bi
kwantità żgħira ta' żejt tal-ħut/tal-qamħirrum (ara l-paragrafu 142). F'dawn ilkażijiet, l-ikel tal-kontroll għandu jiġi ttrattat b'mod simili u l-għalf ippreparat
finali jintuża għall-kejl tal-lipidu.

Jekk tintuża, ir-riżultati tas-sustanza ta' referenza għandhom jitqabblu mad-dejta
mill-istudji tat-tagħrif imwettqin f'kundizzjonijiet simili b'rata tal-għalf kompa
rabbli (ara l-paragrafu 45) u l-parametri speċifiċi għas-sustanza ta' referenza
għandhom jissodisfaw il-kriterji rilevanti fil-paragrafu 113 (it-3et, ir-4a u l-5es
punti).

Jekk jintuża żejt jew solvent trasportatur bħala veikolu għas-sustanza tat-test,
ammont ekwivalenti tal-istess veikolu (eskluża s-sustanza tat-test) għandu jitħallat
mad-dieta tal-kontroll sabiex tinżamm l-ekwivalenza mad-dieta miżjuda. Impor
tanti li matul il-fażi ta' teħid kif ukoll ta' tisfija, il-gruppi tat-test u tal-kontroll
jingħataw dieti ta' ekwivalenza nutrizzjonali.

Id-dieta miżjuda għandha tinħażen f'kundizzjonijiet li jżommu l-istabilità tassustanza tat-test fi ħdan it-taħlita tal-għalf (eż. tkessiħ) u dawn il-kundizzjonijiet
għandhom jiġu rrapportati.

Għażla tal-ispeċi ta' ħut
Tista' tintuża l-ispeċi ta' ħut kif speċifikati għall-esponiment milwiem (ara lparagrafu 32 u l-Appendiċi 3). Trota qawsalla (Oncorhynchus mykiss), karpjun
komuni (Cyprinus carpio) u karpjun buras (Pimephales promelas) intużaw ta'
spiss fi studji tal-bijoakkumulazzjoni djetetika b'sustanzi organiċi qabel ma ġie
pubblikat dan it-TM. L-ispeċi tat-test għandu jkollha mġiba tal-għalf li tirriżulta
f'konsum rapidu tal-proprozjon tal-ikel amministrat sabiex jiġi żgurat li
kwalunkwe fattur li jinfluwenza l-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fl-ikel
(eż. lixxivjazzjoni fl-ilma u l-possibbiltà ta' esponiment milwiem) jinżamm
għall-minimu. Għandu jintuża ħut fi ħdan il-medda ta' qies/piż rakkomandat
(ara l-Appendiċi 3). Il-ħut ma għandux ikun żgħir wisq tant li jxekkel il-faċilità
tal-analiżijiet fuq bażi individwali. Speċi tal-ħut ittestjata fi stadju tal-ħajja bi
tkabbir rapidu (meta jkun għadu qed jikber) jista' jikkomplika l-interpretazzjoni
tad-dejta, u rati ta' tkabbir għoljin jistgħu jinfluwenzaw il-kalkolu tal-effiċjenza
tal-assimilazzjoni (1).

Iż-żamma tal-ħut
Il-kriterji ta' akklimatizzazzjoni, mortalità u aċċettazzjoni tal-mard huma l-istess
bħal tal-metodu tal-esponiment milwiem qabel it-twettiq tat-test (ara l-paragrafi
33-35).

IT-TWETTIQ TAT-TEST
Il-ħidma ta' qabel l-istudju u t-test tas-sejbien tal-medda
Hemm bżonn li ssir ħidma analitika ta' qabel l-istudju sabiex jintwera l-irkupru
tas-sustanza minn ikel miżjud/tessut tal-ħut miżjud. Mhux bilfors dejjem ikun
hemm bżonn li jsir test tas-sejbien tal-medda sabiex tingħażel konċentrazzjoni
xierqa fl-ikel. Sabiex jintwera li ma huwa osservat ebda effett avvers u tiġi
evalwata l-palatabilità tad-dieta miżjuda, is-sensittività tal-metodu analitiku
(1) Għat-tkabbir rapidu matul il-fażi ta' teħid, ir-rata tal-għalf vera sejra tonqos f'livell taħt
dik stabbilita fil-bidu tal-esponiment.
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għat-tessut tal-ħut u l-ikel, u jingħażlu rata tal-għalf u intervalli tal-kampjunar
xierqa matul il-fażi ta' tisfija, eċċ., jistgħu jsiru esperimenti preliminari dwar lgħalf, iżda dawn mhumiex obbligatorji. Studju preliminari jista' jkun siewi sabiex
jiġu stmati n-numri ta' ħut meħtieġa għall-kampjunar matul il-fażi ta' tisfija. Dan
jista' jirriżulta fi tnaqqis sinifikanti fin-numru ta' ħut użat, speċjalment għal
sustanzi tat-test li jkunu partikolarment suxxettibbli għall-metaboliżmu.

Kundizzjonijiet tal-Esponiment
Durata tal-Fażi ta' Teħid
Fażi ta' teħid ta' 7-14-il jum normalment tkun biżżejjed, li matulha grupp wieħed
ta' ħut jingħata d-dieta tal-kontroll u grupp ieħor ta' ħut id-dieta tat-test kuljum
b'porzjon fissa skont l-ispeċi ttestjata u l-kundizzjonijiet tal-esperiment, eż. bejn
1-2 % tal-piż tal-ġisem (piż niedi) fil-każ ta' trota qawsalla. Ir-rata tal-għalf
għandha tingħażel b'tali mod li jiġu evitati tkabbir veloċi u żieda kbira filkontenut lipidu. Jekk ikun hemm bżonn, il-fażi ta' teħid tista' tiġi estiża fuq ilbażi tal-esperjenza prattika minn studji preċedenti jew l-għarfien dwar it-teħid/
tisfija tas-sustanza tat-test (jew analogu) fil-ħut. Il-bidu tat-test huwa definit bħala
l-ħin tal-ewwel għalf b'ikel miżjud. Jum sperimentali jibda mill-ħin tal-għalf sa
ftit qabel il-ħin tal-għalf li jmiss (eż. siegħa). B'hekk, l-ewwel jum sperimentali
tat-teħid jibda mill-ħin tal-ewwel għalf b'ikel miżjud u jintemm ftit qabel it-tieni
għalf b'ikel miżjud. Fil-prattika, il-fażi ta' teħid tintemm ftit qabel (eż. siegħa) lewwel għalf b'sustanza tat-test mhux miżjuda filwaqt li l-ħut ikompli jiddiġerixxi
l-ikel miżjud u jassorbi s-sustanza tat-test fl-24 siegħa ta' wara. Importanti li jiġi
żgurat li tinkiseb preżenza fil-ġisem għolja biżżejjed (mhux tossika) tas-sustanza
tat-test fir-rigward tal-metodu analitiku, sabiex tal-inqas ikun jista' jitkejjel
tnaqqis ta' ordni ta' kobor matul il-fażi ta' tisfija. F'każijiet speċjali, tista' tintuża
fażi ta' teħid estiża (sa 28 jum) b'kampjunar addizzjonali sabiex tinkiseb idea ta'
kif taħdem il-kinetika tat-teħid. Matul it-teħid, il-konċentrazzjoni fil-ħut tista' ma
tilħaqx stat stazzjonarju. L-ekwazzjonijiet għall-istima taż-żmien għall-istat staz
zjonarju, bħala indikazzjoni tad-durata probabbli meħtieġa sabiex jinkisbu
konċentrazzjonijiet tal-ħut sinifikanti, jistgħu jiġu applikati hawnhekk bħal filkaż tat-test tal-esponiment milwiem (ara l-Appendiċi 5).

F'ċerti każijiet, jista' jkun magħruf li t-teħid ta' sustanza fil-ħut għal iktar minn 714-il jum mhuwiex sejjer ikun biżżejjed għall-konċentrazzjoni tal-ikel użata
sabiex tintlaħaq konċentrazzjoni tal-ħut għolja biżżejjed sabiex tal-inqas jiġi
analizzat tnaqqis ta' ordni ta' kobor matul it-tisfija, jew minħabba sensittività
analitika batuta jew effiċjenza tal-assimilazzjoni baxxa. F'dawn il-każijiet, jista'
jkun ta' vantaġġ li l-fażi tal-għalf inizjali tiġi estiża għal iktar minn 14-il jum,
jew, speċjalment għal sustanzi ferm metabolizzabbli, għandha tiġi kkunsidrata
konċentrazzjoni djetetika ogħla. Madankollu, għandha tingħata attenzjoni sabiex
it-toqol tal-ġisem matul it-teħid jinżamm inqas mill-konċentrazzjoni kronika
(stmata) bla effett osservat fit-tessut tal-ħut (ara l-paragrafu 138).

Durata tal-fażi ta' tisfija
It-tisfija normalment iddum 28 jum, u tibda malli l-ħut tal-grupp tat-test jingħata
dieta mhux ittrattata u pura wara l-fażi ta' teħid. It-tisfija tibda bl-ewwel tagħlif ta'
ikel “mhux miżjud” minflok eżatt wara l-aħħar tagħlif ta' ikel “miżjud” peress li
l-ħut sejjer ikompli jiddiġerixxi l-ikel u jassorbi s-sustanza tat-test fl-24 siegħa ta'
wara, kif osservat fil-paragrafu 126. B'hekk, l-ewwel kampjun fil-fażi ta' tisfija
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jittieħed ftit wara t-tieni tagħlif bid-dieta mhux miżjuda. Dan il-perjodu ta' tisfija
huwa mfassal sabiex ikopri sustanzi b'nofs ħajja potenzjali li tasal sa 14-il jum, li
hija konsistenti ma' dik ta' sustanzi bijoakkumulattivi (1), u b'hekk 28 jum
jinvolvu żewġ nofs ħajjiet ta' sustanzi bħal dawn. F'każijiet ta' sustanzi b'bijoak
kumulazzjoni għolja ħafna, jista' jkun siewi li tiġi estiża l-fażi ta' tisfija (jekk
indikata mill-ittestjar preliminari).

Jekk sustanza tissaffa bil-mod ħafna b'tali mod li jaf ma tiġix stabbilita nofs ħajja
fil-fażi ta' tisfija, l-informazzjoni xorta waħda tista' tkun biżżejjed għal finijiet ta'
valutazzjoni sabiex tindika livell għoli ta' bijoakkumulazzjoni. Għall-kuntrarju,
jekk sustanza tissaffa tant malajr li ma tistax tinkiseb konċentrazzjoni żero f'ħin
affidabbli (konċentrazzjoni fi tmiem it-teħid/il-bidu tat-tisfija, C0,d) u ma jistax
jinkiseb k2, tista' ssir stima konservattiva tal-k2 (ara l-Appendiċi 7).

Jekk l-analiżijiet tal-ħut f'intervalli bikrin (eż. 7 jew 14-il jum) juru li s-sustanza
ssaffiet f'livelli inqas minn dawk ta' kwantifikazzjoni qabel il-perjodu sħiħ ta' 28
jum, il-kampjunar sussegwenti jista' jitwaqqaf u t-test jista' jiġi terminat.

Fi ftit każijiet, jista' ma jkun seħħ ebda teħid li jitkejjel tas-sustanza tat-test fi
tmiem il-perjodu tat-teħid (jew bit-tieni kampjun tat-tisfija). Jekk jista' jintwera li:
i) huma ssodisfat l-kriterji ta' validità fil-paragrafu 113; u ii) nuqqas ta' teħid
mhuwiex dovut għal xi nuqqas ieħor fit-test (eż. durata tat-teħid mhux twila
biżżejjed, nuqqas fit-teknika ta' kif tiżdied is-sustanza mal-ikel li jwassal għal
bijodisponibilità batuta, nuqqas ta' sensittività tal-metodu analitiku, ħut li ma
jikkonsmax l-ikel, eċċ.); jista' jkun possibbli li jintemm l-istudju mingħajr ilbżonn li jerġa' jsir b'durata tat-teħid itwal. Jekk il-ħidma preliminari indikat li
dan jista' jkun il-każ, analiżi tar-rawt, jekk possibbli, għal sustanza tat-test mhux
iddiġerita tista' tkun rakkomandata bħala parti minn approċċ ta' “bilanċ talmassa”.

Numri ta' ħut tat-test
B'mod simili għat-test tal-esponiment milwiem, għandu jingħażel ħut b'piż u tul
simili, bl-iżgħar ħut li ma jkunx iżgħar minn żewġ terzi tal-piż tal-ikbar (ara lparagrafi 40-42).

In-numru totali ta' ħut għall-istudju għandu jingħażel fuq il-bażi tal-iskeda ta'
kampjunar (tal-inqas kampjun wieħed fi tmiem il-fażi ta' teħid u erba' sa sitt
kampjuni matul il-fażi ta' tisfija, iżda skont id-durati tal-fażijiet), filwaqt li
jitqiesu s-sensittività tat-teknika analitika, il-konċentrazzjoni li aktarx li sejra
tinkiseb fi tmiem il-fażi ta' teħid (fuq il-bażi tal-għarfien preċedenti) u d-durata
tat-tisfija (jekk tkun tista' ssir stima bis-saħħa tal-għarfien preċedenti). F'kull
okkażjoni għandhom jiġu kampjunati ħames sa għaxar ħutiet, bil-parametri tattkabbir (piż u tul totali) li jitkejlu qabel l-analiżi kimika jew lipida.

Minħabba l-varjabbiltà inerenti fid-daqs, ir-rata ta' tkabbir, u l-fiżjoloġija bejn ilħut u l-varjazzjoni probabbli fil-kwantità ta' dieta mogħtija li kull ħuta tikkonsma,
għandu jittieħed kampjun ta' tal-inqas ħames ħutiet f'kull intervall mill-grupp tattest u ħames ħutiet mill-grupp tal-kontroll sabiex tiġi stabbilita b'mod adegwat ilkonċentrazzjoni medja u l-varjabbiltà tagħha. Il-varjabbiltà bejn il-ħut użat aktarx
li tikkontribwixxi iktar għall-varjabbiltà mhux ikkontrollata ġenerali fit-test millvarjabbiltà inerenti fil-metodoloġiji analitiċi użati, u b'hekk tiġustifika l-użu ta'
massimu ta' għaxar ħutiet għal kull punt tal-kampjun f'ċerti każijiet. Madankollu,
jekk il-konċentrazzjonijiet ta' sfond tas-sustanza tat-test fil-ħut tal-kontroll ma
jistgħux jitkejlu fil-bidu tat-tisfija, l-analiżi kimika ta' żewġ-tliet ħutiet tal-kontroll
fl-intervall finali tal-kampjunar biss tista' tkun biżżejjed diment li l-ħut talkontroll li jifdal fil-punti tal-kampjunar kollha xorta waħda jiġu kampjunati
għall-piż u t-tul totali (sabiex jiġi kampjunat l-istess numru mill-gruppi tat-test
u tal-kontroll għat-tkabbir). Il-ħut għandu jinħażen, jintiżen individwalment (anki
jekk ikun neċessarju li wara r-riżultati tal-kampjun jiġu kombinati) u għandu
jitkejjel it-tul totali.
(1) Fi studju tal-esponiment milwiem, nofs ħajja ta' 14-il jum tikkorrispondi għal BCF ta'
madwar 10 000 L/kg bl-użu ta' ħut ta' 1 g b'rata ta' teħid korrispondenti ta' madwar 500
L/kg/jum (skont l-ekwazzjoni ta' Sijm et al (46)).
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Għal test standard, pereżempju, b'durata ta' tisfija ta' 28 jum inklużi ħames
kampjuni ta' tisfija, dan ifisser total ta' 59-120 ħuta mit-test u 50-110 mill-gruppi
tal-kontroll, jekk jiġi supponut li t-teknika analitika tas-sustanza tippermetti li lanaliżi tal-kontenut lipidu ssir fuq l-istess ħuta. Jekk l-analiżi lipida ma tistax issir
fuq l-istess ħuta bħall-analiżi kimika, u l-użu ta' ħut tal-kontroll għall-analiżi
lipida biss ma jkunx fattibbli (ara l-paragrafu 56), ikunu meħtieġa 15-il ħuta
oħra (tlieta mill-popolazzjoni tal-istokk fil-bidu tat-test, tlieta mill-grupp talkontroll u tlieta mill-grupp tat-test fil-bidu tat-tisfija u tlieta mill-gruppi talkontroll u tlieta mill-gruppi tat-test fi tmiem l-esperiment). Eżempju tal-iskeda
tal-kampjunar bin-numri tal-ħut jista' jinkiseb mill-Appendiċi 4.

Tagħbija
B'mod simili, għandhom jintużaw proporzjonijiet għoljin ta' ilma għall-ħut bħal
fil-metodu tal-esponiment milwiem (ara l-paragrafi 43 u 44). Għad li r-rati ta'
tagħbija tal-ħut għall-ilma ma għandhomx effett fuq il-konċentrazzjonijiet talesponiment f'dan it-test, hija rakkomandata rata ta' tagħbija ta' 0.1-1.0 g ħut
(piż niedi) għal kull litru fil-ġurnata sabiex jinżammu konċentrazzjonijiet
adegwati tal-ossiġenu dissolt u jiġi minimizzat l-istress tal-organiżmi tat-test.

Dieta tat-test u Għalf
Matul il-perjodu ta' akklimatizzazzjoni, il-ħut għandu jingħata dieta xierqa kif
spjegat iktar 'il fuq (il-paragrafu 117). Jekk it-test isir f'kundizzjonijiet bi fluss
kontinwu, il-fluss għandu jkun sospiż filwaqt li jingħata l-ikel lill-ħut.

Matul it-test, id-dieta għall-grupp tat-test għandha taderixxi għal dik deskritta
iktar 'il fuq (paragrafi 116-121). Minbarra li jiġu kkunsidrati fatturi speċifiċi
għas-sustanza, is-sensittività analitika, il-konċentrazzjoni mistennija fid-dieta
f'kundizzjonijiet ambjentali u l-livelli ta' tossiċità kronika/toqol tal-ġisem, l-għażla
tal-konċentrazzjoni mira taż-żieda tas-sustanza għandha tqis il-palatabilità tal-ikel
(sabiex il-ħut ma jevitax milli jiekol). Il-konċentrazzjoni taż-żieda nominali tassustanza tat-test għandha tiġi dokumentata fir-rapport. Fuq il-bażi tal-esperjenza,
il-konċentrazzjonijiet taż-żidiet fil-medda ta' 1-1 000 μg/g jipprovdu medda
operazzjonali prattika għas-sustanzi tat-test li ma jesibixxux mekkaniżmu tossiku
speċifiku. Għal sustanzi li jaġixxu permezz ta' mekkaniżmu mhux speċifiku, illivelli tar-residwu tat-tessut ma għandhomx jaqbżu l-5 μmol/g lipidu peress li
residwi f'livelli ogħla minn hekk aktarx li jġibu magħhom effetti kroniċi (19) (48)
(50) (1). Għal sustanzi oħrajn għandha tingħata attenzjoni sabiex ma jseħħ ebda
effett avvers mill-esponiment akkumulat (ara l-paragrafu 127). Dan huwa parti
kolarment minnu jekk ikunu qegħdin jiġu ttestjati iktar minn sustanza waħda flistess ħin (ara l-paragrafu 112).

L-ammont xieraq tas-sustanza tat-test jista' jiżdied mal-ikel tal-ħut f'wieħed minn
tliet modi, kif spjegat fil-paragrafu 119 u l-Appendiċi 7. Il-metodi u l-proċeduri
għaż-żieda tas-sustanza mal-għalf għandhom jiġu dokumentati fir-rapport. Ikel
mhux ittrattat jingħata lill-ħut tal-kontroll, u dan ikun fih kwantità ekwivalenti
ta' veikolu taż-żejt mhux miżjud jekk dan ikun intuża fl-għalf miżjud għall-fażi
ta' teħid, jew li jkun ġie ttrattat b'solvent “pur” jekk intuża veikolu tas-solvent
għall-preparazzjoni tad-dieta tal-grupp tat-test. Id-dieti ttrattati u mhux ittrattati
għandhom jitkejlu b'mod analitiku tal-inqas fi triplikat għall-konċentrazzjoni tassustanza tat-test qabel ma tibda u fi tmiem il-fażi ta' teħid. Wara l-esponiment
għall-għalf ittrattat (fażi ta' teħid), il-ħut (żewġ gruppi) jingħataw ikel mhux
ittrattat (fażi ta' tisfija).

Il-ħut jingħata porzjon fiss (skont l-ispeċi; eż. madwar 1-2 % tal-piż niedi talġisem kuljum fil-każ ta' trota qawsalla). Ir-rata tal-għalf għandha tingħażel b'tali
mod li jiġu evitati tkabbir veloċi u żieda kbira fil-kontenut lipidu. Għandha tiġi
rreġistrata r-rata tal-għalf eżatta stabbilita matul l-esperiment. It-tagħlif inizjali
għandu jkun ibbażat fuq il-kejliet tal-piż skedati tal-popolazzjoni tal-istokk
eżatt qabel ma jibda t-test. L-ammont tal-għalf għandu jiġi aġġustat fuq il-bażi
(1) Peress li l-konċentrazzjonijiet interni attwali jistgħu jiġu stabbiliti biss wara li jkun sar ittest, hemm bżonn ta' stima tal-konċentrazzjoni interna mistennija (eż. fuq il-bażi tal-BMF
mistenni u l-konċentrazzjoni fl-ikel; ara l-Ekwazzjoni A5.8 fl-Appendiċi 5).
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tal-piżijiet niedja tal-ħut kampjunat f'kull okkażjoni tal-kampjunar sabiex jingħata
kunsiderazzjoni lit-tkabbir matul l-esperiment. Il-piżijiet u t-tul tal-ħut fit-tankijiet
tat-test u tal-kontroll jistgħu jiġu stmati mill-piżijiet u t-tul totali tal-ħut użat f'kull
okkażjoni tal-kampjunar; tiżinx u tkejjilx il-ħut li jifdal fit-tankijiet tat-test u talkontroll. Importanti li tinżamm l-istess rata tal-għalf stabbilita matul l-esperiment.

L-għalf għandu jkun osservat sabiex jiġi żgurat li l-ħut ikun qiegħed jikkonsma likel kollu ppreżentat sabiex jiġi garantit li fil-kalkoli jintużaw ir-rati ta' inġestjoni
xierqa. L-esperimenti preliminari tal-għalf jew l-esperjenza preċedenti għandhom
jingħataw kunsiderazzjoni meta tingħażel ir-rata ta' tagħlif sabiex jiġi żgurat li
jiġi kkonsmat l-ikel kollu mit-tagħlif ta' darba kuljum. F'każ li ta' spiss ikun
hemm ikel li ma jintmissx, jista' jkun rakkomandat li d-doża tinfirex tul perjodu
ta' tagħlif ieħor f'kull jum tal-esperiment (eż. jinbidel it-tagħlif ta' dabra kuljum
ma' tagħlif ta' nofs l-ammont darbtejn kuljum). Jekk ikun hemm bżonn, it-tieni
tagħlif għandu jseħħ f'ħin stabbilit u jinżamm il-ħin sabiex jgħaddi l-perjodu
massimu tal-ħin possibbli qabel ma jiġi kampjunat il-ħut (eż. il-ħin għat-tieni
tagħlif jiġi stabbilit fi ħdan l-ewwel nofs ta' jum tal-esperiment).

Għad li ġeneralment il-ħut malajr jikkonsma l-ikel, importanti li jiġi żgurat li ssustanza tibqa' adsorbita fl-ikel. Għandhom isiru sforzi sabiex jiġi evitat milli ssustanza tat-test tiġi dispersa fl-ilma mill-ikel, u b'hekk tesponi l-ħut għal konċen
trazzjonijiet milwiema tas-sustanza tat-test minbarra r-rotta djetetika. Dan jista'
jinkiseb billi jitneħħa kwalunkwe ikel li ma jittikilx (u rawt) mit-tankijiet tat-test
u tal-kontroll fi żmien siegħa mit-tagħlif, iżda idealment fi żmien 30 minuta.
Barra minn hekk, tista' tintuża sistema li fiha l-ilma jitnaddaf kontinwament
b'filtru tal-karbonju attiv sabiex jiġi assorbit kwalunkwe kontaminant “dissolt”.
Sistemi bi fluss kontinwu jistgħu jgħinu sabiex jitneħħew malajr partiċelli tal-ikel
u sustanzi dissolti (1). F'ċerti każijiet, teknika ta' preparazzjoni tal-ikel miżjud
modifikata ftit tista' tgħin sabiex tittaffa din il-problema (ara l-paragrafu 119).

Dawl u temperatura
Rigward il-metodu tal-esponiment milwiem (ara l-paragrafu 48), huwa rakko
mandat fotoperjodu ta' 12 sa 16-il siegħa u temperatura (± 2 °C) xierqa għallispeċi tat-test użata (ara l-Appendiċi 3). It-tip u l-karatteristiċi tad-dawl għandhom
ikunu magħrufin u ddokumentati.

Kontrolli
Għandu jintuża grupp tal-kontroll wieħed, bil-ħut li jingħata l-istess porzjon ta'
ikel bħall-grupp tat-test iżda mingħajr is-sustanza tat-test fl-għalf. Jekk intuża żejt
jew veikolu tas-solvent sabiex tiġi miżjuda s-sustanza fl-għalf fil-grupp tat-test, likel tal-grupp tal-kontroll għandu jiġi ttrattat bl-istess mod iżda mingħajr issustanza tat-test sabiex id-dieti tal-grupp tat-test u l-grupp tal-kontroll ikunu
ekwivalenti (ara l-paragrafi 121 u 139).
(1) Il-preżenza tas-sustanza tat-test fil-medium tat-test bħala riżultat tal-eskrezzjoni mill-ħut
jew lixxivjazzjoni mill-ikel jaf ma tkunx tista' tiġi evitat għalkollox. Għalhekk, għażla
minnhom hija li titkejjel il-konċentrazzjoni tas-sustanza fl-ilma u fi tmiem il-perjodu ta'
teħid, speċjalment jekk jintuża ssettjar semistatiku, bħala għajnuna sabiex jiġi stabbilit
jekk seħħx xi esponiment milwiem.
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Il-Frekwenza tal-Kejliet tal-Kwalità tal-Ilma
Il-kundizzjonijiet deskritti fil-metodu tal-esponiment milwiem japplikaw hawn
ukoll, ħlief li t-TOC trid titkejjel biss qabel it-test bħala parti mill-karatterizzaz
zjoni tal-ilma tat-test (ara l-paragrafu 53).

Kampjunar u Analiżi tal-Ħut u d-Dieta
Analiżi tal-Kampjuni tad-Dieta
Il-kampjuni tad-dieti tat-test u tal-kontroll għandhom jiġu analizzati tal-inqas fi
triplikat għas-sustanza tat-test u għall-kontenut lipidu qabel ma tibda u fi tmiem
il-fażi ta' teħid. Il-metodi ta' analiżi u l-proċeduri għall-iżgurar u l-omoġenità taddieta għandhom ikunu inklużi fir-rapport.

Il-kampjuni għandhom ikunu analizzati għas-sustanza tat-test bil-metodu stabbilit
u vvalidat. Għandha ssir ħidma ta' qabel l-istudju sabiex jiġu stabbiliti l-limitu
tal-kwantifikazzjoni, l-irkupru perċentwali, l-interferenzi u l-varjabbiltà analitika
fil-matriċi tal-kampjun fil-mira. Jekk jiġi ttestjat matejal radjotikkettat, għandhom
jitqiesu l-istess kunsiderazzjonijiet bħal dawk għall-metodu tal-esponiment
milwiem bl-analiżi tal-għalf li tieħu post l-analiżi tal-ilma (ara l-paragrafu 65).

Analizi tal-Ħut
F'kull okkażjoni tal-kampjunar tal-ħut, sejjer jittieħed kampjun ta' 5-10 individwi
mit-trattamenti tal-esponiment u tal-kontroll (f'ċerti każijiet, in-numri ta' ħut talkontroll jistgħu jitnaqqsu; ara l-paragrafu 134).

L-okkażjonijiet tal-kampjunar għandhom iseħħu fl-istess ħin f'kull jum tal-espe
riment (b'rabta mal-ħin tal-għalf), u għandhom isiru f'ħin li fih ma jkunx
probabbli li l-ikel ikun għadu fl-imsaren matul il-fażi ta' teħid u l-parti bikrija
tal-fażi ta' tisfija sabiex jiġu evitati kontribuzzjonijiet spurji għall-konċentrazzjo
nijiet totali tas-sustanza tat-test (jiġifieri l-ħut fil-kampjun għandu jitneħħa fi
tmiem jum tal-esperiment, filwaqt li wieħed jiftakar li jum tal-esperiment jibda
minn ħin it-tagħlif u jintemm fil-ħin tat-tagħlif li jmiss, madwar 24 siegħa wara.
It-tisfija tibda bl-ewwel tagħlif ta' ikel mhux miżjud; ara l-paragrafu 128). Lewwel kampjun tal-fażi ta' tisfija (meħud ftit wara t-tieni tagħlif b'ikel mhux
miżjud) hija importanti peress li tintuża estrapolazzjoni ta' ġurnata qabel minn
dan il-kejl sabiex tiġi stmata l-konċentrazzjoni fiż-żmien żero (C0,d, il-konċen
trazzjoni fil-ħut fi tmiem it-teħid/il-bidu tat-tisfija). Inkella, l-apparat gastrointes
tinali tal-ħut jista' jitneħħa u jiġi analizzat għalih fi tmiem it-teħid u fil-jiem 1 u 3
tat-tisfija.

F'kull okkażjoni tal-kampjunar, il-ħut għandu jitneħħa miż-żewġ reċipjenti tat-test
u jiġi ttrattat bl-istess mod kif deskritt fil-metodu milwiem (ara l-paragrafi 61-63).

Il-konċentrazzjonijiet tas-sustanza tat-test fil-ħut sħiħ (piż niedi) jitkejlu tal-inqas
fi tmiem il-fażi ta' teħid u matul il-fażi ta' tisfija kemm fil-gruppi tal-kontroll kif
ukoll tat-test. Matul il-fażi ta' tisfija, huma rakkomandati erba' sa sitt punti talkampjunar (eż. 1, 3, 7, 14 u 28 jum). Inkella, jista' jiġi inkluż punt tal-kampjunar
ieħor wara t-teħid għal 1-3 ijiem sabiex tiġi stmata l-effiċjenza tal-assimilazzjoni
mill-fażi lineari ta' teħid għall-ħut filwaqt li ż-żmien ikun għadu qrib il-perjodu
tal-esponiment. Jeżistu żewġ devjazzjonijiet ewlenin mill-iskeda: i) jekk tintuża
fażi ta' teħid estiża għall-finijiet ta' investigazzjoni tal-kinetika tat-teħid, sejjer
ikun hemm punti tal-kampjunar addizzjonali matul il-fażi ta' teħid u, b'hekk,
sejjer ikollu jintuża iktar ħut (ara l-paragrafu 126); ii) jekk l-istudju ġie terminat
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fi tmiem il-fażi ta' teħid minħabba ebda teħid li jista' jitkejjel (ara l-paragrafu
131). Il-ħut individwali li jittieħed fil-kampjun għandu jintiżen (u jitkejjel it-tul
totali tiegħu) sabiex ikunu jistgħu jiġu stabbiliti l-kostanti tar-rata ta' tkabbir. Ilkonċentrazzjonijiet tas-sustanza f'tessut speċifiku tal-ħut (porzjonijiet li jittieklu u
li ma jittiklux) jistgħu jitkejlu wkoll fi tmiem il-ħinijiet ta' teħid u l-ħinijiet ta'
tisfija magħżulin. Jekk jiġi ttestjat matejal radjotikkettat, għandhom jitqiesu listess kunsiderazzjonijiet bħal dawk għall-metodu tal-esponiment milwiem blanaliżi tal-għalf li tieħu post l-analiżi tal-ilma (ara l-paragrafu 65).

Għall-użu perjodiku ta' sustanza ta' referenza (ara l-paragrafu 25), idealment ilkonċentrazzjonijiet jitkejlu fil-grupp tat-test fi tmiem it-teħid u fil-ħinijiet ta'
tisfija kollha speċifikati għas-sustanza tat-test (ħut sħiħ); il-konċentrazzjonijiet
iridu jiġu analizzati biss fil-grupp tal-kontroll fi tmiem it-teħid (ħut sħiħ). F'ċerti
ċirkustanzi (pereżempju jekk it-tekniki tal-analiżi għas-sustanza tat-test u ssustanza ta' referenza jkunu inkompatibbli, b'tali mod li jkun hemm bżonn ta'
iktar ħut sabiex tiġi segwita l-iskeda tal-kampjunar), jista' jintuża approċċ ieħor
kif ġej sabiex jitnaqqas in-numru ta' ħut addizzjonali meħtieġ. Il-konċentrazzjo
nijiet tas-sustanza ta' referenza jitkejlu matul it-tisfija biss fil-jiem 1, 3 u żewġ
punti ta' kampjunar oħrajn, magħżulin b'tali mod li l-istimi affidabbli tal-konċen
trazzjoni fiż-żmien żero (C0,d) u k2 ikunu jistgħu jsiru għas-sustanza ta' referenza.

Jekk possibbli, il-kontenut lipidu tal-ħut individwali għandu jiġi stabbilit f'kull
okkażjoni tal-kampjunar, jew tal-inqas fil-bidu u fi tmiem il-fażi ta' teħid u fi
tmiem il-fażi ta' tisfija. (ara l-paragrafi 56 u 67). Skont il-metodu analitiku
(irreferi għall-paragrafu 67 u għall-Appendiċi 4), jista' jkun possibbli li jintuża
l-istess ħut għad-determinazzjoni tal-kontenut lipidu kif ukoll tal-konċentrazzjoni
tas-sustanza tat-test. Dan huwa ppreferut għaliex inaqqas in-numri ta' ħut. Madan
kollu, jekk dan ma jkunx possibbli, jista' jintuża l-istess approċċ kif deskritt filmetodu tal-esponiment milwiem (ara l-paragrafu 56 għal dawn l-għażliet alter
nattivi ta' kejl tal-lipidu). Il-metodu użat sabiex jiġi kkwantifikat il-kontenut
lipidu għandu jiġi ddokumentat fir-rapport.

Kwalità tal-metodu analitiku
Għandhom isiru verifiki sperimentali sabiex jiġu żgurati l-ispeċifiċità, ir-reqqa, ilpreċiżjoni u r-riproduċibbilità tat-teknika analitika speċifika għas-sustanza, kif
ukoll l-irkupri tas-sustanza tat-test kemm mill-ikel kif ukoll mill-ħut.

Kejl tat-tkabbir tal-ħut
Fil-bidu tat-test, irid jintiżen kampjun ta' ħut mill-popolazzjoni tal-istokk (u
jitkejjel it-tul totali ta' dawn). Dan il-ħut għandu jiġi kampjunat ftit qabel lewwel tagħlif miżjud (eż. siegħa), u jiġi assenjat għall-jum 0 tal-esperiment.
In-numru ta' ħut għal dan il-kampjun għandu jkun tal-inqas l-istess bħal dak
għall-kampjuni matul it-test. Uħud minn dawn jistgħu jkunu l-istess ħutiet
użati għall-analiżi lipida qabel ma tibda l-fażi ta' teħid (ara l-paragrafu 153).
F'kull intervall tal-kampjunar, il-ħut l-ewwel jintiżen u jitkejjel it-tul tiegħu.
F'kull ħuta individwali, il-piż imkejjel (u t-tul) għandu jkun marbut mal-konċen
trazzjoni tas-sustanza kimika analizzata (u l-kontenut lipidu, jekk applikabbli),
pereżempju bl-użu ta' kodiċi identifikatur uniku għal kull ħuta fil-kampjun. Ilkejliet tal-ħut kampjunat jistgħu jintużaw sabiex jiġu stmati l-piż (u t-tul) tal-ħut
li jifdal fit-tankijiet tat-test u tal-kontroll.

Evalwazzjoni tal-Esperiment
Kuljum għandhom isiru u jiġu rreġistrati osservazzjonijiet tal-mortalità.
Għandhom isiru osservazzjonijiet oħrajn għal effetti avversi, pereżempju għal
imġiba jew pigmentazzjoni anormali, u dawn għandhom jiġu rreġistrati. Il-ħut
jitqies mejjet jekk ma jkun hemm ebda ċaqliq respiratorju u ma tiġi individwata
ebda reazzjoni għal stimolu mekkaniku ħafif. Kwalunkwe ħut mejjet jew fi stat
moribond ċar għandu jitneħħa.
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DEJTA U RAPPORTAR
Trattament tar-riżultati
Ir-riżultati tat-test jintużaw sabiex jinkiseb il-kostant tar-rata ta' tisfija (k2) bħala
funzjoni tal-piż niedi totali tal-ħut. Jiġi kkalkolat il-kostant tar-rata ta' tkabbir, kg,
ibbażat fuq iż-żieda medja fil-piż tal-ħut, u dan jintuża sabiex jiġi prodott ilkostant tar-rata ta' tisfija kkoreġut għat-tkabbir, k2g, jekk xieraq. Barra minn hekk,
għandhom ikunu rrapportati l-effiċjenza tal-assimilazzjoni (a; assorbiment millimsaren), il-fattur ta' bijomanjifikazzjoni kinetika (BMFK) (jekk ikun hemm
bżonn ikkoreġut għat-tkabbir, BMFKg), il-valur ikkoreġut għal-lipidu tiegħu
(BMFKL jew BMFKgL, jekk ikkoreġut għad-dilwizzjoni tat-tkabbir) u r-rata tattagħlif. Barra minn hekk, jekk tista' ssir stima tal-ħin għall-istat stazzjonarju filfażi ta' teħid (eż. 95 % tal-istat stazzjonarju jew t95 = 3.0/k2), stima tal-BMF fi
stat stazzjonarju (BMFSS) tista' tkun inkluża (ara l-paragrafi 105 u 106, u lAppendiċi 5) jekk il-valur t95 jindika li jista' jkun li ntlaħqu l-kundizzjonijiet
tal-istat stazzjonarju. Għandha tiġi applikata l-istess korrezzjoni tal-lipidu għal
dan il-BMFSS bħalma tiġi applikata għall-BMF derivat kinetikament (BMFK)
sabiex jinħareġ valur ikkoreġut għal-lipidu, BMFSSL (kun af li ma hemm ebda
proċedura miftiehma disponibbli sabiex jiġi kkoreġut BMF fi stat stazzjonarju
għad-dilwizzjoni tat-tkabbir). Il-formuli u l-kalkoli eżempji huma ppreżentati flAppendiċi 7. Hemm approċċi disponibbli li jagħmluha possibbli li jiġi stmat
fattur ta' bijokonċentrazzjoni kinetika (BCFK) minn dejta ġġenerata fl-istudju
djetetiku. Dan huwa diskuss fl-Appendiċi 8.

Dejta dwar il-piż/it-tul tal-ħut
Il-piżijiet niedja u t-tul tal-ħut individawli għall-perjodi ta' żmien kollha
jitqiegħdu f'tabella b'mod separat għall-gruppi tat-test u tal-kontroll għall-jiem
tal-kampjunar kollha matul il-fażi ta' teħid (il-popolazzjoni tal-istokk għall-bidu
tat-teħid; il-grupp tal-kontroll u l-grupp tat-test għal tmiem it-teħid u, jekk issir,
il-fażi bikrija (eż. jum 1-3 tat-teħid) u l-fażi ta' tisfija (eż. il-jiem 1, 2, 4, 7, 14,
28, għall-grupp tal-kontroll u l-grupp tat-test). Il-piż huwa l-kejl ippreferut tattkabbir għall-finijiet ta' korrezzjoni tad-dilwizzjoni tat-tkabbir. Ara hawn taħt
(paragrafi 162 u 163) u l-Appendiċi 5 għall-metodu/i użat sabiex id-dejta tiġi
kkoreġuta għad-dilwizzjoni tat-tkabbir.

Dejta dwar il-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fil-ħut
Il-kejliet tar-residwu fit-test tal-ħut individwali (jew kampjuni tal-ħut raggruppati
jekk ma jkunux possibbli kejliet tal-ħut individwali), mogħtijin f'termini talkonċentrazzjoni tal-piż niedi (w/w), jitqiegħdu f'tabella għall-ħut tal-kontroll u
tat-test għal ħinijiet tal-kampjunar individwali. Jekk saret analiżi tal-lipidu fuq
kull ħuta fil-kampjun, jistgħu jinkisbu u jiddaħħlu f'tabella l-konċentrazzjonijiet
individwali kkoreġuti għal-lipidu, f'termini tal-konċentrazzjoni tal-lipidu (lipidu
w/w).

— Il-kejliet tar-residwu tas-sustanza tat-test f'ħut individwali (jew kampjuni talħut raggruppati jekk ma jkunx possibbli li jsiru kejliet tal-ħut individwali, ara
l-paragrafu 66) għall-perjodu ta' tisfija jiġu kkonvertiti fil-logaritmi naturali
tagħhom u jiġu plottjati kontra ż-żmien (jum). Jekk spezzjoni viżiva tal-plott
turi eċċezzjonijiet ovvji, jista' jiġi applikat test tal-eċċezzjonijiet statistikament
validu sabiex jitneħħew punti ta' dejta spurji kif ukoll tingħata ġustifikazzjoni
dokumentata għaliex tneħħew.

— Korrelazzjoni tal-inqas kaxex lineari tiġi kkalkolata għad-dejta dwar ln(kon
ċentrazzjoni) vs. tisfija (jum). Il-pendil u l-interċetta tal-linja jiġu rrapportati
bħala l-kostant totali tar-rata ta' tisfija (k2) u l-logaritma naturali tal-konċen
trazzjoni derivata fiż-żmien żero (C0,d) (ara l-Appendiċi 5 u l-Appendiċi 7
għal iktar dettalji). Jekk dan ma jkunx possibbli għaliex il-konċentrazzjonijiet
jaqgħu taħt il-limitu tal-kwantifikazzjoni għat-tieni kampjun ta' tisfija, tista'
ssir stima konservattiva tal-k2 (ara l-Appendiċi 7).

— Il-varjanzi fil-pendil u l-interċetta tal-linja huma kkalkolati bl-użu tal-proċe
duri statistiċi standard u l-intervalli ta' kunfidenza ta' 90 % (jew 95 %)
madwar dawn ir-riżultati jiġu evalwati u ppreżentati.
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— Il-konċentrazzjoni medja mkejla fil-ħut għall-jum finali tat-teħid (il-konċen
trazzjoni fiż-żmien żero mkejla, C0,m) tiġi kkalkolata wkoll u titqabbel malvalur derivat C0,d. F'każ li l-valur derivat ikun inqas mill-valur imkejjel, iddifferenza tista' tissuġġerixxi l-preżenza ta' ikel miżjud mhux iddiġerit flimsaren. Jekk il-valur derivat ikun ferm ogħla mill-valur imkejjel, dan jista'
jkun indikazzjoni li l-valur derivat mir-rigressjoni lineari tad-dejta dwar ittisfija huwa żbaljat u għandu jerġa' jiġi evalwat (ara l-Appendiċi 7).

Rata ta' tisfija u fattur ta' bijomanjifikazzjoni
Sabiex jiġi kkalkolat il-fattur ta' bijomanjifikazzjoni mid-dejta, l-ewwel għandha
tinkiseb l-effiċjenza tal-assimilazzjoni (adsorbiment tas-sustanza tat-test flimsaren, α). Sabiex isir hekk, għandha tintuża l-ekwazzjoni A7.1 fl-Appendiċi
7, li teħtieġ li jkunu magħrufin il-konċentrazzjoni derivata fil-ħut fiż-żmien żero
tal-fażi ta' tisfija (C0,d), il-kostant (totali) tar-rata ta' tisfija (k2), il-konċentrazzjoni
fl-ikel (Cfood), il-kostant tar-rata ta' inġestjoni tal-ikel (I) u d-durata tal-perjodu ta'
teħid (t). Il-pendil u l-interċetta tar-relazzjoni lineari bejn ln(konċentrazzjoni) u lħin ta' tisfija jiġu rrapportati bħala l-kostant totali tar-rata ta' tisfija (k2 = pendil) u
l-konċentrazzjoni fiż-żmien żero (C0,d = einterċetta), kif spjegat hawn fuq. Il-valuri
derivati għandhom jiġu vverifikati għall-plawżibbiltà bijoloġika (eż. l-effiċjenza
tal-assimilazzjoni bħala frazzjoni mhijiex ikbar minn 1). (I) hija kkalkolata biddiviżjoni tal-massa tal-ikel bil-massa tal-ħut magħlef kuljum (jekk jingħata ikel li
jiżen 2 % tal-piż tal-ġisem, (I) sejjer ikun 0.02). Madankollu, ir-rata ta' tagħlif
użata fil-kalkolu jaf ikollha bżonn tiġi aġġustata għat-tkabbir tal-ħut (dan jista'
jsir bl-użu tal-kostant magħruf tar-rata ta' tkabbir sabiex jiġi stmat il-piż tal-ħut
f'kull punt ta' żmien matul il-fażi ta' teħid; ara l-Appendiċi 7). F'każijiet li fihom
ma jistgħux jinkisbu k2 and C0,d għaliex, pereżempju, il-konċentrazzjonijiet
waqgħu taħt il-limitu ta' detezzjoni għat-tieni kampjun ta' tisfija, jistgħu jsiru
stima konservattiva ta' k2 u BMFk “ta' livell superjuri” (ara l-Appendiċi 7).

Ladarba tinkiseb l-effiċjenza tal-assimilazzjoni (α), il-fattur ta' bijomanjifikazzjoni
jista' jiġi kkalkolat billi α tiġi moltiplikata bil-kostant tar-rata ta' inġestjoni (I) u
bid-diviżjoni bil-kostant (totali) tar-rata ta' tisfija (k2). Il-fattur ta' bijomanjifikaz
zjoni kkoreġut għat-tkabbir huwa kkalkolat bl-istess mod iżda bl-użu tal-kostant
tar-rata ta' tisfija kkoreġut għat-tkabbir (k2g; ara l-paragrafi 162 u 163. Stima
alternattiva tal-effiċjenza tal-assimilazzjoni tista' tinkiseb jekk l-analiżi tat-tessut
saret fuq ħut kampjunat fil-fażi lineari bikrija tal-fażi ta' teħid; ara l-paragrafu 151
u l-Appendiċi 7. Dan il-valur jirrappreżenta stima indipendenti tal-effiċjenza talassimilazzjoni għal organiżmu essenzjalment mhux espost (jiġifieri l-ħut huwa
qrib il-bidu tal-fażi ta' teħid). L-effiċjenza tal-assimilazzjoni stmata mid-dejta ta'
tisfija normalment tintuża sabiex jinkiseb il-BMF.

Korrezzjoni għal-Lipidu u Korrezzjoni tad-Dilwizzjoni tat-Tkabbir
It-tkabbir tal-ħut matul il-fażi ta' tisfija jista' jbaxxi l-konċentrazzjonijiet kimiċi
mkejlin fil-ħut bl-effett li l-kostant totali tar-rata ta' tisfija, k2, ikun ikbar minn
dak li jirriżulta minn proċessi ta' tneħħija (eż. metaboliżmu, eġestjoni) waħedhom
(ara l-paragrafu 72). Il-kontenuti lipidi tal-ħut tat-test (li huma ferm assoċjati malbijoakkumulazzjoni ta' sustanzi idrofobiċi) u kontenuti lipidi tal-ikel jistgħu
jvarjaw biżżejjed fil-prattika tant li jkun hemm bżonn li jiġu kkoreġuti sabiex
il-fatturi ta' bijomanjifikazzjoni jkunu ppreżentati b'mod sinifikanti. Il-fattur ta'
bijomanjifikazzjoni għandu jiġi kkoreġut għad-dilwizzjoni tat-tkabbir (bħall-BCF
kinetiku fil-metodu tal-esponiment milwiem) u jiġi kkoreġut għall-kontenut lipidu
tal-ikel marbut ma' dak tal-ħut (il-fattur ta' korrezzjoni għal-lipidu). L-ekwazzjo
nijiet u l-eżempji għal dawn il-kalkoli jistgħu jinkisbu fl-Appendiċi 5 u l-Appen
diċi 7, rispettivament.

Sabiex issir korrezzjoni għad-dilwizzjoni tat-tkabbir, għandu jiġi kkalkolat ilkostant tar-rata ta' tisfija kkoreġut għat-tkabbir (k2g) (ara l-Appendiċi 5 għallekwazzjonijiet). Imbagħad, dan il-kostant tar-rata ta' tisfija kkoreġut għat-tkabbir
(k2g) jintuża sabiex jiġi kkalkolat il-fattur ta' bijomanjifikazzjoni kkoreġut għattkabbir, bħal fil-paragrafu 73. F'ċerti każijiet dan l-approċċ ma jkunx possibbli.
Approċċ alternattiv li jevita l-ħtieġa ta' korrezzjoni tad-dilwizzjoni tat-tkabbir
jinvolvi l-użu ta' dejta dwar it-tisfija tal-massa tas-sustanza tat-test għal kull
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ħuta (fuq il-bażi tal-ħuta sħiħa) minflok id-dejta tas-soltu dwar il-massa tassustanza tat-test għal kull unità tal-massa tal-ħut (konċentrazzjoni). Dan jista'
jinkiseb faċilment peress li t-testijiet skont dan il-metodu għandhom jorbtu lkonċentrazzjonijiet tat-tessut irreġistrati mal-piżijiet tal-ħut individwali. Il-proċe
dura sempliċi għal dan hija spjegata fl-Appendiċi 5. Kun af li l-k2 xorta waħda
għandu jiġi stmat u rrapportat, anki jekk jintuża dan l-approċċ.

Sabiex issir korrezzjoni għall-kontenut lipidu tal-ikel u l-ħut meta l-analiżi tallipidu ma tkunx saret fuq il-ħut kollu fil-kampjun, jinkisbu l-frazzjonijiet lipidi
medji (w/w) fil-ħut u fl-ikel (1). Imbagħad jiġi kkalkolat il-fattur ta' korrezzjoni
għal-lipidu (Lc) bid-diviżjoni tal-frazzjoni tal-lipidu medju fil-ħut bil-frazzjoni tallipidu medju fl-ikel. Il-fattur ta' bijomanjifikazzjoni, ikkoreġut għat-tkabbir jew le
skont kif ikun applikabbli, jiġi diviż bil-fattur ta' korrezzjoni għal-lipidu sabiex
jiġi kkalkolat il-fattur ta' bijomanjifikazzjoni kkoreġut għal-lipidu.

Jekk l-analiżijiet kimiċi u lipidi saru fuq l-istess ħut fl-istess punt tal-kampjunar,
tista' tintuża d-dejta dwar it-tessut ikkoreġuta għal-lipidu għal ħut individwali
sabiex jiġi kkalkolat BMF ikkoreġut għal-lipidu direttament (ara (37)). Il-plott
tad-dejta dwar il-konċentrazzjoni kkoreġuta għal-lipidu jagħti C0,d fuq bażi lipida
u k2. Imbagħad, l-analiżi matematika tista' tkompli bl-użu tal-istess ekwazzjonijiet
fl-Appendiċi 7, iżda l-effiċjenza tal-assimilazzjoni (a) tiġi kkalkolata bl-użu talkostant tar-rata ta' inġestjoni tal-ikel normalizzata għal-lipidu (Ilipidu) u l-konċen
trazzjoni djetetika fuq bażi lipida (Cikel-lipidu). Imbagħad, il-parametri kkoreġuti
għal-lipidu jintużaw b'mod simili sabiex jiġi kkalkolat il-BMF (kun af li l-korrez
zjoni tal-kostant tar-rata ta' tkabbir għandha tiġi applikata wkoll għall-frazzjoni
tal-lipidu minflok il-piż niedi tal-ħut sabiex jiġi kkalkolat il-BMFKgL ikkoreġut
għat-tkabbir u kkoreġut għal-lipidu).

Interpretazzjoni tar-riżultati
Fil-prinċipju, it-tkabbir medju fil-grupp tat-test kif ukoll f'tal-kontroll ma għandux
ikun wisq differenti sabiex jiġu esklużi l-effetti tossiċi. Il-kostanti tar-rata ta'
tkabbir jew il-kurvi tat-tkabbir taż-żewġ gruppi għandhom jitqabblu permezz ta'
proċedura xierqa (2)).

Rapport tat-test
Wara li jintemm l-istudju, jitħejja rapport finali li jkun fih l-informazzjoni dwar
is-Sustanza tat-Test, l-Ispeċi tat-Test u l-Kundizzjonijiet tat-Test kif elenkata filparagrafu 81 (bħal fil-każ tal-metodu tal-esponiment milwiem). Barra minn hekk,
hija meħtieġa l-informazzjoni li ġejja:

Sustanza tat-test:

— Kwalunkwe informazzjoni dwar l-istabilità tas-sustanza fl-ikel imħejji;
(1) Dan l-approċċ huwa speċifiku għall-istudju djetetiku, differenti mill-proċedura segwita flesponiment milwiem, u b'hekk intużat il-kelma “korrezzjoni” minflok “normalizzazzjoni”
sabiex tiġi evitata konfużjoni — ara wkoll in-nota f'qiegħ il-paġna (106).
2
( ) Jista' jsir test-t fuq il-kostanti tar-rata ta' tkabbir, sabiex jiġi ttestjat dwar jekk it-tkabbir
ivarjax bejn il-grupp tal-kontroll u dak tat-test, jew test-F fil-każ ta' analiżi tal-varjanza.
Jekk ikun hemm bżonn, jista' jintuża test tal-proporzjon ta' probabilità jew test-F sabiex
jgħin fl-għażla tal-mudell tat-tkabbir xieraq (monograff 54 tal-OECD, (32).
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Kundizzjonijiet tat-test:

— Il-konċentrazzjoni nominali tas-sustanza fl-ikel, it-teknika ta' kif tiżdied issustanza, l-ammont ta' veikolu (lipidu) użat fil-proċess ta' żieda tas-sustanza
fl-ikel (jekk jintuża), il-kejliet tal-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fiddieta miżjuda bis-sustanza għal kull analiżi (tal-inqas fi triplikat qabel ilbidu tal-istudju u tmiem it-teħid) u l-valuri medji;

— Jekk jintuża, it-tip u l-kwalità taż-żejt trasportatur jew is-solvent (grad,
fornitur, eċċ.) użat għaż-żieda tas-sustanza mal-ikel;

— It-tip ta' ikel użat (analiżi prossima (1), grad jew kwalità, fornitur, eċċ.), ir-rata
tat-tagħlif matul il-fażi ta' teħid, l-ammont ta' ikel mogħti u l-frekwenza
(inkluż kwalunkwe aġġustament fuq il-bażi tal-piż tal-ħut fil-kampjun);

— Il-ħin li fih inġabar u li fih ġie ewtanizzat il-ħut għall-analiżi kimika għal kull
punt tal-kampjunar (eż. siegħa qabel it-tagħlif tal-ġurnata li jmiss);

Ir-riżultati:

— Ir-riżultati minn kwalunkwe ħidma ta' studju preliminari;

— Informazzjoni dwar kwalunkwe effett avvers osservat.

— Deskrizzjoni sħiħa tal-proċeduri ta' analiżi kimika kollha mħaddmin inklużi llimiti ta' detezzjoni u l-kwantifikazzjoni, il-varjabbiltà u l-irkupru.

— Il-konċentrazzjonijiet ta' lipidu mkejlin fl-ikel (dieta miżjuda u tal-kontroll),
il-valuri individwali, medji u d-devjazzjonijiet standard;

— Dejta f'tabella tal-piż (u t-tul) tal-ħut, b'rabta mal-ħut individwali, kemm
għall-gruppi tal-kontroll u tal-esponiment (pereżempju bl-użu ta' identifikaturi
uniċi għal kull ħuta) u kalkoli, il-kostant(i) tar-rata ta' tkabbir derivat u
intervall(i) ta' kunfidenza ta' 95 %;

— Id-dejta f'tabella dwar il-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fil-ħut, ilkonċentrazzjoni medja mkejla fi tmiem it-teħid (C0,m), u l-kostant (totali)
derivat tar-rata ta' tisfija (k2) u l-konċentrazzjoni fil-ħut fil-bidu tal-fażi ta'
tisfija (C0,d) flimkien mal-varjanzi f'dawn il-valuri (pendil u interċetta);

— Id-dejta f'tabella dwar il-kontenuti ta' lipidu fil-ħut (elenkata kontra l-konċen
trazzjonijiet tas-sustanza speċifiċi, jekk applikabbli), il-valuri medji għallgrupp tat-test u l-kontroll fil-bidu tat-test, tmiem it-teħid u tmiem it-tisfija;

— Il-kurvi (inkluża d-dejta mkejla kollha), li juru dan li ġej (jekk applikabbli, ilkonċentrazzjonijiet jistgħu jiġu espressi b'rabta mal-ġisem sħiħ tal-annimal
jew tessuti speċifiċi tiegħu):

— it-tkabbir (jiġifieri l-piż tal-ħut (u t-tul) vs il-ħin) jew il-piż trasformat tallogaritma naturali vs il-ħin;
(1) Teknika ta' analiżi tal-oġġetti tal-ikel għall-kontenut ta' proteina, lipidu, fibra mhux
raffinata u rmied; din l-informazzjoni normalment tkun disponibbli mingħand il-fornitur
tal-għalf.
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— it-tisfija tas-sustanza tat-test fil-ħut; u

— il-konċentrazzjoni trasformata tal-logaritma naturali (f'konċentrazzjoni) vs
il-ħin tat-tisfija (inkluż il-kostant tar-rata ta' tisfija derivat k2, u l-konċen
trazzjoni derivata tal-logaritma naturali fil-ħut fil-bidu tal-fażi ta' tisfija,
C0,d).
— Jekk spezzjoni viżiva ta' plott turi eċċezzjonijiet ovvji, jista' jiġi applikat test
tal-eċċezzjonijiet statistikament validu sabiex jitneħħew punti ta' dejta spurji
kif ukoll tingħata ġustifikazzjoni dokumentata għaliex tneħħew.

— Il-kostant tar-rata ta' tisfija kkoreġut għat-tkabbir u n-nofs ħajja kkoreġuta
għat-tkabbir ikkalkolati.

— L-effiċjenza tal-assimilazzjoni (α) ikkalkolata.

— BMF djetetiku “mhux raffinat” BMF kinetiku kkoreġut għad-dilwizzjoni tattkabbir u l-lipidu (“mhux raffinat” u kkoreġut għal-lipidu fuq il-bażi tal-piż
niedi tal-ħut sħiħ), il-BMF speċifiku għat-tessut jekk applikabbli.

— Kwalunkwe informazzjoni li tikkonċerna metaboliti radjotikkettati tassustanza tat-test u l-akkumulazzjoni tagħhom.

— Kwalunkwe ħaġa li mhijiex tas-soltu dwar it-test, kwalunkwe devjazzjoni
minn dawn il-proċeduri, u kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra.

— Tabella li tiġbor id-dejta mkejla u kkalkolata rilevanti, kif spjegat hawn;

Kostanti tar-Rata ta' Tisfija tas-Sustanza u Fatturi ta' Bijomanjifikazzjoni (BMFK)

kg (kostant tar-rata ta' tkabbir;
jum– 1):

Daħħal Valur (95 % CI) (1)

k2 (kostant totali tar-rata tat-tisfija,
jum:

Daħħal Valur (95 % CI)

k2g (kostant tar-rata ta' tisfija korrett
għat-tkabbir; jum– 1):

Daħħal Valur (95 % CI) (1)

C0,m (konċentrazzjoni mkejla fiżżmien żero, il-konċentrazzjoni filħut fi tmiem it-teħid) (μg/g):

Daħħal Valur ± SD (2)

C0,d (konċentrazzjoni fiż-żmien żero
derivata tal-fażi ta' tisfija; μg/g):

Daħħal Valur ± SD (2)

I (rata ta' inġestjoni tal-għalf stabbi Daħħal Valur
lita; g ikel/g ħut/jum):
Ig (rata ta' tagħlif effettiva, aġġustata
għat-tkabbir; g ikel/g ħut/jum) (2):

Daħħal Valur ± SD (2)

Cfood (konċentrazzjoni kimika fl-ikel;
μg/g):

Daħħal Valur ± SD (2)

α (effiċjenza tal-assimilazzjoni tassustanza):

Daħħal Valur ± SD (2)

BMFK (BMF djetetiku kinetiku):

Daħħal Valur (95 % CI) (1)

BMFKg (BMF djetetiku kinetiku
kkoreġut għat-tkabbir):

Daħħal Valur (95 % CI) (1)
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Kostanti tar-Rata ta' Tisfija tas-Sustanza u Fatturi ta' Bijomanjifikazzjoni (BMFK)

t1/2g (nofs ħajja kkoreġuta għattkabbir f'jiem);

Daħħal Valur ± SD (2)

Lc (fattur ta' korrezzjoni għal-lipidu):

Daħħal Valur

BMFKgL (BMF kinetiku kkoreġut
għat-tkabbir u kkoreġut għal-lipidu):

Daħħal Valur

BMFSS-L (BMF indikattiv fi stat
stazzjonarju kkoreġut għal-lipidu) (2):

Daħħal Valur ± SD (2)

(1) CI: intervall ta' kunfidenza (fejn ikun possibbli li jiġi stmat)
(2) SD: Devjazzjoni standard (fejn ikun possibbli li tiġi stmata)
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONIJIET U UNITAJIET
L-effiċjenza tal-assimilazzjoni (α) hija kejl tal-ammont relattiv tas-sustanza assor
bita mill-imsaren fl-organiżmu (α hija mingħajr unità, iżda spiss tingħata bħala
perċentwal iktar milli frazzjoni).
Ġeneralment il-bijoakkumulazzjoni tissejjaħ proċess li fih il-konċentrazzjoni tassustanza f'organiżmu tilħaq livell li jaqbeż dak fil-medium respiratorju (eż. l-ilma
għal ħuta jew l-arja għal mammiferu), id-dieta, jew it-tnejn (1).
Il-bijokonċentrazzjoni hija ż-żieda fil-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test ġo jew
fuq organiżmu (jew tessuti speċifiċi tiegħu) relatata mal-konċentrazzjoni tassustanza tat-test fil-medium li jiċċirkundaha.
Il-fattur ta' bijokonċentrazzjoni (BCF jew KB) fi kwalunkwe ħin matul il-fażi ta'
teħid ta' dan it-test tal-akkumulazzjoni hija l-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test
ġo/fuq il-ħut jew it-tessuti speċifiċi tiegħu (Cf bħala mg/kg) diviża bil-konċen
trazzjoni tas-sustanza fil-mezz li jiċċirkundaha (Cw bħala mg/l). BCF huwa
espress f'l·kg– 1. Jekk jogħġbok kun af li l-korrezzjonijiet għat-tkabbir u/jew ilkontenut lipidu standard mhumiex meqjusin.
Il-bijomanjifikazzjoni hija ż-żieda fil-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test ġo jew
fuq organiżmu (jew tessuti speċifiċi tiegħu) relatata mal-konċentrazzjoni tassustanza tat-test fl-ikel.
Il-fattur ta' bijomanjifikazzjoni (BMF) huwa l-konċentrazzjoni ta' sustanza fi
predatur b'rabta mal-konċentrazzjoni fil-priża (jew l-ikel) tal-predatur fi stat staz
zjonarju. Fil-metodu deskritt f'dan il-metodu ta' ttestjar, l-esponiment permezz talfażi milwiema jiġi evitat bir-reqqa u, b'hekk, valur tal-BMF minn dan il-metodu
ta' ttestjar ma jistax jitqabbel direttament ma' valur tal-BMF minn studju prattiku
(li fih jistgħu jiġu kombinati l-esponiment mill-ilma kif ukoll l-esponiment djete
tiku).
Il-fattur ta' bijomanjifikazzjoni djetetika (BMF djetetiku) hwua t-terminu użat
f'dan il-metodu ta' ttestjar sabiex jiġi deskritt ir-riżultat tat-test ta' esponiment
djetetiku, li fih l-esponiment permezz tal-fażi milwiema jiġi evitat bir-reqqa u,
b'hekk, il-BMF djetetiku minn dan il-metodu ta' ttestjar ma jistax jitqabbel diret
tament ma' valur tal-BMF minn studju prattiku (li fih jistgħu jiġu kombinati lesponiment mill-ilma kif ukoll l-esponiment djetetiku).
Il-fażi ta' tisfija jew ta' wara l-esponiment (telf) hija l-ħin, wara t-trasferiment talħut tat-test minn medium li fih is-sustanza tat-test għal medium liberu ta' dik issustanza, li matulu tiġi studjata t-tisfija (jew it-telf nett) tas-sustanza mill-ħut tattest (jew tessut speċifiku tiegħu).
Il-kostant tar-rata ta' tisfija (telf) (k2) huwa l-valur numeriku li jiddefinixxi r-rata
ta' tnaqqis fil-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fil-ħut tat-test (jew tessuti
speċifiċi tiegħu) wara t-trasferiment tal-ħut tat-test minn medium li fih is-sustanza
tat-test għal medium liberu ta' dik is-sustanza (k2 huwa espress f'jum-1).
Il-karbonju organiku dissolt (DOC) huwa kejl tal-konċentrazzjoni tal-karbonju li
joriġina minn sorsi organiċi dissolti fil-media tat-test.
Il-fażi tal-esponiment jew ta' teħid hija ż-żmien li matulu l-ħut jiġu esposti għassustanza tat-test.
Ir-rata ta' inġestjoni tal-ikel (I) hija l-ammont medju ta' ikel meħud minn kull
ħuta kuljum, b'rabta mal-piż medju stmat tal-ġisem tal-ħut sħiħ (espress f'termini
ta' g ikel/g ħut/jum).
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Il-fattur ta' bijokonċentrazzjoni kinetika (BCFK) huwa l-proporzjon tal-kostant
tar-rata ta' teħid, k1, għall-kostant tar-rata ta' tisfija, k2 (jiġifieri k1/k2 — ara ddefinizzjonijiet korrispondenti f'dan l-Appendiċi). Fil-prinċipju, il-valur għandu
jkun komparabbli mal-BCFSS (ara d-definizzjoni iktar 'il fuq), iżda jista' jkun
hemm devjazzjonijiet jekk l-istat stazzjonarju kien inċert jew jekk ġew applikati
korrezzjonijiet għat-tkabbir għall-BCF kinetiku.
Il-fattur ta' bijokonċentrazzjoni kinetika normalizzat għal-lipidu (BCFKL) huwa
normalizzat għal ħuta b'kontenut lipidu ta' 5 %.
Il-fattur ta' bijokonċentrazzjoni kinetika kkoreġut għat-tkabbir normalizzat għallipidu (BCFKgL) huwa normalizzat għal ħuta b'kontenut lipidu ta' 5 % u kkoreġut
għat-tkabbir matul il-perjodu ta' studju kif spjegat fl-Appendiċi 5.
Il-fattur ta' bijokonċentrazzjoni fi stat stazzjonarju normalizzat għal-lipidu
(BCFSSL) huwa normalizzat għal ħuta b'kontenut lipidu ta' 5 %.
Sustanza multikostitwenti hija definita għall-fini tar-REACH bħala sustanza li
għandha iktar minn kostitwent ewlieni wieħed preżenti f'konċentrazzjoni ta'
bejn 10 % u 80 % (w/w).
Il-koeffiċjent ta' partizzjoni ottanol/ilma (KOW) huwa l-proporzjon tas-solubilità
ta' sustanza f'n-ottanol u ilma f'ekwilibriju (Metodi A.8 (2), A.24 (3), A.23 (4));
espress ukoll bħala POW. Il-logaritma ta' KOW tintuża bħala indikazzjoni talpotenzjal ta' sustanza għal bijokonċentrazzjoni minn organiżmi akwatiċi.
Il-karbonju organiku partikulat (POC) huwa kejl tal-konċentrazzjoni tal-karbonju
li joriġina minn sorsi organiċi sospiżi fil-media tat-test.
Il-mikroestrazzjoni tal-fażi solida (SPME) hija teknika analitika mingħajr solvent
żviluppata għal sistemi dilwiti. F'dan il-metodu, fibra miksija b'polimeru tiġi
esposta għall-fażi gassuża jew likwida li fiha l-analit ta' interess. Ġeneralment,
jiġi impost żmien miminu tal-analiżi sabiex jiġu stabbiliti kundizzjonijiet ta'
ekwlibriju bejn il-fażijiet solidi u fluwidi, fir-rigward tal-ispeċi mkejla. Imbagħad,
tkun tista' tiġi stabbilita l-konċentrazzjoni tal-analit ta' interess direttament millfibra jew wara li tiġi estratta mill-fibra f'solvent, skont it-teknika ta' determinaz
zjoni.
Stat stazzjonarju jintlaħaq fil-plott tas-sustanza tat-test fil-ħut (Cf) kontra l-ħin
meta l-kurva ssir parallela għall-assi tal-ħin u tlett analiżijiet suċċessivi tas-Cf
magħmula fuq kampjuni meħuda fl-intervalli ta' mill-inqas jumejn huma fi ħdan
± 20 % minn xulxin, u ma hemmx żieda sinifikanti ta' Cf fil-ħin bejn l-ewwel u laħħar analiżi suċċessivi. Meta jiġu analizzati l-kampjuni miġbura flimkien, hemm
bżonn ta' mill-inqas erba' analiżijiet suċċessivi. Għas-sustanzi tat-test li jittieħdu
bil-mod, ikun aktar xieraq li l-intervalli jkunu ta' sebat ijiem.
Il-fattur ta' bijokonċentrazzjoni fi stat stazzjonarju (BCFSS) ma jinbidilx b'mod
sinifikanti tul perjodu mġedded ta' żmien, bil-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test
fil-medium li jiċċirkundaha li tibqa' kostanti tul dan il-perjodu ta' żmien (ara dDefinizzjoni ta' stat stazzjonarju).
Il-karbonju organiku totali (TOC) huwa kejl tal-konċentrazzjoni tal-karbonju li
joriġina mis-sorsi organiċi kollha fil-media tat-test, inklużi sorsi partikulati u
dissolti.
Il-kostant tar-rata ta' teħid (k1) huwa l-valur numeriku li jiddefinixxi r-rata ta'
żieda fil-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test f'ħut tat-test jew fuqu (jew tessuti
speċifiċi tiegħu) meta l-ħut ikun espost għal dik is-sustanza (k1 huwa espress
f'l kg– 1 jum– 1).
Sustanzi b'kompożizzjoni Mhux Magħrufa jew Varjabbli, Prodotti ta' reazzjoni
kumplessa u Materjali bijoloġiċi huma magħrufin bħala UVCB
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Sustanza kimika hija sustanza jew taħlita.
Sustanza kimika tat-test hija kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata bl-użu ta'
dan il-metodu ta' ttestjar.
TAGĦRIF
(1) Gobas F.A.P.C., de Wolf W., Burkhard L.P., Verbruggen E. and Plotzke K.
(2009), Revisiting bioaccumulation criteria for POPs and PBT assessments.
Integr. Environ. Assess. Manag. 5: 624-637.
(2) Il-Kapitolu A.8 ta' dan l-Anness,Koeffiċjent ta' Partizzjoni (n-ottanol/ilma):
Metodu tat-Tħawwid tal-Flask
(3) Il-Kapitolu A.24 ta' dan l-Anness, Koeffiċjent ta' Partizzjoni (n-ottanol/ilma),
Metodu HPLC.
(4) Il-Kapitolu A.23 ta' dan l-Anness, Koeffiċjent ta' Partizzjoni (1-Ottano
l/Ilma): Metodu ta' Tħawwid bil-Mod.
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Appendiċi 2
ĊERTI KARATTERISTIĊI KIMIĊI TA' ILMA TA' DILWIZZJONI
AĊĊETTABBLI

Komponent

Konċentrazzjonijiet
limitu

Materja partikolata

5 mg/l

Karbonju organiku totali

2 mg/l

Ammonijaka mhux jonizzata

1 μg/l

Kloru residwu

10 μg/l

Pestiċidi organofosforiċi totali

50 ng/l

Pestiċidi organoklorurati totali flimkien ma' bifenili
poliklorinati

50 ng/l

Kloru organiku totali

25 ng/l

Aluminju

1 μg/l

Arseniku

1 μg/l

Kromu

1 μg/l

Kobalt

1 μg/l

Ram

1 μg/l

Ħadid

1 μg/l

Ċomb

1 μg/l

Nikil

1 μg/l

Żingu

1 μg/l

Kadmju

100 ng/l

Merkurju

100 ng/l

Fidda

100 ng/l
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Appendiċi 3
SPEĊIJIET TA' ĦUT RAKKOMANDATI GĦALL-ITTESTJAR
Medda rakkomandata
għat-temperatura tattest (°C)

It-tul totali rakko
mandat tal-annimal
tat-test (cm) (2)

Danio rerio (1)
(Teleostei, Cyprinidae)
(Hamilton-Buchanan) Żebra

20 – 25

3,0 ± 0,5

Pimephales promelas
(Teleostei, Cyprinidae)
(Rafinesque) Karpjun buras

20 – 25

5,0 ± 2,0

Cyprinus carpio
(Teleostei, Cyprinidae)
(Linnaeus) Karpjun komuni

20 – 25

8,0 ± 4,0 (3)

Oryzias latipes
(Teleostei, Poecilliidae)
(Temminck and Schlegel) Medaka

20 – 25

4,0 ± 1,0

Poecilia reticulata
(Teleostei, Poeciliidae)
(Peters) Gapi

20 – 25

3,0 ± 1,0

Lepomis macrochirus
(Teleostei Centrarchidae)
(Rafinesque) Dott tal-misluta blu

20 – 25

5,0 ± 2,0

Oncorhynchus mykiss
(Teleostei Salmonidae)
(Walbaum) Trota qawsalla

13 – 17

8,0 ± 4,0

Gasterosteus aculeatus
(Teleostei, (Gasterosteidae)
(Linnaeus) Spinarell

18 – 20

3,0 ± 1,0

Speċijiet rakkomandati

(1) Meyer et al. (1)
(2) Ta' min jgħid li fit-test innifsu, il-piż huwa ppreferut bħala l-kejl għad-derivazzjonijiet
tad-daqs u tal-kostant tar-rata ta' tkabbir. Madankollu, huwa rikonoxxut li t-tul huwa kejl
iktar prattiku jekk il-ħut irid jingħażel fuq l-għajnejn fil-bidu ta' esperiment (jiġifieri
mill-popolazzjoni tal-istokk).
(3) Din il-medda ta' tul hija indikata fil-Metodi ta' Ttestjar għal Sustanzi Kimiċi Ġodda eċċ.
fuq il-bażi tal-Liġi tal-Ġappun dwar il-Kontroll tas-Sustanzi Kimiċi (CSCL).

Hemm diversi speċijiet tal-ilma salmura u marittimi li ntużaw inqas spiss, pere
żempju:

Taqtuqa tat-tebgħa
Karpjun tas-snien varjegati
Menidja tal-marea
Dott fiddien
Barbun Ingliż
Skorfna korazzata
Spinarell

(Leiostomus xanthurus)
(Cyprinodon variegatus)
(Menidia beryllina)
(Cymatogaster aggregata)
(Parophrys vetulus)
(Leptocottus armatus)
(Gasterosteus aculeatus)

Spnotta

(Dicentracus labrax)

Karpjun ta' Al Bura

(Alburnus alburnus)
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Il-ħut tal-ilma ħelu mniżżel fit-tabella ta' hawn fuq huwa faċli biex jittrabba u/jew
jinstab b'mod komuni matul is-sena, filwaqt li d-disponibbilità tal-ispeċijiet marit
timi u tal-ilma salmura huwa parzjalment limitat għall-pajjiżi rispettivi. Huwa
kapaċi jitrabba u jiġi kkultivat f'farms tal-ħut jew fil-laboratorju, f'kundizzjonijiet
ikkontrollati għal kontra l-mard u l-parasiti, sabiex l-annimal tat-test ikun b'saħħtu
u b'parentela magħrufa. Dan il-ħut huwa disponibbli f'bosta bnadi tad-dinja.
TAGĦRIF
(1) Meyer A., Biermann C.H. and Orti G. (1993), The phylogenetic position of
the zebrafish (Danio rerio), a model system in developmental biology: An
invitation to the comparative method Proc. R. Soc. Lond. B. 252: 231-236.
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Appendiċi 4
SKEDI TAL-KAMPJUNAR GĦAL TESTIJIET TAL-ESPONIMENT
MILWIEM U DJETETIKU
1. Eżempju teoriku ta' skeda tal-kampjunar għal test sħiħ tal-bijokonċen
trazzjoni b'esponiment milwiem ta' sustanza b'log KOW = 4.
Skeda tal-ħin tal-kampjun
Kampjunar tal-Ħut

Nru ta' kampjuni
tal-ilma (1)

Nru ta' ħut għal kull kampjun (1)

– 1

2 (3)

4 (4)

0

(2)

(3 (6))

0,3

2

4

(2)

(4)

2

4

(2)

(4)

2

4

(2)

(4)

2

4

(2)

(4)

2

4 – 8 (5)

Frekwenza minima
meħtieġa (jiem) (2)

Kampjunar addizz
jonali (jiem) (2)

Fażi ta' Teħid

1

2

0,4
3

0,6
0,9

4

1,2
1,7

5

2,4
3,3

6

4,7

(3 (6))
Trasferiment tal-ħut f'ilma ħieles missustanza tat-test

Fażi ta' tisfija

5,0

7

2
5,3

8

5,9

(4)
2

7,0
9

9,3

2

14,0

TOTAL

4
(4)

2
17,5

4
(4)

11,2
10

4

4 – 8 (5)
(4 + 3 (6))
40 – 72
(48 – 80) (5)

(1) Il-valuri fil-parentesi huma numri ta' kampjuni (ilma, ħut) li għandhom jittieħdu jekk isir iktar kampjunar.
(2) L-istima ta' qabel it-test tal-k2 għal log KOW ta' 4,0 hija ta' 0,652 jiem– 1. Id-durata totali tal-esperiment hija stabbilita għal
3 × tSS = 3 × 4,6 jiem, jiġifieri 14-il jum. Għall-istiam tat-tSS irreferi għall-Appendiċi 5.
(3) Teħid ta' kampjun tal-ilma wara li jiġu forniti tal-inqas 3 “volumi ta' kompartiment”.
(4) Jittieħed kampjun ta' dan il-ħut mill-popolazzjoni tal-istokk.
(5) Jekk ikun hemm bżonn ta' preċiżjoni ikbar jew studji dwar il-metaboliżmu li jeħtieġu iktar ħut, dawn għandhom jiġu kampjunati
b'mod partikolari fi tmiem il-fażijiet ta' teħid u tisfija (ara l-paragrafu 40).
(6) Jista' jkun hemm bżonn ta' tal-inqas 3 ħutiet oħran għall-analiżi tal-kontenut lipidu jekk ma jkunx possibbli li jintuża l-istess ħut
kampjunat għall-konċentrazzjonijiet tas-sustanza fil-bidu tat-test, tmiem il-fażi ta' teħid u tmiem il-fażi ta' tisfija. Kun af li f'ħafna
każijiet għandu jkun possibbli li jintużaw 3 ħutiet tal-kontroll biss (ara l-paragrafu 56).
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2. Eżempju teoriku tal-iskeda tal-kampjunar għat-test tal-bijoakkumulaz
zjoni djetetika tas-sustanza wara fażijiet ta' 10 ijiem teħid u 42 jum
tisfija.
Nru ta' ħut għal kull kampjun

Skeda tal-ħin tal-kampjun
Okkażjoni talkampjunar

Jum tal-fażi

Kampjuni addizz
jonali tal-ħut?

0

Possibbli (1) (2)

Nru ta' kampjuni tal-ikel
Grupp tat-Test

Grupp tal-Kontroll

0

5 – 10

Fażi ta' Teħid

1

3 — grupp tat-test
3 — grupp talkontroll (1)

1A (3)

1-3

2

10

Iva (4)

(8 – 13) (2)
5 – 10

5 – 10

3 — grupp tat-test

10 – 15 (4)

5 – 10

3 — grupp talkontroll (1)

(13 – 18) (5)

(8 – 13) (5)

10 – 15 (4)

5 – 10

Fażi ta' tisfija

3

1

4

2

5 – 10

5 – 10

5

4

5 – 10

5 – 10

6

7

10 – 15 (4)

5 – 10

7

14

5 – 10

5 – 10

8

28

5 – 10

5 – 10

9

42

10 – 15 (4)
(13 – 18) (5)

5 – 10
(8 – 13) (5)

59 – 120
(63 – 126) (4) (5)

50 – 110
(56 – 116) (4) (5)

TOTAL

Iva (4)

Iva (4)

Iva (4)

(1) 3 kampjuni ta' għalf mill-gruppi tal-kontroll u tat-test analizzati għal konċentrazzjonijiet tas-sustanza tat-test u għal kontenut
lipidu.
(2) Jittieħed kampjun tal-ħut mill-popolazzjoni tal-istokk fl-iktar żmien qrib l-istudju possibbli; għandu jittieħed kampjun ta' tal-inqas
3 ħutiet mill-popolazzjoni tal-istokk fil-bidu tat-test għall-kontenut lipidu.
(3) Kampjunar (mhux obbligatorju) bikri fil-fażi ta' teħid jipprovdi dejta sabiex tiġi kkalkolata l-assimilazzjoni djetetika tas-sustanza
tat-test li tista' titqabbel mal-effiċjenza tal-assimilazzjoni kkalkolata mid-dejta tal-fażi ta' tisfija.
(4) Jista' jittieħed kampjun ta' 5 ħutiet oħrajn għal analiżi speċifika għat-tessut.
(5) Jista' jkun hemm bżonn ta' tal-inqas 3 ħutiet oħran għall-analiżi tal-kontenut lipidu jekk ma jkunx possibbli li jintuża l-istess ħut
kampjunat għall-konċentrazzjonijiet tas-sustanza fil-bidu tat-test, tmiem il-fażi ta' teħid u tmiem il-fażi ta' tisfija. Kun af li f'ħafna
każijiet għandu jkun possibbli li jintużaw 3 ħutiet tal-kontroll biss (ara l-paragrafi 56 u 153).

Nota dwar il-fażi u ż-żmien tal-kampjunar: Il-fażi ta' teħid tibda bl-ewwel
tagħlif ta' ikel miżjud. Jum tal-esperiment jibda mit-tagħlif sa ftit qabel ittagħlif li jmiss, 24 siegħa wara. L-ewwel okkażjoni ta' kampjunar (1 fittabella) għandha tiġi ftit qabel l-ewwel tagħlif (eż. siegħa). Il-kampjunar
matul studju idealment għandu jsir ftit qabel it-tagħlif tal-għada (jiġifieri
madwar 23 siegħa wara t-tagħlif tal-jum tal-kampjunar). Il-fażi ta' teħid
tintemm ftit qabel l-ewwel tagħlif b'dieta mhux miżjuda, meta tibda l-fażi
ta' tisfija (huwa probabbli li l-ħut tal-grupp tat-test ikun għadu qiegħed jiddi
ġerixxi għalf miżjud fl-24 siegħa ta' wara l-aħħar tagħlif ta' dieta miżjuda).
Dan ifisser li l-kampjun ta' tmiem it-teħid għandu jittieħed ftit qabel l-ewwel
tagħlif b'dieta mhux miżjuda u l-ewwel kampjun tal-fażi ta' tisfija għandu
jittieħed madwar 23 siegħa wara l-ewwel tagħlif b'għalf mhux miżjud.
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Appendiċi 5
KALKOLI ĠENERALI
1. Introduzzjoni
2. Tbassir tad-durata tal-fażi ta' teħid
3. Tbassir tad-durata tal-fażi ta' tisfija
4. Metodu sekwenzjali: determinazzjoni tal-kostant tar-rata ta' tisfija (telf) k2
5. Metodu sekwenzjali: determinazzjoni tal-kostant tar-rata ta' teħid k1 (metodu
tal-esponiment milwiem biss)
6. Mudell simultanju għall-kalkolu tal-kostanti tar-rati ta' teħid u tisfija (telf)
(metodu tal-esponiment milwiem biss)
7. Korrezzjoni tad-dilwizzjoni tat-tkabbir għall-BCF u l-BMF kinetiċi
8. Normalizzazzjoni għal-lipidu għal kontenut lipidu ta' 5 % (metodu tal-esponi
ment milwiem biss)
1. INTRODUZZJONI
Il-mudell tal-bijoakkumulazzjoni akkwatika ġenerali fil-ħut jista' jiġi deskritt
f'termini tal-proċessi ta' teħid u telf, filwaqt li jiġi injorat it-teħid mal-ikel. Lekwazzjoni differenzjali (dCf/dt) li tiddeskrivi r-rata ta' bidla fil-konċentraz
zjoni fil-ħut (mg · kg– 1·jum– 1) tinkiseb bi (1):
dC f
¼ k 1 Ü C w Ä ðk 2 þ k g þ k m þ k e Þ Ü C f
dt

[Ekwazzjoni
A5.1]

Fejn
k1 = Kostant tar-rata tal-ewwel ordni għat-teħid fil-ħut (l · kg– 1·jum– 1).
k2 = Kostant tar-rata tal-ewwel ordni għat-tisfija mill-ħut (jum– 1).
kg = Kostant tar-rata tal-ewwel ordni għat-tkabbir tal-ħut (“dilwizzjoni tattkabbir”) (jum– 1).
km = Kostant tar-rata tal-ewwel ordni għat-trasformazzjoni metabolika (jum– 1)
ke = Kostant tar-rata tal-ewwel ordni għall-eġestjoni tar-rawt (jum– 1)
Cw = Konċentrazzjoni fl-ilma (mg · l– 1).
Cf = Konċentrazzjoni fil-ħut (mg · kg–

1

piż niedi).

Għal sustanzi bijoakkumulanti, jista' jkun mistenni li medja ponderata għallħin (TWA) hija l-iktar konċentrazzjoni tal-esponiment rilevanti fl-ilma (Cw) fi
ħdan il-medda awtorizzata ta' fluttwazzjoni (ara l-paragrafu 24). Huwa rakko
mandat li tiġi kkalkolata konċentrazzjoni tal-ilma TWA, skont il-proċedura
tal-Appendiċi 6 tat-TM C.20 (2). Ta' min jgħid li l-In-trasformazzjoni talkonċentrazzjoni tal-ilma hija xierqa meta jkun mistenni li sseħħ diżintegraz
zjoni esponenzjali bejn il-perjodi ta' tiġdid, eż. f'disinn tat-test semistatiku.
F'sistema bi fluss kontinwu, jaf ma jkunx hemm bżonn ln-trasformazzjoni talkonċentrazzjonijiet tal-esponiment. Jekk jinkisbu l-konċentrazzjonijiet tal-ilma
TWA, dawn għandhom jiġu rrapportati u jintużaw f'kalkoli sussegwenti.
F'test tal-BCF standard fuq il-ħut, it-teħid u t-tisfija jistgħu jiġu deskritti
f'termini ta' żewġ proċessi kinetiċi tal-ewwel ordni.
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Rate of uptake = k1 × Cw

[Ekwazzjoni A5.2]

Overall loss rate = (k2 + kg + km + ke) × Cf

[Ekwazzjoni A5.3]

Fi stat stazzjonarju, jekk jiġu supponuti tkabbir u metaboliżmu negliġibbli
(jiġifieri l-valuri għal kg u km ma jistgħux jiġu distinti minn żero), ir-rata ta'
teħid tilħaq ir-rata ta' tisfija, u b'hekk it-tagħqid tal-Ekwazzjoni A5.2 u lEkwazzjoni A5.3 jagħti r-relazzjoni li ġejja:

BCF ¼

Cf
Cw

ÄSS
ÄSS

¼

k1
k2

[Ekwazzjoni A5.4]

Fejn
Cf-SS = Konċentrazzjoni fil-ħut fi stat stazzjonarju (mg kg–

1

piż niedi).

Cw-SS = Konċentrazzjoni fl-ilma fi stat stazzjonarju (mg l– 1).
Il-proporzjon ta' k1/k2 huwa l-BCF kinetiku (BCFK) u għandu jkun daqs ilBCF fi stat stazzjonarju (BCFSS) miksub mill-proporzjon tal-konċentrazzjoni
fi stat stazzjonarju fil-ħut għal dik fl-ilma, iżda jista' jkun hemm devjazzjo
nijiet jekk l-istat stazzjonarju kien inċert jew jekk ġew applikati korrezzjonijiet
għat-tkabbir għall-BCF kinetiku. Madankollu, peress li k1 u k2 huma kostanti,
l-istat stazzjonarju ma għandux bżonn jintlaħaq sabiex jinkiseb BCFK.
Fuq il-bażi ta' dawn l-ekwazzjonijiet tal-ewwel ordni, dan l-Appendiċi 5
jinkludi l-kalkoli ġenerali meħtieġa kemm għal metodi ta' bijoakkumulazzjoni
tal-esponiment milwiem kif ukoll djetetiku. Madankollu, is-sezzjonijiet 5, 6 u
8 huma rilevanti biss għall-metodu tal-esponiment milwiem iżda huma inklużi
hawnhekk peress li huma tekniki “ġenerali”. Il-metodi sekwenzjali (sezzjoni
jiet 4 u 5) u simultanji (sezzjoni 6) jippermettu li jiġu kkalkolati l-kostanti ta'
teħid u tisfija li jintużaw sabiex jinkisbu l-BCFs kinetiċi. Il-metodu sekwenz
jali għad-determinazzjoni tal-k2 (sezzjoni 4) huwa importanti għall-metodu
djetetiku peress li huwa meħtieġ sabiex jiġu kkalkolati l-effiċjenza tal-assimi
lazzjoni kif ukoll il-BMF. L-Appendiċi 7 jispjega l-kalkoli li huma speċifiċi
għall-metodu djetetiku.
2. TBASSIR TAD-DURATA TAL-FAŻI TA' TEĦID
Qabel ma jsir it-test, stima tal-k2 u, b'hekk, ċertu perċentwal tal-ħin meħtieġ
sabiex jintlaħaq stat stazzjonarju jistgħu jinkisbu mir-relazzjonijiet empiriċi
bejn il-k2 u l-koeffiċjent ta' partizzjoni n-ottanol/ilma (KOW) jew k1 u BCF.
Madankollu, ta' min jgħid li l-ekwazzjonijiet f'din is-sezzjoni japplikaw biss
meta t-teħid u t-tisfija jsegwu kinetika tal-ewwel ordni. Jekk jidher ċar li dan
mhuwiex il-każ, huwa rakkomandat li jitfittex parir mingħand espert fil-bijos
tatistika u/jew fil-farmakokinetika, jekk wieħed ikun jixtieq tbassiriet tal-fażi
ta' teħid.
Stima tal-k2 (jum– 1) tista' tinkiseb b'bosta metodi. Pereżempju, għall-ewwel
jistgħu jintużaw ir-relazzjonijiet empiriċi li ġejjin (1):

log k2 = 1,47 – 0,414logKOW

(r2 = 0,95) [(3); Ekwazzjoni A5.5]

jew
k2 ¼

k1
BCF

Fejn k1 = 520 × W

[Ekwazzjoni A5.6]
– 0,32

(għal sustanzi b'log KOW > 3)

(r2 = 0,85) [(4); Ekwazzjoni A5.7]

(1) Bħal b'kull relazzjoni empirika, għandu jiġi verifikat li s-sustanza tat-test taqa' fi ħdan iddominju ta' applikabilità tar-relazzjoni
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U BCF ¼ 10ð0;910 · logK OW Ä1;975 · logð6;8 · 10

Ä7

K OW þ1ÞÄ0;786Þ

(r2 = 0,90) [(5); Ekwazzjoni A5.8]

W = piż medju tal-ħut tat-trattament (grammi piż niedi) fi tmiem it-teħid/bidu
tat-tisfija (1)
Għal relazzjonijiet oħrajn, ara (6). Jista' jkun ta' vantaġġ li jintużaw mudelli
iktar ikkumplikati fl-istima tal-k2 jekk, pereżempju, ikun probabbli li jista'
jseħħ metaboliżmu sinifikanti (7) (8). Madankollu, iktar ma tiżdied ilkumplessità tal-mudell, iktar wieħed għandu joqgħod attent fl-interpretazzjoni
tat-tbassiriet. Pereżempju, il-preżenza ta' gruppi nitro tista' tindika metabo
liżmu veloċi, iżda dan mhuwiex dejjem il-każ. Għalhekk, l-utent għandu
jiżen ir-riżultati tal-metodu tat-tbassir kontra l-istruttura kimika u kwalunkwe
informazzjoni rilevanti oħra (pereżempju studji prelimianri) fl-iskedar ta'
studju.
Iż-żmien sabiex jintlaħaq ċertu perċenwal ta' stat stazzjonarju jista' jinkiesb,
billi tiġi applikata l-istima tal-k2, mill-ekwazzjoni kinetika ġenerali li tiddesk
rivi t-teħid u t-tisfija (kinetika tal-ewwel ordni), jekk jiġi supponut li t-tkabbir
u l-metaboliżmu jkunu negliġibbli. Jekk iseħħ tkabbir sostanzjali matul listudju, l-istimi deskritti hawn taħt ma jibqgħux affidabbli. F'dawn il-każijiet,
aħjar li jintuża k2g ikkoreġut għat-tkabbir kif deskritt iktar tard (ara s-Sezzjoni
7 ta' dan l-Appendiċi):
dC f
¼ k1 CW Ä k2Cf
dt

[Ekwazzjoni A5.9]

jew, jekk Cw huwa kostant:
Cf ¼

k1
· C W ð1 Ä e
k2

Äk 2 t

Þ

[Ekwazzjoni A5.10]

Meta joqrob l-istat stazzjonarju (t → ∞), l-Ekwazzjoni A5.10 (ara (9) (10))
tista' titnaqqas għal:
Cf ¼

k1
· CW
k2

[Ekwazzjoni A5.11]

jew
Cf
k1
¼
¼ BCF
Cw k2

[Ekwazzjoni A5.12]

Il-BCF × Cw huwa approssimazzjoni għall-konċentrazzjoni fil-ħut fi stat staz
zjonarju (Cf-SS). [Nota: jista' jintuża l-istess approċċ meta jiġi stmat BMF fi
stat stazzjonarju bit-test djetetiku. F'dan il-każ, il-BCF huwa sostitwit malBMF u Cw ma' Cfood, il-konċentrazzjoni fl-ikel, fl-ekwazzjonijiet ta' hawn fuq]
L-Ekwazzjoni A5.10 tista' tkun traskritta għal:
Cf ¼ Cf

ÄSS ð1

Äe

Äk 2 t

Þ

[Ekwazzjoni A5.13]

jew
Cf
¼1Äe
C f ÄSS

Äk 2 t

[Ekwazzjoni A5.14]

Bl-applikazzjoni tal-Ekwazzjoni A5.14, il-ħin sakemm jintlaħaq ċertu
perċentwal ta' stat stazzjonarju jista' jitbassar meta k2 jiġi stmat minn qabel
bl-Ekwazzjoni A5.5 jew l-Ekwazzjoni A5.6.
Bħala linja ta' gwida, l-aħjar durata statistika tal-fażi ta' teħid għall-produzzjoni
ta' dejta statistikament aċċettabbli (BCFK) hija dak il-perjodu li huwa meħtieġ
għall-kurva tal-logaritma tal-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fil-ħut plottjata
(1) Il-piż tal-ħut fi tmiem il-fażi ta' teħid jista' jiġi stmat mid-dejta minn studji jew għarfien
preċedenti taż-żieda probabbli fid-daqs tal-ispeċi tat-test minn piż tal-bidu tipiku tat-test
tul durata tipika tat-teħid (eż. 28 jum).
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kontra l-ħin lineari sabiex jintlaħaq tal-inqas 50 % tal-istat stazzjonarju (jiġifieri
0,69/k2), iżda mhux iktar minn 95 % tal-istat stazzjonarju (jiġifieri 3,0/k2) (11).
F'każ li l-akkumulazzjoni titla' għal iktar minn 95 % tal-istat stazzjonarju, ilkalkolu ta' BCFSS isir fattibbli.
Il-ħin sabiex jintlaħaq 80 % tal-istat stazzjonarju huwa (bl-użu tal-Ekwazzjoni
A5.14):
0; 80 ¼ 1 Ä e

Ä k2 t

[Ekwazzjoni A5.15]

jew
t

80

¼

Ä lnð0; 20Þ 1; 6
¼
k2
k2

[Ekwazzjoni A5.16]

B'mod simili, il-ħin sabiex jintlaħaq 95 fil-mija tal-istat stazzjonarju huwa:
t

95

¼

Ä lnð0; 05Þ 3; 0
¼
k2
k2

[Ekwazzjoni A5.17]

Pereżempju, id-durata tal-fażi ta' teħid (jiġifieri l-ħin sabiex jintlaħaq ċertu
perċentwal ta' stat stazzjonarju, eż. t80 jew t95) għal sustanza tat-test b'log
KOW = 4 tkun (bl-użu tal-Ekwazzjoni A5.5, l-Ekwazzjoni A5.16 u l-Ekwaz
zjoni A5.17):
logk2 = 1,47 – 0,414 · 4
k2 = 0,652 jum–
t80 ¼

1

1,6
¼ 2,45 daysð59hoursÞ
0,652

jew t 95 ¼

3; 0
¼ 4; 60 daysð110hoursÞ
0; 652

Inkella, l-espressjoni:
teSS = 6,54 · 10

– 3

· KOW + 55,31 (hours)

[Ekwazzjoni A5.18]

tista' tintuża sabiex jiġi kkalkolat il-ħin sabiex jintlaħaq stat stazzjonarju
effettiv (teSS) (12). Għal sustanza tat-test b'log KOW = 4 dan jirriżulta fi:
teSS = 6,54 · 10

– 3

· 104 + 55,31 = 121 hours

3. TBASSIR TAD-DURATA TAL-FAŻI TA' TISFIJA
Tbassir taż-żmien meħtieġ sabiex jitnaqqas it-toqol fil-ġisem għal ċertu
perċentwal tal-konċentrazzjoni inizjali jista' jinkiseb mill-ekwazzjoni ġenerali
li tiddeskrivi t-teħid u t-tisfija (jekk tiġi supponuta kinetika tal-ewwel ordni,
ara l-Ekwazzjoni A5.9 (1) (13).
Għall-fażi ta' tisfija, huwa supponut li Cw (jew Cfood għat-test djetetiku) hija
żero. Imbagħad l-ekwazzjoni tista' titnaqqas għal:
dC f
¼ k2 Cf
dt

[Ekwazzjoni A5.19]

jew
C f ¼ C f ;0 · e

Äk 2 t

[Ekwazzjoni A5.20]

fejn Cf,0 hija l-konċentrazzjoni fil-bidu tal-perjodu ta' tisfija.
imbagħad tintlaħaq tisfija ta' 50 fil-mija fil-ħin (t50):
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Cf
1
¼ ¼ e–
C f ;0 2

k 2 t50

jew

t50 ¼

– ln ð0,50Þ 0,693
¼
k2
k2

B'mod simili, tisfija ta' 95 fil-mija sejra tintlaħaq fi:

t95 ¼

– ln ð0,05Þ 3,0
¼
k2
k2

Jekk jintuża teħid ta' 80 % għall-ewwel perjodu (1,6/k2) u telf ta' 95 % fil-fażi
ta' tisfija (3,0/k2), il-fażi ta' tisfija tkun madwar id-doppju tad-durata tal-fażi ta'
teħid.
Kun af li l-istimi huma bbażati fuq is-suppożizzjoni li x-xejriet ta' teħid u
tisfija sejrin isegwu l-kinetika tal-ewwel ordni. Jekk ikun ovvju li mhijiex
segwita l-kinetika tal-ewwel ordni, dawn l-istimi ma jkunux validi.
4. METODU SEKWENZJALI: DETERMINAZZJONI TAL-KOSTANT TARRATA TA' TISFIJA (TELF) K2
Ħafna mid-dejta dwar il-bijokonċentrazzjoni ġiet supponuta bħala deskritta
“raġonevolment” tajjeb b'sempliċi mudell b'żewġ kompartimenti/żewġ para
metri, kif indikat mill-kurva rettilineari li tqarreb għall-punti għall-konċentraz
zjonijiet fil-ħut (f'In skala), matul il-fażi ta' tisfjia.

Kun af li d-devjazzjonijiet minn linja dritta jistgħu jindikaw xejra ta' tisfija
iktar kumplessa mill-kinetika tal-ewwel ordni. Il-metodu grafiku jista' jiġi
applikat sabiex ikunu riżolti tipi ta' tisfija li jiddevjaw mill-kinetika talewwel ordni.
Sabiex jiġi kkalkolat il-k2 għall-punti ta' ħin multipli (ta' kampjunar), agħmel
rigressjoni lineari tal-ln(konċentrazzjoni) kontra l-ħin. Il-pendil tal-linja ta'
rigressjoni huwa stima tal-kostant tar-rata ta' tisfija k2 (1). Mill-interċetta faċil
ment tista' tiġi kkalkolata l-konċentrazzjoni medja fil-ħut fil-bidu tal-fażi ta'
tisfija (C0,d; li hija daqs il-konċentrazzjoni medja fil-ħut fi tmiem il-fażi ta'
teħid) (inklużi l-marġnijiet ta' żball) (1):
(1) F'ħafna programmi li jippermettu rigressjoni lineari, jingħataw ukoll żbalji standard u
intervall tal-kunfidenza (CI) tal-istimi, eż. fil-Microsoft Excel bl-użu tal-pakkett ta'
għodod ta' Data Analysis.
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C0,d = eintercept

[Ekwazzjoni A5.21]

Sabiex tikkalkola k2 meta jkun hemm żewġ punti ta' ħin (tal-kampjunar)
disponibbli (bħal fid-disinn minimizzat), issostitwixxi ż-żewġ konċentrazzjo
nijiet medji fl-ekwazzjoni li ġejja
k2 ¼

ln ðC fl Þ Ä ln ðC
t 2 Ä t1

f 2Þ

[Ekwazzjoni A5.22]

Meta ln(Cf1) u ln(Cf2) ikunu l-logaritmi naturali tal-konċentrazzjonijiet filħinijiet t1 u t2, rispettivament, u t2 u t1 huma l-ħinijiet meta nġabru ż-żewġ
kampjuni b'rabta mal-bidu tat-tisfija (1).
5. METODU SEKWENZJALI: DETERMINAZZJONI TAL-KOSTANT TARRATA TA' TEĦID K1 (METODU TAL-ESPONIMENT MILWIEM BISS)
Sabiex issib valur għall-k1 b'sett ta' dejta dwar il-konċentrazzjoni tal-ħin
sekwenzjali għall-fażi ta' teħid, uża programm tal-kompjuter sabiex tħaddem
il-mudell li ġej:
C f ðtÞ ¼ C w ðtÞ ·

k1
· ð1 Ä e
k2

Ä k2 t

[Ekwazzjoni A5.23]

Þ

Fejn k2 jinkiseb bil-kalkolu preċedenti, Cf(t) u Cw(t) huma l-konċentrazzjoni
jiet fil-ħut u l-ilma, rispettivament, fil-ħin t.
Sabiex tikkalkola k1 meta jkun hemm żewġ punti ta' ħin (tal-kampjunar) biss
disponibbli (bħal fid-disinn minimizzat), uża l-formula li ġejja:
k

1

¼

C f · k2
C w ð1 Ä e Ä k 2 t Þ

[Ekwazzjoni A5.24]

Meta k2 jinkiseb bil-kalkolu preċedenti, Cf hija l-konċentrazzjoni fil-ħut filbidu tal-fażi ta' tisfija, u Cw hija l-konċentrazzjoni medja fl-ilma matul il-fażi
ta' teħid (2).
Tista' ssir spezzjoni viżiva tal-pendili tal-k1 u k2 meta plottjati kontra d-dejta
tal-punti tal-kampjun imkejla sabiex tiġi vvalutata l-idoneità tal-iffittjar. Jekk
minn dan jirriżulta li l-metodu sekwenzjali ta stima ħażina għall-k1, għandu
jiġi applikat l-approċċ simultanju sabiex jiġu kkalkolati l-k1 u l-k2 (ara ssezzjoni 6 li jmiss). Mill-ġdid, il-pendili li jirriżultaw għandhom jitqabblu
mad-dejta mkejla plottjata għall-ispezzjoni viżiva tal-idoneità tal-iffittjar.
Jekk l-iffittjar ikun għadu ħażin, dan jista' jkun indikazzjoni li l-kinetika
tal-ewwel ordni ma tapplikax u li għandhom jintużaw mudelli oħrajn iktar
kumplessi.
6. MUDELL SIMULTANJU GĦALL-KALKOLU TAL-KOSTANTI TARRATI TA' TEĦID U TISFIJA (TELF) (METODU TAL-ESPONIMENT
MILWIEM BISS)
Jistgħu jintużaw programmi tal-kompjuter sabiex jinstabu l-valuri għal k1 u k2
b'sett ta' dejta dwar il-konċentrazzjoni tal-ħin sekwenzjali u l-mudell:

C

C

f

¼C

w

·

f

¼C

w

·

k
k
k
k

1
2
1
2

· ð1 Ä e
· ðe

Ä k2 t

0 < t < tc

Þ

Ä k 2 ðt Ä tc Þ

Äe

Ä k2 t

Þ

t > tc

fejn
tc = il-ħin fi tmiem il-fażi ta' teħid.
Dan l-approċċ jipprovdi direttament żbalji standard għall-istimi ta' k1 u k2.
Meta k1/k2 jiġi sostitwit mill-BCF (ara l-Ekwazzjoni A5.4) fl-Ekwazzjoni
A5.25 u l-Ekwazzjoni A5.26, l-iżball standard u s-CI ta' 95 % tal-BCF jistgħu
(1) Għall-kuntrarju tal-metodu ta' rigressjoni lineari, l-użu ta' din il-formula mhuwiex sejjer
irendi żball standard għall-k2.
(2) Għall-kuntrarju tal-proċedura ta' ffittjar lineari, dan il-metodu normalment ma jrendix
żball standard jew intervall ta' fiduċja għall-k1 stmat.

[Ekwazzjoni A5.25]

[Ekwazzjoni A5.26]
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jiġu stmati wkoll. Dan huwa partikolarment siewi meta jitqabblu stimi diffe
renti minħabba t-trasformazzjoni tad-dejta. Il-varjabbli dipendenti (konċentraz
zjoni tal-ħut) jista' jiġi ffittjat bl-ln trasformazzjoni jew mingħajr, u tista' tiġi
evalwata l-inċertezza li tirriżulta tal-BCF.

Peress li teżisti korrelazzjoni b'saħħitha bejn iż-żewġ parametri k1 u k2 jekk
jiġu stmati fl-istess ħin, jista' jkun rakkomandat li l-ewwel jiġi kkalkolat il-k2
mid-dejta dwar it-tisfija biss (ara iktar 'il fuq); k2 f'ħafna mill-każijiet jista' jiġi
stmat mill-kurva ta' tisfija bi preċiżjoni relattivament kbira. Imbagħad ikun
jista' jiġi kkalkolat il-k1 mid-dejta dwar it-teħid bl-użu ta' rigressjoni mhux
lineari (1). Huwa rakkomandat li tintuża l-istess trasformazzjoni tad-dejta meta
jsir iffittjar sekwenzjali.

Tista' ssir spezzjoni viżiva tal-pendili li jirriżultaw meta plottjati kontra d-dejta
tal-punti tal-kampjun imkejla sabiex tiġi vvalutata l-idoneità tal-iffittjar. Jekk
minn dan jirriżulta li dan il-metodu ta stima ħażina għall-k1, ikun jista' jiġi
applikat l-approċċ simultanju sabiex jiġu kkalkolati l-k1 u l-k2. Mill-ġdid, ilmudell iffittjat għandu jitqabbel mad-dejta mkejla plottjata għall-ispezzjoni
viżiva tat-tjubija tal-iffittjar u l-istimi tal-parametri li jirriżultaw għal k1, k2
u l-BCF li jirriżulta u l-iżbalji standard tagħhom u/jew l-intervalli ta' kunfi
denza għandhom jitqabblu bejn tipi differenti ta' ffittjar.

Jekk l-iffittjar ikun ħażin, dan jista' jkun indikazzjoni li l-kinetika tal-ewwel
ordni ma tapplikax u li għandhom jintużaw mudelli oħrajn iktar kumplessi.
Waħda mill-iktar kumplikazzjonijiet komuni hija tkabbir tal-ħut matul it-test.

7. KORREZZJONI TAD-DILWIZZJONI TAT-TKABBIR GĦALL-BCF U LBMF KINETIĊI
Din is-sezzjoni tiddeskrivi metodu standard għall-korrezzjoni minħabba ttkabbir tal-ħut matul it-test (l-hekk imsejħa “dilwizzjoni tat-tkabbir”) li
huwa validu biss meta tkun tapplika kinetika tal-ewwel ordni. F'każ li jkun
hemm indikazzjonijiet li ma tapplikax kinetika tal-ewwel ordni, huwa rakko
mandat li jitfittex parir mingħand espert fil-bijostatistika għal korrezzjoni tajba
tad-dilwizzjoni tat-tkabbir jew għall-użu tal-approċċ ibbażat fuq il-massa
deskritt hawn taħt.

F'ċerti każijiet, dan il-metodu għall-korrezzjoni tad-dilwizzjoni tat-tkabbir
huwa soġġett għal nuqqas ta' preċiżjoni u kultant ma jaħdimx (pereżempju
għal sustanzi b'tisfija bil-mod ħafna ttestjati f'ħut li jikber malajr, il-kostant
tar-rata ta' tisfija derivat ikkoreġut għad-dilwizzjoni tat-tkabbir, il-k2g, jista'
jkun żgħir ħafna u b'hekk l-errur fiż-żewġ kostanti tar-rati użati sabiex
jinkiseb isir kritiku, u f'ċerti każijiet l-istimi tal-kg jistgħu jkunu ikbar millk2). F'dawn il-każijiet, jista' jintuża approċċ alternattiv (jiġifieri approċċ talmassa), li jaħdem ukoll meta ma tkunx segwita kinetika tat-tkabbir tal-ewwel
ordni, li jevita l-bżonn tal-korrezzjoni. Dan l-approċċ huwa spjegat fi tmiem
din is-sezzjoni.

Metodu ta' tnaqqis tal-kostant tar-rata ta' tkabbir għall-korrezzjoni tattkabbir
Għall-metodu standard, id-dejta dwar il-piż u t-tul individwali kollha tiġi
konvertita f'logaritmi naturali u ln(piż) jew ln(1/piż) jiġi plottjat vs iż-żmien
(jum), b'mod separat għall-gruppi tat-trattament u tal-kontroll. Isir l-istess
proċess għad-dejta mill-fażijiet ta' teħid u tisfija b'mod separat. Ġeneralment,
għall-korrezzjoni tad-dilwizzjoni tat-tkabbir, huwa iktar xieraq li tintuża ddejta dwar il-piż mill-istudju sħiħ sabiex jinkiseb il-kostant tar-rata ta' tkabbir
(1) Għandu jingħad li l-inċertezza fl-istima tal-k2 ma tintużax kif suppost fil-mudell ta'
bijoakkumulazzjoni meta dan essenzjalment jitqies bħala kostant meta jiġi ffittjat il-k1
fil-metodu ta' ffittjar sekwenzjali. Għalhekk, l-inċertezza tal-BCF li tirriżulta sejra tkun
differenti bejn il-metodi ta' ffittjar simultanji u sekwenzjali.
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(kg), iżda differenzi statistikament sinifikanti bejn il-kostanti tar-rata ta' tkabbir
derivati għall-fażi ta' teħid u l-fażi ta' tisfija jistgħu jindikaw li għandu jintuża
l-kostant tar-rata tal-fażi ta' tisfija. Ir-rati ta' tkabbir kumplessivi għal studji
milwiema għall-gruppi tat-test u tal-kontroll jistgħu jintużaw sabiex jiġi veri
fikat hemmx xi effett marbut mat-trattament.

Tiġi kkalkolata korrelazzjoni tal-inqas kwadri lineari għal-ln(piż tal-ħut) vs iljum (u għal-ln(1/piż) vs il-jum) għal kull grupp (gruppi tat-test(ijiet) u talkontroll, dejta individwali, mhux valuri medji ta' kuljum) għall-istudju sħiħ,
il-fażijiet ta' teħid u tisfija bl-użu ta' proċeduri statistiċi standard. Il-varjanzi
fil-pendili tal-linji huma kkalkolati u jintużaw sabiex tiġi evalwata s-sinifi
kanza statistika (p = 0,05) tad-differenza fil-pendili (kostanti tar-rata ta'
tkabbir) bl-użu tat-test-t ta' Student (jew ANOVA jekk jiġu ttestjati iktar
minn konċentrazzjoni waħda). Ġeneralment hija ppreferuta dejta dwar il-piż
għal finijiet ta' korrezzjoni tat-tkabbir. Id-dejta dwar it-tul, ittrattata bl-istess
mod, tista' tkun siewja sabiex jitqabblu l-gruppi tal-kontroll u tat-test għal
effetti relatati mat-trattament. Jekk ma jkun hemm ebda differenza statistika
ment sinifikanti fl-analiżi tad-dejta dwar il-piż, id-dejta dwar it-test u lkontroll tista' tinġabar f'daqqa u jiġi kkalkolat kostant totali tar-rata ta' tkabbir
tal-ħut għall-istudju (kg) bħala l-pendil totali tal-korrelazzjoni lineari. Jekk jiġu
osservati differenzi statistikament sinifikanti, il-kostanti tar-rata ta' tkabbir
għal kull grupp tal-ħut, u/jew il-fażi ta' studju, jiġu rrapportati b'mod separat.
Imbagħad, il-kostant tar-rata minn kull grupp tat-trattament għandu jintuża
għall-finijiet ta' korrezzjoni tad-dilwizzjoni tat-tkabbir ta' dak il-grupp. Jekk
ġew osservati differenzi statistiċi bejn il-kostanti tar-rata tal-fażi ta' teħid u
tisfija, għandhom jintużaw il-kostanti tar-rata ta' teħid tal-fażi ta' tisfija.

Il-kostant tar-rata ta' tkabbir ikkalkolat (kg espress bħala jum-1) jista' jitnaqqas
mill-kostant totali tar-rata ta' tisfija (k2) sabiex jinħareġ kostant tar-rata ta'
tisfija, k2g.

k2g = k2 – kg

[Ekwazzjoni A5.27]

Il-kostant tar-rata ta' teħid jiġi diviż bil-kostant tar-rata ta' tisfija kkoreġut
għat-tkabbir sabiex jinkiseb il-BCF kinetiku kkoreġut għat-tkabbir, il-BCFKg
(jew BMFKg) denotat.

BCF Kg ¼

k1
k 2g

[Ekwazzjoni A5.28]

Il-kostant tar-rata ta' tkabbir derivat għal studju djetetiku jintuża fl-Ekwazzjoni
A7.5 sabiex jiġi kkalkolat il-BMFKg ikkoreġut għat-tkabbir (ara l-Appendiċi
7).

Metodu bbażat fuq il-massa għall-korrezzjoni tat-tkabbir
Kif inhu spjegat hawn, tista' tintuża alternattiva għall-“metodu ta' tnaqqis talkostant tar-rata ta' tkabbir” imsemmi iktar 'il fuq li jevita l-ħtieġa ta' korrez
zjoni għat-tkabbir. Il-prinċipju huwa li tintuża dejta dwar it-tisfija fuq bażi ta'
massa għal ħut sħiħ minflok fuq bażi ta' konċentrazzjoni.

Ikkonverti l-konċentrazzjonijiet tat-tessut fil-fażi ta' tisfija (massa ta' sustanza
tat-test/massa unitarja tal-ħut) f'massa ta' sustanza tat-test/ħut: qabbel ilkonċentrazzjonijiet u l-piżijiet tal-ħut individwali f'forma ta' tabella (eż. fi
spreadsheet fuq il-kompjuter) u mmoltiplika kull konċentrazzjoni bil-piż talħut totali għal dak il-kejl sabiex toħroġ sett ta' sustanza tat-test tal-massa/ħut
għall-kampjuni kollha tal-fażi ta' tisfija.

Ipplottja l-logaritma naturali li tirriżulta tad-dejta dwar il-massa tas-sustanza
kontra ż-żmien għall-esperiment (fażi ta' tisfija) kif isir normalment.
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Għall-metodu tal-esponiment milwiem, ġib il-kostant tar-rata ta' teħid f'rutina
(ara s-sezzjonijiet 4 u 6), kun af li għandu jintuża l-valur “normali” tal-k2 flekwazzjonijiet tal-iffittjar tal-kurva għal k1) u oħroġ il-kostant tar-rata ta'
tisfija mid-dejta ta' hawn fuq. Peress li l-valur li jirriżulta għall-kostant tarrata ta' tisfija huwa indipendenti mit-tkabbir peress li nħareġ fuq il-bażi talmassa għal kull ħuta sħiħa, dan għandu jiġi denotat bħala k2g u mhux k2.
8. NORMALIZZAZZJONI GĦAL-LIPIDU GĦAL KONTENUT LIPIDU TA'
5 % (METODU TAL-ESPONIMENT MILWIEM BISS)
Ir-riżultati tal-BCF (kinetiku u fi stat stazzjonarju) minn testijiet tal-esponi
ment milwiem għandu jiġi rrapportat ukoll b'rabta mal-kontenut lipidu tal-ħut
prestabbilit ta' 5 % piż niedi, sakemm ma jkunx jista' jiġi argumentat li ssustanza tat-test ma takkumulax primarjament f'lipidu (eż. ċerti sustanzi
perfluworinati jistgħu jaqbdu mal-proteini). Id-dejta dwar il-konċentrazzjoni
fil-ħut, jew il-BCF, trid tiġi kkonvertita f'bażi tal-piż niedi tal-kontenut lipidu
ta' 5 %. Jekk intuża l-istess ħut għall-kejl tal-konċentrazzjonijiet tas-sustanza u
l-kontenuti ta' lipidu fil-punti ta' kampjunar kollha, dan jeħtieġ li kull konċen
trazzjoni mkejla individwali fil-ħut tiġi kkoreġuta għall-kontenut lipidu ta' dik
il-ħuta.
C f ;L ¼

0; 05
· Cf
L

[Ekwazzjoni A5.29]

fejn
Cf,L= konċentrazzjonijiet fil-ħut normalizzata għal-lipidu (mg kg–

1

piż niedi)

L= frazzjoni ta' lipidu (abbażi tal-piż niedi)
Cf= konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fil-ħut (mg kg–

1

piż niedi)

Jekk l-analiżi tal-lipidu ma saritx fil-ħut kollu fil-kampjun, jintuża valur
medju tal-lipidu sabiex jiġi normalizat il-BCF. Għall-BCF fi stat stazzjonarju,
għandu jintuża l-valur medju rreġistrat fi tmiem il-fażi ta' teħid fil-grupp tattrattament. Għan-normalizzazzjoni ta' BCF kinetiku, jista' jkun hemm xi
bidliet li fihom ikun iġġustifikat li jittieħed approċċ differenti, pereżempju
jekk il-kontenut lipidu jkun inbidel sew matul il-fażi ta' teħid jew tisfija.
Madankollu, rata ta' tagħlif li tnaqqas kemm jista' jkun il-bidliet drammatiċi
fil-kontenut lipidu għandha tintuża bħala rutina xorta waħda.

BCF KL ¼

0:05
· BCF K
Ln

[Ekwazzjoni A5.30]

fejn
BCFKL = BCF kinetiku normalizzat għal-lipidu (L kg– 1)
Ln

= frazzjoni medja ta' lipidu (abbażi tal-piż niedi)

BCFK

= BCF kinetiku (L kg– 1)

TAGĦRIF
(1) Arnot J.A. and Gobas F.A.P.C. (2004), A food web bioaccumulation model
for organic chemicals in aquatic ecosystems, Environ. Toxicol. Chem. 23:
2343–2355.
(2) Chapter C.20 of this Annex, Daphnia magna Reproduction Test.
(3) Spacie A. and Hamelink J.L. (1982), Alternative models for describing the
bioconcentration of organics in fish. Environ. Toxicol. Chem. 1: 309-320.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1309
▼M7
(4) Sijm D.T.H.M., Verberne M.E., de Jonge W.J., Pärt P. and Opperhuizen A.
(1995), Allometry in the uptake of hydrophobic chemicals determined in
vivo and in isolated perfused gills. Toxicol. Appl. Pharmacol. 131: 130-135.
(5) Bintein S., Devillers J. and Karcher W. (1993), Nonlinear dependence of
fish bioconcentration on n-octanol/water partition coefficient. SAR QSAR
Environ. Res. 1: 29-39.
(6) Kristensen P. (1991), Bioconcentration in fish: comparison of BCF's derived
from OECD and ASTM testing methods; influence of particulate matter to
the bioavailability of chemicals. Danish Water Quality Institute, Hørsholm,
Denmark.
(7) Arnot J.A., Meylan W., Tunkel J., Howard P.H., Mackay D., Bonnell M.
and Boethling R.S. (2009), A quantitative structure-activity relationship for
predicting metabolic biotransformation rates for organic chemicals in fish.
Environ. Toxicol. Chem. 28: 1168-1177.
(8) OECD (2011), QSAR Toolbox 2.1. February 2011. Available from:
http://www.oecd.org/document/54/0,3746,en_2649_34379_42923638_1_1_
1_1,00.html.
(9) Branson D.R., Blau G.E., Alexander H.C. and Neely W.B. (1975). Biocon
centration of 2,2',4,4' tetrachlorobiphenyl in rainbow trout as measured by
an accelerated test. T. Am. Fish. Soc. 104: 785-792.
(10) Ernst W. (1985), Accumulation in aquatic organisms, in Appraisal of tests
to predict the environmental behaviour of chemicals, Sheeman, P., et al.,
Editors. John Wiley & Sons Ltd, New York, NY, USA: 243-255.
(11) Reilly P.M., Bajramovic R., Blau G.E., Branson D.R. and Sauerhoff M.W.
(1977), Guidelines for the optimal design of experiments to estimate para
meters in first order kinetic models. Can. J. Chem. Eng. 55: 614-622.
(12) Hawker D.W. and Connell D.W. (1988), Influence of partition coefficient of
lipophilic compounds on bioconcentration kinetics with fish. Wat. Res. 22:
701-707.
(13) Konemann H. and van Leeuwen K. (1980), Toxicokinetics in fish: Accu
mulation and elimination of six chlorobenzenes by guppies. Chemosphere.
9: 3-19.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1310
▼M7
Appendiċi 6
SEZZJONI TAL-EKWAZZJONI GĦAT-TEST
MILWIEM: DISINN TAT-TEST MINIMIZZAT

TAL-ESPONIMENT

Ir-raġuni wara dan l-approċċ hija li l-fattur ta' bijokonċentrazzjoni f'test sħiħ jista'
jew jiġi stabbilit bħala fattur ta' bijokonċentrazzjoni fi stat stazzjonarju (BCFSS)
billi jiġi kkalkolat il-proporzjon tal-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fit-tessut
tal-ħut għall-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fl-ilma, jew billi jiġi kkalkolat
il-fattur ta' bijokonċentrazzjoni kinetika (BCFK) bħala l-proporzjon tal-kostant tarrata ta' teħid k1 għall-kostant tar-rata ta' tisfija k2. Il-BCFK huwa validu anki jekk
ma tintlaħaqx konċentrazzjoni fi stat fiss ta' sustanza matul it-teħid, diment li tteħid u t-tisfija jaġixxu bejn wieħed u ieħor skont il-proċessi tal-kinetika talewwel ordni.
Jekk isir kejl tal-konċentrazzjoni tas-sustanza fit-tessuti (Cf1) meta jintemm lesponiment (t1) u l-konċentrazzjoni fit-tessut (Cf2) terġa' titkejjel wara li jgħaddi
perjodu ta' żmien (t2), ikun jista' jiġi stmat il-kostant tar-rata ta' tisfija (k2) bl-użu
tal-Ekwazzjoni A5.22 mill-Appendiċi 5.
Imbagħad ikun jista' jiġi stabbilit b'mod alġebrajku l-kostant tar-rata ta' teħid, k1,
bl-użu tal-Ekwazzjoni A5.23 mill-Appendiċi 5 (fejn Cf hija daqs Cf1 u t huwa
daqs t1) (1). B'hekk, il-fattur ta' bijokonċentrazzjoni kinetika għad-disinn mini
mizzat (deżinjat bħala BCFKm sabiex jintgħaraf mill-fattur ta' bijokonċentrazzjoni
kinetika ddeterminati bl-użu ta' metodi oħrajn) huwa:
BCF Km ¼

k1
k2

[Ekwazzjoni A6.1]

Il-konċentrazzjonijiet jew ir-riżultati għandhom jiġu kkoreġuti għad-dilwizzjoni
tat-tkabbir u jiġu normalizzati għal kontenut lipidu tal-ħut ta' 5 %, kif inhu
deskritt fl-Appendiċi 5.
Il-BCFSS minimizzat huwa l-BCF ikkalkolat fi tmiem il-fażi ta' teħid, filwaqt li
jiġi supponut li ntlaħaq stat stazzjonarju. Dan jista' jiġi supponut biss, għaliex innumru ta' punti ta' kampjunar mhuwiex biżżejjed sabiex tingħata prova ta' dan).
minimisedBCF
Fejn

SS

¼

Cf
Cw

ÄminSS

[Ekwazzjoni A6.2]

ÄminSS

Cf-minSS = Konċentrazzjoni fil-ħut fi stat stazzjonarju supponut fi tmiem it-teħid
(mg kg– 1 piż niedi).
Cw-minSS = Konċentrazzjoni fl-ilma fi stat stazzjonarju supponut fi tmiem it-teħid
(mg l– 1).
TAGĦRIF
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Appendiċi 7
SEZZJONI TAL-EKWAZZJONI
DJETETIKU

GĦAT-TEST

TAL-ESPONIMENT

1. Eżempju ta' kwantitajiet kostitwenti ta' ikel kummerċjali xieraq għall-ħut
2. Eżempji ta' teknika ta' żieda tas-sustanza mal-ikel
3. Kalkolu tal-effiċjenza tal-assimilazzjoni u l-fattur ta' bijomanjifikazzjoni
4. Korrezzjoni għal-lipidu
5. Evalwazzjoni tad-differenzi bejn konċentrazzjoni mkejla fiż-żmien żero (C0,m)
u konċentrazzjoni derivata fil-ħin żero (C0,d)
6. Gwida għal sustanzi tat-test b'tisfija veloċi ħafna
1. EŻEMPJU TA' KWANTITAJIET KOSTITWENTI TA' IKEL KUMMERĊ
JALI XIERAQ GĦALL-ĦUT
Kostitwent ewlieni

Proteina Mhux Raffinata

ħut mitħun

≤ 55,0 %

Xaħam mhux raffinat

≤ 15,0 % (1)

Fibra Mhux Raffinata

≥ 2,0 %

Umdità

≥ 12 %

Irmied

≥ 8%

(1)

F'ċerti reġjuni, jista' jkun possibbli biss li jinkiseb għalf tal-ħut b'konċentrazzjoni ta'
lipidu li tkun inqas minn dan il-limitu superjuri. F'ċerti każijiet, għandhom isiru studji
bil-konċentrazzjoni inferjuri ta' lipidu fl-ikel kif fornit, u r-rata tat-tagħlif tiġi aġġus
tata kif xieraq sabiex tinżamm is-saħħa tal-annimali. Il-lipidi tad-dieta ma għandhomx
jiżdiedu b'mod artifiċjali b'żieda taż-żejt eċċessiv.

2. EŻEMPJI TA' TEKNIKA TA' ŻIEDA TAS-SUSTANZA MAL-IKEL
Punti Ġenerali
Id-dieti tal-kontroll għandhom jitħejjew bl-istess mod eżatt bħad-dieta
miżjuda, iżda fin-nuqqas tas-sustanza tat-test.
Sabiex tiġi verifikata l-konċentrazzjoni tad-dieta ttrattata, għandhom jiġu
estratti kampjuni triplikati tal-ikel dożat b'metodu ta' estrazzjoni xieraq u
titkejjel il-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test jew ir-radjuattività fl-estratti.
Għandhom jintwerew irkupri ta' grad għoli (> 85 %) b'varjazzjoni baxxa
bejn il-kampjuni (tliet konċentrazzjonijiet tal-kampjun għas-sustanza meħuda
fil-bidu tat-test ma għandhomx ivarjaw b'iktar minn ± 15 % mill-medja).
Matul it-test djetetiku, għandhom jinġabru tliet kampjuni tad-dieta għallanaliżi fil-jum 0 u fi tmiem il-fażi ta' teħid sabiex jiġi stabbilit il-kontenut
tas-sustanza tat-test fid-dieta.
Preparazzjoni tal-ikel tal-ħut b'materjal tat-test likwidu (pur)
Tiġi stabbilita konċentrazzjoni nominali fil-mira tat-test fl-ikel tal-ħut tat-trat
tament, pereżempju 500 μg sustanza tat-test/g ikel. Il-kwantità xierqa (skont ilmassa molari jew ir-radjuattività speċifika) tas-sustanza tat-test pura tiżdied
ma' massa magħrufa ta' ikel tal-ħut f'ġarra tal-ħġieġ jew bozza tal-evaporaz
zjoni rotatorja. Il-massa tal-ikel tal-ħut għandha tkun biżżejjed għad-durata talfażi ta' teħid (filwaqt li titqies il-ħtieġa ta' kwantitajiet ikbar f'kull għalf
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minħabba li jikber il-ħut). L-għalf tal-ħut/is-sustanza tat-test għandhom
jitħalltu matul il-lejl b'tħawwid bil-mod (eż. bl-użu ta' roto-rack mixer jew
b'rotazzjoni jekk tintuża bozza tal-evaporazzjoni rotatorja). Id-dieta miżjuda
għandha tinħażen f'kundizzjonijiet li jżommu l-istabilità tas-sustanza tat-test fi
ħdan it-taħlita tal-għalf (eż. tkessiħ) sakemm tintuża.

Preparazzjoni tal-ikel tal-ħut b'veikolu taż-żejt tal-qamħirrum jew tal-ħut
Is-sustanzi solidi tat-test għandhom jintaħnu f'mehrież biex jiġu trab fin. Issustanzi likwidi tat-test jistgħu jiżdiedu direttament maż-żejt tal-qamħirrum
jew tal-ħut. Is-sustanza tat-test hija dissolta fi kwantità magħrufa ta' żejt talqamħirrum jew tal-ħut (eż. 5-15-il ml). Iż-żejt iddożat jiġi ttrasferit b'mod
kwantitattiv f'bozza tal-evaporazzjoni rotatorja ta' qies xiearq. Il-flask użat
għat-tħejjija taż-żejt iddożat għandu jitlaħlaħ b'żewġ alikwoti żgħar ta' żejt u
dawn jiżdiedu fil-bozza sabiex jiġi żgurat li tiġi ttrasferita s-sustanza dissolta
kollha tat-test. Sabiex tiġi żgurata dissoluzzjoni/dispersjoni sħiħa fiż-żejt (jew
jekk tintuża iktar minn sustanza waħda tat-test fl-istudju), jiżdied mikro
ħawwad, jingħalaq il-flask u t-taħlita titħawwad b'mod rapidu matul il-lejl.
Fil-bozza tiżdied kwantità xierqa ta' dieta tal-ħut (normalment fil-forma ta'
gerbub) għat-test, u l-kontenuti tal-bozza jitħalltu b'mod omoġenju bil-qlib
kontinwu tal-bozza tal-ħġieġ għal tal-inqas 30 minuta, iżda idealment matul
il-lejl sħiħ. Għalhekk, l-ikel miżjud bis-sustanza jinħażen kif xieraq (eż.
imkessaħ) sabiex tiġi żgurata stabilità fis-sustanza tat-test fl-ikel sakemm
tintuża.

Preparazzjoni tal-ikel tal-ħut b'solvent organiku
Kwantità xierqa tas-sustanza tat-test (b'massa molari jew radjuattività speċi
fika) biżżejjed sabiex tintlaħaq id-doża fil-mira tiġi dissolta f'solvent organiku
xieraq (eż. ċikloessan jew aċeton; 10-40 ml, iżda volum ikbar jekk ikun hemm
bżonn, skont il-kwantità tal-ikel li miegħu trid tiżdied is-sustanza). Alikwota
ta' din is-soluzzjoni, jew kollha kemm hi (miżjuda skont il-porzjon), titħallat
mal-massa xierqa ta' ikel tal-ħut li tkun biżżejjed sabiex it-test jilħaq il-livell
nominali meħtieġ tad-doża. L-ikel/is-sustanza tat-test jistgħu jitħalltu fi
skutella tat-taħlit tal-azzar inossidabbli u l-ikel tal-ħut iddożat frisk li jifdal
fl-iskutella f'hood tal-laboratorju għal jumejn (jitħawwad kultant) sabiex issolvent żejjed ikun jista' jevapora, jew jitħallat f'bozza b'evaporazzjoni rota
torja b'rotazzjoni kontinwa. Is-solvent żejjed jista' “jittajjar” taħt fluss ta' arja
jew nitroġenu, jekk ikun hemm bżonn. Għandha tingħata attenzjoni sabiex jiġi
żgurat li s-sustanza tat-test ma tikkristallizzax hu u jitneħħa s-solvent. Id-dieta
miżjuda għandha tinħażen f'kundizzjonijiet li jżommu l-istabilità tas-sustanza
tat-test fi ħdan it-taħlita tal-għalf (eż. tkessiħ) sakemm tintuża.

3. KALKOLU TAL-EFFIĊJENZA TAL-ASSIMILAZZJONI U L-FATTUR TA'
BIJOMANJIFIKAZZJONI
Sabiex tiġi kkalkolata l-effiċjenza tal-assimilazzjoni, l-ewwel għandu jiġi
stmat il-kostant totali tar-rata ta' tisfija skont is-sezzjoni 4 tal-Appendiċi 5
(bl-użu tal-“metodu sekwenzjali”, jiġifieri rigressjoni lineari standard) bl-użu
tal-konċentrazzjonijiet medji tal-kampjun mill-fażi ta' tisfija. Il-kostant tar-rata
ta' tagħlif, I, u d-durata tat-teħid, t, huma parametri magħrufin tal-istudju.
Cfood, il-konċentrazzjoni mkejla medja tas-sustanza tat-test fl-ikel hija
varjabbli mkejla fl-istudju. C0,d, il-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test filħut fi tmeim il-fażi ta' teħid, normalment tinkiseb mill-interċetta ta' plott ta'
ln(konċentrazzjoni) vs il-jum tat-tisfija.

L-effiċjenza tal-assimilazzjoni tas-sustanza (a, l-assorbiment tas-sustanza tattest fl-imsaren) tiġi kkalkolata bħala:

α¼
fejn:

C 0;d · k 2
1
·
I · C food 1 Ä e

Ä k2 t

[Ekwazzjoni A7.1]

C0,d = il-konċentrazzjoni derivata fil-ħut fiż-żmien żero tal-fażi ta' tisfija (mg
kg– 1);
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k2 = il-kostant totali tar-rata ta' tisfija (mhux ikkoreġut għat-tkabbir) (jum– 1),
ikkalkolat skont l-ekwazzjonijiet fl-Appendiċi 5, Sezzjoni 3;
I = il-kostant tar-rata ta' inġestjoni tal-ikel (g ikel g–
Cfood = il-konċentrazzjoni fl-ikel (mg kg–

1

1

ħut jum– 1);

ikel);

t = id-durata tal-perjodu tat-tagħlif (jum)
Madankollu, ir-rata ta' tagħlif, I, użata fil-kalkolu jaf ikollha bżonn tiġi
aġġustata għat-tkabbir tal-ħut sabiex tagħti effiċjenza tal-assimilazzjoni
preċiża, a. F'test li fih il-ħut jikber b'mod sinifikanti matul il-fażi ta' teħid
(li fiha ma ssir ebda korrezzjoni tal-kwantitajiet ta' għalf sabiex tinżamm irrata ta' tagħlif stabbilita), ir-rata ta' tagħlif effettiva hi u tkompli l-fażi ta' teħid
sejra tkun inqas minn dik stabbilita, u tirriżulta f'effiċjenza tal-assimilazzjoni
“vera” ogħla. (Kun af li dan mhuwiex importanti għall-kalkolu tal-BMF totali
peress li t-termini tal-I effettivament jgħibu bejn l-Ekwazzjoni A7.1 u lEkwazzjoni A7.4). Ir-rata ta' tagħlif medja kkoreġuta għad-dilwizzjoni tattkabbir, Ig, tista' tinkiseb b'bosta modi, iżda mod veloċi u rigoruż huwa li
jintuża l-kostant magħruf tar-rata ta' tkabbir (kg) sabiex jiġu stmati l-piżijiet
tal-ħut tat-test fil-punti ta' żmien matul il-fażi ta' teħid, jiġifieri:
W f ðtÞ ¼ W f ;0 Ü ek g · t

[Ekwazzjoni A7.2]

fejn
Wf(t) = piż medju tal-ħut fil-jum tat-teħid t
Wf,0 = piż medju tal-ħut fil-bidu tal-esperiment
B'dan il-mod (tal-inqas) jista' jiġi stmat il-piż medju tal-ħut fl-aħħar jum ta'
esponiment (Wf,tmiem it-teħid). Peress li r-rata ta' tagħlif kienet stabbilita fuq ilbażi ta' Wf,0, ir-rata ta' tagħlif effettiva għal kull jum tat-teħid tista' tiġi
kkalkolata bl-użu ta' dawn iż-żewġ valuri tal-piż. Imbagħad, ir-rata ta' tagħlif
ikkoreġuta għat-tkabbir, Ig (g ikel g– 1 ħut jum– 1), li għandha tintuża minflok
I f'każijiet ta' tkabbir rapidu matul il-fażi ta' teħid, tista' tiġi kkalkolata bħala
Ig ¼

I Ü W f ;0
W f ;endÄof Äuptake

[Ekwazzjoni A7.3]

Ladarba tinkiseb l-effiċjenza tal-assimilazzjoni, il-BMF jista' jiġi kkalkolat
billi tiġi moltiplikata bil-kostant tar-rata ta' tagħlif I (jew Ig, jekk tintuża
sabiex tiġi kkalkolata α) u bid-diviżjoni tar-riżultat tal-moltiplikazzjoni bilkostant totali tar-rata ta' tisfija k2:
BMF ¼

I Üα
k2

[Ekwazzjoni A7.4]

Il-fattur ta' bijomanjifikazzjoni kkoreġut għat-tkabbir għandu jiġi kkalkolat
bl-istess mod ukoll, bl-użu tal-kostant tar-rata ta' tisfija kkoreġut għat-tkabbir
(kif derivat skont is-sezzjoni 7 fl-Appendiċi 5). Mill-ġdid, jekk intużat Ig
sabiex tiġi kkalkolata α, din għandha tintuża hawnhekk ukoll minflok I:
BMF ¼

I Üα
k 2g

[Ekwazzjoni A7.5]

fejn:
α = l-effiċjenza tal-assimilazzjoni (l-assorbiment tas-sustanza tat-test flimsaren);
k2 = il-kostant totali tar-rata ta' tisfija (mhux ikkoreġut għat-tkabbir) (jum– 1),
ikkalkolat skont l-ekwazzjonijiet fl-Appendiċi 5, Sezzjoni 3;
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k2g = kostant tar-rata ta' tisfija korrett għat-tkabbir (jum– 1);
I = il-kostant tar-rata ta' inġestjoni tal-ikel (g ikel g–

1

ħut jum– 1);

In-nofs ħajja kkoreġuta għat-tkabbir (t1/2) hija kkalkolata kif ġej.
t 1=2 ¼

0; 693
k 2g

[Ekwazzjoni A7.6]

L-effiċjenza tal-assimilazzjoni tas-sustanza mid-dieta tista' tiġi stmata wkoll
jekk ir-residwi tat-tessut jiġu stabbiliti matul il-fażi lineari tal-fażi ta' teħid
(bejn jum u tlieta). F'dan il-każ, l-effiċjenza tal-assimilazzjoni tas-sustanza (α)
tista' tiġi stabbilita kif ġej:

α¼
Fejn

C fish ðtÞ
I Ü C food Ü t

[Ekwazzjoni A7.7]

Cfish(t) = konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fil-ħut fiż-żmien t (mg kg– 1 piż
niedi).

4. KORREZZJONI GĦAL-LIPIDU
Jekk il-kontenut lipidu tkejjel fl-istess ħuta bħall-analiżi kimika għall-inter
valli ta' kampjunar kollha, il-konċentrazzjonijiet individwali għandhom jiġu
kkoreġuti fuq il-bażi ta' lipidu u l-ln(konċentrazzjoni, ikkoreġuta għal-lipidu)
tiġi pplottjata kontra t-tisfija (jum) sabiex jinħarġu C0,d u k2. Imbagħad, leffiċjenza tal-assimilazzjoni (Ekwazzjoni A7.1) tista' tiġi kkalkolata fuq bażi
lipida, bl-użu ta' Cikel fuq bażi lipida (jiġifieri Cikel tiġi moltiplikata bil-fraz
zjoni medja ta' lipidu tal-ikel). Il-kalkolu sussegwenti bl-użu tal-Ekwazzjoni
A7.4 u l-Ekwazzjoni A7.5 sejjer jagħti l-BMF ikkoreġut għal-lipidu (u
kkoreġut għad-dilwizzjoni tat-tkabbir) direttament.

Inkella, il-fattur lipidu medju (w/w) fil-ħut u fl-ikel jinkiseb kemm għallgrupp tat-trattament kif ukoll tal-kontroll (għall-ikel u l-ħut tal-grupp talkontroll, normalment minn dejta mkejla fil-bidu u fi tmiem l-esponiment);
għall-ħut tal-grupp tat-trattament, normalment minn dejta mkejla fi tmiem lesponiment biss). F'ċerti studji, il-kontenut lipidu tal-ħut jista' jiżdied ħafna;
f'dawn il-każijiet ikun iktar xieraq li tintuża konċentrazzjoni medja ta' lipidu
fil-ħut tat-test ikkalkolata mill-valuri mkejlin fi tmiem l-esponiment u fi
tmiem it-tisfija. B'mod ġenerali, dejta mill-grupp tat-trattament biss għandha
tintuża sabiex jinkisbu ż-żewġ frazzjonijiet ta' lipidu.

Il-fattur ta' korrezzjoni għal-lipidu (Lc) huwa kkalkolat bħala:
LC ¼

L fish
L food

[Ekwazzjoni A7.8]

fejn Lħut u Likel huma l-frazzjonijiet medji ta' lipidu fil-ħut u l-ikel, rispetti
vament.

Il-fattur ta' korrezzjoni għal-lipidu jintuża sabiex jiġi kkalkolat il-fattur ta'
bijomanjifikazzjoni kkoreġut għal-lipidu (BMFL):
BMF L ¼

BMF
LC

[Ekwazzjoni A7.9]

5. EVALWAZZJONI TAD-DIFFERENZI BEJN KONĊENTRAZZJONI
MKEJLA FIŻ-ŻMIEN ŻERO (C0,M) U KONĊENTRAZZJONI DERIVATA
FIL-ĦIN ŻERO (C0,D)
Il-konċentrazzjoni mkejla fiż-żmien żero (C0,m) u l-konċentrazzjoni derivata
fiż-żmien żero (C0,d) għandhom jitqabblu. Jekk huma simili ħafna, dan
jappoġġja l-mudell tal-ewwel ordni sabiex jinkisbu l-parametri ta' tisfija.
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F'ċerti studji, jista' jkun hemm differenza kbira bejn il-valur derivat fiż-żmien
żero, C0,d, u l-konċentrazzjoni medja mkejla fiż-żmien żero. C0,m (ara l-aħħar
bullet tal-paragrafu 159 ta' dan il-metodu ta' ttestjar). F'każ li C0,d tkun ferm
inqas minn C0,m (C0,d << C0,m), id-differenza tista' tissuġġerixxi l-preżenza ta'
ikel miżjud mhux iddiġerit fl-imsaren. Dan jista' jiġi ttestjat b'mod sperimen
tali billi ssir analiżi separata fuq l-imsaren maqtugħin barra jekk ittieħdu iktar
kampjuni (ta' ħut sħiħ) u dawn jinħażnu fi tmiem il-fażi ta' teħid. Inkella,
jekk test tal-eċċezzjonijiet statistikament validu applikat għar-rigressjoni
lineari tal-fażi ta' tisfija jindika li l-ewwel punt ta' kampjunar tat-tisfija
huwa elevat b'mod żbaljat, jista' jkun xieraq li ssir ir-rigressjoni lineari sabiex
jinkiseb k2 iżda mingħajr l-ewwel punt ta' konċentrazzjoni tat-tisfija. F'dawn
il-każijiet, jekk l-inċertezza fir-rigressjoni lineari titnaqqas ħafna, u jkun ċar li
ġiet segwita bejn wieħed u ieħor il-kinetika tat-tisfija tal-ewwel ordni, jista'
jkun xieraq li jintużaw il-valuri li jirriżultaw tal-C0,d u k2 fil-kalkolu taleffiċjenza tal-assimilazzjoni. Dan għandu jkun iġġustifikat bis-sħiħ firrapport. Huwa possibbli wkoll li fil-fażi ta' tisfija kienet qiegħda topera
kinetika mhux tal-ewwel ordni. Jekk dan huwa probabbli (jiġifieri d-dejta
ttrasformata tal-logaritma naturali tidher li ssegwi kurva meta mqabbla malplott ta' rigressjoni lineari b'linja dritta), mhuwiex probabbli li l-kalkoli tal-k2
u C0,d ikunu validi u għandu jitfittex il-parir ta' espert tal-bijostatistika.

Jekk C0,d hija ferm ogħla mill-valur imkejjel (C0,d >> C0,m), dan jista'
jindika: li s-sustanza ssaffiet malajr ħafna (jiġifieri l-punti ta' kampjunar
qorbu lejn il-limitu ta' kwantifikazzjoni tal-metodu analitiku fi żmien ferm
bikri fil-fażi ta' tisfija, ara s-Sezzjoni 6 ta' hawn taħt); li kien hemm devjaz
zjoni mill-kinetika tat-tisfija tal-ewwel ordni; li r-rigressjoni lineari sabiex
jinkisbu k2 u C0 fiha l-iżbalji; jew li seħħet problema bil-konċentrazzjonijiet
imkejlin fl-istudju f'ċerti punti ta' żmien tal-kampjunar. F'każijiet bħal dawn,
il-plott ta' rigressjoni lineari għandu jiġi skrutinizzat għall-evidenza ta' kamp
juni fil-limitu ta' kwantifikazzjoni jew kważi, għal eċċezzjonijiet u għal
kurvatura ovvja (li tissuġġerixxi kinetika mhux tal-ewwel ordni), u enfasizzati
fir-rapport. Għandha tiġi deskritta u ġġustifikata kwalunkwe rievalwazzjoni
sussegwenti tar-rigressjoni lineari sabiex jitjiebu l-valuri stmati. Jekk tiġi
osservata devjazzjoni kbira mill-kinetika tal-ewwel ordni, mhuwiex probabbli
li l-kalkoli tal-k2 u C0,d ikunu validi u għandu jitfittex il-parir ta' espert talbijostatistika.

6. GWIDA GĦAL SUSTANZI TAT-TEST B'TISFIJA VELOĊI ĦAFNA
Kif ġie diskuss fil-paragrafu 129 tal-metodu ta' ttestjar, ċerti sustanzi jistgħu
jissaffew tant malajr li ma jkunux jistgħu jinkisbu konċentrazzjoni affidabbli
taż-żmien żero, C0,d, u k2 għaliex fil-kampjuni ferm bikrin fil-fażi ta' tisfija
(jiġifieri mit-tieni kampjun ta' tisfija 'l quddiem), is-sustanza effettivament ma
tibqax titkejjel (konċentrazzjonijiet irrapportati fil-limitu tal-kwantifikazzjoni).
Din is-sitwazzjoni ġiet osservata fir-ringtest imwettaq b'appoġġ ta' dan ilmetodu ta' ttestjar bil-benżo[a]piren, u ġiet iddokumentata fir-rapport ta' vali
dazzjoni għall-metodu. F'dawn il-każijiet, ma tistax issir rigressjoni lineari
affidabbli, u aktarx li din tagħti stima għolja wisq tas-C0,d, li tirriżulta f'ef
fiċjenza tal-assimilazzjoni apparenti ferm ikbar minn 1. Huwa possibbli li tiġi
kkalkolata stima konservattiva tal-k2 u BMF ta' “limitu superjuri” f'dawn ilkażijiet.

Bl-użu ta' dawk il-punti ta' dejta tal-fażi ta' tisfija fejn tkejlet konċentrazzjoni,
sa u inkluża l-ewwel konċentrazzjoni “mhux individwata” (konċentrazzjoni
stabbilita fil-limitu tal-kwantifikazzjoni), rigressjoni lineari (bl-użu tad-dejta
dwar il-konċentrazzjoni trasformata tal-logaritma naturali kontra ż-żmien)
sejra tagħti stima tal-k2. Għal dawn it-tipi ta' każijiet, aktarx li dan sejjer
jinvolvi żewġ punti ta' dejta biss (eż. jiem 1 u 2 tal-kampjun tat-tisfija) u
mbagħad ikun jista' jiġi stmat k2 bl-użu tal-Ekwazzjoni A5.22 fl-Appendiċi 5.
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Din l-istima tal-k2 tista' tintuża sabiex tiġi stmata effiċjenza tal-assimilazzjoni
skont l-ekwazzjoni A7.1, billi jiġi sostitwit il-valur ta' C0,d fl-ekwazzjoni malkonċentrazzjoni mkejla fiż-żmien żero (C0,m) f'każijiet fejn C0,d tkun stmata
b'mod ċar bħala ferm ogħla minn dak li seta' jinkiseb fit-test. Jekk C0,m ma
setgħetx titkejjel, għandu jintuża l-limitu ta' detezzjoni fit-tessut tal-ħut. Jekk,
f'ċerti każijiet, dan jagħti valur ta' α > 1, l-effiċjenza tal-assimilazzjoni hija
supponuta bħala 1 bħala “l-agħar każ”.
Imbagħad il-BMFK massimu jista' jiġi stmat bl-użu tal-Ekwazzjoni A7.4, u
għandu jiġi kkwotat bħala valur “ferm inqas minn” (<<). Pereżempju, għal
studju mwettaq b'rata ta' tagħlif ta' 3 % u nofs ħajja tat-tisfija inqas minn 3
ijiem, u α “l-agħar każ” ta' 1, il-BMFK aktarx li jkun inqas b'madwar 0.13.
Fid-dawl tal-iskop ta' din l-istima u l-fatt li l-valuri, fl-għamla tagħhom, sejrin
ikunu konservattivi, ma hemmx bżonn li jiġu kkoreġuti għad-dilwizzjoni tattkabbir jew il-kontenut lipidu tal-ħut u l-ikel.
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Appendiċi 8
APPROĊĊI SABIEX JIĠU STMATI L-BCFS TENTATTIVI MID-DEJTA
MIĠBURA FL-ISTUDJU TAL-ESPONIMENT DJETETIKU
Il-metodu djetetiku huwa inkluż f'dan il-metodu ta' ttestjar għall-ittestjar talbijoakkumulazzjoni tas-sustanzi li fil-prattika ma jistgħux jiġu ttestjati bl-użu
tal-metodu tal-esponiment milwiem. Il-metodu tal-esponiment milwiem jagħti
fattur ta' bijokonċentrazzjoni, filwaqt li l-metodu djetetiku jwassal direttament
għal informazzjoni dwar il-potenzjal ta' bijomanjifikazzjoni tat-tagħlif. F'ħafna
reġimi dwar is-sikurezza tas-sustanza kimika, hemm bżonn ta' informazzjoni
dwar il-bijokonċentrazzjoni akkwatika (pereżempju fil-valutazzjoni tar-riskju u
s-Sistema ta' Armonizzazzjoni Globalizzata tal-Klassifikazzjoni). B'hekk, hemm
bżonn li tintuża d-dejta ġġenerata fi studju djetetiku sabiex jiġi stmat fattur ta'
bijokonċentrazzjoni li huwa paragunabbli għal testijiet imwettqin skont il-metodu
tal-esponiment milwiem (1). Din is-sezzjoni tixtarr approċċi li jistgħu jiġu segwiti
biex isir hekk, filwaqt li tirrikonoxxi n-nuqqasijiet li huma inerenti fl-istimi.
L-istudju djetetiku jkejjel it-tisfija sabiex jagħti kostant tar-rata ta' tisfija, k2. Jekk
ikun jista' jiġi stmat kostant tar-rata ta' teħid bid-dejta disponibbli għas-sitwaz
zjoni fejn il-ħut kien espost għas-sustanza tat-test mill-ilma, ikun jista' jiġi stmat
BCF kinetiku.
L-istima ta' kostant tar-rata ta' teħid għall-esponiment mill-ilma ta' sustanza tattest hija msejsa fuq ħafna suppożizzjonijiet, u lkoll sejrin jikkontribwixxu għallinċertezza tal-istima. Barra minn hekk, dan l-approċċ sabiex jiġi stmat BCF
jassumi li r-rata totali ta' tisfija (inklużi fatturi kontributorji bħad-distribuzzjoni
fil-ġisem u l-proċessi ta' tisfija individwali) huwa indipendenti mit-teknika ta'
esponiment użata sabiex jiġi prodott toqol fil-ġisem tas-sustanza tat-test.
Is-suppożizzjonijiet ewlenin inerenti fl-approċċ tal-istima jistgħu jinġabru fil-qasir
kif ġej.
It-tisfija wara t-teħid djetetiku hija l-istess bħat-tisfija wara l-esponiment milwiem
għal sustanza partikolari
It-teħid mill-ilma jsegwi l-kinetika tal-ewwel ordni
Skont il-metodu użat sabiex jiġi stmat it-teħid:
— it-teħid jista' jiġi korrelatat mal-piż tal-ħut waħdu
— it-teħid jista' jiġi korrelatat mal-koeffiċjent ta' partizzjoni ottanol/ilma tassustanza waħdu
— it-teħid jista' jiġi korrelatat ma' taħlita tal-piż tal-ħut mal-koeffiċjent ta' partiz
zjoni ottanol/ilma tas-sustanza
— fatturi li jistgħu jaffettwaw it-teħid fi studju ta' esponiment milwiem fil-prat
tika bħall-bijodisponibbiltà tas-sustanza, l-adsorbiment mal-apparat, id-daqs
molekolari, eċċ. ftit li xejn għandhom effett
— u, b'mod kruċjali:
Id-database (“sett ta' taħriġ” użata sabiex jiġi żviluppat il-metodu ta' stima tatteħid tirrappreżenta s-sustanza kkunsidrata
Bosta pubblikazzjonijiet fit-tagħrif disponibbli ħarġu ekwazzjonijiet li rabtu tteħid mill-ilma fil-ħut permezz tal-garġi mal-koeffiċjent ta' partizzjoni ottano
l/ilma ta' sustanza, il-piż tal-ħut (1) (2) (3) (4), il-volum u/jew il-kontenut lipidu,
il-permeazzjoni/id-diffużjoni tal-membrana (5) (6), il-volum ta' ventilazzjoni talħut (7) u b'approċċ tal-bilanċ tal-fugaċità/massa (8) (9) (10). Fi Crookes &
Brooke tingħata valutazzjoni dettaljata ta' dawn il-metodi f'dan il-kuntest (11).
(1) F'ambjenti selvaġġi, ir-rotta li twassal għall-ikbar esponiment f'ambjenti milwiema aktarx
li sseħħ permezz ta' inġestjoni għal sustanzi ferm idrofobiċi u b'hekk il-BCF stmat
mhuwiex strettament rappreżentattiv tat-tali potenzjal ta' bijoakkumulazzjoni tas-sustanza.
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Pubblikazzjoni minn Barber (12) iffokata fuq l-immudellar tal-bijoakkumulaz
zjoni permezz tat-teħid djetetiku hija siewja wkoll f'dan il-kuntest peress li tink
ludi kontribuzzjonijiet mill-mudelli tar-rata ta' teħid mill-garġi. Sezzjoni taddokument ta' sfond għall-protokoll djetetiku tal-2004 (13) kienet iddedikata
għal dan l-aspett ukoll.

Ħafna minn dawn il-mudelli jidhru li nkisbu bl-użu ta' databases limitati. Għal
mudelli li għalihom hemm disponibbli d-dettalji tad-database użata sabiex jinbena
l-mudell, jidher li t-tipi ta' sustanzi użati spiss ikunu ta' struttura jew klassi simili
(f'termini ta' funzjonalità, eż. organoklori). Dan iżid mal-inċertezza fl-użu ta'
mudell li jbassar kostant tar-rata ta' teħid għal tip ta' sustanza differenti, minbarra
kunsiderazzjonijiet speċifiċi għat-test bħal speċi, temperatura, eċċ.

Reviżjoni tat-tekniki disponibbli (11) weriet li ebda metodu wieħed ma huwa
“iktar korrett” mill-oħrajn. Għalhekk, għandha tingħata ġustifikazzjoni ċara għallmudell użat. Meta jkun hemm bosta metodi disponibbli li jista' jiġi ġġustifikat lużu tagħhom, jista' jkun prudenti li jiġu ppreżentati bosta stimi tal-k1 (u b'hekk ilBCF) jew medda ta' valuri tal-k1 (u l-BCF) skont bosta metodi għall-istima tatteħid. Madankollu, minħabba d-differenzi fit-tipi ta' mudelli u s-settijiet ta' dejta
użati sabiex jiġu żviluppati, it-teħid ta' valur mill-istimi derivati b'mod differenti
ma jkunx xieraq.

Ċerti riċerkaturi stipulaw li l-istimi tal-BCF ta' din ix-xorta jeħtieġu korrezzjoni
tal-bijodisponibilità sabiex jitqies l-adsorbiment ta' sustanza għal karbonju orga
niku dissolt (DOC) f'kundizzjonijiet tal-esponiment milwiem, sabiex l-istimi
tinġieb konformi mar-riżultati minn studji tal-esponiment milwiem (eż. (13)
(14)). Madankollu, din il-korrezzjoni ma tistax tkun xieraq minħabba l-livelli
baxxi ta' DOC meħtieġa fi studju tal-esponiment milwiem għal stima tal-“agħar
każ” (jiġifieri proporzjon tas-sustanza bijodisponibbli għal sustanza kif imkejla
fis-soluzzjoni). Għal sustanzi ferm idrofobiċi, it-teħid fil-garġi jista' jsir limitat
minħabba r-rata ta' diffużjoni passiva qrib il-wiċċ tal-garġi; f'dan il-każ, huwa
possibbli li l-korrezzjoni tista' tkun tqis dan l-effett minflok għal dak li kienet
imfassla għalih.

Huwa rakkomandat li jiġi ffokat fuq il-metodi li jeħtieġu inputs li għalihom sejjer
ikun hemm dejta disponibbli għal sustanzi ttestjati skont l-istudju djetetiku desk
ritt hawn (jiġifieri log KOW, piż tal-ħut). Jistgħu jiġu applikati metodi oħrajn li
jeħtieġu inputs iktar kumplessi, iżda dawn jistgħu jkunu jeħtieġu kejliet addizz
jonali fit-test jew għarfien dettaljat dwar is-sustanza tat-test jew l-ispeċi tal-ħut li
jaf ma jkunux għad-dispożizzjoni faċilment. Barra minn hekk, l-għażla tal-mudell
tista' tkun influwenzata mil-livell ta' validazzjoni u d-dominju ta' applikabilità
(ara (11) għal reviżjoni u paragun ta' metodi differenti).

Ta' min jiftakar li l-istima tal-k1 li tirriżulta, u l-BCF stmat, huma inċerti u jista'
jkollhom bżonn jiġu ttrattati f'approċċ tal-piż tal-evidenza flimkien mal-BMF u lparametri tas-sustanza (eż. id-daqs tal-molekoli) għal stampa sħiħa tal-potenzjal
ta' bijoakkumulazzjoni ta' sustanza. L-interpretazzjoni u l-użu ta' dawn il-para
metri jistgħu jiddependu mill-qafas regolatorju.
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C.14.
1.

PROVATA' L-IŻVILUPP FIŻ-ŻGĦOŻIJA TAL-ĦUT
METODU
Dan il-metodu tal-prova tat-tossiċità fl-iżvilupp huwa replika ta' lOECD TG 215 (2000).

1.1.

DAĦLA
Din il-prova hija ddisinjata biex isir stima ta' l-effetti ta' espożizzjoni
fit-tul għall-kimiċi fuq l-iżvilupp ta' hut żagħżugħ. Hija bbażata fuq
metodu, żviluppat u ppruvat permezz ta' programm komparattiv bejn
il-laboratorji (ring test) (1)(2) fl-Unjoni Ewropea, biex issir stima ta'
l-effetti tal-kimiċi fuq l-iżvilupp tal-ħut żagħżugħ ta' l-ispeċi filġeneru ta' Salamun (Oncorynchus mykiss – rainbow trout) taħt
kondizzjonijiet flow-through. Speċi oħra li huma ddokumentati tajjeb
jistgħu jintużaw. Per eżempju, inkisbet esperjenza minn provi ta' liżvilupp biż-zebrafish (Danio rerio) (1) (3)(4) u bir-ricefish (medaka,
Oryzias latipes) (5)(6)(7).

Ara wkoll id-Daħla Ġenerali l-Parti Ċ.

1.2.

DEFINIZZJONIJIET
Konċentrazzjoni l-aktar baxxa li tagħti effett osservat (LOEC):
hija l-iktar konċentrazzjoni baxxa ta' sustanza tal-prova li ġiet ippru
vata li fiha s-sustanza hija osservata li għandha effett sinifikattiv (fi p
< 0,05) meta mqabbla mal-kontroll. Madankollu, il-konċentrazzjoni
jiet tal-prova kollha li huma aktar għoljin mil-LOEC għandu
jkollhom effett perikoluż daqs jew aktar minn dawk osservati filLOEC.

Konċentrazzjoni li ma tagħti l-ebda effett osservat (NOEC): hija
l-konċentrazzjoni tal-prova immedjatament taħt il-LOEC.

ECx: f'dan il-metodu tal-prova hija l-konċentrazzjoni tas-sustanza talprova li tikkaġuna varjazzjoni fir-rata ta' żvilupp tal-ħut ta' x % meta
mqabbla mal-kontrolli.

Rata tat-tagħbija: hija l-piż imxarrab ta' ħut f'volum ta' ilma.

Densità tal-ħżin: hija n-numru ta' ħut f'volum ta' ilma.

Rata ta' żvilupp speċifika għall-ħuta individwali: tesprimi r-rata
ta' żvilupp ta' ħuta individwali bbażata fuq il-piż inizjali tagħha.

Rata ta' żvilupp medja speċifika għat-tank: tesprimi r-rata ta'
żvilupp medja ta' popolazzjoni ġo tank għal konċentrazzjoni waħda.

Rata ta' żvilupp psewdo speċifika: tesprimi r-rata ta' żvilupp indi
vidwali mqabbla mal-piż inizjali medju tal-popolazzjoni tat-tank.
(1) Meyer, A., Bierman, C.H. and Orti, G. (1993). The phylogenetic position of the zebrafish
(Danio rerio), a model system in developmental biology: an invitation to the comparative
method. Proc. R. Soc. Lond. B. 252, 231-236.
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1.3.

PRINĊIPJUTAL-METODU TAL-PROVA
Ħut żagħżugħ f'fażi ta' żvilupp esponenzali huwa mqiegħed, wara li
jintiżen, f'kompartimenti tal-prova u huwa espost għal firxa ta'
konċentrazzjonijiet sotto-letali tas-sustanza tal-prova maħlula fl-ilma
preferibbilment taħt kondizzjonijiet flow-through, jew, jekk dan
mhux possibbli, taħt kondizzjonijiet semistatiċi (ta' tiġdid statiku)
xierqa. It-tul ta' żmien tal-prova huwa ta' 28 jum. Il-ħut huwa
mitmugħ kuljum. Ir-razzjon ta' l-ikel huwa bbażat fuq il-piżijiet iniz
jali tal-ħut u jista' jerġa' jiġi kkalkolat wara 14-il jum. Fit-tmiem talprova, il-ħut jerġa' jintiżen. L-effetti fuq ir-rati ta' żvilupp huma
analizzati bl-użu ta' mudell tar-rigressjoni sabiex issir stima talkonċentrazzjoni li tikkaġuna varjazzjoni fir-rata ta' żvilupp ta' x %,
i.e. ECx (eż. EC10, EC20, jew EC30). Alternattivament, id-data tista'
titqabbel mal-valuri tal-kontroll sabiex tiġi stabbilita l-konċentraz
zjoni l-aktar baxxa li tagħti effett osservat (LOEC) u għalhekk ilkonċentrazzjoni li ma tagħti l-ebda effett osservat (NOEC).

1.5.

INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA TAL-PROVA
Ir-riżultati tal-prova ta' tossiċċità akuta (ara l-metodu tal-prova Ċ1).
Dan jimplika li s-solubilità fl-ilma u l-pressjoni tal-fwar tas-sustanza
tal-prova huma magħrufa u li metodu analitiku u ta' min joqgħod
fuqu għall-kwantifikazzjoni tas-sustanza fis- soluzzjonijiet tal-prova
bi preċiżjoni u b'limitu ta' osservazzjoni magħrufa u rraportati huwa
disponibbli.

Informazzjoni utli tinkludi l-formula strutturali, purità tas-sustanza,
stabbiltà fl-ilma u fid-dawl, pKa, Pow u riżultati tal-prova għal bijo
digradibilità fil-pront (ara l-metodu tal-prova Ċ.4).

1.5.

VALIDITÀTAL–PROVA
Sabiex il-prova tkun valida għandhom japplikaw il-kondizzjonijiet li
ġejjin:

— il-mortalità fil-kontroll(i) ma jistax jeċċedi l-10 % fit-tmiem talprova,

— il-piż medju tal-ħut fil-kontroll(i) għandu jkun żdied biżżejjed
biex jippermetti l-osservazzjoni tal-varjazzjoni minima tar-rata
ta' żvilupp li hi meqjusa bħala sinifikattiva. Prova permezz ta'
programm komparattiv bejn il-laboratorji (ring test) (2) uriet li
għal ħut ta' l-ispeċi fil-ġeneru ta' Salamun (rainbow trout) il-piż
medju ta' ħut fil-kontrolli żdied mill-inqas bin-nofs (i.e. 50 %)
tal-piż inizjali medju tagħhom fmedda ta' 28 jum, eż. piż inizjali:
1 g/ħut (= 100 %), piż finali wara 28 jum: > 1,5 g/ħut (≥ 150 %),

— il-konċentrazzjoni ta' ossiġnu maħlul kienet mill-inqas 60 % talvalur ta' saturazzjoni ta' l-arja (ASV) matul il-prova,

— it-temperatura ta' l-ilma m'għandhiex tvarja b'aktar minn ± 1 oC
bejn il-kompartimenti tal-prova fxi ħin partikolari matul il-prova
u għandha tinżamm f firxa ta' 2 oC fil-firxiet ta' temperatura
speċifikati għall-ispeċi tal-prova (l-Appendiċi 1).

1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAL–PROVA

1.6.1.

Apparat
Tagħmir normali tal-laboratorju u speċjalment dan li ġej:

— metri ta' l-ossiġnu u tal-pH;
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— tagħmir għad-determinazzjoni ta' l-ebusija u l-alkalinità ta' l-ilma;

— tagħmir adegwat għall-kontroll tat-temperatura u preferibbilment
moniturjar kontinwu;

— tankijiet magħmula minn materjal li huwa inert għall-kimika u ta'
kapaċità adattata skond it-tagħbija u d-densità tal-ħżin rakkoman
dati (ara it-taqsima 1.8.5 u l-Appendiċi 1);

— bilanċ preċiż kif xieraq (i.e. preċiż sa ± 0,5 %).

1.6.2.

Ilma
Kull ilma li fih l-ispeċi tal-prova turi sopravivenza fit-tul u żvilupp
adattat jista' jintuża bħala ilma tal-prova. Għandu jkun ta' kwalità
kostanti matul il-perjodu tal-prova. Il-pH ta' l-ilma għandu jkun filfirxa ta' 6,5 sa 8,5, imma matul prova partikolari għandu jkun f'firxa
ta' ± 0,5 unitajiet tal-pH. Ebusija ogħla minn 140 mg/l (bħala
CaCO3) hija rakkomandata. Sabiex jiġi żgurat li l-ilma għat-taħlit
ma jaffettwax ir-riżultati tal-prova b'mod eċessiv (per eżempju billi
jbiddel il-karattru ġenerali tas-sustanza tal-prova), għandhom
jittieħdu kampjuni f'intervalli għall-analiżi. Tiqjis ta' metalli tqal
(eż. Cu, Pb, Zn, Hg, Cd u Ni), anjoni u katjoni maġġuri (eż. Ca,
Mg, Na, K, Cl u SO4), pestiċidi (eż. pestiċidi ta' l-organofosforu
totali u ta' l-organoklorin totali), karbonju organiku totali u solidi
f'forma ta' suspensjoni għandu jsir, per eżempju, kull tliet xhur
fejn l-ilma għat-taħlit huwa magħruf li hu ta' kwalità relattivament
kostanti. Jekk il-kwalità ta' l-ilma intweriet li kienet konstanti matul
ta' l-inqas sena, id-determinazzjonijiet jistgħu jsiru inqas spiss u lintervalli jiġu estiżi (eż. kull sitt xhur). Xi karatteristiċi kimiċi ta'
ilma għat-taħlit li huwa aċċettabbli huma elenkati fl-Appendiċi 2.

1.6.3.

Soluzzjonijiet tal-prova
Soluzzjonijiet tal-prova tal-konċentrazzjonijiet magħżula huma prepa
rati billi soluzzjoni tal-ħżin tiġi mħallta ma' l-ilma.

Is-soluzzjoni tal-ħżin għandha preferibbilment tkun preparata sempli
ċiment billi s-sustanza tal-prova tiġi mħallta jew aġitata fl-ilma għattaħlit bl-użu ta' mezzi mekkaniċi (eż. tħawwid jew ultrasonikazzjoni).
Kolonni ta' saturazzjoni (kolonni ta' solubilità) jistgħu jintużaw biex
tinkiseb soluzzjoni konċentrata tal-ħżin adattata.

L-użu ta' solventi jew ta' aġenti li jiffaċilitaw is-solubbilità (disper
sants) jista' jkun meħtieġ f'xi każijiet biex tkun magħmula soluzzjoni
tal-ħżin ta' konċentrazzjoni adattata. Eżempji ta' solventi adattati
huma aċeton, etanol, metanol, dimethylsulfoxide, dimethylformamide
u triethyleneglycol. Eżempji ta' aġenti li jiffaċilitaw is-solubbilità
(dispersants) adattati huma Cremophor RH40, Tween 80, Methylcel
lulose 0,01 % u HCO-40. Attenzjoni għandha tittieħed meta jkunu
qed jintużaw aġenti li huma faċilment bijodigradabbli (eż. aċeton)
u/jew komposti li huma volatili ħafna għax dawn jistgħu jikkaġunaw
problemi bit-tkattir ta' batterja fil-provi flow-through. Meta jintuża
aġent li jiffaċiltà s-solubbilità dan m'għandux jkollu effetti sinifikat
tivi fuq l-iżvilupp tal-ħut u l-inqas effetti negattivi viżibbli fuq il-ħut
żagħżugħ kif svelat b'kontroll li juża s-solvent biss.
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Għal provi flow-through, hija meħtieġa sistema li kontinwament
tqassam u tħallat bl-ilma s-soluzzjoni tal-ħżin tas-sustanza tal-prova
(eż. pompa li tkejjel u tqassam bil-miter, tagħmir li jħallat is-sustanza
ma' l-ilma b'mod proporzjonali, sistema ta' saturazzjoni) biex twassal
serje ta' konċentrazzjonijiet lill-kompartimenti tal-prova. Ir-rati ta'
ċaqliq tas-soluzzjonijiet tal-ħżin u ta' l-ilma għat-taħlit għandhom
jiġu kkontrollati f'intervalli, preferibbilment ta' kuljum, matul ilprova u m'għandhomx ivarjaw b'aktar minn 10 % matul il-prova.
Prova permezz ta' programm komparattiv bejn il-laboratorji (ring
test) (2) uriet li, għal ħut ta' l-ispeċi fil-ġeneru ta' Salamun (rainbow
trout), frekwenza tat-tneħħija ta' l-ilma matul il-prova ta' 6 litri/g ta'
ħut/jum hija aċċettabbli (ara it-taqsima 1.8.2.2).

Għal provi semi-statiċi (ta' tiġdid), il-frekwenza ta' tiġdid tal-likwidu
tiddependi fuq l-istabbiltà tas-sustanza tal-prova, imma tiġdid ta'
kuljum ta' l-ilma huwa rakkomandat. Jekk, minn provi ta' stabbiltà
preliminarji (ara t-taqsima 1.4), il-konċentrazzjoni tas-sustanza talprova ma tkunx stabbli (i.e. barra mill-firxa ta' 80-120 % tal konċen
trazzjoni nominali jew taqa' inqas minn 80 % tal-konċentrazzjoni
inizjali meqjusa) matul il-perjodu ta' tiġdid, għandha tingħata konsi
derazzjoni għall-użu ta' prova flow-through.

1.6.4.

Għażla ta' l-ispeċi
L-ispeċi fil-ġeneru ta' Salamun (Oncorhynchus mykiss – rainbow
trout) huwa l-ispeċi rakkomandat għal din il-prova peress li ħafna
mill-esperjenza kienet akkwistata minn prova permezz ta' programm
komparattiv bejn il-laboratorji (ring test) b'dan l-ispeċi (1) (2).
Madankollu, speċi oħra li huma ddokumentati tajjeb jistgħu jintużaw
imma l-proċedura tal-prova għandha mnejn ikollha tiġi adattata biex
tipprovdi kondizzjonijiet tal-prova adattati. Per eżempju, esperjenza
hija wkoll disponibbli biż-zebrafish (Danio rerio) (3) (4) u r-ricefish
(medaka, Oryzias latipes) (5) (6) (7). Ir-raġuni fundamentali għallgħażla ta' l-ispeċi u tal-metodu esperimentali għandhom jiġu rrapor
tati f'dan il-każ.

1.6.5.

Żamma tal-ħut
Il-ħut tal-prova għandu jiġi magħżul minn popolazzjoni ta' stokk
wieħed, preferibbilment mill-istess wild, li tkun ilha miżmuma għal
mill-inqas ġimagħtejn qabel il-prova taħt kondizzjonijiet ta' kwalità
ta' l-ilma u ta' illuminazzjoni simili għal dawk użati fil-prova.
Għandhom jingħataw razzjon minimu ta' ikel ta' 2 % tal-piż talġisem kuljum u preferibbilment ta' 4 % tal-piż tal-ġisem kuljum
matul il-perjodu taż-żamma u matul il-prova.

Wara perjodu ta' stabbilizzazzjoni ta' 48 siegħa, l-imwiet jiġu reġis
trati u jiġu applikati l-kriterji li ġejjin:

— imwiet ta' aktar minn 10 % tal-popolazzjoni f'sebat ijiem: ilgrupp intier jiġi mwarrab,

— imwiet ta' bejn il-5 % u l-10 % tal-popolazzjoni: akklimatizzaz
zjoni għal sebat ijiem addizjonali, jekk aktar minn 5 % mortalità
matul it-tieni sebat ijiem, il-grupp intier jiġi mwarrab,

— imwiet ta' inqas minn 5 % tal-popolazzjoni f'sebat ijiem: aċċetta
l-grupp.

Il-ħut m'għandux jirċievi trattament għall-mard fil-gimagħtejn ta'
qabel il-prova, jew matul il-prova.
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1.7.

DISINN TAL-PROVA
L-“ippjanar tal-prova” huwa relatat ma' l-għażla tan-numru u ta' lispazjar tal-konċentrazzjonijiet tal-prova, in-numru ta' rankijiet għal
kull livell ta' konċentrazzjoni u n-numru ta' ħut f'kull tank. Ideal
ment, id-disinn tal-prova għandu jkun magħżul skond:

— l-għan ta' l-istudju;

— il-metodu ta' analiżi ta' l-istatistika li ser jintuża;

— id-disponibbiltà u l-ispiża tar-riżorsi esperimentali.

Il-prospett ta' l-għan għandu, jekk hu possibbli, jispeċifika l-qawwa
ta' l-istatistika li fiha ammont partikolari ta' differenza fid-daqs (eż.
fir-rata ta' żvilupp) huwa meħtieġ biex jiġi osservat jew, alternatti
vament, il-preċiżjoni li biha l-ECx (eż. fejn x = 10, 20, jew 30, u
preferibbilment mhux inqas minn 10) hija meħtieġa biex tkun stmata.
Mingħajr dan, ma tistax tingħata preskrizzjoni ferma tad-daqs ta' listudju.

Huwa importanti li jingħaraf li d-disinn li huwa l-aħjar (jagħmel laħjar użu mir-riżorsi) għall-użu ma' metodu wieħed ta' analiżi ta' listatistika mhuwiex neċessarjament l-ottimu għall-użu ma' ieħor. Iddisinn rakkomandat għall-istima ta' LOEC/NOEC għalhekk ma jkunx
l-istess bħal dak rakkomandat għal analiżi bir-rigressjoni.

F'għadd kbir ta' każijiet, analiżi bir-rigressjoni hija preferibbli minn
analiżi tal-varjanza, għal raġunijiet iddiskutati minn Stephan u
Rogers (8). Madankollu, meta ma jinstab l-ebda mudell tar-rigress
joni adattat (r2 < 0,9) in-NOEC/LOEC għandhom jintużaw.

1.7.1.

Disinn għal analiżi bir-rigressjoni
Il-konsiderazzjonijiet importanti fid-disinn tal-prova li ser tiġi analiz
zata bir-rigressjoni huma:

— Huwa meħtieġ li l-konċentrazzjoni li tagħti effett (eż. EC10, 20,
30) u l-firxa ta' konċentrazzjonijiet li fiha l-effett tas-sustanza talprova huwa ta' interess, ikunu koperti mill-konċentrazzjonijiet
inklużi fil-prova. Il-preċiżjoni li biha jistgħu jsiru l-istimi talkonċentrazzjonijiet li jagħtu effett, tkun l-aqwa meta l-konċen
trazzjoni li tagħti effett tkun fin-nofs tal-firxa ta' konċentrazzjo
nijiet ppruvati. Prova preliminarja biex tinstab il-firxa tista' tkun
ta' għajnuna biex jintgħażlu l-konċentrazzjonijiet tal-prova xierqa.

— Biex ikun possibbli li jsir mudellar sodisfaċenti ta' l-istatistika, ilprova għandha tinkludi mill-inqas tank tal-kontroll wieħed u
ħames tankijiet addizjonali b'konċentrazzjonijiet differenti. Fejn
xieraq, meta jintuża aġent li jiffaċilità s-solubbilità, barra misserje tal-prova għandu jsir kontroll wieħed li jkun jinstab fih
dan l-aġent fl-iktar konċentrazzjoni għolja li ġiet ppruvata (ara
t-taqsimiet 1.8.3 u 1.8.4).

— Serje ġeometrika jew logaritmika xierqa (9) (ara l-Appendiċi 3)
tista' tintuża. L-ispazjar logaritmiku tal-konċentrazzjoni tal-prova
għandha tkun preferuta.
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— Jekk aktar minn sitt tankijiet huma disponibbli, it-tankijiet addiz
jonali għandhom jew jintużaw biex jipprovdu replikazzjoni jew
ikunu distribwiti mal-firxa tal-konċentrazzjonijiet sabiex jiffaċi
litaw spazjar eqreb tal-livelli. Kemm il-waħda kif ukoll l-oħra
minn dawn il-miżuri huma ugwalment mixtieqa.

1.7.2.

Disinn għall-istima ta' NOEC/LOEC bl-użu ta' l-analiżi talvarjanza (ANOVA)
Preferibbilment għandu jkun hemm tankijiet replikati f'kull konċen
trazzjoni, u l-analiżi ta' l-istatistika għandha tkun fil-livell tat-tank
(10). Mingħajr tankijiet replikati, ma tista' ssir l-ebda konċessjoni
għall-varjabilità bejn it-tankijiet aktar minn dik dovuta għall-ħut indi
vidwali. Madankollu, l-esperjenza uriet (11) li l-varjabilità bejn ittankijiet kienet żgħira ħafna meta mqabbla mal-varjabilità ġot-tank
(i.e. bejn il-ħut) fil-każ eżaminat. Għalhekk alternattiva li hi relatti
vament aċċettabbli hi li ssir analiżi ta' l-istatistika fil-livell tal-ħut
individwali.

Konvenzjonalment, jintużaw mill-inqas ħames konċentrazzjonijiet
tal-prova f'serje ġeometrika b'fattur li preferibbilment ma jeċċedix
it-3,2.

Ġeneralment, meta jsiru provi b'tankijiet replikati, in-numru ta' tanki
jiet tal-kontroll replikati u għalhekk in-numru ta' ħut għandu jkun iddoppju tan-numru f'kull waħda mill-konċentrazzjonijiet tal-prova, li
għandhom ikunu ta' daqs ugwali (12) (13) (14). Min naħa l-oħra, finnuqqas ta' tankijiet replikati, in-numru ta' ħut fil-grupp tal-kontroll
għandu jkun l-istess bħan-numru f'kull waħda mill-konċentrazzjoni
jiet tal-prova.

Jekk l-ANOVA għandha tkun bbażata fuq it-tankijiet minflok fuq ilħut individwali (li jkun jinvolvi jew l-immarkar individwali tal-ħut
jew l-użu ta' rati ta' żvilupp “psewdo” speċifiċi (ara t-taqsima 2.1.2)),
hemm il-ħtieġa li jkun hemm biżżejjed replikazzjoni ta' tankijiet biex
id-devjazzjoni standard ta' “tankijiet fil-konċentrazzjonijiet” tkun
tista' tiġi determinata. Dan ifisser li l-gradi ta' ħelsien għall-iżbalji
fl-analiżi tal-varjanza għandhom ikunu mill-inqas 5 (10). Jekk ilkontrolli biss huma replikati, hemm il-periklu li l-varjabilità fl-iżbalji
tkun preġudikata għax għandha mnejn tiżdied skond il-valur medju
tar-rata ta' żvilupp li ssemmiet. Peress li r-rata ta' żvilupp x'aktarx
tonqos meta l-konċentrazzjoni tiżdied, dan ikollu tendenza li jwassal
għal stima ogħla tal-varjabilità.

1.8.

PROĊEDURA

1.8.1.

Għażla u użin tal-ħut tal-prova
Huwa importanti li l-varjazzjoni fil-piż tal-ħut fil-bidu tal-prova tiġi
mnaqqsa kemm jista' jkun. Firxiet ta' daqs adattati għall-ispeċi diffe
renti li huma rakkomandati għall-użu f'din il-prova jingħataw flAppendiċi 1. Għall-grupp kollu ta' ħut użat fil-prova, il-firxa ta'
piżijiet individwali fil-bidu tal-prova għandha idealment tinżamm
fil-± 10 % tal-piż medju aritmetiku u, f'kull każ, m'għandux jeċċedi
l-25 %. Huwa rak komandat li sottokampjun ta' ħut jiġi peżat qabel
il-prova sabiex issir stima tal-piż medju.
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L-ikel għandu jinżamm mill-popolazzjoni tal-ħżin għal 24 siegħa
qabel ma tibda l-prova. Il-ħut għandu imbagħad jintgħażel saltwar
jament. Bl-użu ta' anestetiku ġenerali (eż. soluzzjoni fl-ilma ta' 100
mg/l tricaine methane sulphonate (MS 222) newtralizzata biż-żieda
ta' żewġ partijiet bikarbonat tas-sodju għal kull parti ta' MS 222), ilħut għandu jintiżen individwalment bħala piż imxarrab (ixxugat) bilpreċiżjoni mniżżla fl-Appendiċi 1. Dawk il-ħut li l-piż tagħhom ikun
fil-firxa maħsuba għandhom jinżammu u għandhom imbagħad jiġu
mqassma b'mod saltwarju bejn il-reċipjenti tal-prova. Il-piż imxarrab
totali tal-ħut f'kull reċipjent tal-prova għandu jiġi reġistrat. L-użu ta'
anestetiċi u bl-istess mod l-immaniġġjar tal-ħut (inkluż l-ixxugar u lużin) jista' jikkaġuna tensjoni u ħsara lill-ħut żagħżugħ, b'mod parti
kolari lil dawk l-ispeċi ta' daqs żgħir. Għalhekk l-immaniġġjar ta' ħut
żagħżugħ għandu jsir bl-akbar attenzjoni biex jiġi evitat li l-annimali
tal-prova tinħolqilhom tensjoni u ħsara.

Il-ħut jerġgħu jintiżnu fil-jum 28 tal-prova (ara t-taqsima 1.8.6).
Madankollu, jekk ikun meqjus li hu meħtieġ li jerġa' jiġi kkalkolat
ir-razzjon ta' l-ikel, il-ħut jista' jerġa' jintiżen fil-jum 14 tal-prova (ara
t-taqsima 1.8.2.3). Metodu ieħor bħall-metodu fotografiku jista'
jintuża biex jiġi stabbilit it-tibdil fid-daqs tal-ħut li fuq il-bażi tiegħu
r-razzjonijiet ta' l-ikel jistgħu jiġu aġġustati.

1.8.2.

Kondizzjonijiet ta' l-espożizzjoni

1.8.2.1.

Tul ta' żmien
It-tul ta' żmien tal-prova hi ≥ 28 jum.

1.8.2.2.

Rati tat-tagħbija u densitjiet tal-ħżin
Huwa importanti li r-rata tat-tagħbija u d-densità tal-ħżin huma
xierqa għall-ispeċi tal-prova użati (ara l-Appendiċi 1). Jekk id-densità
tal-ħżin tkun għolja wisq, allura jkun hemm tensjoni minħabba fliffullar esaġerat li jirriżulta f'rati ta' żvilupp imnaqqsa u possibbil
ment fil-mard. Jekk tkun baxxa wisq, tista' tikkaġuna mġieba terri
torjali li tista' wkoll taffettwa l-iżvilupp. F'kull każ, ir-rata tat-tagħbija
għandha tkun baxxa biżżejjed sabiex konċentrazzjoni ta' ossiġnu
maħlul ta' mill-inqas 60 % ASV tista' tinżamm mingħajr arjazzjoni.
Programm komparattiv bejn il-laboratorji (ring test) (3) wera li,
għall-ħut ta' l-ispeċi fil-ġeneru ta' Salamun (rainbow trout), rata tattagħbija ta' 16 il-ħuta ta' dan l-ispeċi ta' 3-5 g f'volum ta' 40-litru hija
aċċettabbli. Il-frekwenza rakkomandata għat-tneħħija ta l-ilma matul
il-prova hija ta' 6 litri/g ta' ħut/jum.

1.8.2.3.

Tmigħ
Il-ħut għandhom jiġu mitmugħa b'ikel xieraq (l-Appendiċi 1) b'rata
suffiċjenti li tikkaġuna rata ta' żvilupp aċċettabbli. Għandha tittieħed
attenzjoni biex jiġi evitat l-iżvilupp ta' mikrobi u d-dardir ta' l-ilma.
Għall-ħut ta' l-ispeċi fil-ġeneru ta' Salamun (rainbow trout), rata ta'
4 % tal-piż tagħom tal-ġisem kuljum għandha x'aktarx tissodisfa
dawn il-kondizzjonijiet (2)(15)(16)(17). Ir-razzjon ta' kuljum jista'
jitqassam f'żewġ porzjonijiet indaqs u jingħata lill-ħut f'żewġ ikliet
kuljum, imbegħdin b'ta' l-inqas ħames sigħat. Ir-razzjon huwa bbażat
fuq il-piż totali inizjali tal-ħut f'kull reċipjent tal-prova. Jekk il-ħut
jerġgħu jintiżen fil-jum 14, ir-razzjon jerġa' jiġi kkalkolat. L-ikel
għandu jinżamm mill-ħut 24 siegħa qabel l-użin.
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L-ikel li ma jittiekilx u l-materjal tal-ħmieġ ta' l-imsaren għandu
jitneħħa kuljum mir-reċipjenti tal-prova permezz ta' tindif bl-attenz
joni tal-qiegħ ta' kull tank bl-irdigħ.

1.8.2.4.

Dawl u temperatura
Il-fotoperjodu u t-temperatura ta' l-ilma għandhom ikunu xierqa
għall-ispeċi tal-prova (l-Appendiċi 1).

1.8.3.

Konċentrazzjonijiet tal-prova
Normalment ħames konċentrazzjonijiet tas-sustanza tal-prova huma
meħtieġa, ikun xi jkun d-disinn tal-prova (ara t-taqsima 1.7.2).
Tagħrif minn qabel tat- tossiċità tas-sustanza tal-prova (eż. minn
prova akuta u/jew minn studji biex tinstab il-firxa) għandhom
ikunu ta' għajnuna biex jintgħażlu l-konċentrazzjonijiet tal-prova
xierqa. Għandha tingħata ġustifikazzjoni jekk inqas minn ħames
konċentrazzjonijiet huma użati. L-ogħla konċentrazzjoni ppruvata
m'għandhiex teċċedi l-limitu tas-solubilità tas-sustanza fl-ilma.

Fejn jintuża aġent li jiffaċilità s-solubbilità biex igħin fil-preparaz
zjoni tas-soluzzjoni tal-ħżin, il-konċentrazzjoni finali tiegħu
m'għanduz ikun aktar minn 0,1 ml/l u għandu preferibbilment ikun
l-istess fir-reċipjenti kollha tal-prova (ara t-taqsima 1.6.3). Madan
kollu, għandu jsir kull sforz biex jiġi evitat l-użu ta' materjali bħal
dawn.

1.8.4.

Kontrolli
In-numru ta' kontrolli bl-ilma tat-taħlit jiddependi fuq id-disinn talprova (ara t-taqsimiet 1.7-1.7.2). Jekk jintuża aġent li jiffaċilità ssolubbilità, allura l-istess numru ta' kontrolli bl-aġenti li jiffaċilitaw
s-solubbilità daqs kontrolli bl-ilma tat-taħlit għandhom jiġu inklużi
wkoll.

1.8.5.

Frekwenza ta' determinazzjonijiet analitiċi u tiqjis
Matul il-prova, il-konċentrazzjonijiet tas-sustanza tal-prova huma
determinati f'intervalli regolari (ara hawn taħt).

Fil-provi flow-through, ir-rati ta' ċaqliq tas-soluzzjoni ta' ħżin
dilwenti u tossikanti għandhom jiġu kkontrollati f'intervalli, preferib
bilment kuljum, u m'għandhomx ivarjaw b'aktar minn 10 % matul ilprova. Fejn il-konċentrazzjonijiet tas-sustanza tal-prova huma misten
nija li jkunu bejn il-± 20 % tal-valuri nominali (i.e. fil-firxa ta' 80120 %; ara t-taqsimiet 1.6.2 u 1.6.3), huwa rakkomandat li, bħala
minimu, il-konċentrazzjonijiet l-aktar għoljin u dawk l-aktar baxxi
jiġu analizzati fil-bidu tal-prova u f'intervalli ta' kull ġimgħa wara
dan. Għall-prova fejn il-konċentrazzjoni tas-sustanza tal-prova mhix
mistennija li tibqa' bejn il-± 20 % tal-valuri nominali (fuq il-bażi ta'
data dwar l-istabbiltà tas-sustanza tal-prova), huwa meħtieġ li jiġu
analizzati l-konċentrazzjonijiet tal-prova kollha, imma bl-użu ta' listess reġim.

Fil-provi semi-statiċi (ta' tiġdid) fejn il-konċentrazzjoni tas-sustanza
tal-prova hija mistennija li tibqa' bejn il-± 20 % tal-valuri nominali,
huwa rakkomandat li, bħala minimu, il-konċentrazzjonijiet tal-prova
l-aktar għoljin u dawk l-aktar baxxi jiġu analizzati meta ppreparati
friski u immedjatament qabel it-tiġdid fil-bidu ta' l-istudju u ta' kull
ġimgħa wara dan. Għall-provi fejn il-konċentrazzjoni tas-sustanza
tal-prova mhix mistennija li tibqa' bejn il-± 20 % tal-valuri nominali,
il-konċentrazzjonijiet kollha tal-prova iridu jiġu analizzati bl-użu ta'
l-istess reġim bħal dak użat għal sustanzi aktar stabbli.
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Huwa rakkomandat li r-riżultati jkunu bbażati fuq il-konċentrazzjo
nijiet meqjusa. Madankollu, jekk ikun hemm evidenza disponibbli
biex turi li l-konċentrazzjoni ta' soluzzjoni tas-sustanza tal-prova
inżammet b'mod sodisfaċenti bejn il-± 20 % tal-konċentrazzjoni
nominali jew tal-konċentrazzjoni inizjali meqjusa matul il-prova,
allura r-riżultati jistgħu jkunu bbażati fuq valuri nominali jew
meqjusa.

Il-kampjuni jistgħu jeħtieġu li jiġu ffiltrati (eż. bl-użu ta' daqs tal-pori
ta' 0,45 μm) jew soġġetti għal azzjoni ċentrifuga. Iċ-ċentrifugazzjoni
hija l-proċedura rakkomandata. Madankollu, jekk il-materjal talprova ma jiġix assorbit mill-filtri, il-filtrazzjoni tista' tkun aċċettabbli
wkoll.

Matul il-prova, għandhom jitqiesu l-ossiġnu maħlul, il-pH u t-tempe
ratura fir-reċipjenti tal-prova kollha. L-ebusija totali, l-alkalinità u ssalinità (jekk relevanti) għandhom jitqiesu fil-kontrolli u f'reċipjent
wieħed ta' l-ogħla konċentrazzjoni. Bħala minimu, l-ossiġnu maħlul
u s-salinità (jekk relevanti) għandhom jitqiesu tliet darbiet (fil-bidu,
fin-nofs u fit-tmiem tal-prova). Fi provi semi-statiċi, huwa rakko
mandat li l-ossiġnu maħlul jitqies aktar spiss, preferibbilment qabel
u wara kull tiġdid ta' l-ilma jew mill-inqas darba fil-ġimgħa. Il-pH
għandha titqies fil-bidu u fit-tmiem ta' kull tiġdid ta' l-ilma fi prova
tat-tiġdid statiku u ta' l-inqas darba fil-ġimgħa fi provi flow-through.
L-ebusija u l-alkalinità għandhom jitqiesu darba f'kull prova. Ittemperatura preferibbilment għandha tkun ikkontrollata kontinwa
ment f'mill-inqas reċipjent wieħed tal-prova.

1.8.6.

Osservazzjonijiet
Piż: Fit-tmiem tal-prova l-ħut kolha li jibqgħu ħajjin għandhom
jintiżnu bħala piż imxarrab (ixxugat) jew fi gruppi skond ir-reċipjent
tal-prova jew individwalment. L-użin ta' l-annimali bir-reċipjent talprova huwa preferibbli mill-użin individwali li jeħtieġ li l-ħut ikun
immarkat individwalment. Fil-każ ta' tiqjis tal-piżijiet individwali
għad-determinazzjoni tar-rata ta' żvilupp speċifika għall-ħuta individ
wali, il-metodu ta' teknika ta' l-immarkjar magħżula għandha tevita li
toħloq tensjoni fl-annimali (alternattivi għall-immarkjar bl-iffriżar
jistgħu jkunu xierqa, eż. l-użu ta' xlief fin ikkulurit).

Il-ħut għandu jkun eżaminat kuljum matul il-perjodu tal-prova u kull
anormalità esterna (bħal emorraġija, telf tal-kulur) u mġieba anormali
nnotata. Kull mewt għandu jiġi rreġistrat u l-ħut mejjet jitneħħa
malajr kemm jista' jkun. Il-ħut mejjet ma jiġix sostitwit, ir-rata tattagħbija u d-densità tal-ħżin huma biżżejjed biex jiġu evitati effetti
fuq l-iżvilupp minħabba bdil fin-numru ta' ħut f'kull tank. Madan
kollu, ir-rata ta' tmigħ tkun teħtieġ li tiġi aġġustata.

2.

DATA U RAPURTAĠĠ

2.1.

TRATTAMENT TAR-RIŻULTATI
Huwa rakkomandat li espert ta' l-istatistika jkun involut kemm fiddisinn kif ukoll fl-analiżi tal-prova peress li dan il-metodu tal-prova
jippermetti varjazzjoni konsiderevoli fid-disinn esperimentali bħal
per eżempju, fin-numru ta' kompartamenti tal-prova, numru ta'
konċentrazzjonijiet tal-prova, numru ta' ħut, eċċ. Minħabba l-għażliet
li huma disponibbli fid-disinn tal-prova, gwida speċifika dwar ilproċedura ta' l-istatistika ma tingħatax hawn.
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Ir-rati ta' żvilupp m'għandhomx jiġu kkalkolati għar-reċipjenti talprova fejn il-mortalità teċċedi l-10 %. Madankollu, ir-rata tal-morta
lità għandha tkun indikata għall-konċentrazzjonijiet tal-prova kollha.
Ikun liema metodu li jintuża biex tiġi analizzata d-data, il-kunċett
ċentrali huwa r-rata ta' żvilupp speċifika r bejn il-ħin t1 u l-ħin t2.
Din tista' tiġi definita f'ħafna modi skond jekk il-ħut hux immarkat
individwalment jew le jew skond jekk hix meħtieġa l-medja għattank.
r1 ¼

loge W2 Ä loge W1
Ü 100
t2 Ä t1

r2 ¼

loge W2 Ä loge W1
Ü 100
t2 Ä t1

r3 ¼

loge W2 Ä loge W1
Ü 100
t2 Ä t1

fejn:
r1

= rata ta' żvilupp speċifika għall-ħuta individwali

r2

= rata ta' żvilupp medja speċifika għat-tank

r3

= rata ta' żvilupp “psewdo” speċifika

w 1, w 2

= rata ta' żvilupp medja speċifika għat-tank loge

w1

= logaritmu tal-piż ta' ħuta individwali fil-bidu tal-perjodu
ta' studju

loge w2

= l logaritmu tal-piż ta' ħuta individwali fit-tmiem talperjodu ta' studju

loge W1 = medja tal-logaritmi tal-valuri w1 għall-ħut fit-tank filbidu tal-perjodu ta' studju
loge W2 = medja tal-logaritmi tal-valuri w2 għall-ħut fit-tank filtmiem tal-perjodu ta' studju
t1, t2

= ħin (jiem) fil-bidu u fit-tmiem tal-perjodu ta' studju

r1, r2, r3 jistgħu jiġu kkalkolati għall-perjodu ta' minn 0-28 jum u,
fejn xieraq (i.e. meta t-tiqis fil-jum 14 ikun sar) għall-perjodi ta'
minn 0-14 u minn 14-28 jum.
2.1.1.

Analiżi tar-riżultati bir-riġressjoni (mudellar tar-rispons għallkonċentrazzjoni)
Dan il-metodu ta' analiżi jaqbel ma' relazzjoni tal-matematika adat
tata bejn ir-rata ta' żvilupp speċifika u l-konċentrazzjoni, u għalhekk
jagħmel possibbli l-istima ta' l-“ECx” i.e. kull valur ta' l-EC meħtieġ.
Bl-użu ta' dan il-metodu l-kalkolu ta' r għall-ħut individwali (r1)
mhux meħtieġ u minflok, l-analiżi tista' tkun ibbażata fuq il-valur
medju għat-tank ta' r (r2). Dan il-metodu ta' l-aħħar huwa preferut.
Huwa wkoll aktar xieraq fil-każ li jintuża l-iżgħar speċi.
Ir-rati ta' żvilupp medji speċifiċi għat-tank (r2) għandhom jiġu mmar
kati fuq graff kontra l-konċentrazzjoni, sabiex tiġi spezzjonata rrelazzjoni tar-rispons mal-konċentrazzjoni.
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Sabiex tiġi mfissra r-relazzjoni bejn r2 u l-konċentrazzjoni, għandu
jintgħażel mudell xieraq u l-għażla tiegħu għandha tkun sostnuta
b'raġunar xieraq.

Jekk in-numri ta' ħut li jibqgħu ħajjin f'kull tank ma jkunux l-istess,
allura l-proċess ta' tqabbil tal-mudell, kemm jekk sempliċi jew jekk
mhux lineari, għandu jiġi peżat biex jippermetti għal gruppi ta' daqsi
jiet differenti.

Il-metodu ta' tqabbil tal-mudell għandu jagħmel possibbli l-istima ta',
per eżempju, l-EC20 u tad-dispersjoni tiegħu (jew l-iżball standard
jew l-intervall ta' fiduċja). Il-graff tal-mudell imqabbel għandu jint
wera fir-rigward tad-data sabiex s-suffiċjenza tat-tqabbil tal-mudell
tista' tidher (8)(18)(19)(20).

2.1.2.

Analiżi tar-riżultati għall-istima tal-LOEC
Jekk il-prova tkun inkludiet ir-replikazzjoni tat-tankijiet fil-livelli
kollha tal-konċentrazzjoni, l-istima tal-LOEC tista' tkun ibbażata
fuq analiżi tal-varjanza (ANOVA) tar-rata ta' żvilupp medja speċifika
għat-tank (ara t-taqsima 2.1), segwita minn metodu adattat (eż. ilprova ta' Dunnett jew ta' Williams (12) (13) (14) (21)) għat-tqabbil
tal-medja r għal kull konċentrazzjoni mal-medja r għall-kontrolli biex
tiġi identifikata l-aktar konċentrazzjoni baxxa li għaliha din id-diffe
renza hija sinifikattiva f'livell ta' probabbiltà ta' 0,05. Jekk is-suppo
sizzjonijiet meħtieġa għall-metodi parametricċi ma jintlaħqux –
distribuzzjoni mhux normali (eż. il-prova ta' Shapiro-Wilk) jew
varjanza eteroġena (il-prova ta' Bartlett), għandha tingħata konside
razzjoni għat-trasformazzjoni tad-data biex jiġu omoġenizzati lvarjanzi qabel ma ssir l-ANOVA, jew biex issir l-ANOVA miżuna.

Jekk il-prova ma tkunx inkludiet ir-replikazzjoni tat-tankijiet f'kull
konċentrazzjoni, ANOVA bbażata fuq it-tankijiet ma tkunx sensittiva
jew tkun impossibbli. F'din is-sitwazzjoni, kompromess aċċettabbli
hu li l-ANOVA tkun ibbażata fuq ir-rata ta' żvilupp “psewdo” speċi
fika r3 għall-ħut individwali.

Il-medja ta' l-r3 għal kull konċentrazzjoni tal-prova tista' imbagħad
tiġi mqabbla mal-medja ta' l-r3 għall-kontrolli. Il-LOEC tista' imba
għad tiġi identifikata bħal qabel. Għandu jiġi konoxxut li dan ilmetodu ma jipprovdi l-ebda konċessjoni għal, l-anqas protezzjoni
kontra, il-varjabilità bejn it-tankijiet, aktar minn dik li hi ġġustifikata
mill-varjabilità ta' bejn il-ħut individwali. Madankollu, l-esperjenza
uriet (8) li l-varjabilità bejn it-tankijiet kienet żgħira ħafna meta
mqabbla mal-arjabilità ġot-tank (i.e. bejn il-ħut). Jekk il-ħut individ
wali ma jkunx inkluż fl-analiżi, il-metodu ta' identifikazzjoni ta' data
anomala (outlier) u l-ġustifikazzjoni għall-użu tagħha għandhom
ikunu provduti.

2.2.

INTERPRETAZZJONI TAR-RIŻULTATI
Ir-riżultati għandhom ikunu interpretati bl-attenzjoni fejn il-konċen
trazzjonijiet meqjusa ta' tossikant fis-soluzzjonijiet tal-prova jseħħu
f'livelli qrib tal-limitu ta' osservazzjoni tal-metodu analitiku jew, fi
provi semistatiċi, meta l- konċentrazzjoni tas-sustanza tal-prova
tonqos minn soluzzjoni ppreparata friska għal qabel ma tiġġedded.

2.3.

RAPPORT TAL-PROVA
Ir-rapport tal-prova għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
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2.3.1.

Sustanza tal-prova:
— natura fiżika u proprjetajiet fiżiċikimiċi relevanti,
— data dwar l-identifikazzjoni kimika inkluż il-purità u l-metodu
analitiku għall-kwantifikazzjoni tas-sustanza tal-prova fejn xieraq.

2.3.2.

Speċi tal-prova:
— possibbilment, l-isem xjentifku,
— razza, daqs, fornitur, kull trattament li jkun sar minn qabel, eċċ.

2.3.3.

Kondizzjonijiet tal-prova:
— proċedura tal-prova użata (eż. semi-statiku/ta' tiġdid, flowthrough, tagħbija, densità tal-ħżin, eċċ),
— disinn tal-prova (eż. numru ta' reċipjenti tal-prova, konċentraz
zjonijiet u repliki tal-prova, numru ta' ħut f'kull reċipjent),
— metodu ta' preparazzjoni tas-soluzzjonijiet tal-ħżin u frekwenza
tat-tiġdid (l-aġent li jiffaċiltà s-solubbilità u l-konċentrazzjoni
tiegħu għandhom jingħataw, meta użati),
— il-konċentrazzjonijiet nominali tal-prova, il-medji tal-valuri
meqjusa u d-devjazzjonijiet mill-istandard tagħhom fir-reċipjenti
tal-prova u l-metodu li bih dawn intlaħqu u evidenza li t-tiqjis
jirreferi għall-konċentrazzjonijiet tas-sustanza tal-prova f'soluz
zjoni vera,
— karatterisitiċi ta' l-ilma għat-taħlit: pH, ebusija, alkalinità, tempe
ratura, konċentrazzjoni ta' ossiġnu maħlul, livelli residwali ta'
klorin (jekk meqjusa), karbonju organiku totali, solidi f'forma
ta' suspensjoni, salinità tal-likwidu tal-prova (jekk meqjus) u
kull tiqjis ieħor li jsir,
— kwalità ta' l-ilma fir-reċipjenti tal-prova: pH, ebusija, temperatura
u konċentrazzjoni ta' ossiġnu maħlul,
— informazzjoni dettaljata dwar it-tmigħ (eż. tip ta' ikel, għajn,
ammont mogħti u frekwenza).

2.3.4.

Riżultati:
— evidenza li l-kontrolli laħqu l-kriterju ta' validità għas-sopravi
venza, u data dwar l-imwiet li jseħħu f'kull waħda mill-konċen
trazzjonijiet tal-prova,
— metodi ta' teknika ta l-istatistika analitika użati, statistika bbażata
fuq ir-repliki jew il-ħut, trattament tad-data u ġustifikazzjoni talmetodi ta' teknika użati,
— data mqassma f'forma tabulari dwar il-piż ta' ħut individwali u lpiċ medju fil-jiem 0, 14 (jekk meqjusa) u 28, valuri tar-rati ta'
żvilupp medji speċifiċi għat-tank jew psewdo speċifiċi (kif
xieraq) għall-perjodi 0-28 jum jew possibbilment 0-14 u 14-28,
— riżultati ta' l-analiżi ta' l-istatistika (i.e. analiżi tar-rigressjoni jew
ANOVA) preferibbilment f'forma tabulari u grafika u l-LOEC (p
= 0,05) u n- NOEC jew l-ECx ma', meta possibbli, l-iżbalji
standard, kif xieraq,
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— inċidenza ta' kull reazzjoni mhux tas-soltu mill-ħut u kull effett
viżibbli ikkaġunat mis-sustanza tal-prova.
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ANNESS 1
SPEĊI TA' ĦUT RAKKOMANDAT GĦALL-PROVA U KONDIZZJONIJIET TAL-PROVA ADATTATI

Firxa rakkoman
data għall-piż
Preċiżjoni meħtieġa Rata tat-tagħbija
inizjali tal-ħut
(g/l)
fit-tiqjis
(g)

Firxa rakkoman
data tat-tempera
tura tal-prova
(oC)

Fotoperjodu
(sigħat)

12,5 - 16,0

12 – 16

1 – 5

Sa l-eqreb
100 mg

1,2 - 2,0

4

Danio rerio
zebrafish

21 – 25

12 – 16

0,050 - 0,100

Sa l-eqreb 1 mg

0,2 - 1,0

Oryzias latipes
ricefish (Medaka)

21 – 25

12 – 16

0,050 - 0,100

Sa l-eqreb 1 mg

0,2 - 1,0

Speċi

Densità tal-ħżin
(kull litru)

Ikel

Tul tal-prova
(jiem)

Speċi rakkomandati
Oncorhynchu s mykiss L-ispeċi filġeneru ta' Salamun
(rainbow trout)

Ikel proprjetarju niexef
magħmul minn ħut żgħir tassalmonid

≥ 28

5 – 10

Ikel ħaj (Brachionus Artemia)

≥ 28

5 – 20

Ikel ħaj (Brachionus Artemia)

≥ 28

Speċi oħra li huma ddokumentati
tajjeb:
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ANNESS 2
XI

KARATTERISTIĊI

KIMIĊI
TA'
AĊĊETTABBLI

ILMA

Sustanza

GĦAT-TAĦLIT

Konċentrazzjonijiet

Materja f'partikoli

< 20 mg/l

Karbonju organiku totali

< 2 mg/l

Ammonja mhix jonizzata

< 1 μg/l

Klorin residwali

< 10 μg/l

Pestiċidi ta' l-organofosforu totali

< 50 ng/l

Pestiċidi ta' l-organoklorin totali biż-żjieda ta' bifenili
poliklorinati

< 50 ng/l

Klorin organiku totali

< 25 ng/l
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ANNESS 3
Serje logaritmika ta' konċentrazzjonijiet tajbin għat-test ta' tossiċità (9)

Kolonna (numru ta' konċentrazzjonijiet bejn 100 u 10, jew bejn 10 u 1) (*)
1

2

3

4

5

6

7

100

100

100

100

100

100

100

32

46

56

63

68

72

75

10

22

32

40

46

52

56

3,2

10

18

25

32

37

42

1,0

4,6

10

16

22

27

32

2,2

5,6

10

15

19

24

1,0

3,2

6,3

10

14

18

1,8

4,0

6,8

10

13

1,0

2,5

4,6

7,2

10

1,6

3,2

5,2

7,5

1,0

2,2

3,7

5,6

1,5

2,7

4,2

1,0

1,9

3,2

1,4

2,4

1,0

1,8
1,3
1,0

(*) Serje ta' ħames (jew iktar) konċentrazzjonijiet suċċessivi jistgħu jingħażlu minn kolonna. Il-mid-points ta' bejn il-konċentrazzjonijiet
f'kolonna (x) jinsabu f'kolonna (2x + 1). Il-valuri msemmija jistgħu jirrappreżentaw konċentrazzjonijiet li jingħadu bħala perċentwal
f'volum jew piż (mg/l jew μg/l). Il-valuri jistgħu jkunu multiplikati jew diviżi bi kwalunkwe power of 10 kif inhu xieraq. Il-kolonna
1 tista' tintuża jekk ikkun hemm inċertezza konsiderevoli fil-livell ta' tossiċità.
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C.15.

1.

PROVA TA' TOSSIĊITÀ B'TERMINU QASIR
EMBRIJONI U STADJI TA' SAC-FRY TAL-ĦUT

FUQ

METODU
Dan il-metodu ta' ittestjar għal tossiċità b'terminu qasir huwa replika
tal-OECD TG 212 (1998).

1.1.

DAĦLA
Dan it-test ta' tossiċità b'terminu qasir fuq embrijoni u stadji ta' sacfry tal-ħut huwa prova b'terminu qasir fejn jiġu esposti l-istadji talħajja minn meta bajda ġdida tiġi fertilizzata sa l-istadju ta' sac-fry.
Ebda ikel ma huwa provdut fit-test ta' l-embrijon u sac-fry, u t-test
għandu jiġi terminat waqt li s-sac-fry għadhom jiġu nutriti millmembrana li tagħlaq ġo fiha l-isfar tal-bajda.

L-għan ta' dan it-test huwa sabiex jiddefinixxi effetti letali, u sa ċertu
punt effeti sub-letali ta' kimiċi fuq l-istadji speċifiki u fuq l-ispeċi
ittestjati. Dan it-test jipprovdi informazzjoni utli b'tali mod li jista' (a)
jifforma pont bejn testijiet letali u dawk sub-letali (b) jintuża bħala
test ta' screening għal test komplut fuq l-istadji kollha tal-bidu talħajja jew għal test ta' tossiċità kronika u (c) jista' jintuża biex jiġu
ittestjati speċi li it-tkabbir tagħhom m'huwiex avvanzat biex ikopri
biżżejjed il-perjodu ta' transizzjoni minn nutriment endoġenu għal
dak esoġenu.

Ta' min jiftakar li testijiet li jinkorporaw il-fażijiet kollha tal-ħajja talħuta huma ġeneralment suġġetti li jagħtu stima eżatta tat-tossiċità
kronika tal-kimiċi għall-ħut, u kwalunkwe tnaqqis fl-espożizzjoni
fir-rigward ta' stadji tal-ħajja jistgħu inaqqsu is-sensittività ta' dan
it-test u għalhekk jissottovalutaw it-tossiċità kronika. Għalhekk hu
mistenni li t-test ta' l-embrijun u ta' l-istadji ta' sac-fry ikun inqas
sensittiv minn dak ta' test komplut fuq l-istadji kollha tal-bidu talħajja, partikolarment fejn jidħlu kimiċi li għandhom lipofilità għolja
(log Pow > 4) u kimiċi b'mod ta' azzjoni tossika speċifika. Madan
kollu differenzi zgħar bejn iż-żewġ testijiet huma mistennija għal
kimiċi li m'għandhomx mod ta' azzjoni narkotika speċifika (1).

Qabel ma' ġie ppublikat, dan it-test ta' l-embrijun u ta' sac-fry ġie
ppruvat l-aktar fuq ħut ta' l-ilma ħelu Danio rerio HamiltonBuchanan (Teleostei, Cyprinidae – magħruf aktar bħala zebrafish).
Għaldaqstant l-appendiċi 1 jagħti gwida aktar dettaljata ta' l-eżekuz
zjoni ta' dan it-test fuq din l-ispeċi. Dan ma jeskludix l-użu ta' speċi
oħra għal liema diġà hemm xi prova disponibbli (Tabella 1).

1.2.

DEFINIZZJONIJIET
Konċentrazzjoni minima b'effett sinjifikanti (LOEC): hija l-aktar
konċentrazzjoni baxxa ttestjata mis-sustanza tat-test fejn is-sustanza
ikollha effett sinifikattiv (f'p < 0,05) meta mqabbla mal-kontroll.
Madankollu, kull konċentrazzjoni 'l fuq mill-LOEC għandu jkollha
effett ta' ħsara daqs jew aktar minn dawk osservati fl-LOEC.

Konċentrazzjoni massima mingħajr effetti sinifikanti (NOEC): hija lprova ta' konċentrazzjoni eżatt taħt l-LOEC.
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1.3.

PRINĊIPJU TAT-TEST
L-istadji ta' l-embrijon u tas-sac-fry tal-ħut huma esposti għal
sensiela ta' konċentrazzjonijiet tas-sustanza għall-prova dissolta flilma. Il-protokoll jippermetti għażla bejn proċedura semi-statika
jew proċedura b'ċirkolazzjoni kontinwa. Din l-għażla tiddependi
fuq in-natura tas-sustanza li ser tiġi ittestjata. Dan it-test jibda billi
jitpoġġew bajd fertilizzat fil-kontenituri u jintemm eżatt qabel ma lmembrana li tagħlaq ġo fiha l-isfar tal-bajd ta' xi waħda mil-larva f'xi
kontenitur tkun assorbita kompletament jew qabel ma l-kontrolli
jibdew imutu tal-ġuħ. Effetti letali u sub-letali huma evalwati u
mqabbla mal-valuri relattivi għall-kontrolli bl-iskop li tiġi determi
nata l-konċentrazzjoni minima b'effetti sinifikanti. L-alternattiva hi li
jiġu analizzati billi jintuza mudell rigressiv sabiex tkun stmata ilkonċentrazzjoni li tista' tikkawża effett perċentwali (i.e. LC/ECx,
fejn x hija effett % definit).

1.4.

INFORMAZZJONI FUQ IS-SUSTANZA TAT-TEST
Ir-riżultati ta' test ta' tossiċità qawwija (ara metodu C.1) preferibil
ment ma' l-ispeċi magħżula għal dan it-test, għanhom ikunu dispo
nibbli. Ir-riżultati jistgħu jkunu utli biex tintgħażel sensiela ta'
konċentrazzjonijiet tat-test mill-istadji tal-bidu tal-ħajja. Is-solubilità
ta' l-ilma (inkluż is-solubilità fl-ilma tat-test) u l-pressa tal-fwar
għandhom ikunu magħrufa. Għandu jkun hemm metodu ta' min
jorbot fuqu disponibbli, għal kwantifikazzjoni tas-sustanza fis-soluz
zjonijiet tat-test, b'eżattezza magħrufa u rappurtata kif ukoll il-limitu
ta' rivelazzjoni.

L-informazzjoni utli fuq is-sustanza tat-test sabiex jiġu definiti ilkondizzjonijiet għall-eżekuzzjoni tat-test tinkludi il-formola struttu
rali, il-purità tas-sustanza, dawl stabbli, stabilità fil-kondizzjonijiet ta'
l-eżekuzzjoni tat-test, pKa, Pow u r-riżultati ta' test ta' bijodegradi
biltà immedjata (ara metodu C.4).

1.5.

VALIDITÀ TAT-TEST
Biex test ikun validu dawn il-kondizzjonijiet li ġejjin għandhom
japplikaw:

— is-sopravivenza komplessiva tal-bajd fertilizzat fil-kontrolli, u
fejn hu relevanti, fil-kontenituri ta' solvent biss, għandha tkun
aktar jew daqs il-limiti definiti fl-Annessi 2 u 3,

— matul it-test, il-konċentrazzjoni ta' l-ossiġnu dissolt għandha tkun
bejn 60 u 100 % tal-valur ta' l-arja saturata (ASV),

— it-temperatura ta' l-ilma m'għandhiex tvarja b'iktar minn ± 1,5 oC
bejn il-kompartamenti divesri jew bejn ġranet suċċessivi waqt ilħin tat-test u għandha tkun fil-limitu tas-sensiliet speċifikati ta'
temperaturi għall-ispeċi użati fit-test (Annessi 2 u 3).
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1.6.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST

1.6.1.

Il-Kompartamenti tat-test
Jista' jintuża kull tip ta' reċipjent tal-ħġieġ jew kimikament inerti. Iddimensjonijiet tar-reċipjenti għandhom ikunu kbar biżżejjed sabiex
ikunu konformi mar-rata ta' tagħbija (ara taqsima 1.7.1.2). Hu rakko
mandat li l-kompartamenti tat-test ikunu pożizzjonati kif ġie ġie filpost fejn ser isir it-test. Jekk fil-laboratorju jeżistu effetti sistematiċi
kontrollabbli permezz ta' separazzjoni bi blokki, preferibilment
għandu jintuża disinn sperimentali bi blokki ta' daqs irregolari fejn
kull trattament ikun preżenti f'kull blokka, monflok ma jintuża disinn
kompletament irregolari. Jekk jintuża il-metodu ta' għeluq, dan
għandu jittieħed in konsiderazzjoni fl-analiżi sussegwenti ta' data.
Il-kompartamenti tat-test għandhom ikunu imħarsa minn kwalunkwe
interferenza.

1.6.2.

Selezzjoni ta' speċi ta' ħut
Speċi ta' ħut rakkomandat huma mniżżla f'tabella 1A. Din ma tipper
mettix l-użu ta' speċi oħrajn (eżempji huma mogħtija f'tabella 1B),
iżda il-proċedura tat-test tista tkun adattata sabiex tipprovdi kondiz
zjonijiet adattati għat-test. F'dan il-każ, ir-raġuni li tiġġustifika lgħażla ta' l-ispeċi u l-metodu esperimentali għandhom ikunu magħ
rufa.

1.6.3.

Trobbija tal-ħut riptoduttiv
Dettalji fuq iż-żamma tal-ħut riproduttiv f'kondizjonijiet sodisfaċenti
jinstabu f'OECD TG 210 (1) u f'referenzi (2) (3) (4) (5) (6).

1.6.4.

Immaniġġjar ta' embrijoni u larva
Embrijoni u larva jistgħu ikunu esposti, fil-kontenitur ewlieni, f'kon
tenituri iżgħar bil-ġnub jew bit-truf miksija b'xibka sabiex jipper
mettu ċ-ċirkolazzjoni tas-sustanza tat-test madwar il-kontenitur.
Wieħed jista jasal għal ċirkolazzjoni non turbolenti f'dawn il-konte
nituri iżgħar billi jdendilhom ma' brazz b'tali mod li jkunu jistgħu
jiċċaqalqu 'l fuq u 'l isfel iżda xorta waħda l-organi jibqgħu
mgħarrqa; tista' tiġi użata wkoll sistema bis-sufun. Bajd iffertilizzat
ta' ħut salmonidu jista' jiġi sistemati fuq xkafef jew xbieki b'fetħiet
kbar biżżejjed li jippermettu il-bajd jgħaddu wara it-tfaqqis. Il-pipetti
tat-tip pasteur huma l-aktar adattati għat-tneħħija ta' l-embrijoni u tallarva fit-testijiet semistatiċi b'tiġdid kuljum ta' l-ilma (ara paragrafu
1.6.6).

Il-kontenituri, il-gradilji jew ix-xbieki li ntużaw biex iżommu l-bajd
ġol-kontenitur ewlieni tat-test, għandhom jitneħħew wara li jfaqqsu llarva (1), bl-eċċezzjoni li x-xbieki għandhom jitħallew sabiex
iwaqqfu l-ħut milli jaħarbu. Jekk ikun hemmm il-bżonn li jiġu
mċaqalqa il-larva, dawn m'għandhomx ikunu esposti għall-arja u
m'għandhomx jintużaw xbiek biex jiġu mħarrba ħut mill-kontenituri
tal-bajd (prekawzjoni bhal din tista ma tkunx neċessarja għal speċ
inqas delikat bħal per eżempju il-carp). Il-ħin tat-trasferiment ivarja
skond l-ispeċi u mhux dejjem ikun hemm bżonn ta' dan it-trasferi
ment. Għat-teknika semistatika jistgħu jintużaw buqari jew konteni
turi baxxi, u jekk ikun hemm bżonn dawn ikunu armati b'xibka bħala
paraventu kemm kemm 'il fuq mill-qigħ tal-buqar. Jekk il-volum ta'
dawn il-kontenituri huwa biżżejjed sabiex jaqbel mal-bżonn tat-tagħ
bija, (ara 1.7.1.2) ma jkunx hemm bżonn ta' trasferiment ta' embri
joni u larva.
(1) OECD, Paris, 1992, Test Guideline 210, “Fish, Early-life Stage Toxicity Test”.
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1.6.5.

Ilma
Kull ilma li jkun konformi mal-karatteristiċi kimiċi ta' ilma dilwit kif
imniżżel f'Appendiċi 4 u ġo liema ilma l-ispeċi użata fit-test turi
kapaċità ta' sopravivenza almenu daqs dik deskritta f'Appendiċi 2
u 3, huwa ilma tajjeb biex ikun użat fittest. L-ilma għandu jkun ta'
kwalità kostanti matul il-perjodu tat-tets. Il-pH għandha tjinżamm fillimitu ta' ± 0,5 unità pH. Sabiex jiġi żgurat li l-ilma dilwit ma jħallix
effetti mhux mixtieqa fuq ir-riżultat tat-test (per eżempju taħwid tassustanza), jew kuntrarjament jaffettwa il-ħut riproduttiv, għandhom
jittieħdu kampjuni biex jiġu analizzati regolarment. Qisien ta' metalli
tqal (per eżempju. Cu, Pb, Zn, Hg, Cd u Ni), anjoni u katjoni
maġġuri (eż. Ca, Mg, Na, K, Cl u SO4), pestiċidji (per eżempju
pestiċidji b'organofosforu totali u organoklorin totali), karbon total
ment organiku u solidi sopiżi għandhom ikunu magħmula kull tliet
xhur, meta ilma tat-taħlit ikollu kwalità relattivament kostanti. Jekk
il-kwalità ta' l-ilma tkun kostanti almenu għal sena, qatgħat deciżivi
jistgħu jkunu anqas frekwenti u l-intervalli jistgħu jkunu anqas frek
wenti (per eżempju kull sitt xhur).

1.6.6.

Soluzzjonijiet tat-test
Soluzzjonijet tat-test fuq il-konċentrazzjonijiet magħżula, huma
preparati b'taħlit ta' soluzzjoni ewlenija.

Din is-soluzzjoni għall-ħażna għandha tkun preparata preferibilment
billi is-sustanza tat-test titħallat u titħawwad ma' l-ilma b'mezzi
mekkaniċi (per eżempju tqanqil u ultrasonikazzjoni). Sabiex tiġi
milħuqa soluzzjoni konċentrata ewlenija, jistgħu jintużaw kolonni
saturati (kolonni solubili). Sa fejn hu possibbli għandu jiġi evitat lużu ta' solvents jew dipersants (aġenti solubilizzanti); madankollu,
ċertu komposizzjonijiet jistgħu jiġu bżonnjużi f'ċerti każi sabiex tiġi
prodotta soluzzjoni konċentrata xierqa. Eżempji ta' solvents adattati
huma aċetun, ethanol, metanol, dimethylformamide u triethylene
glycol. Eżempji ta' dispersants adattati huma Cremophor RH40,
Tween 80, methylcellulose 0,01 % and HCO-40. Meta jintużaw
aġenti li jkollhom bijo-degradibbiltà mgħaġġla (per eżempju: aċetun)
jew li jevaporaw malajr, wieħed irid juża kawtela peress li dawn
jistgħu jikkawżaw problemi fil-kreazzjoni ta' batterja f'testijiet b'ċir
kolazzjoni kontinwa. Meta jkun użat aġent solubbli, dan m'għandux
iħalli l-ebda effett sinifikanti fuq is-sopravivenza u l-anqas xi effett
negattiv fuq l-istadji inizjali ta' ħajja kif juri il-kontroll li jkun solvent
biss. Madankollu, għandu jsir kull sforz biex jiġi evitat l-użu ta'
materjal bħal dan.

Għat-teknika semi-statika jistgħu jintużaw żewġ proċeduri ta' tiġdid
differenti; jew (i) li jiġu preparati soluzzjonijiet ġodda f'kontenituri
nodfa u il-bajd ħaj u il-larva jiġu trasferiti delikatament fil-konteni
turi ġodda li jkollhom fihom volum żgħir mis-soluzzjoni il-qadima,
kif ukoll jiġi evitat li jiġu esposti għall-arja, jew (ii) l-oganiżmi tattest jinżammu fil-kontenituri filwaqt li proporzjon (almenu tliet
kwarti) mill-ilma tat-test jinbidel. Il-frekwenza ta' tiġdid ta' dan ilmezz ikun jiddependi fuq l-istabilità tas-sustanza ittestejata, iżda
tiġdid kuljum ta' l-ilma huwa rakkomandat. Jekk minn testijiet preli
minari ta' stabilità (ara sezzjoni 1.4) jirriżulta li l-konċentrazzjoni tassustanza ittestjata m'hijiex stabbli (jiġifieri barra mill-parametri 80120 %, tal-konċentrazzjoni nominali jew inqas minn 80 % ta' talkonċentrazzjoni imkejla inizjalment) waqt il-perjodu ta' tiġdid,
jeħtieġ li jittieħed in-konsiderazzjoni l-użu ta' test b'ċirkolazzjoni
kontinwa. Fi kwalunkwé każ jeħtieġ li jiġi evitat kull li jiġu stressjati
il-larvae waqt li l-ilma jkun qed jiġġedded.
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Testijiet b'ċirkolazzjoni kontinwa jirrikjedu sistema li kontinwament
tiddispensa u tħallat is-soluzzjoni inizjali (per eżempju metering
pump, proportional diluter, saturator system) biex ikunu jistgħu
jipprovdi serje ta' konċentrazzjonijiet fil-kompartamenti tat-test. T
Ir-rati ta' ċirkolazzjoni tas-soluzzjonijiet ewlenin u ta'l-ilma għattaħlit m'għandhomx ivarjaw b'iktar minn 10 % matul it-test. Rata
ta' ċirkolazzjoni ekwivalenti almenu għall-volum ta' ħames kompar
tamenti tat-test għal 24 siegħa hija adattata (2).

1.7.

PROĊEDURA
Fil-letteratura wieħed isib infornazzjoni utli fuq il-prestazzjoni ta'
testijiet fuq l-embrijuni tal-ħut kif ukoll fuq it-testijiet ta' tossiċità
ta' sac-fry, b'xi eżempji jinstabu wkoll fil-biblijografija inkluża ma'
dan it-test (7) (8) (9).

1.7.1.

Kondizzjonijiet ta' l-espożizzjoni

1.7.1.1.

Tul ta' Żmien
Dan it-test għandu jibda preferibilment fi żmien 30 minuta wara li
jkunu ġew iffertilizzati l-bajd. L-embrijoni għandhom jiġu mgħarrqa
fis-soluzjoni tal-prova qabel jew eżatt wara li jkun beda l-istadju talqsim tal-blastodisc, imma dejjem qabel ma jkun beda l-istadju talgastrula. It-test ma jistax jinbeda immedjatament wara l-fertlizzaz
zjoni jekk il-bajd ikun ġej mingħand sorsi kummerċjali. Billi kull
dewmien jista jinfluwenza serjament is-sensittività tat-test, it-test
għandu jibda fi żmien tmien sigħat wara il-fertilizzazzjoni. Billi illarva ma jingħatawx ikel waqt il-perjodu ta' espożizzjoni, it-test
għandu jintemm eżatt qabel ma tkun inxtorbot il-membrana li
tagħlaq ġo fiha l-isfar tal-bajd fi kwalunkwe mill-kompartamenti li
qed isiru t-testijiet fihom jew qabel ma jkunu jew imutu minħabba
nuqqas ta' ikel. Id-dewmien jiddependi fuq l-ispeċi li qed tkun użata.
F'l-Appendiċi 2 u 3 wieħed isib xi rakkomandazzjonijiet f'dan irrigward.

1.7.1.2.

Tagħbija
In-numru ta' bajd fertilizzat għandu jkun biżżejjed sabiex jissodisfaw
it-talbiet ta' l-istatistika. Dawn għandhom ikunu distribwiti kif ġie ġie
fost it-trattamenti, u ghal kull konċentrazzjoni għandhom jintużaw
almenu 30 bajda fertilizzata imqassmin indaqs, (jew almenu ndaqs
kemm jista' jkun billi jista' jkun diffiċli li jkollok gruppi ndaqs meta
tkun qed tuża ċertu speċi) bejn almenu tliet kompartamenti replika.
Ir-rata ta' tagħbija (bijomassa skond il-volum tas-soluzzjoni ittestjata)
għandha tkun baxxa biżżejjed b'tali mod li tippermetti li tinżamm
konċentrazzjoni ta' ossiġnu dissolt ta' almenu 60 % ASV mingħajr
arjazzjoni. Huwa rakkomandat li għal testijiet b'ċirkolazzjoni
kontinwa, ir-rata ta' tagħbija ma taqbiżx 0,5 g/l għal 24 siegħa u
ma taqbiżx 5 g/l ta' soluzzjoni fi kwalunkwé ħin (2).

1.7.1.3.

Dawl u temperatura
It-temperatura tal-fotoperjodu u ta' l-ilma għandha tkun waħda xierqa
għall-ispeċi li qed ikunu ttestjati (Appendiċi 2 u 3). Biex tkun ikkon
trollata it-temperatura ikun opportun li jintuża reċipjent tat-test
miżjud.
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1.7.2.

Konċentrazzjonijiet tat-test
Normalment huma rikjesti ħames konċentrazzjonijiet tat-test li
għandhom fattur ta' differenza kostanti u li ma jaqbiżx it-3,2. Flgħażla tas-sensiela ta' konċentrazzjonijiet tat-test wieħed għandu
jieħu in-konsiderazzjoni il-kurva li tirrelata l-LC50 mal-perjodu ta'
espożizzjoni fl-istudju ta' tossiċità qawwija. F'xi ċirkostanzi, bħal per
eżempju f'testijiet tal-limitu, ikun aktar adattat li jintużaw inqas minn
ħames konċentrazzjonijiet kif ukoll l-intervall ta' konċentrazzjonijiet
ikun aktar ristrett. Trid tingħata spjegazzjoni jekk jintużaw anqas
minn ħames konċentrazzjonijiet. Konċentrazzjonijiet b'sustanza
għola minn LC50 f'69 siegħa jew 100mg/1, bl-ebda differneza ghal
liema hija l-aktar baxxa, m'għandhomx għalfejn jiġu ttestjati. Issustanzi m'għandhomx ikunu ittestjati fl-ilma tat-test 'il fuq millimitu ta' solubilità tagħhom.

Meta aġent solubilizzanti ikun użat biex jgħin fil-preparazzjoni tassoluzzjonijiet għat-test (ara sezzjoni 1.6.6), il-koċentrazzjoni finali
fir-reċipjenti tat-test m'għandhomx ikunu aktar minn 0,1 ml/l u
għandu jkun l-istess fir-reċipjenti kollha.

1.7.3.

Kontrolli
Aparti il-konċentrazzjonijiet tas-sustanza ittestjata, irid jiġi ippreparat
ukoll kontroll bl-ilma għat-taħlit (ripetuta skond il-bżonn) u event
walment kontroll ukoll bl-ilma li fih l-aġent solubilizzanti (ripetut
skond il-bżonn).

1.7.4.

Frekwenza tad-determinazzjonijiet u qisien analitiċi
Waqt it-test, il-konċentrazzjonijiet tas-sustanza huma determinati f'in
tervalli regolari.

Huwa rakkomandat li f'testijiet semi-statiċi, il-konċentrazzjoni tattest, li mistennija tibqa' fl-iskala ta' ± 20 % tal-valur nominali, (i.e.
bejn 80-120 %; ara sezzjoni 1.4 u 1.6.6), l-għola u l-inqas konċen
trazzjonijiet tat-test, ikunu analizzati meta jkunu għadhom kif ġew
preparati u immedjatament qabel it-tibdil ta' l-ilma almenu tliet
darbiet imqassmin tul il-perjodu tat-test (i.e. l-analiżi għandhom
jiġu effettwati fuq kampjun ta' l-istess soluzzjoni li tkun għadha
kemm ġiet ippreparata u wara fil-mument li ser tkun ħa tinbidel).

Huwa neċessarju li fil-każi ta' testijiet fejn il-konċentrazzjoni tassustanza li qed tiġi ittestjata m'hix mistennija li tibqa fil-limitu ta'
± 20 % tal-valur nominali (fuq il-bażi ta' data fuq l-iatbilità tassustanza) jiġu analizzati il-konċentrazzjonijiet kollha tat-test, eżatt
meta jkunu għadhom kif ġew preparati u kif ikunu qed jinbidlu,
iżda tinżamm l-istess skema (i.e. fi tliet okkażjonijiet imqassma
mat-test kollu). Id-determinazzjoni tas-sustanza ittestjata qabel ittiġdid tas-soluzzjoni, għandha ssir fuq replika tar-reċipjent għal
kull konċentrazzjoni tat-test. L-intervalli ta' bejn id-determinazzjoni
jiet ma jridux ikunu aktar minn sebat ijiem. Huwa rakkomandat li irriżultati ikunu ibbażati fuq konċentrazzjonijiet imkejla. Madankollu,
jekk ikun hemm evidenza li turi li l-konċentrazzjoni tas-sustanza
ittestjata fis-soluzzjoni hi fil-limitu ta' ± 20 % tal-konċentrazzjoni
nominali jew tal-konċentrazzjoni mkejla inizjalment matul it-test,
allura ir-riżultati jistgħu ikunu bażati fuq valuri nominali jew fuq
valuri imkejla inizjalment.

Għal testijiet b'ċirkolazzjoni kontinwa, l-użu ta' reġim ta' kampjuni
simili għal dak deskritt għal testijiet semistatiċi hu adattat (iżda f'dan
il-każ, il-qisien ta' soluzzjonijiet antiki ma japplikawx). Madankollu,
jekk it-test idum aktar minn sebat ijiem, huwa rakkomandat li
jiżdiedu l-okkażjonijiet meta jittieħdu kampjuni (eż. tliet settijiet ta'
qisien) biex tkun żgurata l-istabilità tal-konċentrazzjonijiet ittestjati.
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Jista' jagħti l-każ li il-kampjuni jkollhom bżonn li jiġu separati jew
iffiltrati (Eż. billi jintużaw pori ta' daqs 0,45 im). Madankollu, billi la
s-separazzjoni u l-anqas il-filtrazzjoni ma jidher li dejjem jisseparaw
il-frazzjoni non bijodisponibbli tat-test minn dik bijodisponibbli, ilkampjuni jistgħu ma jiġux suġġetti għal dawk it-trattamenti.

Waqt it-test, l-ossiġnu dissolt, il-pH u it-temperatura, għandhom jiġu
mkejla f'kull reċipjent tat-test. L-ebusija kif ukoll is-salinità (jekk
relevanti) totali, għandhom jitkejlu fil-kontrolli u f'reċipjent wieħed
li jkollu l-ogħla konċentrazzjoni. L-ossiġnu u is-salinità (jekk rele
vanti), għandhom jitkejlu minimament tliet darbiet (fil-bidu, fin-nofs
u fl-aħħar tat-test). Huwa rakkomandat, li f'testijiet semi-statiċi, lossiġnu dissolt jiġi mkejjel aktar spiss, preferibiliment qabel u
wara kull tiġdid ta' l-ilma, jew almenu darba fil-ġimgħa. Il-pH, f'tes
tijiet semi-statiċi, għandha tiġi mkejla fil-bidu u fl-aħħar ta' kull
tiġdid ta' l-ilma u ta' l-inqas darba fil-ġimgħa fil-każ ta' testijiet
b'ċirkolazzjoni kontinwa. L-ebusija għandha tkun imkejla darba f'kull
test. It-temperatura għandha titkejjel kuljum u preferibilment
għandha tkun osservata kontinwament almenu f'kompartament
wieħed tat-test.

1.7.5.

Osservazzjonijiet

1.7.5.1.

Stadju ta' żvilupp embrijoniku
L-istadju embrijoniku (i.e. embriju fl-ewwel stadju ta' żvilupp) filbidu ta' l-espożizzjoni tas-sustanza ittestjata, għandu jkun verifikat
kemm jista' jkun bi preċiżjoni. Dan jista' jsir billi jintuża kampjun
rappreżentattiv tal-bajd li jkun preżervat u separat kif jixraq. Għal
deskrizzjoni u xbiehat ta' l-istadji embrijoniċi wieħed jista' jirreferi
għall-letteratura (2) (5) (10) (11).

1.7.5.2.

Tfaqqis u sopravvivenza.
Ta' l-inqas darba kuljum, għandhom isiru oservazzjonijiet, kif ukoll
jiġu dokumentati ċ-ċifri tat-tfaqqis u tas-sopravivenza. Jista' jagħti lkaż li jkunu jridu jsiru osservazzjonijiet aktar frekwenti fil-bidu tattest (eż. kull 30 minuta matul l-ewwel tliet sigħat) billi f'ċerti każi
dawn jista' jkollom aktar relevanza milli n-numru ta' mwiet biss (eż.
meta hemm effetti tossiċi qawwijin). Embirijoni u larva mejta
għandhom jitneħħew hekk kif jiġu innutati billi dawn jitħassru
malajr. Wieħed għandu joqgħod ferm attent meta jkunu qed
jitneħħew individwi mejta li ma jitlaqqgħux jew issir xi ħsara lillbajd/larva ta' ħdejhom billi dawn huma delikati ħafna. Ir-raġunijiet
tal-mewt ivarjaw skond f'liema stadju ta' ħajja jkunu:

— għal bajd: partikolarment fl-istadji tal-bidu, nuqqas notevoli ta'
trasluċidità u bidla fil-kulur, kawża ta' koagulazzjoni li twassal
għal dehra bajda mċajpra,

— għal embrijoni: nuqqas ta' ċaqliq tal-ġisem u/jew nuqqas ta' taħbit
tal-qalb u/jew tidnis imċajpar tal-kulur fi speċi li l-embrijoni
tagħhom huma normalment trasparenti,

— għal larva: immobilità u/jew nuqqas ta' movement respiratorju
u/jew nuqqas ta' taħbit tal-qalb u/jew is-sistema ta' nervituri
ċentrali ssir ta' kulur abjad imċajpar u/jew nuqqas ta' reazzjoni
fl-istimolu mekkaniku.
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1.7.5.3.

Aspett anormali
In-numru ta' larva li juru anormalitajiet fil-forom tal-ġisem u/jew
pigmentazzjoni, u l-istadju ta' assorbiment tal-membrana li tagħlaq
ġo fiha l-isfar ta' bajda, għandhom ikunu dokumentati f'inetrvalli
adekwati skond it-tul tat-test kif ukoll in-natura ta' l-anormalità desk
ritta. Ta' min jinnota li embrijoni u larva anormali huma fenomenu
naturali u fil-kontroll(i) ta' xi speċi jsitgħu jlaħħqu ħafna punti
perċentwali. Annimali anormali għandhom jitneħħew mir-reċipjenti
tat-test, meta jmutu biss.

1.7.5.4.

Imġieba anormali
Anormalitajiet, bħal per eżempju teħid tan-nifs mgħaġġel ħafna,
għawm mhux koordinat, u inattività atipiku għandhom jiġu doku
mentati f'intervalli adekwati skond it-tul tat-test. Dwan l-effetti, għal
kemm diffiċli biex jiġu kwanitifikati, meta jkun osservati, jistgħu
jgħinu fl-interpretazzjoni ta' l-informazzjoni fuq l-imwiet, jiġifieri,
jipprovdu informazzjoni fuq il-mod ta' azzjoni tossika tas-sustanza.

1.7.5.5.

Tul
Fi tmiem it-test, huwa rakkomandat li jitkejlu it-tulijiet ta' kull indi
vidwu u jistgħu jintużaw qisien standard, mifrudin jew tat-tul totali.
Madankollu, jekk il-ġewnaħ tad-denb titħassar jew titħaffer,
għandhom jintużaw qisien standard. Ġeneralment, f'testijiet immex
xija tajjeb, il-koeffiċjent tal-varjazzjoni fit-tul fost ir-repliki filkontrolli għandu jkun ≤ 20 %.

1.7.5.6.

Piż
Fl-aħħar tat-test, jistgħu jitkejlu il-piżijiet individwali; il-piżijiet xotti
(24 siegħa f60 oC) huma preferuti minn dawk umdużi (wara li jkunu
ġew ixxuttati). Ġeneralment, ftestijiet immexxija tajjeb, il-ko-effiċjent
tal-varjazzjoni fil-piż fost ir-repliki fil-kontrolli għandu jkun ≤ 20 %.

Dawn l-osservazzjonijiet iwasslu sabiex l-informazzjoni mogħtija
hawn tkun għad-dispożizzjoni ta' statistika analitika:

— mwiet kumulattiv,

— numru ta' larva b'saħħita fl-aħħar tat-test,

— ħin biex jibda u jispiċċa it-tfaqqis (i.e. 90 % ta' tfaqqis firrepliki),

— numru ta' larva li jfaqqsu kuljum,

— tul (u qies) ta' annimali li baqgħu ħajjin fi tmiem it-test,

— numru ta' larva li huma deformati jew b'apparenza anormali,

— numru ta' larva li qed juru imġieba anormali.
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2.

DATA U RAPPURTAĠĠ

2.1.

TRATTAMENT TAR-RIŻULTATI
Huwa rakkomandat li l-istatistiku jkun involut kemm fid-disinn kif
ukoll fl-analiżi tat-test billi il-metodu jħalli lok għal varjazzjoni
konsiderevoli fl-esperiment fid-disinn, per eżempju fin-numru ta'
kompartamenti tat-test, fin-numru ta' konċentrazzjonijiet tat-test, innumru ta' bajd fertilizzat li ser jibda bih u fil-parametri mkejla. Fiddawl ta' dawn l-alternativi fid-disinn tat-test, gwisda speċifika fuq ilproċeduri statistiċ i m'humiex mogħtija hawn.

Jekk ser jiġu kalkolati l-LOEC/NOEC allura jkun hemm bżonn li lvarjazzjonijiet jiġu analizzati f'kull sett ta' repliki billi tintuża l-analiżi
tal-varjazzjoni (ANOVA) jew proċeduri ta' tabelli kontinġenti. Ilmetodu ta' Dunnett jista' jkun utli (12) (13) sabiex isir tqabbil bejn
ir-riżultati f'konċentrazzjonijiet individwali u r-riżultati fil-kontrolli.
Huma wkoll disponibbli eżempji oħra utli (14) (15). Id-daqs ta' leffett li jiġi identifikat meta jintuża l-metodu u proċeduri oħra, (i.e.
il-qawwa tat-test) għandu jkun kalkolat u dokumentat. Għandu jkun
innutat li mhux kull osservazzjoni mniżżla f'taqsima 1.7.5.6 hija
adattata għal analiżi ta' statsitika bil-metodu ANOVA. Per eżempju,
mwiet kumulattiv u n-numru ta' larva b'saħħitha fit-tmiem tat-test,
jistgħu jiġu analizzati b'metodi ta' probit.

Jekk se jkunu kalkolati LC/ECxs, iridu jkunu mdaħħla fid-data
kurva(i) adattata(i) bħall-kurva loġistika, billi jintuża metodu statis
tiku bħal kaxxi minimi jew kaxxi minimi li mhux linejari. Il-kurva(i)
għandha(hom) tkun(u) mqieghda f'parametri sabiex l-LC/ECx interes
sata u l-iżball standard tagħha jista' jkun kalkolat direttament. Dan
iħaffef ħafn aktar il-kalkoli tal-limiti ta' kunfidenza madwar lLC/ECx. Sakemm ma jkunx hemm motivi sabiex jiġu preferiti livelli
affidabbli differenti, għandha tiġi kwotata 95 % ta' kunfidenza
b'żewġ livelli. Preferibilmet, il-proċedura ta' adattament għandha
tipprovdi mezz biex jiġi valutat is-sinifikat tan-nuqqas ta' addatta
ment. Jistgħu jintużaw metodi grafiċi għal kurvi xierqa. Analiżi
rigressiva hi adattata għall-osservazzjonijiet kollha mniżżla f'taqsima
1.7.5.6.

2.2.

INTERPRETAZZJONI TAR-RIŻULTATI
Ir-riżultati għandhom ikunu trattati b'kawtela fil-każijiet ta' meta fissoluzzjonijiet tat-test jitkejlu konċentrazzjonijiet ta' sustanzi tossiċi
fil-limitu ta' osservazzjoni tal-metodu analitiku. L-interpretazzjoni
tar-riżultati ta' koċentrazzjonijiet 'il fuq mil-livell ta' solubilità tassustanza, għandha ssir b'kawtela wkoll.

2.3.

RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi din l-informazzjoni:

2.3.1.

Sustanza tat-test:
— in-natura fiżika u l-karatteristiċi fiżiċi relevant ital-kimika,

— fejn relevanti, l-identifikazzjoni kimika tad-data, inklużi l-purità
u l- metodu analitiku għall-kwantifikazzjoni tas-sustanza ttestjata.
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2.3.2.

Speċi ittestjati:
— l-isem xjentifiku, il-purità, in-numru ta' ħut riproduttiv (jiġifieri
kemm intużaw speċi femminili biex ġew prodotti in-numru ta'
bajd fertilizzat li ġie użat fit-test), minn fejn oriġinaw u l-metodu
ta' kollezzjoni tal-bajd fertilizzat u manipulazzjoni suċċessiva.

2.3.3.

Kondizzjonijiet tat-test:
— proċedura użata fit-test (eż. semistatika jew b'ċirkolazzjoni
kontinwa, perjodu ta' ħin mill-fertilizzazzjoni sal-bidu tat-test,
manipulazzjoni, eċċ),
— fotoperjodu(i),
— disinn tat-test (eż. numru ta' kompartamenti tat-test u repliki
tagħhom, numru ta' embrijoni replikati),
— metodu ta' preparazzjoni ta' soluzzjonijiet ta' ħażna u l-frekwenza
ta' tiġdid (l-aġent solubilizzanti u l-konċentrazzjonijiet tiegħu
għandhom jingħataw meta jiġu użati),
— il-konċentrazzjonijiet nominali tat-test, il-valuri mkejla kif ukoll
il-medja u d-devjazzjonijiet standard tagħhom fir-reċipjenti tattest u l-metodu ta' kif dawn jintlaħqu u jekk is-sustanza ttestjata
tinħallx fl-ilma b'konċentrazzjonijiet inqas minn dawk ittsetjati,
għandhom jiġu provduti sabiex il-qisien jirreferu għall-konċen
trazzjonijiet tas-sustanza ttestjata fis-soluzzjoni,
— karatteristiċi ta' l-ilma mħallat: p pH, solidità, temperatura,
konċentrazzjoni ta' ossiġnu dissolt, livelli ta' klorin residwu
(jekk ġie mkejjel) karbon organiku totali, suspended solids, sali
nità tal-mezz ittestjat (jekk ġie mkejjel) u kwalunkwe qies ieħor,
— kwalità ta' l-ilma fil-reċipjenti tat-test: pH, solidità, temperatura u
konċentrazzjoni ta' ossiġnu maħlul.

2.3.4.

Riżultati:
— riżultati minn studji preliminary fuq l-istabilità tas-sustanza ittest
jata,
— xiehda li l-kontrolli jikkorrispondu ma' l-istandard ta' sopravi
venza aċċettabbli ta' l-ispeċi ittestjati (Appendiċi 2 u 3),
— data fuq mortalità/sopravivenza fl-istadju ta' embrijun u larva kif
ukoll mortalità u sopravivenza komplessiva,
— ġranet biex ifaqqsu u kwantità
— ġranet biex ifaqqsu u kemm faqqsu – data għal tul (u piż),
— incidenza u deskrizzjoni ta' anormalitajiet morfoloġiċi, jekk
jeżistu,
— incidenza u deskrizzjoni ta' effetti ta' mġieba, jekk jeżistu,
— analiżi statistika u trattament tad-data,
— għal testijiet li użaw l-ANOVA, l-inqas konċentrazzjoni b'effetti
sinjifikanti (LOEC) F'P=0,05 f' konċentrazzjoni massima
mingħajr effetti sinjifikattivi (NOEC) għal kull risposta analiz
zata, inkluż deskrizzjoni tal-proċeduri statistiċi utilizzati u indi
kazzjoni ta' l-entità ta' l-effett li seta' ġie individwat,
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— għal testijiet li użaw it-teknika rigressiva, l-LC/ECx u intervalli
ta' kunfidenza u deskrizzjoni grafika tal-mudell użat għall-kalko
lazzjoni tiegħu,
— spjegazzjoni għal kull devjazzjoni minn dan il-metodu ta'
ittestjar.
3.
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Tabella 1A
Speċi ta' ħut rakkomandat għat-test

Ilma Ħelu

Oncorhynchus mykiss
Rainbow trout (9)(16)
Danio rerio
Zebrafish (7)(17)(18)
Cyprinus caprio
Karpjun komuni (8)(19)
Oryzias latipes
Japanese ricefish/Medaka (20)(21)
Pimephales promelas
Fathead minnow (8)(22)
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Tabella 1B
Eżempji ta' speċi oħra dokumentati tajjeb li ġew użati
Ilma Ħelu

Ilma Mielaħ

Carassius auratus
Goldfish (8)

Menidia peninsulae
Tidewater silverside (23)(24)(25)

Lepomis macrochirus
Bluegill (8)

Clupea harengus
Herring (24)(25)
Gadus morhua
Merluzz (24)(25)
Cyprinodon variegatus
Sheepshead minnow (23)(24)(25)
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ANNESS 1
GWIDA FUQ IL-PRESTAZZJONI TA' TEST TA' TOSSIĊITÀ FUQ
EMBRIJONI U SAC-FRY TA' ZEBRAFISH (BRACHYDANIO RERIO)
DAĦLA
Iż-zebrafish toriġina mill-kosta ta' Coromandel fl-Indja fejn tgħix fi xmajjar
b'kurrent mgħaġġel ta' ilma. Hija ħuta komuni ta' l-akwarju li tappartjeni għallfamilja tal-carp, u informazzjoni dwar il-proċeduri għal ħarsien u l-kultura tagħha
tista' tinstab f'kotba standard dwar ħut tropikali. Il-bijoloġija u l-użu tagħha għal
riċerka ta' sajd kienu riveduti minn Laale (1).

Il-ħuta rari tkun itwal minn 45 mm. Il-ġisem hu ta' forma ċilindrika b' 7-9 strixxi
orizzontali ta' lewn blu skur arġentat. Dawn l-istrixxi jkopru l-ġwienaħ tal-ġenb u
ta' wara. Id-dahar huwa ta' lewn aħdar kulur iż-żebbuġa. L-irġiel huma rqaq minnisa. In-nisa ileqqu aktar u żaqqhom hi aktar mitluqa partikolarment qabel ma
jbidu.

Il-ħut adult hu kapaċi jittollera varjazzjonijiet kbar fit-temperatura, pH u ebusija.
Madankollu, għandhom ikunu provduti kondizzjonijiet ottimali biex ikun hemm
ħut f'saħħtu li jipproduċi bajd ta' kwalità.

Waqt li l-mara tkun qed tbid, ir-raġel jiġri warajha u jtiha bir-ras, u l-bajd ikun
fertilizzat hekk kif ikun ħiereġ. Il-bajd, li hu trasparenti u ma jwaħħalx, jaqgħu
fil-qigħ fejn jistgħu jiġu mittiekla mill-ġenituri stess. Il-proċess ta' meta l-ħuta
tbejjed jiġi influwenzat mid-dawl. Jekk id-dawl ta' filgħodu jkun adattat, il-ħut
ġeneralment ibejjed fis-sigħat bikrin ta' wara s-sebħ.

Ta' kull ġimgħa, mara tista' tipproduċi lottijiet ta' diversi mijiet ta' bajd.

KONDIZZJONIJIET TA' ĦUT RIPRODUTTIV, RIPRODUZZJONI U STADJI
TAL-BIDU TAL-ĦAJJA
Agħżel numru adegwat ta' ħut f'saħħtu u żommhom f'ilma adattat (eż. Appendiċi
4) almenu għal ġimgħatejn qabel it-tqegħid ta' bajd proġettat. Il-grupp ta' ħut
għandu jitħalla jirriproduċi ta' l-anqas darba qabel ma jipproduċu il-lott ta' bajd
użat fit-test. Id-densità ta' ħut f'dan il-perjodu ma jridx ikun aktar minn gramma
ta' ħut għal kull litru. Tibdil regolari ta' l-ilma jew l-użu ta' sistemi ta' purifikaz
zjoni jippermettu li din id-densità tkun ogħla. It-temperatura fit-tankijiet li qed
jinżammu fihom għandha tinżamm sa 25 ± 2 oC. Il-ħut għandu jkollu dieta
varjata, li tista' tikkonsisti minn per eżempju ikel kummerċjali niexef, Arthemia
mfaqqsa friska, chironomids, Daphnia, dud abjad (Enchytraeids).

Żewġ proċeduri li fil-prattika wasslu għal-lott suffiċjenti ta' bajd f'saħħtu u ferti
liizzat sabiex ikun kondott test huma spjegati hawn taħt:

Tmien nisa u 16-il raġel huma mitfugħa f'tank l-i fih 50 litru ta' ilma għattaħlit, protett minn dawl dirett u mitluqa kemm jista jkun mingħajr ma jiġu
disturbati għal almenu 48 siegħa. Tilar biex fih isir it-tqegħid ta' bajd huwa
mqiegħed fil-qigħ ta' l-akwarju wara nofsinhar fil-ġurnata ta' qabel jibda ttest. Dan it-tilar jikkonsisti fi gwarniċ (ħġieġ plexi jekk materjal adattat
ieħor), għoli 5-7 ċm u b'xibka ħarxa ta' 2-5 mm mwaħħla ma' fuq u xibka
fina ta' 10-30 μm mal-qiegħ. Max-xibka l-ħarxa nsibu diversi “siġar tattqegħid ta' bajd”, magħmulin minn ħabel tan-najlon maħlul. Wara li l-ħut
ikunu tħallew fid-dlam għal 12-il siegħa, jinxtegħel dawl baxx biex jingħata
bidu għat-tqegħid ta' bajd. 2-4 sigħat wara it-tqegħid ta' bajd, it-tilar li fih
ibidu jitneħħa u jinġabru l-bajd. Dan it-tilar iċaħħad il-ħut milli jieklu l-bajd u
jiffaċilita wkoll il-ġbir tal-bajd. Il-grupp ta' ħut għandhom ikunu biedu ta' linqas darba qabel it-tqegħid ta' bajd li jintuża fit-test.
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5-10 ħutiet maskili u femminili huma mqiegħda individwalment ta' l-inqas
ġimgħatejn qabel it-tqegħid ta' bajd. Wara 5-10 ijiem, iż-żaqq tan-nisa tkun
tidher mitluqa u il-papillae ġenitali tagħhom ikunu viżibbli. Ħut maskili
m'għandhomx papillae. It-tqegħid ta' bajd isir f'tankijiet apposta armati
b'xibka falza fil-qiegħ (kif deskritt hawn fuq). It-tank hu mimli b'ilma għattaħlit, sabiex il-fond ta' l-ilma ‘il fuq mix-xibka jkun ta' 5-10 ċm. Mara waħda
u żewġt irġiel huma mqiegħda fit-tank ġurnata qabel it-tqegħid pjanat. Ittemperatura ta' l-ilma tiżdied gradwalment bi grad wieħed għola mit-tempe
ratura akklimatizzanti. Id-dawl jintefa u possibilment it-tank jitħalla mingħajr
ma jkun disturbat kemm jista' jkun. Filgħodu jinxtegħel dawl baxx sabiex
jinbed it-tqegħid ta' bajd. Sa 2-4 sigħat wara il-ħut jitneħħa u l-bajd jinġabar.
Jekk ikun hemm bżonn ta' lottijiet ikbar ta' bajd minn dak l-ammont li tista'
tipproduċi mara waħda, allura jistgħu jiġu preparati numru suffiċjenti ta'
tankijiet għat-tqegħid ta' bajd fl-istess ħin. Meta is-suċċess tar-riproduzzjoni
ta' nisa individwali qabel it-test (daqs tal-lott u l-kwalità)jiġi dokumentat,
dawk in-nisa bl-għola rata ta' suċċess riproduttiv, jistgħu ikunu magħżula
għar-riproduzzjoni.

Il-bajd għandhom ikunu trasferiti għal ġor-reċipjenti tat-test permezz ta' tubi talħġieġ (id-dijametru minn ġewwa m'għandux ikun inqas minn 4mm) fornuti bi
flexible suction bulb. L-ammont ta' ilma li fih jitpoġġew il-bajd biex jiġu trasfe
riti għandu jkun minimu kemm jista' jkun. Il-bajd huma itqal mill-ilma u jistgħu
joħorġu minn ġot-tubi. Għandha tingħata attenzjoni sabiex jiġi evitat li l-bajd (u
l-larva) jiġu f'kuntatt ma' l-arja. Għandu jsir eżami mikroskopiku tal-kampjun(i)
tal-lott(ijiet) sabiex jiġi żgurat li m'hemm l-ebda irregolarità fl-ewwel stadji ta' liżvilupp. Diżinfezzjoni tal-bajd mhux permess.

Ir-rata ta' mwiet fost il-bajd tkun l-ogħla fl-ewwel 24 siegħa wara l-fertilizzaz
zjoni. Mortalità ta' 5-40 % hi normali f'dan il-perjodu. Il-bajd jiddeġenera bħala
riżultat ta' falliment fil-fertilizzazzjoni jew fl-iżvilupp. Il-kwalità tal-lott jidde
pendi fuq il-ħut nisa billi certu nisa jipproduċu bajd ta' kwalità tajba filwaqt li
oħrajn qatt ma jipproduċu bajd ta' kwalità. Anke ir-rata ta' żvilupp u r-rata ta'
tfaqqis tvarja minn lott għall-ieħor. Il-bajd fertilizzat b'suċċess u l-membrana li
tagħlaq ġo fiha l-isfar tal-bajd jgħixu sew, normalment ‘il fuq minn 90 %. F'25
o
C il-bajd ifaqqas 3-5 ijiem wara l-fertilizzazzjoni u l-membrana li tagħlaq ġo
fiha l-isfar tal-bajd tkun assorbita bejn wieħed u ieħor 13-il ġurnata wara lfertilizzazzjoni.

L-iżvilupp embrijoniku kien definit tajjeb minn Hisaoka u Battle (2). Minħabba
it-trasparenza tal-bajd u tal-larva wara it-tfaqqis, jista' jiġri li l-iżvilupp tal-ħut
ikun segwit minn preżenza ta' malformazzjonijiet. Bejn wieħed u ieħor erba'
sigħat wara it-tqegħid ta' bajd, il-bajd mhux fertilizzat ikun jingħaraf minn dak
fertilizzat (3). Għal dan l-eżami, il-bajd u l-larva jitpoġġew f'kompartamenti
b'volum baxx u studjati taħt mikroskopju.

Il-kondizzjonijiet tat-test, li japplikaw għall-istadji ta' bidu tal-ħajja huma mniżżla
f'Appendiċi 2. Valuri ottimali tal-pH u ta' l-ebusija ta' l-ilma tat-taħlit huma 7,8 u
250 mg CaCO3/l rispettivament.

KALKOLAZZJONIJIET U STATISTIKA
Hu propost metodu b'żewġ stadji. L-ewwel, id-data fuq il-mortalità, żvilupp
anormali u l-ħin tat-tfaqqis huma analizzati statistikament. Wara, it-tul talġisem ta' dawk il-konċentrazzjonijiet f'liema ma kien hemm l-ebda effett
kuntrarju fuq l-ebda minn dawn il-parametri, hu evalwat statistikament. Dan lapproċċ huwa rakkomandat billi it-tossikant jista' joqtol ħut iżgħar, itawwal il-ħin
għat-tfaqqis u jwassal għal malformazzjonijiet kbar u sussegwentement jinflu
wenza il-kejl ta' tul. F Barra minn dan, ser ikun hemm bejn wieħed u ieħor listess ammont ta' ħut biex ikunu mkejla għal kull trattament, sabiex tiġi assigu
rata il-validità ta' l-istatistika tat-test.
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DETERMINAZZJONIJIET TA' L-LC50 U EC50
Il-persentaġġ ta' bajd u larva sopraviventi huwa kalkolat u tiġi koreġuta abbażi
tal-mortalità fil-kontrolli skond il-formola ta' Abbott (4):
P ¼ 100 Ä

Í

C Ä P0
Ü 100
C

Î

billi,
P

= % ta' sopravivenza korretta

P'

= % ta' sopravivenza osservata fil-konċentrazzjoni tat-test

C

= % sopravivenza fil-kontroll

Jekk hu possibbli, l-LC50 tiġi determinata b'metodu adattat fi tmiem it-test.
Jekk hi mixtieqa l-inklużjoni ta' anormalitajiet morfoloġiċi fl-istatistika ta' l-EC5O,
wieħed jista' jsib gwida għal dan fi Stephan (5).
STIMA TA' LOEC U NOEC
L-għan tat-test fuq il-bajd u s-sac-fry huwa li jqabbel konċentrazzjonijiet diversi
miz-zero mal-kontroll, u allura jiġi determinat l-LOEC. Għalhekk għandhom jiġu
utilizzati diversi proċeduri ta' tqabbil (6) (7) (8) (9) (10).
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▼B
ANNESS 2
KONDIZZJONIJIET TAT-TEST, DEWMIEN U KRITERJI TA' SOPRAVIVENZA GĦAL SPEĊI RAKKOMANDATI

Speċi

Temp
(oC)

Salinità
(0/00)

Fotoper jod
(sigħat) (hrs)

Dewmien fl-istadji
(ġranet)

Sopravivenza tal-Kontroll
(% minimu)
Dewmien tipiku tat-test

embrijo

Sac-fry

Suċċess fittfaqqis

Perjodu ta'
wara t-tfaqqis

ILMA ĦELU
Brachydanio rerio
Zebrafish
Oncorhynchus mykiss
Rainbow trout

Oryzias latipes
Japanese ricefish/Medaka
Pimephales promelas
Fathead minnow

—

12 – 16

3 – 5

8 – 10

Appena wara l-fertilizzazzjoni (fil-bidu ta' listadju tal-gastrula) sa ħamest ijiem wara ittfaqqis (8-10 ijiem)

80

90

10 ± 1 (1)
12 ±1 (2)

—

0 (a)

30 – 35

25 – 30

Appena possibbli wara il-fertilizzazzjoni (filbidu ta' l-istadju tal-gastrula) sa 20 ġurnata
wara t-tfaqqis (50-55 ġurnata)

66

70

21 – 25

—

12 – 16

5

> 4

Appena possibbli wara l-fertilizzazzjoni
(kmieni fl-istadju tal-gastrula) sa 4 ijiem
wara it-tfaqqis (8-9 ġranet)

80

75

24 ± 1 (1)
23 ± 1 (2)

—

12 – 16

8 – 11

4 – 8

Appena possibbli wara l-fertilizzazzjoni
(kmieni fl-istadju tal-gastrula) sa 5 ijiem
wara it-tfaqqis (13-16-il ġurnata)

80

80

25 ± 2

—

16

4 – 5

5

Appena possibbli wara l-fertilizzazzjoni
(kmieni fl-istadju tal-gastrula) sa 4 ijiem
wara it-tfaqqis (8-9 ġranet)

60

70

(1) Għall-embrijoni.
(2) Għall-larvae.
(a) Dlam għall-embrijoni u għal-larvae sa ġimgħa wara t-tfaqqis ħlief meta jkunu spezzjonati. Imbagħad dawl baxxa matul it-test.
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Cyprinus carpio
Karpjun komuni

25 ± 1

▼B
ANNESS 3
Kondizzjonijiet tat-test, dewmien u kriterji għal sopravivenza ta' speċi oħra dokumentati tajjeb

Speċi

TEMP (0C)

Salinità (0/00)

Fotoperjod
(sigħat) (hrs)

Sopravivenza tal-Kontroll
(% minimu)

Dewmien fl-istadji (ġranet)
Dewmien tipiku tat-test
embrijo

SAC-FRY
TEST

Suċċess tattfaqqis

Wara t-tfaqqis

ILMA ĦELU
Carassius auratus
Goldfish

24 ± 1

—

—

3 – 4

> 4

Appena possibbli wara l-fertilizzazzjoni
(kmieni fl-istadju tal-gastrula) sa 4 ijiem wara
it-tfaqqis (7 ġranet)

—

80

Leopomis macrochirus
Blugill sunfish

21 ± 1

—

16

3

> 4

| Appena possibbli wara l-fertilizzazzjoni
(kmieni fl-istadju tal-gastrula) sa 4 ijiem wara
it-tfaqqis (7 ġranet)

—

75

Menidia peninsulae
Tidewater silverside

22 -25

15 – 22

12

1,5

10

Appena possibbli wara l-fertilizzazzjoni
(kmieni fl-istadju tal-gastrula) sa 5 ijiem wara
it-tfaqqis (6-7 ġranet)

80

60

Clupea harengus
Herring

10 ± 1

8 – 15

12

20 – 25

3 – 5

Appena possibbli wara l-fertilizzazzjoni
(kmieni fl-istadju tal-gastrula) sa 3 ijiem wara
it-tfaqqis (23-27 ġranet)

60

80

Gadus morhua
Cod

5 ± 1

5 – 30

12

14 – 16

3 – 5

Appena possibbli wara l-fertilizzazzjoni
(kmieni fl-istadju tal-gastrula) sa 3 ijiem wara
it-tfaqqis (18-il ġurnata)

60

80

Cyprinodon variegatus
Sheepshead minnow

25 ± 1

15 – 30

12

—

—

Appena possibbli wara l-fertilizzazzjoni
(kmieni fl-istadju tal-gastrula) sa 4/7 ijiem
wara it-tfaqqis (28 ġurnata)

> 75

80

ILMA MIELAĦ
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ANNESS 4
XI

KARATTERISTIĊI

KIMIĊI
TA'
AĊĊETTABBLI

ILMA

Sustanza

GĦAT-TAĦLIT

Konċentrazzjoni

Materja ta' partiċelli

< 20 mg/l

Karbonju organiku totali

< 2 mg/l

Ammonja mhix ionizzata

< 1 μg/l

Klorina residwali

< 10 μg/l

Pestiċidi organophosphorus totali
Pestiċidi organophosphorus
biphenyls
Klorina organika totali

totali u

< 50 ng/l
polychlorinated

< 50 ng/l
< 25 ng/l
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C.16.
1.

NAĦAL – PROVA TA' TOSSIĊITÀ ORALI AKUTA
METODU
Dan il-metodu ta' prova ta' tossiċità akuta huwa replika ta' l-OECD
TG 213 (1998).

1.1.

DAĦLA
Din il-prova ta' tossiċità hija metodu li tintuża fil-laboratorju,
magħmul biex issir stima tat-tossiċità orali akuta tal-prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti u kimiċi oħra, lin-naħal adult li jkun qiegħed
jaħdem.
Fl-istima u l-evalwazzjoni tal-karatteristiċi tossiċi ta' tas-sustanzi, ddeterminazzjoni ta' tossiċità akuta orali fin-naħal tista' tukun
meħtieġa, e.ż. meta jkun probabbli li n-naħal ġie espost għal xi
kimika. Din il-prova ta' tossiċità orali akuta ssir sabiex tiġi determi
nata it-tossiċità intrinsika ta' pestiċidi u kimiċi oħra għan-naħal. Irriżultati ta' din il-prova għandhom jintużaw biex jiġi definit il-bżonn
għal evalwazzjoni ulterjuri. B'mod partikolari, dan il-metodu jista'
jintuża f'programmi mqassma f'aktar minn fażi waħda sabiex jiġu
determinati il-ħsarat tal-pestiċidi għan-naħal, ibbażat fuq sekwenza
ta' provi ta' tossiċità ġol-laboratorju għal-esperimenti fuq is-semikamp u fuq il-kamp (1). Il-pestiċidi jistgħu jiġu ittestjati bħala
sustanzi attivi (s.a.) jew bħala prodotti fformulati.
L-istandard tossiku għandu jiġi stabbilit sabiex tiġi vverifikata ssensittività tan-naħal u l-preċiżjoni tal-prova proċedurali.

1.2.

DEFINIZZJONIJIET
Tossiċità orali akuta: hija l-effett avvers li jseħħ f'perjodu massimu
ta' 96 siegħa (s) ta' amministrazzjoni orali ta' dosa singola ta' sustanza
sperimentali.
Doża: hija l-ammont tas-sustanza ikkonsmata. Id-doża hija espressa
bħala l-massa (μg) tas-sustanza sperimentali għal kull annimal speri
mentali (μg/bee). L-ammont reali għal kull naħla ma jistax jiġi kkal
kolat peress li n-naħal jintema' kollettivament, imma tista' ssir stima
tad-doża medja (it-total tas-sustanza sperimentali kkonsmata/in-numru
ta' naħal sperimentali f'kull gaġġa).
LD50 (doza letali medja) orali: hija doża singola ta' sustanza
miġjuba statistikament li tista' tikkawża l-mewt f'50 % ta' l-annimali
meta tiġi somministrata oralment. Il-valur ta' l-LD50 huwa espress
bħala μg tas-sustanza sperimentali kull naħla. Fil-każ tal-pestiċidi,
is-sustanza sperimentali tista' tkun kemm sustanza attiva (s.a.) kif
ukoll prodott formulat li jkunu fih wieħed jew aktar sustanzi attivi.
Mortalità: annimal huwa registrat mejjet meta ikun kompletament
immobbli.

1.3.

PRINĊIPJU TAL-METODU TAL-PROVA
Naħal ħaddiema adulti (Apis mellifera) huma esposti għal firxa ta'
dożijiet tas-sustanza sperimentali imferrxa f'soluzzjoni tas-sukrosju.
In-naħal imbagħad jintema' bl-istess dieta, libera mis-sustanza speri
mentali. Matul mill-anqas 48 s il-mortalità tiġi reġistrata kull jum u
pparagunata mal-valur tal-kontroll. Jekk ir-rata tal-mortalità tkun qed
tiżdied bejn 24 s u 48 s filwaqt illi l-mortalità tal-kontrolli tibqa'
f'livell aċċettabbli, i.e. < = 10 %, ikun xieraq illi l-prova tiġi estiża
għal massimu ta' 96 s. Ir-riżultati jiġu analizzati sabiex jiġi kkalkulat
l-LD50 fl-24 s u t-48 s u, fil-każ li l-istudju jiġi pprolongat, fit-72 s u
fis-96 s.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1357
▼B
1.4.

VALIDITÀ TAL-PROVA
Sabiex prova tkun valida, japplikaw l-kondizzjonijiet li ġejjin:

— il-mortalità medja għan-numru totali ta' kontrolli m'għandiex
teċċedi 10 % fl-aħħar tal-prova,

— l-LD50 ta' l-istandard tossiku jilħaq il-firxa speċifikata.

1.5.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAL-PROVA

1.5.1.

Kollezzjoni ta' naħal
Jintużaw naħal ħaddiema żagħżagħ adulti ta' l-istess razza, i.e. naħal
ta' l-istess età, mitmugħa bl-istess mod, eċċ. In-naħal għandu jinkiseb
minn kolonji li għandhom reġina, li huma mitmugħin tajjeb, u
sakemm dan ikun possibbli, li jkunu eżenti minn mard, bi storja u
stat fiżjoloġiku magħruf. Jistgħu jiġu miġbura filgħodu l-jum talprova jew filgħaxija ta' qabel il-prova u miżmuma fil-kondizzjonijiet
tal-prova sal-ġurnata ta' wara. Jistgħu jintużaw ukoll naħal miġbura
minn għamliet bla duqqajs. Għandu jiġi evitat l-ġbir fil-bidu tarrebbiegħa jew fl-aħħar tal-ħarifa peress illi matul dan iż-żmien nnaħal ibiddel l-istat fiżjoloġiku tiegħu. Jekk il-provi ikollom jsiru
fil-bidu tar-rebbiegħa jew fl-aħħar tal-ħarifa, in-naħal jistgħu
jitqegħdu f'inkubatur u mrobbija għal gimgħa b'“ħobż tan-naħal”
(pollinu miġbur mix-xehdiet) u soluzzjoni tas-sukrosju. In-naħal li
jiġi trattat b'sustanzi kimiċi, bħal m'huma antibiotiċi, prodotti anti
varroa, eċċ., m'għandux jintuża għal provi ta' tossiċità qabel erba'
ġimgħat mit-tmiem ta' l-aħħar trattament.

1.5.2.

Kondizzjonijiet ta' manteniment u alimentazzjoni
Jintużaw gaġġeġ li jitnaddfu faċilment u li għandhom ventilazzjoni
tajjba. Kull materjal xieraq jista' jintuża, e.ż. azzar stainless, xbieki
tal-ħadid, plastik jew gaġġeġ ta' l-injam disposable, eċċ. In-numru
idejali huwa ta' gruppi ta' għaxar naħliet f'kull gaġġa. Il-qies talgaġġeġ sperimentali għandu jkun xieraq għan numru ta' naħal, i.e.
jipprovdi spazju adegwat.

In-naħal għandu jinżamm fid-dlam ġewwa kamra sperimentali f'tem
peratura ta' 25 ± 2 oC. L-umdità relattiva, normalment madwar 5070 %, għandha tiġi reġistrata matul il-prova kollha. Proċeduri ta'
manipolazzjoni, inklużi t-trattamenti u l-osservazzjonijiet jistgħu
jsiru fid-dawl (naturali). L-alimentazzjoni tikkonsisti f'soluzzjoni ta'
sukrosju fl-ilma b'konċentrazzjoni finali ta' 500 g/l (50 % w/v). Wara
li jingħataw id-dożii sperimentali, l-alimentazzjoni għandha tingħata
ad libitum. Is-sistema ta' alimentazzjoni għandha tħalli ssir reġistraz
zjoni ta' kemm jiġi kkonsmat ikel f'kull gaġġa (ara taqsima 1.6.3.1).
Tista' tintuża pipetta tal-ħġieġ (madwar 50 mm twila u 10 mm
wiesgħa bin-naħa l-miftuħa li tidjieq għal djametru ta' madwar 2
mm).

1.5.3.

Preparazzjoni tan-naħal
In-naħal miġbur jiġi allokat saltwarjament f'gaġġeġ sperimentali, li
mbagħad jitpoġġew saltwarjament fil-kamra sperimentali.
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Qabel ma tibda l-prova in-naħal jista' jitħalla bla ikel għal ħin
massimu ta' 2 s. Huwa rakkomandat li n-naħal jitħalla bla ikel
qabel it-trattament sabiex fil-bidu tal-prova in-naħal kollu jirriżulta
ugwali f'termini tal-kontenut intestinali. Qabel ma tinbeda l-prova
jeħtieġ illi jitneħħa n-naħal li jkun qiegħed imut u li jiġi sostitwit
b'naħal b'saħħtu.

1.5.4.

Preparazzjoni tad-dożi
Meta s-sustanza sperimentali tkun waħda li tista' titħallat ma' ilma,
din tista' titħallat direttament f'50 % soluzzjoni tas-sukrosju. Għal
prodotti u sustanzi oħra tekniċi li ma jinħallux daqshekk malajr flilma, jistgħu jintużaw vetturi oħra bħal solventi organiċi, emulsifiers
jew dispersants li għandhom livell ta' tossiċità baxxa għan-naħal (e.ż.
acetone, dimethylformamide, dimethylsulfoxide). Il-konċentrazzjoni
tal-vettura tiddependi fuq is- solubiltà tas-sustanza sperimentali li
għandha tkun l-istess għal konċentrazzjonijiet kollha li ssirilhom ilprova. Madankollu, konċentrazzjoni tal-vettura ta' madwar 1 % hija
ġeneralment xierqa u m'għandhiex tkun għola.

Sustanzi xierqa għall-kontroll għandhom jitlestew, i.e. meta solvent
jew dispersant jintuza biex iħoll is-sustanza sperimentali, għandhom
jintużaw żewġ gruppi ta': soluzzjoni fl-ilma, u soluzzjoni ta' sukrosju
li jkollha s-solvent/trasportatur bil-konċentrazzjoni użata fis-soluzzjo
nijiet dożi.

1.6.

PROĊEDURA

1.6.1.

Gruppi sperimentali u gruppi għall-kontroll
In-numru ta' dożi u ta' repliċi ttestjati għandhom ikunu konformi marrekwiżiti statistiċi għad-determinazzjoni ta' l-LD50 mal-limiti ta' affi
dabilità ta' 95 %. Normalment, għal-prova jeħtieġu ħames dożi f'serie
ġeometrika, b'fatturi li ma jaqbżux 2.2, u li jkopru l-firxa għall-LD50.
Madankollu, għandhom jiġu determinati l-fattur tat-taħlit ma' l-ilma u
n-numru ta' konżentrazzjonijiet għad-dożi b'relazzjoni ma' kemm tkun
immejla l-kurva tat-tossiċità (doża kontra mortalità) u għandu jiġi
ikkunsidrat il-metodu statistiku li ġie magħżul għall-analiżi tar-riżul
tati. Prova ta' riċerka fuq il-firxa tippermetti li jintgħażlu l-konċen
trazzjonijiet appropjati għad-dożi.

Minimu ta' tlett gruppi ta' provi repetuti, kull wieħed ta' tliet naħliet,
għandu jiġi dożat b'kull konċentrazzjoni sperimentali. Oltre s-serje
sperimentali hu neċessarju li jiġu analizzati minimu ta' tliet lottijiet
ta' kontroll, kull waħda ta' 10 naħliet. Huma meħtieġa tliet gruppi ta'
kontroll anke għal solventi/trasportaturi użati (ara taqsima 1.5.4).

1.6.2.

Sustanza tossika standard
Fis-serje sperimentali għandha tiġi inkluża sustanza tossika standard.
Jeħtieġ li jintgħażlu mill-anqas tlett dożi li jkopru l-valur mistenni ta'
LD50. Għal kull doża sperimentali jintużaw mill-inqas tlett gaġġeġ
repliċi, kull waħdha fiha għaxar naħliet. Is-sustanza tossika standard
preferuta hija d-dimethoate, fejn l-LD50-24 s orali rrapurtat huwa filfirxa ta' 0,10- 0,35 μg s.a./naħla (2). Madankollu, huma ukoll aċċet
tabbli sustanżi tossiċi standard oħra jekk data suffiċenti tkun tista'
tinġieb sabiex tiġi vverifikata r-risposta mistennija rigward iddożi(e.ż. parathion).
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1.6.3.

Espożizzjoni

1.6.3.1.

Somministrazzjoni tad-dożi
Kull grupp sperimentali ta' naħal għandu jirċievi 100-200 μl soluz
zjoni tas-sukrosju ġo l-ilma ta' 50 %, li jkunu jinsabu fiha s-sustanza
in eżami bil-konċentrazzjoni xierqa. Għal dawk il-prodotti li jdumu
ma jinħallu fl-ilma, li għandhom livell ta' tossiċità baxx jew li
għandhom livell ta' konċentrazzjoni baxx fil-formulazzjoni, huwa
meħtieġ volum akbar peress illi jkunu jridu jintużaw proporzjonijiet
għola fis-soluzzjoni tas-sukrosju. Il-monitoraġġ tal-kwantità ta' ikel
trattat li jiġi ikkonsmat minn kull grupp hu neċessarju. Ġaladarba
jittiekel (normalment f'3-4 s), il-kontenitur ta' l-ikel għandu jitneħħa
minn ġol-gaġġa u mibdul b'kontenitur li jkun fih biss is-soluzzjoni
tas-sukrosju. Is-soluzzjonijiet tas-sukrosju huma mbagħad provduti ad
libitum. Għal xi sustanzi li jkollhom konċentrazzjoni elevata hu
possibbli li n-naħal jirrifjuta l-ikel trattat. Wara ħin massimu ta' 6
s, l-ikel trattat li ma jiġix ikkonsmat għandu jinbidel b'soluzzjoni ta'
sukrosju biss. Stima ta' l-ikel trattat ikkonsmat hija neċessarja (e.ż.
kejl tal-volum/piż ta' l-ikel trattat li jkun fadal).

1.6.3.2.

Tul ta' żmien
Preferibbilment, il-prova għandha ddum 48 s mill-mument meta ssoluzzjoni sperimentali tiġi sostitwita b'soluzzjoni ta' sukrosju biss.
Jekk il-mortalità tkompli tgħola għal aktar minn 10 % wara l-ewwel
24 s, d-durata tal-prova għandha tiġi estiża għal massimu ta' 96 s
sakemm il-mortalità matul il-kontrolli ma jaqbiżx 10 %.

1.6.4.

Osservazzjonijiet
L-mortalità tiġi reġistrata 4 s wara li tibda l-test u sussegwentement
wara 24 s u wara 48 s (i.e. wara li tingħata d-doża). F'każ li l-perjodu
ta' osservazzjoni jiġi pprolongat jeħtieġ li jkun hemm valutazzjonijiet
oħra f'intervalli ta' 24 s sa ħin massimu ta' 96 s, CASemm il-mortalità
matul il-kontrolli ma jaqbiżx 10 %.

Għandu jkun hemm stima ta' l-ikel ikkonsmat minn kull grupp.
Pargun bejn ir-rati ta' konsumazzjoni ta' ikel trattat u dak mhux trattat
matul is-6 s imsemmija jista' jipprovdi informazzjoni dwar il-palata
biltà ta' l-ikel trattat.

Hu neċessarju li jiġu reġistrati l-anomaliji kollha fl-imġieba osservata
matul il-prova.

1.6.5.

Prova limiti
F'ċertu każijiet (e.ż. meta jkun mistenni illi sustanza sperimentali
jkollha tossiċità baxxa) tista' ssir prova limiti bl-użu ta' 100μg
s.a./naħla sabiex jintwera illi l-LD50 huwa akbar minn minn dan ilvalur. L-istess proċedura għandha tintuża, inklużi t-tliet gruppi repliċi,
għad-doża sperimentali, għall-kontrolli rilevanti, għall-istima ta' lammont ta' ikel ikkonsmat, u għall-użu ta' l-istandard tossiku. Jekk
iseħħu każijiet ta' mortalità, irid isir studju komplet. Jekk jiġu osser
vati effetti subletali (ara taqsima 1.6.4), dawn għandhom jiġu reġis
trati.
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2.

DATA U RAPURTAĠĠ

2.1.

DATA
Id-data għandha tiddaħħal fil-qosor f'tabella li turi n-numru ta' naħal
użat kif ukoll il-mortalità f'kull osservazzjoni u n-numru ta' naħal
b'imġieba anomala għal kull grupp ta' trattament, ta' kontroll u relattiv
għas-sustanza tossika standard. Sabiex tiġi analizzata d-data talmortalità jeħtieġ li jintużaw metodi statistiċi xierqa (e.ż. analiżi
probit, medja mobbli, probbabiltà binomali) (3) (4). Jeħtieġ li jiġu
mpinġija kurvi doża-tweġiba għal kull żmien ta' osservazzjoni rakko
mandat u li tiġi kkalkolata l-mejla tal-kurvi u d-dożi letali medji
(LD50) b'limiti ta' affidabilità ta' 95 %. Il-korrezzjonijiet għall-morta
lità bejn il-kontrolli jistgħu jiġu effettwati skond il-metodu ta' Abbott
(4) (5). Meta l-ikel trattat ma jiġix ikkonsmat totalment, għandha tiġi
determinata d-doża tas-sustanza sperimentali kkonsmata f'kull grupp.
Il-LD50 għandha tiġi espressa f'ìg tas-sustanza sperimentali kull naħla.

2.2.

RAPPORT TAL-PROVA
Ir-rapport tal-prova irid jinkludi l-informazzjoni li ġejja:

2.2.1.

Sustanza sperimentali:
— natura fiżika u propjetà fiżjokimika rilevanti (e.ż. stabilità fl-ilma,
pressjoni tal-fwar),

— data kimika ta' identifikazzjoni, inkluża formula ta' struttura,
purezza (i.e. għall-pestiżidi, l-identità u l-konċentrazzjoni ta'
sustanza(/i) attiva(/i).

2.2.2.

Speċi sperimentali:
— isem xjentifiku ta' l-ispeċi, razza, età approssimattiva (f'ġimgħat),
metodu u data tal-ġabra,

— informazzjoni fuq kolonji użati għall-ġbir tan-naħal għall-isperi
mentazzjoni inkluż is-saħħa, eventwali mard ta' l-eżemplari adulti,
eventwali pretrattamenti, eċċ.

2.2.3.

Kondizzjonijiet sperimentali:
— temperatura u umdità relattiva tal-kamra sperimentali,

— kondizzjonijiet tal-housing inklużi t-tip, il-qies u l-materjal talgaġġa,

— metodi tal-preparazzjoni tar-riżerva u tas-sustanza sperimentali
(meta jintuża, is-solvent u l-konċentrazzjoni tiegħu għandha
tingħata), metodu ta' preparazzjoni tas-soluzzjonijiet tar-riżerva u
l-frekwenza tat-tiġdid (meta jintuża, l-aġent li jħoll u l-konċen
trazzjoni tiegħu għandha tingħata),

— disinn sperimentali, e.ż. numru u konċentrazzjonijiet sperimentali
użati, numru ta' kontrolli; għal kull konċentrazzjoni sperimentali u
kontroll, numru ta' repliċi ta' gaġġeġ u numru numru ta' naħal
f'kull gaġġa,

— data tal-prova.
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2.2.4.

Riżultati:
— riżultati ta' l-istudju preliminari tar-riċerka tal-firxa, jekk
magħmul,
— data primarja: mortalità għal kull doża ttestjata f'kull ħin ta' osser
vazzjoni,
— grafika tal-kurvi doża-tweġiba fl-aħħar tal-prova,
— valuri ta' l-LD50 b'limiti ta' affidabilità with 95 %, għal kull ħin
rakkomandat għall-osservazzjoni għas-sustanza tal-prova u għassustanza tossika standard,
— proċeduri statistiċi użati biex jistabilixxu l-LD50,
— mortalità bejn il-kontrolli,
— effetti oħra bioloġiċi osservati jew imkejla e.ż. mġieba anomala
tan-naħal (inkluż ir-rifjut tad-doża sperimentali), rata tal-konsu
mazzjoni ta' l-ikel f'gruppi trattati u gruppi mhux trattati,
— devjazzjoni eventwali mill-proċedura tal-metodu sperimentali
hawn deskritti u informazzjoni eventwali oħra rilevanti.

3.
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C.17.
1.

NAĦAL – PROVA TA' TOSSIĊITÀ AKUTA MILL-KUNTATT
METODU
Dan il-metodu ta' prova ta' tossiċità akuta huwa replika ta' l-OECD
TG 214 (1998).

1.1.

DAĦLA
Din il-prova ta' tossiċità huwa metodu li jntuża fil-laboratorju,
magħmul biex issir stima tat-tossiċità mill-kuntatt akuta tal-prodotti
għall-protezzjoni tal-pjanti u kimiċi oħra, lin-naħal adult li jkun
qiegħed jaħdem.

Fl-istima u l-evalwazzjoni tal-karatteristiċi tossiċi ta' tas-sustanzi, ddeterminazzjoni ta' tossiċità akuta mill-kuntatt fin-naħal tista' tukun
meħtieġa, eż. meta jkun probabbli li n-naħal jiġi espost għal xi
kimika. Din il-prova ta' tossiċità mill-kuntatt akuta jsir sabiex tiġi
determinata it-tossiċità intrinsika ta' pestiċidi u kimiċi oħra għannaħal. Ir-riżultati ta' din il-prova għandhom jintużaw biex jiġi definit
il-bżonn għal evalwazzjoni ulterjuri. B'mod partikolari, dan il-metodu
jista' jintuża f'programmi mqassma f'aktar minn fażi waħda sabiex
jiġu determinati il-ħsarat tal-pestiċidi għan-naħal, ibbażat fuq
sekwenza ta' provi ta' tossiċità ġol-laboratorju għal-esperimenti fuq
is-semikamp u fuq il-kamp (1). Il-pestiċidi jistgħu jiġu ittestjati bħala
sustanzi attivi (s.a.) jew bħala prodotti fformulati.

L-istandard tossiku għandu jiġi stabbilit sabiex tiġi vverifikata ssensittività tan-naħal u l-preċiżjoni tal-prova proċedurali.

1.2.

DEFINIZZJONIJIET
Tossiċità orali akuta: hija l-effett avvers li jseħħ f'perjodu massimu
ta' 96 siegħa ta' applikazzjoni topika ta' dosa singola ta' sustanza
sperimentali.

Doża: hija l-ammont tas-sustanza applikata. Id-doża hija espressa
bħala l-massa (μg g) tas-sustanza sperimentali għal kull annimal
sperimentali (μg/bee).

LD50 (doza letli medja) mill-kuntatt: hija doża singola ta' sustanza
miġjuba statistikament li tista' tikkawża l-mewt f'50 % ta' l-annimali
meta tiġi somministrata mill-kuntatt. Il-valur ta' l-LD50 huwa espress
bħala μg) tas-sustanza sperimentali kull naħla. Fil- każ tal-pestiċidi,
is-sustanza sperimentali tista' tkun kemm sustanza attiva (s.a.) kif
ukoll prodott formulat li jkunu fih wieħed jew aktar sustanzi attivi.

Mortalità: annimal huwa registrat mejjet meta ikun kompletament
immobbli.

1.3.

PRINĊIPJU TAL-METODU TAL-PROVA
Naħal ħaddiema adulti (Apis mellifera) huma esposti għal firxa ta'
dożijiet tas-sustanza sperimentali maħlula f'trasportaturi xierqa, b'ap
plikazzjoni diretta mas-sider (taqtir). Il-prova ddum 48 s. Jekk ir-rata
tal-mortalità tkun qed tiżdied bejn 24 s u 48 s filwaqt illi l-mortalità
tal-kontrolli tibqa' f'livell aċċettabbli, i.e. ≤ 10 %, ikun xieraq illi lprova tiġi estiża għal massimu ta' 96 s. Il-mortalità għandha tiġi
reġistrata kull jum u pparagunata mal-valur tal-kontroll. Ir-riżultati
jiġu analizzati sabiex jiġi kkalkulat l-LD50 fl-24 s u t-48 s u, filkaż li l-istudju jiġi pprolongat, fit-72 s u fis-96 s.
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1.4.

VALIDITÀ TAL-PROVA
Sabiex prova tkun valida, japplikaw l-kondizzjonijiet li ġejjin:
— il-mortalità medja għan-numru totali ta' kontrolli m'għandux
jeċċedi 10 % fl-aħħar tal-prova,
— l-LD50 ta' l-istandard tossiku jilħaq il-firxa speċifikata.

1.5.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAL-PROVA

1.5.1.

Kollezzjoni ta' naħal
Jintużaw naħal ħaddiema żgħażagħ adulti, i.e. naħal ta' l-istess età,
mitmugħa bl-istess mod, ta' l-istess razza eċċ. In-naħal għandu
jinkiseb minn kolonji li għandhom reġina, li huma mitmugħin tajjeb,
u sakemm dan ikun possibbli, li jkunu eżenti minn mard, b'storja u
stat fiżjoloġiku magħruf. Jistgħu jiġu miġbura filgħodu l-jum talprova jew filgħaxija ta' qabel il-prova u miżmuma fil-kondizzjonijiet
tal-prova sal-ġurnata ta' wara. Jistgħu jintużaw ukoll naħal miġbura
minn għamliet bla duqqajs. Għandhu jiġi evitat l-ġbir fil-bidu tarrebbiegħa jew fl-aħħar tal-ħarifa peress illi matul dan iż-żmien nnaħal ibiddel l-istat fiżjoloġiku tiegħu. Jekk il-provi jkollom jsiru
fil-bidu tar-rebbiegħa jew fl-aħħar tal-ħarifa, in-naħal jistgħu
jitpoġġew f'inkubatur u mrobbija għal ġimgħa b' “ħobż tan-naħal”
(pollinu miġbur mix-xehdiet) u soluzzjoni tas-sukrosju. In-naħal li
jiġi trattat b'sustanzi kimiċi, bħal m'huma antibiotiċi, prodotti antivarroa, eċċ., m'għandux jintuża għal provi ta' tossiċità qabel erba'
ġimgħat mit-tmiem ta' l-aħħar trattament.

1.5.2.

Kondizzjonijiet ta' manteniment u alimentazzjoni
Jintużaw gaġġeġ li jitnaddfu faċilment u li għandhom ventilazzjoni
tajba. Kull materjal xieraq jista' jintuża, e.ż. azzar stainless, xbieki talħadid, plastik jew gaġġeġ ta' l-injam disposable, eċċ. Il-qies talgaġġeġ sperimentali għandu jkun xieraq għan numru ta' naħal, i.e.
jipprovdi spazju adegwat. In-numru idejali huwa ta' gruppi ta' għaxar
naħliet f'kull gaġġa.
In-naħal għandu jinżamm fid-dlam ġewwa kamra sperimentali f'tem
peratura ta' 25 ± 2 oC. L-umdità relattiva, normalment madwar 5070 %, għandha tiġi reġistrata matul il-prova kollha. Proċeduri ta'
manipolazzjoni, inklużi t-trattamenti u l-osservazzjonijiet jistgħu
jsiru fid-dawl (naturali). L-alimentazzjoni tikkonsisti f'soluzzjoni ta'
sukrosju fl-ilma b'konċentrazzjoni finali ta' 500 g/l (50 % w/v) u
għandha tingħata ad libitum matul iż-żmien tal-prova, permezz ta'
kontenitur għall-ikel tan-naħal. Dan jista' jkun pipetta tal-ħġieġ
(madwar 50 mm twila u 10 mm wiesgħa bin-naħa l-miftuħa li tidjieq
għal djametru ta' madwar 2 mm).

1.5.3.

Preparazzjoni tan-naħal
In-naħal miġbur jista' jiġi illoppjat b'carbon dioxide jew nitrogen
għall-applikazzjoni tas-sustanza sperimentali. L-ammont ta' loppju
użat u l-ħin ta' espożizzjoni għandu jiġi minimizzat. Qabel ma
tinbeda l-prova jeħtieġ illi jitneħħa n-naħal li jkun qiegħed imut u
li jiġi sostitwit minn naħal b'saħħithom.

1.5.4

Preparazzjoni tad-dożi
Is-sustanza sperimentali għandha tiġi applikata bħalha soluzzjoni ġo
trasportatur, i.e. solvent organiku jew soluzzjoni bl-ilma b'aġent li
jxarrab, huwa preferibbli l-acetone imma jistgħu jintużaw ukoll
solventi organiċi oħra li għandhom livell ta' tossiċità baxxa għannaħal (e.ż. dimethylformamide, dimethylsulfoxide). Għal dawk ilprodotti formulati mitlufa fl-ilma u s-sostanzi organiċi altament polari
li ma jinħallux f'solventi organiċi jista' jirriżulta aktar faċli biex jiġu
applikati jekk preparati f'soluzzjoni debboli ta' agent li jxarrab
kummerċjali (e.ż. Agral, Cittowett, Lubrol, Triton, Tween).
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Sustanzi xierqa għall-kontroll għandhom jitlestew, i.e. meta solvent
jew dispersant jintuza biex iħoll is-sustanza sperimentali, għandhom
jintużaw żewġ gruppi ta' gruppi ta' kontroll, wieħed trattat bl-ilma, u
wieħed trattat b'is-solvent/id-dispersant.

1.6.

PROĊEDURA

1.6.1.

Gruppi sperimentali u gruppi għall-kontroll
In-numru ta' dożi u ta' repliċi ttestjati għandhom ikunu konformi marrekwiżiti statistiċi għad-determinazzjoni ta' l-LD50 mal-limiti ta' affi
dabilità ta' 95 %. Normalment, għall-prova jeħtieġu ħames dożi f'serie
ġeometrika, b'fatturi li ma jaqbżux 2.2, u li jkopru l-firxa għall- LD50.
Madankollu, għandhom jiġu determinati n-numru ta' dożi b'relazzjoni
ma' kemm tkun immejla l-kurva tat-tossiċità (doża kontra mortalità) u
għandu jiġi ikkunsidrat il-metodu statistiku li ġie magħżul għallanaliżi tar-riżultati. Prova ta' riċerka fuq il-firxa tippermetti li jint
għażlu d-dożi appropjati.

Minimu ta' tlett gruppi ta' provi repetuti, kull wieħed ta' tlett naħliet,
għandu jiġi dożat b'kull konċentrazzjoni sperimentali.

Oltre s-serje sperimentali hu neċessarju li jiġu analizzati minimu ta'
tlett lottijiet ta' kontroll, kull waħda ta' 10 naħliet. Jekk jintuża solvent
organiku jew aġent li jxarrab tlett gruppi ta' kontroll addizzjonali ta'
10 naħliet kull wieħed iridu jiġu inklużi għas-solvent jew għall-aġent
li jxarrab.

1.6.2.

Sustanza tossika standard
Fis-serje sperimentali għandha tiġi inkluża sustanza tossika standard.
Jeħtieġ li jintgħażlu mill-anqas tlett dożi li jkopru l-valur mistenni ta'
LD50. Għal kull doża sperimentali jintużaw mill-inqas tlett gaġġeġ
repliċi, kull waħdha fiha 10 naħliet. Is-sustanza tossika standard
preferuta hija d-dimethoate, fejn l- LD50 - 24 s mill-kuntatt rrapurtat
huwa fil-firxa ta' 0,10 - 0,35 μg s.a./naħla (2). Madankollu, huma
ukoll aċċettabbli sustanżi tossiċi standard oħra jekk data suffiċenti
tkun tista' tinġieb sabiex tiġi vverifikata r-risposta mistennija rigward
id-dożi(e.ż. parathion).

1.6.3.

Espożizzjoni

1.6.3.1.

Somministrazzjoni tad-dożi
Naħal illoppjat jiġi trattat individwalment permezz ta' applikazzjoni
topika. In-naħal huwa assenjat saltwarjament għad-dożi sperimentali
u kontrolli differenti. Permezz ta' mikroapplikatur għandu jiġi
applikat volum ta' 1 μl tas-soluzzjoni li jkun fiha s-sustanza speri
mentali bil-konċentrazzjoni xierqa fin-naħa tad-dahar tas-sider ta' kull
naħla. Jekk ġustifikati, volumi oħra jistgħu jintużaw. Wara l-appli
kazzjoni, in-naħal jiġu allokati ġol-gaġġeġ sperimentali u mitmugħa
b'soluzzjonijiet tas-sukrosju.

1.6.3.2.

Tul ta' żmien
Preferibbilment, il-prova għandha ddum 48 s. Jekk il-mortalità tiżdied
għal aktar minn 10 % bejn 24 s u 48h, d-durata tal-prova għandha
tiġi estiża għal massimu ta' 96 s CASemm il-mortalità matul ilkontrolli ma jaqbiżx 10 %.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1365
▼B
1.6.4.

Osservazzjonijiet
L-mortalità tiġi reġistrata 4 s wara l-applikazzjoni u sussegwentement
wara 24 s u wara 48 s. F'każ li l-perjodu ta' osservazzjoni jiġi ppro
longat jeħtieġ li jkun hemm valutazzjonijiet oħra f'intervalli ta' 24 s sa
ħin massimu ta' 96 s, sakemm il-mortalità matul il-kontrolli ma
jaqbiżx 10 %.

Hu neċessarju li jiġu reġistrati l-anomaliji kollha ta' l-imġieba osser
vata matul il-prova.

1.6.5.

Prova limiti
F'ċertu każijiet (e.ż. meta jkun pretiż illi sustanza sperimentali jkollha
tossiċità baxxa) tista' ssir prova limiti bl-użu ta' 100 μg s.a./naħla
sabiex jintwera illi l-LD50 huwa akbar minn minn dan il-valur. Listess proċedura għandha tintuża, inklużi t-tlett gruppi repliċi, għaddoża sperimentali, għall-kontrolli rilevanti, u għall-użu ta' l-istandard
tossiku.If mortalities occur, a full study should be conducted. Jekk
jiġu osservati effetti subletali (ara taqsima 1.6.4), dawn għandhom
jiġu reġistrati.

2.

DATA U RAPURTAĠĠ

2.1.

DATA
Id-data għandha tiġi mqassra ġo tabella li turi n-numru ta' naħal użat
kif ukoll il-mortalità f'kull osservazzjoni u n-numru ta' naħal b'im
ġieba anomala għal kull grupp ta' trattament, ta' kontroll u relattiv
għas-sustanza tossika standard. Sabiex tiġi analizzata d-data talmortalità jeħtieġ li jintużaw metodi statistiċi xierqa (e.ż. analiżi
probit, medja mobbli, probbabiltà binomali) (3) (4). Il-kurvi għal
plot dose-response f'kull ħin ta' osservazzjoni rakkomandat (i.e. 24
s, 48 s u, jekk inhu relevanti, 72 s, 96 s) u kkalkula l-kurvi u l-medja
tad-dożi letali (LD50) b'95 % ta' limiti ta' kunfidenza. Il-korrezzjoni
jiet għall-mortalità bejn il-kontrolli jistgħu jiġu effetwati skond ilmetodu ta' Abbott (4) (5). Il- LD50 għandha tiġi espressa f'ìg tassustanza sperimentali kull naħla.

2.2.

RAPPORT TAL-PROVA
Ir-rapport tal-prova irid jinkludi l-informazzjoni li ġejja:

2.2.1.

Sustanza sperimentali:
— natura fiżika u propjetà fiżjo-kimika rilevanti (e.ż. stabilità fl-ilma,
pressjoni tal-fwar),

— data kimika ta' identifikazzjoni, inkluża formula ta' struttura,
purezza (i.e. għall-pestiżidi, l-identità u l-konċentrazzjoni ta'
sustanza(/i) attiva(/i).

2.2.2.

Speċi sperimentali:
— isem xjentifiku ta' l-ispeċi, razza, età approssimattiva (f'ġimgħat),
metodu u data tal-ġabra,

— informazzjoni fuq kolonnji użati għall-ġbir tan-naħal għall-esperi
mentazzjoni inkluż is-saħħa, mard eventwali ta' l-eżemplari adulti,
eventwali pretrattamenti, eċċ.
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2.2.3.

Kondizzjonijiet sperimentali:
— temperatura u umdità relattiva tal-kamra sperimentali,
— kondizzjonijiet tal-housing inklużi t-tip, il-qies u l-materjal talgaġġa,
— metodu ta' amministrazzjoni tas-sustanza sperimentali, e.ż. solvent
trasportatur użat, volum tas-soluzzjoni sperimentali applikat,
loppju użat,
— disinn sperimentali, e.ż. numru ta' dożi sperimentali użati, numru
ta' kontrolli; għal kull doża sperimentali u kontroll, numru ta'
repliċi ta' gaġġeġ u numru ta' naħal f'kull gaġġa,
— data tal-prova.

2.2.4.

Riżultati:
— riżultati ta' l-istudju preliminari tar-riċerka tar-range, jekk
magħmul,
— data primarja: mortalità għal kull doża ttestjata f'kull ħin ta' osser
vazzjoni,
— grafika tal-kurvi doża-tweġiba fl-aħħar tal-prova,
— valuri ta' l- LD50 b'limiti ta' affidabilità with 95 %, għal kull ħin
rakkomandat għall-osservazzjoni għas-sustanza tal-prova u għassustanza tossika standard,
— proċeduri statistiċi użati biex jistabilixxu l- LD50,
— mortalità bejn il-kontrolli,
— effetti oħra bioloġiċi osservati jew imkejla e.ż. mġieba anomala
tan-naħal,
— eventwali devjazzjoni mill-proċedura tal-metodu sperimentali
hawn deskritti u eventwali informazzjoni oħra rilevanti.

3.
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C.18.

1.

ADSORBIMENT/DESORBIMENT BL-UŻU TAL-METODU TA'
L-EKWILIBRIJU TA' GRUPPI
METODU
Dan il-metodu huwa replika ta' l-OECD TG 106, għad-Determinaz
zjoni ta' l-Assorbiment/Desorbiment tal-ħamrija, bl-użu ta' Metodu ta'
Eqwilibriju ta' Gruppi (2000).

1.1.

DAĦLA
Fl-elaborazzjoni tal-metodu preżenti, ingħata każ tar-riżultati ta' speri
mentazzjoni ċirkolari u ta' workshop għall-għażla tal-ħamrija għalliżvilupp ta' prova ta' l-adsorbiment (1) (2) (3) (4) kif ukoll linji gwida
eżistenti fuq livell nazzjonali (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10).

L-istudji fuq l-adsorbiment/desorbiment huma utli sabiex tinkiseb
informazzjoni essenzali fuq il-mobilità tal-komposti kimiċi u d-distri
buzzjoni tagħhom fil-ħamrija, fl-ilma u fl-arja tal-biosfera (12) (13)
(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21). Din l-informazzjoni tista' tkun
utli, pereżempju, sabiex wieħed ikun jista' jobsor jew jagħmel stima
tad-disponibbiltà ta' prodott kimiku taħt aspetti varji: degredazzjoni
(22) (23), trasformazzjoni u assimilazzjoni ta' l-organiżmi ħajjin (24);
filtrazzjoni minn ġol-profil tal-ħamrija (16) (18) (19) (21) (25) (26)
(27) (28); volatilità mill-ħamrija (21) (29) (30); passaġġ mill-wiċċ ta'
l-art għall-ilmijiet naturali (18) (31) (32). Id-data fuq l-adsorbiment
tistà tintuża għall-skopijiet ta' paragunar u ta' mudellar (19) (33) (34)
(35).

Id-distribuzzjoni ta' prodott kimiku bejn il-ħamrija u fażijiet li fihom
l-ilma huwa proċess ikkomplikat li jiddependi fuq numru ta' fatturi
differenti: in-natura kimika tas-sustanza (12) (36) (37) (38) (39) (40),
il-karatteristiċi tal-ħamrija (4) (12) (13) (14) (41) (42) (43) (44) (45)
(46) (47) (48) (49), u l-fatturi klimatiċi bħal ma huma l-inżul tax-xita,
it-temperatura, id-dawl tax-xemx u r-riħ. Għaldaqstant, il-fenomeni
numerużi u l-mekkaniżmi involuti fil-proċess ta' l-adsorbiment talħamrija ta' sustanza kimika ma jistgħux jiġu definiti kompletament
permezz ta' mudell simplifikat tal-laboratorju bħal m'hu il-metodu
preżenti. Madankollu, anke jekk dan l-attentat ma jkunx jista' jkopri
l-każijiet ambjentali kollha possibbli, jipprovdi informazzjoni ta' valur
fuq ir-rilevanza ambjentali ta' l-adsorbiment ta' sustanza kimika.

Ara ukoll l-Introduzzjoni Ġenerali.

1.2.

AMBITU
L-għan ta' dan il-metodu huwa li jivvaluta l-imġieba ta' l-adsorbi
ment/desorbiment ta' sustanza fuq il-ħamrija. L-għan huwa li jinkiseb
valur ta' sorbiment li jkun jista' jintuża biex tinbasar partizzjoni taħt
varjetà ta' kondizzjonijiet ambjentali; għal dan l-għan, għal kull
prodott kimiku li jiġi meqjus, jiġu ddeterminati l-koeffiċjent ta' adsor
biment għall-ekwilibriju fuq tipi ta' ħamrija differenti bħala funzjoni
tal-karatteristiċi tal-ħamrija stess (e.ż. kontenut karboniku organiku,
kontenut ta' tafal u struttura tal-ħamrija u pH). Tipi differenti ta'
ħamrija għandhom jintużaw sabiex ikopru bl-aktar mogħod wiesgħa
possibbli l-interazzjonijiet ta' sustanza magħrufa ma' ħamrija li tiġri
b'mod naturali.

F'dan il-metodu, l-adsorbiment jirrapreżenta l-proċess ta' vinkolaz
zjoni ta' sustanza kimika mal-wiċċ tal-ħamrija; ma tiddistingwix
bejn proċessi differenti ta' adsorbiment (adsorbiment fiżiku u kimiku)
u proċessi oħra bħad-degredazzjoni katalitika fil-wiċċ, l-adsorbiment
bil-massa jew r-reazzjoni kimika. M'għandux jingħata każ ta' l-adsor
biment li jseħħ fuq il-partiċelli kolloidali (djametru < 0,2 μìm) ġene
rati mill-ħamrija.
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Il-parametri tal-ħamrija meqjusa l-aktar importanti għall-adsorbiment
huma: kontenut karboniku organiku (3) (4) (12) (13) (14) (41) (43)
(44) (45) (46) (47) (48); kontenut ta' tafal u struttura tal-ħamrija (3)
(4) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) u pH għall-kompost ioniz
zabbli (3) (4) (42). Parametri oħra tal-ħamrija li jista' jkollhom impatt
fuq l-adsorbiment/desorbiment ta' sustanza partikolari huma l-kapaċità
effettiva ta' l-iskambju katjoniku (ECEC), il-kontenut ta' ossidi
amorphous tal-ħadid u tal-aluminjum, partikolarment għal ħamrija
volkanika u tropikali (4), kif ukoll il-wiċċ speċifiku (49).
Din il-prova hija magħmula biex tevalwa l-adsorbiment ta' prodotti
kimiċi fuq tipi differenti ta' ħamrija differenti b'rage ta' kontenut
karboniku organiku, kontenut ta' tafal u struttura tal-ħamrija, u pH
li jvarja. Dan jikkonsisti f'tlett stadji:
Stadju 1: Studju preliminarju sabiex jiġi determinat:
— ir-rapport ħamrija/soluzzjoni,
— il-ħin ta' l-ekwilibriju għall-adsorbiment u l-ammont
tas-sustanza sperimentali adsorbita f'l-ekwilibriju,
— l-adsorbiment tas-sustanza sperimentali fl-uċuħ tarreċipjenti u l-istabilità tas-sustanza sperimentali matul
il-perjodu sperimentali.
Stadju 2: Screening prova: l-adsorbiment huwa studjat f'ħames tipi
differenti ta' ħamrija permezz ta' kinetika ta' adsorbiment
ta' konċentrazzjoni singola u determinazzjoni tal-koeffiċ
jenti Kd u Koc.
Stadju 3: Determinazzjoni ta' l-iżotermi ta' adsorbiment ta' Freundlich
biex tiġi stabbilità l-influwenza tal-konċentrazzjoni fuq iddaqs ta' l-adsorbiment fuq il-ħamrija.
Studju tad-desorbiment permezz tal-kinetika ta' desorbi
ment/ta' l-iżotermi ta' adsorbiment ta' Freundlich (Anness 1).
1.3.

DEFINIZZJONIJIET U UNITAJIET
Simbolu

Definizzjonijiet

Unitajiet

Ati

persentaġġ ta' adsorbiment fil-ħin ti

%

Aeq

persentaġġ ta' adsorbiment fl-ekwilibriju ta' l-adsorbiment

%

mads
s ðti Þ

massa tas-sustanza sperimentali adsorbita fuq il-ħamrija
fil-ħin ti

μg

mads
s ðΔti Þ

massa tas-sustanza sperimentali adsorbita fuq il-ħamrija
matul l-intervall ta' ħin Δti

μg

mads
s ðeqÞ

massa tas-sustanza sperimentali adsorbita fuq il-ħamrija
f'l-equilibriju ta' l-adsorbiment

μg

m0

massa tas-sustanza sperimentali fil-pipetta, fil-bidu talprova ta' l-adsorbiment

μg

mads
m ðti Þ

massa tas-sustanza sperimentali mkejla f'alikwota (vA
a )filħin ti

μg

mads
aq ðeqÞ

massa tas-sustanza fis-soluzzjoni f'l-ekwilibriju ta' lassorbiment

μg

msoil

kwantità tal-fażi ħamrija, espressa f'massa ta' ħamrija
xotta

g
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Simbolu

Definizzjonijiet

Unitajiet

Cst

konċentrazzjoni ta' massa tas-soluzzjoni ta' riżerva tassustanza

μg cm-3

C0

konċentrazzjoni inizjali tal-massa tas-soluzzjoni sperimen
tali f'kuntatt mal-ħamrija

μg cm-3

Cads
aq ðti Þ

konċentrazzjoni tal-massa tas-sustanza fil-fażi bl-ilma filħin ti, meta issir l-analiżi

μg cm-3

Cads
s ðeqÞ

kontenut tas-sustanza adsorbità fuq il-ħamrija fl-ekwili
briju ta' l-adsorbiment

μg g-1

Cads
aq ðeqÞ

konċentrazzjoni tal-massa tas-sustanza fil-fażi bl-ilma flekwilibriju ta' l-adsorbiment

μg cm-3

V0

volum inizjali tal-fażi bl-ilma f'kuntatt ma' l- ilma matul
il-prova ta' adsorbiment

cm3

vA
a

volum ta' l-alikwota
sperimentali

cm3

Kd

koeffiċjent ta' distribuzzjoni għall-adsorbiment

cm3 g-1

Koc

koeffiċjent ta' adsorbiment normalizzat għall-karbonju
organiku

cm3 g-1

Kom

koeffiċjent ta' distribuzzjoni normalizzat għas-sustanza
organika

cm3 g-1

KFads

koeffiċjent ta' adsorbiment skond Freundlich

1/n

esponenti ta' Freundlich

Dti

persentaġġ ta' desorbiment fil-ħin ti

%

DΔti

persentaġġ ta' desorbiment matul l-intervall ta' ħin Δti

%

Kdes

koeffiċjenti apparenti ta' desorbiment

KFdes

koeffiċjenti ta' desorbiment skond Freundlich

fejn

tiġi

mkejla

s-sustanza

μg

1-1/n

(cm3) 1/n g-1

cm3 g-1
μg

1-1/n

(cm3) 1/n g-1

mdes
aq ðti Þ

massa tas-sustanza sperimentali desorbita mill-ħamrija filħin ti

μg

mdes
m ðΔti Þ

massa tas-sustanza sperimentali desorbita mill-ħamrija
matul l-intervall ta' ħin Δti

μg

mdes
m ðeqÞ

Il-massa tas-sustanza determinata b'mod analitiku fil-fażi
akwea f'ekwilibriju ta' desorption

μg

mdes
aq ðeqÞ

Il-massa totali tas-sustanza għat-test li ġie desorbed f'ek
wilibriju ta' desorption

μg

mdes
s ðΔti Þ

massa tas-sustanza li tibqa adsorbita fuq il-ħamrija wara lintervall ta' ħin Δti

μg

mA
aq

massa tas-sustanza residwa mill-ekwilibriju ta' adsorbi
ment minħabba sostituzzjoni mhux kompluta tal-volum

μg

Cdes
s ðeqÞ

kontenut tas-sustanza sperimentali li tibqa' adsorbita fuq
il-ħamrija fl-ekwilibriju tad-desorbiment

μg g-1
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1.4.

Simbolu

Definizzjonijiet

Unitajiet

Cdes
aq ðeqÞ

konċentrazzjoni tal-massa tas-sustanza sperimentali
preżenti fil-fażi bl-ilma fl-ekwilibriju tad-desorbiment

μg cm-3

VT

volum totali tal-fażi bl-ilma b'kuntatt mal-ħamrija matul ledperiment fuq il-kinetika tad-desorbiment magħmul bilmetodu serje

cm3

VR

volum tas-supernatant mneħħi mil-pipetta wara li jintlaħaq
ekwilibriju ta' adsorbiment u mibdul b'l-istess volum tassoluzzjoni ta' 0,01 M CaCl2

cm3

vD
a

volum ta' l-alikwota prelevata għal raġuni analitika millħin (i), matul l-esperiment fuq il-kinetika tad-desorbiment
magħmul bil-metodu serje

cm3

Vra iD

volum tas-soluzzjoni prelevata mill-pipetta (i) biex
titkejjel is-sustanza sperimentali, matul l-esperiment fuq
il-kinetika tad-desorbiment (metodu paralleli)

cm3

VFr

volum tas-soluzzjoni prelevata mill-pipetta biex titkejjel
is-sustanza sperimentali, fl-ekwilibriju tad-desorbiment

cm3

MB

bilanċ tal-massa

%

mE

massa totali tas-sustanza sperimentali estratta f'żewġ
stadji, mill-ħamrija u mill-ħitan tar-reċipjent

μg

Vrec

volum tas-supernatant miġbur wara li ntlaħaq l-fl-ekwili
briju tad-adsorbiment

cm3

Pow

koeffiċjent tar-ripartizzjoni octanol/ilma

pKa

kostanti tad-disoċjazzjoni

Sw

solubilità fl-ilma

PRINĊIPJU TAL-METODU SPERIMENTALI
Volumi magħrufa ta' soluzzjonijiet tas-sustanza sperimentali, mhux
markata jew radjumarkata, b'konċentrazzjonijiet magħrufa 0,01 M
CaCl2 huma miżjuda ma' kampjuni ta' ħamrija ta' piż xott magħruf
li kienu ekwilibrati qabel f'0,01 M CaCl2 It-taħlita tiġi mħawwda għal
żmien xieraq. Is-sospensjonijiet tal-ħamrija jiġu mbagħad separati
permezz ta' ċentrifugazzjoni u, jekk ikun mixtieq, filtrazzjoni u tiġi
analizzata l-fażi bl-ilma. L-ammont ta' sustanza sperimentali adsorbita
fuq il-ħamrija tiġi kkalkolata skond id-differenza bejn l-ammont ta'
sustanza sperimentali preżenti fis-soluzzjoni mill-bidu u l-ammont li
jibqa fl-aħħar ta' l-esperiment (metodu indirett).
Metodu ieħor biex tiġi determinata l-kwantità adsorbita tas-sustanza
sperimentali huwa billi tiġi analizzata direttament il-ħamrija (metodu
dirett). Din il-proċedura li teħtieġ estrazzjoni tal-ħamrija f'stadji
suċċessivi permezz ta' solvent xieraq, hija rakkomandata f'każijiet
fejn id-differenza fil-konċentrazzjoni tas-soluzzjoni tas-sustanza ma
tistax tiġi determinata preċiżament. Eżempji ta' dawn il-każijiet
huma: l-adsorbiment tas-sustanza sperimentali fil-wiċċ tar-reċipjenti
fejn isir l-esperiment, instabilità tas-sustanza sperimentali matul ilħin ta' l-esperiment, adsorbiment debboli li jagħti biss lok għal varjaz
zjonijiet żagħar ta' konċentrazzjoni fis-soluzzjoni; u adsorbiment
qawwi li jwassal għal konċentrazzjonijiet baxxi li ma jistgħux jiġu
determinati akkuratament. Jekk tintuża sustanza radjumarkata, lestrazzjoni tal-ħamrija tista' tiġi evitata permezz ta' analiżi tal-fażi
ħamrija permezz tat-teknika tal-kombustjoni u l-għadd suċċessiv
tax-xintillazzjoni fil-fażi likwida. Madankollu, l-għadd tax-xintillaz
zjoni fil-fażi likwida huwa metodu ta' teknika mhux speċifiku li ma
jagħmilx distinzjoni bejn prodotti proġenituri u dawk ta' trasformaz
zjoni; għaldaqstant għandu jintuża biss jekk il-prodott kimiku speri
mentali jibqa stabbli matul id-dewmien kollu ta' l-istudju.

g l-1
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1.5.

INFORMAZZJONI FUQ IS-SUSTANZA SPERIMENTALI
Ir-reattivi kimiċi għandhom ikunu ta' livell analitiku. Huwa rakko
mandat l-użu ta' sustanzi li ma jkunux immarkati b'komposizzjoni
magħrufa u preferibbilment purezza mhux anqas minn 95 % jew ta'
sustanzi sperimentali radjumarkati li għandhom komposizzjoni u
radjupurezza magħrufa. Fil-każ ta' radjumarkaturi ta' nofs-ħajja qasira,
għandhom jiġu applikati korrezzjonijiet adegwati.
Qabel ma ssir prova għall-adsorbiment-desorbiment, l-informazzjoni
li ġejja dwar is-sustanza sperimentali għandha tkun disponibbli:
(a) solubilità fl-ilma (A.6);
(b) tensjoni tal-fwar (A.4) u/jew il-Kostanti tal-Liġi ta' Henry;
(ċ) degradazzjoni antibjotika: idrolisi bħalha funzjoni tal-pH (C.7);
(d) koeffiċjent tar-ripartizzjoni (A.8);
(e) bijodegrabilità ta' malajr (C.4) jew trasformazzjoni aerobika u
anaerobika fil-ħamrija;
(f) pKa tas-sustanzi ionizzabili;
(g) fotoliżi diretta fl-ilma (i.e. spectrum ta' adsorbiment UV-Vis flilma, rendiment quantum) u fotodegradazzjoni fil-ħamrija.

1.6.

APPLIKABBILITÀ TAL-PROVA
Din il-prova hi applikabbli għas-sustanzi kimiċi għal-liema jista' jiġi
applikat metoodu analitiku suffiċjentement akkurat. L-istabbilità tassustanza sperimentali matul il-ħin neċessarju biex titwettaq il-prova
huwa parametru importanti li jista' jinfluwenza l-affidabilità tar-riżul
tati, speċjalment meta jiġi applikat il-metodu indirett. Għaldaqstant,
huwa neċessarju li din l-istabbilità tiġi verifikata tramiti studju preli
minari; jekk tiġi osservata trasformazzjoni fil-perjodu ta' ħin talprova, huwa rakkomandat li l-istudju prinċipali għandu jiġi eżegwit
billi jiġu analizzati kemm il-fażi ħamrija kif ukoll il-fażi ta' l-ilma.
Jistgħu jinħolqu diffikultajiet meta din il-prova isir għal sustanzi li
għandhom solubilità baxxa fl-ilma (Sw < 10-4 g l-1), kif ukoll għal
sustanzi ta' karika elevata, dovut għall-fatt illi l-konċentrazzjoni filfażi bl-ilma ma tistax tiġi mkejla analitikament b'akkuratezza effiċ
jenti. F'dawn il-każijiet, iridu jittieħdu passi addizzjonali. Il-mod kif
wieħed jista' jaffronta dawn il-problemi jista' jinstab fit-taqsima rele
vanti ta' dan il-metodu.
Fl-isperimentazzjoni fuq sustanzi li jiżvintaw, għandhom jittieħdu
prekawzjonijiet biex telf matul l-istudju jiġi evitat.

1.7.

DESKRIZZJONI TAL-METODU

1.7.1.

Apparat u reattivi kimiċi
Apparat normali tal-laboratorju, speċjalment li ġej:
(a) Pipetti jew kontenituri biex isir l-esperiment. Huwa importanti li
dawn il-pipetti jew kontenituri:
— joqgħodu direttament fiċ-ċentrifuga sabiex jiġi miniminizzat
telf fil- manipolazzjoni u trasferiment,
— jkunu magħmula minn materjal inert, li jimminimizza l-adsor
biment fil-wiċċ tas-sustanza sperimentali.
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(b) Apparat għat-taħwid: overhead shaker jew apparat ekwvilenti; lapparat għat-taħwid għandu jżomm il-ħamrija sospiża matul ittaħwid.

(ċ) Ċentrifuga: preferibbilment ta' veloċità għolja, e.ż. forza ċentri
fuga > 3 000 g, temperatur kontrollata, kapaċi tneħħi partiċelli
b'djametru akbar minn 0,2 μm minn soluzzjonijiet bl-ilma. Sabiex
jiġi evitat telf dovut għal volatilità jew ta' ilma, dawn il-konteni
turi għandhom jinżammu mgħottija matul iċ-ċentrifugazzjoni u ttaħwid; biex jiġi minimizzat l-adsorbiment fuq l-għotjien, dawn
iridu jiġu diżattivati pereżempju għotjin mgħottija bit-teflon.

(d) Fakultattiv: apparat għall-filtrazzjoni; filtri ta' porożità ta' 0,2 μm,
sterili, għal użu wieħed. Kura speċjali għandha tingħata għallgħażla tal-materjal għall-filtrazzjoni sbiex telf eventwali tassustanza sperimentali minn dan il-materjal jiġi evitat; għal dawk
is-sustanzi li ma jinħallux malajr, mhux opportun li jintuża
materjal għall-filtrazzjoni organiku.

(e) Strumentazzjoni analitika, adatta biex titkejjel il-konċentrazzjoni
tas-sustanza kimika sperimentali.

(f) Forn tal-laboratorju, kapaċi jżomm temperatura ta' 103 oC sa
110 oC.

1.7.2.

Karatterizzazzjoni u selezzjoni tal-ħamrija
Il-ħamrija għandha tiġi karatterizzata minn tlett parametri li huma
meqjusa maġġorment responsabbli għall-kapaċitaà ta' l-adsorbiment:
karbonju organiku, kontenut f'tafal u struttura tal-ħamrija, u pH. Kif
diġà msemmi (ara Skop) għandhom jiġu meqjusa propjetajiet fiżikokimiċi oħra tal-ħamrija li jista' jkollhom impatt fuq l-adsorbiment/de
sorbiment ta' sustanza partikolari.

Il-metodi użati għall-karatterizzazzjoni tal-ħamrija huma importanti
ħafna u jistà jkollhom influwenza sinifikattiva fuq ir-riżultati. Għal
daqstant, huwa rakkomandat illi l-pH tal-ħamrija għandha titkejjel
f'soluzzjoni ta' 0,01 M CaCl2 (iġifieri fis-soluzzjoni użata għallprova ta' l-adsorbiment/desorbiment) skond il-metodu ISO li jikkor
rispondi (ISO-10390-1). Huwa rakkomandat ukoll illi jiġu determinati
l-popjetajiet rilevanti l-oħra tal-ħamrija skond metodi standard (pere
żempju ISO 'Manwal ta' l-Analiżi tal-Ħamrija'); dan jippermetti illi lanaliżi tad-data fuq is-sorbiment tkun ibbażata fuq parametri talħamrija standardizzati globalment. Ir-refernzi (50-52) jagħtu xi indi
kazzjonijiet fuq il-metodi standard disponibbli għall-analiżi u għallkaratterizzazzjoni tal-ħamrija. Għall-kalibrazzjoni tal-metodi speri
mentali tal-ħamrija, huwa rakkomandat l-użu ta' ħamrija ta' referenza.

It-Tabella 1 tagħti indikazzjoni għall-għażla tal-ħamrija għall-esperi
menti ta' l-adsorbiment/desorbiment. Is-seba' kwalitajiet ta' ħamrija
magħżula ikopru l-kwalitajiet li jinstabu f'żoni ġeografiċi temperati.
Meta s-sustanzi sperimentali ikunu ionizzabbli, il-kwalitajiet ta'
ħamrija magħżula għandhom ikopru range wiesgħa ta' pH, sabiex
ikun jista' jiġi evalwat l-adsorbiment tas-sustanza fil-forma ionizzata
u dik mhux ionizzata. Indikazzjoni fuq kemm il-kwalità ta' ħamrija
għandha tintuża fl-istadji varji tal-prova tinstab taħt 1.9. Eżekuzzjoni
tal-prova.

Jekk jiġu preferuti kwalitajiet oħra ta' ħamrija, għandhom jiġu karat
terizzati permezz ta' l-istess parametri u għandu jkollhom varjazzjoni
simili fil-propjetajiet għal dawk deskritti f'Tabella 1, anke jekk ma
jaqblux eżattament mal-kriterji.
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Tabella 1:
Gwida għas-selezzjoni tal-kampjuni tal-ħamrija għall-adsorbiment-desorbiment
Kwalità ta'
ħamrija

Range ta' pH (f'0,01 M
CaCl2)

Kontenut f'karbonju
organiku ( %)

1

4,5 - 5,5

1,0 - 2,0

65 – 80

tafal

2

> 7,5

3,5 - 5,0

20 – 40

art taflija

3

5,5 - 7,0

1,5 - 3,0

15 – 25

art imtajjna

4

4,0 - 5,5

3,0 - 4,0

15 – 30

art tajba u għammiela

5

< 4,0 - 6,0

< 0,5 - 1,5

< 10 – 15

art imrammla

6

> 7,0

< 0,5 - 1,0

40 – 65

art taflija/tafal

7

< 4,5

> 10

< 10

ramel/art imrammla

Kontenut f'tafal ( %) Komposizzjoni tal-ħamrija (*)

(*) Skond il-FAO u s-sistema US (85).
Il-varjabbli rispettivi għandhom juru preferebbilment il-valuri fil-medda mogħtija. Jekk, madankollu, ikun hemm diffikul
tajiet fis-sejba tal-materjal ta' ħamrija xieraq, il-valuri taħt il-minimu indikat huma aċċettati.
Il-ħamrija b'inqas minn 0,3 % tal-karbonju organiku tista' tfixkel il-korrelazzjoni bejn il-kontenut organiku u ta' adsorbiment.
Għalhekk, huwa rakkomandat l-użu tal-ħamrija li fiha kontenut minimu ta' karbonju organiku ta' 0,3 %.

1.7.3.

Kollezzjoni u ħażna tal-kampjuni tal-ħamrija

1.7.3.1.

Kollezzjoni
Għall-kampjunaġġ mhumiex rakkomandati tekniċi jew strumenti
speċifiċi; it-teknika tal-kampjunaġġ tiddependi fuq il-finalità ta' listudju (53) (54) (55) (56) (57) (58).

Għandu jitqies dan li ġej:

(a) informazzjoni dettaljata fuq l-istorja ta' l-għalqa minn fejn sar ilkampjunaġġ hija neċessarja; dan jinkludi l-lokalità, il-medda
vegetali, trattamenti bl-użu ta' pestiċidi u/jew fertilizzanti, żidiet
bioloġiċi jew kontaminazzjoni aċċidentali. Rigward id-deskriz
zjoni tal-lokalità fejn sar il-kampjunaġġ, għandhom jiġu osservati
r-rakkomandazzjonijiet ta' l-standard ta' l-ISO fuq il-kampjunaġġ
tal-ħamrija (ISO 10381-6);

(b) il-lokalità fejn sar il-kampjunaġġ trid tiġi definita skond il-metodu
UTM (Proġettazzjoni Universali Trażversali Merkatorja/Datum
Orizzontali Ewropew) jew permezz tal-koordinati ġeografiċi
tiegħu; dan jista' jippermetti rikollizzjoni ta' kwalità ta' ħamrija
partikolari fil-futur jew jist' jgħin jiddefinixxi l-ħamrija taħt
sistemi varji ta' klassifikazzjoni użati f'pajjiżi differenti. Ukoll,
jinġabar biss l'orizzont A sa fond massimu ta' 20 ċm. Speċjalment
għal-kwalità ta' ħamrija n. 7 jekk il-ħamrija tagħmel parti minn
orizzont Oh, dan irid jiġi miżjud fril-kampjunaġġ.

Il-kampjuni tal-ħamrija għandhom jinġarrew permezz ta' kontenituri u
taħt u f'kondizzjonijiet ta' temperatura li jiggarantixxu li l-propjetajiet
oriġinali tal-ħamrija ma jiġux mibdula b'mod sinifikattiv.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1374
▼B
1.7.3.2.

Ħażna
L-użu ta' ħamrija prelevata reċentement huwa preferibbli. Biss meta
dan ma jkunx possibbli l-ħamrija tista' tiġi maħżuna f'temperatura
ambjentali u għandha tinżamm niexfa bl-arja. Għall-ħażna mhux
rakkomandat l-ebda limitu ta' ħin partikolari, imma ħamrija maħżuna
għal aktar minn tliet snin għandha tiġi rianalizzata qabel l-użu biex
jiġi verifikat il-kontenut karboniku organiku, pH u CEC.

1.7.3.3.

Manipolazzjoni u preparazzjoni tal-kampjuni tal-ħamrija għall-prova
Il-ħamrija trid tiġi mnixxfa bl-arja f'temperatura ambjentali (preferib
bilment bejn 20-25 oC). Is-disgregazzjoni trid tiġi magħmula bl-anqas
forza possibbli, sabiex l-istruttura oriġinali tal-ħamrija tinbidel millanqas possibbli. Il-ħamrija trid tintgħarbel sa qies partikolari ≤ 2 mm;
skond ir-rakkomandazzjonijiet tan-norma ta' l-ISO fuq il-kampjunaġġ
tal-ħamrija (ISO 10381-6). Homogenità akkurata hija rakkomandata,
peress li din tkabbar ir-reprouċibilità tar-riżultati. Il-kontenut ta'
umdità f'kull kwalità ta' ħamrija hu determinat fuq tlett aliquoti
msaħħna sa 105 oC CASemm ma jkun hemm l-ebda tibdil sinifikattiv
fil-piż (approssimament 12 s). Għall-kalkoli kollha il-massa talħamrija tirreferi għall-massa xxottata fil-forn, i.e. il-piż tal-ħamrija
kkoreġut għall-kontenut ta' umdità tiegħu.

1.7.4.

Preparazzjoni tas-sustanza sperimentali għall-applikazzjoni għallħamrija
Is-sustanza sperimentali tiġi maħlula f'soluzzjoni 0,01 M CaCl2 f'ilma
distillat jew deionizzat; is-soluzzjoni ta' CaCl2, użata bħala l-fażi tassolvent bl-ilma, tiswa biex titjieb iċ-ċentrifugabilità u timminimizza liskambjar ta' katjoniku. Il-konċentrazzjoni tas-soluzzjoni maħżuna
preferibbilment għandha tkun tlett ordini ta' kobor għola mil-limitu
tas-sejba tal-metodu analitiku użat. Dan il-parametru jissalvagwardja
miżuri akkurati fil- każ tal-metodoloġija użata f'dan il-metodu; barra
minn hekk, il-konċentrazzjoni tas-soluzzjoni maħżuna għandha tkun
inferjuri għas-solubilità tas-sustanza sperimentali fl-ilma.

Preferibbilment, is-soluzzjoni maħżuna għandha titlesta' immedjata
ment qabel il-ħin ta' l-applikazzjoni għall-kampjuini tal-ħamrija u
għandha tinżamm magħluqa fid-dlam f'4 oC. Il-ħin tal-ħażna jidde
pendi fuq l-istabbilità tas-sustanza sperimentali u l-konċentrazzjoni
tagħha fis-soluzzjoni.

Sustanzi lijdumu biex jinħallu biss (Sw < 10-4 g l-1), jista' jkun
neċessarju aġent xieraq għas-solubilizazzjoni meta diffiċilment tinħall
is-sustanza sperimentali. Dan l-aġent għas-solubilizazzjoni: (a) irid
ikun jitħallat ma l-ilma bħal methanol jew acetonitrile; (b) il-konċen
trazzjoni tiegħu ma tridx taqbeż 1 % tal-volum totali tas-soluzzjoni
maħżuna u trid tikkostitwixxi anqas minn dan fis-soluzzjoni tassustanza sperimentali li tiġi f'kuntatt mal-ħamrija (preferibilment
anqas minn 0,1 %); u (ċ) m'għandux ikun surfactant jew jagħti lok
għal reazzjonijiet solvolitiċi mas-sustanza kimika sperimentali. L-użu
ta' aġent solubilizzani għandu jiġi msemmi u ġustifikat fir-rapurtaġġ
tad-data.

Alternattiva oħra għal sustanzi li jinħallu bil-mod tikkonsisti fiż-żieda
intenzjonali tas-sustanza sperimentali mas-sistema sperimentali: issustanza sperimentali tiġi maħlula ġo solvent organiku, u minn dan
alikwota tiġi miżjuda mas-sistema tal-ħamrija u 0,01 M soluzzjoni ta'
CaCl2 f'ilma distillat jew deionizzat. Il-kontenut tas-solvent organiku
fil-fażi bl-ilma għandha tinżamm l-aktar baxxa possibbli, normalment
li ma taqbiżx 0,1 %. Iż-żieda intenzjonali ta' soluzzjoni organika tista'
tikkomprometti r-riproduċibilità mill-aspett tal-volum. Għaldaqstant,
żball addizzjonali jista' jiġi introdott bħala s-sustanza sperimentali u
konċentrazzjoni tal-kosolvent ma jkunx l-istess fil-provi kollha.
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1.8.

PREREQUIŻITI GĦALL-EŻEKUZZJONI TAL-PROVA TA' LADSORBIMENT/DESORBIMENT

1.8.1.

Metodu analitiku
Fost il-paramentri ewlenin li jistgħu jinfluwenzaw l-akkuratezza talmiżuri tas-sorbiment hemm il-preċiżjoni tal-metodu analitiku flanaliżi kemm tal-fażi soluzzjoni, kif ukoll tal-fażi ta' l-adsorbiment,
l-istabilità u l-purezza tas-sustanza sperimentali, il-kisba ta' l-ekwili
briju tas-sorbiment, l-ordni tal-kobor tal-varjazzjonijiet ta' konċentraz
zjoni tas-soluzzjoni, ir-rapport ħamrija/soluzzjoni u il-varjazzjonijiet
fl-istruttura tal-ħamrija matul il-proċess ta' ekwilibrazzjoni (35) (5962). Xi eżempji, fokalizzati fuq il-preċiżjoni, jinstgħabu fl-Anness 2.

L-attendibilità tal-metodu analitiku li jintuża trid tiġi kontrollata firrange ta' konċentrazzjoni li x'aktarx iseħħ matul il-prova. Min
jagħmel l-esperiment għandu jħossu ħieles li jiżviluppa metodu xieraq
b'akkuratezza, preċiżjoni, riproduċibilità, limiti ta' rivelazzjoni u ġbir
xierq. Gwida għall-eżekuzzjoni tal-prova hija mogħtija fl-esperiment
li ġej.

Volum xieraq ta' 0,01 M CaCl2, e.ż. 100 ċm3, jitħawwad għal 4 s bilpiż ta' ħamrija, e.ż. 20 g, li għandha adsorbiment għoli, i.e. b'kontenut
għoli ta' karbonju organiku u ta' tafal; dawn il-piżijiet u volumi
jistgħu ivarjaw skond bżonnijiet analitiċi, imma rapport ħamrija/so
luzzjoni ta' 1:5 jista' jirrapreżenta punt ta' bidu konvenjenti. It-taħlita
tiġi ċentrifugata u l-fażi bl-ilma tista' tiġi filtrata. Ma' din ta' l-aħħar
jiġi miżjud volum determinat ta' soluzzjoni maħżuna tas-sustanza
sperimentali sabiex kiseb konċentrazzjoni nominali fil-kamp tarrange ta' konċentrazzjoni li x'aktarx iseħħ matul il-prova. Dan ilvolum m'għandux jaqbeż 10 % tal-volum finali tal-fażi bl-ilma,
sabiex in-natura tas-soluzzjoni ta' preekwilibrazzjoni tinbidel millanqas possibbli. Is-soluzzjoni tiġi analizzata.

Sabiex jitqiesu s-sustanzi artifiċjali użati fil-mod analitiku u l-effetti
martiċi kkawżati mill-ħamrija irid jiġi inkluż “blank run” li jikkonsisti
f'sistema ta' ħamrija + soluzzjoni ta' CaCl2 (mingħajr iż-żieda tassustanza sperimentali).

Għall-miżuri ta' sorbiment jistgħu jintużaw metodi analitiċi, fosthom
kromatografija gass-likwidu (GLC), kromatografija likwida ta' pres
tazzjoni għolja (HPLC), spettrometrija (e.ż. GC/spettrometrija talmassa, HPLC/spettrometrija tal-massa) u kont tax-xintillazzjonijiet
likwidi (għall-sustanzi radjumarkati). Indipendentement mill-metodu
analitiku użat, huwa meqjus adegwat jekk il-ġbir ikun bejn 90 % u
110 % tal-valur nominali. Sabiex titħalla l-identifikazzjoni u l-kwan
tifikazzjoni wara li ssir r-ripartizzjoni, il-limiti tar-rivelazzjoni talmetodu analitiku trid tkun ta' l-anqas żewġ ordinjiet ta' kobor anqas
mill-konċentrazzjoni nominali.

Il-karatteristiċi u limiti ta' rivelazzjoni tal-metodu analitiku utilizzat
biex isiru l-istudji fuq l-adsorbiment huma importanti biex jiġu defi
niti il-kondizzjonijiet sperimentali u l-eżekuzzjoni sħiħa tal-prova.
Dan il-metodu jsegwi skema sperimentali ġenerali u jipprovdi rakko
mandazzjonijiet u linji gwida għal soluzzjonijiet alternattivi fejn ilmetodu analitiku u l-faċilitajiet tal-laboratorju jimponi limitazzjonijiet.
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1.8.2.

Għażla tar-rapporti ottimali ħamrija/soluzzjoni
Fl-istudji tal-fenomeni fuq is-sorbiment, l-għażla tar-rapporti ħamri
ja/soluzzjoni tiddependi mill-koeffiċjent tad-distribuzzjoni Kd u millgrad relattiv ta' adsorbiment mixtieq. Il-varjazzjoni tal-konċentraz
zjoni tas-sustanza fis-soluzzjoni tiddetermina l-preċiżjoni statistika
tal-miżura li tiddependi mill-forma ta' l-ekwazzjoni ta' l-adsorbiment
u, fil-każ ta' l-iskoperta tal-konċentrazzjoni tas-sustanza kimikafissoluzzjoni, tal-limitazzjoni tal-metodoloġija analitika applikata. Għal
daqstant, fil-prattika ġenerali, ikun utli li jiġu adottati numru limitat
ta' rapporti fissi, fejn il-perċentwali ta' adsorbiment tkun aktar minn
20 %, u preferibbilment > 50 % (62), fl-istess ħin kura trid tingħata
sabiex il-konċentrazzjoni tas-sustanza sperimentali fil-fażi bl-ilma
tkun dejjem għolja biżżejjed li tiġi mkejla bi preċiżjoni. Dan huwa
partikolarment importanti meta il-perċentwali ta' adsorbiment ikunu
għolja.
Approċċ konvenjenti biex jintgħażlu r-rapporti ħamrija/ilma xierqa,
jibbaża fuq stima tal-valur Kd permezz ta' studji preliminarji jew
permezz ta' metodi ta' teknika ta' valutazzjoni stabbiliti (Anness 3).
Ir-rapport xieraq jista' mbagħad jintgħażel fuq il-bażi ta' grafika tarrapport ħamrija/soluzzjoni versus Kd għal persentaġġi fissi ta' adsor
biment (Fig. 1). Tali grafika hija bbażata fuq il-preżuppost li l-ekwaz
zjoni ta' l-assorbiment hija lineari (1). Ir-ralazzjoni applikabbli tinkiseb
billi titranġa l-ekwazzjoni (4) tal-Kd fil-forma ta' ekwazzjoni

V0
¼
msoil

Í

m0
mads
s ðeqÞ

Î
Ä 1 Kd

(1)

jew fil-forma logaritmika tagħha, billi tassumi li R = msoil/V0 and
Aeq %/100 =

mads
s ðeqÞ
:
m0
"

Aeq %=100
logR ¼ ÄlogKd þ log
1 Ä Aeq %=100

#

(2)

Fig. 1. Relazzjoni bejn il-valur ta' Kd u r-rapporti varji ħamrija/soluzzjoni
fil-perċentwali varji tas-sustanza sperimentali adsorbita
ads
(1) Cads
s ðeqÞ ¼ Kd · Caq ðeqÞ
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Fig. 1 turi rapporti ħamrija/soluzzjoni meħtieġa bħalha funzjoni Kd
għal-livelli differenti ta' adsorbiment. Pe reżempju, għal rapport
ħamrija/soluzzjoni ta' 1:5 u Kd ta' 20, l-adsorbiment għandu jkun
ta' madwar 80 %. Biex jinkiseb 50 % adsorbiment għall-istess
ammont ta' Kd, irid jintuża rapport ta' 1:25. Dan l-approċċ, biex
jintagħżlu rapporti xierqa ħamrija/soluzzjoni, joffri lill-investigatur
il-flessibilità neċessarja biex ilaħħaq ma' l-eżiġenzi sperimentali.

L-akbar diffikultajiet huma dawk fejn is-sustanza kimika tiġi adsor
bita b'doża għolja ħafna jew baxxa ħafna. Meta jkun hemm adsorbi
ment baxx, hu rakkomandabbli l-użu ta' rapport ħamrija/soluzzjoni ta'
1:1, għalkemm għal xi tipi ta' ħamrija ta' kontenut organiku għoli
jistgħu jkunu neċessarji miżuri iżar sabiex tinkiseb taħlita likwida.
Fil-metodoloġija analitika kura trid tingħata biex jitkejjlu bidliet
żgħar fil-konċentrazzjoni tas-soluzzjoni; inkella l-kejl ta' l-adsorbi
ment ma jkunx preċiż. Minn naħa l-oħra, għal valuri għolja ħafna
ta' Kd, tista' tasal għal rapporti ħamrija/soluzzjoni ta' 1:100 biex tħalli
fis-soluzzjoni kwantità sinifikattiva ta' sustanza kimika. Madankollu,
kura trid tingħata sabiex taħlit sew jiġi żgurat, ħin adegwat irid
jitħalla biex is-sistema tilħaq ekwilibriju. Biex issolvi dawn il-każijiet
estremi meta metodoloġija analitika tkun nieqsa, possibiltà oħra hija
dik li tipprevedi l-valur ta' Kd bl-użu ta' tekniċi ta' valutazzjoni
bbażati, pereżempju, fuq valuri Pow (Anness 3). Dan jista' jkun utli
speċjalment għal sustanzi kimiċi li għandhom adsorbiment baxx/po
lari b' Pow < 20 u għal dawk lipofili/altament sorbitivi b' Pow > 104.

1.9.

EŻEKUZZJONI TAL-PROVA

1.9.1.

Il-kondizzjonijiet tal-prova
L-esperimenti kollha iridu jsiru f'temperatura ambjentali u, jekk
possibbli, f'temperatura kostanti bejn 20 oC u 25 oC.

Il-kondizzjonijiet għaċ-centrifugazzjoni iridu jippermettu t-tneħħija ta'
partiċelli akbar minn 0,2 μm mis-soluzzjoni. Dan il-valur huwa l-iżar
partiċella li hija kkunsidrata partiċella solida, u jirrapreżenta l-limitu
bejn partiċelli solidi u kolloidali. Gwida biex jiġu stabbiliti l-kondiz
zjonijiet taċ-ċentrifugazzjoni hija mogħtija fl-Anness 4.

Jekk il-faċilitajiet taċ-ċentrifugazzjoni ma jkunux jistgħu jiggaran
tixxu t-tneħħija ta' partiċelli akbar minn 0,2 μm, kombinazzjoni ta'
ċentrifugazzjoni u filtrazzjoni b'filtri 0,2 μm tista' tintuża. Dawn ilfiltri għandhom ikunu magħmula minn materjal inert xieraq biex
jinevita telf tas-sustanza sperimentali fuqhom. F'kull każ, għandu
jiġi ppruvat li ma jkun hemm l-ebda telf tas-sustanza sperimentali
matul il-filtrazzjoni.

1.9.2.

Stadju 1 – Studju preliminarju
L-iskop ta' studju preliminarju diġà ngħata fis-sezzjoni Skop. Gwida
biex issir tali prova hija mgħotija fl-esperiment suġġerit hawn taħt.

1.9.2.1.

Selezzjoni tar-rapporti ottimali ħamrija/soluzzjoni
Jintużaw żewġ tipi ta' ħamrija u tlett rapporti ħamrija/soluzzjoni (sitt
esperimenti). Tip ta' ħamrija għandha kontenut għoli ta' karbonju
organiku u kontenut baxx ta' tafal, u l-oħra għandha kontenut baxx
ta' karbonju organiku u kontenut għoli ta' tafal. Ir-rapporti ħamrija/
soluzzjoni huma suġġeriti:

— 50 g ħamrija u 50 ċm3 soluzzjoni bl-ilma tas-sustanza sperimen
tali (rapport 1/1),
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— 10 g ħamrija 50 ċm3 soluzzjoni bl-ilma tas-sustanza sperimentali
(rapport 1/5),

— 2 g ħamrija u 50 ċm3 soluzzjoni bl-ilma tas-sustanza sperimentali
(rapport 1/25).

L-ammont minimu ta' ħamrija li għandha tintuża tiddependi millfaċilitajiet tal-laboratorju u l-eżekuzzjoni tal-metodi analitiċi użati.
Madankollu, biex jinkisbu riżultati affidabbli mill-prova, hu rakko
mandat illi tintuża mill-anqas 1 g, u preferibbilment 2 g.

Sabiex tiġi verifikata l-istabbilità tas-sustanza sperimentali fis-soluz
zjoni ta' CaCl2 u l-adsorbiment eventwali fuq il-ħitan tal-kontenituri,
irid jitlesta' kampjun ta' riferiment li ma jkunx fiħ ħamrija imma jkun
fih biss is-sustanza sperimentali f'soluzzjoni ta' 0,01 M CaCl2 li jiġi
sottopost eżattament għall-istess passi tas-sistemi sperimentali.

Għal kull ħamrija jiġi preparat “blank run” bl-istess ammont ta'
ħamrija u volum totali ta' soluzzjoni 50 ċm3 0,01 M CaCl2 (mingħajr
prova sperimentali) li tiġi sottoposta għall-istess proċedura sperimen
tali. Dan iservi bħala kontroll bażiku matul l-analiżi biex jiġu skoperti
sustanzi li jinterfeixxu jew ħamrija kontaminata.

L-esperimenti kollha, inklużi kontrolli u “blanks”, għandhom isiru
minn l-anqas darbtejn. In-numru totali ta' kampjuni li għandhom
jitlestew għall-istudju għandhom jiġu kalkolati skond il-metodoloġija
li tiġi segwita.

Metodi għall-istudju preliminarju u l-istudju ewlieni huma ġeneral
ment l-istess, eċċezzjonijiet imsemmija fejn rilevanti.

Il-kampjuni tal-ħamrija mnixxfin bl-arja jiġu ekwilibrati billi jitħawdu
għal (12 s) lejl sħih qabel jum l-eaperiment, b'volum minimu ta' 45
ċm3 ta' 0,01 M CaCl2. Wara jiżdied ċertu volum tas-soluzzjoni
riżerva tas-sustanza sperimentali sa total ta' 50 ċm3. Il-volum tassoluzzjoni riżerva miżjud: (a) m'għandux ikun aktar minn 10 % talvolum finali 50 ċm3 tal-fażi bl-ilma sabiex issir l-anqas bidla
possibbli lin-natura tas-soluzzjoni pre-ekwilibrata; u (b) għandu jirri
żulta, preferibilment, f'konċentrazzjoni inizjali tas-sustanza sperimen
tali f'kuntatt mal-ħamrija (C0) akbar b'żewġ ordnijiet ta' preferenza
mill-anqas, ta' l-iskoperta tal-metodu analitiku, sabiex tiġi salva
gwardjata l-kapaċità biex isiru mizuri eżatti ankè meta l-adsorbiment
ikun qawwi (> 90 %) u biex wara jiġu stabbiliti l-iżotermi ta' ladsorbiment. Hu rakkomandat ukoll, jekk possibbli, illi l-konċentraz
zjoni inizjali tas-sustanza (C0) ma taqbiżx in-nofs tal-limitu tas-solu
bilità tagħha.

L-eżempju li jmiss juri l-mod kif tikkalkula l-konċentrazzjoni tassoluzzjoni riżerva (Cst). Tibda bil-ħsieb illi l-limitu ta' rivelazzjoni
huwa 0,01 μg ċm-3 u l-adsorbiment huwa ta' 90 %; għaldaqstant, ilkonċentrazzjoni inizjali tas-sustanza sperimentali f'kuntatt mal-ħamrija
trid tkun, preferibbilment, 1 μg ċm-3 (żewġ ordnijiet ta' kobor għola
mil-limitu ta' rivelazzjoni). Jekk jiżdied il-massimu rakkiomandat talvolum tas-soluzzjoni maħżuna, i.e. 5 sa 45 ċm3 tas-soluzzjoni ta'
ekwilibrazzjoni ta' CaCl20,01 M (= 10 % tas-soluzzjoni maħżuna
għal volum totali ta' 50 ċm3 tal-fażi bl-ilma), il-konċentrazzjoni tassoluzzjoni maħżuna għandha tkun ta' 10 μg ċm-3; jiġifieri ogħla bi
tliet ordnijiet ta' kobor mil-limitu ta' rivelazzjoni tal-metodu analitiku.

Il-pH tal-fażi bl-ilma għandu jitkejjel qabel u wara kuntatt malħamrija peress li għandu rwol importanti fil-proċess kollu ta' l-adsor
biment, speċjalment għal sustanzi ionizzabbli.
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It-taħlita titħawwad CASemm jintlaħaq l-ekwilibriju ta' l-adsorbiment.
Il-ħin ta' l-ewilibriju fil-ħamrija huwa varjabbli ħafna, skond issustanza kimika fil-ħamrija; perjodu ta' 24 s huwa biżżejjed normal
ment (77). Fl-istudju preliminari, kampjuni jistgħu jinġabru b'sek
wenza matul perjodu ta' taħlit ta' 48 s (pereżempju f'4, 8, 24, 48
s). Madankollu, il-ħinijiet ta' l-analiżi iridu jiġu meqjusa bi flessibilità
skond l-iskeda ta' xogħol tal-laboratorju.

Hemm żewġ alternattivi għall-analiżi tas-sustanza sperimentali fissoluzzjoni bl-ilma: (a) il-metodu paralleli (b) il-metodu f'serje.
għandu jingħad illi, għalkemm il-metodu paralleli huwa aktar tedjanti
fil-kamp sperimentali, it-trattament matematiku tas-soluzzjonijiet
huwa aktar sempliċi (Anness 5). Madankollu, l-għażla tal-metodolo
ġija li għandha tintuża, hija f'idejn il-persuna li tagħmel l-esperiment
li tkun trid tqis il-faċilitajiet tal-laboratorju u r-riżorsi li huma dispo
nibbli.

(a) Metodu paralleli: kampjuni bl-istess relazzjoni ħamrija/soluzzjoni
humw ppreparati, bl-istess numru ta' intervalli ta' ħin li hu
mixtieq biex isir l-istudju tal-kinetika ta' l- adsorbiment. Wara
ċentrifugazzjoni u, jekk mixtieq, filtrazzjoni, il-fażi bl-ilma ta' lewwel pipetta tiġi miġbura bl-aktar mod komplet possibbli u
titkejjel wara, pereżempju, 4 s, dik tat-tieni pipettta wara 8 s,
dik tat-tielet wara 24, eċċ.

(b) Metodu f'serje: għal kull rapport ħamrija/soluzzjoni jiġi preparat
biss kampjun kampjun doppju wieħed. f'intervalli determinati ta'
ħin it-taħlita tiġi ċentrifugata biex il- fażijiet jiġu separati. Alik
wota żgħira ta' riżorsi tiġi immedjatament analizzata għassustanza sperimentali; imbagħad l-esperiment ikompli bit-taħlita
oriġinali. Jekk l- filtrazzjoni tiġi applikata wara ċ-ċentrifugaz
zjoni, il-laboratorju għandu jkollu faċilitajiet biex issir l-filtraz
zjoni ta' aliquoti bl-ilma żgħar. Huwa rakkomandabbli li l-volum
totali ta' laliquoti meħuda, ma jkunx aktar mjinn 1 % tal-volum
totali tas-soluzzjoni, sabiex ir- rapport ħamrija/soluzzjoni ma
jinbidilx b'mod sinifikattiv u biex titnaqqas il-massa tas- solute
disponibbli għall-adsorbiment matul il-prova.

Il-perċentwali ta' l-adsorbiment Ati huwa kkalkolat f'kull punt ta' ħin
(ti) fuq il-bażi tal-konċentrazzjoni inizjali nominali u l-konċentraz
zjoni mkejla fil-ħin tal-kampjunaġġ (ti), korrett għall-ħin tal“blank”. Plots ta' l- Ati versus l-ħin (Fig. 1 Anness 5) huma magħ
mula sabiex jiġi vvalutat jekk inkisbitx il-pjattaforma ta' l-ekwili
briju (1). Il-valur Kd fl-ekwilibriju jiġi kkalkolat ukoll. Ibbażat fuq
dan il-valur Kd, u bl-użu tal-Fig.1 jintagħżlu rapporti xierqa ħamri
ja/soluzzjoni, sabiex il-perċentwali ta' l-adsorbiment taqbeż 20 % u
preferibbilment > 50 % (61). L-ekwazzjonijiet u l-prinċipji tal-plot
ting kollha applikabbli huma mgħotija fit-taqsima fuq id-Data u
rapurtaġġ u fl-Anness 5.

1.9.2.2.

Determinazzjoni tal-ħin ta' ekwilibrazzjoni ta' l-adsorbiment u ta' lammont sustanza sperimentali adsorbita fl-ekwilibriju
Kif digà msemmi, plots ta' Ati jew Cads
aq versus il-ħin jippermettu
stima tat-twettieq ta' l-ekwilibriju ta' l-adsorbiment u l-ammont ta'
sustanza sperimentali adsorbita fl-ekwilibriju. Il-figuri 1 u 2 fl-Anness
5 juru eżempji ta' tali plots. Il-ħin ta' l-ekwilibriju huwa dak neċes
sarju biex is-sistema tilħaq pjattaforma.

(1) Plots tal-konċentrazzjoni tas-sustanza għat-test fil-fażi akwea Cads
aq versus il-ħin jistgħu
jintużaw ukoll għall-kalkolu tal-kisba tal-plateau ta' l-ekwilibriju (ara Fig. 2 fl-Anness 5).

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1380
▼B
Jekk, b'ħamrija partikolari, ma tintlaħaqx pjattaforma iżda issir żieda
kontinwa, din tista' tkun dovuta għal fatturi ta' komplikazzjoni bħal
biodegredazzjoni jew diffużjoni bil-mod. Biodegradazzjoni tista' tint
wera' billi jirrepeta l-isperiment b'kampjun sterilizzat tal-ħamrija. Jekk
anke f'dan il-każ ma tintlaħaq l-ebda pjattaforma, min qed jagħmel lesperiment għandu jfittex fenomeni oħra li jistgħu ikunu involuti flistudji speċifiċi tiegħu; dan jista' jsir b'modifikazzjonijiet xierqa talkondizzjonijiet ta' l-esperiment (temperatura, ħin tat-taħwid, rapporti
ħamrija/soluzzjoni). Ukoll, min qed jagħmel l-esperiment irid jidde
ċidi jekk ikomplix il-proċedura sperimentali malgrad ta' eventwali
possibilità li jintlaħaq ekwilibriju.

1.9.2.3.

L-adsorbiment fil-wiċċ tal-kontenituri u l-istabilità tas-sustanza speri
mentali
Xi informazzjoni fuq l-istabliltà tas-sustanza sperimentali u l-adsorbi
ment tagħha fil-wiċċ tal-kontenituri tagħha tista' tinkiseb billi ssir
analiżi tal-kampjuni tal-kontroll. Jekk tiġi osservata deplezzjoni
akbar minn l-iżball standard tal-metodu analitiku, tista' tkun kaużata
minn degredazzjoni abiotika u/jew adsorbiment fil-wiċċ tal-kontenitur
sperimentali. Distinzjoni bejn dawn iż-żewġ fenomeni tista' tintlaħaq
billi jinħaslu sew il-ħitan tal-kontenitur b'volum magħruf ta' solvent
xieraq u billi jiġi analizzat il-likwidu tal-ħasil għas-sustanza speri
mentali. Jekk l-ebda adsorbiment ma jinstab fil-wiċċ tal-kontenituri
sperimentali, il-fasda turi instabilità abiotika tas-sustanza sperimentali.
Jekk jinstab adsorbiment, bdil tal-materjal tal-kontenituri sperimentali
ikun neċessarju. Madankollu, data fuq l-adsorbiment tal-wiċċ talkontenituri sperimentali miġbura minn dan l-esperiment ma tistax
tiġi estrapolata direttament lill-esperiment ħamrija/soluzzjoni. Ilpreżenza ta' ħamrija taffetwa l-adsorbiment.

Informazzjoni addizzjonali fuq l-istabilità tas-sustanza sperimentali
tista' tinkiseb billi jiġi stabbilit bilanċ tal-massa proġenitriċi fiżżmien. Dan ifisser illi l-fażi bl-ilma, estratti ta' ħamrija u ħitan ta'
kontenituri sperimentali jiġu analizzati għas-sustanza sperimentali. Iddifferenza bejn il-massa ta' kimika sperimentali miżjuda u s-somma
tal-massi kimiċi sperimentali fil-fażi bl-ilma, fl-estratti tal-ħamrija u
fil-ħitan ta' kontenituri sperimentali huwa ugwali għal massa degre
data u/jew volatilizzata u/jew mhux estratta. Sabiex issir determinaz
zjoni tal-bilanċ tal-massa, l-ekwilibriju ta' adsorbiment trid tintlaħaq
matul l-perjodu ta' l-esperiment.

Il-bilanċ tal-massa jrid isir kemm fuq ħamrija kif ukoll fuq rapport
ħamrija/soluzzjoni għal kull tip ta' ħamrija li fl-ekwilibriju tagħti lok
għal fasda għola minn 20 % u preferibbilment > 50 %. Meta l-espe
riment għar-riċerka tar-rapporti jintemm bl-analiżi ta' l-aħħar kampjun
tal-ħażi bl-ilma wara 48 s, il-fażijiet iridu jiġu separati permezz ta'
ċentrifugazzjoni u, jekk mixtieqa, filtrazzjoni. Il-fażi bl-ilma trid
tinġabar fl-akbar kwantità possibbli, biż-żieda ta' solvent ta' estraz
zjoni adatt (koeffiċjent ta' estradizzjoni mhux anqas minn 95 %) malħamrija biex tiġi estratta s-sustanza sperimentali. Minn l-anqas żewġ
estrazzjonijiet suċċessivi huma rakkomandati. L-ammont ta' sustanza
sperimentali estratt mill-ħamrija u mill-kontenitur jiġi determinat u lbilanċ tal-massa jiġi kkalkolat (ekwazzjoni 10, data u rapurtaġġ). Jekk
ikun anqas minn 90 %, is-sustanza sperimentali hija meqjusa instabbli
fil-perjodu ta' ħin ta' l-esperiment. Madankollu, studji xorta jistgġu
jitkomplew, għalkemm l-instabilità tas-sustanza sperimentali trid tiġi
meqjusa; f'dan il-każ huwa rakkomandat biex jiġu analizzati ż-żewġ
fażijiet fl-istudju prinċipali.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1381
▼B
1.9.2.4

Stadju 2 – Kinetika ta' l-adsorbiment għal konċentrazzjoni ta'
sustanza sperimentali
Jintużaw ħames kwalitajiet ta' ħamrija, selezzjonati minn Tabella 1.
Jekk dan ikun xieraq, huwa vantaġġuż jekk tintuża kull kwalità ta'
ħamrija użata fl-istudju preliminari fost dawn il-ħames kwalitajiet ta'
ħamrija. F'dan il-każ, Stadju 2 m'għandux jerġa' jiġi repetut għallkwalitajiet ta' ħamrija użati fl-istudju preliminarju.

Il-ħin ta' l-ekwilibriju, ir-rapport ħamrija/soluzzjoni, il-piż talkampjun tal-ħamrija, il-volum tal-fażi bl-ilma f'kuntatt mal-ħamrija
u il-konċentrazzjoni tas-sustanza sperimentali fis-soluzzjoni huma
magħżula fuq il-bażi tar-riżultati ta' l-istudji preliminarji. L-analiżi
trid issir, bejn wieħed u ieħor, 2, 4, 6, 8 (possibliment ankè 10) u
24 s wara l-ħin tal-kuntatt; il-ħin tat-taħwid jista' jiġi estiż sa massimu
ta' 48 s fil-każ illi sustanza kimika tirrikjedi ħin itwal biex jintlaħaq lekwilibriju fil-każ tar-riżultati tar-riċerka fil-qasam tar-rapporti.
Madankollu, il-ħinijiet ta' l-analiżi jridu jiġu kkunsidrati b'flessibilità.

Kull esperiment (ħamrija waħda u soluzzjoni waħda) isir doppju millinqas biex tkun tista' tiġi vvalutata l-varjanza fir-riżultati. F'kull espe
riment isir wieħed “blank”. Dan jikkonsisti fil-ħamrija u fis-soluz
zjoni ta' CaCl20,01 M, mingħajr iż-żieda ta' sustanza sperimentali,
ta' piż u volum, rispettivament, identiku għal dak ta' l-esperiment.
Sabiex ikun hemm salvagwardja għall-imprevvist, kampjun ta'
kontroll bis-sustanza sperimentali fis-soluzzjoni ta' CaCl20,01 M
biss (mingħajr ħamrija) jiġi soġġett għall-istess proċedura sperimen
tali.

Il-persentaġġ ta' adsorbiment jiġi kkalkolat f'kull punt ta' ħin Ati
u/jew intervall ta' ħin AΔti (skond il-bżonn) impinġi kontra l-ħin.
Jiġu ukoll ikkalkolati l-koeffiċjent ta' distribuzzjoni Kd at equilibrium,
u l-koeffiċjent ta' adsorbiment normalizzat tal-karbonju organiku Koc
(għall-komposti kimiċi organiċi mhux polari).

Riżultati tal-provi fuq il-kinetika ta' l-adsorbiment

Il-valur linjari Kd hu ġeneralment preċiż biżżejjed biex tkun jista' tiġi
deskritta l-imġieba relattiva għas-sorbiment fil-ħamrija (35) (78) u
jirrapreżenta espressjoni tal-mobilità intrinsika tal-prodotti kimiċi filħamrija. Pereżempju, ġeneralment, kimiċi b' Kd ≤ 1 cm3 g-1 huma
meqjusa kwalititivament mobblì. Simili hija l-iskema ta' klassifikaz
zjoni tal-mobilità bbażata fuq valuri Koc żviluppata minn MacCall et
al. (16). Addizzjonalment, jeżistu skemi ta' klassifikazzjoni ta' filtraz
zjoni li huma bbażati fuq ir-relażżjoni bejn Koc u DT-50 (1) (32) (79).

Ukoll, skond studji fuq l-analiżi ta' l-iżbalji (61), valuri Kd anqas
minn 0,03 cm3 g-1 ma jistgħux jiġu vvalutati akkuratament minn
tnaqqis fil-konċentrazzjoni fil-fażi bl-ilma, ankè meta jintuża l-aktar
rapport ħamrija/soluzzjoni favorevoli (mil-lat tal-preċiżjoni), i.e. 1:1.
F'dan il-każ l-analiżi taż-żewġ fażijiet, ħamrija u soluzzjoni, hija
rakkomandata.
(1) DT-50: il-ħin tad-degradazzjoni għal 50 % tas-sustanza għat-test.
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Rigward l-osservazzjonijiet magħmula 'l fuq, huwa rakkomandat illi
jitkompla l-istudju ta' l-imġieba ta' l-adsorbiment ta' prodott kimiku
fil-ħamrija u l-mobilità potenzali tiegħu billi jiġu stabbiliti l-iżotermi
ta' adsorbiment skond Freundlich għal dawn is-sistemi, għal liema,
id-determinazzjoni ta' Kd hija possibbli bil-protokoll sperimentali
segwit f'dan il-metodu sperimentali. Determinazzjoni akkurata tkun
possibbli jekk il-valur li jirriżulta billi ssir multiplikazzjoni tal- Kd
mar-relazzjoni ħamrija/soluzzjoni ikun > 0,3, meta l-miżuri jkunu
bbażati fuq tnaqqis fil-konċentrazzjoni fil-fażi bl-ilma (metodu indi
rett), jew > 0,1, meta ż-żewġ fażijiet jiġu analizzati (metodu dirett)
(61).

1.9.2.5.

Stadju 3 – Iżotermi ta' adsorbiment u kinetika ta' desorbiment/iżo
termi ta' desorbiment

1.9.2.5.1.

Iżotermi ta' adsorbiment
Jintużaw ħames konċentrazzjonijiet tas-sustanza, li jkopru żewġ
ordnijiet ta' kobor; fl-għażla ta' dawn il-konċentrazzjonijiet għandhom
jiġu meqjusa s-solubilità fl-ilma u l-konċentrazzjoni fl-ekwilibriju blilma li jirriżulta. L-istess relazzjoni ħamrija/soluzzjoni għal kull
kwalità ta' ħamrija għandha tinżamm għat-tul kollu ta' l-istudju. Ilprova ta' l-adsorbiment hija magħmula kif deskritt 'il fuq, bl-uniku
differenza illi l-fażi bl-ilma tiġi analizzata darba biss fil-ħin neċessarju
biex jintlaħaq l-ekwilibriju kif determinat qabel fl-Istadju 2. Ilkonċentrazzjonijiet ta' l-ekwilibriju fis-soluzzjoni jiġu determinati u
l-ammont adsorbit jiġi kkalkolat mill-fasda tas-sustanza sperimentali
fis-soluzzjoni jew bil-metodu indirett. Il-massa adsorbita għall-unità
tal-massa tal-ħamrija tiġi mpinġija grafikament bħala funzjoni talkonċentrazzjoni fl-ekwilibriju tas-sustanza sperimentali (ara Data u
rapurtaġġ).

Riżultati ta' l-esperiment għall-iżotermi ta' l-adsorbiment

Fost il-mudelli matematiċi ta' l-adsorbiment proposti s'issa, l-iżoterma
Freundlich hija dik li tintuża l-iktar biex tiddeskrivi l-proċess ta' ladsorbiment. Informazzjoni aktar dettaljata fuq l-interpretazzjoni u limportanza tal-mudelli ta' l-adsorbiment hija previst fir-referenzi (41)
(45) (80) (81) (82).

Nota: Għandu jiġi osserva illi, għal sustanzi varji, konfront bejn ilvaluri ta' KF (koeffiċjent ta' l-adsorbiment ta' Freundlich) hu possibbli
biss jekk dawn il-valuri K F huma espressi fl-istess unità (83).

1.9.2.5.2.

Kinetika tad-desorbiment
L-għan ta' dan l-esperiment huwa illi jiġi nvestigat jekk sustanza
kimika tiġix adsorbita riversibilment jew irriversibilment mill-ħamrija.
Din l-informazzjoni hija mportanti, peress illi l-proċess ta' desorbi
ment għandu ukoll rwol importanti fl-imġieba ta' sustanza kimika
f'ħamrija ta' l-għalqa. Madankollu, id-data tad-desorbiment tikkontrib
wixxi utilment għall-mudellar kompjuterizzat tal-filtrazzjoni u għassimulazzjoni tas-sustanza li tddewweb. Jekk studju ta' desorbiment
ikun mixtieq, huwa rakkomandat li l-istudju rakkomandat hawn taħt
isir fuq kull sistema fejn determinazzjoni akkurata ta' Kd fil-esperi
ment tal-kinetika ta' l-adsorbiment preċedenti tkun possibbli.

B'mod analogu ma' l-istudju tal-kinetika ta' l-adsorbimetnt, biex tiġi
studjata l-kinetika tad-desorbiment hemm żewġ metodi: (a) il-metodu
paralleli u (b) il-metodu f'serje. L-għażla tal-metodoloġija li għandha
tapplika titħalla f'idejn min ikun qed jagħmel l-esperiment li jkun irid
jikkonsidra il-faċilitajiet disponibbli u r-riżorsi tal-laboratorju.
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(a) Metodu paralleli: għal kull ħamrija magħżula għall-istudju fuq
id-desorbiment, jitlestew kampjuni bl-istess relazzjoni ħamrija/
soluzzjoni, daqs kemm hemm intervalli ta' ħin li fihom tixtieq
tiġi studjata l-kinetika tad-desorbiment. Preferibilment, jiġu
applikati l-istess intervalli ta' ħin utilizzati għall-kinetika ta' ladsorbiment; madankollu, il-ħin totali jista' jiġi estiż skond inneċessità sabiex is-sistema tkun tista' tilħaq l-ekwilibriju ta'
desorbiment. F'kull esperiment (ħamrija waħda, soluzzjoni
waħda) isir wieħed “blank”. Dan jikkonsisti fil-ħamrija u fissoluzzjoni 0,01 M ta' CaCl2, mingħajr is-sustanza sperimentali,
u ta' piż u valur, rispettivament, identiku għal dawk ta' l-esperi
ment. Bħala kampjun ta' kontroll, is-sustanza sperimentali fissoluzzjoni 0,01 M ta' CaCl2 (mingħajr ħamrija) hija soġġetta
għall-istess proċedura sperimentali. It-taħlit kollu tas-soluzzjoni
mal-ħamrija jitħawwad sakemm jintlaħaq l-ekwilibriju ta' l-adsor
biment (kif determinat qabel fl-Istadju 2). Imbagħad, il-fażijiet
jiġu separati permezz ta' ċentrifugazzjoni u l- fażijiet bl-ilma,
kemm ikun possibbli, jitneħħew. Il-volum ta' soluzzjoni mneħħi
jiġi sostitwit b'volum ugwali ta' 0,01 M CaCl2 mingħajr issustanza sperimentali u t-taħlit il-ġdid jiġi mħawwad mill-ġdid.
Il-fażi bl-ilma ta' l-ewwel pipetta tiġi miġbura bl-aktar mod
komplet possibbli u tiġi mkejla, pereżempju, wara 2 s, dik tattieni pipetta wara 4 s, dik tat-tielet wara 6 s, eċċ. CASemm
jintlaħaq l-ekwilibriju tad-desorbiment.

(b) Metodu f'serje: wara l-esperiment tal-kinetika ta' l-adsorbiment,
it-taħlita tiġi ċentrifugata u l-fażi bl-ilmam, sakemm ikun
possibbli, titneħħa. Il-volum tas-soluzzjoni li jitneħħa jiġi
sostitwit b'volum ugwali ta' CaCl20,01 M, mingħajr is-sustanza
sperimenmtali. It-taħlita l-ġdida tiġi mħawwda CASemm jint
laħaq l-ekwilibriju tad-desorbiment. Matul dan il-perjodu ta'
żmien, f'intervalli definiti ta' ħin, it-taħlita tiġi ċentrifugata biex
jiġu separati l-fażijiet. Alikuota żgħira tal-fażi bl-ilma tiġi
immedjatament eżaminata għas-sustanza sperimentali; imbagħad,
l-esperiment ikompli bit-taħlita oriġinali. Il-volum ta' kull alik
wota individwali għandu jkun inqas minn 1 % tal-volum totali.
Tiġi miżjuda mat-taħlita l-istess kwantità ta' soluzzjoni friska ta'
CaCl20,01 M biex jinżamm l-istess rapport ħamrija/soluzzjoni, u
tkompli tiġi mġawda sa l-intervall ta' ħin li jmiss.

Il-perċentwlai tad-desorbiment jiġi kkalkolatf'kull punt ta' ħin ðDti Þ
u/jew intervall ta' ħin ðDΔti Þ (skond l-eżiġenzi ta' l-istudju) u tiġi
mpinġija grafikament kontra l-ħin. Jiġi kkalkolat ukoll il-koeffiċjent
tad-desorbiment Kdes fl-ekwilibriju. L-ekwazzjonijiet applikabbli
kollha huma msemmija f'Data u Rapurtaġġ u Anness 5.

Riżultati ta' l-esperiment fuq il-kinetika tad-desorbiment

Tpinġija grafika kommuni tal-persentaġġ ta' desorbiment Dti u ladsorbiment Ati kontra l-ħinjippermettu stima tar-riversibilità talproċess ta' l-adsorbiment. Jekk l-ekwilibriju tad-desorbiment jintlaħaq
ankè f'darbtejn il-ħin ta' l-ekwilibriju ta' l-adsorbiment, u d-desorbi
ment totali ikun aktar minn 75 % ta' l-ammont adsorbit, l-adsorbi
ment huwa meqjus irriversibbli.

1.9.2.5.3.

Iżotermi tad-desorbiment
L-iżotermi tad-desorbiment skond Freundlich huma determinati fuq
ħamrija użata fl-esperiment fuq l-iżotermi ta' l-adsorbiment. Il-prova
tad-desorbiment issir kif deskritta fit-taqsima Kinetika tad-desorbi
ment, bl-unika differenza illi il-fażi bl-ilma tiġi analizzata darba
biss, fl-ekwilibriju tad-desorbiment. Jiġi kkalkolat l-ammont ta'
sustanza sperimentali desorbit. Il-kontenut tas-sustanza sperimentali
li tibqa adsorbita fuq il-ħamrija fl-ekwilibriju tad-desorbiment tiġi
mpinġija grafikament bħalha funzjoni tal-konċentrazzjoni ta' l-ekwi
libriju tas-sustanza sperimentali fis-soluzzjoni (ara Data u rapurtaġġ u
Anness 5).
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2.

DATA U RAPURTAĠĠ
Id-data analitika tiġi preżentata f'forma ta' tabella (ara Anness 6).
Jingħataw il-miżuri u l-medji individwali kalkolati. Jingħataw rappre
żentazzjonijiet grafiċi ta' l-iżotermi ta' l-adsorbiment. Il-kalkoli jsiru
kif deskritt hawn taħt.
Għall-iskop tal-prova, huwa meqjus illi l-piż ta' 1 cm3 ta' soluzzjoni
bl-ilma huwa 1 g. Ir-rapport ħamrija/soluzzjoni jista' jiġi espress
f'unità ta' w/w jew w/vol għall-istess figura.

2.1.

ADSORBIMENT
L-adsorbiment Ati ) huwa definit bħala l-persentaġġ tas-sustanza
adsorbita fuq il-ħamrija relatata mal-kwantità preżenti fil-bidu talprova, taħt il-kondizzjonijiet sperimentali. Jekk is-sustanza sperimen
tali tkun stabbli u ma t'adsorbix b'mod sinifikattiv mal-ħajt talkonteniturAti , tiġi kkalkolata f'kull punt ta'ħin t1, skond l-ekwazzjoni:

Ati ¼

mads
s ðti Þ · 100
ð%Þ
m0

(3)

meta:
Ati

= presentaġġ ta' adsorbiment fil-punt ta' ħin ti ( %);

msads(ti)

= massa tas-sustanza sperimentali adsorbita fuq il-ħamrija
fil-ħin ti (μg);

m0

= massa tas-sustanza sperimentali fil-pipetta fil-bidu talprova (μg).

Informazzjoni dettaljata fuq kif għandu jiġi kkalkolat il-persentaġġ ta'
adsorbiment Ati għall-metodi paralleli u f'serje hija mogħtija flAnness 5.
Il-koeffiċjent ta' distribuzzjoni Kd huwa r-relazzjoni bejn il-kontenut
tas-sustanza fil-fażi tal-ħamrija u l-konċentrazzjoni tal-massa tassustanza fis-soluzzjoni bl-ilma, taħt il-kondizzjonijiet tal-prova meta
jintlaħaq l-ekwilibriju ta' l-adsorbiment.

Kd ¼

Cads
mads ðeqÞ V0
s ðeqÞ
(cm3 g-1)
¼ sads
·
Cads
maq ðeqÞ msoil
ðeqÞ
aq

(4)

meta:
Csads(eq)

= kontenut tas-sustanza adsorbita fuq il-ħamrija fl-ekwi
libriju ta' l-adsorbiment (μg g-1);

Caqads(eq)

= konċentrazzjoni tal-massa tas-sustanza fil-fażi bl-ilma
fl-ekwilibriju ta' l-adsorbiment (μg cm-3). Din ilkonċentrazzjoni tiġi analitikament determinata billi
jitqiesu il-valuri mogħtija mill-“blanks”

msads(eq)

= massa tas-sustanza adsorbita fuq il-ħamrija fl-ekwili
briju ta' l-adsorbiment (μg);

ads
maq
(eq)

= massa tas-sustanza fis-soluzzjoni fl-ekwilibriju ta' ladsorbiment (μg);

msoil

= kwantità tal-fażi ħamrija, espressa f'massa xotta talħamrija (g);

V0

= volum inizjali tal-fażi bl-ilma f'kuntatt mal-ħamrija
(cm3).

Ir-relazzjoni bejn Aeq u Kd hija mogħtija minn:
Kd ¼

Aeq
V0
·
(cm3 g-1)
100 Ä Aeq msoil

(5)
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meta:
Aeq = persentaġġ ta' adsorbiment fl-ekwilibriju ta' l-adsorbiment, %.
Il-koeffiċjent normalizzat ta' l-adsorbiment tal-karbonju organiku Koc
jirrelata l-koeffiċjent ta' distribuzzjni Kd mal-kontenut ta' karbonju
organiku tal-kampjun tal-ħamrija:
Koc ¼ Kd ·

100
(cm3 g-1)
%OC

(6)

:meta
%OC = persentaġġ tal-karbonju organiku fil-kampjun tal-ħamrija
(g g-1).
Il-koeffiċjent Koc jirrapreżenta valur singolu li jikkaratterizza l-partiz
zjoni tas-sustanzi kimiċi organiċi li mhumiex polari bejn il-karbonju
organiku li jinstab fil-ħamrija jew fis-sediment u l-ilma. L-adsorbi
ment ta' dawn il-kimiċi huwa korrelatat mal-kontenut organika tassolidu sorbeni (7); għalhekk, valuri Koc jiddependu fuq karatteristiċi
speċifiċi tal-frazzjonijiet umiċi li jvarjaw konsiderevolment fil-kapa
ċità tas-sorbiment, dovut għad-differenzi fl-oriġini, ġenesi, eċċ.
2.1.1.

Iżotermi ta' l-adsorbiment
L-ekwazzjoni ta' l-iżotermi ta' adsorbiment ta' Freundlich trirrelata lammont tal-prova sperimentali adsorbita mal-konċentrazzjoni tassustanza sperimentali fis-soluzzjoni fl-ekwilibriju (ekwazzjoni 8).
Id-data tiġi trattata kif deskritt f Adsorbiment' u, għal kull pipetta jiġi
kkalkolat il-kontenut tas-sustanza sperimentali adsorbit fuq il-ħamrija
wara l-prova ta' l-adsorbiment (Cads
s ðeqÞ banda oħra indikat bħal
x/m).
Jitlaq
bl-idea
illi
l-ekwilibriju
ntlaħaq
u
illi
Cads
s ðeqÞjirrapreżenta l-valur ta' l-ekwilibriju:
Cads
s ðeqÞ ¼

½C0 Ä Cads
mads
aq ðeqÞâ:V0
s ðeqÞ
¼
(μg g-1)
msoil
msoil

(7)

L-ekwazzjoni ta' l-adsorbiment ta' Freundlich hija murija f (8):
1=n
ads
ads
(μg g-1)
Cads
s ðeqÞ ¼ KF :Caq ðeqÞ

(8)

jew fil-forma linjari

ads
ads
logCads
s ðeqÞ ¼ logKF þ 1=n · logCaq ðeqÞ

(9)

meta:
KFads = Freundlich il-koeffiċċjent ta' l-adsorbiment; id-dimensjoni
tiegħu huwa ta' ċm3 g-1 biss jekk 1/n = 1; fil-każi l-oħra
kollha, is-slope 1/n huwa introdott fid-dimensjoni ta' KFads
1-1/n 3 1/n - 1 (μg (ċm) g);
n

= kostanti tar-regressjoni; 1/n ġeneralment ivarja bejn 0,7 - 1,0,
li jindika illi d-data ta' sorbiment frekwentement tvarja ftit
mil-linearità.

Ekwazzjonijiet (8) u (9) huma mpinġija grafikament u jiġi kkalkolati
l-valuri ta' KFads u 1/n permezz ta' analiżi ta' rigressjoni bl-applikazz
joni ta' -ekwazzjoni 9. Jiġi kkalkolat il- koeffiċjent tal-korrelazzjoni r2
ta' l-ekwazzjoni logartimika is also calculated. Eżempju ta' tali grafika
hia mogħtija f'Fig. 2.
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Fig. 2. Grafika ta' adsorbiment skond Freundlich, normali u linea
rizzata

2.1.2.

Bilanċ tal-massa
Il-bilanċ tal-massa (MB) huwa definit bħalha l-persentaġġ tassustanza li tista' tiġi analitikament miġbura wara prova ta' adsorbiment
konta l-ammont nominali tas-sustanza fil-bidu tal-prova.
It-trattament tad-data ma jkunx l-istess jekk is-solvent ikun jista'
jitħallat kompletament ma' l-ilma. Fil-każ ta' solvent li jista' jitħallat
ma' l-ilma, it-trattament ta' data deskritta taħt “Desorbiment” jista' jiġi
applikat biex jiġi stabbilit l-ammont ta' sustanza miġbura mill-estraz
zjoni tas-solvent. Jekk is-solvent jitħallat inqas faċilment ma' l-ilma,
trid issir determinazzjoni ta' l-ammont miġbur.
Il-bilanċ tal-massa MB għall-adsorbiment jiġi kkalkolat kif ġej; huwa
preżunt illi (mE) jikkorrispondi għas-somma tal-massa tal-prodotti
kimiċi estratti mill-ħamrija u mill-wiċċ tal-kontenitur permezz ta'
solvent organiku:

MB ¼

Ê

Ì
Vrec · Cads
aq ðeqÞ þ mE · 100
V0 · C 0

(10)
ð%Þ

meta:
MB = bilanċ tal-massa( %)
mE

= massa totali tal-prova sperimentali estratta mill-ħamrija u
mill-ħitan tal-kontenitur sperimentali f'żewġ stadji (μg);

C0

= konċentrazzjoni inizjali tal-massa tas-soluzzjoni sperimentali
f'kuntatt mal-ħamrija (μg cm-3);

Vrec = volum tas-supernatant miġbur wara l-ekwilibriju ta' l- adsor
biment (cm-3).
2.2.

DESORBIMENT
Id-desorbiment (D) huwa definit bħala l-persentaġġ tas-sustanza speri
mentali li tiġi desorbita, b'referenza għall-kwantità tas-sustanza preċe
dentement adsorbita, fil- kondizzjonijiet sperimentali:

D ti ¼

mdes
aq ðti Þ

mads
s ðeqÞ

· 100ð%Þ

(11)

meta:
Dti

= persentaġġ ta' desorbiment f'punt ta' ħin ti( %);
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des
(ti)
maq

= massa tas-sustanza sperimentali desorbita mill-ħamrija
f'punt ta' ħin (μg)

msads(eq) = massa tas-sustanza sperimentali adsorbita fuq il-ħamrija
fl-ekwilibriju ta' -adsorbiment (μg).
Informazzjoni dettaljata fuq kif għandu jiġi kkalkolat il-persentaġġ ta'
desorbiment Dti għall-metodi paralleli u f'serje hu mgħoti fl-Anness 5.
Il-koeffiċjent tad-desorbiment apparenti (Kdes), taħt il-kondizzjonijiet
sperimentali, huwa r-rapport bejn il-kontenut tas-sustanza li tibqa filfażi ħamrija u l-konċentrazzjoni tal-massa tas-sustanza desorbita fissoluzzjoni bl-ilma, meta jintlaħaq l-ekwilibriju tad-desorbiment:
Kdes ¼

des
mads
s ðeqÞ Ä maq ðeqÞ VT
(cm3 g-1)
mdes
msoil
aq ðeqÞ

(12)

meta:
Kdes

= il-koeffiċjent tad-desorbiments (cm3 g-1);

des
maq
(eq)

= massa totali tas-sustanza sperimentali desorbita millħamrija fl-ekwilibriju tad- desorbiment (μg)

VT

= volum totali tal-fażi bl-ilma f'kuntatt mal-ħamrija matul
il-prova tal-kinetika tad-desorbiment (cm3).

Gwida biex jiġi kkalkolat mdes
aq ðeqÞ hija mogħtija fl-Anness 5 taħt lintestatura “Desorbiment”.
Rimarka:
Jekk il-preċedenti prova ta' adsorbiment, issir bil-metodu paralleli, ilvolum VT fl-ekwazzjoni 12 huwa meqjus ugwali għal V0.
2.2.1.

Iżotermi tad-desorbiment
L-ekwazzjoni ta' l-iżotermi tad-desorbiment ta' Freundlich jikkollegaw
il-kontenut tas-sustanza sperimentali li tibqa adsorbita fuq il-ħamrija
mal-konċentrazzjoni tas-sustanza sperimentali fis-soluzzjoni fl-ekwili
briju tad-desorbiment (ekwazzjoni 16).
Għal kull pipetta, il-kontenut tas-sustanza li jibqa adsorbit fuq ilħamrija fl-ekwilibriju tad-desorbiment jiġi kkalkolat kif ġej:
Cdes
s ðeqÞ ¼

des
mads
s ðeqÞ Ä maq ðeqÞ

msoil

(μg g-1)

(13)

mdes
aq ðeqÞ jiġi definit bħalha:
des
mdes
aq ðeqÞ ¼ mm ðeqÞ ·

V0
Ä mA
aq (μg)
VFr

(14)

fejn:
Cdes
s (eq)

= kontenut tas-sustanza sperimentali li jibqa' adsorbit fuq
il-ħamrija fl-s ekwilibriju tad-desorbiment (μg g-1);

mdes
m (eq)

= il-massa tas-sustanza determinata b'mod analitiku fil-fażi
akwea fl-ekwilibriju tad-desorbiment (μg);
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mAaq

= il-massa tas-sustanza għat-test imħolli mill-ekwilibriju
minħabba r-rimpjazzar inkomplet tal-volum (μg);

mdes
aq (eq)

= il-massa tas-sustanza fis-soluzzjoni fl-ekwilibriju ta' ladsorbiment (μg);

ads
mA
aq ¼ maq ðeqÞ ·

Í

V0 Ä VR
V0

Î

(15)

VFr = volum tas-soluzzjoni meħud mill-pipetta għall-kejl tassustanza sperimentali (cm3);
VR = volum tas-supernatant mneħħi mill-pipetta wara li jkun
intlaħaq l-ekwilibriju ta' l-adsorbiment u sostitwit bl-istess
volum ta' soluzzjoni 0,01 M CaCl2 solution (cm3);
L-ekwazzjoni ta' desorbiment skond Freundlich hija mogħtija f (16):
1=n
des
des
Cdes
(μg g-1)
s ðeqÞ ¼ KF · Caq ðeqÞ

(16)

jew fil-forma lineari
logCsdes(eq) = logKFdes + 1/n · logCaqdes(eq)

(17)

meta:
KFdes

= koeffiċjent ta' desorbiment skond Freundlich;

n

= kostanti ta' rigressjoni;

Cdes
aq (eq)

= konċentrazzjoni tal-massa tas-sustanza fil-fażi bl-ilma flekwilibriju tad-desorbiment (ug cm-3).

L-ekwazzjonijiet 16 u 17 jistgħu jitpinġew grafikament u il-valur ta'
KFdes u 1/n jiġu kkalkolati bl-analiżi tar-rigressjoni bl-użu ta' l-ekwaz
zjoni 17.
Rimarka:
Jekk l-esponenti 1/n ta' adsorbiment jew desorbiment, skond Freund
lich, huwa ugwali għal 1, il-vinkoli kostanti ta' l-adsorbiment jew taddesorbiment skond Freundlich (KF u KF) ikunu ugwali, rispettiva
ment, għal kostanti ta' l-ekwilibriju fl-adsorbiment jew fid-desorbi
ment (KFads u KFads ), u it-tpinġija grafika ta' Cs vs Caq tkun lineari.
Jekk l-esponenti ikunu differenti minn 1, it-tpinġija grafika ta' Cs vs
Caq ma tkunx lineari u l-kostanti ta' l-adsorbiment u d-desorbiment
ivarjaw matul l-iżotermi.
2.2.2.

Rapport tal-prova
Ir-rapport tal-prova għandu jindika l-informazzjoni li ġejja:
— Identifikazzjoni kompleta tal-kampjuni tal-ħamrija użat inkluż:
— referenza ġeografika tal-lokalità (latitudni, lonġitudni),
— data meta jittieħed il-kampjun,
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— skema ta' impieg (e.ż. ħamrija agrikola, foresta, eċċ.),
— fond ta' fejn jittieħed il-kampjun,
— kontenut f'ramel/torba/tafal,
— valuri tal-pH (bħal CaCl2 0,01 M),
— kontenut f'karbonju organiku,
— kontenut f'sustanza organika,
— kontenut f'nitroġenu,
— rapport C/N,
— kapaċità ta' skambjar katjoniku (mmol/kg),
— l-informazzjoni kollha dwar il-kollezzjoni u l-ħażna tal-kampjun
tal-ħamrija,
— meta approprjat, l-informazzjoni kollha rilevanti għall-interpretaz
zjoni ta' l-adsorbiment desorbiment tas-sustanza sperimentali,
— referenza għall-metodi użati għad-determinazzjoni ta' kull para
metru,
— informazzjoni fuq is-sustanza sperimentali, kif xieraq,
— temperatura ta' l-esperimenti,
— kondizzjonijiet taċ-ċentrifugazzjoni,
— proċedura analitika użata biex tiġi analizzata s-sustanza sperimen
tali,
— justifikazzjoni għall-użu ta' kwalsiasi aġent solubilizzanti għattlestija tas-soluzzjoni maħżuna tas-sustanza sperimentali,
— spjegazzjonijiet tal-korrezzjonijiet magħmula fil-kalkoli, jekk rile
vanti,
— data skond il-formularju (Anness 6) u preżentazzjonijiet grafiċi,
— l-informazzjoni u l-osservazzjonijiet kollha li jistgħu ikunu utli
għall-interpretazzjoni tar-riżultati tal-provi.
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ANNESS 1
Skema tal-prova
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ANNESS 2
INFLUENZA TA' PREĊIŻJONI TA' METODU ANALITIKU U BIDLA
FIL-KONĊENTRAZZJONI FUQ PREĊIŻJONI TA' RIŻULTATI TA' LASSORBIMENT
Mit-tabella li ġejja (84) jidher ċar li meta d-differenza bejn il-massa inizjali
(m0=110 μg) u lads massa ta' l-ekwilibriju (maq ðeqÞ=100 μg) tas-sustanza
għat-test fis-soluzzjoni hi ċkejkna ħafna, żball ta' 5 % fil-kejl tar-riżultati talkonċentrażżjoni ta' l-ekwilibriju fi żball ta' 50 % fil-kalkolu tal-massa tas-sustanza
adsorbita fil-ħamrija (mads
s ðeqÞ) u ta' 52,4 % fil-kalkolu ta' Kd.
Lammont ta'ħamrija

msoil

= 10 g

Il-volum tas-soluzzjoni

V0

= 100 cm3

mads
aq (eq)
(μg)

Cads
aq (eq)
(μg cm-3)

mads
s (eq)*
(μg)

R

Cads
s (eq)*
(μg g-1)

R‡

Kd*

R‡

m0 = 110 μg jew
C0=1,100 μg/cm3

GĦAL A = 9 %
100

1,000

true value

10

1,00

true value

1

101

1,010

1%

9

0,90

10 %

0,891

10,9 %

105

1,050

5%

5

0,50

50 %

0,476

52,4 %

109

1,090

9%

1

0,10

90 %

0,092

90,8 %

m0 = 110 μg jew
C0=1,100 μg/cm3

GĦAL A = 55 %
50,0

0,500

Valur
aawtentiku

60,0

6,00

Valur
awtentiku

12,00

50,5

0,505

1%

59,5

5,95

0,8 %

11,78

1,8 %

52,5

0,525

5%

57,5

5,75

4,0 %

10,95

8,8 %

55,0

0,550

10 %

55,0

5,50

8,3 %

10,00

16,7 %

m0 = 110 μg jew
C0=1,100 μg/cm3

FOR A = 99 %
1,100

0,011

true value

108,9

10,89

true value

990

1,111

0,01111

1%

108,889

10,8889

0,01 %

980

1,0 %

1,155

0,01155

5%

108,845

10,8845

0,05 %

942

4,8 %

1,21

0,0121

10 %

108,790

10,8790

0,10 %

899

9,2 %

ads
ads
ämads
s ðeqÞ = m0 Ä maq ðeqÞ; Cs ðeqÞ ¼

Ü

ä
C0 Ä Cads
aq ðeqÞ V0
msoil

: Kd ¼

mads
s ðeqÞ V0
mads
aq ðeqÞ msoil

msads(eq)

= il-massa tas-sustanza għat-test fil-fażi tal-ħamrija f'ekwilibriju, μg;

mads
aq (eq)

= il-massa tas-sustanza għat-test fil-fażi tal-ħamrija f'ekwilibriju, μg;

Cads
s (eq)

= il-kontenut tas-sustanza għat-test fil-fażi tal-ħamrija f'ekwilibriju, μg g-1;

Cads
aq (eq)

= konċentrazzjoni ta' massa tas-sustanza għat-test fil-fażi akwea f'ekwilibriju, μg cm-3;

R

= żball analitiku fid-determinazzjoni tal- maqads(eq);

R‡

= żball kalkkulat minħabba l-iżball analitiku R.
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ANNESS 3
METODI TA' TEKNIKA TA' STIMA GĦAL KD
1.

Tekniki ta' kalkolu jippermettu t-tbassir ta' Kd ibbażata fuq il-korrelazzjoni
ma', pre eżempju, Pow valuri (12)(39)(63-68), id-data tas-solubilità ta' l-ilma
(12)(19)(21)(39)(68-73), jew id-data tal-polarità derivata bl-applikazzjoni ta'
HPLC fuq il-fażi reversed (74-76). Kif jidher fit-Tabelli 1 u 2, huwa Koc
jew Kom li huma kkalkulati minn dawn l-ekwazzjonijiet imbagħad, indiret
tament, il-Kd mill-ekwazzjonijiet:
Koc ¼ Kd ·

100
ðcm3 gÄ1 Þ
%oc

Kom ¼

Kd
100
ðcm3 gÄ1 Þ
·
1,724 %oc

2.

Il-kunċett ta' dawn il-korrelazzjonijiet huwa bbażat fuq żewġ suppożizzjo
nijiet: (1) hija l-materja organika tal-ħamrija li prinċiparjament tinfluenza lassorbiment ta' sustanza; u (2) l-interactions involuti huma prinċiparjament
non-polari. B'riżultat ta' dan, dawn il-korrelazzjonijiet: (1) m'humiex, jew
huma biss sa ċertu punt, applikabbli għal sustanzi polari, u (2) m'humiex
applikabbli f'każijiet fejn il-kontenut tal-materja organika tal-ħamrija hija
żgħira ħafna (12). Barra dan, għalkemm instabu korrelazzjonijiet sodisfa
ċenti bejn Pow u assorbiment (19), ma jistax jingħad l-istess għar-relazzjoni
bejn is-solubilità ta'l-ilma u miżura ta' assorbiment (19) (21); s'issa l-istudji
huma kontradittorji ħafna.

3.

Xi eżempji ta' korrelazzjonijiet bejn il-koeffiċjent ta' l-assorbiment u l-koeffiċjent tat-taqsima ta' ilma-ottan, kif ukoll is-solubilità ta' l-ilma huma
mogħtija f'Tabelli 1 u 2, ripettivament.
Tabella 1.
Eżempji ta' korrelazzjonijiet bejn il-ko-effiċjent tad-distribuzzjoni ta' assorbiment u l-ko-effiċjent tattaqsima ta' ilma-ottan; għal iktar eżempji (12) (68)
Sustanzi

Korrelazzjonijiet

Awturi:

Ureas sostituti

log Kom = 0,69 + 0,52 log Pow

Briggs (1981) (39)

Fihom il-kloru aromatiku

log Koc = - 0,779 + 0,904 log Pow

Chiou et al. (1983) (65)

Diversi pestiċidi

log Kom = 4,4 + 0,72 log Pow

Gerstl and Mingelgrin (1984) (66)

Idrokarbon aromatiku

log Koc = - 2,53 + 1,15 log Pow

Vowles and Mantoura (1987) (67)

Tabella 2.
Eżempji ta' korrelazzjonijiet bejn il-ko-effiċjent tad-distribuzzjoni ta' assorbiment u solubilità ta' l-ilma;
għal iktar eżempji ara (68) (69)

Kompost

Korrelazzjonijiet

Awturi

Diversi pestiċidi

log Kom = 3,8 - 0,561 log Sw

Gerstl and Mingelgrin (1984) (66)

Sustanzi li fihom il-kloru,
alifatiċi, u aromatiċi

log Kom = (4,040 +/- 0,038) – (0,557
+/- 0,012) log Sw

Chiou et al. (1979) (70)

α- naftal

logKoc = 4,273 – 0,686 log Sw

Hasset et al. (1981) (71)

Sustanzi aromatiċi, alifatiċi u
ċikliċi

logKoc = - 1,405 – 0,921 log Sw 0,00953 (mp-25)

Karickhoff (1981) (72)

Diversi komposti

log Kom = 2,75 – 0,45 log Sw

Moreale van Blade (1982) (73)
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KALKOLI
1.

BIEX

JIĠU DEFINITI L-KONDIZZJONIJIET
AZZJONI ĊENTRIFUGA

TA'

L-

Il-ħin ta' azzjoni ċentrifuga jingħata bil-formula li ġejja, jekk nassumu li
hemm partiċelli sferikali:
#
"
9
η
t¼
ln ðRb =Rt Þ
2 ω2 rp2 ðρs Ä ρaq Þ

(1)

Għal skopijiet ta' simplifikazzjoni, il-parametri kollha huma deskritti f'uni
tajiet non-SI (g, cm).
fejn:
ω

= veloċità tar-rotazzjoni (=2 p rpm/60), rad s-1;

rpm

= dawriet sħaħ għal kull minuta

η

= viskożità tas-soluzzjoni, g s-1 cm-1;

rp

= radju tal-partiċella, cm

ps

= densità tal-ħamrija, g cm-3;

paq

= densità tas-soluzzjoni, g cm-3;

Rt

= distanza miċ-ċentru ta' rotor ċentrifugu sal-wiċċ tas- soluzzjoni fittubu ċentrifugu, cm;

Rb

= distanza miċ-ċentru tar-rotor ċentrifuga sal-qiegħ tat- tubu ċentri
fugu, cm;

Rb-Rt = l-għoli tal-ħamrija/taħlita tas-soluzzjoni fit-tubu ċentrifugu, cm.
Fil-prattika ġenerali, jiġu użati d-doppju tal-ħinijiet ikkalkulati biex tiġi
assigurata separazzjoni kompleta.
2.

L-ekwazzjoni (1) tista' tiġi ssimplifikata iktar jekk nikkunisdraw il-viskożità
(η) u d- densità (ρaq) tas-soluzzjoni bħala daqs il-viskożità u d-densità ta'
ilma f 25 oC; għalhekk, n = 8,95 × 10-3g 1cm-1 upaq = 1,0 g.cm-3.
Imbagħad, il-ħin ta' l-azzjoni ċentrifuga jiġi mogħti bl-ekwazzjoni (2):

t¼

3:7
ðrpmÞ2 · rp 2 ðρs Ä lÞ

ln

Rb
Rt

(2)

3.

Mill-ekwazzjoni 2 jidher ċar li ż-żewġ parametri huma importanti biex tiġi
definita l-kondizzjoni ta' l-azzjoni ċentrifuga, i.e. ħin (t) u velocità (rpm),
sabiex tinkiseb is-separazzjoni tal-partiċelli ta' daqs speċifiku (fil-każ tagħna
radju ta' μm): (1) id-densità tal-ħamrija u (2) it-tul tat-taħlita fit-tubu ċentri
fugu (Rb-Rt), i.e. id-distanza li partiċella tal-ħamrija tiksi mill-wiċċ tassoluzzjoni sal-qiegħ tat-tubu; ovvjament, għal volum fiss it-tul tat-taħlita
fit-tubu sejjer jiddependi fuq ir-radiċi kwadrata tar-radju tat-tubu.

4.

Fig. 1 jippreżenta varjazzjonijiet fil-ħin ta' l-azzjoni ċentrifuga (t) versu
veloċità ta' l-azzjoni ċentrifuga (rpm) għal densitajiet ta' ħamrija differenti
(ρs) (Fig. 1a) u tulijiet differenti tat-taħlita fit-tubi ċentrifugi(ps) (Fig. 1b).
Minn Fig. 1a l-influenza tad-densità tal-ħamrija tidher ovvja; per eżempju,
għall-azzjoni ċentrifuga klassika ta' 3000 rpm il-ħin ta l-azzjoni ċentrifuga
huwa bejn wieħed u ieħor 240 min. għal 1,2 g cm3 densità tal-ħamrija, waqt
li huwa 50 min. biss għal 2,0 g cm 3 Bl-istess mod, minn Fig. 1b, għal
azzjoni ċentrifuga klassika ta' 3000 rpm il-ħin ta' l-azzjoni ċentrifuga huwa
bejn wieħed u ieħor 50 min. għal tul tat-taħlita ta' 10 cm u huwa ta' 7 min.
biss għal tul ta' 1 cm. Madankollu, huwa importanti li tinstab l-aħjar relaz
zjoni bejn l-azzjoni ċentrifuga li teħtieġ l-inqas tul possibbli u handling faċli
għall-esperimentatur biex jissepera l-phases wara l-azzjoni ċentrifuga.
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5.

Barra dan, meta jiġu definiti l-kondizzjonijiet esperimentali għas-separaz
zjoni ta' phases tal-ħamrija/soluzzjoni, huwa importanti li tiġi kkunsidrata lpossibiltà ta' l-eżistenza tat-tielet “pseudo-phase”, il-kollojde. Dawn il-parti
ċelli, ta' daqs inqas minn 0,2 μm, jista' jkollhom impatt importanti fuq ilmekkaniżmu ta' l-assorbiment sħiħ ta' sustanza f suspension tal-ħamrija.
Meta l-azzjoni ċentrifuga tiġi esekwita kif spjegat hawn fuq, kollojde
jibqgħu fl-aqueous phase u huma suġġetti għal analiżi flimkien m' l-aqueous
phase. Għalhekk, l-informazzjoni dwar l-impatt tagħhom tintilef
Jekk il-laboratorju amministrattiv ikollu faċilitajiet ta' azzjoni ultra-ċentri
fuga jew ultrafiltrazzjoni, l-assorbiment/desorption ta' sustanza fil-ħamrija
tista' tiġi studjata fiktar dettall, inkluża informazzjoni dwar l-assorbiment
tas-sustanza fuq il-kollojde. F'dan il-każ, azzjoni ultra-ċentrifuga b'60 000
rpm/min. jew ultrafiltrazzjoni b'porożità tal-filtru ta' 100 000 Daltons
għandha tiġi applikata sabiex jiġu sseparati it-tliet phases, ħamrija, kollojde,
soluzzjoni. Il-protokoll ittestjat għandu jiġi wkoll modifikat skond il-bżonn,
sabiex it-tliet phases kollha jkunu suġġetti għal analiżi tas-sustanza.

Fig. 1a.

Varjazzjonijiet tal-ħin ta' l-azzjoni ċentrifuga (t) versu l-veloċità ta' l-azzjoni
ċentrifuga (rpm) għal densitajiet ta' ħamrija differenti (ρs). Rt = 10 cm, Rb
-Rt = 10 cm, η = 8,95 × 10-3g s-1cm-1 u ρaq = 1,0 g.cm-3 f 25 oC.
Fig. 1b.

Varjazzjonijiet tal-ħin ta' l-azzjoni ċentrifuga (t) versu veloċità ta' l-azzjoni
ċentrifuga (rpm) għal tulijiet differenti tat-taħlita fit-tubu ċentrifugu (Rb -Rt)
= L; Rt = 10 cm, η = 8,95 × 10-3g s-1cm-1, ρaq = 1,0 g.cm-3 f' 25 oC u
ρs = 2,0 g cm-3.
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ANNESS 5
KALKOLU TA' ASSORBIMENT A ( %) U DESORPTION D ( %)
L-iskema tal-ħin tal-proċedura hija:

Għall-kalkoli kollha huwa meqjus li s-sustanza tat-test hija stabbli u ma tassorbix
b'mod sinifikanti mal-ġnub tal-kontenitur.

ASSORBIMENT A (A %)
(a)

Metodu parallel
L-assorbiment perċentwali huwa kkalkulat għal kull tubu tat-testijiet (i)
f'kull punt ta' ħin (ti), skond l-ekwazzjoni:

Ati ¼

mads
s ðti Þ · 100
(%)
m0

(1)

It-termini ta' din l-ekwazzjoni jistgħu jiġu kkalkulati kif ġej:

m0 = C0 · V0 (μg)

(2)

ads
msads(ti) = m0 - Caq
(ti) · V0 (μg)

(3)

fejn:

Ati

= il-perċentwal ta' l-assorbiment ( %) f'dan il-punt tal-ħin ti;

mads
s (ti)

= massa tas-sustanza ttestjata fuq il-ħamrija fil-ħin ti li l-analiżi
ġiet esekwita (μg)

m0

= massa tas-sustanza tat-test fit-tubu tat-testijiet, fil-bidu tat-test
(μg)

C0

= konċentrazzjoni tal-massa inizjali tas-soluzzjoni tat-test f'kuntatt
mal- ħamrija (μg cm-3);

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1401
▼B
Cads
aq (ti)

= konċentrazzjoni tal-massa tas-sustanza fl-aqueous phase fil-ħin
ti li fih ġiet esekwita l-analiżi (μg cm-3); din il-konċentrazzjoni
hija ffissata analitikament meta jitqiesu l-valuri mogħtija mill-

V0

= volum inizjali tas-soluzzjoni ttestjata mal-ħamrija (cm3).

Il-valuri tal-persentaġġ ta' l-assorbiment Ati jew Cads
aq ðti Þ huma pplottjati
versu ħin u huwa ddeterminat il-ħin li jittieħed biex jintlaħaq l-ekwilibriju
tas-sorption. Eżempji ta' plots bħal dawn huma mogħtija f'Fig. 1 u Fig. 2
rispettivament.

Fig. 1.
Plot ta l-ekwilibriju ta' l-assorbiment

Fig. 2.
Konċentrazzjoni tal-massa tas-sustanza ttestjata fl-aqueous phase (Caq) versu
ħin
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(b) Metodu serial
L-ekwazzjonijiet li ġejjin jieħdu qies li l-proċedura ta' l-assorbiment hija
mwettqa permezz ta' kejl tas-sustanza tat-test f'alikwoti żgħar ta' l-aqueous
phase f'intervalli ta' ħin speċifiċi.
— Matul kull intervall ta' ħin l-ammont tas-sustanza assorbita fuq ilħamrija hija kkalkulata kif ġej:
— għall-ewwel intervall ta' ħin Δt1 = t1- t0

ads
mads
s ðΔt1 Þ ¼ m0 Ä mm ðt1 Þ ·

Í

V0
vA
a

Î

(4)

— għat-tieni intervall ta' ħin Δt2 = t2- t1

ads
mads
s ðΔt2 Þ ¼ mm ðt1 Þ ·

Í

V0
vA
a

Î

Ä mads
m ðt2 Þ ·

Í

V 0 Ä vA
a
vA
a

Î

(5)

— għat-tielet intervall ta' ħin Δt3 = t3- t2

ads
mads
s ðΔt3 Þ ¼ mm ðt2 Þ ·

Í

V0 Ä vA
a
vA
a

Î

Ä mads
m ðt3 Þ ·

Í

V0 Ä 2 · vA
a
vA
a

Î

(6)

— għall-nth intervall ta' ħin Δtn = tn – tn – 1

mads
s ðΔtn Þ

¼

mads
m ðtnÄ1 Þ

·

Í

V0 Ä ðn Ä 2Þ · vA
a
vA
a

Î

Ä

mads
m ðtn Þ

·

ÍÄ

V0 Ä ðn Ä 1Þ · vA
a
vA
a

ÖÎ

(7)

— Il-persentaġġ ta' assorbiment għal kull intervall ta' ħin, AΔti , huwa kkal
kulat permezz ta' l-ekwazzjoni li ġejja:
AΔti ¼

mads
s ðΔti Þ
· 100 ð%Þ
m0

waqt li l-persentaġġ ta' assorbiment Ati f' punt tal-ħin
ekwazzjoni:

Ati ¼

Δti
X

j¼Δt1

mads
s ðjÞ
m0

(8)
ti

jingħata b'din l-

· 100 ð%Þ

(9)

Il-valuri ta' l-assorbiment Ati jew AΔti (dwar il-bżonnijiet ta' l-istudju)
huma pplottjati versu ħin u huwa ddeterminat il-ħin li jittieħed biex
jintlaħaq l-ekwilibriju tas-sorption.
— Fil-ħin ta' l-ekwilibriju teq:
— il-massa tas-sustanza tat-test assorbita fuq il-ħamrija hija:

mads
s ðeqÞ ¼

n
X

Δti ¼1

mads
s ðΔti Þ

(10)
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— il-massa tas-sustanza ttestjata fis-soluzzjoni hija:
n
X

mads
aq ðeqÞ ¼ m0 Ä

Δti ¼1

mads
s ðΔti Þ

(11)

— u l-persentaġġ ta' assorbiment waqt ekwilibriju huwa:
Aeq ¼

mads
s ðeqÞ
· 100ð%Þ
m0

(12)

Il-parametri użati hawn fuq huma definiti bħala:
ads
ads
mads
s (Δt1), ms (Δt2), ..., ms (Δtn) = massa tas-sustanza assorbita fuq ilħamrija matul l-intervalli tal-ħin Δt1,
Δt2,..., Δtn rispettivament (μg);
ads
ads
mads
m (t1), mm (t2), ..., mn (tn)

= mass of the substance measured in
an aliquot vaA at thetime points t1,
t2,tn respectively (μg);

mads
s (eq)

= massa tas-sustanza assorbita fuq ilħamrija waqt ekwilibriju ta' l-assorbi
ment (μg);

ads
maq
(eq)

= massa tas-sustanza fis-soluzzjoni
waqt ekwilibriju ta' l-assorbiment
(μg);

v aA

= volum ta' l-alikwot li fih tiġi mkejla
s-sustanza ttestjata (cm3);

AΔti

= persentaġġ ta' assorbiment li jikkor
rispondi f'intervall ta' ħin Δti ( %);

Aeq

= persentaġġ ta' assorbiment waqt
ekwilibriju ta' l-assorbiment ( %).

DESORPTION D ( %)
Il-ħin t0 li fih jibda l-esperiment tal-kinetika tad-desorption, huwa kkunsidrat
bħala l-mument li l-ikbar ammont ta' volum akkwistat tas-soluzzjoni tas-sustanza
tat-test (wara dan jintlaħaq l-assorbiment ta' ekwilibriju) huwa mibdul b'volum
ugwali ta' soluzzjoni 0,01 M CaCl2.
(a)

Metodu parallel
Fil-punt tal-ħin ti, il-massa tas-sustanza tat-test hija mkejla fl-aqueous phase
meħuda mit-tubu i (Vir ), u l-massa desorbed hija kkalkulata skond din lekwazzjoni:

des
mdes
aq ðti Þ ¼ mm ðti Þ ·

Í

V0
vir

Î

(13)
Ä mA
aq

des
Waqt l-ekwilibriju tad-desorption ti = teq, u għalhekk mdes
aq ðti Þ = maq ðeqÞ

Il-massa tas-sustanza tat-test desorbed matul intervall ta' ħin (Ati) tingħata
permezz ta' din l-ekwazzjoni:

des
mdes
aq ðΔti Þ ¼ maq ðti Þ Ä

i¼1
X
j¼1

(14)
mdes
aq ðjÞ

Il-persentaġġ ta' desorption huwa kkalkulat:
fil-punt tal-ħin ti mill-ekwazzjoni:
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Dti ¼

mdes
aq ðti Þ

mads
s ðeqÞ

(15)

· 100 ð%Þ

u matul intervall ta' ħin (Δti) mill-ekwazzjoni:
DΔti ¼

mdes
aq ðΔti Þ
mads
s ðeqÞ

· 100 ð%Þ

(16)

fejn:
Dti

= il-persentaġġ ta' desorption f punt ta' ħin ti ( %);

DΔti

= il-persentaġġ ta' desorption li jikkorrispondi ma' intervall ta'
ħin Ati ( %);

mdes
aq (t1)

= il-massa tas-sustanza tat-test desorbed f punt tal-ħin ti, (μg);

mdes
aq (Δt1)

= il-massa tas-sustanza tat-test desorbed matul intervall ta' ħin
Ati (μg);

mdes
m (ti)

= il-massa tas-sustanza tat-test mkejla analitikament fħin ti
fvolum tas-soluzzjoni Vri, li jittieħed għall-analiżi (ug);

maqA

= il-massa tas-sustanza tat-test li tibqa' mill-ekwilibriju ta'
assorbiment dovut għall-bdil tal-volum inkomplet (ug);

ads
mA
aq ¼ maq ðeqÞ ·

Í

V0 Ä VR
V0

Î

mads
aq (eq)

= il-massa tas-sustanza tat-test fis-soluzzjoni waqt ekwilibriju ta'
assorbiment (μg)

VR

= il-volum tas-supernatant imneħħi mit-tubu wara li jintlaħaq
ekwilibriju ta' assorbiment u mibdul bl-istess volum ta' soluz
zjoni 0,01 M CaCl2 solution (cm3);

Vri

= il-volum tas-soluzzjoni meħuda mit-tubu (i) għall-kejl tassustanza tat-test, fl-esperiment tal-kinetika tad-desorption
(cm3).

(17)

Il-valuri ta' desorption Dti jew DΔti (skond il-ħtiġijiet ta' l-istudju) huma
pplottjati versu ħin u huwa ddeterminat il-ħin li jittieħed biex jintlaħaq lekwilibriju tad-desorption.
(b) Metodu serial
L-ekwazzjonijiet li ġejjin jieħdu qies li l-proċedura ta' assorbiment, li kienet
ippreċeduta, kienet imwettqa permezz tal-kejl tas-sustanza tat-test f alikwoti
żgħar ðvA
a Þ ta' l-acqueous phase (metodu serial f1.9. Andament tat-test).
Huwa meqjus li: (a) il-volum tas-supernatant imneħħi mit-tubu wara l-espe
riment ta' l-kinetika ta' l-assorbiment kien mibdul bl-istess volum ta' soluz
zjoni 0,01 M CaCl2 solution (VR) u (b) u l-volum totali ta' l-aqueous phase
fkuntatt mal-ħamrija (VT)) matul l-esperiment tal-kinetika tad-desorption
jibqa' kostanti u jingħata b'din l-ekwazzjoni:

VT ¼ V0 Ä

n
X
i¼1

vA
a ðiÞ

(18)
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Fpunt tal-ħin ti:
— il-massa tas-sustanza tat-test hija mkejla falikwot żgħir ðvD
a Þ u l-massa
desorbed hija kkalkulata, skond l-ekwazzjoni:

des
mdes
aq ðti Þ ¼ mm ðti Þ ·

Í

VT
vD
a

Î

Ä mA
aq ·

AÄ

VT Ä ði Ä 1Þ · vD
a
VT

Ö!

(19)

des
— waqt ekwilibriju ta' desorption ti = teq u għalhekk mdes
aq ðti Þ = maq ðeqÞ

— Il-persentaġġ ta' desorption Dti huwa kkalkulat, mill-ekwazzjoni li ġejja:
Dti ¼

mdes
aq ðti Þ

mads
s ðeqÞ

· 100 ð%Þ

(20)

F'intervall ta' ħin (Δti):
Matul kull intervall ta' ħin l-ammont tas-sustanza desorbed huwa kkalkulat
kif ġej:
— għall-ewwel intervall ta' ħin Δt1 = t1-t0
A
mdes
aq ðΔt1 Þ

¼

mdes
m ðt1 Þ

·

VT
vD
a

!

des
aq
des
Ä mA
aq and ms ðt1 Þ ¼ ms ðeqÞ Ä maq ðΔt1 Þ

(21)

— għat-tieni intervall ta’ ħin Δt2 = t2-t1
A
mdes
aq ðΔt2 Þ

¼

mdes
m ðt2 Þ

·

VT
vD
a

!

Ä

mdes
aq ðΔt1 Þ

·

AÄ

VT Ä vD
a
VT

Ö!

Ä

mA
aq

·

AÄ

VT Ä v D
a
VT

Ö!

(22)

u
h
i
ads
des
des
mdes
s ðt2 Þ ¼ ms ðeqÞ Ä maq ðΔt1 Þ þ maq ðΔt2 Þ

— għall-nth intervall Δtn = tn-tn-1
"
AÄ
Ö!
Í Î
VT Ä ðn Ä 1Þ · vD
VT
a
des
A
mdes
Þ
¼
m
Þ
·
Ä
m
ðΔt
ðt
·
n
n
aq
m
aq
VT
vD
a
AÄ
!#
Ö
D
nÄ1
X
VT Ä ðn Ä iÞ · va
des
Ä
· maq ðΔti Þ
u
VT
i¼1;n6¼1
ads
mdes
s ðtn Þ ¼ ms ðeqÞ Ä

n
X

i¼1;n6¼1

(23)

mdes
aq ðΔti Þ

Finalment, il-persentaġġ ta' desorption għal kull interval ta' ħin, DΔti , huwa
kkalkulat permezz ta' l-ekwazzjoni li ġejja:

DΔti ¼

mdes
aq ðΔti Þ
mads
s ðeqÞ

(24)

· 100 ð%Þ

waqt li l-persentaġġ ta' desorption Dti f'punt tal-ħin ti jingħata permezz ta' lekwazzjoni:

Dti ¼

Δti
X

j¼Δt1

mdes
aq ðjÞ

mads
s ðeqÞ

· 100 ¼

mdes
aq ðti Þ

mads
s ðeqÞ

· 100 ð%Þ

(25)
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fejn il-parametri użati hawn fuq huma definiti bħala:
des
des
tas-sustanza li tibqa'
mdes
s ðΔt1 Þ, ms ðΔt2 Þ,... , ms ðΔtn Þ = il-massa
assorbita fuq il-ħamrija wara linter
valli tal-ħin Δt1, Δt2,..., Δtnrispetti
vament (μg);
des
des
mdes
aq ðΔt1 Þ, maq ðΔt2 Þ,... , maq ðΔtn Þ = il-massa tas-sustanza tat-test matul
l-intervalli tal-ħin rispettivament
(μg);
des
des
mdes
m ðt1 Þ, mm ðt2 Þ,... , mm ðtn Þ

= Il-massa
tas-sustanza
mkejla
f’aliquotðvD
f'punti
tal-ħin
aÞ
t1,t2,..., tn, rispettivament (μg)

VT

= il-volum totali ta' l-aqueous phase
f'kuntatt mal-ħamrija matul l-espe
riment tal-kinetika tad-desorptione
sekwit bilmetodu serial (cm3);

mA
aq

= il-massa tas-sustanza tat-test li
jibqa' mill-ekwilibriju ta' lassorbi
ment dovut għall-bdil tal-volum
inkomplet (μg)

mA
aq

0Ê

1
n
Ì
X
A
V
v
Ä
ðiÞ
Ä
V
RC
B 0
a
B
C
i¼1
ads
C
¼B
n
Ì C · maq ðeqÞ
B Ê
X
@
A
A
V0 Ä
va ðiÞ

(26)

i¼1

VR

= il-volum tas-supernatant mneħħi
mit-tubu wara li jintlaħaq ekwili
briju ta' assorbiment u jinbidel blistess volum ta' soluzzjoni 0,01 M
CaCl2(cm3)

vaD

= il-volum ta' l-alikwot meħuda
bħala kampjun għal skop analitiku
mit-tubu (i), matul l-esperiment
tal-kinetika tad-desorption mwettaq
bil-metodu serial(cm3);
vD
a Ï 0,02 · VT

(27)
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ANNESS 6
ASSORBIMENT-DESORPTION FIL-ĦAMRIJA: KARTI GĦAR-RAPPORT TAD-DATA
Is-sustanza ttestjata:
Il-ħamrija ttestjata:
Il-kontenut ta' dry mass tal-ħamrija (105 oC,12h):

%
o

it-temperatura:

C

L-adattament tal-metodu analitiku
Il-ħamrija miżunal

g

Il-ħamrija: dry mass

g

Il-volum CaCl2 sol.

cm3

konk.nominali sol.finali

μg cm-3

Konk. analitiku sol.finali

μg cm-3

Il-prinċipju tal-metodu analitiku wżat:
Il-kalibrazzjoni tal-metodu analitiku:
Is-suststanza ttestjata:
Il-ħamrija ttestjata
Il-kontenut dry mass tal-ħamrija (105 oC, 12 h):

%
o

it-temperatura:
Il-metodoloġija analitika ta' wara:

Indirett

□

Dirett

□

Parallel

□

Serjali

C

□

It-test ta' adżorbzjoni: il-kamjuni għat-test
Simbolu

IlIlIlIlUnitajiet ħint'ekwilib ħint'ekwilib ħint'ekwilib ħint'ekwilib
razzjoni
razzjoni
razzjoni
razzjoni

In-nru tat-tubu
Il-ħamrija miżuna

—

g

Il-ħamrija: dry mass

msoil

g

Il-volum ta' l-ilma fil-ħamrija miżuna (kalkulat)

VWS

cm3

Il-volum 0,01 M CaCl2 sol. Biex jekwilibrizza
l-ħamrija

cm3

Il-volum ta' stock solution

cm3

Il-volum totali tal-fażi akwea. F'kuntatt malħamrija

V0

cm3

Is-soluzzjoni
inizjali

C0

μg cm-3

m0

μg

ta'

konċentrazzjoni

għat-test

Is-sustanza tal-massa għat-test fil-bidu tat-test
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Simbolu

IlIlIlIlUnitajiet ħint'ekwilib ħint'ekwilib ħint'ekwilib ħint'ekwilib
razzjoni
razzjoni
razzjoni
razzjoni

Wara l-aġitazzjoni u ċ-ċentrifugazzjoni
IL-METODU INDIRETT
Il-metodu parallel
Il-korrezzjoni tal-fażi akwea imbjank tassustanza għat-test ta' konċentrazzjoni inkludiet

Cads
aq ðti Þ

μg cm-3

Il-metodu serjali
Il-massa
tas-sustanzi
f'aliquotvaA

għat-test

imkejla

mads
m ðti Þ

μg

IL-METODU DIRETT
Il-massa tas-sustanza għat-test adsorbita filħamrija

mads
s ðti Þ

μg

Il-kalkolu ta' l-adżorbzjoni
L-adżorbzjoni

%

Ati

%

AΔti

Il-medji
Il-koeffiċjent ta' l-adżorbzjoni

Kd

cm3 g-1

Koc

cm3 g-1

Il-medji
Il-koeffiċjent ta' l-adżorbzjoni
Il-medji
Is-sustanza ttestjata:

Il-ħamrija ttestjata:
Il-kontenut ta' dry mass tal-ħamrija (105 oC, 12)
o

it-temperatura:

It-test ta' adżorbzjoni: l-imbjanki u l-kontroll
Simb olu

Unita jiet

Imbjank

Imbjank

l-kontroll

In-nru tat-tubu
Il-ħamrija miżuna

g

0

0

L-ammont ta' l-ilma fil-ħamrija miżuna (ikkalkulata)

cm3

—

—

Il-volum ta' 0,01 M CaCl2 is-soluzzjoni miżjuda

cm3

Il-volum ta' l-istock solution tas-sustanza tat-test
miżjuda

cm3

It-total tal-volum tal-fażi akwea (ikkalkulata)

cm3

—

—

0

0

C
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Simb olu

Il-konċentrazzjoni inizjali tas-sustanza għat-test filfażi akwea

Unita jiet

Imbjank

Imbjank

l-kontroll

μg cm-3

Wara l-aġitazzjoni u ċ-ċentrifugazzjoni
μg cm-3

Il-konċentrazzjoni fil-fażi akwea

Rimarka: Żid il-kolonni jekk inhumeħtieġ
Is-sustanza ttestjata:
Il-ħamrija ttestjata:
Il-kontenut dry mass tal-ħamrija (105 oC 12 s):

%
o

it-temperatura:
Il-bilanċ tal-massa
simbolu

unitajiet

—

g

Il-ħamrija: dry mass

msoil

g

il-volum ta' l-ilma fil-ħamrija miżuna (kkalkulat)

VWS

ml

Nru tat-tubu
il-ħamrija miżuna

il-volum 0,01 M CaCl2 sol, biex tiġi ekwilibrizzata l-ħamrija

ml

Il-volum ta' stock solution

cm3

Il-volum totali tal-fażi akwea f'kuntatt mal-ħamrija

V0

cm3

is-soluzzjoni inizjali tat-test tal-konċentrazzjoni

C0

μg cm-3

il-ħin ta' ekwilibrazzjoni

—

h

wara l-aġitazzjoni u ċ-ċentrifugazzjoni
Il-korrezzjoni tal-fażi akwea imbjank tas-sustanza għat-test ta'
konċentrazzjoni inkludiet

il-ħin ta' ekwilibrazzjoni t

Cads
aq ðeqÞ

teq

μg cm-3

h

l-ewwel dilution bis-solvent
Il-volum imneħħi tal-fażi akwea

Vrec

cm3

Il-volum miżjud tas-solvent

ΔV

cm3

l-ewwel estrazzjoni bis-solvent
Is-sinjal analizzat fis-solvent

SE1

var.

konk. Sust. Għat-test. fis-solvent

CE1

μg cm-3

C
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simbolu

unitajiet

mE1

μg

Il-massa tas-sustanza meħuda mill-ħamrija u minn mal-ġnub
tar-reċipjent

It-tieni dilution bis-solvent
Il-volum imneħħi tas-solvent

ΔVs

cm3

Il-volum miżjud tas-solvent

ΔV'

cm3

It-tieni estrazzjoni bis-solvent
is-sinjal analizzat fil-fażi tas-solvent

SE2

var.

konk. test subst. in solvent

CE2

μg cm-3

il-massa tas-sustanza meħuda mill-ħamrija u minn marreċipjent

mE2

μg

Il-massa totali tas-sust. għat-test. meħuda f'żewġ fażijiet

mE

μg

il-bilanċ tal-massa

MB

%

Is-sustanza ttestjata:
Il-ħamrija ttestjata:
il-kontenut dry mass tal-ħamrija(105 oC, 12h):

%
o

it-temperatura:
L-adżorbzjoni ta' l-isotermi
simbolu

unitajiet

il-ħamrija miżuna

—

g

Il-ħamrija: dry mass

E

g

VWS

cm3

Nru tat-tubu

il-volum ta'
(kkalkulat)

l-ilma

fil-ħamrija

miżuna

Il-volum 0,01 M CaCl2 sol. Biex tiġi ekwlibriz
zata l-ħamrija

cm3

Il-volum ta' l-istock solution miżjud

cm3

Il-volum totali tal-fażi akwea f'kuntatt malħamrija (calculated)

V0

cm3

Soluzzjoni ta' konċentrazzjoni

C0

μg cm-3

il-ħin ta' ekwilibrazzjoni

—

h

C
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simbolu

unitajiet

wara l-aġitazzjoni u ċ-ċentrifugazzjoni
Il-korrezzjoni tal-fażi akwea imbjank tassustanza għat-test ta' konċentrazzjoni inkludiet

Cads
aq ðeqÞ

μg cm-3

o

it-temperatura
Il-massa ta' ladżorbzjoni kull unità ta' ħamrija

Cads
s ðeqÞ

C

μg g-1

L-analiżi ta' rigressjoni:
valur ta' KFads:
valur ta' l/n:
il-koeffiċjent tar-rigressjoni r2:
Is-sustanza ttestjata:
Il-ħamrija ttestjata:
il-kontenut dry mass tal-ħamrija(105 oC, 12 s):

%
o

it-temperatura:
Il-metodoloġija analitika ta' wara:

Indirett

□

Parallel

□

Serjali

C

□

It-test ta' deżorbzjoni

simbolu

IlIlIlIlħint'ekw ħint'ekw ħint'ekw ħint'ekw
unitajiet
ilibrazzj ilibrazzj ilibrazzj ilibrazzj
oni
oni
oni
oni

Nru tat-tubu ġej mill-fażi ta' adżorbzjoni
Il-massa tas-sustanza assorbita fuq il-ħamrija f'ekwilibriju
ta' adżorbzjoni

mads
s ðeqÞ

μg

Il-volum tal-fażi akwea mneħħija, rimpjazzat minn 0,01
M CaCl2

VR

cm3

Il-volum totali tal-fażi akwea F'kuntatt malħamrija

PM

V0

cm3

SM

VT

cm3

Il-massa tas-sustanza għattest imħollija fl-ekwilibriju ta' ladżorbzjoni minħabba ir-rimpjazzament tal-volum
inkomplut

mA
aq

μg

Il-kinetiċi tad-deżorbzjoni
Il-massa mkejla tas-sustanza disorbita mill ħamrija fil-ħin
ti

Il-volum tas-soluzzjoni meħud mit-tubu (i)
għal Il-kejl tas-sustanza għat-test

mdes
m ðti Þ

μg

PM

Vfi

cm3

SM

vaD

cm3

Il-massa tas-sustanza disorbita mill-ħamrija fil-ħin ti
(ikkalkulat)

mdes
aq ðti Þ

Il-massa tas-sustanza disorbita mill-ħamrija il-ħin ta' lintervall Δti (ikkalkulat)

mdes
aq ðΔti Þ

μg

μg
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simbolu

IlIlIlIlħint'ekw ħint'ekw ħint'ekw ħint'ekw
unitajiet
ilibrazzj ilibrazzj ilibrazzj ilibrazzj
oni
oni
oni
oni

Il-perċentwal tad-deżorbzjoni
Dti

%

Id-deżorbzjoni fl-intervall Δti

DΔti

%

Il-koeffiċjent tad-deżorbzjoni apparenti

Kdes

Id-deżorbzjoni fil-ħin ti

MP: Il-metodu parallel
MS: Il-metodu serjali
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C.19.

1.

ESTIMAZZJONI TAL-KOEFFIĊJENT TA' ADSORPTION
(KOC) FUQ IL-ĦAMRIJA U FUQ ĦAMA TAD-DRENAĠĠ BLUŻU
TA'
KROMATOGRAFIJA
TA'
LIKWIDU
LI
JIPPERFORMA GĦOLI (HPLC)
METODU
Dan il-metodu huwa replika tal-OECD TG121 (2001).

1.1.

DAĦLA
L-aġir ta' sorpzjoni tas-sustanzi fil-ħamrija u fil-ħama tad-drenaġġ
jista' jkun deskritt permezz ta' parametri li jkunu determinati b'espe
rimentar permess tal-metodu tat-testjar C.18. Parametru importanti
huwa l-koeffiżjent tal-assorbiment li huwa mfisser bħala r-ratio bejn
il-konċentrazzjoni tas-sustanza fil-ħamrija/ħama u l-konċentrazzjoni
tas-sustanza fil-fażi akwatika fuq l-ekwilibriju tal-assorbiment. Ilkoeffiċjent tal-assorbiment normalizzat għall-kontenut karboniku
organiku fil-ħamrija Koc huwa indikatur utili għall-kapaċita vinkolanti
ta' kimika fuq materja organika tal-ħamrija jew ħama tad-drenaġġ u
jippermetti li wieħed jikkompara bejn kimiċi differenti. Dan il-para
metru jista' jkun estimat minn korrelazzjonijiet mas-solubilita fl-ilma
u in- n-octanol/koeffiċjenta' diviżjoni ta' l-ilma (1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7).

Il-metodu ta' esperimentar deskritt f'dan it-test juża' l-HPLC għallestimu tal-koeffiċjent tal-assorbiment Koc fil-ħamrija u fil-ħama taddrenaġġ (8). L-estimi huma aktar ta' min wieħed jafdahom minn
dawk tal-kalkolazzjoni QSAR (9). Bħala metodu ta' stima ma tistax
tieħu post kompletament il-lott ta' esperimenti ta' ekwilibriju użati filmetodu ta' test C18. Madankollu, il-Koc estimata tista' tkun utili meta
tiġI biex tagħżel paramentri ta' testijiet xierqa għal studji ta' assorbi
ment/desorpzjoni skond il-metodu ta' test C.18 billi tikkalkula l-Kd
(koeffiċjent ta' distribuzzjoni) jew Kf (Koeffiċjent ta' assorbiment ta'
Freundlich) skond l-equation 3 (ara taqsima 1.2).

1.2.

DEFINIZZJONIJIET
Kd: Il-koeffiċjenti ta' distribuzzjoni huwa deskritt bħala r-ratio talkonċentrazzjonijiet ta' ekwilibriju C ta' test fuq sustanza li kien
imdewweb permezz ta' sistema ta' żewġ fażijiet li tikkonsisti f'sorbent
(ħamrija jew ħama tad-drenaġġ) u fażi akwatika; hija valur mingħajr
dimensjoni fejn konċentrazzjonijiet fiż-żewġ fażi huma espressi skond
bażi ta' piż/piż. Fil-każ illi l-konċentrazzjoni fil-fażi akwatika hija
mogħtija bħala bażi ta' piż/volum, hemmhekk il-units huma ml· g-1.
Kd tista' tvarja skond il-kwalitajiet ta' sorbent u tista' tkun dipendenti
fuq is-solubilità.

Kd ¼

Csoil
Cslud
or
Caq
Caq

(1)

meta:

Csoil

= konċentrazzjoni ta' sustanza taħt prova fil-ħamrija f ekwi
libriju (μg· g1)

Cslud

= konċentrazzjoni ta' sustanza taħt prova fil-ħama f ekwili
briju (μg· g1)

Caq

= konċentrazzjoni ta' sustanza taħt prova fil-fażi akwatika
fekwilibriju (μg· g-1, μg· ml-1).
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Kf: Il-Koeffiċjent ta' assorbiment ta' Freundlich konċentrazzjoni ta'
sustanza taħt prova fil-ħamrija jew ħama tad-drenaġġ (x/m) meta lkonċentrazzjoni tal-ekwilibriju Caq fil-fażi akwatika hija ugwali għallwieħed; units huma ng.g1 sorbent. Il-valur jista' jvarja skond il-kwali
tajiet tas-sorbent.

log

x
1
¼ log Kf þ · log Caq
m
n

(2)

fejn:
x/m

= ammont ta' sustanza taħt prova x (μg) assorbiti f ammont ta'
sorbent m (g) f'ekwilibriju

1/n

= niżla ta' isoterm ta' assorbiment ta' Freundlich

Caq

= konċentrazzjoni ta' sustanza taħt prova fil-fażi akwatika f
'ekwilibriju (μg · ml-1)

AtCaq ¼ 1; logKf ¼ log

x
m

Koc: Distribution coefficient (Kd) jew Koeffiċjent ta' assorbiment ta'
Freundlich (Kf) normalizzat għall-kontenut ta' carbon organiku (foc)
ta' sorbent; partikolarment għall-kimiċi li mhumiex ionizzata, huwa
indikazzjoni approssimattiva għall-estent ta' assorbiment bejn issustanza u s-sorbent u jaċċetta li wieħed ikun jista' jikkompara bejn
kimiċi different. Skond id-dimensjoni ta' Kd u Kf, Koc tista' tkun
mingħajr dimensjoni jew ikollha l-units ml · g1 jew μg.g1 materja
organika.

Koc ¼

Ì Kf Ê
Ì
Kd Ê
dimensionless or ml · gÄ1 or
μg · gÄ1
foc
foc

(3)

Ir-relazzjoni bejn Koc u Kd mhijiex dejjem lineari u għalhekk valuri
ta' Koc jistgħu jvarjaw minn ħamrija għall-ħamrija imma l-varjabilita'
tista' tkun ridotta drastikament meta kkomparata ma' valuri Kd jew
Kf.
Il-Koeffiċjent ta' assorbiment (Koc) huwa mnaqqas mill-fattur ta'
kapacita' (k') bl-użu ta' plot ta' kalibrazzjoni ta' log k' kontra log
Koc tat-taħlita magħżula bħala riferenza.

k0 ¼

tR Ä t0
t0

(4)

fejn:
tR

= HPLC ħin ta' ritenzjoni tat-test u sustanza ta' riferenza
(minuti)

t0

= HPLC ħin mejjet (minuti) (ara taqsima 1.8.2).

POW: Il-koeffiċjenti tad-diviżjoni ta' octanol-ilma huwa deskritt bżala
r-ratio tal-konċentrazzjonijiet tas-sustanza mdewba f'n-octanol u ilma;
huwa valur mingħajr dimensjoni.

Pow ¼
1.3.

Coctanol
ð¼ KowÞ
Caq

(5)

SUSTANZI TA' RIFERENZA
Il-formula ta' struttura, il-purita' u l-konstant tad-dissoċjazzjoni (jekk
mixtieqa) għandha tkun magħrufa qabel jintuża dan il-metodu. Infor
mazzjoni dwar is-solubilita' fl-ilma u f'solventi organiċi, f'diviżjoni ta'
koeffiċjenza ta' octanol-ilma u l-karatteristiċi ta' hydrolysis huma utili.
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Sabiex tirrelata d-data ta' retezjoni tal-HPLC kif imkejla ta' sustanza
taħt test bil-koeffiċjenti tal-assorbiment tagħha, graff ta' kalibrazzjoni
ta' log Koc kontra log k' għandha tkun stabbilita. Minimu ta' sitt punti
ta' riferenza, mill-inqas wieħed 'il fuq u wieħed l-isfel mill-valur
pretiż tas-sustanza taħt prova għandhom ikunu użati. Ir-reqqa talmetodu jkun aktar mtejjeb sinjifikament jekk ikunu wżati sustanzi
ta' riferenza li huma relatati strutturalment mas-sustanza taħt prova.
Jekk din id-data mhijiex disponibbli, sta għall-utent illi jagħżel ssustanzi ta' kalibrazzjoni xierqa. Sett aktar ġenerali ta' sustanzi strut
turalment eteroġeniċi għandhom ikunu mgħażula f'dan il-każ.
Sustanzi u valuri ta' Koc li jistgħu jkunu użati huma mniżżla flAnness f'Tabella 1 għall-ħama ta' drenaġġ u f'Tabella 3 għall-ħamrija.
L-għażla ta' sustanzi oħra ta' kalibrazzjoni għandha tkunu ġustifikati.

1.4.

PRINĊIPJITAL-METODU TA' PROVA
HPLC huwa magħmul fuq kolonni analitiċI ippakkjati b'fażi solida ta'
cyanopropyl disponibbli kummerċjalment li fih jinstabu biċċiet ta'
ipofiliċi u polari. Fażi stazzjonarja li hi moderalment polari bbażata
fuq matrix ta' silica hija użata:

– O – Si

– CH2 – CH2 – CH2

– CN

silica

non-polar spacer

polar moiety

Il-prinċipju tal-metodu ta' prova huwa simili għall-metodu ta' testjar
A.8 (koeffiċjent ta' diviżjoni, metodu HPLC). Waqt li tgħaddi millkolonna flimkien mall-fażi mobbli, is-sustanza taħt prova għandha
effett mall-fażi stazzjonarja. Bħala riżultat diviżjoni o bejn fażijiet
mobbli u stazzjonarjiu s-sustanza taħt prova hija mdewwma. Iżżewġ komposizzjonijiet tal-fażi stazzjonarja li għandhom sites polari
u mhux polari jaċċettaw effett ma' gruppi polari u mhux polari ta'
molekuli simili bħal fil-każ ta' materji organiċi f'matrices fil-ħamrija
jew fi ħama tad-drenaġġ. Dan jagħmel possibbli r-relazzjoni bejn ilħin ta' ritenzjoni fil-kolonna u l-koeffiċjent ta' assorbiment f'materji
organiċi li jista' jkun stabbilit.

pH għandu influwenza sinjifikattiva fuq l-atteġġjament ta' sorpzjoni
partikolarment f'sustanzi polari. Għall-ħamrija agrikola jew tankijiet
ta' impjanti ta' trattament ta' drenaġġ il-pH normalment tvarja bejn pH
5,5 u 7,5. Għal sustanzi ionizzabbli, żewġ testijiet għandhom ikunu
magħmula b' formi kemm ionizzati u kemm mhux ionizzati f'soluz
zjonijiet ta' buffer xierqa, imma dan biss f'każijiet fejn mill-inqas
10 % tal-kompost taħt prova jkun dissoċjati bejn pH 5,5 u s-7,5.

Billi r-relazzjoni biss bejn ir-ritenzjoni fuq il-kolonna ta' HPLC u lkoeffiċjent ta' adżorbzjoni huwa użat għall-evalwazzjoni, mhux rikjest
li jkun hemm il-metodu ta' analizzar kwantitattiv u jkun biss neċes
sarju d-determinazzjoni tal-ħin ta' retention. Jekk ikun disponibbli sett
ta' sustanzi ta' riferenza u jkunu jistgħu jiġu wżati kondizzjonijiet
standard ta' esperimentar, il-metodu jipprovdi mezz aktar mgħaġġla
u effiċjenti sabiex ikun hemm estimu tal-koeffiċjent Koc ta' assorbi
ment.

1.5.

APPLIKABBILITÀ TAT-TEST
Il-metodu HPLC huwa applikabbli għal sustanzi kimiċi (kemm jekk
mingħajr tikketta u jekk bit-tikketta) għal xhiex sistema ta' skoperta
xierqa (eż. spectrofotometer, ta' radjoattività) hija disponibbli u li
huma suffiċjentament stabbli waqt il-lant tal-esperiment. Jista' jkun
partikolarment bżonnjuż għall-kimiċi li huma diffiċli illi jkunu stud
jati f'sistemi oħra ta' esperimentar (i.e. sustanzi volatili; substanzi li
ma jinħallux fl-ilma f'konċentrazzjoni illi tista' tiġi mkejla analitika
ment; substanzi li għandhom affinita qawwija għas-surface tas-sistemi
ta' inkubazzjoni). Il-metodu jista' jkun użat għat-taħlit illi jagħtu
elution bands mhux risolti. F'każijiet bħal dawn, limiti 'l fuq u 'l
isfel tal-valuri tal-log Koc tal-kompost tat-taħlit taħt prova għandhom
ikunu magħrufa.
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Xi kultant impuritajiet jistgħu jikkawżaw problemi fl-interpretazzjoni
tar-riżultati tal-HPLC, imma dawn huma ta' imprtanza minuri kemmil darba s-sustanza taħt prova tista' analitikament tkun identifikabbli
kjarament u sseparata mill-impuritajiet.
Il-metodu huwa validat għal sustanzi mniżżla f'Tabella 1 fl-Anness u
kien ukoll applikat għal varjeta ta' kimiċi oħra li jagħmlu parti millklassijiet ta' kimiċi kif ġejjin:
— amines aromatiċi (eż trifluralin, 4-chloroaniline, 3,5-dinitroaniline,
4-methylaniline, N-methylaniline, 1-naphthylamine),
— carboxilic acid esters aromatic (eżbenzoic acid methylester, 3,5dinitrobenzoic acid ethylester),
— hydrocarbons aromatiċi (eż toluene, xylene, ethylbenzene, nitro
benzene),
— aryloxyphenoxypropionic acid esters (eż diclofop-methyl, fenoxa
prop-ethyl, fenoxaprop-P-ethyl),
— benzimidazole u imidazole fungicides (eż carbendazim, fuberida
zole, triazoxide),
— carboxilic acid amides (eż 2-chlorobenzamide, N,N-dimethylben
zamide, 3,5-dinitrobenzamide, N-methylbenzamide, 2-nitrobenza
mide, 3-nitrobenzamide),
— chlorinated hydrocarbons (eż endosulfan, DDT, hexachloroben
zene, quintozene, 1,2,3-trichlorobenzene),
— organophosphorus insecticides (eż azinphos-methyl, disulfoton,
fenamiphos, isofenphos, pyrazophos, sulprofos, triazophos),
— phenols (eż phenol, 2-nitrophenol, 4-nitrophenol, pentachlorop
henol, 2,4,6-trichlorophenol, 1-naphthol),
— phenylurea derivatives (eż. isoproturon, monolinuron, pency
curon),
— pigment dyestuffs (eż acid Yellow 219, Basic Blue 41, Direct Red
81),
— polyaromatic hydrocarbons (eż acenaphthene, naphthalene),
— 1,3,5-triazine herbicides (eż prometryn, propazine, simazine,
terbutryn),
— triazole derivatives (eż tebuconazole, triadimefon, tradimenol,
triapenthenol).
Il-metodu mhuwiex applikabbli għal sustanzi li jagħmlu reazzjoni jew
mall-eluent jew mall-fażi stazzjonarja. Mhuwiex applikabbli wkoll
għal sustanzi illi jagħmlu reazzjoni b'mod speċifiku ma' taħlit inorga
niku (eż formażżjoni ta' gzuz kumplessi ma' minerali taċ-ċaqquf). Ilmetodu jista' ma jaħdimx għal sustanzi attivi li jitilgħu fil-wiċċ,
kompost inorganiku u aċidi jew bażijiet moderati jew b'saħħithom.
Valuri ta' Log Koc bejn il-1,5 sal-5,0 jistgħu jiġu ddeterminati.
Sustanzi inonissabbli għandhom ikunu mkejla permezz ta' l-użu ta'
fażi mmobbli buffered, imma wie'ed għandu jieħu ħsieb illi jevita lpreċipitazzjoni ta' komponimenti ta' buffer jew sustanza taħt prova.
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1.6.

KRITERJA TA' KWALITÀ'

1.6.1.

Akkuratezza
Normalment, il-koeffiċjent ta' assorbiment ta' sustanza taħt prova jkun
estimat bejn il-± 0,5 unit ta' log tal-valur determinat bil-metodu talekwilibrju tal-grupp (ara Tabella 1 fl-Anness). Akkuratezza ogħla
tista' tiġi milħuqa jekk is-sustanza ta' riferenza użata hija struttural
ment relatata mas-sustanza taħt prova.

1.6.2.

Ir-rata tar-repetizzjoni
Determinazzjonijiet għandhom isiru mill-inqas f'darbtejn. Il-valuri ta'
log Koc meħuda mill-kejl individwali għandu jkun bejn il-unit ta' 0,25
log.

1.6.3.

Riproduċibbilità
Esperjenza milħuqa sa issa fl-applikazzjoni tal-metodu hija ta' sosten
għall-validita' tagħha. Investigazzjoni tal-metodu ta' HPLC, bl-użu ta'
48 sustanza (l-aktar minnhom pestiċidi) għal liema kien hemm diġa
disponibbli data dwar Koc ta' min wieħed joqgħod fuqha tal-koeffiċ
jent ta' korrelazzjoni ta' R = 0,95 (10) (11).

Test ta' komparazzjoni magħmul f'laboratorju bil-parteċipazzjoni ta'
11-il laboratorju ġie magħmul sabiex jirranġa u jivvalida il-metodu
(12). Ir-riżultati huma mogħtija f'Tabella 2 fl-Anness.

1.7.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TA' PROVA

1.7.1.

Estimazzjoni preliminari tal-koeffiċjent ta' assorbiment
Il-koeffiċjent Pow (= Kow) ta' diviżjoni ta' octanol-ilma u sa ċertu
punt, is-solubilita fl-ilma jistgħu jintużaw bħala indikaturi ai fini
tal-assorbiment, partikolarment għal sustanzi li mhumiex ionizzati,
u għalhekk jistgħu jintużaw sabiex jinstab il-limitu preliminari.
Varjeta' ta korrelazzjonijiet bżonnjużi ġew ippubblikati għall-diversi
gruppi ta' kimiċi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7).

1.7.2.

Apparat
Kromatograf likwidu, li miegħu ġie mwaħħal pompa pulse-free u
mekkaniżmu xieraq ta' detection huwa meħtieġ. L-użu ta' valv ta'
injezzjoni b'loop ta' injezzjoni huwa rikkmandat. Resins magħmula
minn kimiċu ta' cyanopropyl magħquda kommerċjalment fuq bażi ta'
silica għandhom ikunu użati (eż Hypersil u Zorbax CN). Kolonna ta'
gwida ta' l-istess materjal tista' tkun impoġġija bejn is-sistema ta'
injezzjoni u l-kolonna analitika. Kolonni minn fornituri differenti
jistgħu jvarjaw konsiderevolment fl-effiċjenza tas-separazzjoni
tagħhom. Bħala gwida, il-fatturi ta' kapaċita k' li ġejjin għandhom
ikunu milħuqa: log k' > 0,0 għal log Koc = 3,0 u log k' > 0,4 għal log
Koc = 2,0 meta tuza methanol/ilma 55/45 % bħala fażi mobbli.

1.7.3.

Fażijiet mobbli
Diversi ġew ittestjati, u it-tnejn li ġejjin huma rrikmandati:

— methanol/ilma (55/45 % v/v),

— methanol/0,01M citrate-buffer pH 6,0 (55/45 % v/v).
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HPLC grade methanol u ilma distillat jew citrate buffer huma użati
sabiex jiġi ppreparat is-solvent ta' elutar. It-taħlita hija iddigassjata
qabel ma tiġi użata. Eluzzjoni isokratika għandha tkun użata. Jekk
taħlit ta' methanol/ilma mhuwiex ritenut xieraq, taħlit organiku ieħor
ta' other solvent/ilma jista' jiġi ppruvat, eż. ethanol/ilma jew taħlita ta'
acetonitrile/ilma. Għal kompost ionizzabbli, l-użu ta' soluzzjoni ta'
buffer hija rrikmandata sabiex tkun stabilizzata l-pH. Wieħed għandu
jieħu ħsieb illi tkun evitata preċipitazzjoni ta' melħ u deterjorazzjoni
ta' kolonni, li jista' jiġri waqt it-taħlit ta' xi phase/buffer organiċi.

L-ebda addittiv bħal reagents ta' ion pair jistgħu jiġu użati minħabba
li dawn jistgħu jaffetwaw il-kwalifiki ta' sorpzjoni tal-fażi stazzjo
narja. Dawn il-kambjamenti fil-fażi stazzjonarja jistgħu jkunu irriver
sibbli Għal din ir-raġuni, huwa obbligatorju illi esperimenti li fihom
jintużaw addittivi għandhom isiru f'kolonni separati.

1.7.4.

Solutes
Sustanzi taħt prova u ta' riferenza għandhom ikunu maħlulin fil-fażi
mobbli.

1.8.

PRESTAZZJONI TAT-TEST

1.8.1.

Il-kondizzjoni tat-test
Waqt il-kejl it-temperatura għandha tkun irrekordjata. L-użu ta'
kompartament ta' kolonna hija rrikmandata ħafna sabiex tiggarantixxi
kondizzjonijiet stabbli waqt il-kalibrazzjoni u r-runs ta' estimi u kejl
tas-sustanza taħt prova.

1.8.2.

Determinazzjoni dead time to
Għad-determinazzjoni tal-dead time għaż-żewġ metodi differenti
jistgħu jiġu użati (ara wkoll taqsima 1.2).

1.8.2.1.

Determinazzjoni ta' ħin mejjet permezz ta' serje omologi
Din il-proċedura wriet illi tagħti valuri ta' min wieħed joqgħod
fuqhom u li huma standard. Għad-detallji ara l-metodu tat-testjar
A.8: koeffiċjent ta' diviżjoni (n-octanol/ilma), metodu HPLC.

1.8.2.2.

Determinazzjoni ta' ħin mejjet permezz ta' sustanzi inert li mhumiex
miżmuma mill-kolonna
Dan il-metodu ta' teknika huwa bbażat fuq injezzjoni ta' soluzzjonijiet
ta' formamide, urea u nitrat tal-kubrit. Il-kejl irid ikun magħmul millinqas darbtejn.

1.8.3.

Determinazzjoni tad-drabi tar-ritenzjoni tR
Sustanzi ta' riferenza għandhom ikunu magħżula kif deskritt f'taqsima
1.3. Jistgħu jkunu injettati bħala taħlita standard sabiex ikun stabbilit
id-drabi tagħhom tar-ritenzjoni, kemm-il darba jkun ikkonfermat illi lħin ta' ritenzjoni ta' kull standard ta' riferenza ma jkunx affetwat bilpreżenza ta; standards oħra ta' riferenza. Il-kalibrazzjoni għandha tkun
magħmula f'intervalli regolari mill-inqas darbtejn kuljum sabiex
jieħdu konsiderazzjoni ta' xi kambjamenti mhux maħsuba fil-kolonna
tal-prestazzjoni. Għall-aħjar prattika, l-injezzjonijiet ta' kalibrazzjoni
għandhom ikunu magħmula qabel u wara l-injezzjonijiet tas-sustanza
taħt prova sabiex ikun ikkonfermat illi l-ħin ta' ritenzjoni ma kienx
injorat. Is-sustanzi taħt prova huma injettati separatament fi kwanti
tajiet kemm jista' jkun żgħar (sabiex jevitaw overload ta' kolonni) u lħinijiet tagħhom ta' ritenzjoni jkunu determinati.
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Sabiex tiżdied il-kunfidenza fil-kejl, mill-inqas żewġ determinazzjo
nijiet għandhom ikunu magħmula. Il-valuri ta' log Koc miġjuba millkejl individwali għandhom ikunu bejn il-0,25 log unit.
1.8.4.

Evalwazzjoni
Il-fatturi ta' kapaċita' k' huma kkalkolati mill-ħin mejjet to u sal-ħini
jiet ta' ritenzjoni tR tas-sustanzi tar-referenza kif magħżula skond lequation 4 (ara taqsima 1.2). Id-data tal-log k' tas-sustanzi ta' refe
renza huma mbagħad ipplottjati kontra il-valuri tal-log Koc tagħhom
mill-esperimenti ta' ekwilibriju fil-gruppi mogħtija f'Tabelli 1 u 3 talAnness. Bl-użu ta' dan il-plot, il-valur ta' log k' tas-sustanza taħt
prova hija mbagħad użata sabiex ikun jista' jiġi stabbilit il-valur ta'
log Koc tagħha. Jekk ir-riżultati attwali juru illi l-log Koc tas-sustanzi
taħt prova hija barra l-limitu ta' kalibrazzjoni, it-test għandhu jerġa
jiġi magħmul bl-użu ta' sustanzi differenti, aktar xierqa.

2.

DATA U RRAPURTAR
Ir-rapport għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
— identita' tas-sustanzi taħt prova u bħala riferenza u l-purita
tagħhom, u l-valuri pKa jekk rilevanti,
— deskrizzjoni ta' apparat u kondizzjonijiet tal-operat eż. tip u
dimensjoni tal-kolonna analitika (u gwida), il-metodu ta' identi
fikar, fażi mobbli (ratio ta' komponimenti u pH), il-limiti ta'
temperatura waqt il-kejl,
— ħin mejjet u l-metodu użat sabiex ikun determinat,
— kwantitajiet ta' sustanzi taħt prova u bħala riferenza introdotti filkolonna,
— ħinijiet ta' ritenzjoni tal-kompost ta' riferenza użat għall-kalibraz
zjoni,
— dettalji tal-linja ta' rigressjoni kif mdaħħla (log k' vs log Koc) u lgraff tal-linja ta' rigressjoni,
— medja tad-data ta' ritenzjoni u l-valur ta' d log Koc estimat għallkompost taħt prova.
— chromatograms.

3.
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ANNESS
Tabella 1
Komparazzjoni ta' valuri ta' Koc għall-ħamrija u ħama tad-drenaġġ, u valuri ikkalkolati bil-metodu taliscreening tal-HPLC (1), (2)
CAS Nr.

Log Koc
drenaġ ġ ħama

log Koc
HPL C

Δ

log Koc
ħamri ja

log Koc
HPL C

Δ

Atrazine

1912-24-9

1,66

2,14

0,48

1,81

2,20

0,39

Linuron

330-55-2

2,43

2,96

0,53

2,59

2,89

0,30

Fenthion

55-38-9

3,75

3,58

0,17

3,31

3,40

0,09

Monuron

150-68-5

1,46

2,21

0,75

1,99

2,26

0,27

Phenanthrene

85-01-8

4,35

3,72

0,63

4,09

3,52

0,57

Benzoic acid phenylester

93-99-2

3,26

3,03

0,23

2,87

2,94

0,07

Benzamide

55-21-0

1,60

1,00

0,60

1,26

1,25

0,01

4-Nitrobenzamide

619-80-7

1,52

1,49

0,03

1,93

1,66

0,27

Acetanilide

103-84-4

1,52

1,53

0,01

1,26

1,69

0,08

Aniline

62-53-3

1,74

1,47

0,27

2,07

1,64

0,43

2,5-Dichloroaniline

95-82-9

2,45

2,59

0,14

2,55

2,58

0,03

Sustanza

(1) W. Kördel, D. Hennecke, M. Herrmann (1997). Application of the HPLC screening method for the determination of the adżorbzjoni
coefficient on sewage sludges. Chemosphere, 35(1/2), 121 – 128.
(2) W. Kördel, D. Hennecke, C. Franke (1997). Determination of the adżorbzjoni-coefficients of organic substances on sewage sludges.
Chemosphere, 35 (1/2), 107 – 119.

Tabella 2
Riżultati ta' testijiet inter-komparabbli f'laboratorji (11 –il laboratorju parteċipanti) magħmula sabiex jagħmlu
aħjar u jivvalidaw il-metodu ta' HPLC (1)
log Koc
Sustanza

Koc

Koc

log

CAS Nr.
[OECD 106]

[Metodu HPLC]

Atrazine

1912-24-9

1,81

78 ± 16

1,89

Monuron

150-68-5

1,99

100 ± 8

2,00

77608-88-3

2,37

292 ± 58

2,47

Linuron

330-55-2

2,59

465 ± 62

2,67

Fenthion

55-38-9

3,31

2062 ± 648

3,31

Triapenthenol

(1) W. Kördel, G. Kotthoff, J. Müller (1995). HPLC-screening method for the determination of the adżorbzjoni coefficient on soil-results
of a ring test. Chemosphere, 30(7), 1373-1384.
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Tabella 3
Sustanzi ta' riferenza rrikomandati għall-metodu tal-iscreening tal-HPLC ibbażat fuq id-data ta' assorbiment talħamrija

CAS Nr.

Log Koc mean
valuri minn grupp
ekwilibriju

Numru ta' data ta'
Koc

log S.D.

Acetanilide

103-84-4

1,25

4

0,48

(a)

Phenol

108-95-2

1,32

4

0,70

(a)

2-Nitrobenzamide

610-15-1

1,45

3

0,90

(b)

N.N-dimethylbenzamide

611-74-5

1,52

2

0,45

(a)

4-Methylbenzamide

619-55-6

1,78

3

1,76

(a)

Methylbenzoate

93-58-3

1,80

4

1,08

(a)

Atrazine

1912-24-9

1,81

3

1,08

(c)

Isoproturon

34123-59-6

1,86

5

1,53

(c)

3-Nitrobenzamide

645-09-0

1,95

3

1,31

(b)

Aniline

62-53-3

2,07

4

1,73

(a)

3,5-Dinitrobenzamide

121-81-3

2,31

3

1,27

(b)

Carbendazim

10605-21-7

2,35

3

1,37

(c)

Triadimenol

55219-65-3

2,40

3

1,85

(c)

Triazoxide

72459-58-6

2,44

3

1,66

(c)

Triazophos

24017-47-8

2,55

3

1,78

(c)

Linuron

330-55-2

2,59

3

1,97

(c)

Naphthalene

91-20-3

2,75

4

2,20

(a)

Endosulfan-diol

2157-19-9

3,02

5

2,29

(c)

Methiocarb

2032-65-7

3,10

4

2,39

(c)

Acid Yellow 219

63405-85-6

3,16

4

2,83

(a)

1,2,3-Trichlorobenzene

87-61-6

3,16

4

1,40

(a)

γ-HCH

58-89-9

3,23

5

2,94

(a)

Fenthion

55-38-9

3,31

3

2,49

(c)

Direct Red 81

2610-11-9

3,43

4

2,68

(a)

Pyrazophos

13457-18-6

3,65

3

2,70

(c)

959-98-8

4,09

5

3,74

(c)

51338-27-3

4,20

3

3,77

(c)

85-01-8

4,09

4

3,83

(a)

26850-47-5
12270-13-2

4,89

4

4,46

(a)

50-29-3

5,63

1

—

(b)

Sustanza ta' riferenza

α-Endosulfan
Diclofop-methyl
Phenanthrene
Basic Blue 41 (mix)
DDT

Ejgħun

(a) W. Kördel, J. Müller (1994). Bestimmung des Adsorptionskoeffizienten organischer Chemikalien mit der HPLC. UBA R & D
Report No. 106 01044 (1994).
(b) B.V. Oepen, W. Kördel, W. Klein. (1991). Chemosphere, 22, 285-304.
(c) Id-data provduta mill-industrija.
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C.20. TEST TAR-RIPRODUZZJONI DAPHNIA MAGNA
INTRODUZZJONI
Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linja gwida tat-test (TG) 211 talOECD (2012). Il-linji gwida tat-test tal-OECD jiġu riveduti perjodikament fiddawl tal-progress xjentifiku. Il-linja gwida tat-test 211 dwar ir-riproduzzjoni tori
ġina mil-linja gwida tat-test 202, Parti II, Daphnia sp. reproduction test (1984).
Ġeneralment kien rikonoxxut li dejta minn testijiet li jsiru skont dik it-TG 202
tista' tvarja. Dan wassal għal sforz konsiderevoli ddedikat għall-identifikazzjoni
tar-raġunijiet għal din il-varjabbiltà bil-għan li jiġi prodott metodu ta' ttestjar
aħjar. Il-linja gwida tat-test 211 hija msejsa fuq l-eżitu ta' dawn l-attivitajiet ta'
riċerka, ringtests u studji ta' validazzjoni mwettqin fl-1992 (1), l-1994 (2) u l2008 (3).
Id-differenzi ewlenin bejn il-verżjoni inizjali (TG 202, 1984), u t-tieni verżjoni
(TG 211, 1998) tal-linja gwida tat-test dwar ir-riproduzzjoni huma:
— l-ispeċijiet rakkomandati sabiex jintużaw fid-Daphnia magna;
— id-durata tat-test hija ta' 21 jum.
— għal testijiet semistatiċi, in-numru ta' annimali li sejrin jintużaw f'kull konċen
trazzjoni tat-test tnaqqas minn tal-inqas 40, idealment maqsumin f'erba'
gruppi ta' 10 annimali, għal tal-inqas 10 annimali miżmumin għalihom
(għad li jistgħu jintużaw disinni differenti għal testijiet bi fluss kontinwu);
— saru rakkomandazzjonijiet iktar speċifiċi fir-rigward tal-medium tat-test u lkundizzjonijiet tat-tagħlif.
— id-differenzi ewlenin bejn it-tieni verżjoni tal-linja gwida tat-test dwar irriproduzzjoni (TG 211, 1998), u din il-verżjoni huma:
— żdied l-Appendiċi 7 sabiex jiġu deskritti l-proċeduri għall-identifikazzjoni tassess tal-wild, jekk ikun hemm bżonn. B'konformità mal-verżjonijiet ta' qabel
ta' dan il-metodu ta' ttestjar, il-proporzjon tas-sess huwa punt ta' tmiem
fakultattiv;
— in-numru tal-varjabbli tar-rispons ta' nisel li jgħix prodott għal kull annimal
ġenitur li jibqa' ħaj ġie ssupplimentat minn varjabbli tar-rispons addizzjonali
għar-riproduzzjoni ta' Daphnia, jiġifieri n-numru totali ta' nisel ħaj prodott fi
tmiem it-tst għal kull daphnia ġenitur fil-bidu tat-test, eskluż mill-analiżi talmortalità aċċidentali u/jew mhux intenzjonata tal-ġenituri. L-iskop talvarjabbli tar-rispons miżjud huwa li dan il-varjabbli tar-rispons jiġi allinjat
ma' metodi ta' ttestjar tar-riproduzzjoni oħrajn fuq l-invertebrati. Barra minn
hekk, b'rabta ma' dan il-varjabbli tar-rispons, f'dan il-metodu ta' ttestjar huwa
possibbli li jitneħħa sors ta' żball, jiġifieri l-effett ta' mortalità mhux intenz
jonata u/jew aċċidentali tal-ġenituri, jekk iseħħ matul il-perjodu ta' esponi
ment.
— gwida statistika addizzjonali għad-disinn tat-test u għat-trattament tar-riżultati
ġiet inkluża kemm għall-ECx (eż. EC10 jew EC50) kif ukoll għall-approċċ
NOEC/LOEC.
— huwa introdott test tal-limitu.
Fl-Appendiċi 1 jingħataw id-definizzjonijiet użati.
IL-PRINĊIPJU TAT-TEST
L-għan primarju tat-test huwa li jiġi vvalutat l-effett tal-kimiku fuq ir-riżultat
riproduttiv tad-Daphnia magna. Għal dan il-għan, Daphnia femminili żgħar (lannimali ġenituri), li jkollhom inqas minn 24 siegħa fil-bidu tat-test, jiġu esposti
għas-sustanza kimika tat-test miżjuda mal-ilma f'medda ta' konċentrazzjonijiet.
Id-durata tat-test hija ta' 21 jum. Fi tmiem it-test jiġi vvalutat in-numru totali
ta' nisel ħaj prodott. Ir-riżultat riproduttiv tal-annimali ġenituri jista' jkun espress
permezz ta' modi oħrajn (eż. numru ta' nisel ħaj prodott minn kull annimal kull
jum mill-ewwel ġurnata li fih beda jiġi osservat in-nisel) iżda dan għandu jiġi
rrapportat minbarra n-nisel ħaj prodott fi tmiem it-test. Minħabba d-disinn parti
kolari tat-test semistatiku meta mqabbel ma' metodi ta' ttestjar oħrajn tar-ripro
duzzjoni tal-invertebrati, huwa possibbli wkoll li jingħadd in-numru ta' nisel ħaj
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prodott minn kull annimal ġenitur individwali. Dan jippermetti sabiex, għallkuntrarju ta' metodi oħrajn ta' ttestjar tar-riproduzzjoni fl-invertebrati, jekk lannimal ġenitur imut b'mod aċċidentali u/jew b'mod mhux intenzjonat, il-produz
zjoni ta' nisel tiegħu tista' tiġi eskluża mill-valutazzjoni tad-dejta. B'hekk, jekk
isseħħ mortalità tal-ġenituri f'repliki esposti, għandu jiġi kkunsidrat jekk il-morta
lità ssegwix mudell ta' rispons għall-konċentrazzjoni, eż. jekk hemmx rigressjoni
sinifikanti tar-rispons kontra l-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test
b'pendil pożittiv (għal dan jista' jintuża test statistiku bħat-test tat-tendenza ta'
Cochran-Armitage). Jekk il-mortalità ma ssegwix xejra ta' rispons għall-konċen
trazzjoni, dawk ir-repliki b'mortalità tal-ġenituri għandhom jiġu esklużi millanaliżi tar-riżultat tat-test. Jekk il-mortalità ssegwi xejra ta' rispons għall-konċen
trazzjoni, il-mortalità tal-ġenituri għandha tiġi assenjata bħala effett tas-sustanza
kimika tat-test u r-repliki ma għandhomx jiġu esklużi mill-analiżi. Jekk l-annimal
ġenitur imut matul it-test, jiġifieri aċċidentalment minħabba mmaniġġjar ħażin
jew aċċident, jew b'mod mhux intenzjonat minħabba l-inċident mhux spjegat
mhux marbut mal-effett tas-sustanza kimika tat-test jew jirriżulta li huwa raġel,
ir-replika tiġi eskluża mill-analiżi (ara iktar fil-paragrafu 51). L-effett tossiku tassustanza kimika tat-test fuq l-eżitu riproduttiv jingħata bħala ECx billi d-dejta
titqiegħed f'mudell xieraq permezz ta' rigressjoni mhux lineari sabiex tiġi stmata
l-konċentrazzjoni li tikkaġuna tnaqqis ta' x % fl-eżitu riproduttiv, rispettivament,
jew inkella bħala l-valur NOEC/LOEC (4). Idealment, il-konċentrazzjonijiet tattest jiġbru l-inqas mill-konċentrazzjonijiet tal-effett użati (eż. EC10) xi ħaġa li
tfisser li dan il-valur huwa kkalkolat b'interpolazzjoni u mhux estrapolazzjoni.

Is-sopravvivenza tal-annimali ġenituri u ż-żmien sal-produzzjoni tal-ewwel ħut
riproduttur għandu jkun irrapportat ukoll. Effetti oħrajn marbutin mas-sustanza
kimika fuq parametri bħat-tkabbir (eż. it-tul), u r-rata possibilment intrinsika tażżieda fil-popolazzjoni, jistgħu jiġu eżaminati wkoll (ara l-paragrafu 44).

INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA KIMIKA TAT-TEST
Ir-riżultati ta' test tat-tossiċità akuta (ara l-kapitolu C.2 ta' dan l-Anness: Test talimmobilizzazzjoni akuta ta' Daphnia sp.) imwettaq b'Daphnia magna jista' jkun
utli fl-għażla ta' medda xierqa ta' konċentrazzjonijiet tat-test fit-testijiet tar-ripro
duzzjoni. Is-solubilita fl-ilma u l-pressjoni tal-fwar tas-sustanza kimika tat-test
għandhom ikunu magħrufin u għandu jkun hemm disponibbli metodu analitiku
affidabbli għall-kwantifikazzjoni tas-sustanza kimika fis-soluzzjonijiet tat-test
b'effiċjenza ta' rkupru rraportata u l-limitu ta' determinazzjoni.

Informazzjoni fuq is-sustanza kimika tat-test, li tista' tkun siewja sabiex jiġu
stabbiliti l-kundizzjonijiet tat-test, tinkludi l-formula strutturali, il-purità tassustanza kimika, l-istabilità fil-kundizzjonijiet tat-test, il-pKa, POW u riżultati ta'
test għall-bijodegradabilità faċli (ara l-kapitoli C.4 (determinazzjoni ta' bijodegra
dabilità “faċli”) u C.29 (bijodegradabilità faċli — CO2 f'reċipjenti ssiġillati) ta'
dan l-Anness).

VALIDITÀ TAT-TEST
Sabiex test ikun validu, dawn il-kriterji ta' eżekuzzjoni li ġejjin, għandhom ikunu
ssodisfati fil-kontroll(i):

— il-mortalità tal-annimali ġenituri (Daphnia femminili) ma taqbiżx l-20 % fi
tmiem it-test;

— in-numru medju ta' nisel ħaj prodott għal kull annimal ġenitur li jibqa' ħaj fi
tmiem it-test huwa ta' > 60.

Nota: Jista' jintuża l-istess kriterju ta' validità (20 %) għal mortalità aċċidentali u
mhux intenzjonata tal-ġenituri għall-kontrolli kif ukoll għal kull waħda millkonċentrazzjonijiet tat-test.
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DESKRIZZJONI TAL-METODU
Apparat
Ir-reċipjenti tat-test u apparat ieħor li sejrin jiġu f'kuntatt mas-soluzzjonijiet tattest għandhom ikunu magħmula kompletament mill-ħġieġ jew materjal kimika
ment inerti ieħor. Normalment ir-reċipjenti tat-test ikunu bekkijiet tal-ħġieġ.
Barra minnn hekk, huma meħtieġa wħud jew kull wieħed mill-apparati ta' hawn
taħt:
— ossiġenometru (b'mikroelettrodu jew apparat xieraq ieħor għall-kejl tal-ossi
ġenu dissolt f'kampjuni ta' volum baxx);
— apparat adegwat għall-kontroll tat-temperatura;
— miter tal-pH;
— apparat għad-determinazzjoni tal-ebusija tal-ilma;
— apparat għad-determinazzjoni tal-konċentrazzjoni ta' karbonju organiku totali
(TOC) tal-ilma jew apparat għad-determinazzjoni tad-domanda kimika ta'
ossiġenu (COD),
— apparat adegwat għall-kontroll tar-reġim tad-dawl u l-kejl tal-intesita' taddawl.
Organiżmu tat-Test
L-ispeċi li għandha tintuża fit-test hija Daphnia magna Straus (1).
Idealment, il-klonu għandu jkun ġie identifikat bil-ġenotipar. Riċerka (1) uriet li
l-prestazzjoni riproduttiva tal-Klonu A (li oriġina minn IRCHA fi Franza) (5)
konsistentament laħaq il-kriterju ta' validità ta' medja ta' ≥ 60 nisel ħaj kull
annimal ġenitur li jkun baqa' ħaj meta kkulturati fil-kundizzjonijiet deskritti
f'dan il-metodu ta' ttestjar. Madankollu, kloni oħrajn jistgħu jiġu aċċettati diment
li jintwera li l-kultura tad-Daphnia tilħaq il-kriterji ta' validità għat-test.
Fil-bidu tat-test, l-annimali għandu jkollhom inqas minn 24 siegħa u ma għand
homx l-ewwel wild tad-duqqajs. Għandhom ikunu derivati minn stokk b'saħħtu
(jiġifieri ma juri l-ebda sinjal ta' stress bħall-mortalità għolja, il-preżenza ta'
maskili u efippja, dewmien fil-produzzjoni tal-ewwel duqqajs, annimali skuluriti,
eċċ.). L-annimali tal-istokk għandhom jinżammu f'kundizzjonijiet tal-kultura
(dawl, temperatura, medium, għalf u annimali għall-kull unità ta' volum) simili
għal dawk użati fit-test. Jekk il-medium tal-kultura ta' Daphnia li jkun sejjer
jintuża fit-test huwa differenti minn dak użat għall-kultura tas-soltu ta' Daphnia,
hija prattika tajba li jkun inkluż perjodu ta' akklimatizzazzjoni ta' qabel it-test li
normalment jieħu 3 ġimgħat (jiġifieri ġenerazzjoni waħda) sabiex ikun evitat
stress fuq l-annimali ġenituri.
Medium tat-test
Huwa rakkomandat li jintuża medium li huwa kompletament definit f'dan it-test.
Dan jista' jevita l-użu ta' addittivi (eż. alga, estratt tal-ħamrija), li diffiċli jiġu
kkaratterizzati, u għalhekk itejjeb l-opportunitajiet għall-istandardizzar bejn illaboratoji. Instab li media Elendt M4 (6) u M7 (ara l-Appendiċi 2) huma
adegwati għal dan il-għan. Madankollu, media oħrajn (eż. (7) (8)) huma aċċet
tabbli diment li jintwera li l-prestazzjoni tal-kultura ta' Daphnia tissodisfa l-kriteji
ta' validità għat-test.
(1) Jistgħu jintużaw dafnidi oħrajn diment li dawn jissodisfaw il-kriterji ta' validita' kif xieraq
(il-kriterju ta' validita' relatat mall-eżitu riproduttiv fil-kontrolli għandu jkun rilevanti
għall-ispeċijiet kollha). Jekk jintużaw dafnidi oħrajn, dawn għandhom ikunu identifikati
biċ-ċar u jrid jiġi ġġustifikat l-użu tagħhom.
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Jekk jintużaw media li jinkludu addittivi li mhumiex definiti, dawn l-addittivi
għandhom ikunu speċifikati ċari u l-informazzjoni għandha tkun ipprovduta firrapport tat-test dwar il-kompożizzjoni, partikolarment fir-rigward tal-kontenut ta'
karbonju għaliex dan jista' jikkontribwixxi għad-dieta stipulata. Huwa rakko
mandat li jiġi ddeterminat il-karbonju organiku totali (TOC) u/jew id-domanda
kimika ta' ossiġenu (COD) tal-preparazzjoni tal-istokk tal-addittiv organiku u li
ssir stima tal-kontribuzzjoni li tirriżulta tal-TOC/COD fil-medium tat-test. Huwa
rakkomandat ukoll li l-livelli ta' TOC fil-medium (jiġifieri qabel iż-żieda tal-algi)
ikunu inqas minn 2 mg/l (9).

Meta jkunu qegħdin jiġu ttestjati sustanzi kimiċi li fihom hemm metalli, huwa
importanti li wieħed jirrikonoxxi li l-medium tat-test (eż. ebusija, kapaċità
kelanti) jista' jkollu impatt fuq it-tossiċità tas-sustanza kimika tat-test. Għal din
ir-raġuni, idealment jintuża medium kompletament definit. Madankollu, bħalissa,
l-uniċi media li huma definiti kompletament magħrufin bħala adegwati għallkultura fit-tul ta' Daphnia magna huma Elendt M4 u M7. Iż-żewġ media
fihom l-aġent kelanti EDTA. Ix-xogħol wera (2) illi t-“tossiċità apparenti” talkadmju hija ġeneralment inqas meta t-test tar-riproduzzjoni isir fil-media M4 u
M7 milli meta kienu fil-media li ma kienx fihom EDTA. Għalhekk, M4 u M7
mhumiex irrakkomandati għall-ittestjar ta' sustanzi kimiċi li fihom metalli, u
media oħrajn magħrufin li fihom aġenti kelanti għandhom ikunu evitati wkoll.
Għal sustanzi kimiċi li fihom il-metall, jista' jkun rakkomandat li jintuża medium
ieħor bħal, pereżempju ilma ħelu iebes rikostitwit tal-ASTM (9), li ma fih ebda
EDTA. Dan it-taħlita ta' ilma ħelu iebes rikostitwit tal-ASTM u estratt tal-alga
(10) hija xierqa għall-kultura fit-tul ta' Daphnia magna (2).

Il-konċentrazzjoni tal-ossiġenu dissolt għandha tkun ogħla minn 3 mg/l fil-bidu u
matul it-test. Il-pH għandha tkun bejn 6 — 9, u normalment m'għandhiex tvarja
b'aktar minn 1.5 unitajiet f'test wieħed. Hija rakkomandata ebusija 'il fuq minn
140 mg/l (bħal CaCO3). Testijiet f'dan il-livell u iktar urew prestazzjoni ripro
duttiva konformi mal-kriteji ta' validità (11) (12).

Soluzzjonijiet tat-test
Is-soluzzjonijiet tat-test tal-konċentrazzjonijiet magħżulin normalment jitħejjew
b'dilwizzjoni ta' soluzzjoni ewlenija. Idealment, is-soluzzjonijiet ewlenin
għandhom jiġu ppreparati, mingħajr ma jintuża ebda solvent jew aġent dispersiv,
permezz ta' tħallit jew theżżiż tas-sustanza kimika tat-test fil-medium tat-test blużu ta' mezzi mekkaniċi bħat-theżżiż, it-tħawwid jew l-ultrasonikazzjoni, jew
metodi xierqa oħrajn. Idealment is-sistemi tat-test jiġu esposti għall-konċentraz
zjonijiet tas-sustanza kimika tat-test li sejrin jintużaw fl-istudju għat-tul ta' żmien
metħieġ sabiex tintwera ż-żamma ta' konċentrazzjonijiet tal-esponiment stabbli
qabel l-introduzzjoni tal-organiżmi tat-test. Jekk is-sustanza kimika tat-test diffiċli
biex tiġi dissolta fl-ilma, għandhom jiġu segwiti l-proċeduri deskritti fil-Gwida
tal-OECD għall-immaniġġjar ta' sustanzi diffiċli (13). L-użu ta' solventi jew
aġenti dispersivi għandu jiġi evitat iżda jista' jkun meħtieġ f'ċerti każijiet sabiex
tiġi prodotta soluzzjoni ewlenija kkonċentrata kif suppost għad-dożaġġ.

Kontroll bl-ilma ta' dilwizzjoni b'repliki adegwati u, jekk dan ma jkunx evitabbli,
kontroll tas-solvent b'repliki adegwati għandu jintuża minbarra l-konċentrazzjo
nijiet tat-test. Fit-test għandhom jintużaw solventi jew aġenti dispersivi biss li
ġew investigati li ma għandhomx effetti sinifikanti jew minimi biss fuq ilvarjabbli tar-rispons. Eżempji ta' solventi xierqa (eż. aċeton, etanol, metanol,
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dimetilformammid u glikol tat-trietilen) u aġenti dispersivi (eż. Cremophor
RH40, metilċelluloża 0.01 % u HCO-40) jingħataw fi (13). Meta jintuża solvent
jew aġent dispersiv, il-konċentrazzjoni finali tiegħu ma għandhiex tkun ikbar
minn 0.1 ml/l (13) u għandha tkun l-istess konċentrazzjoni fir-reċipjenti kollha
tat-test, ħlief il-kontroll bl-ilma ta' dilwizzjoni. Madankollu, għandu jsir kull sforz
biex il-konċentrazzjoni tas-solvent tinżamm għall-minimu possibbli.
PROĊEDURA
Kundizzjonijiet tal-Esponiment
Durata
Id-durata tat-test hija ta' 21 jum.
Tagħbija
L-annimali ġenituri jinżammu għalihom, wieħed għal kull reċipjent tat-test,
normalment b'50 — 100 ml (għal Daphnia magna, jistgħu jkunu possibbli
volummi iżgħar, speċjalment għal dafnidi iżgħar eż. Ceriodaphnia dubia) ta'
medium f'kull reċipjent, sakemm ma jkunx hemm bżonn ta' disinn tat-test bi
fluss kontinwu għall-ittestjar.
Kultant jista' jkun hemm bżonn ta' volumi akbar sabiex jintlaħqu r-rekwiżiti talproċedura analitika użata sabiex tkun determinata l-konċentrazzjoni tas-sustanza
kimika tat-test, għalkemm ir-raggruppament tar-repliki għall-analiżi kimika huwa
permess ukoll. Jekk jintużaw volumi akbar minn 100 ml, il-porzjon mogħtija lidDaphnia jaf ikollha bżonn li tiżdied sabiex ikun żgurat li jkun hemm provvista
adegwata tal-ikel u konformità mall-kriterji tal-validità.
L-annimali tat-test
Għat-testijiet semistatiċi, tal-inqas 10 annimali miżmuma individwalment f'kull
konċentrazzjoni tat-test u tal-inqas 10 annimali miżmuma individwalment f'serje
tal-kontrolli.
Għal testijiet bi fluss kontinwu, intwera li 40 annimal maqsuma f'erba' gruppi ta'
10 annimali f'kull konċentrazzjoni tat-test huma adegwati (1). Huwa rakkomandat
li jintuża numru iżgħar ta' organiżmi tat-test u tal-inqas 20 annimal għal kull
konċentrazzjoni maqsuma f'żewg repliki jew iktar bl-istess numru ta' annimali
(e.ż. erba' repliki kull wieħed b'ħames dafnidi). Kun af li għal testijiet li fihom lannimali jinżammu fil-gruppi, mhuwiex sejjer ikun possibbli li jiġi eskluż
kwalunkwe nisel mill-analiżi statistika jekk isseħħ mortalità mhux intenzjonata/
aċċidentali tal-ġenitur meta tkun bdiet ir-riproduzzjoni, u b'hekk f'dawn il-każijiet
l-eżitu riproduttiv għandu jiġi espress bħala n-numru totali ta' nisel ħaj prodott
għal kull ġenitur preżenti fil-bidu tat-test.
It-trattamenti għandhom ikunu allokati għar-reċipjenti tat-test u kull immaniġġjar
sussegwenti tar-reċipjenti tat-test għandhom isiru b'mod aleatorju. Nuqqas milli
jsir hekk jista' jirriżulta fi preġudizzju li jista' jittieħed bħala effett ta' konċentraz
zjoni. B'mod partikolari, jekk unitajiet esperimentali jiġu mmaniġjati f'ordni tattrattament jew tal-konċentrazzjoni, jiġri li xi effett relatat mal-ħin, bħall-għeja taloperatur jew xi żball ieħor, jista' jwassal għall-effetti akbar f'konċentrazzjonijiet
ogħla. Barra minn hekk, jekk ir-riżultati tat-test aktarx li sejrin ikunu affettwati
minn kundizzjoni inizjali jew ambjentali tat-test, bħall-posizzjoni fil-laboratorju,
għandu jiġi kkunsidrat l-imblokkar tat-test.
Għalf
Għal testijiet semistatiċi, idealment it-tagħlif għandu jsir kulljum, iżda mill-inqas
tliet darbiet fil-ġimgħa (jiġifieri li jikkorrispondi għall-bidliet fil-media). Iddilwizzjoni possibbli tal-konċentrazzjonijiet tal-esponiment b'żieda tal-ikel
għandha tiġi kkunsidrata u evitata kemm jista' jkun b'sospensjonijiet tal-alga
kkonċentrati sew. Għandhom ikunu rrapportati devjazzjonijiet minn dan (eż.
għal testijiet bi fluss kontinwu).
Waqt it-test, idealment, id-dieta tal-annimali ġenituri għandha tkun ċelloli ta' algi
ħajjin ta' waħda jew aktar minn dawn li ġejjin: Chlorella sp., Pseudokirchneriella
subcapitata (qabel kienet imsejħa Selenastrum capricornutum) u Desmodesmus
subspicatus (qabel kienet imsejħa Scenedesmus subspicatus). Id-dieta mogħtija
għandha tkun ibbażata fuq l-ammont ta' karbonju organiku (C) ipprovduta f'kull
annimal ġenitur. Ir-riċerka (14) uriet li, għal Daphnia magna, livelli ta' porzjon
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ta' bejn 0.1 u 0.2 mg C/Daphnia/jum huma biżżejjed sabiex jintlaħaq in-numru
mitlub ta' nisel ħaj sabiex jintlaħaq il-kriteju ta' validità tat-test. Il-porzjon tista'
tkun fornita f'rata kostanti matul il-perjodu tat-test, jew, jekk mixtieq, tista'
tintuża rata aktar baxxa fil-bidu u mbagħad tiżdied matul it-test sabiex jittieħed
f'kunsiderazzjoni t-tkabbir tal-annimali ġenituri. F'dan il-każ, il-porzjon xorta
għandha tibqa' fil-medda rakkomandata ta' 0.1 — 0.2 mg C/Daphnia/jum f'kull
ħin.

Jekk jintużaw miżuri surrogati, bħan-numru ta' ċelloli ta' algi jew l-assorbiment
tad-dawl, sabiex jingħataw il-livell meħtieġ ta' porzjon (jiġifieri għall-konven
jenza minħabba li l-kejl tal-kontenut ta' karbonju jieħu l-ħin), kull laboratorju
għandu jipproduċi n-nomograff proprju tiegħu relatat mal-miżura sostituta talkontenut ta' karbonju tal-kulturi ta' algi (ara l-Appendiċi 3 għal pariri dwar ilproduzzjoni ta' nomograff). In-nomografi għandhom ikunu vverifikati mill-inqas
kull sena jew aktar jekk jinbidlu l-kundizzjonijiet tal-kultura tal-algi. Instab li lassorbiment tad-dawl huwa surrogat aħjar għall-kontenut ta' karbonju milli numru
ta' ċelloli (15).

Għandha tingħata sospensjoni ta' alga kkonċentrata lid-Daphnia sabiex jitnaqqas
il-volum ta' medium tal-kultura ta' algi ttrasferit fir-reċipjenti tat-test. Il-konċen
trazzjoni tal-algi tista' tinkiseb b'ċentrifugazzjoni segwita mir-risospensjoni filmedium tal-kultura ta' Daphnia.

Dawl
16-il siegħa dawl f'intensità li ma taqbiżx il-15-20 μE · m– 2 · s– 1 imkejla filwiċċ tal-ilma tar-reċipjent. Għal strumenti li jkejlu d-dawl ikkalibrati f'lux, medda
ekwivalenti ta' 1 000 — 1 500 lux għal dawl abjad bati tikkorrispondi bejn
wieħed u ieħor għall-intensità ta' dawl rakkomandata ta' 15-20 μE · m– 2·s– 1.

Temperatura
It-temperatura tal-media tat-test għandha tkun fi ħdan il-medda ta' 18-22 °C.
Madankollu, għal kull test, it-temperatura ma għandhiex tvarja, kemm jista'
jkun possibbli, b'aktar minn 2 °C bejn dawn il-limiti (eż. 18-20, 19-21 jew 2022 °C) bħala medda ta' kuljum. Jista' ikun xieraq li jintuża reċipjent tat-test ieħor
għall-fini ta' monitoraġġ tat-temperatura.

Ossiġenazzjoni
Ir-reċipjenti tat-test ma għandhomx jiġu ossiġenati matul it-test.

Disinn tat-test
Test tas-sejbien tal-medda
Meta jkun hemm bżonn, isir test tas-sejbien tal-medda, pereżempju b'ħames
konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test u żewġ repliki għal kull trattament
u kontroll. Informazzjoni addizzjonali, minn testijiet b'sustanzi kimiċi simili jew
minn tagħrif, dwar it-tossiċità akuta għad-Daphnia u/jew organiżmi akkwatiċi
oħrajn, tista' tkun siewja wkoll meta tittieħed deċiżjoni fuq il-medda ta' konċen
trazzjonijiet li ser jintużaw fit-test tas-sejbien tal-medda.

Id-durata tat-test tas-sejbien tal-medda hija ta' 21 jum jew durata twila biżżejjed
sabiex ikunu jistgħu jitbassru b'mod affidabbli l-livelli tal-effetti. Fi tmiem it-test
tiġi vvalutata r-riproduzzjoni tad-Daphnia. Għandhom jiġu rreġistrati n-numru ta'
ġenituri u l-okkorrenza ta' nisel.

Test definittiv
Normalment għandu jkun hemm tal-inqas ħames konċentrazzjonijiet tat-test, li
jkopru l-konċentrazzjoni effettiva (eż. ECx), u dawn għandhom ikunu rranġati
f'serje ġeometrika b'fattur ta' separazzjoni li idealment ma jaqbiżx it-3.2 Għandu
jintuża numru xieraq ta' repliki għal kull konċentrazzjoni tat-test (ara l-paragrafi
24-25). Għandha tingħata ġustifikazzjoni jekk jintużaw inqas minn ħames
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konċentrazzjonijiet. Is-sustanzi kimiċi ma għandhomx ikunu ittestjati 'il fuq milllimitu ta' solubilità tagħhom fil-medium tat-test. Qabel ma jsir l-esperiment, huwa
rakkomandat li tiġi kkunsidrata s-saħħa statistika tad-disinn tat-testijiet u li
jintużaw metodi statistiċi xierqa (4). Fl-istabbiliment tal-medda ta' konċentrazzjo
nijiet, wieħed għandu jżomm f'moħħu dan li ġej:

(i)

Jekk tiġi stmata l-ECx għall-effetti fuq ir-riproduzzjoni, huwa rakkomandatli
jintużaw konċentrazzjonijiet għoljin biżżejjed sabiex tiġi definita l-ECx b'li
vell xieraq ta' kunfidenza. Idealment, il-konċentrazzjonijiet tat-test użati
għandhom ikopru l-ECx stmata b'tali mod li l-ECx tinstab b'interpolazzjoni
minflok estrapolazzjoni. Huwa vantaġġ għall-analiżi statistika li ġejja li
jintużaw iktar konċentrazzjonijiet tat-test (eż. 10) u inqas repliki f'kull
konċentrazzjoni (eż. 5 b'hekk jinżamm in-numru totali ta' kostant tar-reċip
jenti) u b'10 kontrolli.

(ii) Meta tiġi stmata l-LOEC u/jew l-NOEC, l-inqas konċentrazzjoni tat-test
għandha tkun baxxa biżżejjed sabiex b'hekk l-eżitu riproduttiv f'dik ilkonċentrazzjoni ma jkunx sinifikatament inqas minn dak tal-kontroll. Jekk
dan mhuwiex il-każ, it-test għandu jkun ripetut bl-inqas konċentrazzjoni
mnaqqsa.

(iii) Meta tiġi stmata l-LOEC u/jew l-NOEC, l-ogħla konċentrazzjoni tat-test
għandha tkun għolja biżżejjed sabiex b'hekk l-eżitu riproduttiv f'dik ilkonċentrazzjoni jkun sinifikatament inqas minn dak tal-kontroll. Jekk dan
ma jkunx il-każ, it-test għandu jiġi ripetut bl-ogħla konċentrazzjoni miżjuda
sakemm ma tintużax il-konċentrazzjoni tat-test massima meħtieġa għallittestjar tal-effetti kroniċi (jiġifieri 10 mg/l) bħala l-ogħla konċentrazzjoni
tat-test fit-test inizjali.

Jekk ma jiġi osservat ebda effett fl-ogħla konċentrazzjoni fit-test tas-sejbien talmedda (eż. f'10 mg/l), jew meta s-sustanza kimika tat-test jkolllha probabilità
għolja li tkun baxxa/ ebda tossiċità fuq il-bażi tat-tossiċità għal organiżmi oħrajn
u/jew ebda teħid/teħid baxx, it-test tar-riproduzzjoni jista' jsir bħala test tal-limitu,
bl-użu ta' konċentrazzjoni tat-test ta' eż. 10 mg/l u l-kontroll. Għandhom jintużaw
għaxar repliki kemm għall-grupp tat-trattament kif ukoll tal-kontroll. Meta jista'
jkollu bżonn isir test tal-limitu f'sistema bi fluss kontinwu, ikun biżżejjed li
jintgħażlu inqas repliki. Test tal-limitu sejjer jipprovdi l-opportunità li jintwera
li ma hemm ebda effett statistikament sinifikanti fil-konċentrazzjoni ta' limitu,
iżda jekk jiġu rreġistrati effetti, normalment ikun hemm bżonn li jsir test sħiħ.

Kontrolli
Minbarra s-serje tat-test, għandha ssir ukoll serje waħda tal-kontroll tal-medium
tat-test u, jekk rilevanti, serje waħda tal-kontroll li fiha s-solvent jew l-aġent
dispersiv. Meta tintuża, il-konċentrazzjoni tas-solvent jew tal-aġent dispersiv
għandha tkun l-istess bħal dik użata fir-reċipjenti li fihom is-sustanza kimika
tat-test. Għandu jintuża n-numru xieraq ta' repliki (ara l-paragrafi 23-24).

Ġeneralment, f'test magħmul tajjeb, il-koeffiċjent ta' varjazzjoni madwar innumru medju ta' nisel ħaj prodott għal kull annimal ġenitur fil-kontroll(i) għandu
jkun ta' ≤ 25 %, u dan għandu jkun irrapportat għad-disinni tat-test bl-użu ta'
annimali miżmumin individwalment.

Tiġdid tal-medium tat-test
Il-frekwenza tat-tiġdid tal-medium tiddependi mill-istabilità tas-sustanza kimika
tat-test, iżda għandha tkun mill-inqas ta' tliet darbiet fil-ġimgħa. Jekk, mit-testijiet
preliminari tal-istabilità (ara l-paragrafu 7) il-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika
tat-test ma tkunx stabbli (jiġifieri barra l-medda ta' 80 — 120 % tal-valur nomi
nali jew li taqa' taħt it-80 % tal-konċentrazzjoni inizjali mkejla) fuq il-perjodu
massimu ta' tiġdid (jiġifieri 3 ijiem), wieħed għandu jieħu f'kunsiderazzjoni ittiġdid iktar spiss tal-medium, jew l-użu ta' test bi fluss kontinwu.
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Meta l-medium jiġġedded f'testijiet semistatiċi, titħejja t-tieni sensiela ta' reċip
jenti tat-test u l-annimali ġenituri jiġu ttrasferiti fihom, pereżempju, b'pipetta talħġieġ b'dijametru xieraq. Il-volum ta' medium ittrasferit bid-Daphnia għandu
jkun minimizzat.

Osservazzjonijiet
Ir-riżultati tal-osservazzjonijiet li jsiru matul it-test għandhom jiġu rreġistrati fuq
skedi ta' dejta (ara l-eżempji fl-Appendiċijiet 4 u 5). Jekk ikunu meħtieġa miżuri
oħrajn (ara l-paragrafu 44), jista' jkun hemm bżonn ta' osservazzjonijiet addizz
jonali.

Nisel
In-nisel prodott minn kull annimal ġenitur idealment għandu jitneħħa u jingħadd
ta' kuljum mid-dehra tal-ewwel duqqajs sabiex jiġi evitat milli dawn jieklu ikel
maħsub għall-ġenitur. Għall-fini ta' dan il-metodu ta' ttestjar, huwa biss in-numru
ta' nisel ħaj li jrid jingħadd, iżda l-preżenza ta' bajd abortit jew nisel mejjet
għandha tiġi rreġistrata.

Mortalità
Mortalità fl-annimali ġenituri għandha tkun irreġistrata, idealment kuljum, jew
tal-inqas bl-istess frekwenza li biha jingħadd in-nisel.

Parametri oħrajn
Għalkemm dan il-metodu huwa maħsub prinċiparjament sabiex jiġi vvalutat leżitu riproduttiv, huwa possibbli li jkunu kkwantifikati biżżejjed effetti oħra li
jippermettu li ssir analiżi statika. Jista' jiġi rreġistrat l-eżitu riproduttiv għal kull
annimal ġenitur, jiġifieri n-numru ta' nisel ħaj prodott matul it-test għal kull
ġenitur sopravissut. Dan it-test jista' jitqabbel mal-varjabbli tar-rispons ewlieni
(eżitu riproduttiv għal kull annimal ġenitur fil-bidu tat-test li ma mietx b'mod
mhux intenzjonat jew aċċidentali matul it-test). Jekk isseħħ mortalità tal-ġenituri
f'repliki esposti, għandu jiġi kkunsidrat jekk il-mortalità ssegwix mudell ta'
rispons għall-konċentrazzjoni, eż. jekk hemmx rigressjoni sinifikanti tar-rispons
kontra l-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test b'pendil pożittiv (għal dan
jista' jintuża test statistiku bħat-test tat-tendenza Cochran-Armitage). Jekk ilmortalità ma ssegwix xejra ta' rispons għall-konċentrazzjoni, dawk ir-repliki
b'mortalità tal-ġenituri għandhom jiġu esklużi mill-analiżi tar-riżultat tat-test.
Jekk il-mortalità ssegwi xejra ta' rispons għall-konċentrazzjoni, il-mortalità talġenituri għandha tiġi assenjata bħala effett tas-sustanza kimika tat-test u r-repliki
ma għandhomx jiġu esklużi mill-analiżi tar-riżultat tat-test. Il-kejliet tat-tkabbir
ikunu tassew siewja għaliex jipprovdu informazzjoni fuq effetti sottoletali
possibbli li jistgħu jkunu utli għaliex iżidu mal-miżuri ta' riproduzzjoni
waħedhom; huwa rakkomandat li jitkejjel it-tul tal-annimali ġenituri (jiġifieri ttul tal-ġisem minbarra l-ispina anali). Parametri oħrajn li jistgħu jitkejlu jew jiġu
kkalkolati jinkludu ż-żmien għall-produzzjoni tal-ewwel duqqajs (u dawk ta'
wara), in-numru u d-daqs tad-duqqajs għal kull annimal, in-numru ta' duqqajs
abortit, il-preżenza ta' neonati rġiel (OECD, 2008) jew efippja u possibilment irrata intrinsika ta' żieda fil-popolazzjoni (ara l-Appendiċi 1 għad-definizzjoni u lAppendiċi 7 għall-identifikazzjoni tas-sess tan-neonati).

Il-frekwenza tad-determinazzjonijiet analitiċi u tal-kejliet
Il-konċentrazzjoni ta' ossiġenu, it-temperatura, l-ebusija u l-valuri tal-pH
għandhom jitkejlu mill-inqas darba fil-ġimgħa, f'media ġodda u qodma, filkontroll(i) u fl-ogħla konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test.

Matul it-test, il-konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test jiġu ddeterminati
f'intervalli regolari.

F'testijiet semistatiċi fejn il-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test tkun
maħsuba li sejra tibqa' bejn ± 20 fil-mija tan-nominali (jiġifieri fil-limitu ta' 80
— 120 fil-mija- ara l-paragrafi 6, 7 u 39), huwa rrakomandat li, bħala minimu,
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jiġu analizzati l-ogħla u l-inqas konċentrazzjonijiet tat-test meta jkunu ppreparati
ġodda u fil-ħin tat-tiġdid darba waqt l-ewwel ġimgħa tat-test (jiġifieri l-analiżijiet
għandhom isiru fuq kampjun tal-istess soluzzjoni — meta tkun għadha kemm
ġiet ippreparata u meta tiġġedded). Dawn id-determinazzjonijiet għandhom ikunu
irripetuti mill-inqas f'intervalli ta' kull ġimgħa wara dan.

Għal testijiet li fihom il-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test ma tkunx
maħsuba li sejra tibqa' fil-limiti ± 20 fil-mija tan-nominali, huwa neċessarju li ssir
analiżi tal-konċentrazzjonijiet kollha tat-test, meta tiġi ppreparata ġdida jew meta
tiġġedded. Madankollu, għal dawk it-testijiet fejn il-konċentrazzjoni inizjali
mkejla tas-sustanza kimika tat-test ma tkunx fl-± 20 fil-mija tan-nominali iżda
tista' tiġi pprovduta biżżejjed evidenza li turi li l-konċentrazzjonijiet inizjali huma
ripetibbli u stabbli (jiġifieri fil-limitu ta' 80-120 fil-mija tal-konċentrazzjonijiet
inizjali), id-determinazzjonijiet kimiċi jistgħu jitnaqqsu fil-ġimgħat 2 u 3 tat-test
għall-ogħla u l-inqas konċentrazzjonijiet tat-test. Fil-każijiet kollha, id-determi
nazzjoni tal-konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test qabel jiġġeddu tista'
ssir f'reċipjent tar-replika wieħed f'kull konċentrazzjoni tat-test.

Jekk jintuża test bi fluss kontinwu, reġim tal-kampjunar simili għal dak deskritt
għat-testijiet semistatiċi jkun adattat (iżda l-kejl ta' soluzzjonijiet “qodma” ma
jkunx applikabbli f'dan il-każ). Madankollu, jista' jkun rakkomandat li jiżdied innumru ta' okkażjonijiet ta' kampjunar matul l-ewwel ġimgħa (eż. tliet settijiet ta'
kejl) sabiex jiġi żgurat li l-konċentrazzjonijiet tat-test jibqgħu stabbli. F'dawn ittipi ta' testijiet, ir-rata tal-fluss tad-dilwent u s-sustanza kimika tat-test għandha
tiġi vverifikata kuljum.

Jekk ikun hemm evidenza li l-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika li tkun
qiegħda tiġi ttestjata inżammet kif xieraq fl-± 20 fil-mija tan-nominali jew filkonċentrazzjoni inizjali matul it-test, mela r-riżultati jistgħu jkunu ibbażati fuq ilvaluri nominali jew inizjali mkjelin. Jekk id-devjazzjoni mill-konċentrazzjoni
nominali jew dik inizjali mkejla tkun ikbar minn ±20 fil-mija, ir-riżultati
għandhom jingħataw f'termini tal-medja ponderata għaż-żmien (ara l-gwida
dwar il-kalkolu fl-Appendiċi 6).

DEJTA U RAPPORTAR
Trattament tar-riżultati
L-iskop ta' dan it-test huwa li jistabbilixxi l-effett tas-sustanza kimika tat-test fuq
l-eżitu riproduttiv. In-numru totali ta' nisel ħaj għal kull annimal ġenitur għandu
jiġi kkalkolat għal kull reċipjent tat-test (jiġifieri replika). Barra minn hekk, irriproduzzjoni tista' tiġi kkalkolata fuq il-bażi tal-produzzjoni ta' nisel ħaj millorganiżmu ġenitur li jkun għadu ħaj. Madankollu, l-iktar varjabbli tar-rispons
ekoloġikament rilevanti huwa n-numru totali ta' nisel ħaj prodott għal kull
annimal ġenitur li ma jmutx b'mod aċċidentali (1) jew mhux intenzjonat (2)
matul it-test. Jekk l-annimal ġenitur imut b'mod aċċidentali jew mhux intenzjonat
matul it-test, jew jirriżulta li huwa raġel, ir-replika tiġi eskluża mill-analiżi.
Imbagħad l-analiżi sejra tkun ibbażata fuq numru iżgħar ta' repliki. Jekk isseħħ
mortalità tal-ġenituri f'repliki esposti, għandu jiġi kkunsidrat jekk il-mortalità
ssegwix mudell ta' rispons għall-konċentrazzjoni, eż. jekk hemmx rigressjoni
sinifikanti tar-rispons kontra l-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test
b'pendil pożittiv (għal dan jista' jintuża test statistiku bħat-test tat-tendenza
Cochran-Armitage). Jekk il-mortalità ma ssegwix xejra ta' rispons għall-konċen
trazzjoni, dawk ir-repliki b'mortalità tal-ġenituri għandhom jiġu esklużi millanaliżi tar-riżultat tat-test. Jekk il-mortalità ssegwi xejra ta' rispons għall-konċen
trazzjoni, il-mortalità tal-ġenituri għandha tiġi assenjata bħala effett tas-sustanza
kimika tat-test u r-repliki ma għandhomx jiġu esklużi mill-analiżi tar-riżultat tattest.

Fil-qosor, meta jintużaw LOEC u NOEC jew ECx sabiex jesprimu l-effetti, huwa
rakkomandat li jiġi kkalkolat l-effett fuq ir-riproduzzjoni bl-użu taż-żewġ
varjabbli tar-risponsi msemmijin hawn fuq, jiġifieri
(1) Mortalità aċċidentali: mortalità mhux marbuta mas-sustanza kimika kkaġunata minn
inċidenza aċċidentali (jiġifieri kawża magħrufa)
(2) Mortalità mhux intenzjonata: mortalità mhux marbuta mas-sustanza kimika b'kawża
mhux magħrufa
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— bħala n-numru totali ta' nisel ħaj prodott għal kull annimal li ma jmutx b'mod
aċċidentali jew mhux intenzjonata matul it-test u;
— bħala n-numru ta' nisel ħaj prodott għal kull annimal ġenitur li jibqa' ħaj;
u mbagħad sabiex jintuża bħala r-riżultat finali, l-inqas valur NOEC u LOEC jew
ECx ikkalkolat bl-użu ta' wieħed minn dawn iż-żewġ varjabbli tar-rispons.
Qabel ma tintuża l-analiżi statistika, eż. proċeduri ANOVA, paragun tat-tratta
menti għall-kontroll bit-test-t Student, it-test Dunnett, it-test Williams, jew it-test
stepdown Jonckheere-Terpstra, huwa rakkomandat li tiġi kkunsidrata t-trasfor
mazzjoni ta' dejta jekk ikun hemm bżonn għall-issodsfar tar-rekwiżiti tat-test
statistiku partikolari. Bħala alternattivi mhux parametriċi, wieħed jista' jikkun
sidra t-testijiet Dunn jew Mann-Whitney. L-intervalli ta' kunfidenza ta' 95 %
huma kkalkolati għal medji tat-trattamenti individwali.
In-numru ta' ġenituri sopravissuti fil-kontrolli mhux ittrattati huwa kriterju ta'
validità, u għandu jiġi ddokumentat u rrapportat. Anki l-effetti dannużi kollha
l-oħrajn ukoll, eż. imġiba anormali u sejbiet tossikoloġiċi sinifikanti, għandhom
jiġu rrapportati fir-rapport finali.
ECx
Il-valuri ECx, inklużi l-limiti ta' kunfidenza inferjuri u superjuri assoċjati
magħhom huma kkalkolati bl-użu ta' metodi statistiċi xierqa (eż. il-funzjoni
loġistika jew ta' Weibull, il-metodu ta' Spearman-Karber trimmjat, jew sempliċi
interpolazzjoni). Sabiex tiġi kkalkolata l-EC10, EC50 jew kwalunkwe ECx oħra,
is-sett sħiħ ta' dejta għandu jkun soġġett għal analiżi tar-rigressjoni.
NOEC/LOEC
Jekk analiżi statistika jkollha l-għan li ssib l-NOEC/LOEC, għandhom jintużaw
metodi statistiċi xierqa skont id-Dokument 54 tal-OECD dwar Current
Approaches in the Statistical Analysis of Ecotoxicity Data: a Guidance to Appli
cation (4). B'mod ġenerali, effetti avversi tas-sustanza kimika tat-test meta
mqabbla mal-kontroll huma investigati bl-użu ta' ttestjar tal-ipoteżi fuq naħa
waħda b'p ≤ 0.05.
Distribuzzjoni normali u omoġenità tal-varjanza jistgħu jiġu ttestjati bl-użu ta' test
statistiku xieraq, eż. it-test ta' Shapiro-Wilk u t-test ta' Levene, rispettivament (p≤
0.05). Jistgħu jsiru ANOVA unidirezzjonali u testijiet multiparaguni sussegwenti.
Jistgħu jintużaw testijiet b'bosta paraguni (eż. it-test ta' Dunnett) jew testijiet taxxejriet rigressivi (eż. it-test ta' Williams, jew it-test stepdown ta' JonckheereTerpstra) sabiex jiġi kkalkolat jekk hemmx differenzi importanti (p ≤ 0.05)
bejn il-kontrolli u l-bosta konċentrazzjonijiet tas-sustanzi kimiċi tat-test (għażla
tat-test irrakkomandat skont id-Dokument ta' Gwida 54 tal-OECD (4)). Inkella,
jistgħu jintużaw metodi mhux parametriċi (eż. test-U-Bonferroni skont it-test taxxejriet ta' Holm jew Jonckheere-Terpstra) sabiex jiġu stabbiliti l-NOEC u lLOEC.
Test tal-limitu
Jekk sar test tal-limitu (paragun tal-kontroll u trattament wieħed biss) u l-prerek
wiżiti tal-proċeduri tat-test parametriku (normalità, omoġenità) huma ssodisfati,
ir-risponsi metriċi jistgħu jiġu evalwati mit-test ta' Student (test-t). Jista' jintuża
test-t tal-varjanza mingħajr ekwivoku (bħat-test ta' Welch) jew test mhux para
metriku, bħat-test ta' Mann-Whitney-U, jekk ma jkunux issodisfati dawn ir-rekwi
żiti.
Biex jiġu ddeterminati differenzi sinifikanti bejn il-kontrolli (kontroll u kontroll
tas-solvent jew kontroll dispersiv), ir-repliki ta' kull kontroll jistgħu jiġu ttestjati
kif deskritt għat-test tal-limitu. Jekk dawn it-testijiet ma jidentifikawx differenzi
sinifikanti, ir-repliki tal-kontroll u tal-kontrolli tas-solventi kollha jistgħu jiġu
raggruppati. Inkella t-trattamenti kollha għandhom jitqabblu mal-kontroll tassolvent.
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Rapport tat-test
Ir-rapport tat-test jinkludi dan li ġej:
Sustanza kimika tat-test:
— l-għamla fiżika u l-proprjetajiet fiżikokimiċi rilevanti;
— dejta dwar l-identifikazzjoni tas-sustanza kimika, inkluża l-purità.
Speċijiet tat-test:
— il-klonu (jekk ġiex tipat ġenetikament), il-fornitur jew is-sors (jekk magħruf)
u l-kundizzjonijiet tal-kultura użati. Jekk tintuża speċi differenti minn
Daphnia magna, din għandha tiġi rrapportata u ġġustifikata.
Kundizzjonijiet tat-test:
— il-proċedura tat-test użata (eż. semistatika jew fluss kontinwu, il-volum, ittagħbija f'numru ta' Daphnia kull litru);
— il-fotoperjodu u l-intensità tad-dawl;
— id-disinn tat-test (eż. numru ta' repliki, numru ta' ġenituri għal kull replika);
— dettalji dwar il-medium tal-kultura użat;
— jekk jintużaw, żidiet ta' materjali organiċi inklużi l-kompożizzjoni, is-sors, ilmetodu ta' tħejjija, it-TOC/COD tal-preparazzjonijiet tal-istokk, stima tatTOC/COD li jirriżultaw fil-medium tat-test;
— informazzjoni dettaljata dwar l-għalf, inkluż ammont (f'mg C/daphnia/jum) u
l-iskeda (eż. tip ta' ikel, inkluż għall-algi b'ismijiet speċifiċi (speċi) u, jekk
magħrufin, ir-razza, il-kundizzjonijiet tal-kultura);
— metodu tal-preparazzjoni tas-soluzzjonijiet tal-ħażna u l-frekwenza tat-tiġdid
(is-solvent jew l-aġent dispersiv u l-konċentrazzjoni tagħhom għandhom
jingħataw, meta jintużaw).
Ir-riżultati:
— riżultati minn kwalunkwe studju preliminari fuq l-istabilità tas-sustanza
kimika tat-test;
— il-konċentrazzjonijiet tat-test nominali u r-riżultati tal-analiżijiet kollha sabiex
tiġi stabbilita l-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test fir-reċipjenti tattest (ara l-iskedi ta' dejta ta' eżempju fl-Appendiċi 5); l-effiċjenza tal-irkupru
tal-metodu u l-limitu tad-determinazzjoni għandhom ikunu irrapportati wkoll;
— il-kwalità tal-ilma fir-reċipjenti tat-test (jiġifieri l-pH, it-temperatura u lkonċentrazzjoni tal-ossiġenu dissolt, u TOC u/jew COD u l-ebusija fejn
applikabbli (ara l-iskedi ta' dejta ta' eżempju fl-Appendiċi 4);
— ir-rekord sħiħ tal-produzzjoni ta' niesl ħaj matul it-test minn kull annimal
ġenitur (ara l-iskeda ta' dejta ta' eżempju fl-Appendiċi 4);
— in-numru ta' mwiet fost l-annimali ġenituri u l-jum meta seħħew (ara l-iskedi
ta' dejta ta' eżempju fl-Appendiċi 4);
— il-koeffiċjent ta' varjazzjoni għall-eżitu riproduttiv fil-kontroll (fuq il-bażi tannumru totali ta' nisel ħaj għal kull annimal ġenitur ħaj fi tmiem it-test);
— il-plott tan-numru totali ta' nisel ħaj prodott għal kull ġenitur ħaj f'kull replika
eskluż kwalunkwe annimal ġenitur li seta' miet b'mod aċċidentali jew mhux
intenzjonat matul it-test kontra l-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test;
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— kif xieraq, ipplottja n-numru totali ta' nisel ħaj prodott għal kull annimal
ġenitur li jkun għadu ħaj f'kull replika kontra l-konċentrazzjoni tas-sustanza
kimika tat-test
— fejn xieraq, il-Konċentrazzjoni bl-Inqas Effett Osservat (LOEC) għar-ripro
duzzjoni, inkluża deskrizzjoni tal-proċeduri statistiċi użati u indikazzjoni ta'
x'daqs tal-effett jista' jkun mistenni li jiġi individwat (analiżi tas-saħħa tista'
ssir qabel ma jibda l-esperiment sabiex jiġi pprovdut) u l-Konċentrazzjoni Bla
Effett Osservat (NOEC) għar-riproduzzjoni; l-informazzjoni li fuqha ntuża lvarjabbli tar-rispons għall-kalkolu tal-valur tal-LOEC u l-NOEC (jew bħala
nisel ħaj totali għal kull organiżmu matern li ma mietx b'mod aċċidentali jew
mhux intenzjonat matul it-test jew bħala numru totali ta' nisel ħaj għal kull
organiżmu matern li jkun għadu ħaj), fejn xieraq, għandhom jiġu rrapportati
wkoll l-LOEC u l-NOEC għall-mortalità tal-annimali ġenituri;
— fejn xiearq, l-ECx għar-riproduzzjoni u l-intervalli ta' kunfidenza (eż. 90 %
jew 95 %) u graff tal-mudell iffittjat użat għall-kalkolu ta' dawn, il-pendil talkurva ta' konċentrazzjoni — rispons u l-iżball standard tagħha;
— kejliet jew effetti bijoloġiċi osservati oħrajn: irrapporta kwalunkwe effett
bijoloġiku ieħor li ġie osservat jew li tkejjel (eż. tkabbir ta' annimali ġenituri)
inkluża kwalunkwe ġustifikazzjoni xierqa;
— spjegazzjoni ta' kwalunkwe devjazzjoni mill-metodu ta' ttestjar.
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONIJIET
Għall-finijiet ta' dan il-metodu ta' ttestjar, jintużaw id-definizzjonijiet li ġejjin:
Mortalità aċċidentali: mortalità mhux marbuta mas-sustanza kimika kkaġunata
minn inċidenza aċċidentali (jiġifieri kawża magħrufa)
Sustanza Kimika: sustanza jew taħlita.
ECx: il-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test dissolta fl-ilma li tirriżulta fi
tnaqqis ta' x fil-mija fir-riproduzzjoni ta' Daphnia fi ħdan perjodu ta' esponiment
ddikjarat.
Mortalità mhux intenzjonata: mortalità mhux marbuta mas-sustanza kimika
b'kawża mhux magħrufa.
Rata intrinsika ta' żieda fil-popolazzjoni: kejl tat-tkabbir tal-popolazzjoni li
jintegra l-eżitu riproduttiv u l-mortalità speċifika għall-età (1) (2) (3). F'popolaz
zjonijiet fi stat stazzjonarju, sejra tkun żero. Għall-popolazzjonijiet li qegħdin
jikbru din tkun posittiva u għall-popolazzjonijiet li qegħdin jonqsu din tkun
negattiva. Huwa ċar li tal-aħħar mhijiex sostenibbli u finalment sejra twassal
għal estinzjoni.
Limitu ta' detezzjoni: l-inqas konċentrazzjoni li tista' tiġi identifikata iżda mhux
ikkwantifikata.
Limitu ta' determinazzjoni: l-inqas konċentrazzjoni li tista' titkejjel b'mod
kwantitattiv.
Konċentrazzjoni bl-Inqas Effett Osservat (LOEC): l-inqas konċentrazzjoni
ttestjata li fiha s-sustanza hija osservata li jkollha effett statistikalment sinifikanti
fuq ir-riproduzzjoni u l-mortalità tal-ġenituri (b'p < 0.05) meta mqabbla mallkontroll, fi ħdan perjodu ta' esponiment stipulat. Madankollu, il-konċentrazzjoni
jiet tat-test kollha li jkunu ogħla mil-LOEC għandu jkollhom effett dannuż daqs
jew ikbar minn dawk osservati fl-LOEC. Meta dawn iż-żewġ kundizzjonijiet ma
jkunux jistgħu jiġu ssodisfati, għandha tingħata spjegazzjoni sħiħa dwar kif
intgħażlet l-LOEC (u għalhekk l-NOEC).
Mortalità: annimal huwa rreġistrat bħala mejjet meta jkun immobbli, jiġifieri
meta ma jkunx aktar kapaci jgħum, jew jekk ma jkun osservat ebda moviment
tal-appendiċi jew tal-postaddome, fi żmien 15-il sekonda minn theżżiża bil-galbu
tal-kontenitur tat-test. (Jekk tintuża definizzjoni oħra, din għandha tkun irrappor
tata flimkien mar-referenza tagħha).
Konċentrazzjoni Bla Effett Osservat (NOEC): il-konċentrazzjoni tat-test eżatt
inqas mil-LOEC, li meta titqabbel mal-kontroll, ma jkollha l-ebda effett statisti
kament sinifikanti (p < 0.05), fi ħdan perjodu ta' esponiment stipulat.
Nisel: id-Daphnia żgħar prodotti mill-annimali ġenituri waqt it-test.
Annimali Ġenituri: dawk id-Daphnia femminili li jkunu preżenti fil-bidu tat-test
u li l-eżitu riproduttiv tagħhom ikun l-oġġett ta' studju.
Eżitu riproduttiv: in-numru ta' nisel ħaj prodott mill-annimali ġenituri fi ħdan ilperjodu ta' ttestjar
Sustanza kimika tat-test: Kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata permezz ta'
dan il-metodu ta' ttestjar.
Tagħrif
(1) Wilson, E.O. and Bossert, W.H. (1971). A Primer of Population Biology.
Sinauer Associates Inc. Publishers.
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Estimating uncertainty in population growth rates: Jackknife vs bootstrap
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Appendiċi 2
PREPARAZZJONI

TAL-MEDIA ELENDT M7
KOMPLETAMENT

U

M4

DEFINITI

Akklimazzjoni għall-media Elendt M7 u M4
Xi laboratorji sabu xi diffikultajiet meta trasferixxew direttament id-Daphnia għal
media M4 (1) u M7. Madankollu, kien hemm xi suċċess b'akklimazzjoni grad
wali, jiġifieri biċ-ċaqliq mill-medium proprju għal 30 % Elendt, u wara għal
60 % Elendt u mbagħad għal 100 % Elendt. Il-perjodi ta' akklimatizzazzjoni
jistgħu jdumu sa xahar.
Preparamenti
Mikroelementi
L-ewwel jitħejjew soluzzjonijiet ewlenin separati (I) ta' mikroelementi individwali
fl-ilma ta' purità xierqa, eż. dejonizzat, distillat jew b'ożmożi riversa. Minn dawn
is-soluzzjonijiet ewlenin differenti (I) titħejja t-tieni soluzzjoni ewlenija waħedha
(II), li jkun fiha l-mikroelementi kollha (soluzzjoni kombinata), jiġifieri:
Soluzzjoni(jiet) ewlenija/
ewlenin I
(sustanza waħedha)

Ammont
miżjud malilma

Konċentrazzjoni (rela
tata mal-medium M4)

Sabiex titħejja soluzzjoni ewlenija kombinata II, żid lammont li ġej ta' soluzzjoni ewlenija I mal-ilma

mg/l

ml/l
M 4

M 7

H3BO3

57 190

20 000 darba

1,0

0,25

MnCl2· 4 H2O

7 210

20 000 darba

1,0

0,25

LiCl

6 120

20 000 darba

1,0

0,25

RbCl

1 420

20 000 darba

1,0

0,25

SrCl2 · 6 H2O

3 040

20 000 darba

1,0

0,25

320

20 000 darba

1,0

0,25

1 260

20 000 darba

1,0

0,25

CuCl2 · 2 H2O

335

20 000 darba

1,0

0,25

ZnCl2

260

20 000 darba

1,0

1,0

CoCl2 · 6 H2O

200

20 000 darba

1,0

1,0

KI

65

20 000 darba

1,0

1,0

Na2SeO3

43,8

20 000 darba

1,0

1,0

NH4VO3

11,5

20 000 darba

1,0

1,0

Na2EDTA · 2 H2O

5 000

2 000 darba

—

—

FeSO4 · 7 H2O

1 991

2 000 darba

—

—

NaBr
Mo Na2O4 · 2 H2O

Iż-żewġ soluzzjonijiet Na2EDTA u FeSO4 jitħejjew waħedhom, jitferrgħu flimkien u jiġu awtoklavati minnufih. Dan jagħti:

Soluzzjoni Fe-EDTA

1 000 darba

20,0

5,0
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Media M4 u M7
Il-media M4 u M7 jiġu ppreparati bl-użu tas-soluzzjoni ewlenija II, il-makronu
trijenti u l-vitamini kif ġej:
Ammont
miżjud malilma

Konċentrazzjoni (rela Ammont ta' soluzzjoni ewlenija miżjuda sabiex jiġi ppreparat
il-medium
tata mal-medium M4)

mg/l

Soluzzjoni ewlenija II
(mikroelementi kombinati)

ml/l
M 4

M 7

20 darba

50

50

Soluzzjonijiet
ewlenija
makronutrijenti (sustanza
waħedha)
CaCl2 · 2 H2O

293 800

1 000 darba

1,0

1,0

MgSO4 · 7 H2O

246 600

2 000 darba

0,5

0,5

KCl

58 000

10 000 darba

0,1

0,1

NaHCO3

64 800

1 000 darba

1,0

1,0

Na2SiO3 · 9 H2O

50 000

5 000 darba

0,2

0,2

NaNO3

2 740

10 000 darba

0,1

0,1

KH2PO4

1 430

10 000 darba

0,1

0,1

K2HPO4

1 840

10 000 darba

0,1

0,1

—

10 000 darba

0,1

0,1

Stokk
Kombinati

tal-Vitamini

Is-soluzzjoni ewlenija tal-vitamini kombinati titħejja billi jiżdiedu t-3 vitamini ma' litru ilma, kif muri hawn taħt:
mg/l

Kloridrat tat-tjamina

750

10 000 darba

Ċjanokobalamin (B12)

10

10 000 darba

Bijotina

7,5

10 000 darba

L-istokk tal-vitamini kombinati jinħażen f'alikwoti żgħar. Il-vitamini jiżdiedu filmedia ftit qabel l-użu.
N.B:

Sabiex tiġi evitata l-preċipitazzjoni tal-imluħ meta jitħejjew il-media
sħaħ, żid l-alikwoti tas-soluzzjonijiet ewlenin ta' madwar 500 — 800
ml ilma dejonizzat u mbagħad imla sa litru.

N.N.B

L-ewwel pubblikazzjoni tal-medium M4 tista' tinstab f'Elendt, B.P.
Selenium deficiency in crustacea; An ultrastructural approach to
antennal damage in Daphnia magna Straus. Protoplasma, 154, 25-33.
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Appendiċi 3
ANALIŻI TA' KARBONJU ORGANIKU TOTALI (TOC) U LPRODUZZJONI TA' NOMOGRAFF GĦALL-KONTENUT TA' TOC
TAL-GĦALF TAL-ALGA
Huwa rikonoxxut li l-kontenut ta' karbonju tal-għalf tal-alga normalment ma
jitkejjilx direttament iżda minn korrelazzjonijiet (jiġifieri nomografi) b'miżuri
sostituti bħall-għadd taċ-ċelloli tal-alga jew l-assorbiment tad-dawl).

It-TOC għandu jitkejjel b'ossidazzjoni tat-temperatura għolja minflok b'metodi
tal-UV jew tal-persulfat. (Għal pariri, ara: The Instrumental Determination of
Total Organic Carbon, Total Oxygen Demand and Related Determinands 1979,
HMSO 1980; 49 High Holborn, London WC1V 6HB).

Għall-produzzjoni ta' nomograff, l-algi għandhom ikunu sseparati mill-medium
tat-tkabbir b'ċentrifugrazzjoni segwita mir-risospensjoni f'ilma distillat. Kejjel ilparametru sostitut u l-konċentrazzjoni TOC f'kull kampjun fi triplikat. Inbjanki ta'
ilma distillat għandhom ikunu analizzati u l-konċentrazzjoni ta' TOC trid
titnaqqas minn dik tat-TOC tal-kampjun tal-algi.

In-nomografi għandhom ikunu lineari tul il-medda meħtieġa ta' konċentrazzjoni
jiet ta' karbonju. Hawn taħt jingħataw eżempji.

N.B

dawn ma għandhomx jintużaw għal konverżjonijiet; huwa essenzali li llaboratorji jippreparaw in-nomografi tagħhom.

Chlorella vulgaris var. viridis (CCAP 211/12).

Rigressjoni ta' mg/1 piż niedi fuq mg C/1. Dejta mis-sospensjonijiet ikkonċentrati
ta' ċelloli kkulturati tal-lott semikontinwi, risospiżi f'ilma distillat.

assi x: mg C/1 ta' għalf tal-alga kkonċentrat

assi y: mg/1 piż xott ta' għalf tal-alga kkonċentrat

Koeffiċjent ta' korrezzjoni – 0,980
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Chlorella vulgaris var. viridis (CCAP 211/12).
Rigressjoni tan-numru ta' ċelloli fuq mg C/1. Dejta mis-sospensjonijiet ikkonċen
trati ta' ċelloli kkulturati tal-lott semikontinwi, risospiżi f'ilma distillat.
assi x: mg C/1 ta' għalf tal-alga kkonċentrat
assi y: Nru ċelloli/1 tal-għalf tal-alga kkonċentrat
Koeffiċjent ta' korrezzjoni – 0,926

Chlorella vulgaris var. viridis (CCAP 211/12).
Rigressjoni tal-assorbiment fuq mg C/1 (tul tal-passaġġ ta' 1 cm). Dejta missospensjonijiet ikkonċentrati ta' ċelloli kkulturati tal-lott semikontinwi, risospiżi
f'ilma distillat.
assi x: mg C/1 ta' għalf tal-alga kkonċentrat
assi y: Assorbiment f'440 nm ta' dilwizzjoni ta' 1/10 tal-għalf tal-alga kkonċentrat
Koeffiċjent ta' korrezzjoni – 0,998

▼M7
Appendiċi 4
SKEDA TA' DEJTA TA' EŻEMPJU GĦAR-REĠISTRAZZJONI TAT-TIĠDID TAL-MEDIUM, ID-DEJTA FIŻIKA/KIMIKA TA' MONITORAĠĠ, IT-TAGĦLIF, IRRIPRODUZZJONI TAD-DAPHNIA U L-MORTALITÀ TAL-ĠENITURI

Esperiment Nru:
Jum

Tiġdid
(immarka)

Data tal-bidu:
0

1

2

3

Klonu:
4

5

6

7

Medium:
8

9

10

Sustanza Kimika
tat-Test:

Tip ta' ikel:
11

12

13

14

15

16

17

18

19

Konċ nominali:
20

21

tal-medium

pH (*)

ġdid
qadim
ġdid

O2 (mg/l) (*)

ġdid

Temp (°C) (*)

qadim
Ikel
(immarka)

ipprovdut

Nru ta' nisel ħaj (**)
Reċipjent 1
2
3
4
5

Total
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Data tal-bidu:

Esperiment Nru:
Jum

0

1

2

3

Klonu:
4

5

6

7

Medium:
8

9

10

Sustanza Kimika
tat-Test:

Tip ta' ikel:
11

12

13

14

15

16

17

18

19

Konċ nominali:
20

21

6
7
8
9
10
Total
Mortalità kumulattiva
ġenituri (***)

tal-
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(*) Indika liema reċipjent intuża għall-esperiment
(**) Niżżel id-duqqajs abortit bħala “AB” fil-kaxxa rilevanti
(***) Niżżel il-mortalità ta' kwalunkwe annimali ġenituri bħala “M” fil-kaxxa rilevanti
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Appendiċi 5
SKEDA TA' DEJTA TA' EŻEMPJU GĦAR-REĠISTRAZZJONI TA'
RIŻULTATI TAL-ANALIŻI KIMIKA
(a) Il-konċentrazzjonijiet imkejlin
Konċ. nominali

Kampjun tal-ġimgħa 1
Frisk

Qadim

Kampjun tal-ġimgħa 2
Frisk

Qadim

Kampjun tal-ġimgħa 3
Frisk

Qadim

(b) Il-konċentrazzjonijiet imkejlina bħala perċentwali tan-nominali
Konċ. nominali

Kampjun tal-ġimgħa 1
Frisk

Qadim

Kampjun tal-ġimgħa 2
Frisk

Qadim

Kampjun tal-ġimgħa 3
Frisk

Qadim
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Appendiċi 6
KALKOLU TAL-MEDJA PONDERATA GĦALL-ĦIN
Il-medja kkalkolata għall-ħin
Meta wieħed iqis li l-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test tul il-perjodu
bejn it-tiġdidiet tal-medium, hemm bżonn li jiġi kkunsidrat liema konċentrazzjoni
għandha tingħażel sabiex tirrappreżenta l-medda ta' konċentrazzjonijiet esperjen
zati mid-Daphnia ġenituri. L-għażla għandha tkun ibbażata fuq kunsiderazzjoni
jiet bioloġiċi kif ukoll statistiċi. Pereżempju, jekk huwa maħsub li r-riproduzzjoni
hija l-aktar milquta mill-konċentrażżjoni massima esperjenzata, allura għandha
tintuża l-ogħla konċentrazzjoni. Madankollu, jekk l-effett akkumulat jew l-effett
aktar fit-tul tas-sustanza kimika tossika huwa kkunsidrat bħala aktar importanti,
allura l-konċentrazzjoni medja hija aktar rilevanti. F'dan il-każ, ikun xieraq li
tintuża medja tal-konċentrazzjoni ponderata għall-ħin, peress li din tqis il-varjaz
zjoni fil-konċentrazzjoni istantanja fuq medda ta' żmien.
Figura 1
Eżemoju tal-medja ponderata għall-ħin

Il-Figura 1 turi eżempju ta' test (simplifikat) li jdum sebat ijiem b'tiġdid talmedium fil-Jiem 0, 2 u 4.
— Il-linja żigużajg irqiqa tirrappreżenta l-konċentrazzjoni fi kwalunkwe waqt. Ittnaqqis fil-konċentrazzjoni huwa supponut li jsegwi proċess ta' degradazzjoni
esponenzjali.
— Is-6 punti pplottjati jirrappreżentaw il-konċentrazzjonijiet osservati mkejlin
fil-bidu u fi tmiem kull perjodu ta' tiġdid.
— Il-linja solida u ħoxna tindika l-pożizzjoni tal-medja ponderata għall-ħin.
Il-medja ponderata għall-ħin hija kkalkolata b'tali mod li l-erja taħt il-medja
ponderata għall-ħin tkun daqs l-erja taħt il-kurva ta' konċentrazzjoni. Il-kalkolu
għall-eżempju ta' hawn fuq jintwera fit-Tabella 1.
Tabella 1
Kalkolu tal-Medja ponderata għall-ħin
Tiġdid Nru

Jiem

Konċ 0

Konċ 1

Ln(Konċ 0)

Ln(Konċ 1)

Erja

1

2

10,000

4,493

2,303

1,503

13,767

2

2

11,000

6,037

2,398

1,798

16,544

3

3

10,000

4,066

2,303

1,403

19,781
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Tiġdid Nru

Jiem

Jiem Totali:

7

Konċ 0

Konċ 1

Ln(Konċ 0)

Jiem huwa n-numru ta' jiem fil-perjodu ta' tiġdid
Konċ 0 hija l-konċentrazzjoni mkejla fil-bidu ta' kull perjodu ta' tiġdid
Konċ 1 hija l-konċentrazzjoni mkejla fi tmiem kull perjodu ta' tiġdid
Ln(Konċ 0) hija l-logaritma naturali tal-Konċ 0
Ln(Konċ 1) hija l-logaritma naturali tal-Konċ 1
L-erja hija l-erja taħt il-kurva esponenzjali għal kull perjodu ta' tiġdid. Il-vijab
biltà hija kkalkolata bi:

Area ¼

Conc 0 Ä Conc 1
Ü Day
LnðConc 0Þ Ä LnðConc 1Þ

Il-medja ponderata għall-ħin (Medja tat-TW) hija l-Erja Totali diviża bil-Jiem
Totali.
Naturalment, għat-test tar-riproduzzjoni tad-Daphnia, it-tabella għandha tiġi
estiża sabiex tkopri 21 jum.
Huwa ċar li meta jsiru osservazzjonijiet biss fil-bidu u fit-tmiem ta' kull perjodu
ta' tiġdid, mhuwiex possibbli li jiġi kkonfermat li l-proċess ta' tħassir huwa, filfatt, esponenzali. Kurva differenti tirriżulta f'kalkolu differenti għall-Erja. Madan
kollu, il-proċess ta' degradazzjoni esponenzali huwa plawżibbli u aktarx li huwa
l-aħjar kurva li tista' tintuża fin-nuqqas ta' aktar informazzjoni.
Madankollu, hemm bżonn li jsir xogħol bil-galbu jekk l-analiżi kimika tonqos
milli ssib xi sustanza kimika fi tmiem il-perjodu ta' tiġdid. Kemm-il darba ma
jkunx possibbli li ssir valutazzjoni ta' kemm is-sustanza kimika tisparixxi malajr
mis-soluzzjoni, inkun impossibbli li tinkiseb erja realistika taħt il-kurva u għal
hekk ikun impossibbli li tinkiseb medja raġonevoli ponderata għall-ħin.

Ln(Konċ 1)

Erja

Erja Totali:

50,092

Medja tat-TW:

7,156
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GWIDA GĦALL-IDENTIFIKAZZJONI TAS-SESS NEONAT
Il-produzzjoni ta' rġiel neonati tista' sseħħ f'kundizzjonijiet ambjentali li jinbidlu,
bħal fotoperjodu li jiqsar, temperatura, konċentrazzjoni inqas ta' ikel, u densità
tal-popolazzjoni li tiżdied (Hobaek and Larson, 1990; Kleiven et al., 1992). Ilproduzzjoni ta' rġiel hija rispons magħruf għal ċerti regolaturi tat-tkabbir ta'
insetti (Oda et al., 2005). F'kundizzjonijiet li fihom stressaturi kimiċi jkunu
qegħdin jinduċu tnaqqis fin-nisel riproduttiv min-nisa partenoġeniċi, ikun
mistenni numru ikbar ta' rġiel (OECD, 2008). Fuq il-bażi tal-informazzjoni dispo
nibbli, mhuwiex possibbli li jitbassar liema mill-proporzjon tas-sess jew mill-punt
ta' tmiem tar-riproduzzjoni sejjer ikun iktar sensittiv; madankollu, hemm indikaz
zjonijiet (referenza “rapport ta' validazzjoni”, parti 1) li din iż-żieda fin-numru ta'
rġiel tista' tkun inqas sensittiva miż-żieda fin-nisel. Peress li l-iskop primarju talmetodu ta' ttestjar huwa li jivvaluta n-numru ta' nisel prodott, il-feġġa ta' rġiel
hija osservazzjoni fakultattiva. Jekk dan il-punt ta' tmiem fakultattiv jiġi evalwat
fi studju, għandu jintuża kriterju ta' validità addizzjonali tat-test ta' mhux iktar
minn 5 % irġiel fil-kontrolli.

L-iktar mod prattiku u faċli kif jiġu differenzjati s-sessi tad-Daphnia huwa li
jintużaw il-karatteristiċi fenotipiċi tagħhom, peress li l-irġiel u n-nisa huma ġene
tikament l-istess u s-sess tagħhom jiġi stabbilit mill-ambjent. L-irġiel u n-nisa
huma differenti fit-tul u fil-morfoloġija tal-ewwel antenni, li huma itwal fl-irġiel
milli fin-nisa (Fig. 1). Din id-differenza tingħaraf mill-ewwel wara t-twelid, għad
li jiżviluppaw karatteristiċi sesswali sekondarji oħrajn huma u jikbru (eż. ara lFig. 2 f'Olmstead and LeBlanc, 2000).

Sabiex jiġi osservat is-sess morfoloġiku, neonati prodotti minn kull annimal tattest għandhom jiġu ttrasferiti b'pipetta u jitqiegħdu f'dixx petri bil-medium tattest. Il-medium jinżamm għal minimu sabiex jiġi ristrett il-moviment tal-anni
mali. L-osservazzjoni tal-ewwel antenni tista' ssir taħt sterjomikroskopju (× 1060).

Fig. 1
D. magna raġel (xellug) u mara (lemin) f'età ta' 24 siegħa. L-irġiel jistgħu
jingħarfu minħabba t-tul u l-morfoloġija tal-ewwel antenni tagħhom meta
mqabblin man-nisa, kif muri fiċ-ċrieki (Tatarazako et al., 2004).
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C.21.

1.

MIKROORGANIŻMI
TAL-ĦAMRIJA:
TEST
TRASFORMAZZJONI TAN-NITROĠENU

TAT-

METODU
Dan il-metodu huwa dupplikazzjoni għal OECD TG 216 (2000)

1.1.

INTRODUZZJONI
Dan il-Metodu tat-Testijiet jiddiskrivi metodu tal-laboratorju iddisinjat
sabiex jinvestiga l-effetti fit-tul ta' kimiċi, wara espożizzjoni waħda,
dwar l-attività tat-trasformazzjoni tan-nitroġenu fil-mikroorganiżmi
tal-ħamrija It-test huwa prinċipalment ibbażat fuq ir-rakkommandaz
zjonijiet ta' l-Organizzazzjoni għall-Protezzjoni tal-Pjanti Ewropej u
tal-Mediterran (1). B'dana kollu, Linji ta' Gwida oħrajn, inklużi dawk
tal-Biologische Bundesanstalt tal-Ġermanja (2), il-US Environmental
Protection Agency (3) il-SETAC (4) u International Organization for
Standardization (ISO) (5), kienu wkoll meqjusa. Laqgħa ta' ħidma talOECD dwar is-Selezzjoni tal-ħamrija/sediment li kienet inżammet fi
Belgirate, l-Italja, fil-1995 (6) qabel dwar in-numru u t-tipi tal-ħamrija
għall-użu f'dan it-test. Rakkommandazzjonijiet dwar il-ġbir, it-tqandil
u l-ħażna tal-kampjun tal-ħamrija huma ibbażati fus id-Dokument ta'
Gwida ISO (7) u r-rakkommandazzjonijiet mil-Laqgħa ta' Ħidma ta'
Beligrate. Fl-assaġġ u l-evalwazzjoni tal-karatteristiċi tossiċi tassustanzi tat-test, determinazzjoni ta' l-effetti fuq l-attività mikrobjali
tal-ħamrija tista tkun meħtieġa, eż., meta l-informazzjoni dwar l-effetti
potenzali min-naħa tal-protezzjoni tal-prodotti ta' l-uċuħ fuq il-mikro
flora tal-ħamrija huma meħtieġa jew meta l-espożixxjoni ta' mikroor
ganiżmi tal-ħamrija lejn kimiċi apparti milli l-prodotti tal-protezzjoni
tal-ħamrija, jkunu mistennija. It-test tat-trasformazzjoni tan-nitroġenu
huwa mwettaq sabiex jiddetermina l-effetti ta' tali kimiċi fuq il-mikro
flora tal-ħamrija. Jekk l-agrikimiċi (eż., il-prodotti talk-protezzjoni talħamrija, l-fertilizzanti, u l-kimiċi tal-foresterija) huma ittestjati, kemm
it-trasformazzjoni tan-nitroġenu u wkoll it-testijiet tat-trasformazzjoni
tal-karbonu, huma mwettqa. Jekk dawk li ma humiex l-agrokimiċi
huma ittestjati, it-test tat-trasformazzjoni tan-nitroġenu huwa suffiċ
jenti. B'dana kollu, jekk il-valuri EC5O tat-test tat-trasformazzjoni
tan-nitroġenu għal tali kimiċi jidħol fi ħdan il-medda miosjuba għal
inibituri tan-nitrifikazzjoni kummerċjalment disponibbli (eż. nitra
pyrin), test tat-trasformazzjoni tal-karbondu jista jkun imwettaq sabiex
tkun akkwistata aktar informazzjoni.

Il-ħamrija tikkonsisti minn komponenti ħajjin u mhux-ħajjin li jeżistu
f'taħlitiet kumplessi u eteroġenji. Il-mikroorganiżmi għandhom parti
ta' rwol impoprtanti fit-tfarrik u t-traformazzjoni tal-meterja organika
f'ħamrija fertili b'ħafna speċje jikkontribwixxu għal diversi aspetti talfertilià tal-ħamrija. Kwalunkwe interferenza fit-tul ma dawn ilproċessi biokimiċi jista jkollha l-potenzal li tinterferixxi maċ-ċiklu
tan-nutrient u dan jista jibdel il-fertilità tal-ħamrija. It-trasformazzjoni
tal-karbonju u n-nitroġenu isseħħ fil-ħamrija fertili kollha. Għalkemm
il-kommunitajiet mikrobjali responsabbli għal dawn il-proċessi jiddif
ferixxu bejn ħamrija u oħra, il-mezzi tat-trasformazzjoni huma essen
zalment l-istess.

Dan il-Metodu ta' Testijiet kif deskritt huwa iddisinjat sabiex jiżvela
l-effetti ħżiena ta' terminu fit-tul ta' sustanza dwar il-proċess tat-tras
formazzjoni tan-nitroġenu f'ħamrija erobika tal-wiċċ. Dan il-Metodu
tat-test jippermetti wkoll l-estimi ta' l-effetti tas-sustanzi fuq it-tras
formazzjoni tal-karbonju mill-mikroflora tal-ħamrija. Il-formazzjoni
tan-nitrat isseħħ sussegwentament għad-deġenerazzjoni tar-rabtiet
karbonju-nitroġenu. Għalhekk, jekk rati egwali tal-produzzjoni tannitroġenu jkunu misjuba f'ħamrija ittrattata u tal-kontroll, dan huma
ferm probabbli minħabba li l-passaġġi tad-degradazzjoni maġġura talkarbonju huma intatti u funzjonali. Is-substrata magħżulha għat-test
(tagħsida luċerna fi trab) għandha telattività favorevoli ta' karbonju u
nitroġenu (normalment bejn 12/1 u 16/1). Minħabba dan, in-nuqqas
ta' karbonju huma aġevolat matul it-test u jekk il-kommunitajiet
mikrobjali huma bil = ħsara kinn xi kimika, dawn jistgħu jirkupraw
fi żmien 100 jum.
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It-testijiet li minnhoma dn il-metodu ta' testijiet kien ġie żviluppat
kienu primarjament iddisinjati għal sustanzi li dwarhom l-ammont li
jilħaq il-ħamrija setgħa jkun antiċipat. Dan hu l-każ, per eżempju,
għall-prodotti tal-protezzjoni ta' l-uċuħ li dwarhom ir-rata ta' l-appli
kazzjoni fl-għelieqi hija magħrufa. Għall-agrokimiki, it-testijiet ta'
żewġ dożi relevanti għar-rata antiċipata jew imbassra ta' l-applikazz
joni huma suffiċjenti. L-agrokimiċi jistgħu ikunu ittestjati bħala
ingredjenti attivi (a.i.) jew prodotti formulati. B'dana kollu, it-test
mhux limitat għall-agrokimiċi. Bit-tibdil kemm ta' l-ammonti tassustamnza tat-test applikata fil-ħamrija, u il-mod ta' kif l-informaz
zjoni hija evalwata, it-test jista wkoll ikunu użat għal kimiċi li
dwarhom l-ammont mistenni li jilħaq il-ħamrija ma jkunx maghruf.
Għalhekk, bil-kimiċi apparti milli l-agrokimiċi, l-effetti ta' serje ta'
konċentrazzjonijiet dwar it-trasformazzjoni tan-nitroġenu, huma deter
minati. L-informazzjoni minn dawn it-testijiet hija użata sabiex tippre
para il-kurva tad-doża-reazzjoni u tikkalkola il-valuri Ecx, meta x hija
definita bħala % effett.

1.2.

DEFINIZZJONIJIET
Trasformazzjoni tan-nitroġenu: Hija d-deghradazzjoni aħħarija millmikroorganiżmi tal-materja organika li jkun fiha n-nitroġenu, via lproċess ta' l-ammonifikazzjoni u n-nitrifikazzjoni, lejn in-nitrat inor
ganiku tal-prodott finali rispettivament.

Ecx (Konċentrazzjoni Effettiva): Hija l-konċentrazzjoni tas-sustanza
tat-test fil-ħamrija li tirriżulta f'xi persentaġġ inibizzjoni tat-trasfor
mazzjoni tan-nitroġenu lejn nitrat.

EC5O (Konċentrazzjoni Effettiva Medjana): Hija l-konċentrazzjoni
tas-sustanza tat-test fil-ħamrija li tirriżulta fi 50 persentaġġ (50 %)
inibizzjoni tat-trasformazzjoni tan-nitroġenu lejn nitrat.

1.3.

SUSTANZI TA' REFERENZA
Xejn

1.4.

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Ħamrija mgħarbla hija emendata ma tgħasida tal-pjanti li ssir trab u
jew ittrattata bis-sustanza tat-test jew imħollija mhux ittrattata
(kontroll). Jekk l-agrokimiċi huma ittestjati, minimu ta' żewġ konċen
trazzjonijiet tat-test huma rakkommandati u dawn għandhom ikunu
magħżula b'reazzjoni ma l-għola konċentrazzjoni antiċipata fl-għalqa.
Wara 0, 7, 14-il jum u 28 jum ta' l-inkubazzjoni, kampjuni ta' ħamrija
ittrattata u tal-kontroll huma estratti bis-solvent xieraq, u l-kwantitajiet
ta' nitrat fl-estratti huma determinati. Ir-rata tal-formazzjoni tan-nitrat
fil-kampjuni ittratti huwa paragunata mar-rata fil-Kontrolli, u dfevjazzjoni perċentwali ta' dik ittrattata mill-kontrol hija ikkalkolata.
It-testijiet kollha jkunu mill-anqas ta' 28 jum. Jekk, fit-28 jum, iddifferenzi bejn il-ħamrija ittrattata u dik mhux ittrattata huma egwali
jew akbar minn 25 %, il-kejl jitkompla sa massimu ta' 100 jum. Jekk
agrokimiċi huma ittestjati, serje ta' konċentrazzjonijiet tas-sustanza
tat-test huma miżjuda mal-kampjuni tal-ħamrija, u l-kwantitajiet tannitrat iffurmat fil-kampjuni ittrattati u tal-kontroll huma mkejla wara
28 jum ta' inkubazzjoni. Ir-riżultati mit-testijiet b'konċentrazzjonijiet
multipli huma analizzati bl-użu ta' mudell regressiv, u l-valuri Ecx
huma ikkalkolati (i.e. EC50, EC25 u/jew EC10). Ara definizzjonijiet.

1.5.

IL-VALIDITÀ TAT-TEST
L-evalwazzjonijiet tar-riżultati tat-test ma l-agrokimiċi huma bbażati
fuq relattivament differenzi żgħar (i.e. medja ta' valur ± 25 %) bejn ilkonċentrazzjonijiet nitriċi fil-ħamrija tal-kontroll u f'dik ittrattata,
għalhekk varjazzjonijiet kbar fil-kontrolli jistgħu jwasslu għal riżultati
foloz. Għalhekk, il-varjazzjoni bejn kampjunu mġedda tal-kontroll
għandha tkun ta' anqas minn ± 15 %.
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1.6.

ID-DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST

1.6.1.

Apparat
Il-kontenituri tat-test użati huma magħmula minn materjal kemika
ment inert. Dawn għandhom ikunu ta' daqs xieraq b'konformità
mal-proċedura użata għall-inkubazzjoni tal-ħamrija. i.e. l-inkubazzjoni
fil-massa jew bħala serje individwai ta' kampjuni tal-ħamrija (ara ssezzjoni 1.7.1.2). Attenzjoni qawwija għandha tingħata sabiex ikun
minimizzat it-telf ta' l-ilma u li jkun imħolli l-iskambju tal-gass matul
it-test (eż. il-kontenituri tat-test jistgħu ikunu mogħttija b'folja talpolyethylene mtaqqba). Meta jkunu ittestjati sustanzi volatili, konte
nituri li jistgħu ikunu ssiġġilati u li ma jgħaddix gass minnhom
għandhom ikunu wżati. Dawn għandhom ikunu ta' daqs li madwar
kwart tal-volum tagħhom ikun mimli bil-kampjun tal-ħamrija.

Apparat normali tal-laboratorju, inkluż dan li ġej, huwa wżat:

— apparat ta' l-aġitazzjoni:: ċelċieka mekkanika jew apparat ekwiva
lenti;

— ċentrifuga (3 000 g) jew apparat tal-filtrazzjoni (bl-użu tal-karta
tal-filtru ħielsa min-nitrat);

— strument ta' sensittivit adekwata u tar-riproduċċibbiltà għall-analiżi
tan-nitrat.

1.6.2.

L-għażla u n-numu ta' ħamrija
Ħamrija waħda hija użata. Il-karatteristiċi rakkommandati tal-ħamrija
huma kif ġej:

— kontenut tar-ramel: Mhux inqas minn 50 % imma mhux iktar
minn 75 %;

— pH: 5,5 - 7,5;

— kontenut tal-karbonju organiku: 0,5 – 1,5 %;

— il-biomassa mikrobjali għandha tkun imkejla (8)(9) u l-pkontenut
tal-karbonju tagħha għandu jkun ta' mill-anqas 1 % tal-karbonju
organiku totali tal-ħamrija.

F'bosta każi, ħamrija b'dawn il-karatteristiċi tirrapreżenta l-għar każ ta'
sitwazzjoni, la darba l-adsorbazzjoni tal-kimika tat-test hija l-minimu
u d-disponnabbiltà tagħha lejn il-mikroflora hija l-massimu. B'konse
gwenza, it-testijiet b'ħamrija oħra huma, ġeneralemnt, mhux meħtieġa.
B'dana kollu, f'ċerti ċirkostanzi, eż. meta l-użu maġġuri antiċipat tassustanza tat-test f'ħamrija partikolari, bħal ma huma l-ħamrija aċiduża
tal-foresti, jew għal kimiċi ikkargati elettrostatikament, jista jkun
meħtieġ li tintuża ħamrija addizzjonali.
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1.6.3.

Il-ġbir u l-ħażna tal-kampjunu tal-ħamrija

1.6.3.1.

Il-ġbir
L-informazzjoni dettaljata dwar l-istorja tas-sit fl-għalqa minn fejn ilħamrija tat-test hija miġburha għandha tkun disponibbli. Id-dettalji
jinkludu l-lokalità eżatta, il-kisi veġitali, id-dati tat-trattament bilprodotti tal-protezzjoni tal-pjanti, it-trattamenti b'fertilizzanti organiċi
u mhux-organiċi, żidiet ta' materjali bioloġiċi jew kontaminazzjonijiet
aċċidentali. Is-sit magħżul għall-ġbir tal-ħamrija għandu jkun wieħed
li jippermetti użu f'terminu twil. Mergħat permanenti, għelieqi b'uċuħ
annwali taċ-ċereali (apparti mill-qamħ-ir-rum) jew dawk moghtija ddemel b'żergħat iffullata, huma tajbin. Il-għażla tas-sit tal-kampjunar
m'għandhiex tkun ġiet trattata bil-prodotti tal-protezzjoni ta' l-uċuħ
għam mill-anqas sena qabel il-kampjunar. Ukoll, l-ebda fertilizzant
organiku ma jkun ġie applikat għal mill-anqas sitt xhur. L-użu ta'
fertilizzant minerali huwa aċċettabbli biss meta, b'konformità malħtiġiet tal-kampjuni ta' l-uċuħ u tal-ħamrija, m'għandhomx ikunu
miġbura għal mill-anqas tlett xhur wara l-applikazzjoni tal-fertilizzant.
L-użu ta' ħamrija trattata bil-fertilizzanti li għandhom effetti bijoċidali
magħrufa (eż. is-sijanamid tal-kalċju) għandu jkun evitat.

Il-kampjunar għandu jkun evitat matul, jew immedjetament wara,
perijodi twal (itwal minn 30 jum) ta' nixfa jew ta' stgħadir bl-ilma.
Għal ħamrija maħruta, il-kampjuni għandhom jinġabru minn fond ta'
1 sa 20 cm l-isfel. Għall art tal-mergħa (art fil-ħaxix) jew ħamrija
oħra meta l-ħrit ma jseħħx matul perijodi twal (f'mill-anqas staġun
wieħed tat-tkabbir), il-fond massimu tal-kampjunar jista jkun kemm
xejn aktar minn 20 cm (eż. sa 25 cm).

Il-kampjuni tal-ħamrija għandhom ikunu trasportati bl-użu ta' konte
nituri u skond kondizzjonijiet tat-temperatura li jiggarantixxu li lpropjetajiet inizjali tal-ħamrija ma jkunux sinifikament mibdula.

1.6.3.2.

Ħażna
L-użu ta' ħamrija miġbura friska mill-għelieqi huwa ippreferut. Jekk
ħażna fil-laboratorju ma tistgħax tkun evitata, il-ħamrija tista tkun
maħżuna fid-dlam 4 ± 2 oC għal massimu ta' tlett xhur. Matul ilħażna tal-ħamrija, il-kondizzjonijiet erobiċi għandhom ikunu assigu
rati. Jekk il-ħamrija tkun miġbura minn żoni ta' fejn din tkun iffriżata
għal mill-anqas tlett xhur tas-sena, il-ħażna għal sitt xhur fi – 18 oC
sa – 22 oC tista tkun ikkonsidrata. Il-biomassa mikrobjali tal-ħamrija
maħżuna hija mkejla qabel kull esperiment u l-karbonju fil-biomassa
għandu jkun mill-anqas 1 % tal-kontenut totali tal-karbonju organiku
fil-ħamrija (ara s-sezzjoni 1.6.2).

1.6.4.

Tqandil u l-Preparazzjoni tal-ĦAmrija għat-Test

1.6.4.1.

Preinkubazzjoni
Jekk il-ħamrija kienet maħżunha (ara s-sezzjoni 1.6.3.2), preinkubaz
zjoni hija rakkommandata għal perijodu ta' bejn 2 u 28 jum. It-tempe
ratura u l-umidità tal-kontenut tal-ħamrija matul il-preinkubazzjoni
għandhom ikunu simili għal dik użata fit-test (ara s-sezzjonijiet
1.6.4.2 u 1.7.1.3).
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1.6.4.2.

Karatteristiċi fiżiko-kimiċi
Il-ħamrija hija manwalment imnaddfa minn oġġeti kbar (eż. ġebel,
partijiet ta' pjanti, eċċ.) u imbagħad magħrbla fin-nieda mingħajt
tnixxif eċċessiv lejn daqs ta' partiċelli ta' anqas minn jew egwali
għal 2 mm. Il-kontenut ta' l-umidità tal-kampjun tal-ħamrija għandu
jkun aġġustat b'ilma distillat jew dejonizzat lejn valur ta' bejn 40 % u
60 % tal-kapaċità massima taż-żamma ta' l-ilma.

1.6.4.3

Amendi b'substrata organika
Il-ħamrija għandha tkun emendata b'substrata organika xierqa, eż.
tgħasida mrammla luċerna-ħaxix-ħadranija (il-komponent ewlieni:
Medicago sativa) b'relattività C/N ta' bejn 12/1 u 16/1. Ir-relattività
rakkommandata tal-ħamrija luċerna hija ta' 5 g luċern kull kilo
gramma ta' ħamrija (piz xott).

1.6.5.

Preparazzjoni
ħamrija

tas-sustanza

tat-test

għall-applikazzjoni

mal-

Is-sustanza tat-test hija normalment applikata bl-użu ta' trasportatur.
It-trasportatur jista jkun ilma (għal sustanzi li jinħallu fl-ilma) jew
solidu inert bħal ma huwa ramel fin tal-kwartz (daqs tal-partiċella:
0,1 - 0,5 mm). Trasportaturi likwidi apparti mill-ilma (eż. solventi
organiċi bħal ma huma l-aċetun, il-kloroforma) għandhom ikunu
evitati la darba dawn jistgħu joħolqu ħsara għall-mikroflora. Jekk
ir-ramel ikunu użat bħala trasportatur, dan jista jkun m iksi bissustanza tat-test imdewba jew sospiża f'solvent xieraq. F'tali każi,
is-solvent għandu jkun imneħħi bl-evaporazzjoni qabel it-taħlit malħamrija. Għall-aħjar distribuzzjoni tas-sustanza tat-test fil-ħamrija,
relattività ta' 10 g ramel ma kull kilogramma ta' ħamrija (piż xott)
huwa rakkommandabbli. Kampjuni tal-kontroll huma ittrattati b'am
mont ekwivalenti ta' ilmaa u/jew ramel kwartz biss.

Meta jkunu ittestjati kemikali volatili, it-telf matul it-trattament
għandu jkun evitat sa kemm dan ikun possibbli u tentattiv għandu
jsir sabiex tkun assigurata distribuzzjoni omoġenja fil-ħamrija (eż. issustanza tat-test għandha tkun injettata fil-ħamrija minn diversi posti
jiet).

1.6.6.

Konċentrazzjonijiet tat-test
Jekk l-agrokimiċi huma ittestjati, mill-anqas żewġ konċentrazzjonijiet
għandhom ikunu wżati. Il-konċentrazzjoni l-baxxa għandha tirrifletti
mill-anqas l-ammont massimu mistenni li jilħaq il-ħamrija waqt
kondizzjonijiet prattiċi, fil-waqt li l-konċentrazzjoni l-għolja għandha
tkun mutiplu tal-konċentrazzjoni l-baxxa. Il-konċentrazzjonijiet ta'
sustanza tat-test miżjuda mal-ħamrija huma kkalkolati billi tkun
preżunta inkorporazzjoni uniformi sa fond ta' 5 cm u l-massa talħamrija f'densità ta' 1.5. Għall-agrokimiċi li huma applikati diretta
ment mal-ħamrija, jew għal kimiċi li dwarhom il-kwantità li tilħaq ilħamrija tista tkun prevista, il-konċentrazzjonijiet tat-test irrakkomman
dati huma l-massimu Predicted Environmental Concentration (PEC)
(Konċentrazzjoni Ambjentali Mbassra) u ħames darbiet dik il-konċen
trazzjoni. Is-sustanzi li huma mistennija li jkunu applikati diversi
drabi mal-ħamrija fi staġun wieħed għandhom ikunu ittestjati filkonċemntrazzjonijiet derivati mill-multiplikazzjoni tal-PEC binnumru massimu antiċipat ta' l-applikazzjonijiet. L-għoila konċentraz
zjoni ittestjata, b'dana kollu, m'għandhiex teċċedi għaxar darbiet ilmassimu tar-rata ta' applikazzjoni waħda. Jekk dawk li ma humiex
agrokimiċi huma ittestjati, serje ġeometrikuta' mill-anqas ħames
konċentrazzjonijiet għandu jkun użat. Il-konċentrazzjonijiet ittestjati
għandhom ikopru l-medda meħtieġa tal-valuri ECx.
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1.7.

L-IMĠIEBA TAT-TEST

1.7.1.

Il-kondizzjonijiet ta' l-espożizzjoni

1.7.1.1.

It-trattament u l-kontrol
Jekk l-agrokimiċi huma ittestjati, il-ħamrija hija diviża fi tlett porzjo
nijiet ta' piż egwali. Żewġ porzjonijiet huma mħallta mat-trasportatur
li jkun fih il-prodott, u l-ieħor huwa mħallat mat-trasportatur mingħajr
il-prodott (kontroll). Minimu ta' tliet repliki kemm għall-ħamrija ittrat
tata u wkol mhux ittrattata huma rakkommandati. Jekk dawk li ma
humiex agrokimiċi huma ittestjati, il-ħamrija hija diviża f'sitt porzjo
nijiet ta' piż egwali. Ħamsa mill-kampjunu huma mħallta mat-traspor
tatur li jkun fih is-sustanza tat-test, u s-sitt kampjun huwa mħallat
mat-trasportatur mingħajr il-kimika. Tlett replikati taż-żewġ tratta
menti u tal-kontroll huma rakkommandati. Attenzjoni għandha
tingħata sabiex tkun assigurata distribuzzjoni omoġenja tas-sustanza
tat-test fil-kampjunu tal-ħamrija ittrattata. Matul it-taħlit, l-ikkum
pattjar jew gerbubi mgħaqqda għandhom ikunu evitati.

1.7.1.2.

L-inkubazzjoni tal-kampjuni tal-ħamrija
L-inkubazzjoni tal-kampjuni tal-ħamrija tista titwettaq b'żewġ modi:
Bħala kampjuni fil-massa ta' kull ħamrija ittrattata u mhux trattata jew
f'serje ta' sub-kampjuni individwali u ta' daqs egwali ta' kull ħamrija
ittrattata u mhux trattata. B'dana kollu, meta sustanzi volatili huma
ittestjati, it-test għandu jkun imwettaq biss b'serje ta' sub-kampjuni
individwali. Meta l-ħamrija tkun inkubata fil-massa, kwantitajiet kbar
ta' kull ħamrija ittrattata u mhux trattata huma ippreparati u s-subkampjuni għall-analiżi huma miġbura kif meħtieġ matul it-test. Lammont inizjalment ippreparat għal kull trattament u kontroll jidde
pendi mid-daqs tas-sub-kampjuni, in-numru ta' repliki użati għallanaliżi u n-numru massimu antiċipat tad-drabi tal-kampjunar. Ilħamrija inkubata fil-massa għamndha tkun imħallta sewwa qabel issub-kampjuni. Meta l-ħamrija hija inkubata f'serje individwali ta'
ħamrija, kull ħamrija ittrattata jew mhux trattata fil-massa hija diviża
fin-numru meħtieġ ta' sub-kampjuni, u dawn huma utilizzati kif
meħtieġ. Fl-esperimenti ta' meta tnejn jew aktar ħinijiet tal-kampjunar
jistgħu ikunu antiċipati, sub-kampjuni biż-żejjed għandhom ikunu
ippreparati sabiex ikun hemm abbastanza għar-replikati kollha u ddrabi tal-kampjunar kollu. Mill-anqas tlett kampjuni tar-replikati talħamrija tat-test għandhom ikunu inkubati permezz tal-kondizzjonijiet
erobiċi (ara s-sezzjoni 1.7.1.1). Matul it-testijiet kollha, kontenituri
xierqa, bi spazju fil-wiċċ suffiċjenti, għandhom ikunu użati sabiex
ikunu evitati l-kondizzjonijiet anerobiċi. Meta sustanzi volatili huma
ittestjati, it-test għandu jkun imwettaq biss b'serje ta' sub-kampjuni
individwali.

1.7.1.3.

Il-kondizzjonijiet u t-tul tat-testijiet
It-test huwa mwettaq fid-dlam f'temepratura tal-kamra ta' 20 ± 2 oC.
Il-kontenut ta' l-umidità tal-kamjuni tal-ħamrija għandu jkun miżmum
matul it-test għal bejn 40 % u 60 % tal-kapaċità massima taż-żamma
ta' l-ilma fil-ħamrija (ara s-sezzjoni 1.6.4.2) b'medda ta' ± 5 %. Ilma
distillat jew deonizzat jista jkun miżjud kif meħtieġ.

It-tul minimu tat-testijiet huwa 28 jum. Jekk l-agrokimiċi huma ittest
jati, ir-rati tal-formazzjoni tan-nitrat fil-kampjuni ittrattati u talkontroll huma mqabbla. Jekk dawn ikunu differenti b'aktar minn
25 % fil-jum 28, it-test jitkompla sakemm differenza egwali għal,
jew anqas minn 25 % tkun akkwistata, jew għal massimu ta' 100
jum, liema minnhom ikun l-aqsar. Għal dawk li ma humiex agroki
miċi, it-test ikun terminat wara 28 jum. Fil-jum 28, il-kwantitajiet tannitrat fil-kampjuni tal-ħamrija ittrattata jew tal-kontroll huma determi
nati u l-valuri ECx ikunu ikkalkolati.
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1.7.2.

Kampġjunaar u analiżi tal-ħamrija

1.7.2.1.

Kampjunar skedat tal-ħamrija
Jekk l-agrokimiċi huma ittestjati, il-kampjuni tal-ħamrija huma analiż
żati għan-nitrat fil-jiem 0, 7, 14 u 28. jekk test imtawwal ikun
meħtieġ, aktar kejl għandu jseħħ f'intervalli ta' 14-il jum, wara ljum 28.

Jekk dawk li ma humiex agrokimiċi huma ittestjati, mill-anqas ħames
konċentrazzjonijiet tat-test huma wżati u l-kampjuni tal-ħamrija huma
analiżżati għan-nitrat fil-bidu (jum 0) u fit-tmiem tal-perijodu ta' lespożizzjoni (28 jum). Kejl intermedju, eż. fil-jum 7, jista jkun
miżjud jekk dan ikun meqjus bħala meħtieġ. L-informazzjoni akkwis
tata fil-jum 28 hija użata għad-determinazzjoni tal-valux ECx dwar ilkimika. Jekk mixtieq, l-informazzjoni mill-jum 0 tal-kampjuni talkontroll jistgħu ikunu wżati sabiex jirraportaw il-kwanitità inizjali
tan-nitrat fil-ħamrija.

1.7.2.2.

L-analiżi tal-kampjuni tal-ħamrija
L-ammont ta' nitrat iffurmat f'kull replika trattata jew tal-kontroll
huwa determinat f'kull waqt tal-kampjunar. In-nitrat huwa estratt
mill-ħamrija biċ-ċekċik tal-kampjun b'solvent xieraq ta' l-estrazzjoni,
eż. taħlita ta' 0,1 M klorid tal-putassa. Relattività ta' 5 ml tat-taħlita
KC1 kull gramma piż xott ekwivalenti tal-ħamrija huwa rakkom
mandat. Sabiex tkun imtejba l-estrazzjoni, il-kontenituri li jkunu bilħamrija u t-taħlita ta' l-estrazzjoni m'għandhomx ikunu aktar minn
nofshom mimlija. It-taħlitiet huma mċekċka fi 150 rpm għal 60
minuta. It-taħlitiet ikunu ċentrifugati jew filtrati u l-fażijiet likwidi
huma analiżżati għan-nitrat. Estratti likwisi ħielsa minn partiċelli
jistgħu ikunu maħżuna qabel l-analiżi fi - 20 ± 5 oC sa sitt xhur.

2.

DATA

2.1.

TRATTAMENT TAR-RIŻULTATI
Jekk it-testijiet huma mwettqa b'agrokimiċi, il-kwalità yan-nitrat
iffurmat f'kull replika tal-kampjun tal-ħamrija għandha tkun irreġis
trata, u l-valuri medji tar-replikati kollha għandhom ikunu ipprovduti
f'għamla tabulari. Ir-rati tat-trasformazzjoni tan-nbitroġenu għandhom
ikunu evalwati b'metodi xierqa u ġeneralment aċċettabbli (eż. Test-F,
5 % livell sinifikanti). Il-kwantitajiet ta' nitrat iffurmat huma espressi
fi mg nitrat/kg piż xott tal-ħamrija/kull jum. Ir-rata tal-formazzjoni
tan-nitrat f'kull trattament hija mqabbla ma dik tal-kontroll, u lpersentaġġ tad-devjazzjoni mill-kontroll hija ikkaalkolata.

Jekk it-testijiet huma mwettqa b'dawk li ma humiex agrokimiċi, ilkantità ta' nitrat iffurmat f'kull replika huwa determinat, u l-kurva
doża-reazzjoni hija ippreparata għall-estimi tal-valuri ECx. Il-kwanti
tajiet ta' nitrat (i.e. mg nitrat.kg piż xottv tal-ħamrija) misjuba filkampjuni ittrattati wara 28 jum huma mqabbla ma' dak misjun filkontroll. Minn din l-informazzjoni, il- % tal-valuri ta' l-inibizzjoni
għal kull konċentrazzjoni tat-test huma ikkalkolati.Dawn il-persen
taġġi huma mpinġija kontra l-konċentrazzjoni, u l-proċeduri statistiċi
huma mbagħad użati għall-kalkolu tal-valuri ECx. Limiti ta' l-affidab
bilità (p = 0,95) għal ECx ikkalkolati huma wkoll determinati bl-użu
tal-proċeduri normali (10) (11) (12).

Is-sustanzi tat-test li jkollhom kwantitajiet għoljin ta' nitroġenu jistgħu
jikkontribwixxu għall-kwantitajiet ta' nitrat iffurmat matul it-test. Jekk
dawn is-sustanzi huma ttestjati f'konċentrazzjoni għolja (eż. kimika li
hija mistennija li tkun użata f'applikazzjonijiet repetuti) kontrolli
xierqa għandhom ikunu inklużi fit-test (i.e. il-ħamrija flimkien massustanza tat-test imma mingħajr it-tgħasida tal-pjanti). Dettalji minn
dawn il-kontrolli għandhom ikunu nklużi fil-kalkoli tal- ECx.
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2.2.

INTERPRETAZZJONI TAR-RIŻULTATI
Meta r-riżultati mit-testijiet bl-agrokimiċi huma evalwati, u d-diffe
renza fir-rati tal-formazzjoni tan-nitrat bejn it-trattament baxx (i.e. ilmassimu tal-konċentrazzjoni prevista) u l-kontroll tkun egwali għal,
jew anqas minn 25 % fi kwalunkwe kampjun fil-waqt wara l-jum 28,
il-prodott jista jkun evalwat bħala li jkollu infuwenza f'terminu fit-tul
fuq it-trasformazzjoni tan-nitroġenu fil-ħamrija. Meta r-riżultati mittestijiet bil-kimiċi apparti milli l-agrokimiċi huma evalwatim il-valuri
EC50, EC25 u/jew EC10 huma wżati.

3.

RAPPORTAĠĠ
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Identifikazzjoni sġiġa tal-ġamrija użata, inkluż:
— refernza ġeografika tas-sit (latitudini, lonġitudini);
— informazzjoni dwar l-istorja tas-sit (i.e. il-koperta veġittiva, it-trat
tamenti bil-prodotti tal-protezzjoni ta' l-uċuħ, trattamenti bil-ferti
lizzanti, kontaminazzjoni aċċidentali, eċċ.);
— is-sekwenza ta' l-użu (eż. ħamrija agrikola, foresta, eċċ.);
— il-fond tal-kampjunar (cm);
— il-kontenut ramel/ħama'/tafal ( % tal-piż);
— pH (fl-ilma);
— kontenut tal-karbonju organiku ( % piż xott);
— kontenut tan-nitroġenu organiku ( % piż xott);
— il-konċentrazzjoni inizjali tan-nitrat (mg nitrat kg piż xott);
— kapaċità ta' l-iskambju tal-jonju (mmol/kg);
— biomassa mikrobjali f'termini ta' persentaġġ tal-karbonju organiku
totali;
— referenza għall-metodi użati għad-determinazzjoni ta' kull para
metru;
— l-informazzjoni li tirrigwardja il-ġbir u l-ħażna tal-kampjuni talħamrija;
— Is-sustanza tat-test:
dettalji tal-pri-inkubazzjoni tal-ħamrija, jekk ikun hemm.
— in-natura fiżika u, meta relevanti, il-propjetajiet fiżikokimiċi;
— l-informazzjoni ta' l-identifikazzjoni kimika, meta relevanti,
inkluża l-formula strutturali, il-purità (i.e. għall-prodotti tal-protez
zjoni ta' l-uċuħ il-persentaġġ ta' l-ingredjent attiv), il-kontenut tannitroġenu.
Substrata:
— is-sorsi tas-substrata
— il-komposizzjoni (i.e. tgħasida luċerna, it-tgħasida luċerna-ħaxixħdura);
— kontenut tal-karbonju u tan-nitroġenu ( % piż xott);
— id-daqs ta' l-imgħarbel (mm).
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Kondizzjonijiet tat-test:
— dettalji ta' l-emenda tal-ħamrija b'substrata organika;
— in-numru tal-konċentrazzjonijiet fil-kimika tat-test użata u, meta
xieraq, ġustifikazzjoni tal-konċentrazzjonijiet magħżula;
— dettalji ta' l-applikazzjoni tas-substrata tat-test fil-ħamrija;
— temperatura ta' l-inkubazzjoni;
— il-kontenut ta' l-umidità fil-bidu u matul it-test;
— il-metodu użat ta' l-inkubazzjoni tal-ħamrija (i.e. bħala massa jew
bħala serje ta' subkampjuni individwali);
— in-numru ta' replikati;
— id-drabi tal-kampjuna;
— Riżultati:
il-metodu użat għall-estrazzjoni tan-nitrat mill-ħamrija.
— proċedura analitika u l-apparat użat fl-analiżi tan-nitrat;
— dettalji tabulati, inklużi il-valuri individwali u medji għall-kejl tannitrat;
— il-varjazzjoni bejn ir-replikati fil-kampjuni ittrattati u tal-kontroll;
— spjegazzjonijiet tal-korrezzjonijiet imwettqa fil-kalkoli, jekk rele
vanti;
— il-varjazzjoni perċentwali fir-rati tal-formazzjoni tan-nitrat f'kull
waqt tal- kampjunar, jekk xieraq, il-limitu ta' l-affidibbilità talvalur EC50 b'95 fil-mijja affidibbilità, ECx oħrajn (i.e. EC25 jew
EC10) b'intervalli ta' l-affidibbilità, u grafika tal-kurva doża-reaz
zjoni;
— riżultati statitiċi tat-trattament;
— l-informazzjoni u l-osservazzjonijiet kollha li jkunu ta' għajnuna
fl- interpretazzjoni tar-riżultati.
4.
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C.22.

1.

MIKROORGANIŻMI
TAL-ĦAMRIJA:
TEST
TRASFORMAZZJONI TAL-KARBONJU

TAT-

METODU
Dan il-metodu huwa dupplikazzjoni għal OECD TG 217 (2000)

1.1.

INTRODUZZJONI
Dan il-Metodu tat-testijiet jiddeskrivi metodu tal-laboratorju iddisnjat
sabiex jinvestiga l-effetti potenzjoni f'terminu fit-tul ta' espożizzjoni
singola tal-prodotti tal-protezzjoni ta' l-uċuħ u possibbilment kemikali
oħrajn fuq l-attività tat-trasformazzjoni tal-karbomnju f'mikroorgaiżmi
tal-ħamrija. It-test huwa prinċipalment ibbażat fuq ir-rakkommandaz
zjonijiet ta' l-Organizzazzjoni għall-Protezzjoni tal-Pjanti Ewropej u
tal-Mediterran (1). B'dana kollu, Linji ta' Gwida oħrajn, inklużi dawk
tal-Biologische Bundesanstalt tal-Ġermanja (2), il-US Environmental
Protection Agency (3) il-SETAC (4), kienu wkoll meqjusa. Laqgħa ta'
Ħidma tal-OECD dwar l-Għażla tal-Ħamrija/Sediment li nżammet
f'Belgirate, l-Italja, fil-1955 (5) qablet dwar in-numru u t-tip ta'
ħamrija għall-użu f'dan it-test. Rakkommandazzjonijiet għall-ġbir,
tqandil u l-ħażna tal-kampjun tal-ħamrija huma ibbażai fuq Dokument
ta' Gwida ISO (6) u r-rakkomandazzjonijiet tal-Laqgħa ta' Ħidma ta'
Belgirate.

Fl-assaġġ u l-evalwazzjoni tal-karatteristiċi tossiċi tas-sustanzi tat-test,
determinazzjoni ta' l-effetti fuq l-attività mikrobjali tal-ħamrija tista
tkun meħtieġa, eż., meta l-informazzjoni dwar l-effetti potenzjali minnaħa tal-protezzjoni tal-prodotti ta' l-uċuħ fuq il-mikroflora tal-ħamrija
huma meħtieġa jew meta l-espożizzjoni ta' mikroorganiżmi talħamrija lejn kimiċi apparti milli l-prodotti tal-protezzjoni tal-ħamrija,
jkunu mistennija. It-test tat-trasformazzjoni tan-nitroġenu huwa
mwettaq sabiex jiddetermina l-effetti ta' tali kimiċi fuq il-mikroflora
tal-ħamrija. Jekk l-agrikimiċi (eż., il-prodotti tal-protezzjoni talħamrija, l-fertilizzanti, u l-kimiċi tal-foresterija) huma ittestjati,
kemm it-trasformazzjoni tan-nitroġenu u wkoll it-testijiet tat-trasfor
mazzjoni tal-karbonu, huma mwettqa. Jekk dawk li ma humiex lagrokimiċi huma ittestjati, it-test tat-trasformazzjoni tan-nitroġenu
huwa suffiċjenti. B'dana kollu, jekk il-valuri EC5O tat-test tat-trasfor
mazzjoni tan-nitroġenu għal tali kimiċi jidħol fi ħdan il-medda
misjuba għal inibituri tan-nitrifikazzjoni kummerċjalment disponibbli
(eż. nitrapyrin), test tat-trasformazzjoni tal-karbondu jista jkun
imwettaq sabiex tkun akkwistata aktar informazzjoni.

Il-ħamrija tikkonsisti minn komponenti ħajjin u mhux-ħajjin li jeżistu
f'taħlitiet kumplessi u eteroġenji. Il-mikroorganiżmi għandhom parti
ta' rwol impoprtanti fit-tfarrik u t- traformazzjoni tal-meterja organika
f'ħamrija fertili b'ħafna speċi jikkontribwixxu għal diversi aspetti talfertilità tal-ħamrija. Kwalunkwe interferenza fit-tul ma' dawn ilproċessi bijokimiċi jista' jkollha l-potenzal li tinterferixxi maċ-ċiklu
tan-nutrient u dan jista jibdel il-fertilità tal-ħamrija. It-trasformazzjoni
tal-karbonju u n-nitroġenu sseħħ fil-ħamrija fertili kollha. Għalkemm
il-kommunitajiet mikrobjali responsabbli għal dawn il-proċessi jiddif
ferixxu bejn ħamrija u oħra, il-mezzi tat-trasformazzjoni huma essenz
jalment l-istess.
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Dan il-Metodu ta' Testijiet kif deskritt huwa iddisinjat sabiex jiżvela
l-effetti ħżiena ta' terminu fit-tul ta' sustanza dwar il-proċess tat-tras
formazzjoni tan-nitroġenu f'ħamrija erobika tal-wiċċ. It-test huwa
sensittiv għal kambju fid-daqs u l-attività tal-kommunitajiet mikrobjali
responsabbli għat-trasformazzjoni tal-karbonju la darba jissuġġetti
dawn il-kommunitajiet kemm lejn l-impenn kemikali u wkoll għal
nuqqas gravi ta' karbonju. Ħamrija mramma baxxa f'materja organika
hija użata. Din il-ħamrija hija ittrattata bis-sustanza tat-test u inkubata
permezz tal-kondizzjonijiet li jippermettu mataboliżmu mikrobjali
mħaffef. Permezz ta' dawn il-kondizzjonijiet, sorsi ta' karbonju faċil
ment disponibbli fil-ħamrija huma malajr eżawriti. Dan jikkaġuna
skarzezza tal-karbonju li kemm jiqtol iċ-ċelloli mikrobjali u wkoll
jinduċi rqad u/jew sporlazzjoni. Jekk it-test ikun imwettaq għal
aktar minn 28 jum, is-somma ta' dawn ir-reazzjonijiet tista tkun
imkejla bi (ħamrija mhux trattata) kontrolli bħala telf progressiv talbiomassa mikrobjali metabolikament attiva (7). Jekk il-biomassa talħammrija mċaħħda mill-karbonju, skond il-kondizzjonijiet tat-test,
hija affettwata bil-preżenza ta' kimika, jista jkun il-każ li din ma
terġal lura lejn l-istess livell bħal fil-kontroll. Għalhekk, disturnazi
ikkaġunati bis-sustanza tat-test fi kwalunkwe hin matul it-test ta'
spiss iddum sat-tmiem tat-test.

It-testijiet li minnhom dan il-metodu ta' testijiet kien ġie żviluppat
kienu primarjament iddisinjati għal sustanzi li dwarhom l-ammont li
jilħaq il-ħamrija setgħa jkun antiċipat. Dan hu l-każ, per eżempju,
għall-prodotti tal-protezzjoni ta' l-uċuħ li dwarhom ir-rata ta' l-appli
kazzjoni fl-għelieqi hija magħrufa. Għall-agrokimiki, it-testijiet ta'
żewġ dożi relevanti għar-rata antiċipata jew imbassra ta' l-applikazz
joni huma suffiċjenti. L-agrokimiċi jistgħu ikunu ittestjati bħala
ingredjenti attivi (a.i.) jew prodotti formulati. B'dana kollu, it-test
mhux limitat għall-kimiċi b'konċentrazzjonijiet ambjentali prevedibbli.
Bit-tibdil kemm ta' l-ammonti tas-sustamnza tat-test applikata filħamrija, u l-mod ta' kif l-informazzjoni hija evalwata, it-test jista
wkoll ikunu wżat għal kimiċi li dwarhom l-ammont mistenni li jilħaq
il-ħamrija ma jkunx maghruf. Għalhekk, bil-kimiċi apparti milli lagrokimiċi, l-effetti ta' serje ta' konċentrazzjonijiet dwar it-trasformaz
zjoni tal-karbonju, huma determinati. L-informazzjoni minn dawn ittestijiet hija użata sabiex tipprepara l-kurva tad-doża-reazzjoni u
tikkalkola l-valuri Ecx, meta hija definita bħala % effett.

1.2.

DEFINIZZJONIJIET
Trasformazzjoni tal-karbonju: Hija d-degradazzjoni minn mikroor
ganiżmi ta' materja organika li tifforma il-prodott aħħari inorganiku
tad-diossidu tal-karbonju.

ECx (Konċentrazzjoni Effettiva): Hija l-konċentrazzjoni tas-sustanza
tat-test fil-ħamrija li tirriżulta fi x persentaġġ inibizzjoni tat-trasfor
mazzjoni tal-karbonju lejn diossidu tal-karbonju.

EC5O (Konċentrazzjoni Effettiva Medjana): Hija l-konċentrazzjoni
tas-sustanza tat-test fil-ħamrija li tirriżulta fi 50 fil-mijja inibizzjoni
tat-trasformazzjoni tal-karbonju lejn diossidu tal-karbonju.

1.3.

SUSTANZI TA' REFERENZA
Xejn
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1.4.

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Il-ħamrija magħrbla hija jew ittrattata bis-sustanza tat-test jew imħol
lija mhux ittrattata (kontroll). Jekk l-agrokimiċi huma ittestjati,
minimu ta' żewġ konċentrazzjonijiet tat-test huma rakkommandati u
dawn għandhom ikunu magħżula b'reazzjoni ma l-għola konċentraz
zjoni antiċipata fl-għalqa. Wara 0, 7, 14 u 28 jum ta' inkubazzjoni,
kampjuni ta' ħamrija ittrattata u tal-kontroll huma mħallta bilglukożju, u r-rati tar-respirazzjoni indotti mill-glukożju huma mkejla
għal 12-il siegħa konsekuttivi. Ir-rate tar-respirazzjoni huma espressi
bħala diossidu tal-karbonju rilaxxat (mg diossidu tal-karbonju/kd
ħamrija xotta/fis-siegħa) jew ossiġenu ikkunsmat (mg ossiġenu/kg
ħamrija/siegħa). Ir-rata medja tar-respirazzjoni fil-kampjuni talħamrija ittrattata hima mqabbla ma dik fil-kontroll u d-devjazzjoni
perċentwali tal-ħamrija ittrattata minn dik tal-kontroll hija ikkalkolata.
It-testijiet kollha jkunu mill-anqas ta' 28 jum. Jekk, fit-28 jum, iddifferenzi bejn il-ħamrija ittrattata u dik mhux ittrattata huma egwali
jew akbar minn 25 %, il-kejl jitkompla sa massimu ta' 100 jum. Jekk
kimiċi oħrajn apparti milli l-agrokimiċi huma ittestjati, serje ta'
konċentrazzjonijiet tas-sustanza tat-test huma miżjuda mal-kampjuni
tal-ħamrija, u r-rati tar-respirazzjoni indotti mill-glukożju (i.e. il-medja
tal-kwantitajiet tad-diossidu tal-karbonju iffurmat jew l-ossiġenu
ikkunsm, at) huma imkejja wara 28 jum. Ir-riżultati mit-testijiet b'kon
ċentrazzjonijiet multipli huma analizzati bl-użu ta' mudell regressiv, u
l-valuri Ecx huma kkalkolati (i.e. EC50, EC25 u/jew EC10). Ara defi
nizzjonijiet.

1.5.

IL-VALIDITÀ TAT-TEST
L-evalwazzjonijiet tar-riżultati tat-test ma l-agrokimiċi huma bbażati
fuq relattivament differenzi żgħar (i.e. medja ta' valur ± 25 %) bejn ilkonċentrazzjonijiet nitriċi fil-ħamrija tal-kontroll u f'dik ittrattata,
għalhekk varjazzjonijiet kbar fil-kontrolli jistgħu iwasslu għal riżultati
foloz. Għalhekk, il-varjazzjoni bejn kampjuni mġedda tal-kontroll
għandha tkun ta' anqas minn ± 15 %.

1.6.

ID-DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST

1.6.1.

Apparat
Il-kontenituri tat-test użati huma magħmula minn materjal kemika
ment inert. Dawn għandhom ikunu ta' daqs xieraq b'konformità
mal-proċedura użata għall-inkubazzjoni tal-ħamrija. i.e. l-inkubazzjoni
fil-massa jew bħala serje individwai ta' kampjuni tal-ħamrija (ara ssezzjoni 1.7.1.2). Attenzjoni qawwija għandha tingħata sabiex ikun
minimizzat it-telf ta' l-ilma u li jkun imħolli l-iskambu tal-gass matul
it-test (eż. il-kontenituri tat-test jistgħu ikunu mogħttija b'folja talpolyethylene mtaqqba). Meta jkunu ittestjati sustanzi volatili, konte
nituri li jitgħu ikunu issiġġillati u li ma jgħaddix gass minnhom
għandhom ikunu wżati. Dawn għandhom ikunu ta' daqs li madwar
kwart tal-volum tagħhom ikun mimli bil-kampjun tal-ħamrija.

Għad-determinazzjoni tar-respirazzjoni indotta mill-glukożju, sistemi
ta' inkubazzjoni u strumenti għall-kejl tal-produzzjoni tad-diossidu talkarbonju jew tal-konsum ta' l-ossiġenu huma meħtieġa. Eżempji ta'
tali sistemi u strumenti huma misjuba fil-letteratura (8) (9) (10) (11).

1.6.2.

L-għażla u n-numu ta' ħamrija
Ħamrija waħda hija użata. Il-karatteristiċi rakkommandati tal-ħamrija
huma kif ġej:

— kontenut tar-ramel: Mhux inqas minn 50 % imma mhux iktar
minn 75 %.
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— pH: 5,5-7,5;

— kontenut tal-karbonju organiku: 0,5-1,5 %;

— il-biomassa mikrobjali għandha tkun imkejla (12)(13) u l-pkon
tenut tal- karbonju tagħha għandu jkun ta' mill-anqas 1 % talkarbonju organiku totali tal- ħamrija.

F'bosta każi, ħamrija b'dawn il-karatteristiċi tirrapreżenta l-għar każ ta'
sitwazzjoni, la darba l-adsorbazzjoni tal-kimika tat-test hija l-minimu
u d-disponnabbiltà tagħha lejn il-mikroflora hija l-massimu. B'kon
sehwenza, it-testijiet b'ħamrija oħra huma, ġeneralemnt, mhux
meħtieġa. B'dana kollu, f'ċerti ċirkostanzi, eż. meta l-użu maġġuri
antiċipat tas- sustanza tat-test f'ħamrija partikolari, bħal ma huma lħamrija aċiduża tal-foresti, jew għal kimiċi ikkargati elettrostatika
ment, jista jkun meħtieġ li tintuża ħamrija addizzjonali.

1.6.3.

Il-ġbir u l-ħażna tal-kampjunu tal-ħamrija

1.6.3.1.

Il-ġbir
L-informazzjoni dettaljata dwar l-istorja tas-sit fl-għalqa minn fejn ilħamrija tat-test hija miġburha għandha tkun disponibbli. Id-dettalji
jinkludu l-lokalità eżatta, il-kisi veġitali, id-dati tat-trattament bilprodotti tal-protezzjoni tal-pjanti, it-trattamenti b'fertilizzanti organiċi
u mhux-organiċi, żidiet ta' materjali bioloġiċi jew kontaminazzjonijiet
aċċidentali. Is-sit magħżul għall-ġbir tal-ħamrija għandu jkun wieħed
li jippermetti użu f'terminu twil. Mergħat permanenti, għelieqi b'uċuħ
annwali taċ-ċereali (apparti mill-qamħ-ir-rum) jew dawk moghtija ddemel b'żergħat iffullata, huma tajbin. Il-għażla tas-sit tal-kampjunar
m'għandhiex tkun ġiet trattata bil-prodotti tal-protezzjoni ta' l-uċuħ
għam mill-anqas sena qabel il-kampjunar. Ukoll, l-ebda fertilizzant
organiku ma jkun ġie applikat għal mill-anqas sitt xhur. L-użu ta'
fertilizzant minerali huwa aċċettabbli biss meta, b'konformità malħtiġiet tal-kampjuni ta' l-uċuħ u tal-ħamrija, m'għandhomx ikunu
miġbura għal mill-anqas tlett xhur wara l-applikazzjoni tal-fertilizzant.
L-użu ta' ħamrija trattata bil-fertilizzanti li għandhom effetti bioċidali
magħrufa (eż. is-sijanamid tal-kalċju) għandu jkun evitat.

Il-kampjunar għandu jkun evitat matul, jew immedjetament wara,
perijodi twal (itwal minn 30 jum) ta' nixfa jew ta' stgħadir bl-ilma.
Għal ħamrija maħruta, il-kampjuni għandhom jinġabru minn fond ta'
1 sa 20 cm l-isfel. Għall art tal-mergħa (art fil-ħaxix) jew ħamrija
oħra meta l-ħrit ma jseħħx, atul perijodi twal (f'mill-anqas staġun
wieħed tat-tkabbir), il-fond massimu tal-kampjunar jista jkun kemm
xejn aktar minn 20 cm (eż. sa 25 cm). Il-kampjuni tal-ħamrija
għandhom ikunu ittrasportati bl-użu ta' kontenituri u skond kondiz
zjonijiet tat-temperatura li jiggarantixxu li l-propjetajiet inizjali talħamrija ma jkunus sinifikament mibdula.

1.6.3.2.

Ħażna
L-użu ta' ħamrija miġbura friska mill-għelieqi huwa ippreferut. Jekk
ħażna fil-laboratorju ma tistgħax tkun evitata, il-ħamrija tista tkun
maħżuna fid-dlam 4 ± 2 oC għal massimu ta' tlett xhur. Matul ilħażna tal-ħamrija, il-kondizzjonijiet erobiċi għandhom ikunu assigu
rati. Jekk il-ħamrija tkun miġbura minn żoni ta' fejn din tkun iffriżata
għal mill-anqas tlett xhur tas-sena, il-ħażna għal sitt xhur fi – 18 oC
tista tkun ikkonsidrata. Il-biomassa mikrobjali tal-ħamrija maħżuna
hija mkejla qabel kull esperiment u l-karbonju fil-biomassa għandu
jkun mill-anqas 1 % tal-kontenut totali tal-karbonju organiku filħamrija (ara s-sezzjoni 1.6.2).
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1.6.4.

Tqandil u l-preparazzjoni tal-ħamrija għat-test

1.6.4.1.

Pre-inkubazzjoni
Jekk il-ħamrija kienet maħżunha (ara s-sezzjoni 1.6.4.2 u 1.7.1.3),
pre-inkubazzjoni hija rakkommandata għal perijodu ta' bejn 2 u 28
jum. It-temperatura u l-umidità tal-kontenut tal-ħamrija matul il-preinkubazzjoni għandhom ikunu simili għal dik użata fit-test (ara ssezzjonijiet 1.6.4.2 u 1.7.1.3).

1.6.4.2.

Karatteristiċi fiżiko-kimiċi
Il-ħamrija hija manwalment imnaddfa minn oġġeti kbar (eż. ġebel,
partijiet ta' pjanti, eċċ.) u imbagħad magħrbla fin-nieda mingħajt
tnixxif eċċessiv lejn daqs ta' partiċelli ta' anqas minn jew egwali
għal 2 mm. Il-kontenut ta' l-umidità tal-kampjun tal-ħamrija għandu
jkun aġġustat b'ila distillat jew dejonizzat lejn valur ta' bejn 40 % u
60 % tal-kapaċità massima taż-żamma ta' l-ilma.

1.6.5.

Preparazzjoni
ħamrija

tas-sustanza

tat-test

għall-applikazzjoni

mal-

Is-sustanza tat-test hija normalment applikata bl-użu ta' trasportatur.
It-trasportatur jista jkun ilma (għal sustanzi li jinħallu fl-ilma) jew
solidu inert bħal ma huwa ramel fin tal-kwartz (daqs tal-partiċella:
0,1 - 0,5 mm). Trasportaturi likwidi apparti mill-ilma (eż. solventi
organiċi bħal ma huma l-aċetun, il-kloroforma) għandhom ikunu
evitati la darba dawn jistgħu joħolqu ħsara għall-mikroflora. Jekk
ir-ramel ikunu użat bħala trasportatur, dan jista jkun m iksi bissustanza tat-test imdewba jew sospiża f'solvent xieraq. F'tali każi,
is-solvent għandu jkun imneħħi bl-evaporazzjoni qabel it-taħlit malħamrija. Għall-aħjar distribuzzjoni tas-sustanza tat-test fil-ħamrija,
relattività ta' 10 g ramel ma kull kilogramma ta' ħamrija (piż xott)
huwa rakkommandabbli. Kampjuni tal-kontroll huma ittrattati b'am
mont ekwivalenti ta' ilmaa u/jew ramel kwartz biss.

Meta jkunu ittestjati kemikali volatili, it-telf matul it-trattament
għandu jkun evitat sa kemm dan ikun possibbli u tentattiv għandu
jsir sabiex tkun assigurata distribuzzjoni omoġenja fil-ħamrija (eż. issustanza tat-test għandha tkun injettata fil-ħamrija minn diversi posti
jiet).

1.6.6.

Konċentrazzjonijiet tat-test
Jekk il-prodotti tal-protezzjoni ta' l-uċuħ jew kimiċi oħrajn b'konċen
trazzjonijiet ambjentali prevedibbli huma ittestjati, mill-anqas żewġ
konċentrazzjonijiet għandhom ikunu wżati. Il-konċentrazzjoni lbaxxa għandha tirrifletti mill-anqas l-ammont massimu mistenni li
jilħaq il-ħamrija waqt kondizzjonijiet prattiċi, fil-waqt li l-konċentraz
zjoni l-għolja għandha tkun mutiplu tal-konċentrazzjoni l-baxxa. Ilkonċentrazzjonijiet ta' sustanza tat-test miżjuda mal-ħamrija huma
ikkalkolati billi tkun preżunta inkorporazzjoni uniformi sa fond ta' 5
cm u l-massa tal-ħamrija f'densità ta' 1.5. Għall-agrokimiċi li huma
applikati direttament mal-ħamrija, jew għal kimiċi li dwarhom ilkwantità li tilħaq il-ħamrija tista tkun prevista, il-konċentrazzjonijiet
tat-test irrakkommandati huma l-massimu Predicted Environmental
Concentration (PEC) (Konċentrazzjoni Ambjentali Mbassra) u
ħames darbiet dik il-konċentrazzjoni. Is-sustanzi li huma mistennija
li jkunu applikati diversi drabi mal-ħamrija fi staġun wieħed
għandhom ikunu ittestjati fil-konċemntrazzjonijiet derivati mill-multi
plikazzjoni tal-PEC bin-numru massimu antiċipat ta' l-applikazzjoni
jiet. L-għoila konċentrazzjoni ittestjata, b'dana kollu, m'għandhiex
teċċedi għaxar darbiet il-massimu tar-rata ta' applikazzjoni waħda.

Jekk dawk li ma humiex agrokimiċi huma ittestjati, serje ġeometri
kuta' mill-anqas ħames konċentrazzjonijiet għandu jkun użat. Ilkonċentrazzjonijiet ittestjati għandhom ikopru l-medda meħtieġa talvaluri ECx.
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1.7.

L-IMĠIEBA TAT-TEST

1.7.1.

Il-kondizzjonijiet ta' l-espożizzjoni

1.7.1.1.

It-trattament u l-kontrol
Jekk l-agrokimiċi huma ittestjati, il-ħamrija hija diviża fi tlett porzjo
nijiet ta' piż egwali. Żewġ porzjonijiet huma mħallta mat-trasportatur
li jkun fih il-prodott, u l-ieħor huwa mħallat mat-trasportatur mingħajr
il-prodott (kontroll). Minimu ta' tlett repliki kemm għall ħamrija ittrat
tata u wkol mhux ittrattata huma rakkommandati. Jekk dawk li ma
humiex agrokimiċi huma ittestjati, il-ħamrija hija diviża f'sitt porzjo
nijiet ta' piż ugwali. Ħmasa mill-kampjunu huma mħallta mat-traspor
tatur li jkun fih is-sustanza tat-test, u s-sitt kampjun huwa mħallat
mat-trasportatur mingħajr il-kimika. Tlett replikati taż-żewġ tratta
menti u tal-kontroll huma rakkommandati. Attenzjoni għandha
tingħata sabiex tkun assigurata distribuzzjoni omoġenja tas-sustanza
tat-test fil-kampjunu tal-ħamrija ittrattata. Matul it-taħlit, l-ikkum
pattjar jew gerbubi mgħaqqda għandhom ikunu evitati.

1.7.1.2.

L-inkubazzjoni tal-kampjuni tal-ħamrija
L-inkubazzjoni tal-kampjuni tal-ħamrija tista titwettaq b'żewġ modi:
Bħala kampjuni fil-massa ta' kull ħamrija ittrattata u mhux trattata jew
f'serje ta' subkampjuni individwali u ta' daqs egwali ta' kull ħamrija
ittrattata u mhux trattata. B'dana kollu, meta sustanzi volatili huma
ittestjati, it-test għandu jkun imwettaq biss b'serje ta' sub-kampjuni
individwali. Meta l-ħamrija tkun inkubata fil-massa, kwantitajiet kbar
ta' kull ħamrija ittrattata u mhux trattata huma ippreparati u s-subkampjuni għall-analiżi huma miġbura kif meħtieġ matul it-test. Lammont inizjalment ippreparat għal kull trattament u kontroll jidde
pendi mid-daqs tas-sub-kampjuni, in-numru ta' repliki użati għallanaliżi u n-numru massimu antiċipat tal-ħinijiet tal-kampjunar. Ilħamrija inkubata fil-massa għamndha tkun imħallta sewwa qabel issub-kampjuni. Meta l-ħamrija hija inkubata f'serje individwali ta'
ħamrija, kull ħamrija ittrattata jew mhux trattata fil-massa hija diviża
fin-numru meħtieġ ta' sub-kampjuni, u dawn huma utilizzati kif
meħtieġ. Fl-esperimenti meta tnejn jew aktar drabi tal-kampjunar
jistgħu ikunu antiċipati, sub-kampjuni biż-żejjed għandhom ikunu
ippreparati sabiex iqisu ir-replikati kollha u l-waqtiet kollha tal-kamp
junar. Mill-anqas tlett kampjuni tar-replikati tal-ħamrija tat-test
għandhom ikunu inkubati permezz tal-kondizzjonijiet erobiċi (ara ssezzjoni 1.7.1.1). Matul it-testijiet kollha, kontenituri xierqa, bi spazju
fil-wiċċ suffiċjenti, għandhom ikunu użati sabiex ikunu evitati lkondizzjonijiet anerobiċi. Meta sustanzi volatili huma ittestjati, ittest għandu jkun imwettaq biss b'serje ta' sub-kampjuni individwali.

1.7.1.3.

Il-kondizzjonijiet u t-tul tat-testijiet
It-test huwa mwettaq fid-dlam f'temepratura tal-kamra ta' 20 ± 2 oC.
Il-kontenut ta' l-umidità tal-kamjuni tal-ħamrija għandu jkun miżmum
matul it-test għal bejn 40 % u 60 % tal-kapaċità massima taż-żamma
ta' l-ilma fil-ħamrija (ara s-sezzjoni 1.6.4.2) b'medda ta' ± 5 %. Ilma
distillat jew deonizzat jista jkun miżjud kif meħtieġ.

It-tul minimu tat-testijiet huwa 28 jum. Jekk agrokimiċi huma ittest
jati, il-kantitajiet tad-diossidu tal-karbonju rilaxxat jew ta' lk-ossiġenu
ikkunsmat fil-kampjuni ittrattati u tal-kontroll huma paragunati. Jekk
dawn ikunu differenti b'aktar minn 25 % fil-jum 28, it-test jitkompla
sakemm differenza egwali għal, jew anqas minn 25 % tkun akkwis
tata, jew għal massimu ta' 100 jum, liema minnhom ikun l-aqsar.
Għal dawk li ma humiex agrokimiċi, it-test ikun terminat wara 28
jum. Fil-jum 28, il-kwantitajiet tan-nitrat fil-kampjuni tal-ħamrija
ittrattata jew tal-kontroll huma determinati u l-valuri ECx ikunu ikkal
kolati.
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1.7.2.

Kampġjunaar u analiżi tal-ħamrija

1.7.2.1.

Kampjunar skedat tal-ħamrija
Jekk l-agrokimiċi huma ittestjati, il-kampjuni tal-ħamrija huma analiż
żati għan-nitrat fil-jiem 0, 7, 14 u 28. jekk test imtawwal ikun
meħtieġ, aktar kejl għandu jseħħ f'intervalli ta' 14-il jum, wara ljum 28.

Jekk dawk li ma humiex agrokimiċi huma ittestjati, mill-anqas ħames
konċentrazzjonijiet tat-test huma wżati u l-kampjuni tal-ħamrija huma
analiżżati għan-nitrat fil-bidu (jum 0) u fit-tmiem tal-perijodu ta' lespożizzjoni (28 jum). Kejl intermedju, eż. fil-jum 7, jista jkun
miżjud jekk dan ikun meqjus bħala meħtieġ. L-informazzjoni akkwis
tata fil-jum 28 hija użata għad-determinazzjoni tal-valux ECx dwar ilkimika. Jekk mixtieq, l-informazzjoni mill-jum 0 tal-kampjuni talkontroll jistgħu ikunu wżati sabiex jirraportaw il-kwanitità inizjali
tan-nitrat fil-ħamrija (12).

1.7.2.2.

Kejl tar-rati tar-respirazzjoni indotti mill-glukożju
L-ammont ta' nitrat iffurmat f'kull replika trattata jew tal-kontroll
huwa determinat f'kull waqt tal-kampjunar. Il-kampjuni tal-ħamrija
huma mħallta ma ammint suffiċjenti ta' glukożju sabiex iħeġġeġ reaz
zjoni immedjata ta' respirazzjoni massima. L-ammont ta' glukożju
meħtieġ sabiex iħeġġeġ ir-reazzjoni respiratorja massima minn
ħamrija partikolari jista jkun determinat b'test preliminarju li jutilizza
serje ta' konċentrazzjonijiet ta' glukożju (14). B'dana kollu, għal
ħamrija mrammla bi 0,5-1,5 % karbonju organiku, 2 000 mg sa
2 000 mg glukożju kull kg piż tal-ħamrija xotta huwa normalment
suffiċjenti. Il-glukożju jistgħa jkun mitħun fi trab mar-ramel kwarz
nadif (10 gramel/kd piż tal-ħamrija xotta) u imħallta b'mod omoġe
niku mal-ħamrija.

Il-kampjuni tal-ħamrija emendata bil-glukożju hija inkubata f'apparat
xieraq għall-kejl tar-rati tar-respirazzjoni, jew kontinwament, kull
siegħa, jew kull sagħtejn (ara s-sezzjoni 1.6.1) fi 20 ± 2 oC. Iddiossidu tal-karbonju rilaxxat jew l-ossiġenu ikkunsmat huwa mkejjel
għal 12-il siegħa konsekuttivi u l-kejl għandu jibda malajr kemm jista
jkun possibbli, i.w. fi żmien 1 sa 2 siegħat wara s-supplement talglukożju. Il-kwantitajiet totali tad-diossidu tal-karbonju rilaxxata jew
l-ossiġenu ikkunsmat matul it-12-il siegħa huma mkejla u r-rati medja
tar-respirazzjoni huma determinati.

2.

DATA

2.1.

TRATTAMENT TAR-RIŻULTATI
Jekk it-testijiet huma mwettqa b'agrokimiċi, il-kwalità tad-diossidu
tal-karbonju rilaxxat minn, jew l-ossiġenu ikkunsmat f'kull replika
tal-kampjun tal-ħamrija għandha tkun irreġistrata, u l-valuri medji
tar-replikati kollha għandhom ikunu ipprovduti f'għamla tabulari. Irriżultati għandhom ikunu evalwatu b'metodi statistiċi xierqa u ġene
ralment aċċettabbli (eż. Test-F, 5 % livell sinifikanti). Ir-rati tar-respi
razzjoni indotti bil-glukożju huma espressi fi mg diossidu tal-karbon
ju/kd piż tal-ħamrija xotta/siegħa jew mg ossiġenu/piż tal-ħamrija
xotta/siegħa. Il-medja tar-rata tal-formazzjoni tad-diossidu talkarbonju jew il-medja tar-rata tal-konsum ta' l-ossiġenu f'kull tratta
ment huma mqabbla ma dawk tal-kontroll, u d-devjazzjoni perċent
wali mill-kontroll hija ikkalakolata.
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Jekk it-testijiet huma mwettqa b'dawk li ma humiex agrokimiċi, ilkantità ta' nitrat iffurmat f'kull replika huwa determinat, u l-kurva
doża-reazzjoni hija ippreparata għall-estimi tal-valuri ECx Ir-rati tarrespirazzjoni indotta bil-glukożju (i.e. mg diossidu tal-karbonju/kg piż
tal-ħamrija xotta.siegħa jew mg ossiġenu/piż tal-ħamrija xotta.siegħa)
misjuba fil-kampjuni ittrattati wara 28 jum huma mqabbla ma dawk
misjuba fil-kontroll. Minn din l-informazzjoni, il- % tal-valuri ta' linibizzjoni għal kull konċentrazzjoni tat-test huma ikkalkolati. Dawn
il-persentaġġi huma mpinġija kontra l-konċentrazzjoni, u l-proċeduri
statistiċi huma mbagħad użati għall-kalkolu tal-valuri ECx. Limiti ta'
l-affidabbilità (p = 0,95) għal ECx ikkalkolati huma wkoll determinati
bl-użu tal-proċeduri normali (15) (16) (17).
2.2.

INTERPRETAZZJONI TAR-RIŻULTATI
Meta r-riżultati mit-testijiet bl-agrokimiċi huma evalwati, u d-diffe
renza fir-rati tal-formazzjoni tar-respirazzjoni bejn it-trattament baxx
(i.e. il-massimu tal-konċentrazzjoni prevista) u l-kontroll tkun egwali
għal, jew anqas minn 25 % fi kwalunkwe kampjun fil-waqt wara ljum 28, il-prodott jista jkun evalwat bħala li jkollu infuwenza f'ter
minu fit-tul fuq it-trasformazzjoni tal-karbonju fil-ħamrija. Meta rriżultati minn testijiet b'kimiċi apparti milli l-agrokimiċi huma eval
wati, il-Valuri EC50, EC25 u/jew EC10 huma wżati.

3.

RAPPORTAĠĠ
RAPPORTTAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Identifikazzjoni sħiħa tal-ħamrija użata, inkluż:
— refernza ġeografika tas-sit (latitudini, lonġitudini);
— informazzjoni dwar l-istorja tas-sit (i.e. il-koperta veġittiva, it-trat
tamenti bil-prodotti tal-protezzjoni ta' l-uċuħ, trattamenti bil-ferti
lizzanti, kontaminazzjoni aċċidentali, eċċ.);
— is-sekwenza ta' l-użu (eż. ħamrija agrikola, foresta, eċċ.);
— il-fond tal-kampjunar (cm);
— il-kontenut ramel/ħama'/tafal ( % tal-piż);
— pH (fl-ilma);
— kontenut karbonju organiku ( % piż xott);
— kontenut tan-nitroġenu organiku ( % piż xott);
— kapaċità ta' l-iskambju tal-jonju (mmol/kg);
— biomassa mikrobjali f'termini ta' persentaġġ tal-karbonju organiku
totali;
— referenza għall-metodi użati għad-determinazzjoni ta' kull para
metru;
— l-informazzjoni li tirrigwardja il-ġbir u l-ħażna tal-kampjuni talħamrija;
— dettalji tal-pri-inkubazzjoni tal-ħamrija, jekk ikun hemm.
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Is-sustanza tat-test:
— in-natura fiżika u, meta relevanti, il-propjetajiet fiżikokimiċi;
— l-informazzjoni ta' l-identifikazzjoni kimika, meta relevanti,
inkluża l-formula strutturali, il-purità (i.e. għall-prodotti tal-protez
zjoni ta' l-uċuħ il-persentaġġ ta' l- ingredjent attiv), il-kontenut
tan-nitroġenu.
Kondizzjonijiet tat-test:
— dettalji ta' l-emenda tal-ħamrija b'substrata organika;
— in-numru tal-konċentrazzjonijiet fil-kimika tat-test użata u, meta
xieraq, ġustifikazzjoni tal-konċentrazzjonijiet magħżula;
— dettalji ta' l-applikazzjoni tas-substrata tat-test fil-ħamrija;
— temperatura ta' l-inkubazzjoni;
— il-kontenut ta' l-umidità fil-bidu u matul it-test;
— il-metodu użat ta' l-inkubazzjoni tal-ħamrija (i.e. bħala massa jew
bħala serje ta' subkampjuni individwali);
— in-numru ta' replikati;
— id-drabi tal-kampjunar.
Riżultati:
— metodu u apparat użat għall-kejl tar-rati tar-respirazzjoni;
— dettalji tabulate, inklużi l-valuri individwali u medji għall-kwanti
tajiet tad- diossidu tal-karbonju jew ta' l-ossiġenu;
— il-varjazzjoni bejn ir-replikati fil-kampjuni ittrattati u tal-kontroll;
— spjegazzjonijiet tal-korrezzjonijiet imwettqa fil-kalkoli, jekk rele
vanti;
— il-varjazzjoni perċentwali fir-rati tal-formazzjoni tan-nitrat f'kull
waqt tal-kampjunar, jekk xieraq, il-limitu ta' l-affidibbilità talvalur EC5 b'95 fil-mija affidibbilità, ECx oħrajn (i.e. EC25 jew
EC10) b'intervalli ta' l-affidibbilità, u grafika tal-kurva doża-reaz
zjoni;
— trattament statistiku tar-riżultati, meta xieraq;
— l-informazzjoni u l-osservazzjonijiet kollha li jkunu ta' għajnuna
fl- interpretazzjoni tar-riżultati.
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C.23.

1.

TRASFORMAZZJONIEROBIKA
UANEROBIKA
ĦAMRIJA

FIL-

METODU
Dan il-Metodu tat-Test huwa replika għal OECD TG 307 (2002)

1.1.

INTRODUZZJONI
Dan il-Metodu tat-test huwa ibbażat fuq linji ta' gwida eżistenti (1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9). Dan il-metodu deskritt f'dan il-metodu
tat-test huwa iddisinjat għall-evalwazzjoni tat-trasformazzjoni erobika
u anerobika tal-kimiċi fil-ħamrija. L-esperimenti huma mwettqa
sabiex ikun determinat (i) ir-rata tat-trasformazzjoni tas-sustanza tattest, u (ii) in-natura u r-rata tal-formazzjoni u t-tnaqqis tat-traformaz
zjoni tal-prodotti li dwarhom il-pjanti u l-organiżmi fil-ħamrija jistgħu
ikunu esposti. Tali studji huma meħtieġa għall-kimiċi li huma diret
tament applikati fil-ħamrija jew li huma pjuttost li jilħqu l-ambjent
tal-ħamrija. Ir-riżultati ta' tali studji fil-laboratorju jistgħu wkoll ikunu
wżati sabiex jiżviluppaw il-protokolli tal-kampjunar u ta' l-analiżi floqsma ta' studju relatati.

L-istudji erobiċi u anerobiċi ma tip wieħed ta' ħamrija huma ġeneral
ment suffiċjenti għall-evalwazzjoni tal-passaġġi tat-trasformazzjoni (8)
(10) (11). Ir-rati tat-trasformazzjoni għandhom ikunu determinati
f'mill-anqas tlett ħamrija addizzjonali (8) (10).

Laqgħa ta' Ħidma tal-OECD dwar l-Għażla tal-Ħamrija/Sediment li
nżammet f'Belgirate, l-Italja, fil-1955 (10) qablet dwar in-numru u ttip ta' ħamrija għall-użu f'dan it-test. It-tipi tal-ħamrija ittestjati
għandhom ikunu rapreżentattivi tal-kondizzjonijiet ambjentali ta'
fejn l-użu jew ir-rilaxx ikun sjjer iseħħ. Per eżempju, il-kimiċili
jistgħu ikunu rilaxxati fi klimi subtropikali sa tropikali għandhom
ikunu ittestjati bil-Ferrasoli jew in-Nitrasoli (sistema FAO). Il-Laqgħa
ta' Ħidma kienet ukoll għamlet rakkommandazzjonijiet li jirrigawrjaw
il-ġbir, it-tqandil u l-ħażna tal-kampjuni tal-ħamrija, ibbażari fuq ilLinja ta' Gwida ISO (15). L-użu tal-ħamrija mistgħadra (tar-ross) hija
wkoll ikkunsidrata f'dan il-metodu.

1.2.

DEFINIZZJONIJIET
Is-sustanza tat-test: Kwalunkwe sustanza, sew jekk kompost oriġi
nali jew il-prodotti relevanti tat-trasformazzjoni.

Prodotti tat-trasformazzjoni: Is-sustanzi kollha li jirriżultaw mirreazzjonijiet tat-trasformazzjoni biotiċi jew abiotiċi tas-sustanza tattest, inklużi il-CO2 u l-prodotti li huma marbuta mar-residwi.

“Residwi marbuta”: “Residwi marbuta” tirrapreżemnta komposti filħamrija, pjanti jew annimali, li jippersistu fil-matriċi fil-għamla ta'
sustanza oriġinali jew tal-prodotti metaboliti/trasformazzjoni wara lestrazzjoni. Il-metodu ta' l-estrazzjoni m'għandux sostanzjalment
jibdel il-komposti nfushom jew l-istruttura tal-matriċi. In-natura tarrabta tista tkun kjarifikata parzjalment bil-metodi ta' l-estrazzjoni tattibdil-tal-matriċi u b'tekniċi analitiċi sofistikati. Sal-lum, per eżempju,
ir-rabtiet kovalenti joniċi u sorptivi, kif ukoll l-ingassar, kienu ġew
identifikati b'dan il-mod. Ġeneralment, il-formazzjoni tar-residwi
marbuta tnaqqas il-bioaċċessibbiltà u l-biodisponabbiltà sinifikament
(12) (Modifikati minn IUPAC 1984 (13)).

Trasformazzjoni erobika: Reazzjonijiet li jseħħu fil-preżenza ta' lossiġenu molekulari (14).
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Trasformazzjoni anerobika: Reazzjonijiet li jseħħu fl-esklużjoni ta'
l-ossiġenu molekulari (14).

Ħamrija: Hija taħlita ta' kostitwenti kimiċi minerali u organiċi, dawn
ta' l-aħħar ikun fihom komposti ta' kontenut għoli tal-karbonju u nnitroġenu u ta' piżijiet molekulari għoljin, animali b'organiżmi żgħat
(l-aktar mikro-). Il-ħamrija tista tkun imqandla f'żewġ stati:

(a) mhux disturbata, kif tkun żviluppat matul iż-żmien, f'saffi karat
teristiċi tat-tipi tal-varjetà tal-ħamrija;

(b) disturbata, kif normalment tinsab f'għelieqi ħarratija jew kif isseħħ
meta l-kampjuni huma miġbura bit-tħaffir u kif użata f'dan ilmetodu ta' test (14).

Mineralizzazzjoni: Hija d-degradazzjoni kompleta ta' kompost orga
niku lejn CO2 u H2O permezz tal-kondizzjonijiet erobiċi, u CH4, CO2
u H2O permezz tal-kondizzjonijiet anerobiċi. Fil-kuntest ta' dan ilmetodu taa' test, meta kompost bit-tikketta-14C ikun użat, il-minera
lizzazzjoni tfisser dehradazzjoni estensiva li matulha atomu talkarbonu ttikkettjat ikun ossidizzat bil-rilaxx ta' l-ammont xieraq ta'
14
CO2 (14).

Nofs-ħajja: t0,5, huwa l-ħin meħtieġ għal 50 % trasformazzjoni tassustanza tat-test meta t-trasformazzjoni tista tkun deskritta bil-kinetiċi
ta' l-ewwel ordni; din hija independenti mill-konċentrazzjoni.

DT50 (Għibien Ħin 50): Huwa l-ħin li fih il-konċentrazzjoni tassustanza tat-test hija mnaqqsa bi 50 %; din hija differenti min-nofsħajja t0,5 meta t-trasformazzjoni ma tkunx issegwi il-kinetiċi ta' lewwel ordni.

DT75 (Għibien Ħin 75): Huwa l-ħin li matulu l-konċentrazzjoni tassustanza tat-test hija mnaqqsa bi 75 %.

DT90 (Għibien Ħin 90): Huwa l-ħin li matulu l-konċentrazzjoni tassustanza tat-test hija mnaqqsa bi 90 %.

1.3.

SUSTANZI TA' REFERENZA
Is-sustanzi ta' referenza għandhom ikunu wżati għall-karetterizzaz
zjoni u/jew l-identifikazzjoni tat-trasformazzjoni tal-prodotti bilmetodi spektroskopiċi u kromatografiċi.

1.4.

L-APPLIKABBILTÀ TAT-TEST
Il-metodu huwa applikabbli għas-sustanzi kimiċi kollha (mhux ittik
kettjati jew radjotikkettjati) li dwarhom metodu analitiku b'eżattezza u
sensittività suffiċjenti huma disponibbli. Dan huwa applikabbli għal
komposti kemm xejn volatili, mhux volatili, li jinħallu fl-ilma jew li
ma jinħallux fl-ilma. It-test m'għandux ikun applikat lejn kimiċi li
huma ferm volatili minn ġewwa l-ħamrija (eż., fumiganti, solventi
organiċi) u għalhekk ma jistgħux jinżammu fil-ħamrija skond ilkondizzjonijiet sperimentali ta' dan it-test.
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1.5.

INFORMAZZJONI DWARIS-SUSTANZATAT-TEST
Sustanza tat-test mhux-ittikkettjata jew ittikkettjata tista tkun użata
sabiex tkejjel ir-rata tat-trasformazzjoni. Il-materjal tikkettjat huwa
meħtieġ għall-istudju tal-passaġġ tat-trasformazzjoni u sabiex ikun
stabbilit il-bilanċ tal-massa. Tikkettjar-14C huwa rakkommandat
imma l-użu ta' iżotopi oħrajn bħal ma huma 13C, 15N, 3H, 32P, jistgħu
wkoll ikunu utili. Sa kemm huwa possibbli, it-tikketta għandha tkun
imqiegħda fil-parti(jiet) l-aktar stabbli tal-molekolu (1) (10). Il-Purità
tas-sustanza tat-test għandha tkun mill-anqas 95 %.
Qabel ma jitwettaq test dwar it-trasformazzjoni eronika u amerobika
fil-ħamrija, l-informazzjoni li ġejja dwar is-sustanza tat-test għandha
tkun disponibbli.
(a) solubilità fl-ilma (il-Metodu A.6);
(b) solubilità f'solventi organiċi;
(ċ) pressjoni tal-fwar (il-Metodu A.4) u l-liġi kostanti Henry;
(d) il-koeffiċjent tal-qsim n–oktano/ilma (il-Metodu A.8);
(e) stabbilità kimika fid-dlam (idrolisi) (il-Metodu C.7);
(f) pKa jekk il-molekolu jkun probabbli għal protonazzjoni jew
deportonazzjoni (OECD Linja ta' Gwida 112) (16).
Informazzjhoni utili oħra tista tinkludi dettalji dwar it-tossiċità tassustanza tat-test fuq il-mikro-organiżmi tal-ħamrija (il-Metodi tatTestijiet C.21 u C.22) (16).
Il-metodi analitiċi (inklużi l-metodi ta' l-estrazzjoni u tat-tindif) għallkwantifikazzjoni u l-identifikazzjoni tas-sustanza tat-test u tat-trafor
mazzjoni tal-prodotti tagħha, għandhom ikunu disponibbli.

1.6.

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Il-kampjuni tal-ħamrija huma ittrattati bis-sustanza tat-test u inkubati
fid-dlam f'garafini tat-tip biometriċi jew f'sistemi ta' nixxija kontinwa
skond il-kondizzjonijiet kontrollati tal-laboratorju (f'temepratura u lumidità tal-ħamrija kostanti). Wara intervalli ta' ħin xieraq, il-kamp
juni tal-ħamrija huma estratti u analizzati mis-sustanza oriġinali u
għall-prodotti tat-trasformazzjoni. Prodotti volatili huma wkoll,
miġbura għall-analiżi bl-użu ta' apparati xierqa ta' l-assorbazzjoni.
Bl-użu tal-materjal ittikkettjat-14C, ir-rati varji tal-mineralizzazzjoni
tas-sustanza tat-test jistgħu ikunu mkejla bin-nassa evoluta 14CO2 u
l-bilanċ tal-massa, inkluża l-formazzjoni ta' residwi marbuta malħamrija, jisgħu ikunu stabbiliti.

1.7.

KRITERJI TAL-KWALITÀ

1.7.1.

Irkupru
L-estrazzjoni u l-analiżi ta', mill-anqas, nofs il-kampjunu duplikati talħamrija, wara ż-żieda tas-sustanza tat-test, tagħti l-ewwel indikazzjoni
tar-repetabbiltà tal-metodu nalitiku u ta' l-uniformità tal-proċedura ta'
l-applikazzjoni għas-sustanza tat-test. L-irkupri fi stadji aktar tard ta'
l-esperimenti huma mogħtija bil-bilanċi rispettivi tal-massa. L-irkupri
għandhom ikunu fil-medda ta' minn 90 % sa 110 % tal-kimiċi ittik
kettjati (8) u minn 70 % sa 110 % għal kimiċi mhux ittikkettjati (3).

(1) Per eżempju, jekk is-sustanza għat-test ikun fiha ċirku wieħed. L-ittikkettjar fuq dan iċċriku huwa meħtieġ. Jekk is-sustanza għat-test ikun fiha żewġ ċrieki jew iktar, studji
separati jistgħu jkunu meħtieġa biex tiġi evalwata x-xorti ta' kull ċirku ttikkettjat u biex
tinkiseb informazzjoni adattata dwar il-formazzjoni tal-prodotti ta' trasformazzjoni.
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1.7.2.

Ir-repettabbiltà u s-sensittività tal-metodu analitiku
Ir-repetabbilità tal-metodu analitiku (eskluża l-peffiċjenza ta' l-estraz
zjoni inizjali) sabiex tkun kwantifikata s-sustanza tat-test u tat-trasfor
mazzjoni tal-prodotti tista tkun verifikata b'analiżi dupplikata ta' listess estratt tal-ħamrija, inkubat għal tul ta' żmien biżżejjed għallformazzjoni tat-trasformazzjoni tal-prodotti.
Il-limitu ta' sejbien (limit of detection (LOD)) tal-metodu analitiku
għas-sustanza tat-test u għat-trasformazzjoni tal-prodotti għandu
jkun mill-anqas 0,01 mg.kg-1 ħamrija (bħala sustanza tat-test) jew
1& tad-doża applikata, liema minnhom hija l-anqas. Il-limitu talkwantifikazzjoni (limit of quantification (LOQ)) għandu wkoll ikun
speċifikat.

1.7.3.

L-eżatezza tad-dettalji tat-trasformazzjoni
Analiżi regressiva tal-konċentrazzjonijiet tas-sustanza tat-test bħala
funzjoni tal-ħin, tagħti informazzjoni xierqa dwar l-affiddabbilità
tal-kurva tat-trasformazzjoni u tippermetti il-kolkolu tal-limiti affi
dabbli ta' nofs-ħajjiet (fil-każ ta' psewdo kinetiċi ta' l-ewwel ordni)
jew il-valuri DT50 u, jekk xieraq, il-valuri DT75 u DT90.

1.8.

ID-DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST

1.8.1.

Apparat u reaġenti kimiċi
Is-sistemi ta' l-inkubazzjoni jikkonsistu minn sistemi statiċi magħluqa
jew sistemi xierqa ta' nixxija kontinwa (7)(17). Eżempji ta' l-apparat
xieraq ta' nixxija kontinwa fil-ħamrija u l-garafina tat-tip-biometriku
huma murija fil-Fihuri 1 u 2, rispettivament. Iż-żewġ tipi tas-sistemi
ta' l-inkubazzjoni għandhom vantaġġi u limitazzjonijiet (7)(17).
Apparat normali tal-laboratorju huwa meħtieġ, u speċjalment dan li
ġej:
— Strumenti analitiċi bħal ma huma l-apparat GLC, HPLC, TLC,
inklużi s-sistemi xierqa ta' sejbien għall-analiżi ta' sustanzi
radjo-tikketta jew mhux-tikketta jew metodu tat-trattib ta' l-iżotopi
inversi;
— Strumenti għall-iskopijiet ta' l-identifikazzjoni (eż. MS, GC-MS,
HPLC-MS, NMR, eċċ.);
— Strument ta' l-għadd tal-likwidu xintillanti;
— Ossidizzatur għall-kombustjoni tal-materjal radjo-attiv;
— Ċentrifuga;
— Apparat ta' l-estrazzjoni (per eżempju, tubi taċ-ċentrifuga għal
estrazzjoni fil-kiesaħ u apparat Soxhlet għal estrazzjoni kontinwa
taħt ir-refluss);
— Strumentazzjoni għall-konċentrazzjoni tat-taħlitiet u l-estratti (eż.
evaporator rotanti);
— Banju ta' l-ilma;
— Apparat mekkaniku tat-taħlit (eż. maagna li tagħġen, ħallati
rotanti).
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Ir-reaġenti kimiċi użati jinklusu, per eżempju:
— NaOH, grad analitiku, 2 mol. dm-3, jew bażi oġra xierqa (eż.
KOH, ethanolamine);
— H2SO4, grad analitiku, 0,05 mol. dm-3;
— Ethylene glycol, grad analitiku;
— aterjali solidi ta' l-assorbazzjoni bħal ma huma l-ġir tas-soder u lbuqi tal-polyurethane;
— Solventi organiċi, grad analitiku, bħal ma hu l-aċetun, il-metanol,
eċċ.;
— Likwidu tax-xintillazzjoni.
1.8.2.

L-applikazzjoni tas-sustanza tat-test
Għal żieda ma, u d-distribuzzjoni fil-ħamrija, is-sustanza tat-test tista
tkun imdewwba fl-ilma (deonizzat jew distillat) jew, meta meħtieġ,
f'ammonti minimi ta' aċetun jew solventi organiċi oħrajn (6) li fihom
is-sustanza tat-test tkun tinħall u stabbli b'mod suffiċjenti. B'dana
kollu, l-ammont ta' solvent magħżul m'għandux ikollu influwenza
sinifikanti fuq l-attività mikrobjali tal-ħamrija (ara s-sezzjonijiet 1.5
u 1.9.2-1.9.3) L-użu ta' solventi li jfixklu l-attività mikrobjali, bħal ma
huma l-kloroform, id-diklorometanju u solventi ħaloġenizzati oħrajn,
għandu jkun evitat.
Is-sustanza tat-test tista wkoll tkun miżjuda bħala solidu, eż. mħallta
mar-ramel kwatrz (6) jek f'test żgħir ta' sub-kampjun tal-ħamrija li
tkun ġiet imnixxfa fl-arja u sterilizzata. Jekk is-sustanza tat-test hija
miżjuda bl-użu ta' solvent, is-solvent għandu jkun imġolli li jevapora
qabel ma s-sub-kampjun hekk miżjud ikun imħallat mal-kampjun
oriġinali mhux-sterili tal-ħamrija.
Għal kimiċi ġenerali, li r-rotta maġġura tad-dħul tagħhom fil-ħamrija
hija matul l-applikazzjoni tal-ħama' tad-drenaġġ/mill-ħmieġ ta' l-anni
mali, is-sustanza tat-test għandha l-ewwel tkun miżjuda mal-ħama' li
imbagħad tkun miżjuda mal-kampjun tal-ħamrija. (ara s-sezzjonijiet
1.9.2 u 1.9.3)
L-użu ta' prodotti formulati mhux, bħala rutina, rakkommandat.
B'dana kollu, eż. għal sustanzi tat-test li ma tantx jinħallu, l-użu ta'
materjal; formulat jista jkun alternattiva xierqa.

1.8.3.

Il-ħamrija

1.8.3.1.

L-għażla tal-ħamrija
Għad-determinazzjoni tal-passaġġ tat-trasformazzjoni, ħamrija rapre
żentattiva tista tkun użata' ħamrija grassa mrammla jew ħamrija
grassa bil-ħama' jew ħamrija grassa jew ramel grass (skond il-klassi
fikazzjoni FAO u USDA 18) bi pH ta' 5,5-8,0, kontenut karboniku
organiku ta' 0,5-2,5 % u biomassa mikrobjali ta' mill-anqas 1 % talkarbonju organiku totali hija rakkommandata (10).
Għall-istudji tar-rata tat-trasformazzjoni mill-anqas tlett żidiet talħamrija għandhom ikunu wżati li jirrapreżentaw medda ta' ħamrija
relevanti. Il-ħamrija għandha tvarja fil-kontenut karboniku organiku,
pH, kontenut tat-tafal u l-biomassa mikrobjali (10).
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Il-ħamrija kollha għandha tkun karatterizzata, mill-anqas, għal tiswir (
% ramel, % ħama', % tafal) (skond il-klassifikazzjoni FAO u ESDA
(18)), pH, kapaċità ta' skambju tal-jonji, karbonju organiku, densità talmassa, karatteristiċi taż-żamma ta' l-ilma [2] (1) u l-bijomassa mikrob
jali (biss għal studju erobiċi). Informazzjoni addizzjonali dwar il-prop
jetajiet tal-ħamrija jistgħu ikunu utili fl-interpretazzjoni tar-riżultati.
Għad-determinazzjoni tal-karatteristiċi tal-ħamrija, il-metodi rakkom
mandati fir-referenzi (19) (20) (21) (22) (23) jistgħu ikunu wżati. Ilbijomassa mikrobjali għandha tkun determinata bl-użu tar-respirazzjoni
indotta-fis-sub-strata (substrate-induced respiration (SIR)) il-metodu
(25) (26) jew metodi alternattivi (20).

1.8.3.2.

Ġbir, tqandil, u l-ħażna tal-ħamrija
L-informazzjoni dettaljata dwar l-istorja tas-sit fl-għalqa minn fejn ilħamrija tat-test hija miġburha għandha tkun disponibbli. Id-dettalji
jinkludu l-lokalità eżatta, il-kisi veġitali, id-dati tat-trattament bilprodotti tal-protezzjoni tal-pjanti, it-trattamenti b'fertilizzanti organiċi
u mhux-organiċi, żidiet ta' materjali bioloġiċi jew kontaminazzjonijiet
aċċidentali. Jekk il-ħamrija tkun ġiet ittrattata bis-sustanza tat-test jew
bl-analogi strutturali tagħha matul l-erba' snin preċedenti, dawn
m'għandhomx ikunu użati għall-istudji tat-transformazzjoni (10) (15).

Il-ħamrija għandha tkun miġbura friska mill-għalqa (mill-orizzont A
jew mis-saff tal-wiċċ f'20 cm) b'kontenut ta' l-ilma fil-ħamrija li jiffa
ċilita l-għarbiel. Għal ħamrija oħra apparti milli dik mistgħadra, ilkampjunar għandu jkun evitat matul, jew immedjetament wara, peri
jodi twal (> 30 jum) ta' nixfa, ġlata jew mifqugħa bl-ilma (14). Ilkampjuni għandhom ikunu trasportati b'manjera li tnaqqas it-tibdiliet
fil-kontenut ta' l-ilma fil-ħamrija u għandhom jinżammi fid-dlam b'aċ
ċess liberu ta' arja, kemm jista jkun possibbli. Borża tal-plastik, kemm
xejn marbuta, hija ġeneralment adekwata għal dan l-iskop.

Il-ħamrija għandha tkun proċessata malajr kemm jista jkun possibbli
wara l-kampjunar. Veġitazzjoni, fawna kbira tal-ħamrija u ġebel
għandhom ikunu mneħħija qabel ma l-ħamrija tkun mogħddija
minn għarbiel ta' 2 mm li jneħħli ġebel żgħar, fawna u l-frak talpjanti. Tnixxif estensiv u t-tisħiq tal-ħamrija, qabel l-għarbiel,
għandhom ikunu evitati (15).

Meta il-kampjunar fil-għalqa jkun diffiċli fix-xitwa (il-ħamrija iffriżta
jew koperta f'saffi ta' borra), din għandha tinġabar mil-ħamrija tal-lott
maħżuna f'serra b'koperta ta' pjanti (eż. ħaxix jew taħlita ta' ħaxix u
silla) L-istudji bil-ħamrija miġbura friska mill-għalqa huma ferm
prefereuti, imma jekk il-ħamrija miġbura u ipproċessata ikunu tiġi
maħżuna qabel il-bidu ta' l-istudju, il-kondizzjonijiet tal-ħażna
għandhom ikunu adekwati u biss għal-limitu ta' żmien (4 ± 2 oC
għal massimu ta' tlett xhur) sabiex jinżamm l-attività mikrobjali (2)
1. Struzzjonijiet dettaljati dwar il-ġbir, it-tqandil u l-ħażna tal-ħamrija,
li għandha tkun użata fl-esperimenti tal-biotrasformazzjoni, jistgħu
jinstabu fi (8) (10) (15) (26) (27).
(1) Il-karatteristika tar-ritenzjoni ta' l-ilma fil-ħamrija tista' titkejjel bħala field capacity, bħala
kapaċità taż-żamma ta' l-ilma jew bħala water suction tension (pF). Għall-ispjegazzjoni
ara Anness 1. Għandu jiġi r-rappurtat fir-rapport ta-test jekk il-karatteristiċi tar-ritenzjoni
ta' l-ilma u d-densità goffa tal-ħamrija ġew determinati fil-kampjuni ta' l-għelieqi not
disturbed jew f'kampjuni disturbed (proċessati).
(2) Recent research results indicate that soils from temperate zones can also be stored at –20 oC
for more than three months (28)(29) without significant losses of microbial activity.
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Qabel ma l-ħamrija ipproċċessata tkun użata f'dan it-test, din għandha
tkun l-ewwel inkubata sabiex tippermetti l-ġerminazzjoni u t-tneħħija
taż-żrieragħ, u sabiex ikun stabbilit mill-ġdid l-ekwilibriju tal-meta
boliżmu mikrobjali bħala segwiment tal-kambju mill-kampjunar jew
mill-kondizzjonijiet tal-ħażna lejn il-kondizzjonijiet ta' l-inkubazzjoni.
Perijodu ta' qabel l-inkubazzjoni ta' bejn 2 u 28 jum, li jqarreb ittemperatura u l-kondizzjonijiet ta' l-umidità tat-test attwali huma
ġeneralment adekwati (15).Iż-żmien tal-ħażna u ta' qabel l-inkubaz
zjoni, flimkien, m'għandhomx jeċċedu t-tlett xhur.
1.9.

L-IMĠIEBA TAT-TEST

1.9.1.

Kondizzjonijiet tat-test

1.9.1.1.

Temperatura tat-test
Matul il-perijodu kollu tat-test, il-ħamrija għandha tkun inkubata fiddlam f'temperatura kostanti li tirrapreżenta l-kondizzjonijiet klimatiċi
ta' fejn l-użu jew ir-rilaxx ikun sejjer iseħħ. Temperatura ta' 20 ± 2 oC
hija rakkommandata għas-sustanzi kollha tat-test li jistgħu jilħqu ttemperatura klimatika tal-ħamrija. It-temperatura għandha tkun sorvel
jata.
Dwar il-kimiċi applikati jew rilaxxati fi klimi kesħin (eż. pajjiżi tattramunta, matul il-perijodi tal-ħarifa/xitwa), kampjuni addizzjonali talħamrija għandhom ikunu inkubati imma f'temperatura aktar baxxa
(eż. 10 ± 2 oC).

1.9.1.2.

Il-kontenut ta' l-umidità
Għat-testijiet tat-trasformazzjoni permezz tal-kondizzjonijiet erobiċi,
il-kontenut ta' l-umidità tal-ħamrija (1) 2għandu jkun aġġustat lejn u
miżmum fi pF bejn 2,0 u 2,5 (3). Il- kontenut ta' l-umidità fil-ħamrija
huwa espress bħala massa ta' l-ilma għal kull massa ta' ħamrija xotta
u għandu jkun ikkontrollat regolarment (eż. f'intevalli ta' ġimgħatejn)
bl-użin fil-garafini ta' l-inkubazzjoni u t-talf ta' l-ilma kumpensdat biżżieda ta' l-ilma (preferibbilment ilma tal-vit sterilizzat mill-filtru).
Attenzjoni għandha tingħata sabiex ikunu prevenuti jew minimizzati
t-telf tas-sustanza tat-test u/jew il-prodotti tat-trasformazzjoni bil-vola
tilizzazzjoni u/jew il-fotodegradazzjoni (jekk ikun hemm) matul iżżieda ta' l-umidità.
Għat-testijiet tat-trasformazzjoni fil-kondizzjonijiet anerobiċi u mist
għadra, il-ħamrija tkun saturata bl-ilma mfawwar.

1.9.1.3.

Kondizzjonijiet ta' l-inkubazzjoni erobika
Fis-sistimi tan-nixxija kontinwa, il-kondizzjonijiet erobiċi ikunu
miżmuma bit-tlaħliħ intermittenti jew bil-ventilazzjoni kontinwa b'arja
umidifikata. Fil-garafini biometriċi, skambju ta' l-arja jkun miżmum
b'diffużjoni.

1.9.1.4.

Kondizzjonijiet erobiċi sterili
Sabiex tkun akkwistat l-informazzjoni dwar ir-releavanza tat-trasfor
mazzjon abjotika tas-sustanza tat-test, kampjunu tal-ħamrija jistgħu
ikunu sterilizzati (għall-metodi ta' l-isterilizzazzjoni ara r-referenzi
16 u 29), ittrattati bis-sustanza sterili tat-test (eż. żieda ta' taħlita
matul filtru sterili) u mogħtija l-arja bl-użu ta' arja sterili umidifikata
kif deskritt fis-sezzjoni 1.9.1.3, Għal ħamrija mistgħadra, ħamrija u
ilma għandhom ikunu sterilizzati u l-inkubazzjoni għandha tkun
imwettqa kif deskritt fis-sezzjoni 1.9.1.6.

(1) Il-ħamrija la għandha tkun imxarrba wisq u lanqas niexfa wisq sabiex tinżamm l-aeration
adegwata u n-nutrizzjoni tal-ħamrija microflora. Kontenuti ta' umdità rakkomandati
għall-medda tat-tkabbir mikrobbjali ottimali minn 40-60 % il-kapaċità taż-żamma ta' lilma (WHC) u minn 0,1-0,33 bar (6). Il-medda ta' l-aħħar hija ekwivalenti għall-medda
pF-ta' 2,0 – 2,5. Il-kontenuti ta' umdità tipiċi ta' tipi varji ta' ħamrija huma mogħtija
f'Anness 2.
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1.9.1.5.

Kondizzjonijiet ta' l-inkubazzjoni anerobika
Sabiex ikunu stabbiliti l-kondizzjonijiet amerobiċi, il-ħamrija ittrattata
mis-sustanza tat-test u unkubata fil-kondizzjonijiet erobiċi għal 30
jum jew għal “nofs-ħajja” waħda jew DT50 (liema minnhom ikun liqsar) hija mbagħad mistgħadra fl-ilma (saff ta' 1-3 cm ilma) u ssistema ta' l-inkubazzjoni mlaħilħa b'gass inert (eż. nitroġenu jew
argonu) (1) 3. Is-sistema tat-test għandha tippermetti l-kejl bħal ma
huma pH, konċentrazzjoni ta' l-ossiġenu u l-potenzal redox u tinkludi
l-apparati tan-nassa għal prodotti volatili. Sistema tat-tip biometrika
għandha tkun magħluqha sabiex tevita id-dħul ta' l-arja bid-diffużjoni.

1.9.1.6.

Kondizzjonijiet ta' l-ikubazzjoni fil-mistgħadar
Sabiex tkun studjata t-trasformazzjoni tal-ħamrija fl-għelieqi mist
għadra tar-ross, il-ħamrija tkun mifquha fl-ilma b'saff ta' madwar 15 cm u s-sustanza tat-test tkun applikata mal-fażi ta' l-ilma (9).
Ħamrija b'fond ta' mill-anqas 5 cm hija rakkomandabbli. Is-sistema
hija ventilata bl-arja permezz tal-kondizzjonijiet erobiċi, il-pH, ilkonċentrazzjoni ta' l-ossiġenu u l-potenzal tar-redox fis-saff akweju
għandhom ikunu sorveljati u irraportati. Perijodu ta' pre-inkubazzjoni
ta' mil anqas ġimghatejn huwa meħtieġ qabel ma jibdew l-istudji tattrasformazzjoni (ara s-sezzjoni 1.8.3.2).

1.9.1.7.

It-tul tat-test
Ir-rata u l-passaġġ ta' l-istudji għandhom normalment ma jeċċedux
120 jum (2) 4(3) (6) (8), minħabba li wara dan, tnaqqis fl-attività
mikrobjali tal-ħamrija mal-mogħdija taż-żmien tkun mistennija f'sis
tema artifiċjali tal-laboratorju li tkun iżolata mit-tiġdid naturali. Meta
meħtieġ għall-karatterizzazzjoni tat-tnaqqis fis-sustanza tat-test u filformazzjoni u t-tnaqqis tal-prodotti tat-trasformazzjoni maġġuri, listudji jistgħu ikomplu għal perijodi itwal (eż. 6 jew 12 il-xahar)
(8). Perijodi itwal ta' inkubazzjoni għandhom ikunu ġustifikati firrapport tat-test u akkumpanjati bil-kejl tal-biomassa matul u fittmiem ta' dawn il-perijodi.

1.9.2.

It-twettieq tat-test
Madwar 50 sa 200 g ħamrija (piż xott bażiku) ikun imqiegħed f'kull
garafina ta' l-inkubazzjoni (ara l-Figuri 1 u 2 fl-AŻnness 3) u lħamrija ittrattata bis-sustanza tat-test b'wieħed mill-metodi deskritti
fis-sezzjoni 1.8.2. Meta s-solventi organiċi huma wżati għall-appli
kazzjoni tas-sustanza tat-test, dawn għandhom ikunu mneħħija millħamrija bl-evaporazzjoni. Il-ħamrija tkun kompletament imħallta bi
spatula u/jew biċ-ċekċik tal-garafina. Jekk l-istudju jkun imwettaq
fil-kondizzjonijiet ta' għalqa mistgħadra, il-ħamrija u l-ilma għandhom
ikunu mħallta sewwa wara l-applikazzjoni tas-sustanza tat-test. Siltiet
żgħar (eż. 1 g) tal-ħamrija ittrattata għandhom ikunu analizzati għassustanza tat-test sabiex tkun verifikata distribuzzjoni uniformi. Għal
metodu alternattiv, ara hawn taħt.

(1) Il-kundizzjonijiet ajrobiċi huma dominanti fil-ħamrija tal-wiċċ kif ukoll fis-sub-surface
tal-ħamrija kif jidher fil-proġett ta' riċerka sponsorjat mill-UE. [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, Sweden]. Il-kundizzjonijiet
ajrobiċi jistgħu jseħħu biss okkażjonalment meta il-ħamrija tinfaqa' bl-ilma wara xita
qawwija jew meta jkun hemm kundizzjonijiet ta' ross li għadu fil-ħliefa fl-għelieqi tarross.
2
( ) L-istudji ajrobiċi jistgħu jintemmu ħafna qabel 120 jum sakemm l-ultimate transforma
tion pathway u l-ultimate mineralisation jintlaħqu tajjeb sa dak iż-żmien. It-terminazzjoni
tat-test hija possibbli wara 120 jum, jew meta mill-inqas 90 % tas-sustanza għat-test jiġi
trasformat, iżda biss jekk mill-inqas 5 % CO2 jiġi ffurmat.
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It-trattament għandu jkun jikorrespondi għall-għola rata ta' l-appli
kazzjoni tal-prodott għall-protezzjoni ta' l-uċuħ kif rakkommandat
fl-istruzzjonijiet ta' l-użu u l-inkorporazzjoni uniformi sa fond xieraq
fil-għalqa (eż. is-saff ta' fuq,10 cm (1) 5 tal-ħamrija). Per eżempju,
għall-kimiċi tat-tħaddir jew tal-ħamrija applikati mingħajr inkorporaz
zjoni, il-fond xieraq għall-kalkolazzjoni ta' kemm kimika għandha
tkun miżjuda ma kull garafina huwa 2,5 cm. Għal ħamrija inkorporata
bil-kimiċi, il-fond xieraq huwa l-fond ta' l-inkorporazzjoni speċifikat
fl-istruzzjonijiet ta' l-użu. Għal kimiċi ġenerali, ir-rata ta' l-applikazz
joni għandha tkun ikkalkolata fuq il-bażi tar-rotta l-aktar relevanti taddħul; per eżempju, meta r-rotta ewlenija tal-dħul fil-ħamrija hija milħama' tad-drenaġġ, il-kimika għandha tkun dożata fil-ħama' f'konċen
trazzjoni li tirrefletti l-konċentrazzjoni mistennija tal-ħama' u lammont ta' ħama' miżjud mal-ħamrija għandu jirrefletti t-tgħabija
normali tal-ħama' mal-ħamrija agrikola. Jekk din il-konċentreazzjoni
ma tkunx għola biżżejjed sabiex tidentifika l-prodotti maġġuri tattrasformazzjoni, inkubazzjoni separata tal-kampjunu tal-ħamrija li
jkun fiha rati għoljinm jista jkun ta' għajnuna, imma rati eċċessivi
li jinfluwenzaw il-funzjonijiet mikrobjali għandhom ikunu evitati (ara
s-sezzjonijiet 1.5 u 1.8.2).

B'mod alternattiv, lott kbit (i.e. 1 sa 2 kg) ta' ġamrija jista jkun
ittrattat bis-sustanza tat-test, imħalta bil-galbu f'magna xierqa tat-taħlit
u imbagħad trasferita f'porzjonijiet żgħat ta' 50 sa 200 g fil-garafini ta'
l-inkubazzjoni (per eżempju bl-użu tal-qsim tal-kampjun). Siltiet
żgħar (eż. 1 g) tal-ħamrija ittrattata għandhom ikunu analizzati
għas-sustanza tat-test sabiex tkun verifikata distribuzzjoni uniformi.
Tali proċedura hija preferibbli la darba tippermetti għal aktar distri
buzzjoni uniformi tas-sustanza tat-test fil-ħamrija.

Ukoll, kampjuni mhux trattati huma inkubati permezz ta' l-istess
kondizzjonijiet (erobiċi) bħall-kampjuni trattati bis-sustanza tat-test.
Dawn il-kampjuni huma wżati għall-kejl tal-biomassa matul u fittmiem ta' l-istudji.

Meta s-sustanza tat-test hija applikata mal-ħamrija mdewwba flsolvent(i) organiċi, kampjuni tal-ħamrija ittrattat bl-istess ammont ta'
solvent(i) huma inkubati bl-istess kondizzjonijiet (erobiċi) bħallkampjuni ittrattati bis-sustanza tat-test. Dawn il-kampjuni huma
wżati għall-kejl tal-biomassa, inizjalment, matul u fit-tmiem ta' listudji sabiex jivverifikaw l-effetti tas-solvent(i) fuq il-biomassa
mikrobjali.

Il-garafini li jkun fihom ħamrija ittratta huma jew imwaħħla massistema tan-nixxija kontinwa deskritta fil-Figura 1 jew magħluqa
mal-kolobba ta' l-assorbozzjoni murija fil-Figura 2 (ara l-Anness 3).
(1) Il-kalkolu tal-konċentrazzjoni inizjali fuq area basis bl-użu ta' l-ekwazzjoni li ġejja:
Csoil ½mg=kgsoil â ¼

A½kg=haâ · 106 ½mg=kgâ
l½mâ · 104 ½m2 =haâ · d½kgsoil =m3 â

Csoil

= Il-konċentrazzjoni inizjali fil-ħamrija [mg.kg-1]

A

= Ir-rata ta’ applikazzjoni [kg.ha-1]; 1 = il-ħxuna tas-saff ta’ ħamrija ta’ l-għalqa
[m]; d = dry bulk density tal-ħamrija [kg.m- 3].

Bħala regola, rata ta’ applikazzjoni ta’ 1 kg.ha-1 tirriżulta f’konċentrazzjoni ta’ ħamrija ta’
bejn wieħed u ieħor 1 mg.kg-1 f’saff ta’ 10 cm (jekk tassumi bulk density ta’ 1 g . cm-3).
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1.9.3.

Kampjunar u kejl
Garafini doppji ta' l-inkubazzjoni huma mneħħija fl-intervalli xierqa
tal-ħin u l-kampjuni tal-ħamrija estratti bis-solventi xierqa ta' polarità
differenti u analizzati għas-sustanza tatA = Ir-rata ta' applikazzjoni
[kg.ha-1]; 1 = il-ħxuna tas-saff ta' ħamrija ta' l-għalqa [m]; d = dry
bulk density tal-ħamrija [kg.m-3]. Bħala regola, rata ta' applikazzjoni
ta' 1 kg.ha-1 tirriżulta f'konċentrazzjoni ta' ħamrija ta' bejn wieħed u
ieħor 1 mg.kg-1 f'saff ta' 10 cm (jekk tassumi bulk density ta' 1 g .
cm-3). test u/jew il-prodotti tat-trasformazzjoni. Studju iddisinjat
sewwa jinkludi garafini suffiċjenti hekk li żewġ garafini jkunu sagri
fikati f'kull darba tal-kampjunar. Ukoll, it-taħlitiet ta' l-assorbazzjoni
jew il-materjali solidi ta' l-assorbazzjoni ikunu mneħħija f'intervalli
varji tal-ħin (intervalli ta' sebat ijiet matul l-ewwel xhar u intervalli
ta' 17 il-jum wara xhar) matul u fit-tmiem ta' l-inkubazzjoni ta' kull
kampjun tal-ħamrija, u analizzati għall-prodotti volatili. Apparti milkampjun tal-ħamrija miġbur direttament wara l-applikazzjoni (jum 9
tal-kampjunar) mill-anqas 5 punti addizzjonali tal-kampjunar
għandhom ikunu nklużi. L-intervalli taż-żmien għandhom ikunu
magħżula b'tali mod li l-għamla tat-tnaqqis tas-sustanza tat-test u lgħamla tal-formazzjoni u t-tnaqqis tal-prodotti tat-trasformazzjoni
jistgħu ikunu stabbiliti (eż. 0, 1, 3, 7 tijiem; 2, 3 ġimghat; 1, 3, 3
xhur, eċċ.).
Meta jsir użu mis-sustanza tat-test tikkettjata-14C, radjoattività mhuxestrattibbli tkun kwantifikata bil-kombustjoni u l-bilanċ tal-massa tkun
ikkalkolata għal kull intervall tal-kampjunar.
Fil-każ ta' l-inkubazzjoni anerobika u mistgħadra, il-fażijiet talħamrija u ta' l-ilma huma analizzati flimkien għas-sustanza tat-test u
tal-prodotti tat-trasformazzjoni jew separatament bil-filtrazzjoni jew
biċ-ċentrifugazzjoni qabel l-estrazzjoni u l-analiżi.

1.9.4.

Testijiet Opzjonali
L-istudju erobiċi, mhux-sterili, f'temperaturi addizzjonali u umidità
tal-ħamrija, jistgħu ikunu utili għall-kalkolu ta' l-influwenza tattemperatura u l-umidità tal-ħamrija fuq ir-rati tat-trasformazzjoni
tas-sustanza tat-test u/jew il-prodotti tat-trasformazzjoni tagħha filħamrija.
Aktar karatterizzazzjoni tar-radjoattività mhux-estrattibbli tista tkun
ipprovata bl-użu ta', per eżempju, estrazzjoni superfiċjali likwida.

2.

DATA

2.1.

TRATTAMENT TAR-RIŻULTATI
L-ammonti tas-sustanza tat-test, tal-prodotti tat-trasformazzjoni, issustanżi volatili (fi % biss) u huma mhux-estrattibbli għandhom
ikunu murija bħala % tal-konċentrazzjoni inizjalment applikata u,
meta xieraq, bħala mg.kg-1 ħamrija (ibbażata fuq il-piż tal-ħamrija
xorra) għal kull interval tal-kampjunar. Bilanċ tal-massa għandu
jkun muri f'persentaġġ tal-konċentrazzjoni inizjalmeent applikata
għal kull intervall tal-kampjunar. Preżentazzjoni grafika tal-konċen
trazzjonijiet tas-susstanza tat-test kontra ż-żmien tkun tippermetti
kalkolu tan-nofs-ħajja tat-trasformazzjoni tagħha jew DT50. Prodotti
ta' trasformazzjoni maġġuri għandhom ikunu identifikati u l-konċen
trazzjonijiet tagħhom għandhom ukoll ikunu pinġuti kontra ż-żmien
sabiex juru r-rati tal-formazzjoni t-tnaqqis tagħhom. Prodott ta' tras
formazzjoni maġġuri huwa kwalunkwe prodott li jirrapreżenta = 10 %
tad-doża applikataa fi kwalunkwe waqt matul l-istudju.
Il-prodotti volatili kin ingastati jagħtu xi indikazzjoni tal-potenzal
volatili ta' sustanza tat-test u tal-prodotti tat-trasformazzjoni tagħha
mill-ħamrija.
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Determinazzjonijiet aktar eżatti ta' nofs-ħajja jew tal-valuri DT50 u,
jekk xieraq, il-valuri DT75 u DT90 għandhom ikunu akkwistati blapplikazzjoni xierqa tal-kalkoli bil-mudell kinetiku. Il-valuri ta' nofsħajja u DT50 għandhom ikunu irrappurtati flimkien mad-deskrizzjoni
tal-mudell użat, l-ordni tal-kinetiċi u l-koeffiċjent tad-determinazzjoni
(r2). Kinetiċi ta' l-ewwel ordni huwa preferutu, sakemm r2 < 0,7. Jekk
xieraq, il-kalkoli għandhom ukoll ikunu applikati għall-prodotti
maġġuri tat-trasformazzjoni. Eżempji ta' mudelli xierqa huma deskritti
fir-referenzi 31 sa 35.
Fil-każ ta' studji ta' rati mwettqa f diversi temperaturi, ir-rati tat-tras
formazzjoni għandhom ikunu deskritti bħala funzjoni tat-temperatura
fi ħdan il-medda tat-temperatura sperimentali bl-użu tar-relazzjoni
Arrhenius, bil-formula:
B
k ¼ A · eÄB=T or lnk ¼ 1nA Ä ,
T
Meta 1n A u B huma kostanti regrassivi mill-inteċessjoni u żżurżieqa, rispettivament, tal-linja ta' l-aħjar posizzjoni ġenerata minn
regressjoni lineari 1n k kontra 1/T, k hija r-rata kostanti fit-tempera
tura t u T hija t-temperatura fi Kelvin. Attenzjoni għandha tingħata
għall-medda limitata tat-temperatura li fiha ir-relazzjoni Arrehenius
tkun valida fil-każ tat-trasformazzjoni li tkun irregolata bl-azzjoni
mikrobjali.
2.2.

EVALWAZZJONI U INTERPRETAZZJONI TAR-RIŻULTATI
Għalkemm l-istudji huma mwettqa f'sistema artifiċjali tal-laboratorju,
ir-riżultati jkunu jippermettu kalkolu tar-rata tat-traformazzjoni tassustanza tat-test u wkoll tar-rata tal-formazzjoni u tat-tnaqqis talprodotti tat-trasformazzjoni skond il-kondizzjonijiet fl-għalqa
(36)(37).
Studju tal-passaġġ tat-trasformazzjonni tas-sustanza tat-test jipprovdi
informazzjoni dwar il-mezz li bih is-sustanza aapplikata hija struttu
rament mibdula fil-ħamrija bir-razzjoni kimika u mikrobjali.

3.

RAPPORTAĠĠ
RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi:
Is-sustanza tat-test:
— l-isem komuni, l-isem kimiku, in-numru CAS, il-formula struttu
rali (bl-indikazzjoni tal-posizzjoni tat-tikketti meta materjal radjotikkettjat ikun użat) u l-propjetajiet fiżiċi-kemikali relevanti (ara ssezzjoni 1.5);
— il-purità (l-impuritajiet) tas-sustanza tat-test;
— il-purità tar-radjokimika tal-kimika tikkettjata u l-attività speċifika
(meta xieraq);
Sustanzi ta' referenza:
— l-isem kimiku u l-istruttura tas-sustanzi ta' referenza kif użati
għall- karatterizzazzjoni u/jew l-identifikazzjoni tal-prodott tattrasformazzjoni;
Ħamrija tat-test:
— dettalji tas-sit tal-ġbir;
— id-data u l-proċedura tal-kampjunar tal-ħamrija;
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— il-proprjetajiet tal-ħamrija, bħalma huma l-pH, il-kontenut
karbonju organiku, it- texture ( % ramel, % ħama, % tafal), cation
exchange capacity, bulk density, il- karatteristika tar-ritenzjoni ta'
l-ilma, u l-bijomass mikrobjali;
— it-tul tal-ħażna tal-ħamrija u l-kondizzjonijiet tal-ħażna (jekk
maħżuna);
Kondizzjonijiet tat-test:
— id-dati tat-twettieq ta' l-istudji;
— l-ammont tas-sustanza tat-test applikata
— is-solventi użati u l-metodu ta' l-applikazzjoni tas-sustanza tat-test;
— il-piż tal-ħamrija inizjalment ittrattata u kampjunata matul kull
interval għall-analiżi;
— deskrizzjoni tas-sistema użata għall-inkubazzjoni;
— rati tan-nixxijiet ta' l-arja (għal sistemi biss ta' nixxija kontinwa);
— it-temperatura ta' l-apparat sperimentali;
— il-kontenut ta' l-umidità tal-ħamrija matul l-inkubazzjoni;
— il-biomassa mikrobjali inizjali, matul u fit-tmiem ta' l-istudji
erobiċi;
— pH, il-konċentazzjoni ta' l-ossiġenu u l-potenzal inizjali redox,
matul u fit-tmiem ta' l-istudji erobiċi u tal-mistgħadar;
— metodu/i tal-estrazzjoni;
— metodi għall-kwantifikazzjoni u l-identifikazzjoni tas-sustanza tattest u tal-prodotti maġġuri tat-trasformazzjoni, fil-ħamrija u lmaterjali ta' l- assorbazzjoni;
— in-numru ta' replikati u n-numru ta' kontrolli.
Riżultati:
— riżultat tad-determinazzjoni ta' l-attività mikrobjali;
— ir-repettabbilità u s-sensittività tal-metodi analitiċi wżati;
— ir-rati ta' l-irkupru ( % valuri għal studju validu huma mogħtija
fis-sezzjoni 1.7.1);
— ir-riżultati tat-tabelli espresssi fi % tad-doża inizjali applikata u
bħala mg.kg-1 ħamrija (fuq il-bażi ta' piż xott);
— il-bilanċ tal-massa, matul u qrib it-tmiem ta' l-istudji;
— il-karatterizzazzjoni ta' radjoattivita (marbuta) mhux strattibbli jew
tar-residwi fil-ħamrija;
— kwantifikazzjoni tal-CO2 rilaxxat u ta' komposti volatili oħrajn;
— grafika tal-konċentrazzjonijiet tal-ħamrija versus is-sustanza tattest u, meta xieraq, il-prodotti maġġuri tat-trasformazzjoni;
— in-nofs-ħajja jew DT50, DT75 u DT90 tas-sustanza tat-test u, meta
xieraq, dwar il-prodotti maġġuri tat-trasformazzjoni li huma
inklużi fil-limiti ta' l-affidibilità;
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— kalkolu tar-rata tad-degradazzjoni abjotika permezz ta' kondizzjo
nijiet sterili;
— kalkolu tal-kinetiċi tat-trasformazzjoni għas-sustanza tat-test u,
meta xieraq, il-prodotti maġġuri tat-trasformazzjoni;
— il-passaġġi proponuti tat-trasformazzjoni, meta xieraq;
— diskussjoni u interpretazzjoni tar-riżultati;
— dettalji ġenerali (i.e. kromatogrammi tal-kampjun, kampjun tar-rati
tal-kalkoli tat-trasformazzjoni u l-mezzi użati għall-identifikaz
zjoni tal-prodotti tat-traformazzjoni).
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ANNESS I
TENSJONI TA' L-ILMA, KAPAĊITÀ TA' L-GĦALQA (FC) U L-KAPAĊITÀ TAŻŻAMMA TA' L-ILMA (WHC) (1)
L-għoli tal-kolonna ta' l- ilma
[cm]

pF (a)

bar (b)

Rimarki

107

7

104

Ħamrija xotta

1,6 · 104

Il-punt tal-mitbiela

4,2

16

4

4

10

103

3

1

6· 102

2,8

0,6

3,3 · 102

2,5

102

2

10

60

1,8

9
0,33 (c) >
>
>
>
>
>
>
=
0,1

33

1,5

0,033

10

1

0,01

1

0

0,001

(a)
(b)
(c)
(d)

0,06

>
>
>
>
>
>
>
;

Il-medda tal
kapaċità ta' l-għalqa (d)

WHC (approsimazzjoni)
Ħamrija
ilma

mistgħadra

bl-

pF = log ta' cm kolonna ta' l-ilma.
1 bar = 105 Pa.
Jikkorrispondi għal kontenut ta' ilma ta' bejn wieħed u ieħor 10 % f'ramel, 35 % f' loam u 45 % f'tafal.
Il-kapaċità ta' l-għalqa mhix kostanti iżda tvarja bit-tip ta' ħamrija bejn pF 1,5 u 2,5.

It-tenzjoni ta' l-ilma hija mkejla fi cm tal-kolonna ta' l-ilma jew fi bar. Minħabba il-medda kbira tattenzjoni tal-ġbid, din hija espressa sempliċement bħala valur pF li huwa ekwivalenti għal-logaritmu
ta' cm kolonna ta' l-ilma.
Il-kapaċità ta' l-għalqa hija definita bħala l-ammont ta' ilma li jista jkun maħżun kontra l-gravità
minn ħamrija naturali, jumejn wara l-itwal perijodu ta' xita jew wara irrigazzjoni suffiċjenti hija
determinata f'ħamrija mhux imqallba, in situ fil-għalqa. Il-kejl hu b'hekk mhux applikabbli għallkampjuni tal-ħamrija imqallba fil-laboratorju. Il-valuri FC li jkunu determinati f'ħamrija mqallba
jistgħu juru varjazzjonijiet sistematiċi kbar.
Il-kapaċità taż-żamma ta' l-ilma (Water holding capacity (WHC)) hija determinata fil-laboratorju
b'ħamrija mqallba u mhux imqallba bis-saturazzjoni ta' kolonna ħamrija bl-ilma bit-trasport kapillari.
Huwa partikolarment utili għal ħamrija mqallba u jista jkun sa 30 % akbar mill-kapaċità ta' l-għalqa
(1) Huwa wkoll, b'mod sperimentali, aktar faċli li jkunu determinati b'mod affidabbli l-valuri FC.
Noti
(1) Mückenhausen, E. (1975). Die Bodenkunde und ihre geologischen, geomorphologischen, mineralogischen und
petrologischen Grundlagen. DLG-Verlag, Frankfurt, Main.
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ANNESS 2
KONTENUTI TA' L-UMIDITÀ FIL-ĦAMRIJA (g ilma kull 100 g ħamrija xotta) TADDIVERSI TIPI TA' ĦAMRIJA MINN PAJJIŻI VARJI

Umidità fil-ħamrija
Kontenut fi Tip tal-ħamrija

Soil

skond il-pajjiż
WHC

pF = 1,8

pF = 2,5

Ramel

Ġermanja

28,7

8,8

3,9

Ramel Tafli

Ġermanja

50,4

17,9

12,1

Ramel Tafli

Żvizzera

44,0

35,3

9,2

Ħama' taflija

Żvizzera

72,8

56,6

28,4

Tafal biċ-ċappa

Brażil

69,7

38,4

27,3

Tafal biċ-ċappa

Ġappun

74,4

57,8

31,4

Tafal imrammel

Ġappun

82,4

59,2

36,0

Ħama' taflija

USA

47,2

33,2

18,8

Tafal imrammel

USA

40,4

25,2

13,3
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ANNESS 3
Figura 1
Eżempju

ta' apparat

flow-through

għall-istudju tat-trasformazzjoni tal-kemikali filħamrija (1) (2)

Figura 2
Eżempju ta' garaffina tat-tip biometer għall-istudju tat-trasformazzjoni tal-kemikali filħamrija (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.

1.

TRASFORMAZZJONI EROBIKA U ANEROBIKA
SEDIMENT TAS-SISTEMI AKWATIĊI

FIS-

METODU
Dan il-Metodu tat-Test huwa replika għal OECD TG 308 (2002)

1.1.

INTRODUZZJONI
Il-kimiċi jistgħu jidħlu fl-ilmijiet tal-wiċċ, kemm baxxi u kemm filfond b'tali rotat bħala applikazzjoni diretta, skular tat-tbexxix, skular,
soffija, drenaġġ, disposizzjoni ta' l-iskart, industria, effluwent domes
tiku jew agrikolu u d-deposizzjoni atmosferika. Dan il-Metodu ta' test
jiddeskrivi l-metodu tal-laboratorju sabiex jassessja t-trasformazzjoni
erobika u anerobika tal-kimiċi organiċi fis-sistema tas-sediment akwa
tiku. Dan il-Metodu tat-test huwa ibbażat fuq Linji ta' Gwida eżistenti
(1) (2) (3) (4) (5) (6). Laqgħa ta' Ħidma tal-OECD dwar l-Għażla talĦamrija/Sediment li nżammet f'Belgirate, l-Italja, fil-1955 (7) qablet
dwar in-numru u t-tip ta' ħamrija għall-użu f'dan it-test. Il-Laqgħa ta'
Ħidma kienet ukoll għamlet rakkommandazzjonijiet li jirrigarjaw ilġbir, it-tqandil u l-ħażna tal-kampjuni tal-ħamrija, ibbażari fuq il-Linja
ta' Gwida ISO (8). Tali studji huma meħtieġa għall-kimiċi li huma
direttament applikati fil-ħamrija jew li huma pjuttost li jilħqu lambjent tal-ħamrija.

Il-kondizzjonijiet fis-sistemi tas-sedeiment akwatiku naturali ta' spiss
huma erobiċi fil-fażi ta' l-ilma tal-wiċċ. Is-saff tal-wiċċ tas-sediment
jista jkun jew erobiku jew anerobiku, waqt li sediment aktar fond,
normalment ikun anerobiku. Sabiex ikunu inklużi dawn il-possibbil
tajiet kollha, iż-żewġ testijiet erobiċi u anerobiċi huma deskritti f'dan
id-dokument. It-test erobiku jistimula kolonna erobika ta' l-ilma fuq
saff ta' sediment erobiku li jkun fil-qiegħ b'xaqliba anerobika. It-test
anerobiku jistimula sistema kompleta tas-sediment-ta'-l-ilma anero
biku. Jekk iċ-ċirkostanzi jindikaw li huwa meħtieġ li jkun hemm
devjazzjoni sinifikanti minn dawn ir-rakommandazzjonijiet, per
eżempju bl-użu tal-qalba tas-sediment jew tas-sedimenti li jistgħu
kienu ġew esposti għas-sustanza tat-test, metodi oħrajn huma dispo
nibbli għal dan l-iskop (9).

1.2.

DEFINIZZJONIJIET
Standard International (SI) units (unitajiet tan-Norma Internazzjonali)
għandhom ikunu wżati fi kwalunkwe każ.

Is-sustanza tat-test: Kwalunkwe sustanza, sew jekk kompost oriġi
nali jew il-prodotti relevanti tat-trasformazzjoni.

Prodotti tat-trasformazzjoni: Is-sustanzi kollha li jirriżultaw mirreazzjonijiet tat-trasformazzjoni biotiċi jew abiotiċi tas-sustanza tattest, inklużi iċ-CO2 u l-prodotti li huma marbuta mar-residwi.

Residwi marbuta: “Residwi marbuta” tirrapreżemnta komposti filħamrija, pjanti jew annimali, li jippersistu fil-matriċi fil-għamla ta'
sustanza oriġinali jew tal-prodotti metaboliti/trasformazzjoni wara lestrazzjoni. Il-metodu ta' l-estrazzjoni m'għandux sostanzjalment
jibdel il-komposti nfushom jew l-istruttura tal-matriċi. In-natura tarrabta tista tkun kjarifikata parzjalment bil-metodi ta' l-estrazzjoni tattibdil-tal-matriċi u b'tekniċi analitiċi sofistikati. Sal-lum, per eżempju,
ir-rabtiet kovalenti joniċi u sorptivi, kif ukoll l-ingassar, kienu ġew
identifikati b'dan il-mod. Ġeneralment, il-formazzjoni tar-residwi
marbuta tnaqqas il-bioaċċessibbiltà u l-biodisponabbiltà sinifikament
(10) (Modifikati minn IUPAC 1984 (11)).
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Trasformazzjoni erobika: (ossidazzjoni): Reazzjonijiet li jseħħu filpreżenza ta' l-ossiġenu molekulari (12).
Trasformazzjoni anerobika: (tnaqqis): Reazzjonijiet li jseħħu flesklużjoni ta' l-ossiġenu molekulari (12).
Ilmijiet naturali: Huma l-ilmijiet tal-wiċċ akkwistati min għadajjar,
xmajjar, nixxijat, eċċ.
Sediment: Hija taħlita ta' kostitwenti kimiċi minerali u organiċi, dawn
ta' l-aħħar ikun fihom komposti ta' kontenut għoli tal-karbonju u nnitroġenu u ta' piżijiet molekulari għoljin. Dan huwa depożitat b'ilma
naturali u jifforma interfażi ma dak l-ilma.
Mineralizzazzjoni: Hija d-degradazzjoni kompleta ta' kompost orga
niku lejn CO2, H2O permezz tal-kondizzjonijiet erobiċi, u CH4, CO2
u H2O permezz tal-kondizzjonijiet anerobiċi. Fil-kuntest ta' dan ilmetodu tat-test, meta kompost bit-tikketta-14C ikun użat, il-minera
lizzazzjoni tfisser dehradazzjoni estensiva li matula atomu tal-karbonu
tikkettjat ikun ossidizzat bil-rilaxx ta' l-ammont xieraq ta' 14CO2 jew
14
CH4
Half-life t0,5, huwa l-ħin meħtieġ għal 50 % trasformazzjoni tassustanza tat-test meta t-trasformazzjoni tista tkun deskritta bil-kinetiċi
ta' l-ewwel ordni; din hija independenti mill-konċentrazzjoni.
DT50 (Għibien Ħin 50): Huwa l-ħin li matulu l-konċentrazzjoni tassustanza tat-test hija mnaqqsa bi 50 %.
DT75 (Għibien Ħin 75): Huwa l-ħin li matulu l-konċentrazzjoni tassustanza tat-test hija mnaqqsa bi 75 %.
DT90 (Għibien Ħin 90): Huwa l-ħin li matulu l-konċentrazzjoni tassustanza tat-test hija mnaqqsa bi 90 %.
1.3.

SUSTANZI TA' REFERENZA
Is-sustanzi ta' referenza għandhom ikunu wżati għall-karetterizzaz
zjoni u/jew l-identifikazzjoni tat-trasformazzjoni tal-prodotti bilmetodi spektroskopiċi u kromatografiċi.

1.4.

INFORMAZZJONI DWARIS-SUSTANZATAT-TEST
Sustanza tat-test mhux-ittikkettjata jew ittikkettjata tista tkun użata
sabiex tkejjel ir-rata tat-trasformazzjoni, għalkemm materjal tikkettjat
huwa preferut. Il-materjal tikkettjat huwa meħtieġ għall-istudju talpassaġġ tat-trasformazzjoni u sabiex ikun stabbilit il-bilanċ talmassa. Tikkettjar-14C huwa rakkomandat imma l-użu ta' iżotopi
oħrajn bħal ma huma 13C, 15N, 3H, 32P, jistgħu wkoll ikunu utili.
Sa kemm huwa possibbli, it-tikketta għandha tkun imqiegħda filparti(jiet) l-aktar stabbli tal-molekolu (1) 6. Il-Purità tal-kimika u/jew
tar-radjo-kimika tas-sustanza tat-test għandha tkun mill-anqas 95 %.
Qabel jitwettaq it-test, l-informazzjoni li ġejja, dwar is-sustanza tattest, għandha tkun disponibbli:
(a) solubilità fl-ilma (il-Metodu A.6);
(b) solubilità f'solventi organiċi;
(ċ) pressjoni tal-fwar (il-Metodu A.4) u l-liġi kostanti Henry;

(1) Per eżempju, jekk is-sustanza jkun fiha ċirku wieħed, l-ittikketjar fuq dan iċ-ċirku huwa
meħtieġ. Jekk is-sustanza tat-test ikun fiha żewġ ċrieki jew iktar, studji separati jistgħu
jkunu meħtieġa għall-evalwazzjoni tax-xorti ta' kull ċirku ittikkettjat u sabiex tinkiseb linformazzjoni adattata fuq il-formazzjoni tal-prodotti tat-trasformazzjoni.
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(d) il-koeffiċjent tal-qsim n–oktano/ilma (il-Metodu A.8);

(e) koeffiċjent ta' l-adsorbazzjoni (Kd, Kf jew Koc, meta xieraq) (ilMetodu C.18);

(f) idrolisi 9il-Metodu C.7);

(g) kostant tad-disassoċjazzjoni (pKa) (Linja ta' Gwida OECD 112)
(13);

(h) struttura kemikali tas-sustanza tat-test u l-posizzjoni tat-tikketta(i)iżotpika, jekk applikabbli.

Nota: It-temperatura li fiha dawn il-kejl kienu saru għandha tkun
rappurtata.

Informazzjoni utili oħra tista tinkludi dettalji dwar it-tossiċità tassustanza tat-test fuq il-mikroorganiżmi, dettalji diġa disponibbli
u/jew biodegradabbiltà inerenti, u dettalji dwar trasformazzjoni
erobika u anerobika fil-ħamrija.

Il-metodi analitiċi (inklużi l-metodi ta' l-estrazzjoni u tat-tindif) għallkwantifikazzjoni u l-identifikazzjoni tas-sustanza tat-test u tat-trafor
mazzjoni tal-prodotti tagħha, għandhom ikunu disponibbli.

1.5.

IL-PRINĊIPJU TAL-METODU TAT-TEST
Il-metodu deskritt f'dan it-test jutilizza sistema tas-sediment akwatiku
erobiku u anerobiku (ara l-Anness 1) li tippermetti:

(i) il-kejl tar-rata tat-trasformazzjoni tas-sustanza tat-test f'sistema ta'
sediment ta' l-ilma,

(ii) il-kejl tar-rata tat-trasformazzjoni tas-sustanza tat-test fis-sediment,

(iii) il-kejl tar-rata tal-mineralizzazzjoni tas-suistanza tat-test u/jew ilprodotti tat-trasformazzjoni tagħha (meta tikkettjata-C14, issustanza tat-test hija użata),

(iv) l-identifikazzjoni u l-kwantifikazzjoni tal-prodotti tat-trasformaz
zjoni fil- fażijiet ta' l-ilma u tas-sediment, inkluż il-bilanċ talmassa (meta sustanza tat-test, tikkettjata, tkun użata),

(v) il-kejl tad-distrubuzzjoni tas-sustanza tat-test u tal-prodotti tat-tras
formazzjoni tagħha bejn iż-żewġ fażijiet matul perijodu ta' l-inku
bazzjoni fid-dlam (sabiex ikun evitat, per eżempju, it-tnibbit ta' lalga) f'temperatur kostanti. Il-valuri nofs-ħajja, DT50, DT75 and
DT90 huma determinati meta l-informazzjoni hekk teħtieġ, imma
m'għandhiex tkun estrapolata wisq lura lejn perijodu sperimentali
(ara s-sezzjoni 1.2).

Mill-anqas żewġ sedimenti u l-imijiet assoċċjati tagħhom huma
meħtieġa għaż-żewġ studji erobiċi u anerobiċi rispettivament 97).
B'dana kollu, jista jkun hemm każi meta aktar minn żewġ sedimenti
għandhom ikunu wżati, per eżempju, dwar kimika li tista tkun
preżenti f'ambjenti ta' l-ilma frisk u/jew marini.
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1.6.

L-APPLIKABBILTÀ TAT-TEST
Il-metodu huwa applikabbli għas-sustanzi kimiċi kollha (mhux ittik
kettjati jew radjotikkettjati) li dwarhom metodu analitiku b'eżattezza u
sensittività suffiċjenti huma disponibbli. Dan huwa applikabbli għal
komposti kemm xejn volatili, mhux volatili, li jinħallu fl-ilma jew li
ma jinħallux fl-ilma. It-test m'għandux ikun applikat lejn kimiċi li
huma ferm volatili minn ġewwa l-ħamrija (eż., fumiganti, solventi
organiċi) u għalhekk ma jistgħux jinżammu fil-ħamrija skond ilkondizzjonijiet sperimentali ta' dan it-test.

Dan il-metodu kien ġie applikat, s'issa, sabiex jistudja t-trasformaz
zjoni f'ilma frisk u sedimenti, imma l-prinċipju jista wkoll ikun
applikat għal sistemi estwarini/marini. Dan mhux adattat biex jistimu
kondizzjonijiet f'ilma mexxej (eż. xmajjar) jew fil-baħar miftuħ.

1.7.

KRITERJA TAL-KWALITÀ

1.7.1.

Irkupru
L-estrazzjoni u l-analiżi ta', mill-anqas, nofs il-kampjunu duplikati ta'
l-ima u tal-ħamrija, wara ż-żieda tas-sustanza tat-test, tagħti l-ewwel
indikazzjoni tar-repetabbiltà tal-metodu analitiku u ta' l-uniformità talproċedura ta' l-applikazzjoni għas-sustanza tat-test. L-irkupri fi stadji
aktar tard ta' l-esperimenti huma mogħtija bil-bilanċi rispettivi talmassa (meta materjal tikkettjat ikunu wżat). L-irkupri għandhom
ikunu fil-medda ta' minn 90 % sa 110 % tal-kimiċi ittikkettjati (6)
u minn 70 % sa 110 % għal kimiċi mhux ittikkettjati.

1.7.2.

Ir-repettabbiltà u s-sensittività tal-metodu analitiku
Ir-repetabbilità tal-metodu analitiku (eskluża l-peffiċjenza ta' l-estraz
zjoni inizjali) sabiex tkun kwantifikata s-sustanza tat-test u tat-tras
formazzjoni tal-prodotti tista tkun verifikata b'analiżi dupplikata ta' listess estratt tal-ħamrija, inkubat għal tul ta' żmien biż-żejjed għallformazzjoni tat-trasformazzjoni tal-prodotti.

Il-limitu ta' sejbien (limit of detection (LOD)) tal-metodu analitiku
għas-sustanza tat-test u għat-trasformazzjoni tal-prodotti għandu jkun
mill-anqas 0,01 mg.kg-1ħamrija (bħala sustanza tat-test) jew 1 % taddoża applikata, liema minnhom hija l-anqas. Il-limitu tal-kwantifikaz
zjoni (limit of quantification (LOQ)) għandu wkoll ikun speċifikat.

1.7.3.

L-eżatezza tad-dettalji tat-trasformazzjoni
Analiżi regressiva tal-konċentrazzjonijiet tas-sustanza tat-test bħala
funzjoni tal-ħin, tagħti informazzjoni xierqa dwar l-affiddabbilità
tal-kurva tat-trasformazzjoni u tippermetti il-kolkolu tal-limiti affi
dabbli ta' nofs-ħajjiet (fil-każ ta' psewdo kinetiċi ta' l-ewwel ordni)
jew il-valuri DT50 u, jekk xieraq, il-valuri DT75 u DT90

1.8.

DESKRIZZJONI TAL-METODU

1.8.1.

Sistema u apparat tat-test
L-istudju għandu jkun jkun imwettaq fl-kontenuturi tal-ħġieġ (eż.
flixkien, tubi taċ-ċentrifuga), sakemm informazzjoni preliminari
(bħal ma huwa l-koeffiċjent tal-qasmi n-oktanol-ilma, id-dettaltji
tas-sopzjoni, eċċ.) tkun tindika li s-sustanza tat-test tista tkun teħel
mal-ħġieġ, f'liema każ, materjal alternattiv (bħala ma hu t-teflon)
għandu mnejn ikun ikkonsidrat. Meta s-sustanza tat-test hija magħ
rufa li teħel mal-ħġieġ, jista jkun possibbli li titnaqqas din ilproblema bl-użu ta' wieħed jew aktar minn dawn il-metodi li ġejjin:
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— iddetermina l-massa tas-sustanza tat-test u tal-prodotti tat-trasfor
mazzjoni kif sorbiti mal-ħġieġ;

— assigura ħasla bis-solvent ta' l-oġġetti kollha tal-ħġieġ fit-tmiem
tat-test;

— l-użu ta' prodotti formulati (ara wkoll is-sezzjoni 1.9.2);

— uża ammont miżjud tal-ko-solvent bħala żieda tas-sustanza tat-test
mas-sistema; jekk ko-solvent ikun użat, dan għandu jkun kosolvent li ma jkunx idewweb is-sustanza tat-test.

Eżempji ta' apparat xieraq, i.e. sistemi tal-ħġieġ b'nixxija kontinwa u
tat-tip biometriku, huma murija fl-Annessi 2 u 3, rispettivament (14).
Sistemi utili oħrajn ta' l-inkubazzjoni huma deskritti fir-referenza 15.
Id-disinn ta' l-apparat sperimentali għandu jippermetti l-iskambju ta' larja jew tan-nitroġenu u tal-prodotti volatili li jkunu ġew maqbuda. Ilqisien ta' l-apparat għandu jkun tali li l-ħtiġiet tat-test ikun hemm
konformità magħhom (ara s-sezzjoni 1.9.1). Il-ventilazzjoni tista tkun
ipprovduta jew bi bżieżaq ġentili jew bill-passaġġ ta' l-arja jew tannitroġenu minn fuq wiċċ l-ilma. F'dan il-każ ta' l-aħħar, taħwid ġentili
ta' l-ilma minn fuq jista jkun rakkommadabbli għal distribuzzjoni
aħjar ta' l-ossiġenu jew tan- nitroġenu fl-ilma. Arja ħielsa minn
CO2 m'għandhiex tkun użata minħabba li dan jirriżulta f'żidiet filpH ta' l-ilma. Fi kwalunkwe każ, it-tqallib tas-sediment mhux mixtieq
u għandu jkun evitat, sa kemm ikun possibbli. Kimiċi kemm xejn
volatili għandhom ikunu ittestjati f'sistema tip-ta'-barometru b'taħwid
ġentili tal-wiċċ ta' l-ilma. Kontenituri magħluqa, bi spazju fil-wiċċ ta',
jew l-arja atmosferika jew tan-nitroġenu, u fjali interni għal-qbil ta'
prodotti volatili, jistgħu wkoll ikunu wżati (16). Skambju regolari talgass fl-ispazju huwa meħtieġ fit-test erobiku sabiex jikkumpensa
għall-konsum ta' l-ossiġenu mill-biomassa.

Nasses xierqa għall-ġbir tal-prodotti volatili tat-trasformazzjoni jink
ludu, imma mhux ristertti għal, 1 mol.dm-3 taħlitiet ta' l-idrossidu talputassa jew ta' l-idrossidu tas-sodju, għad-diossidu tal-karbonju (1) 7u
tal-glikol etiliniku, l-etanolamin jew 2 % paraffin fi xilene għal
komposti organiċi. Volatili ffurmati permezz ta' kondizzjonijiet anero
biċi, bħal ma huwa l-metanju, jistgħu ikunu miġbura, per eżempju,
b'għarbiel molekulari. Tali volatili jistgħu ikunu maħruqa, per
eżempju, iċ-CO2 li jgħaddi mill-gass matul tubu tal-kwart mimli bi
CuO f'temperatura ta' 900 oC u li jiġbor iċ- CO2 iffurmat f'assorbatur
bl-alkali (17).

Strumentazzjoni tal-laboratorju għal analiżi kimika tas-sustanza tattest u tal-prodotti tat-trasformazzjoni hija meħtieġa (i.e. kromatogra
fija likwida tal-gass (GLC), kromatografija likwida ta' mġieba
qawwija (HPLC), kromatografija tas-saff irqieq (TLC), spektroskopju
tal-massa (MS), spektroskopju tal-kromatografija-tal-massa tal-gass
(GC-MS), spektrometru tal-kromatografija tal-massa likwida (LCMS), reżonanza manjetika nukleari (NMR), eyc.) inklużi s-sistemi
tas-sejbien għal kimiċi radjotikkettjati jew mhux tikkettjati, kif xieraq.
Meta materjal radjo-tikkettjat ikun użat bħala għadd tax-xintillazzjoni
tal-likwidu u ossidizzatur tal-kombustjoni (għall-kombustjoni ta'
kampjuni tas-sediment qabel l-analiżi tar-radjo-attività) ikun ukoll
meħtieġ.

Apparat normali ieħor tal-laboratorju, għal determinazzjonijiet fiżikokimiċi u bioloġiċi (ara s-sezzjoni Tabella 1, is-sezzjoni 1.8.2.2(loġġetti tal-ħġieġ, il-kimiċi u r-reaġenti huma meħtieġa, kif xieraq.
(1) Bħalma dawn is-soluzzjonijiet ta' abżorpzjoni alkalini jassorbu wkoll id-dijossidju talkarbonju mill-arja ta' ventilazzjoni u li iffurmati peremzz ta' respirazzjonni f'esperimenti
ajrobiċi, għandhom jiġu mibdula f'intervali regolari sabiex tiħi evitata is-saturazzjoni
tagħhom u b'hekk it-telf tal-kapaċita' ta' l-abżorpzjoni tagħhom
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L-għażla u n-numru ta' sedimenti akwatiċi
Is-siti tal-kampjunar għandhom ikunu magħżula skond l-iskop tattest, f'xi sitwazzjoni partikolari. Fl-għażla tas-siti tal-kampjunar, listorja fl-isfond, agrikola, indistriali jew domestika dwar il-wesgħa
tal-ġbir u ta' l-ilmijiet fin-naħa ta' fuq, għandhom ikunu ikkunsidrati.
Is-sedimenti m'għandhomx ikunu wżati jekk ikunu ġew kontaminati
bis-sustanza tat-test jew bl-istrutturi analogi tagħha matul l-4 snin
preċedenti.

1.8.2.1.

L-għażla tas-sediment
Żewġ sedimenti huma normalment użati għall-istudju erobiċi (7). Iżżewġ sedimenti magħżula għandhom ikunu differenti fir-rigward talkontenut tal-karbonju organiku u fil-formazzjoni tagħhom. Sediment
wieħed għandu jkollu kontenut għoli ta' karbonju organiku (2,5-7,5
%) u ta' formazzjoni fina, is-sediment l-ieħor għandu jkollu kontut
baxx tal-karbonju organiku (0,5-2,5 %) u formazzjoni rozza. Id-diffe
renza bejn il-kontenuti tal-karbonu organiku għandha, normalment,
tkun ta' mill-anqas 2 %. “Formnazzjoni fina” hija definita bħala
(tafal + ħama') [10] (1) 8kontenut ta > 50 % u “formazzjoni rozza”
hija definita bħala (tafal + ħama') kontenut ta' < 50 %. Id-differenza
fil-kontenut (tafal + ħama') għaż-żewġ sedimenti għandha normal
ment tkun mill-anqas 20 %. Fil-każi, meta l-kimika tista wkoll tilħaq
l-ilmijiet marittimi, mill-anqas waħda mis-sistemi tas-sediment ta' lilma għandha tkun ta' oriġini marittima.

Għal studju strettament anerobiku, żewġ sedimenti (inklużi l-imijiet
assoċjati tagħhom) għandhom ikunu miġbura minn żoni anerobiċi talpartijiet ta' l-ilma tal-wiċċ (7). Iż-żewġ fażijiet tas-sediment u ta' lilma għandhom ikunu mqanda u ittrasportati bir-reqqa bl-esklużjoni
ta' l-ossiġenu.

Parametri oħrajn jistgħu ikunu importanti fil-għażla tas-sedimenti u
għandhom ikunu ikkunsidrati fuq il-bażi ta' każ b'każ. Per eżempju,
il-medda pH tas-sedimenti tkun importanti għall-kimiċi tat-testijiet li
dwarhom trasformazzjoni u/jew sorpzjoni jistgħu ikunu pH-dipen
denti. Id-dipendenza-pH tas-sorpzjoni tista tkun riflessa bil-pKa tassustanza tat-test.

1.8.2.2.

Karatterizzazzjoni tal-kampjuni tas-sedimenti ta' l-ilma
Parametri ewlenija li għandhom ikunu mkejla u inklużi fir-rapport
(b'referenza għall-metodu wżat) kemm għall-ilma u għas-sediment,
u l-istadju tat-test li fih dawk il-parametri għandhom ikunu determi
nati, huma miġbura f'sommarju fit-Tabella ta' hawn taħt. Għall-infor
mazzjoni, il-metodi tas-sejbin għad-determinazzjoni ta' dawn il-para
metri huma mogħtija fir-referenzi (18) (19) (20) (21).

B'żieda, parametri oħrajn jistħu li jkunu metieġa li jkunu mkejla u
nklużi fir-rapport fuq il-bażi ta' każ b'każ (eż. għall-ila frisk: Parti
ċelli, alkalinità, toqol. Kondittività, NO3/PO4 (relattività u valuri indi
vidwali); għas-sedimenti: Il-kapaċità ta' l-iskambju tal-jonji, il-kapa
ċità taż-żamma ta' l-ilma, Il-karbonat, in-nitroġenu u l-fosfru totali; u
għas-sistemi marittimi: Salinità). L-analiżi tas-sedimenti u l-ilma
għan-nitrat, is-sulfat u l-ħadid bio-disponibbli, u l-ossibbiltà ta' aċċet
taturu elettroni oħrajn tista tkun utili fl-assaġġ tal-kondizzjonijiet
redox, speċjalment b'relazzjoni mat-trasformazzjoni anerobika.
(1) Tafal u ħama) hija il-frazzjoni minerali tas-sediment bid-daqs tal-partiċella ta' < 50 μm.
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Parametri tal-kejl għall-karatterizzazzjoni tal-kampjunu fis-sediment ta' l-ilma (7)(22)(23)
Stadju tal-proċedura tat-test
Parametru

Kampjun ta'
l-għalqa

Wara
t-tqandil

Bidu ta'
l-akklamit azzjoni

Bidu
tat-test

Matul
it-test

Tmiem
tat-test

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ilma
Oriġini/sorsi

x

temperatura

x

pH

x

TOC
O2 konċentrazzjoni (*)

x

Potenzal Redox (*)

x

Sediment
Oriġini/sorsi

x

Il-fond tas-saff

x

pH

x

Distribuzzjon
partiċelli

i

tad-daqs

tal-

x

TOC

x

Biomassa mikrobjali (*)

x

Potenzal Redox (**)

(*)
(**)

Osservaz
zjonijiet
(lewn/riħ a)

x

x

x

x

Riżultati tar-riċerka riċenti wrew li il-kejl tal-konċentrazzjonijiet tal- water oxygen l-ossiġnu ta' l-ilma u tal-potenz
jalitajiet redox m'għandhomx valur la mekkanistiku u lanqas ta' tbassir fejn għandu x'jaqsam it-tkabbir u l-iżvilupp
tal-popolazzjoni mikrobjali fl-ilmijiet tal-wiċċ. (24) (25).
Id-determinazzjoni tad-domanda bijokemikali ta' l-ossiġnu (BOD, fit-teħid tal-kampjuni ta' l-għelieqi, fil-bidu u fi
tmiem it-test) jistgħu jkunu għodod aħjar għall-interpretazzjoni u l-evalwazzjoni tal-bijotrasformazzjoni ajrobika tarrati u r-rotot ajrobiċi (26), il-metodu ta' fumigazzjoni (27) jew plate count measurements (eż. il-batterja, l-actino
mycetes, fungi u l-kolonji totali) għal studji ajrobiċi; ir-rata tal-methanogenesis ghal studji anajrobiċi.

1.8.3.

Ġbir, Tqandil u Ħażna

1.8.3.1.

Il-ġbir
L-abbozz tal-gwida ISO dwar il-kampjunar tas-sediment tal-qiegħ 98
għandu jkun użat għall-kampjunar tas-sediment. Kampjuni tas-sedi
ment għandhom ikunu miġbura mis-saff intier ta' fuq, 5 sa 10 cm,
tas-sediment. L-ilma assoċjat għandu jkun miġbur mill-istess sit jew
lokalità u fl-istess waqt bħas-sediment. Għal studju anerobiku, il-ġbir
tal-kampjuni tas-sediment u ta' l-ilma assoċjat u t-trasportazzjoni
tagħhom għandu jkun bl-esklużjomni ta' l-ossiġenu (28) (ara ssezzjoni 1.8.2.1). Uħud mill-apparati tal-kampjunar huma deskritti
fil-litteratura (8) (23).
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1.8.3.2.

Tqandil
Is-sediment huwa separat mill-ilma permezz tal-filtrazzjoni u s-sedi
ment ikun magħrbel fl-undità minn għarbiel ta' 2 mm bl-użu ta' l-ilma
eċċessiv tal-lokalita, li imbagħad ikunu mormi. Imbagħad, ammonti
magħrufa ta' sedimenti u ilma huma mħallta fir-relattività mixtieqa
(ara s-sezzjoni 1.9.1) f'garafini ta' l-inkubazzjoni u ippreparati għallperijodu ta' l-akklamizzazzjoni (ara s-sezzjoni 1.8.4). Għal studju anero
biku, il-passi kollha tat-tqandil għandhom iseħħu bl-esklużjoni ta' lossiġenu (29) (30) (31) (32) (33).

1.8.3.3.

Ħażna
L-użu ta' kampjun frisk tas-sediment u l-ilma huwa ferm rakkomman
dabbli, imma jekk ħażna tkun meħtieġa, Is-sediment u l-ilma
għandhom ikunu magħrbla kif deskritt hawn fuq u maħżuna flimkien,
mifqugħa bl-ilma (6-10 cm saff ta' ilma), fid-dlam, fi 4 ± 2 oC4 għal
massimu ta' [13] ġimghat (7)(8)(23). Il-kampjuni li huma ntiżi għal
studji erobiċi għandhom ikunu maħżuna b'aċċess liberu ta' arja 9eż.
f'kontenituri miftħa), waqt li dawk għal studji erobiċi bl-esklużjoni ta'
l-ossiġenu. L-iffriżar tas-sediment u l-ilma u waqt l-inxif tas-sediment
m'għandux iseħħ matul it-trasportazzjoni u l-ħażna.

1.8.4.

Preparazzjoni tal-kampjuni sediment/ilma għat-test
Perijodu ta' akklamitazzjoni għandu jseħħ qabel iż-żieda tas-sustanza
tat-test, b'kull kampjun ta' sediment/ilma jkun miqiegħed fir-reċipjent
ta' l-unkubazzjoni li għandu jkun użat għat-test ewlieni, u l-akklamiz
zazzjoni tkun imwettqa skond l-istess kondizzjonijiet bħal fit-test ta' linkubazzjoni (ara s-sezzjoni 1.9.1). Il-perijodu ta' l-akklimizzazzjoni
huwa ż-żmien meħtieġ għal stabbilità raġjonevoli tas-sistema kif
rifless bil-pH, il-konċentrazzjoni ta' l-ossiġenu fl-ilma, il-potenzal
tar-redox tas-sediment u l-ilma, u l-fażijiet tas-separazzjoni makros
kopika. Il-perijodu ta' l-akklamizzazzjoni għandu normalment idem
bejn ġimgħa waħda u ġimgħatejn u m'għandux jeċċedi erba' ġimghat.
Ir-riżultati tad-determinazzjonijiet imwettqa matul dan il-perijodu
għandhom ikunu nlkużi fir-rapport.

1.9.

L-IMĠIEBA TAT-TEST

1.9.1.

Kondizzjonijiet tat-test
It-test għandu jkun imwettaq fl-apparat ta' l-inkubazzjoni (ara ssezzjoni ċ.8.1) b'relattività tal-volum ta' l-ilma mas-sedimet ta' bejn
3:1 u 4:1, u saff tas-sediment ta' 2,5 cm (± 0,5 cm) (1) 9. Ammont
minimu ta' 50 g ta' sediment (bażi ta' piż xott) kull reċipjent ta' linkubazzjoni huwa rakkommandat.

It-test għandu jkun imwettaq fid-dlam, b'temperatura kostanti filmedda ta' 1- sa 30 oC. Temperatura ta' (20 ± 2) oC hija xierqa.
Meta xieraq, temperatura addizzjonali aktar baxxa (eż. 10 oC) tista
tkun meqjusha fuq il-bażi ta' każ b'każ, jiddependi mill-informazzjoni
meħtieġa mit-test. It-temperatura ta' l-inkubazzjoni għandha tkun
sorveljata u nkluża fir-rapport.
(1) Studji riċenti wrew li il-ħżin f'temepratura ta' 4 oC jista' jwassal għal tnaqqis tal-kontenut
tal-karbonju organiku tas- sediment li jista' jirriżulta fi tnaqqis ta' l-attivita' mikorbjali
(34).
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It-trattament u l-applikazzjoni tas-sustanza tat-test
Konċentrazzjoni waħda tal-kimika tat-test hija użata (1) . Għall-kimiċi
tal-protezzjoni ta' l-uċuġ applikati direttament lejn is-saffi ta' l-ilma,
id-doża massima tat-tikketta għandha tkun meqjusa bħala, ir-rata
massima ta' l-applikazzjoni ikkalkolata fuq il-bażi taż-żona tal-wiċċ
ta' l-ilma fir-reċipjent tat-test. Fil-każi l-oħrajn kollha, il-konċemtraz
zjoni li trid tkun użata għandha tkun ibbażata fuq previżjonijiet millemissjonijiet ambjentali. Attenzjoni għandha tingħata sabiex tkun
assigurata li konċentrazzjoni adekwata tas-sustanza tat-test tkun appli
kata sabiex tikkaratterizza r-rotta tat-trasformazzjoni u tal-formazzjoni
u t-tnaqqis tal-prodotti tat-trasformazzjoni. Jista jkun meħtieġ li jkunu
applikati dożi aktar għoljin (eż. 19-il darba) f'sitwazzjonijiet meta lkonċentrazzjonijiet tas-sustanza tat-test ikunu qrib il-limitu tas-sejbien
fil-bidu ta' l-istudji u/jew meta prodotti ta' trasformazzjoni maġġuri
ma jkunux faċli li jkunu misjuba meta preżenti fi 10 % tar-rata ta' lapplikazzjoni tas-sustanza tat-test. B'dana kollu, jekk konċentrazzjo
nijiet għola tat-test huma wżati, dawn m'għandhox ikollhom effett
ħażin sinifikanti fuq l-attività mikrobjali tas-sistema ilma-sediment.
Sabiex tkun akkwistat konċentrazzjoni kostanti tas-susstanza tat-test
fir-reċipjenti ta' qisien differenti, aġġustament tal-kwantità tal-materjal
applikat jista jkun meqjus bħala xieraq, ibbażat fuq il-fond talkolonna ta' l-ilma fir-reċipjent b'relazzjoni mal-fond ta' l-ilma flgħalqa (li huwa preżunt li huwa 100 cm, imma fond ieġor jista
jkun użat). Ara l-Anness 4 għal eżempju tal-kalkolazzjoni.

Idealment, is-sustanza tat-test għandha tkun applikata bħala taħlita
akweja ġewwa l-fażi ta' l-ilma tas-sistema tat-test. Jekk ma jkunx
jista jsir mod ieħor, l-użu ta' ammonti anqas ta' solventi li jitħaltu
ma l-ilma (bħal ma huma l-aċetun, l-etanol) huwa permisibbli għallapplikazzjoni u d-distribuzzjoni tas-sustanza tat-test, imma dan
m'għandux jeċċedi 1 % v/v u m'għandux ikollu effeti ħżiena fuq lattività mikrobjali tas-sistema tat-test. Attenzjoni għandha tingħata filġenerazzjoni tat-taħlita akweja tas-sustanza tat-test – l-użu ta' kolonni
ġenerati u t-taħlit minn qabel jista jkun xieraq sabiex tkun assigurata
omoġenità kompluta. B'segwiment taż-żieda tat-taħlita akweja massistema tat-test, taħvid ġentili tal-fażi ta' l-ilma huwa rakkommandat,
li jqanqal is-sediment mill-anqas possibbli.

L-użu ta' prodotti formulati mhux normalment rakkommandat
minħabba li l-ingredjenti tal-formulazzjoni jistgħu jaffettwaw issustanza tat-test u/jew tal-prodotti tat-trasformazzjoni bejn il-fażijiet
ta' l-ilma u tas-sediment. B'dana kollu, eż. għal sustanzi tat-test li ma
tantx jinħallu, l-użu ta' materjal formulat jista jkun alternattiva xierqa.

In-numru ta' reċipjenti ta' l-inkubazzjoni jiddependi min-numru ta'
drabi tal-kampjunar (ara s-sezzjoni 1.9.3). Numru suffiċjenti tassistemi tat-test għandhom ikunu nklużi sabiex żewġ sistemi jistgħu
ikunu sagrifikati f'kull waqt tal-kampjunar. Meta l-unitajiet talkontroll ta' kull sistema tas-sediment akwatiku jkunu wżati, dawn
m'għandhomx ikunu ittrattati bis-sustanza tat-test. L-unitajiet talkontroll jistgħu ikunu wżati għad-determinazzjoni tal-biomassa
mikrobjali tas-sediment u tal-karbonju organiku totali ta' l-ilma u
tas-sediment fit-tmiem ta' l-istudju. Iż-żewġ unitajiet tal-komntroll
(i.e. unità tal-kontroll waħda ta' kull sediment akwatiku) jistgħu
ikunu wżati sabiex jissorveljaw il-parametri meħtieġa fis-sediment u
fl-ilma matul il-perjodu ta' l-akklamitizzazzjoni (ara t-Tabella fissezzjoni 1.8.2.2). Żewġ unitajiet addizzjonali tal-kontroll għandhom
ikunu nklużi fil-każ li sustanza tat-test tkun applikata permezz ta'
solvent li jkejjel l-effetti ħżiena fuq l-attività mikrobjali tas-sistema
tat-test.
(1) Test bit-tieni konċentrazzjoni jista' jkun utili għall- kemikali li jilħqu l-ilmijiet tal-wiċċ
permezz ta' entryroutes differenti u dan jwassal għal konċentrazzjonijiet differenti b'mod
sinifikattiv, sakemm l-iktar konċentrazzjoni baxxa tista' tkun analizzata b'kemm jista'
jkun eżattezza.
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It-tul taż-żmien u l-kampjunar tat-test
It-tul ta' l-esperiment m'għandux normalment jeċċedi 100 jum (6), u
għandu jkompli sa kemm il-passaġġ tal-gradazzjoni u l-għamla taddistrubuzzjoni ta' l-ilma/sediment tkun stabbilita jew meta 90 % tassustanza tat-test tkun dissipata fit-trasformazzjoni u/jew il-volatiliz
zazzjoni. In-numru ta' waqtiet tal-kampjunar għandhom ikunu millanqas sitta (inkluż il-ħin żero), bi studju preliminarji voluntarju (ara ssezzjoni 1.9.4) ikunu wżat sabiex tkun stabbilit r-regola xierqa talkampjunar u tat-tul tat-test, sakemm informazzjoni suffiċjenti ma
tkunx diġa disponibbli dwar is-sustanza tat-test minn studju preċen
denti. Għal sustanzi tat-test idrofobiċim punti addizzjonali tal-kamp
junar matul il-perijodu inizjali ta' l-istudju jistgħu ikunu meħtieġa
sabiex tkun determinata r-rata tad-distribuzzjoni bejn il-fażijiet ta' lilma u tas-sediment.

Filwaqtiet xierqa tal-kampjunar, ir-reċipjenti kollha ta' l-inkubazzjoni
(dupplikat) huma mneħħija għall-analiżi. Is-sediment u l-ilma tal-wiċċ
huma analizzati separatament (1) 1. L-ilma tal-wiċċ għandu jkun
imneħħi bil-galbu b'ċaqlieq mill-anqas tas-sediment. L-estrazzjoni u
l-karatterizzazzjoni tas-sustanza tat-test u tal-prodotti tat-trasformaz
zjoni għandhom isegwu l-proċeduri analitiċi xierqa. Attenzjoni
għandha tingħata għat-tneħħija tal-materjal li jkun jkun ġie assorbit
mar-reċipjent ta' l-inkubazzjoni jew mat-tibi ta' l-interkonnessjoni
wżati li jaqbdu l-volatili.

1.9.4.

Test preliminarju voluntarju
Jekk ir-regolazzjoni tat-tul u tal-kampjunar ma jistgħux ikunu ikkal
kolati minn studju relevanti oħrajn dwar is-sustanza tat-test, studju
preliminari voluntarju jista jkun meqjus bħala xieraq, li għandu jkun
imwettaq bl-użu ta' l-istess kondizzijonijiet tat-test proponuti għallistudju definittiv. Kondizzjonijiet sperimentali relevanti u r-riżultati
mit-test preliminarju, jekk imwettaq, għandhom ikunu rraportati filqosor.

1.9.5.

Kejl u analiżi
Il-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test u l-prodotti tat-trasformazzjoni
f'kull waqt tal-kampjunar fl-ilma u fis-sediment għandhom ikunu
mkejla u rraportati (bħala konċentrazzjoni u bħala persentaġġ ta' lapplikat). Ġeneralment, il-prodotti tat-trasformazzjoni misjuba fl≥10 % tar-radjoattività applikata fis-sistema totali ta' ilma-sediment
fi kwalunkwe waqt tal-kampjunar għandhom ikunu identifikati,
sakemm ma jkunx raġjonevolment ġustifikat mod ieħor. Il-prodotti
tat-trasformazzjoni li dwarhom il-konċentrazzjonjiet huma kontinwa
ment miżjuda matul l-istudju għandhom ukoll ikunu ikkonsidrati
għall-identifikazzjoni, anki jekk il-konċentrazzjonijiet tagħhom ma
jkunux jeċċedu l-limitu mogħti hawn fuq, minħabba li dan jista
jindika persistenza. Dan ta' l-aħħar għandu jkun ikkonsidrat fuq ilbażi ta' każ b'każ, bil-ġustifikazzjoni tkun ipprovduta fir-rapport.

Ir-riżultati mis-sistemi tal-qbid tal-gassijiet/volatili (CO2 u oħrajn, i.e.
komposti organiċi volatili) għandhom ikunu rrapurtati f'kull waqt talkampjunat. Ir-rati tal-mineralizzazzjoni għandhom ikunu rrapurtati.
Residwi mhux estrattibbli (marbuta) fis-sediment għandhom ikunu
irrapurtati f'kull punt tal-kampjunar.
(1) F'każijiet fein ir-re-oxidation mgħaġġla tal-prodotti tat-trasformazzjoni anajrobika tista'
sseħħ, il-kondizzjonijiet anajrobiċi għandhom jinżammu waqt l-ikkampjunar u l-analiżi.
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2.

DATA

2.1.

TRATTAMENT TAR-RIŻULTATI
Il-bilanċ jew l-irkupru tal-massa totali (ara s-sezzjoni 1.7.1) tarradjoattività miżjuda għandhom ikunu ikkalkolati f'kull waqt talkampjunar. Ir-riżultati għandhom ikunu irrapurtati bħala persentaġġ
tar-radjoattività miżjuda. Id-distribuzzjoni tar-radjoattività bejn l-ilma
u s-sediment għanda tkun irrapurtata bħala konċentrazzjonijiet u
persentaġġi, f'kull waqt tal-kampjunar.

In-nofs-ħajja, il-DT50 u, jekk xieraq, il-DT75 u il-DT90 tas-sustanza
tat-test għandhom ikunu ikkalkolati flimkien mal-limiti ta' affidibbi
lità tagħhom (ara s-sezzjoni 1.7.3). L-informazzjoni dwar ir-rata taddissipazzjoni tas-sustanza tat-test fl-ilma u fis-sediment tista tkun
akkwistata mill-użu ta' l-għodda xierqa ta' l-evalwazzjoni. Dawn
jistgħu ivarjaw mill-applikazzjoni tal-kinetiċi ta' psewdo-l-ewwelordni, tat-teknika li timxi mal-kurva emprika li tapplika għal soluz
zjonijiet grafiċi jew numeriċi u l-assaġġ aktar kumpless bl-użu, per
eżempju, tal-mudelli ta' kompartiment singolu jew multiplu. N Aktar
dettalji jistgħu ikunu akkwistati mill-letteratura relevanti kif ippubbli
kata (35) (36) (37).

Ir-resqien kollu għandu s-saħħa u d-debbolizzi tiegħu u jvarja konsi
derevolment fil-komplessità, Preżunzjoni tal-kinetiċi ta' l-ewwel ordni
tista ssir b'simplifikazzjoni żejda tal-proċessi tad-degradazzjoni u taddistribuzzjoni, imma meta possibbli li tagħti terminu (ir-rata kostanti
jew nofs-ħajja) li faċilment ikunu jifthiemu u l-valur fil-mudellar tassimulazzjoni u l-kalkolu tal-konċentrazzjonijiet ambjentali previsti.
Resqien empiriku jew trasformazzjonijiet lineari jistgħu jirriżultaw
fi dħul aħjar tal-kurvi mad-dettall u għalhekk jippermettu estimi
aħjar tan-nofs-ħajja, DT50 u, jekk xieraq, il-valuri DT75 u DT90. Lużu tal-kostanti derivati, b'dana kollu huwa limitat. Mudelli kumpar
timentali jistgħu jiġġeneraw numru ta' kostanti utili ta' valur fir-riskju
ta' l-assaġġ li jiddeskrivi r-rata tad-degradazzjoni f'kumpartimenti
differenti u d-distribuzzjoni tal-kimika. Dawn għandhom ukoll
ikunu wżati għall-estimi tal-kostanti tar-rata għall-formazzjoni u ddegradazzjoni ta' prodotti maġġuri tat-trasformazzjoni. Fil-każi kollha,
il-metodu wżat għandu jkun ġustifikat u min jagħmel l-esperiment
għandu juri b'mod grafiku u/jew l-istatistika ta' dħul aħjar.

3.

RAPPORTAĠĠ

3.1.

RAPPORT TAT-TEST
Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:

Is-sustanza tat-test:

— l-isem komuni, l-isem kimiku, in-numru CAS, il-formula struttu
rali (bl-indikazzjoni tal-posizzjoni tat-tikketti meta materjal radjotikkettjat ikun użat) u l-propjetajiet fiżiċi-kemikali relevanti;

— il-purità (l-impuritajiet) tas-sustanza tat-test;

— il-purità tar-radjokimika tal-kimika tikkettjata u l-attività speċifika
(meta xieraq);
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Sustanzi ta' referenza:
— l-isem kimiku u l-istruttura tas-sustanzi ta' referenza kif użati
għall- karatterizzazzjoni u/jew l-identifikazzjoni tal-prodott tattrasformazzjoni;
Sedimenti u ilmijiet tat-test:
— il-lokalità u d-deskrizzjoni tas-sit(i) tal-kampjunar tas-sediment
akwatiku, inkluża, jekk possibbli, l-istorja tal-kontaminazzjoni;
— l-informazzjoni kollha li tirrigwardja il-ġbir, il-ħażna (jekk ikun
hemm) u l-akklamizzazzjoni tas-sistemi ta' l-ilma/sediment;
— karatteristiċi tal-kampjunar ilma-sediment kif elenkati fit-Tabella
fis-sezzjoni 1.8.2.2.
Kondizzjonijiet tat-test:
— is-sistema tat-test użata (eż. in-nixxija kontinwa, il-biometrika, ilmezz tal- ventilazzjoni, il-metodu tat-taħwid, il-volum ta' l-ilma,
il-massa tas-sediment, il-ħxuna kemm tas-saff ta' l-ilma u tassediment, il-qisiem tar-reċipjenti tat-test, eċċ.);
— l-applikazzjoni tas-sustanza tat-test għas-sistema tat-test: Ilkonċentrazzjoni tat-test kif użata, in-numri ta' repliki u l-modula
tal-kontrolli ta' l-applikazzjoni tas-sustanzaa tat-test (eż. l-użu tassolvent jekk ikun hemm), eċċ.;
— temperatura ta' l-inkubazzjoni;
— id-drabi tal-kampjuna;
— il-metodi ta' l-estrazzjoni u l-effiċċjenzi kif ukoll il-metodi anali
tiċi u l-limiti tas-sejbien;
— il-metodi għall-karatterizzazzjoni/identifikazzjoni tal-prodotti tattrasformazzjoni;
— devjazzjonijiet mill-protokoll tat-test jew mill-kondizzjonijiet tattest, matul l-istudju.
Riżultati:
— dettalji fi stat oriġinali tal-figuri li jirrapreżentaw analiżi (id-dettalj
kollha fi stat oriġinali għandhom ikunu maħżuna fl-arkivji-GLP);
— ir-repettabbilità u s-sensittività tal-metodi analitiċi użati;
— ir-rati ta' l-irkupru ( % valuri għal studju validu huma mogħtija
fis-sezzjoni 1.7.1);
— tabelli tar-riżultati espressi bħala % tad-doza applikata u fi mg.kg1 fl-ilma, sediment u s-sistema totali ( % biss) għas-sustanza tattest u, jekk xieraq, għall-prodotti tat-trasformazzjoni u tar-radjoat
tività mhux-estrattibbli;
— il-bilanċ tal-massa, matul u qrib it-tmiem ta' l-istudji;
— rapreżentazzjoni grafika tat-trasformazzjoni fl-ilma u l-frazzjoni
jiet tas- sediment u fis-sistema totali (inkluża l-mineralizzazzjoni);
— rati tal-mineralizzazzjoni;
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— in-nofs-ħajja, il- DT50 u, jekk xieraq, il-valuri DT75 u DT90 tassustanza tat-test u, meta xieraq, il-proddotti tat-trasfirmazzjoni
maġġuri inklużi fil-limiti ta' l-affidabbilità fl-ilma, fis-sediment u
fis-sistema totali;
— kalkolu tal-kinetiċi tat-trasformazzjoni għas-sustanza tat-test u,
meta xieraq, il-prodotti maġġuri tat-trasformazzjoni;
— il-passaġġi proponuti tat-trasformazzjoni, meta xieraq;
— diskussjoni tar-riżultati.
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ANNESS 1
LINJA TA' GWIDA DWAR IS-SISTEMI TAS-TEST EROBIKU U
ANEROBIKU
Sistema ta' test erobiku
Is-sistema tat-test erobiku deskritta f'dan il-metodu tat-test tikkonsisti minn saff
ilma erobiku (konċentrazzjoni tipika ta' l-ossiġenu fil-medda bejn 7 u 10 mg· l-1)
u saff tas-sediment, erobiku fil-wiċċ u anerobiku taħt il-wiċċ (medja tipika talpotenzali redox (Eh) fiż-żona anerobika tas-sediment fil-medda minn –80 sa –190
mV). L-arja umida tkun mogħddiha matul il-wiċċ ta' l-ilma ta' kull unità ta' linkubazzjoni sabiex iżżomm ossiġenu suffiċjenti fl-ispazju ta' fuq.
Sistema ta' test anerobiku
Għas-sistema tat-test anerobiku, il-proċedura tat-test hija essenzalment l-istess
bħal dik elenkata għas-sistema erobika bl-eċċezzjoni li nitroġenu umidu jkun
mogħddi minn fuq il-wiċċ ta' l-ilma f'kull unità ta' l-inkubazzjoni sabiex jinżamm
spaziu fil-wiċċ bin-nitroġenu. Is-sediment u l-ilma huma meqjusa bħala anerobiċi
la darba l-potenzal tar-redox (Eh) ikun aktar baxx minn –100 mV.
Fit-test anerobiku, l-assaġġ tal-mineralizzazzjoni jinkludi l-kejl tad-diossidu talkarbonu u tal-metanju evoluti.
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ANNESS 2
EŻEMPJU TA' L-APPARAT TAN-NIXXIJA KONTINWA TAL-GASS
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ANNESS 3
EŻEMPJU TA' L-APPARAT BIOMETRIKU
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ANNESS 4
EŻEMPJU

TAL-KALKOLU GĦALL-APPLIKAZZJONI
MAR-REĊIPJENTI TAT-TEST

Diametru intern taċ-ċildru:

TA'

DOŻA

= 8 cm

Fond tal-kolonna ta’ l-ilma li ma jinkludix is- = 12 cm
sediment:
Iż-żona tal-wiċċ 3,142 × 42

= 50,3 cm2

Rata ta' l-applikazzjoni: 500 g sustanza tat-test/
ha tikkorrespondi għal 5 μg/cm2
Total μg: 5 × 50,3

= 251,5 μg

Aġġusta l-kantità b’relazzjoni mal-fond ta’ 100
cm:
12 × 251,5 ÷ 100

= 30,18 μg

Kolonna tal-volum ta’ l-ilma: 50,3 × 12

= 603 ml

Konċentrazzjoni fl-ilma 30,18 ÷ 603

= 0,050 μg/ml jew 50 μg/l
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C.25.

1.

MINERALIZZAZZJONI LI TEĦTIEĠ L-OSSIĠNU FL-ILMA
TAL-WIĊĊ
—
TEST
TAS-SIMULAZZJONI
TALBIJODEGRADAZZJONI
METODU
Dan il-metodu hu ekwivalenti għall-OECD TG 309 (2004) (1).

1.1.

INTRODUZZJONI
L-iskop ta’ dan it-test hu li jkejjel iż-żmien meħtieġ għall-bijodegra
dazzjoni ta’ sustanza użata għat-test b’konċentrazzjoni baxxa fl-ilma
naturali li jkun jeħtieġ l-ossiġnu u biex jikkwantifika l-osservazzjo
nijiet f’forma ta' espressjonijiet tar-rata tal-moviment. Dan it-test
simulatorju huwa test li jsir fil-laboratorju billi jiġi mħawwad vażett
ħalli jkunu magħrufa r-rati ta’ bijodegradazzjoni li teħtieġ l-ossiġnu
ta’ sustanzi organiċi f’kampjuni ta’ ilma naturali tal-wiċċ (frisk, ftit
mielaħ jew ilma baħar). Hu bbażat fuq l-ISO/DIS 14592-1 (2) u
jinkludi wkoll elementi mill-metodi tat-test Ċ.23 u Ċ.24 (3)(4).
Hemm l-għażla li, b’ħinijiet twal tat-test, operazzjoni semi-kontinwa
tieħu post l-operazzjoni fuq grupp sabiex tipprevjeni d-deterjorament
tal-mikrokosmu taħt test. L-għan prinċipali tat-test simulatorju hu
biex tkun magħrufa l-mineralizzazzjoni tas-sustanza użata għat-test
fl-ilma tal-wiċċ, u l-mineralizzazzjoni hi l-bażi ta' kif tiġi espressa ddiżintegrazzjoni tal-movimenti. Madankollu, it-test jista’ jkollu għan
ieħor sekondarju biex tinkiseb informazzjoni dwar id-diżintegrazzjoni
ewlenija u l-formazzjoni ta’ prodotti maġġuri ta' trasformazzjoni. Lidentifikazzjoni ta’ prodotti ta’ trasformazzjoni, u fejn hu possibbli lkwantifikazzjoni tal-konċentrazzjonijiet tagħhom, huma tassew
importanti għal sustanzi li jiġu mineralizzati bil-mod ħafna (eż. filkaż ta' nofs ħajjiet għas-sustanzi totali li jifdal wara l-evaporazzjoni
14
C li jaqbżu is-60 ġurnata). Konċentrazzjonijiet ogħla tas-sustanza
użata għat-test (eż., > 100 μg/l) għandhom jintużaw normalment biex
ikunu identifikati u kwantifikati prodotti ta’ trasformazzjoni maġġuri
minħabba limitazzjonijiet analitiċi.

Konċentrazzjoni baxxa f’dan it-test tfisser konċentrazzjoni (eż. inqas
minn 1 μg/l sa 100 μg/l) li hi baxxa biżżejjed biex tiżgura li lmovimenti tal-bijodegradazzjoni miksuba fit-test jirriflettu dawk li
wieħed jistenna li jkun hemm fl-ambjent. Meta mqabbla mal-piż
totali tas-sottostrati tal-karbonju bijodegradabbli li hemm fl-ilma
naturali użat għat-test, is-sustanza użata għat-test b'konċentrazzjoni
baxxa se sservi bħala sottostrata oħra. Dan jimplika li l-movimenti
tal-bijodegradazzjoni antiċipati huma tal-ewwel ordni (movimenti “li
ma jikbrux”) u li s-sustanza użata għat-test tista’ tiġi ddegradata
permezz ta’ “kometaboliżmu”. Movimenti tal-ewwel ordni jimplikaw
li r-rata tad-diżintegrazzjoni (mg/L/kull ġurnata) hija proporzjonali
mal-konċentrazzjoni tas-sottostrata li tonqos maż-żmien. Fil-każ talmovimenti tal-ewwel ordni r-rata kostanti tad-diżintegrazzjoni speċi
fika, k, ma tiddependix fuq iż-żmien u l-konċentrazzjoni. Dan ifisser
li, k ma tvarjax ħafna matul l-esperiment u lanqas tinbidel bilkonċentrazzjoni miżjuda waqt l-esperimenti. Skont id-definizzjoni,
il-kostanti tar-rata tad-diżintegrazzjoni speċifika hija ugwali għallbidla relattiva fil-konċentrazzjoni biż-żmien: k = (1/C) · (dC/dt).
Għalkemm wieħed jistenna li l-movimenti tal-ewwel ordni jkunu
normalment taħt il-kundizzjonijiet preskritti, jista’ jkun hemm ċerti
ċirkustanzi fejn movimenti oħra huma aktar addattati. Id-devjazzjo
nijiet mill-movimenti tal-ewwel ordni jistgħu eż. jiġu osservati jekk
il-fenomeni tat-trasferiment tal-piż bħar-rata tat-tifrix, aktar milli rrata tar-reazzjoni bijoloġika, tkun qed tillimita r-rata tal-bijotrasfor
mazzjoni. Madankollu, id-data tista’ kważi dejjem tkun deskritta
minn movimenti tal-ewwel ordni li jixxiebhu li jaċċettaw kostanti
tar-rata ta’ konċentrazzjoni dipendenti.
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Informazzjoni dwar il-bijodegradabbiltà tas-sustanza użata għat-test
f’konċentrazzjonijiet ogħla (eż. mit-testijiet standard ta’ screening)
kif ukoll informazzjoni dwar id-degradabbiltà li mhix ta’ natura
bijoloġika, prodotti ta’ trasformazzjoni u karatteristiċi fiżiko-kemikali
relevanti għandhom ikunu disponibbli qabel it-test biex ikun jista'
jiġi stabbilit l-ippjanar esperimentali u jiġu interpretati r-riżultati. Lużu ta’ sustanzi għat-test imsemmija 14C u l-għarfien tal-fażi tattqassim ta’ 14C fl-aħħar tat-test, għandhom jgħinu biex tkun magħ
rufa l-bijodegradabbiltà finali. Meta tkun użata sustanza għat-test li
ma ngħatatx isem, il-bijodegradazzjoni finali tista’ tkun stmata biss
jekk tiġi ttestjata konċentrazzjoni ogħla u l-prodotti ta’ trasformaz
zjoni maġġuri kollha jkunu magħrufa.
1.2.

DEFINIZZJONIJIET
Bijodegradazzjoni primarja: Il-bidla strutturali (trasformazzjoni) ta’
sustanza kimika mill-mikroorganiżmi li twassal biex tintilef l-identità
kimika.
Bijodegradazzjoni funzjonali: Il-bidla strutturali (trasformazzjoni)
ta’ sustanza kimika mill-mikroorganiżmi li twassal biex tintilef karat
teristika speċifika.
Bijodegradazzjoni li tkun teħtieġ l-ossiġnu finali: Id-diżintegraz
zjoni ta’ sustanza kimika mill-mikroorganiżmi meta jkun hemm lossiġnu mal-karbonju diossidu, l-ilma u l-melħ minerali u xi elementi
oħra (mineralizzazzjoni) preżenti u l-ħolqien tal-piż totali ta' l-orga
niżmi u prodotti organiċi li fihom bijosinteżi tal-mikroorganiżmi
ġodda.
Mineralizzazzjoni: Id-diżintegrazzjoni ta’ sustanza kimika f’materja
organika minħabba l-mikroorganiżmi li hemm fl-ossiġnu malkarbonju diossidu, l-ilma u l-melħ minerali ta’ xi elementi oħra
preżenti.
Fażi tad-dewmien: Il-ħin minn meta jibda test sakemm jintlaħaq laddattament tad-degradar tal-mikro organiżmi u l-ammont ta' bijode
gradazzjoni ta' sustanza kimika jew materja organika żdied għal
livell li jista' jkun magħruf (eż. 10 % tal-bijodegradazzjoni teoretika
massima, jew inqas, jiddependi minn kemm hi preċiża t-teknika talkejl).
Livell massimu ta’ bijodegradazzjoni: L-ammont ta’ bijodegradaz
zjoni ta’ sustanza kimika jew materja organika f’test, irrekordjata
f’perċentwal, li ‘l fuq minnu ma ssirx aktar bijodegradazzjoni waqt
it-test.
Sottostrata primarja: Ġabra ta’ karbonju naturali u sorsi ta’ ener
ġija li jkabbru u jżommu l-piż totali tal-organiżmi mikrobjali.
Sottostrata sekondarja: Komponent tas-sottostrata li hemm f’dik ilkonċentrazzjoni baxxa, li bid-diżintegrazzjoni tiegħu, ammonti żgħar
ħafna ta’ karbonju u enerġija jiġu mgħoddija lill-mikroorganiżmi
kompetenti, meta mqabbla mal-karbonju u l-enerġija mogħtija middiżintegrazzjoni tal-komponenti tas-sottostrata ewlenija (sottostrati
primarji).
Ir-rata tad-diżintegrazzjoni kostanti: Rata tal-moviment kostanti
tal-ewwel ordni jew li tixbaħha, k (d–1), li tindika r-rata tal-proċessi
tad-diżintegrazzjoni. Għal esperiment fuq grupp k hi stmata mill-parti
tal-bidu tal-kurva tad-diżintegrazzjoni miksuba wara li tintemm ilfażi tad-dewmien.
Nofs ħajja, t1/2 (d): Terminu użat biex jikkaratterizza r-rata tar-reaz
zjoni tal-ewwel ordni. Hu l-intervall tal-ħin li jikkorrispondi għal
tnaqqis fil-konċentrazzjoni b'fattur 2. In-nofs ħajja u l-kostanti tarrata tad-diżintegrazzjoni huma marbuta ma' l-ekwazzjoni t1/2 = ln2/k.
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Il-brejk tad-diżintegrazzjoni, DT50 (d): Terminu użat biex jikk
wantifika r-riżultat tat-testijiet tal-bijodegradazzjoni. Huwa l-intervall
ta’ ħin, inkluż il-fażi tad-dewmien, meħtieġ biex jintlaħaq valur ta’
50 % bijodegradazzjoni.

Il-limitu tal-għarfien (LOD) u l-limitu tal-kwantifikazzjoni
(LOQ): Il-limitu tal-għarfien (LOD) huwa l-konċentrazzjoni ta’
sustanza li ‘l isfel minnu l-identità tas-sustanza ma tkunx tista’ tint
għaraf mill-karatteristiċi li ddaħħlu fil-preparazzjoni għall-analiżi. Illimitu ta’ kwantifikazzjoni (LOQ) huwa l-konċentrazzjoni ta’
sustanza li ‘l isfel minnu l-konċentrazzjoni ma tistax tkun magħrufa
bi preċiżjoni aċċettabbli.

Karbonju organiku maħlul fl-ilma (DOC): Dik il-parti tal-karbonju
organiku f'kampjun ta' ilma li ma tistax titneħħa b’fażi ta’ separaz
zjoni speċifika, per eżempju b’azzjoni ċentrifuga permezz ta’ magna
f’40 000 ms–2 għal 15-il min jew bl-iffiltrar tal-membrana billi
jintużaw membrani li fihom pori b'dijametru ta' 0,2 μm-0,45 μm.

L-attività organika 14C totali (TOA): L-attività totali
mal-karbonju organiku.

14

C assoċjata

L-attività organika 14C maħlula fl-ilma (DOA): L-attività totali
organika 14C assoċjata mal-karbonju organiku maħlul fl-ilma.

L-attività organika 14C f’forma ta’ partikuli separati (POA): Lattività totali 14C assoċjata mal-karbonju organiku f’forma ta’ parti
kuli separati.

1.3.

APPLIKABILITÀ TAT-TEST
Dan it-test simulatorju japplika għal sustanzi organiċi li ma jevapo
rawx malajr jew jevaporaw xi ftit malajr ittestjati f’konċentrazzjoni
jiet baxxi. Permezz ta’ fliexken miftuħa għall-arja (eż. tajjar
imdeffes), sustanzi bil-kostanti tar-regola ta’ Henry inqas minn
madwar 1 Pa·m3/mol (madwar 10–5 atm·m3/mol) jistgħu jitqiesu li
ma jevaporawx malajr fil-prattika. Permezz ta’ fliexken magħluqa blispazju fuq, hu possibbli li jiġu ttestjati sustanzi li ma tantx jeva
poraw malajr (bil-kostanti tar-regola ta’ Henry < 100 Pa·m3/mol jew
< 10–3 atm·m3/mol) mingħajr telf fis-sistema tat-test. Jista’ jkun
hemm telf tas-sustanzi msejħa 14C, jekk ma jittieħdux il-prekawzjo
nijiet ġusti, meta jitneħħa s-CO2. F’dawk is-sitwazzjonijiet, jista’
jkun hemm bżonn li s-CO2 jinqabad ġo assorbitur intern bl-alkali
jew li tintuża sistema esterna li tassorbi s-CO2 (għarfien dirett
tal–14CO2; ara Anness 3). Biex ikunu magħrufa l-movimenti tal-bijo
degradazzjoni, il-konċentrazzjonijiet tas-sustanza użata għat-test iridu
jkunu taħt meta tinħall fl-ilma. Ta’ min jinnota, iżda, li l-valuri talletteratura ta’ meta jinħall fl-ilma jistgħu jkunu ogħla sew minn meta
tinħall is-sustanza użata għat-test fl-ilmijiet naturali. Hemm l-għażla
li tiġi stabbilita s-solubilità ta’ sustanzi tat-test partikolari li ma tantx
jinħallu fl-ilma permezz tal-ilmijiet naturali li jkunu qed jiġu ttestjati.

Il-metodu jista’ jkun użat biex tiġi simulata l-bijodegradazzjoni flilma tal-wiċċ li ma jkunx fih partikuli ħorox (“test li jsir fil-baħar
miftuħ”) jew fil-wiċċ tal-ilma mhux ċar, eż. li jista' jkun hemm ħdejn
post fejn l-ilma jiltaqa' man-naqal (“test sospiż tan-naqal”).
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1.4.

IL-PRINĊIPJU TAT-TEST
It-test isir fi grupp billi s-sustanza użata għat-test tiġi żviluppata fiha
l-batteri jew mill-ilma tal-wiċċ biss (“test li jsir fil-baħar miftuħ”)
jew ilma miżjud b'solidi/naqal miżmuma x’imkien bejn il-qiegħ u
fuq ta' 0,01 sa lg/L użin xott (“test sospiż” tan-naqal biex ikun jixbah
body tal-ilma miżmuma x’imkien bejn il-qiegħ u fuq jew naqal li
jerġa’ jkun sospiż bejn il-qiegħ u fuq. Is-solidi miżmuma x’imkien
bejn il-qiegħ u fuq/il-konċentrazzjoni tan-naqal fil-firxa t'isfel ta' dan
l-intervall hi tipika għal ħafna ilmijiet fil-wiċċ. Il-fliexken tat-test
tiżviluppata fihom batteri fid-dlam f’temperatura ambjentali taħt kun
dizzjonijiet li jeħtieġu l-ossiġnu u l-aġitazzjoni. Tal-inqas żewġ
konċentrazzjonijiet differenti tas-sustanza tat-test għandhom jintużaw
sabiex jiġu ddeterminati l-movimenti tad-diżintegrazzjoni. Il-konċen
trazzjonijiet għandhom ivarjaw minn xulxin b’fattur ta’ 5 sa 10 u
għandhom jirrappreżentaw il-firxa mistennija ta’ konċentrazzjonijiet
fl-ambjent. Il-konċentrazzjoni massima tas-sustanza tat-test m’għand
hiex teċċedi 100 μg/L, iżda l-konċentrazzjonijiet massimi tat-test taħt
10 μg/L jew inqas huma preferuti biex ikun żgurat li l-bijodegradaz
zjoni ssegwi l-movimenti tal-ewwel ordni. L-ibaxx konċentrazzjoni
m’għandhiex teċċedi 10 μg/L, iżda l-ibaxx konċentrazzjonijiet tat-test
ta’ 1-2 μg/L jew inqas minn 1 μg/L huma preferuti. Normalment
analiżi adegwata ta’ dik il-konċentrazzjoni baxxa tista’ tintlaħaq blużu ta’ sustanzi msejħa 14C li ssib tixtrihom. Minħabba l-limitazzjo
nijiet analitiċi, ta’ spiss ikun impossibbli li titkejjel il-konċentrazzjoni
tas-sustanza tat-test bil-preċiżjoni meħtieġa, jekk is-sustanza tat-test
hi applikata f’konċentrazzjoni ta’≤ 100 μg/L (ara t-tieni paragrafu
f’sezzjoni 1.7.2.). Konċentrazzjonijiet ogħla ta’ sustanzi użati għattest (> 100 μg/L u xi kultant > 1 mg/L) jistgħu jintużaw għallidentifikazzjoni u l-kwantifikazzjoni ta’ prodotti ta’ trasformazzjoni
maġġuri jew jekk m'hemmx metodu ta’ analiżi speċifiku b’limitu
baxx li jidditektja. Jekk ikunu ttestjati konċentrazzjonijiet għolja
tas-sustanza tat-test, jista’ ma jkunx possibbli li r-riżultati jintużaw
biex tkun stmata l-kostanti tad-diżintegrazzjoni tal-ewwel ordni u nnofs ħajja, għax id-diżintegrazzjoni probabbilment ma ssegwix ilmovimenti tal-ewwel ordni.

Id-diżintegrazzjoni tkun segwita f’intervalli tal-ħin addattati, billi
titkejjel jew is-sustanza li jkun fadal wara l-evaporazzjoni 14C jew
il-konċentrazzjoni li jkun fadal wara l-evaporazzjoni tas-sustanza tattest meta tintuża analiżi kimika speċifika. L-għoti tal-isem 14C talaktar parti stabbli tal-molekula jiżgura li tkun determinata l-minera
lizzazzjoni totali, filwaqt li l-għoti ta' l-isem 14C ta’ parti inqas
stabbli tal-molekula, kif ukoll l-użu ta’ analiżi speċifika, jagħti lok
għal evalwazzjoni tal-bijodegradazzjoni primarja biss. Madankollu, laktar parti stabbli mhux neċessarjament tinkludi n-nofs funzjonali
relevanti tal-molekula (li tista' tkun relatata ma' karatteristika speċi
fika bħat-tossiċità, il-bijoakkumulazzjoni, eċċ.) Jekk hekk ikun ilkaż, ikun xieraq li tintuża sustanza tat-test, imsemmija 14C, fil-parti
funzjonali sabiex issegwi t-tneħħija tal-karatteristika speċifika.

1.5.

INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA TAT-TEST
Kemm is-sustanzi tat-test li ġew immarkati permezz ta' raġġi (radio
labelled)kif ukoll dawk li ma ġewx mogħtija isem jistgħu jintużaw
f'dan it-test. It-teknika tal-għoti tal-isem 14C hi rakkomandata u lgħoti tal-isem għandu jsir normalment fl-aktar parti(jiet) stabbli talmolekula (ara anki sezzjoni 1.4.). Għal sustanzi li fihom aktar minn
ċirku li mhux saturizzat bl-umdità, karbonju wieħed jew aktar f’kull
ċirku għandu preferebbilment ikun mogħti l-isem 14C. Barra minn
hekk, karbonju wieħed jew aktar fuq iż-żewġ naħat ta’ għaqdiet li
jistgħu jiġu diżintegrati faċilment għandhom preferibbilment
ikollhom l-isem 14C. Il-purità kimika u/jew radjokimika tas-sustanza
tat-test għandha tkun > 95 %. Għal sustanzi mmarkati permezz ta’
raġġi, attività speċifika ta’ madwar 50 μCi/mg (1,85 MBq) jew aktar
hi preferuta sabiex tiffaċilita l-kejl 14C f’testijiet li jsiru b’konċentraz
zjonijiet baxxi fil-bidu. Għandu jkun hemm l-informazzjoni li ġejja
dwar is-sustanza użata għat-test:
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— is-solubilità fl-ilma [Metodu A6];

— is-solubilità f’aġent(i) organiku li jinħall (sustanzi applikati blaġent li jinħall jew li ma tantx jinħallu fl-ilma);

— il-kostanti dikompost (pKa) jekk is-sustanza għandha tendenza
għal protonation jew deprotonation [OECD TG 112] (5);

— il-pressjoni tal-fwar [Metodu A.4] u l-liġi ta’ Henry kostanti;

— stabbilità kimika fl-ilma u fid-dlam (idrolisi) [Metodu C.7].

Meta sustanzi li ma tantx jinħallu fl-ilma jkunu qed jiġu ttestjati flilma baħar, ta’ min ikun jaf il-kostanti tat-tneħħija tal-melħ (jew “ilkostanti Setschenow”) Ks, li huma mfissra permezz tal-espressjoni:
log (S/S’) = Ks Cm, fejn S u S’ huma kemm tinħall is-sustanza flilma pur u l-ilma baħar, rispettivament, u Cm hija l-konċentrazzjoni
molar tal-melħ.

Jekk it-test isir bħala “test tan-naqal miżmum xi mkien bejn il-qiegħ
u fuq” l-informazzjoni li ġejja għandha tkun disponibbli:

— koeffiċjent tad-diviżjoni n-octanol/ilma [Metodu A.8];

— koeffiċjent ta’ kemm il-molekuli jżommu fil-wiċċ ta’ likwidu
(absorption coefficient) [Metodu C.18];

Informazzjoni oħra utli tista' tinkludi:

— il-konċentrazzjoni ambjentali, jekk tkun magħrufa jew stmata;

— it-tossiċità tas-sustanza użata għat-test għall-mikroorganiżmi
[Metodu C.11];

— bijodegraddibiltà lesta u/jew li teżisti fiha [Metodi C.4 A-F, C.12,
C.9, OECD TG 302 (5)];

— studji dwar il-bijodegradabbiltà li teħtieġ l-ossiġnu fl-ilma jew li
ma teħtieġx ossiġnu fil-ħamrija u fil-bidla tan-naqal/l-ilma
[Metodi C.23, C.24].

1.6.

SUSTANZA UŻATA BĦALA REFERENZA
Sustanza, li tista’ tiddiżintegra faċilment f'kundizzjonijiet li jkunu
jeħtieġu l-ossiġnu fl-ilma (eż. l-aniline jew is-sodium benzoate)
għandha tintuża bħala sustanza ta' referenza. L-intervall ta’ ħin
mistenni għad-diżintegrazzjoni tal-aniline u tas-sodium benzoate
huwa normalment inqas minn ġimagħtejn. L-iskop tas-sustanzi
użati bħala referenza hu li jkun żgurat li l-attività tal-mikroorganiżmi
ta' l-ilma użat għat-test hi f'ċerti limiti; jiġifieri li l-ilma fih popolaz
zjoni attiva ta' mikroorganiżmi.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1511
▼M1
1.7.

KRITERJI DWAR IL-KWALITA'

1.7.1.

Irkuprar
Hekk kif tiġi miżjuda s-sustanza użata għat-test, kull test tal-konċen
trazzjoni tal-bidu għandu jiġi vverifikat billi titkejjel l-attività 14C,
jew permezz ta’ analiżi kimika fil-każ ta’ sustanzi li m’għandhomx
isem, f’tal-inqas kampjuni doppji. Dan jagħti informazzjoni dwar
kemm għandu jkun applikat u kemm għandu jiġi mtenni l-metodu
analitiku kif ukoll dwar kemm hu uniformi t-tqassim tas-sustanza
użata għat-test. Normalment, l-attività 14C inizjali jew il-konċentraz
zjoni tas-sustanza tat-test jintużaw fl-analiżi sussegwenti tad-data
aktar milli l-konċentrazzjoni nominali bħala telf minħabba s-sorption
u żbalji fid-daqs tad-dożi jiġu kumpensati. Għas-sustanza tat-test
imsemmija 14C, il-livell ta’ irkuprar fl-aħħar tal-esperiment hu
mogħti bil-bilanċ fil-piż (ara l-aħħar paragrafu fis-sezzjoni 1.8.9.4).
Idealment, il-bilanċ tal-piż immarkat permezz ta’ raġġi għandu
jestendi minn 90 % għal 110 %, filwaqt li l-preċiżjoni analitika
għandha twassal għal irkuprar tal-bidu bejn 70 % u 110 % għal
sustanzi tat-test li m’għandhomx isem. Dawn il-firxiet għandhom
ikunu interpretati bħala miri u m’għandhomx jintużaw bħala kriterji
biex jiġi aċċettat it-test. Il-preċiżjoni analitika tista’ tiġi ddeterminata
ukoll għas-sustanza tat-test f’konċentrazzjoni ibaxx mill-konċentraz
zjoni tal-bidu u għall-prodotti ta' trasformazzjoni maġġuri.

1.7.2.

Kemm għandu jiġi mtenni u kemm hu sensittiv il-metodu anali
tiku
Kemm għandu jiġi mtenni l-metodu analitiku (inkluż l-effiċjenza talestrazzjoni tal-bidu) biex tiġi kwantifikata s-sustanza tat-test, u lprodotti ta’ trasformazzjoni, jekk jixraq, għandu jkun iċċekkjat billi
jkun hemm ħames analiżi l-istess tal-estratti individwali tal-ilma talwiċċ.

Il-limitu ta’ għarfien (LOD) tal-metodu analitiku għas-sustanza użata
għat-test u għall-prodotti ta’ trasformazzjoni għandu jkun tal-inqas
1 % tal-ammont tal-bidu applikat lis-sistema tat-test jekk hu
possibbli. Il-limitu ta’ kwantifikazzjoni (LOQ) għandu jkun daqs
jew inqas minn 10 % tal-konċentrazzjoni applikata. L-analiżi kimika
ta’ ħafna sustanzi organiċi u l-prodotti tat-trasformazzjoni tagħhom
ta' spiss jeħtieġu li s-sustanza użata għat-test tkun applikata f'kon
ċentrazzjoni kemm xejn għolja, jiġifieri > 100 μg/L.

1.8.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST

1.8.1.

Tagħmir
It-test jista’ jsir fi fliexken forma ta’ lembut jew forma ta’ ċilindru
tad-daqs addattat (eż. li jesgħu 0,5 jew 1,0 litru) magħluqa b'tappijiet
tas-silikon jew lastku, jew fi fliexken tas-serum b'għotjien li ma
joħroġx minnhom CO2 (eż. b’għeluq tal-lastku sintetiku). Inkella ttest jista' jsir bl-użu ta' ħafna fliexken u bl-osservazzjoni tal-konse
gwenzi tal-fliexken kollha, ta' l-inqas darbtejn, f'kull intervall talkampjuni (ara l-aħħar paragrafu fis-sezzjoni 1.8.9.1). Għas-sustanzi
tat-test li ma jevaporawx malajr u li mhumiex immarkati bir-raġġi,
m’hemmx bżonn ta’ tappijiet jew għotjien li ma joħroġx gass
minnhom; biċċiet tat-tajjar li ma jagħtux lok li jkun hemm kontami
nazzjoni mill-arja huma addattati (ara t-tieni paragrafu fis-sezzjoni
1.8.9.1.). Sustanzi li ma tantx jevaporaw malajr għandhom ikunu
ttestjati f’sistema tat-tip tal-bijometer billi jitħawwad bil-mod l-ilma
tal-wiċċ. Biex ikun żgurat li ma ssirx kontaminazzjoni mill-batterji,
il-kontenituri jistgħu jiġu sterilizzati billi jissaħħnu jew jiġu stimjati
qabel ma jintużaw. Barra minn hekk, it-tagħmir standard tal-labora
torju li ġej huwa użat:

— mejda li tittriegħed jew oġġetti li jħalltu manjetiċi biex ikun
hemm ċaqliq kontinwu tal-fliexken użati għat-test,
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— magna ċentrifuga,

— pH meter,

— turbidimeter biex ikejjel konċentrazzjoni tal-frak tat-tajn,

— forn jew majkrowejv biex ikun magħruf il-piż xott,

— apparat li jissepara l-membrana,

— sterilizzatur li juża’ stim bi pressjoni għolja jew forn biex jiste
rilizza bis-sħana l-kontenituri tal-ħġieġ,

— faċilitijiet biex jimmaniġġjaw is-sustanzi mmarkati

14

C,

— tagħmir biex tiġi kwantifikata l-attività 14C f’kampjuni mit-taħli
tiet li jaqbdu s-CO2 u, jekk hemm bżonn, mill-kampjuni tannaqal,

— tagħmir analitiku biex tkun magħrufa s-sustanza użata għat-test
(jew is-sustanza ta’ referenza) jekk tintuża' analiżi kimika speċi
fika (eż. dak li jifred il-gass f'taħlita, dak li jifred il-likwidu bi
pressjoni għolja).

1.8.2.

Taħlitiet tal-kwantità tas-sustanza tat-test
Ilma mingħajr ions użat biex jiġu ppreparati t-taħlitiet tal-kwantità
tat-test u s-sustanzi ta’ referenza (ara l-ewwel paragrafu fis-sezzjoni
1.8.7). L-ilma mingħajr ions m’għandux ikun fih sustanzi li jistgħu
jkunu tossiċi għall-mikroorganiżmi, u l-karbonju organiku maħlul flilma (DOC) m’għandux ikun aktar minn 1 mg/L (6).

1.8.3.

Ġbir u ġarr tal-ilma tal-wiċċ
Il-post fejn jittieħdu l-kampjuni għall-ġbir tal-ilma tal-wiċċ għandu
jintgħażel skont l-għan tat-test f’kull sitwazzjoni partikolari. Meta
jintgħażlu l-postijiet fejn għandhom jittieħdu l-kampjuni, għandha
titqies l-istorja ta’ kontribut agrikolu, industrijali jew domestiku li
jista’ jkun hemm. Jekk ikun magħruf li ambjent akwatiku ġie kkon
taminat bis-sustanza tat-test jew l-analogu struttuturali tagħha fl-erba’
snin ta’ qabel, m’għandux jintuża’ għall-ġbir ta’ ilma għat-test,
sakemm l-investigazzjoni tar-rati ta' diżintegrazzjoni f'postijiet li
kienu esposti qabel huwa l-għan dikjatur ta' l-investigatur. Il-pH u
t-temperatura tal-ilma għandhom ikunu mkejla fil-post tal-ġbir. Barra
minn hekk, il-fond tat-teħid tal-kampun u d-dehra tal-kampjun talilma (eż. kulur u nuqqas ta’ ċarezza) għandhom jiġu nnutati (ara
sezzjoni 3). Il-konċentrazzjoni tal-ossiġnu u/jew il-potenzjal tal-ossi
dazzjoni u t-tnaqqis fl-ilma u fis-saff tan-naqal tal-wiċċ għandu
jitkejjel sabiex juri l-kundizzjonijiet li jeħtieġu l-ossiġnu fl-ilma
sakemm dan ma jkunx ovvju mid-dehra u mill-esperjenza storika
tal-post. L-ilma tal-wiċċ għandu jinġarr f’kontenitur li hu mnaddaf
sew. Waqt il-ġarr, it-temperatura tal-kampjun m'għandhiex teċċedi
b’mod sinifikanti t-temperatura użata fit-test. Hu rakkomandat li
tiġi mkessħa għal temperatura ta’ 4 °C waqt il-ġarr jekk idum
aktar minn 2 jew 3 sigħat. Il-kampjun tal-ilma m’għandux ikun
iffriżat.
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1.8.4.

Il-ħżin u l-preparazzjoni tal-ilma tal-wiċċ
It-test għandu jibda preferibbilment fi żmien ġurnata wara li jinġabar
il-kampjun. Il-ħżin tal-ilma, jekk hemm bżonn, għandu jkun mini
mizzat u għall-ebda raġuni m’għandu jaqbeż massimu ta’ 4 ġimgħat.
Il-kampjun tal-ilma għandu jinżamm f’temperatura ta’ 4 °C iċċarġjat
b’gas sakemm jintuża. Qabel ma jintuża, il-partijiet l-irqaq ħorox
għandhom jitneħħew, eż. billi jiġu iffiltrati minn ġo filter tan-najlon
li x-xibka tiegħu tkun daqs 100 μm jew b’filter tal-karta ħoxna, jew
billi jitħalla joqgħod ħalli n-naqal jinżel fil-qiegħ.

1.8.5.

Il-preparazzjoni tal-ilma miżjud bin-naqal (mhux obbligatorja)
Għat-test tan-naqal miżmum x’imkien bejn il-qiegħ u l-wiċċ, innaqal tal-wiċċ jiġi miżjud fil-fliexken li fihom ilma naturali (iffiltrat
biex jitneħħew il-frak ħorox kif deskritt fis-sezzjoni 1.8.4.) biex
tinkiseb is-sospensjoni; il-konċentrazzjoni ta’ solidi miżmuma
x’imkien bejn il-qiegħ u fuq għandha tkun bejn 0,01 u 1 g/L. Innaqal tal-wiċċ għandu jkun ta' l-istess post minn fejn ittieħed ilkampjun ta' l-ilma. Skont l-ambjent akwatiku partikulari, in-naqal
tal-wiċċ jista’ jew ikun karatterizzat minn kontenut għoli ta’ karbonju
organiku (2.5-7.5 %) u konsistenza fina jew minn kontenut baxx ta'
karbonju organiku (0.5-2.5 %) u konsistenza ħarxa (3). In-naqal talwiċċ jista' jiġi preparat kif ġej: ħu diversi biċċiet min-nofs tan-naqal
billi tuża tubu trasparenti tal-plastik, neħħilu s-saffi ta' fuq li jeħtieġu
l-ossiġnu (mill-wiċċ sa fond ta' massimu ta’ 5 mm) eżatt wara li
jittieħed il-kampjun u itfagħhom flimkien. Il-kampjun li joħroġ tannaqal għandu jinġarr ġo kontenitur li l-parti ta' fuq tiegħu hi kbira
biżżejjed għall-arja biex iżomm lin-naqal f'kundizzjonijiet li jeħtieġu
l-ossiġnu (kessħu għal 4 °C jekk il-ġarr idum aktar minn 2-3 sigħat).
Il-kampjun tan-naqal għandu jinżamm bejn il-qiegħ u l-wiċċ fl-ilma
tat-test fi proporzjon ta’ 1:10 u jinżamm f’temperatura ta’ 4 °C
iċċarġjat bil-gass sakemm jintuża. Il-ħżin tan-naqal, jekk hemm
bżonn, għandu jkun minimizzat u m’għandux jaqbeż massimu ta’
4 ġimgħat.

1.8.6.

Proċedura semi-kontinwa (mhux obbligatorja)
L-inkubazzjoni fit-tul (diversi xhur) tista' tkun meħtieġa jekk ilperjodu tad-dewmien isir qabel ma tkun tista' titkejjel diżintegraz
zjoni sinifikanti tas-sustanza tat-test. Jekk din tkun magħrufa minn
testijiet imgħoddija tas-sustanza, it-test jista’ jinbeda permezz talproċedura semi-kontinwa, li tagħti lok għal tiġdid perjodiku ta’
parti mill-ilma tat-test jew mis-sospensjoni (ara Anness 2). Inkella,
it-test normali fuq grupp jista’ jinbidel b’test semi-kontinwu, jekk iddiżintegrazzjoni tas-sustanza tat-test intlaħqet matul madwar 60
ġurnata ta’ testjar billi ntużat il-proċedura tal-grupp (ara t-tieni para
grafu fis-sezzjoni 1.8.8.3).

1.8.7.

Żieda tas-sustanza tat-test (jew ta’ referenza)
Għal dawk is-sustanzi li jinħallu malajr fl-ilma (> 1 mg/L) u jeva
poraw ftit (bir-regola ta' Henry kostanti < 1 Pa·m3/mol jew < 10–5
atm·m3/mol), taħlita tal-kwantità tista’ tiġi ppreparata fl-ilma
mingħajr ions (ara sezzjoni 1.8.2); il-volum addattat tal-kwantità
jiġi miżjud fil-kontenituri tat-test biex tinkiseb il-konċentrazzjoni
mixtieqa. Il-volum ta’ xi kwantità tat-taħlita għandu jkun il-minimu
prattiku (< 10 % tal-volum tal-likwidu finali, jekk jista' jkun). Proċe
dura oħra hi li s-sustanza tat-test tiġi maħlula f’volum akbar ta’ ilma
tat-test, li tista’ tidher bħala alternattiva għall-użu ta’ aġenti orġaniċi
li jinħallu.
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Jekk ma jkunx possibbli, it-taħlitiet tal-kwantità ta' sustanzi li ma
jevaporawx malajr u li ma jinħallux malajr fl-ilma għandhom ikunu
preparati permezz ta’ aġent organiku li jinħall u li jevapora malajr,
iżda l-ammont tal-aġent li jinħall miżjuda mas-sistema tat-test
m’għandux jeċċedi il-1 % v/v u m’għandux iħalli effetti ħżiena fuq
l-attività tal-mikroorganiżmi. L-aġent li jinħall m’għandux jaffettwa
l-istabbilità tas-sustanza tat-test fl-ilma. L-aġent li jinħall m’għandux
jitneħħa fi kwantità żgħira tant li ma żżidx b'mod sinifikanti lkonċentrazzjoni DOC ta' l-ilma tat-test jew is-sospensjoni. Dan
għandu jkun iċċekkjat bl-analiżi tas-sustanza speċifika jew, jekk
jista’ jkun, permezz ta’ analiżi DOC (6). Għandha tingħata attenzjoni
biex jiġi llimitat l-ammont ta’ aġent li jinħall trasferit għal dak li hu
assolutament neċessarju, u biex ikun żgurat li l-ammont tas-sustanza
tat-test tista' tinħall fil-volum finali ta' l-ilma tat-test. Jistgħu jintużaw
tekniki oħra biex tiddaħħal is-sustanza tat-test fil-kontenituri tat-test
kif deskritt f'(7) u (8). Meta aġent organiku li jinħall jintuża għallapplikazzjoni tas-sustanza tat-test, il-kontrolli tal-aġent li jinħall li
fihom l-ilma tat-test (mingħajr żidiet) u l-ilma tat-test bis-sustanza
ta’ referenza miżjuda għandhom ikunu ttrattati bl-istess mod bħallkontenituri attivi tat-test miżjuda bis-sustanza tat-test f’dak li jġorr laġent li jinħall. L-iskop tal-kontrolli tal-aġent li jinħall hu biex jiġu
eżaminati xi effetti negattivi li jistgħu jkunu kkawżati mill-aġent li
jinħall fuq il-popolazzjoni tal-mikroorganiżmi kif indikat mid-diżin
tegrazzjoni tas-sustanza ta’ referenza.

1.8.8.

Kundizzjonijiet tat-test

1.8.8.1.

Temperatura tat-test
L-inkubazzjoni għandha ssir fid-dlam (preferibbilment) jew f'dawl
batut b'temperatura kkontrollata (± 2 °C), li tista’ tkun it-temperatura
tal-esperiment jew it-temperatura standard ta’ 20-25 °C. It-tempera
tura tal-esperiment tista’ tkun jew it-temperatura proprja tal-kampjun
ta’ meta jittieħed il-kampjun jew it-temperatura medja tal-esperiment
fil-post fejn jittieħed il-kampjun.

1.8.8.2.

Ċaqliq
Iċ-ċaqliq permezz ta’ ċaqliq jew tħawwid kontinwu għandu jsir biex
il-partikuli ż-żgħar u l-mikroorganiżmi jkunu miżmuma xi mkien
bejn il-qiegħ u l-wiċċ. Iċ-ċaqliq jgħin ukoll biex jiġi trasferit lossiġnu mill-parti ta’ fuq għal-likwidu sabiex il-kundizzjonijiet fejn
ikun meħtieġ l-ossiġnu jistgħu jinżammu b’mod adegwat. Qiegħed
il-fliexken fuq mejda li titriegħed (madwar 100 rpm ta’ ċaqliq) jew
uża xi ħaġa manjetika biex tħawwad. Iċ-ċaqliq irid ikun kontinwu.
Iżda, iċ-ċaqliq jew it-tħawwid għandu jsir bil-mod kemm jista’ jkun,
filwaqt li jinżamm f’livell uniformi x’imkien bejn il-qiegħ u l-wiċċ.

1.8.8.3.

Tul tat-test
It-test m’għandux idum aktar minn 60 jum sakemm ma tkunx qed
tiġi applikata l-proċedura semi-kontinwa bit-tiġdid perjodiku tat-test
ta' sospensjoni (ara sezzjoni 1.8.6 u Anness 2). Madankollu, ilperjodu tat-test għat-test tal-grupp jista’ jkun estiż għal massimu
ta’ 90 ġurnata, jekk id-diżintegrazzjoni tas-sustanza tat-test bdiet flewwel 60 jum. Id-diżintegrazzjoni hi monitorjata, f’intervalli tal-ħin
addattati, billi tkun magħrufa l-attività 14C tas-sustanza li jifdal wara
l-evaporazzjoni jew 14CO2 evolut (ara sezzjoni 1.8.9.4) u/jew
permezz ta’ analiżi kimika (sezzjoni 1.8.9.5). Il-ħin tal-inkubazzjoni
għandu jkun twil biżżejjed biex jevalwa l-proċess ta’ diżintegraz
zjoni. L-ammont ta’ diżintegrazzjoni preferibbilment għandu jeċċedi
50 %; għas-sustanzi li jiddiżintegraw bil-mod, l-ammont ta’ diżinte
grazzjoni għandu jkun biżżejjed (normalment aktar minn 20 % diżin
tegrazzjoni) sabiex jiżgura li tiġi stmata r-rata kostanti ta’ diżinte
grazzjoni tal-moviment.
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Kejl perjodu tal-pH u l-konċentrazzjoni tal-ossiġnu fis-sistema tattest għandu jsir sakemm dan ma jkunx meħtieġ minħabba esperjenzi
mgħoddija minn testi simili bil-kampjuni ta' l-ilma u n-naqal miġbura
mill-istess post. Taħt xi kundizzjonijiet, il-metaboliżmu tas-sottostrati
primarji f’konċentrazzjonijiet aktar għolja fl-ilma jew in-naqal jistgħu
jwasslu għall-evoluzzjoni biżżejjed tas-CO2 u t-tneħħija tal-ossiġnu
biex li jbiddlu b’mod sinifikanti l-kundizzjonijiet esperimentali waqt
it-test.

1.8.9.

Il-Proċedura

1.8.9.1.

Il-preparazzjoni tal-fliexken għat-test fil-baħar miftuħ
Ittrasferixxi volum addattat ta’ ilma tat-test fil-fliexken tat-test, sa
qisu terz tal-volum tal-flixkun u mhux anqas minn madwar 100
ml. Jekk jintużaw diversi fliexken (biex ikunu jistgħu jiġu magħrufa
l-konsegwenzi tal-fliexken kollha kull meta jittieħdu l-kampjuni), ilvolum addattat tal-ilma tat-test hu kważi wkoll ta’ madwar 100 ml,
għaliex volumi żgħar tal-kampjuni jistgħu jinfluwenzaw it-tul tal-fażi
tad-dewmien. Is-sustanza tat-test hi miżjuda mit-taħlita tal-kwantità
kif deskritta fis-sezzjonijiet 1.8.2 u 1.8.7. Tal-inqas żewġ konċentraz
zjonijiet differenti tas-sustanza tat-test li jvarjaw b’fattur ta’ 5 sa 10
għandhom jintużaw sabiex ikunu magħrufa l-movimenti tad-diżinte
grazzjoni u biex tiġi kalkolata r-rata kostanti tad-diżintegrazzjoni talmoviment. Iż-żewġ konċentrazzjonijiet magħżula għandhom ikunu
inqas minn 100 μg/L u preferibbilment inqas minn < 1-10 μg/L.

Agħlaq il-fliexken bit-tappijiet jew għotjien li minnhom ma tistax
tgħaddi arja u CO2. Għall-kimiċi tat-test li ma jevaporawx ta’ 14C
li m’għandhomx isem, biċċiet tat-tajjar huma addattati biex jintużaw
bħala tappijiet biex jevitaw kontaminazzjoni mill-arja (ara sezzjoni
1.8.1) dejjem jekk xi prodotti maġġuri ta' diżintegrazzjoni huma
magħrufa li ma jevaporawx, u jekk tintuża' determinazzjoni tasCO2 indiretta (ara Anness 3).

Inkuba l-fliexken fit-temperatura magħżula (ara sezzjoni 1.8.8.1).
Neħħi l-kampjuni għall-analiżi kimika jew il-kejl 14C fil-bidu tattest (jiġifieri qabel ma tibda d-diżintegrazzjoni; ara sezzjoni 1.7.1)
u mbagħad f’intervalli tal-ħin addattati matul it-test. It-teħid talkampjuni jista’ jsir billi jitneħħew is-sotto kampjuni (eż. 5 ml talkampjuni) minn kull repetizzjoni tal-esperiment jew permezz talesperjenza tal-konsegwenzi tal-fliexken kollha meta jittieħdu l-kamp
juni. Il-mineralizzazzjoni tas-sustanza tat-test tista’ tinstab diretta
ment jew indirettament (ara Anness 3). Normalment, ikun meħtieġ
minimu ta’ ħames postijiet fejn jittieħdu kampjuni waqt il-fażi taddiżintegrazzjoni (jiġifieri wara li tintemm il-fażi tad-dewmien) sabiex
tkun stmata r-rata kostanti affidabbli, sakemm ma jkunx ġustifikat li
tliet postijiet tat-teħid ta' kampjuni huma biżżejjed għas-sustanzi li
jiddiżintegraw malajr. Għas-sustanzi li ma jiddiżintegrawx malajr
jista’ jsir faċilment aktar kejl waqt il-fażi tad-diżintegrazzjoni u,
għalhekk, għandhom jintużaw aktar postijiet tad-data biex tkun
stmata k. L-ebda skeda tal-ħin fissa għat-teħid ta' kampjuni ma
tista' tkun stipulata, għaliex ir-rata ta' bijodegradabbiltà tvarja;
madankollu hu rakkomandat li jittieħed kampjun darba f’ġimgħa
jekk id-diżintegrazzjoni tkun baxxa. Jekk is-sustanza tat-test tiddiżin
tegra malajr, it-teħid ta’ kampjuni għandu jsir darba kuljum fl-ewwel
tlett ijiem u mbagħad kull tieni jew tielet ġurnata. Taħt ċerti ċirkos
tanzi, bħal b’sustanzi li jkollhom azzjoni kimika mgħaġġla ħafna flilma, ikun meħtieġ li jittieħdu kampjuni f’intervalli ta’ siegħa. Hu
rrikmandat li jsir studju preliminari qabel it-test sabiex ikunu magħ
rufa l-intervalli addattati tat-teħid ta' kampjuni. Jekk il-kampjuni jridu
jkunu disponibbli għal aktar analiżi speċifika, ta’ min jieħu aktar
kampjuni u mbagħad jintgħażlu dawk li jridu jiġu analizzati flaħħar tal-esperiment wara li tintuża strateġija b’lura, jiġifieri laħħar kampjuni jiġu analizzati l-ewwel (ara t-tieni paragrafu fissezzjoni 1.8.9.5 għal gwida dwar l-istabbilità tal-kampjuni waqt ilħżin).
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1.8.9.2.

Numru ta’ fliexken u kampjuni
Lesti numru biżżejjed ta’ fliexken tat-test biex ikollok:

— fliexken tat-test; tal-inqas fliexken doppji għal kull konċentraz
zjoni tas-sustanza tat-test (preferibbilment minimu ta’ 3) jew
diversi fliexken tat-test għal kull konċentrazzjoni, jekk fliexken
tat-test sħaħ jiġu pproċessati kull darba li jittieħdu l-kampjuni
(simbolizzata FT),

— fliexken tat-test għall-kalkolazzjoni tal-bilanċ tal-piż; tal-inqas
fliexken doppji għal kull konċentrazzjoni tat-test (simbolizzata
FM),

— kontroll vojt, l-ebda sustanza tat-test; tal-inqas tal-flixkun tat-test
vojt li fih biss l-ilma tat-test (simbolizzata FB),

— kontroll ta’ referenza; flixkien doppji bis-sustanza ta’ referenza
(eż. aniline jew sodium benzoate f’10 μg/l) (simbolizzata FC). Liskop tal-kontroll tar-referenza hu li jiġi kkonfermat minimu ta’
attività tal-mikroorganiżmi. Jekk hu konvenjenti, sustanza ta’
referenza mmarkata bir-raġġi tista’ tintuża, anki meta d-diżinte
grazzjoni tas-sustanza tat-test tiġi mmonitorjata permezz ta’
analiżi kimika,

— kontroll li ma fihx mikroorganiżmi; wieħed jew aktar millfliexken li fihom ilma tat-test mingħajr mikroorganiżmi biex
tkun eżaminata d-diżintegrazzjoni mhux ħajja li jista' jkun
hemm jew xi tneħħija oħra li mhix bijoloġika tas-sustanza tattest (simbolizzata FS). L-attività bijoloġika tista’ titwaqqaf
permezz ta’ sterilizzazzjoni bi pressjoni għolja taħt stim
(121 °C; 20 min) tal-ilma tat-test jew billi jiġi miżjud tossikant
(eż. sodium azide (NaN3) f’10-20 g/l, chloride tal-merkurju
(HgCl2) f’100 mg/l jew formalin f’100 mg/l jew billi tiġi esposta
għar-raġġi gamma. Jekk jintuża HgCl2, għandhom jiddisponu
minnu bħala skart tossiku. Għall-ilma miżjud bin-naqal f’ammont
kbir, mhux faċli li jinkisbu l-kundizzjonijiet li ma jkunx fihom
mikroorganiżmi; f’dan il-każ hu irrikkmandat li ssir aktar minn
sterilizzazzjoni waħda bi pressjoni għolja tal-istim (eż. tliet
darbiet). Ta’ min iqis li l-karatteristiċi tas-sorption tan-naqal
jistgħu jinbidlu meta ssir l-isterilizzazzjoni bi pressjoni għolja
tal-istim,

— kontrolli tal-aġenti li jħollu, li fihom l-ilma tat-test u l-ilma tattest bis-sustanza ta’ referenza; fliexken doppji trattati bl-istess
ammont ta’ aġent li jinħall u bl-użu tal-istess proċedura bħal
dik użata għall-applikazzjoni tas-sustanza tat-test. L-iskop hu li
jiġu eżaminati xi effetti ħżiena tal-aġent li jinħall billi tkun magħ
rufa d-diżintegrazzjoni tas-sustanza ta’ referenza.

Fit-tfassil tat-test, l-investigatur għandu jqis l-importanza relattiva ta’
żjieda fir-repetizzjoni tal-esperiment kontra żjieda fin-numru ta’ ħini
jiet tat-teħid tal-kampjuni. In-numru eżatt ta’ fliexken meħtieġa
jiddependi mill-metodu użat biex titkejjel id-diżintegrazzjoni (ara ttielet paragrafu fis-sezzjoni 1.8.9.1.; sezzjoni 1.8.9.4 u Anness 3).
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Għandhom jittieħdu żewġ sotto kampjuni (eż. 5 ml kampjuni) minn
kull flixkun tat-test kull meta jittieħdu l-kampjuni. Jekk jintużaw
diversi fliexken biex ikunu jistgħu jiġu pproċessati fliexken sħaħ,
minimu ta’ żewġ fliexken għandu jkun issagrifikat kull meta jittieħdu
l-kampjuni (ara l-ewwel paragrafu fis-sezzjoni 1.8.9.1).

1.8.9.3.

Preparazzjoni tal-fliexken għat-test tan-naqal sospiż [mhux obbliga
torju]
Żid il-volumi meħtieġa ta’ ilma tat-test u n-naqal, jekk hemm bżonn,
fil-kontenituri tat-test (ara sezzjoni 1.8.5). Il-preparazzjoni talfliexken għat-test tan-naqal sospiż huwa l-istess bħal dak għat-test
li jsir fil-baħar miftuħ (ara s-sezzjonijiet 1.8.9.1 u 1.8.9.2). Jekk jista'
jkun uża' fliexken tas-serum jew fliexken ta' għamla simili. Qiegħed
il-fliexken magħluqa mimduda fuq dak li jregħedhom. Ovvjament,
fliexken miftuħa għal sustanzi li ma jevaporawx ta’ 14C mhux mogħ
tija isem, għandhom jitqegħdu fil-pożizzjoni wieqfa, f’dan il-każ hu
rrikkmandat li jsir tħawwid manjetiku u l-użu ta’ bars manjetiċi
miksija bil-ħġieġ. Jekk hemm bżonn, iċċarġja l-fliexken bil-gass
biex iżżomm il-kundizzjonijiet xierqa li jkunu jeħtieġu l-ossiġnu.

1.8.9.4.

Determinazzjonijiet radjokemikali
Is–14CO2 evolut jitkejjel indirettament u direttament (ara Anness 3).
Is–14CO2 jiġi magħruf indirettament permezz tad-differenza bejn lattività 14C inizjali fl-ilma tat-test jew is-sospensjoni u l-attività totali
tas-sustanza li jifdal wara l-evaporazzjoni meta jittieħdu l-kampjuni
kif jitkejlu wara li l-kampjun ikun mimli bl-aċtu għal ph 2-3 u
jitneħħa s-CO2. Il-karbonju inorganiku għalhekk jitneħħa u l-attività
mkejla tas-sustanza li jifdal wara l-evaporazzjoni tiġi minn materjal
organiku. L-għarfien indirett tas–14CO2 m’għandux jintuża’, jekk ilprodotti tat-trasformazzjoni maġġuri li jevaporaw malajr jiffurmaw
waqt it-trasformazzjoni tas-sustanza tat-test (ara Anness 3). Jekk
jista’ jkun, l-evoluzzjoni 14CO2 għandha titkejjel direttament (ara
Anness 3) kull meta jittieħdu l-kampjuni f’tal-inqas flixkun wieħed
tat-test, din il-proċedura tagħti lok biex ikunu ċċekkjati l-bilanċ talpiż u l-proċess tal-bijodegradazzjoni, iżda hi ristretta għat-testijiet li
jsiru fuq il-fliexken magħluqa.

Jekk is–14CO2 evolut jitkejjel direttament waqt it-test, aktar fliexken
għandhom jiġu ppreparati għal dan il-għan fil-bidu tat-test. Hu rrikk
mandat li tkun magħrufa b'mod dirett is–14CO2, jekk prodotti ta’
trasformazzjoni maġġuri li jevaporaw malajr jiġu ffurmati waqt ittrasformazzjoni tas-sustanza tat-test. F’kull post ta’ kejl il-fliexken
tat-test l-oħra jimtlew bl-aċtu għal pH2-3 u s–14CO2 jinġabar f’assor
bitur intern jew estern (ara Anness 3).

Hemm ukoll l-għażla fejn il-konċentrazzjonijiet tas-sustanza tat-test
imsemmiija 14C u prodotti ta’ trasformazzjoni maġġuri jistgħu jkunu
magħrufa permezz tar-radjokromatografija (eż. kromatografija ta’ saff
irqiq, RAD-TLC) jew HPLC li taqbad ir-radjokimiċi.

Għażla oħra tista’ tkun il-fażi tat-tqassim tar-radjoattività li fadal (ara
Anness 1) u s-sustanza tat-test li jifdal wara l-evaporazzjoni u lprodotti tat-trasformazzjoni jistgħu jiġu ddeterminati.
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Fl-aħħar tat-test il-bilanċ tal-piż għandu jkun determinat permezz ta’
kejl dirett tas–14CO2 bl-użu ta’ fliexken separati tat-test li minnhom
ma jittieħdu l-ebda kampjuni waqt it-test (ara Anness 3).

1.8.9.5.

Analiżi kimika speċifika
Jekk ikun hemm metodu analitiku sensittiv speċifiku, il-bijodegra
dazzjoni primarja tista’ tiġi evalwata billi titkejjel il-konċentrazzjoni
totali li jkun fadal wara l-evaporazzjoni tas-sustanza tat-test minflok
l-użu ta’ tekniki li jimmarkaw bir-raġġi. Jekk tintuża’ sustanza tattest immarkata bir-raġġi (biex titkejjel il-mineralizzazzjoni totali),
analiżi kimiċi speċifiċi jistgħu jsiru fl-istess ħin biex jagħtu infor
mazzjoni oħra utli u biex jiċċekkjaw il-proċedura. Analiżi kimika
speċifika tista’ tintuża wkoll biex jitkejjlu l-prodotti ta’ trasformaz
zjoni ffurmati waqt id-diżintegrazzjoni tas-sustanza tat-test, u dan hu
rrikkmandat għas-sustanzi li huma mineralizzati b’nofs ħajjiet li
jeċċedu 60 ġurnata. Il-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test u lprodotti ta' trasformazzjoni kull meta jittieħdu l-kampjuni għandhom
jiġu mkejla u jsir rapport dwarhom (bħala konċentrazzjoni u bħala
persentaġġ ta’ dik applikata). Ġeneralment, il-prodotti tat-trasformaz
zjoni li jinstabu f’≥ 10 % tal-konċentrazzjoni applikata fi kwalunkwe
ħin meta jittieħdu l-kampjuni għandhom ikunu identifikati sakemm
ma jkunux hemm raġunijiet oħra ġustifikati biex isir mod ieħor. Ilprodotti ta' trasformazzjoni li għalihom dejjem qed jiżdiedu l-konċen
trazzjonijiet waqt l-istudju għandhom ukoll jitqiesu fl-identifikaz
zjoni, anki jekk il-konċentrazzjonijiet tagħhom ma jeċċedux il-limitu
msemmi hawn fuq, għaliex dawn jistgħu jindikaw persistenza. Lanaliżi tal-prodotti ta’ trasformazzjoni fil-kontrolli ta’ sterilizzazzjoni
għandha titqies, jekk trasformazzjoni mhux ħajja mgħaġġla tassustanza tat-test (eż. idrolisi) tista’ tiġri. Il-bżonn ta’ kwantifikazzjoni
u identifikazzjoni tal-prodotti tat-trasformazzjoni għandhom jitqiesu
każ b'każ, u jingħataw ġustifikazzjonijiet għalihom fir-rapport.
Tekniki biex jiġu estratti permezz tal-aġent organiku li jinħall
għandhom ikunu applikati skont id-direzzjonijiet mogħtija fil-proċe
dura analitika rispettiva.

Il-kampjuni kollha għandhom jinħażnu f'temperatura ta' 2 sa 4 °C u
jiġu ssiġġillati biex ma tidħolx arja jekk l-analiżi ssir fi żmien 24
siegħa (jekk hu possibbli). Għal ħżin aktar fit-tul, il-kampjuni
għandhom ikunu ffriżati taħt temperatura ta’ – 18 °C jew ippriservati
kimikament. L-użu ta' l-aċtu biex jiġu ppriservati l-kampjuni mhux
metodu rrikmandat, għaliex il-kampjuni bl-aċtu jistgħu jkunu
instabbli. Jekk il-kampjuni ma jiġux analizzati fi żmien 24 siegħa
u mhumiex soġġetti għall-ħżin aktar fit-tul, għandu jsir studju dwar
l-istabbilità tal-ħżin biex juru l-istabbiltà tal-kimiċi li hemm interess
fihom taħt temperatura tal-ħżin ta’ – 18 °C jew kundizzjonijiet ippri
servati. Jekk il-metodu analitiku jinvolvi jew li jiġi estratt l-aġent li
jinħall jew il-fażi li jiġi estratt is-solidu (SPE), l-estrazzjoni għandha
ssir mall-ewwel wara li jittieħdu l-kampjuni jew wara li jinħażen ilkampjun miżmum fil-friġġ għal massimu ta’ 24 siegħa.

Skont is-sensittività tal-metodu analitiku, jista’ jkun hemm bżonn
volum ta' kampjuni akbar minn dawk indikati fil-paragrafu 1.8.1.
It-test jista’ jsir faċilment bil-volumi tat-test ta’ litru fi fliexken
b'volum ta' 2-3 litri, li bis-saħħa t'hekk ikunu jistgħu jinġabru kamp
juni ta' madwar 100 ml.
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2.

DATA U RAPPURTAR

2.1.

KIF JIĠU TRATTATI R-RIŻULTATI

2.1.1.

Il-Plot tad-data
Qarreb il-ħinijiet tat-teħid ta’ kampjuni għal numru sħiħ ta’ sigħat
(sakemm is-sustanza ma tiddiżintegrax ħafna fi ftit minuti jew sigħat)
iżda mhux għal numru sħiħ ta' ġranet. Ipplottja l-estimi tal-attività li
jifdal wara l-evaporazzjoni tas-sustanza tat-test (għas-sustanzi msem
mija 14C) jew il-konċentrazzjoni li jkun fadal wara l-evaporazzjoni
(għal sustanzi li mhux mogħtija isem), kontra l-ħin kemm fi plot
lineari kif ukoll semi-logaritmiku (ara Figuri 1a, 1b). Jekk saret iddiżintegrazzjoni, qabbel ir-riżultati mill-fliexken FT ma’ dawk millfliexken FS. Jekk il-medji tar-riżultati mill-fliexken bis-sustanza tattest (FT) u l-fliexken li ma fihomx mikro-organiżmi (FS) jvarjaw
b'inqas minn 10 %, wieħed jista' jassumi li d-diżintegrazzjoni osser
vata hi l-aktar waħda mhux ħajja. Jekk id-diżintegrazzjoni filfliexken FS hi ibaxx, il-figuri jistgħu jintużaw biex isewwu dawk
miksuba bil-fliexken FT (billi jitnaqqsu minnhom) sabiex ikun
stmat il-livell ta' bijodegradazzjoni. Meta jsiru analiżi mhux obbliga
torji għall-prodotti maġġuri ta' trasformazzjoni, għandhom jingħataw
plots tal-formazzjoni u l-waqgħa tagħhom flimkien ma' plot talwaqgħa tas-sustanza tat-test.

Ħu stima tat-tul tal-fażi tad-dewmien tL mill-kurva tad-diżintegraz
zjoni (plot semi-logaritmiku) billi tislet il-parti lineari tad-diżintegraz
zjoni żero jew inkella billi tiddetermina l-ħin għal madwar 10 %
diżintegrazzjoni (ara Figuri 1a u 1b). Mill-plot semi-logaritmiku,
ħu stima tar-rata tal-ewwel ordni kostanti, k, u l-iżball standard
tagħha permezz ta’ rigress linear ta’ ln (attività 14C li jifdal wara
l-evaporazzjoni jew il-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test) kontra lħin. Bil-kejl 14C b’mod partikolari, uża biss data li tappartjeni għallparti lineari tal-bidu tal-kurva wara li tkun intemmet il-fażi taddewmien, u agħti preferenza biex tagħżel ftit data u li tkun rappre
żentattiva aktar milli tagħżel numru akbar ta' data aktar inċerta. Linċertezza hawnhekk tinkludi żbalji interni fl-użu dirett irrikmandat
tal-attivitajiet 14C imkejla li jifdal wara l-evaporazzjoni (ara hawn
taħt). Xi kultant ikun relevanti li tikkalkula żewġ rati kostanti diffe
renti, jekk id-diżintegrazzjoni ssegwi mudell f’żewġ fażijiet. Għal
dan il-għan huma mfissra żewġ fażijiet differenti tal-kurva tad-diżin
tegrazzjoni. Il-kalkolazzjonijiet tar-rata kostanti k, u n-nofs ħajja t½ =
ln2/k, għandhom isiru għal kull wieħed mill-fliexken individwali
repetuti tal-esperiment, meta jittieħdu sotto kampjuni mill-istess
flixkun, jew billi jintużaw il-valuri medja, meta l-fliexken kollha
huma ipproċessati kull meta jittieħdu l-kampjuni (ara l-aħħar para
grafu fis-sezzjoni 1.8.9.2). Meta tintuża l-proċedura msemmija lewwel, ir-rata kostanti u n-nofs ħajja għandhom ikunu rrappurtati
għal kull wieħed mill-fliexken individwali repetuti tal-esperiment u
bħala valur medju bl-iżball standard. Jekk intużaw konċentrazzjoni
jiet għolja tas-sustanza tat-test, il-kurva tad-diżintegrazzjoni tista’
tiddevja sew minn linja dritta (plot semi-logaritmiku) u l-movimenti
tal-ewwel ordni jistgħu ma jkunux validi. Għalhekk ma jagħmilx
sens li tiġi spjegata nofs ħajja. Madankollu, għal firxa limitata ta’
data, movimenti tal-ewwel ordni li jixxiebhu jistgħu jiġu applikati u
tkun stmata d-diżintegrazzjoni ta' nofs il-ħin DT50 (ħin biex tintlaħaq
50 % diżintegrazzjoni). Madankolli, ta’ min iżomm f’moħħu, li t-tul
ta’ ħin tad-diżintegrazzjoni lil hinn mill-firxa ta' data magħżula ma
jistax ikun previst bl-użu ta' DT50 li hu sempliċement dak li jiddesk
rivi sett ta' data partikolari. Jeżistu għodda analitiċi li jiffaċilitaw ilkalkolazzjonijiet statistiċi u t-tpinġija tal-kurva u l-użu ta’ dan it-tip
ta’ software hu irrikmandat.
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Jekk isiru analiżi kimiċi speċifiċi, ħu stima tar-rata tal-kostanti u tannofs ħajjiet għad-diżintegrazzjoni primarja bħal t’hawn fuq għal
mineralizzazzjoni totali. Jekk id-diżintegrazzjoni primarja hi lproċess li jillimita jistgħu xi kultant jintużaw punti tad-data millproċess kollu tad-diżintegrazzjoni. Dan jiġri minħabba li l-kejl
huwa dirett b’kuntrast mal-kejl tal-attività 14C.

Jekk jintużaw sustanzi msemmija 14C, bilanċ tal-piż għandu jkun
imfisser f’persentaġġ tal-konċentrazzjoni applikata tal-bidu, talinqas fl-aħħar tat-test.

2.1.2.

Attività li jifdal wara l-evaporazzjoni
Meta l-parti msemmija 14C ta’ sustanza organika tkun bijodegradata,
il-parti l-kbira tal–14C tkun maqluba f’14CO2, filwaqt li parti oħra
tintuża' għat-tkabbir tal-piż kollu tal-organiżmi u/jew sintesi ta’
sustanzi extra-ċellulari meħtieġa għall-metaboliżmu. Għalhekk, ilbijodegradazzjoni' finali' kompluta ta’ sustanza ma twassalx biex
jiġi ikkonvertit 100 % tal-karbonju tagħha f’14CO2. Il–14C li hemm
fil-prodotti ffurmati bil-bijosinteżi hi sussegwentement merħija bilmod bħala 14CO2 minħabba “l-mineralizzazzjoni sekondarja”. Għal
dawn ir-raġunijiet il-plots tal-attività organika 14C li jifdal wara levaporazzjoni (mkejla wara li jitneħħa s-CO2) jew tas- 14CO2 prodott
kontra l-ħin juru “parti inferjuri” wara li tkun tlestiet id-diżintegraz
zjoni. Dan jikkumplika l-interpretazzjoni kinetika tad-data u għal dan
il-għan, il-parti inizjali tal-kurva biss (wara li tkun intemmet il-fażi
tad-dewmien u qabel ma tkun intlaħqet madwar 50 % diżintegraz
zjoni) għandha tintuża' normalment biex tkun stmata r-rata kostanti
tad-diżintegrazzjoni. Jekk is-sustanza tat-test tiġi diżintegrata, l-atti
vità totali organika 14C li jifdal wara l-evaporazzjoni hi dejjem ogħla
mill-attività 14C assoċjata mas-sustanza tat-test intatta li jifdal. Jekk
is-sustanza tat-test hi diżintegrata bir-reazzjoni ta' l-ewwel ordni u
frazzjoni kostanti α hi mibdula fil-minerali CO2, in-niżla inizjali
tal–14C kurva li tisparixxi (organika totali 14C kontra l-ħin) se tkun
α immultiplikata bin-niżla tal-kurva korrispondenti għall-konċentraz
zjoni tas-sustanza tat-test (jew, biex inkunu preċiżi, il-parti tassustanza tat-test mogħtija l-isem 14C). Bl-użu tal-kejl tal-attività totali
organika 14C mhux ikkoreġuta, ir-rata kostanti tad-diżintegrazzjoni
ikkalkulata se tkun għalhekk konservattiva. Proċeduri biex ikunu
stmati l-konċentrazzjonijiet tas-sustanza tat-test mill-attivitajiet radjo
kimiċi mkejla bbażati fuq diversi ipotesi ta’ simplifikazzjoni ġew
deskritti fil-letteratura (2)(9)(10)(11). Dawk il-proċeduri huma faċil
ment applikabbli għal sustanzi li jiddiżintegraw malajr.

2.2.

INTERPRETAZZJONI TAR-RIŻULTATI
Jekk jinstab li k hi indipendenti mill-konċentrazzjoni miżjuda (jiġi
fieri jekk il-k ikkalkulata hi kważi l-istess f'konċentrazzjonijiet diffe
renti tas-sustanza tat-test), wieħed jista' jassumi li r-rata kostanti ta' lewwel ordni hi rappreżentattiva tal-kundizzjonijiet ta' l-ittestjar użati,
jiġifieri s-sustanza tat-test, il-kampjun ta' l-ilma, u t-temperatura tattest. Sa fejn jistgħu jiġu ġeneralizzati r-riżultati jew estiżi għal
sistemi oħra jrid ikun evalwat billi jiġġudikahom espert. Jekk tintuża’
konċentrazzjoni għolja tas-sustanza tat-test, u għalhekk id-diżinte
grazzjoni ma ssegwix il-movimenti tal-ewwel ordni, id-data ma tistax
tintuża’ għal stima diretta tar-rata kostanti tal-ewwel ordni jew innofs ħajja korrispondenti. Madankollu, data meħuda minn test li
juża’ konċentrazzjoni għolja tas-sustanza tat-test tista' xorta tibqa'
tajba biex ikun stmat l-ammont ta' mineralizzazzjoni totali u/jew
biex ikunu misjuba u kwantifikati l-prodotti ta' trasformazzjoni.
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Jekk ikunu magħrufa r-rati ta' proċessi oħra ta' telf barra l-bijodegra
dazzjoni (eż l-idroliżi jew l-evaporazzjoni mgħaġġla), huma jistgħu
jitnaqqsu mir-rata ta' telf netta osservata waqt it-test biex tingħata
stima approssimattiva tar-rata tal-bijodegradazzjoni. Id-data għallidroliżi tista', eż. tinkiseb mill-kontroll li ma fihx mikro-organiżmi
jew mill-ittestjar fl-istess ħin billi tintuża’ konċentrazzjoni ogħla tassustanza tat-test.

L-għarfien indirett u dirett tas–14CO2 (sezzjoni 1.8.9.4 u Anness 3)
jista’ jintuża biss biex ikejjel sa fejn saret il-mineralizzazzjoni tassustanza tat-test f’CO2Ir-radjokromatografija (RAD-TLC) jew ilHPLC jistgħu jintużaw biex janalizzaw il-konċentrazzjonijiet tassustanza tat-test imsemmija 14C u l-iffurmar ta’ prodotti tat-trasfor
mazzjoni maġġuri (t-tielet paragrafu fis-sezzjoni 1.8.9.4). Biex tkun
tista’ ssir stima diretta tan-nofs ħajja, jeħtieġ li ma jkun hemm l-ebda
prodotti tat-trasformazzjoni maġġuri (mfissra bħala ≥ 10 % talammont applikat tas-sustanza tat-testJekk ikun hemm prodotti tattrasformazzjoni maġġuri kif imfissra hawnhekk, jeħtieġ li jkun
hemm evalwazzjoni dettaljata tad-dataDin tista’ tinkludi testjar
imtenni u/jew identifikazzjoni tal-prodotti ta’ trasformazzjoni (ara lewwel paragrafu fis-sezzjoni 1.8.9.5) sakemm id-destin tal-prodotti
ta’ trasformazzjoni ma jistax ikun evalwat sew mill-esperjenza (eż.
informazzjoni dwar ir-rotot tad-diżintegrazzjoni). Peress li lproporzjon tal-karbonju tas-sustanza tat-test mibdul f’CO2 ivarja (laktar skont il-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test u sottostrati oħra li
jkun hemm, il-kundizzjonijiet tat-test u l-komunità tal-mikroorga
niżmi), dan it-test ma jagħtix lok biex issir stima faċli tal-bijodegra
dazzjoni finali bħal f'test dgħajjef DOC; iżda r-riżultat huwa simili
għal dak miksub permezz ta' test respirometriku. L-ammont ta’ mine
ralizzazzjoni għalhekk ikun inqas minn jew ugwali għal-livell
minimu ta’ bijodegradazzjoni finaliBiex tinkiseb stampa aktar sħiħa
tal-bijodegradazzjoni finali (l-mineralizzazzjoni u l-inkorporazzjoni
fil-piż ta' l-organiżmi), l-analiżi tal-fażi tat-tqassim ta’ 14C għandha
ssir fl-aħħar tat-test (ara l-Anness 1). Il–14C fl-għadira tal-partikuli
separati se tkun magħmula minn 14C inkorporati fil-piż tal-mikroor
ganiżmi batteriċi u 14C iffurmati b’lura f’partikuli organiċi.

2.3.

VALIDITÀ TAT-TEST
Jekk is-sustanza ta’ referenza mhix diżintegrata fl-intervall tal-ħin
mistenni (għal aniline u sodium benzoate, normalment inqas minn
ġimagħtejn), il-validità tat-test tkun suspettata u trid tkun ivverifikata
aktar, jew inkella t-test għandu jiġi mtenni b’kampjun ġdid tal-ilma.
F’ring test ISO tal-metodu fejn seba’ laboratorji li jinsabu madwar lEwropa ipparteċipaw, il-kostanti tar-rata tad-diżintegrazzjoni addat
tati għall-aniline varjaw minn 0,3 għal 1.7 ġurnata–1 b’medja ta’ 0,8
d–1 f’ 20 oC u żball standard ta’ ± 0,4 d–1 (t½ = 0.9 ġranet). Ħinijiet
tipiċi tad-dewmien kienu 1 sa 7 ijiem. L-ilmijiet eżaminati ġew
irrappurtati li kellhom piż totali tal-mikroorganiżmi batteriċi li jikkor
rispondi għal 103 -104units li jiffurmaw kolonja (CFL) kull ml. Ir-rati
tad-diżintegrazzjoni fl-ilmijiet Ewropej tan-Nofs li huma rikki finnutrienti kienu akbar minn dawk fl-ilmijiet Nordiċi li huma relatti
vament neqsin min-nutrienti tal-pjanti, li jista’ jkun dovut għall-istat
differenti tan-nutrizzjoni jew qabel kienu esposti għal sustanzi
kimiċi.

L-irkuprar totali (bilanċ tal-piż) fl-aħħar ta' l-esperiment għandu jkun
bejn 90 % u 110 % għas-sustanzi immarkati bir-raġġi, filwaqt li lirkuprar inizjali fil-bidu ta' l-esperiment għandu jkun bejn 70 % u
110 % għas-sustanzi li mhumiex imsemmija. Madankollu, il-firxiet
indikati għandhom ikunu interpretati biss bħala miri u m’għandhomx
jintużaw bħala kriterji biex jiġi aċċettat it-test.
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3.

RAPPORT TAT-TEST
It-tip ta’ studju, jiġifieri t-test f’baħar miftuħ jew it-test tan-naqal li
jkun miżmum xi mkien bejn il-qiegħ u l-wiċċ, għandu jkun dikjarat
sew fir-rapport tat-test, li għandu jkun fih ukoll ta' l-inqas l-infor
mazzjoni li ġejja:
Is-sustanza tat-test u s-sustanza(i) ta' referenza:
— ismijiet komuni, ismijiet kimiċi (irrikmanda IUPAC u/jew ismi
jiet CAS), numri CAS, formulas strutturali) li jindikaw il-pożiz
zjoni ta’ 14C jekk tintuża’ sustanza mmarkata bir-raġġi) u karat
teristiċi relevanti fiżiko-kimiċi tat-test u s-sustanza ta’ referenza
(ara sezzjonijiet 1.5 u 1.6),
— ismijiet kimiċi, numri CAS, formulas strutturali (li jindikaw ilpożizzjoni ta’ 14C jekk tintuża sustanza immarkata bir-raġġi) u
karatteristiċi fiżiko-kimiċi tas-sustanzi użati bħala standards
għall-identifikazzjoni u l-kwantifikazzjoni tal-prodotti ta’ trasfor
mazzjoni,
— il-purità (l-impuritajiet) tas-sustanzi tat-test u ta’ referenza,
— il-purità radjokimika tal-attività kimika msemmija u speċifika
(fejn jixraq).
Ilma tal-wiċċ:
L-informazzjoni minima li ġejja għall-kampjun tal-ilma meħud
għandha tingħata:
— post u deskrizzjoni tas-sit fejn ittieħdu l-kampjuni inkluż, jekk
jista' jkun, l-istorja tal-kontaminazzjoni,
— id-data u l-ħin tal-ġbir tal-kampjuni,
— in-nutrienti (N totali, l-ammonju, in-nitrite, in-nitrate, P totali,
orthophosphate maħlul fl-ilma),
— il-fond tal-ġbir,
— id-dehra tal-kampjun (eż. il-kulur u kemm hu mdardar),
— id-DOC u t-TOC,
— il-BOD,
— it-temperatura u l-pH fl-istess post u ħin tal-ġbir,
— l-ossiġnu jew il-potenzjal tal-ossidazzjoni u t-tnaqqis (obbliga
torju biss jekk il-kundizzjonijiet fejn jeħtieġu l-ossiġnu mhumiex
ovvji),
— kemm fih melħ jew kemm jgħaddi minnu (fil-każ tal-ilma baħar
u ilma ftit mielaħ),
— solidi miżmuma x'imkien bejn il-qiegħ u l-wiċċ (fil-każ ta'
kampjun mdardar),
— jekk jista’ jkun xi informazzjoni oħra relevanti dwar il-post fejn
ittieħdu l-kampjunu fil-ħin meta ttieħdu (eż. data vera jew storika
dwar ir-rata tat-tgelgil tax-xmajjar jew il-kurrenti tal-baħar, posti
jiet maġġuri li jbattlu 'l barra li huma viċin il-post u t-tip ta'
tbattil, il-kundizzjonijiet tat-temp qabel il-ħin li fih ittieħdu lkampjuni,
u l-informazzjoni mhux obbligatorja li ġejja:
— il-piż totali tal-mikroorganiżmi (eż. l-għadd dirett ta' l-acridine
orange jew il-units li jiffurmaw kolonji),
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— karbonju inorganiku,
— konċentrazzjoni ta’ chlorophyll-a bħala stima speċifika għall-piż
totali tal-mikroorganiżmi ta' l-alka.
Barra minn hekk, l-informazzjoni li ġejja dwar in-naqal għandha
tingħata jekk isir it-test dwar in-naqal miżmum xi mkien bejn ilqiegħ u l-wiċċ:
— kemm hu fil-fond in-naqal miġbur,
— id-dehra tan-naqal (bħal ikkulurita, imtajna, imnaqqla, jew
imramla),
— il-konsistenza (eż. ramel aħrax, ramel fin, naqal u tafal),
— użin xott f’g/l tas-solidi miżmuma x’imkien bejn il-qiegħ u lwiċċ, il-konċentrazzjoni TOC jew it-telf fil-piż meta jinxtegħel
bħala kejl tal-kontenut ta’ materja organika,
— il-pH,
— l-ossiġnu jew il-potenzjal tal-ossidazzjoni u t-tnaqqis (obbliga
torju biss jekk il-kundizzjonijiet fejn jeħtieġ l-ossiġnu mhumiex
ovvji).
Kundizzjonijiet tat-test:
— dewmien bejn il-ġbir u l-użu fit-test tal-laboratorju, il-ħżin talkampjun u t-trattament minn qabel tal-kampjun, id-data ta’ kif
marru l-istudji,
— l-ammont ta’ sustanza tat-test applikat, il-konċentrazzjoni tat-test
u s-sustanza ta’ referenza,
— il-metodu tal-applikazzjoni tas-sustanza tat-test inkluż kull użu ta'
aġenti li jinħallu fl-ilma,
— il-volum tal-ilma tal-wiċċ użat u n-naqal (jekk intuża) u l-volum
użat għall-kampjuni f'kull intervall għall-analiżi,
— deskrizzjoni tas-sistema tat-test użata,
jekk m’għandhomx jinżammu kundizzjonijiet mudlama, informaz
zjoni dwar il-kundizzjonijiet b' “dawl batut”,
— informazzjoni dwar il-metodu(i) użat(i) biex ikunu stabbiliti lkontrolli li ma fihomx mikroorganiżmi (eż. it-temperatura, ilħin u n-numru ta’ sterilizzazzjonijiet bi stim ta’ pressjoni għolja),
— it-temperatura tal-inkubazzjoni,
— informazzjoni dwar tekniki analitiċi u l-metodu(i) użati għal kejl
radjokemikali u għall-bilanċ tal-piż u l-kejl tal-fażi tat-tqassim
(jekk sar),
— numru ta’ repetizzjonijiet tal-esperiment.
Riżultati:
— persentaġġi ta’ rkuprar (ara sezzjoni 1.7.1),
— kemm għandhom jiġu mtennija u kemm huma sensittivi l-metodi
analitiċi użati inkluż il-limitu ta’ sejbien (LOD) u l-limitu ta'
kwantifikazzjoni (LOQ) (ara sezzjoni 1.7.2),
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— id-data kollha mkejla (inkluż il-punti tal-ħin tat-teħid tal-kamp
juni) u l-valuri kkalkulati f’forma ta’ tabelli u l-kurvi tad-diżin
tegrazzjoni; għal kull konċentrazzjoni tat-test u għal kull flixkun
irrepetut għall-esperiment, irrapporta l-ko-effiċjent tal-korrelaz
zjoni lineari għan-niżla tal-plot logaritmiku, il-fażi tad-dewmien
stmata u r-rata kostanti tal-ewwel ordni jew li tixxiebah (jekk
jista’ jkun), u d-diżintegrazzjoni nofs ħajja korrispondenti (jew
il-perjodu nofs ħajja, t50),
— irrapporta l-valuri relevanti bħala medji tar-riżultati osservati firrepetizzjonijiet individwali tal-esperimenti, eż. it-tul tal-fazi taddewmien, ir-rata kostanti tad-diżintegrazzjoni u d-diżintegrazzjoni
nofs ħajja (jew t50),
— qiegħed f’kategoriji s-sistema jew bħala mhux addattata jew
addattata kif ġudikati mid-dehra tal-kurva tad-diżintegrazzjoni u
mill-influwenza li jista’ jkun hemm tal-konċentrazzjoni tat-test,
— ir-riżultati tal-verifika tal-bilanċ tal-piż finali u r-riżultati fuq ilkejl tal-fażi tat-tqassim (jekk hemm),
— il-frazzjoni ta’ 14C mineralizzat u, jekk jintużaw analiżi speċifiċi,
il-livell finali tad-diżintegrazzjoni primarja,
— l-identifikazzjoni, il-konċentrazzjoni tal-konċentrazzjoni molar u
l-persentaġġ tal-prodotti applikati u maġġuri ta' trasformazzjoni
(ara l-ewwel paragrafu fis-sezzjoni 1.8.9.5), fejn jixraq,
— mogħdija proposta tat-trasformazzjoni, fejn jixraq,
— diskussjoni tar-riżultati.
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Anness 1
Fażi tat-tqassim tal-14C
Sabiex tiċċekkja l-proċedura, il-kejl tas-soltu tal-attività 14C organika totali li
jifdal wara l-evaporazzjoni (TOA) għandha tkun miżjuda bil-kejl tal-bilanċ talpiż li jinvolvi għarfien dirett tal-14C2 evoluta wara li tinqabad f’assorbitur (ara
Anness 3). Fiha nnifsha, formazzjoni pożittiva 14CO2 hi evidenza diretta talbijodegradazzjoni kuntrarjament għad-diżintegrazzjoni mhux ħajja, jew mekka
niżmi oħra ta’ telf, bħall-evaporazzjoni mgħaġġla u s-sorption. Informazzjoni
oħra utli li tikkaratterizza l-imġiba tal-bijodegradabbiltà tista’ tinkiseb mill-kejl
tat-tqassim tat-TOA bejn l-istat maħlul fl-ilma (attività organika 14C maħlula flilma, DOA) u l-istat tal-partikuli separati (attività organika 14C tal-partikuli sepa
rati, POA) wara l-firda tal-partikuli separati permezz ta' filtrar tal-membrana jew
ta' proċess b'magna ta’ ċentrifuga. Il-POA hu magħmul mis-sustanza tat-test
sorbed fuq il-piż totali tal-mikroorganiżmi u fuq partikuli oħra barra millkarbonju tas-sustanza tat-test li ntużaw għas-sinteżi tal-materjal ġdid ċellulari u
riżultat t'hekk inkorporti fil-frazzjoni tal-piż totali tal-partikuli separati talmikroorganiżmi. L-iffurmar ta’ materjal organiku 14C maħlul fl-ilma jista’ jkun
stmat bħala DOA fl-aħħar tal-bijodegradazzjoni (art għolja fuq id-diżintegrazzjoni
kontra l-kurva tal-ħin).
Ħu stima tal-fażi tat-tqassim ta’ 14C li jifdal wara l-evaporazzjoni f'kampjuni
magħżula bl-iffiltrar tal-kampjuni fuq 0,22 μm jew 0,45 μm jew filter talmembrana ta' materjal li ma jżommx fil-wiċċ ammonti sinifikanti tas-sustanza
tat-test (filters polycarbonate jistgħu jkunu addattati). Jekk is-sorption tassustanza tat-test fuq il-filter hi kbira wisq biex tkun injorata (biex tiġi iċċekjata
qabel l-esperiment) jista’ jintuża’ proċess b’magna ta’ ċentrifuga (2 000 g, 10
min) minflok l-iffiltrar.
Ipproċedi bil-likwidu ffiltrat jew is-solidu mifrud mil-likwidu kif deskritt flAnness 3 għal kampjuni mhux iffiltrati. Ħoll il-filters tal-membrana fi fluwidu
florexxenti addattat u għodd bħas-soltu, normalment billi tuża’ biss il-metodu talproporzjon tal-istandards esterni biex titnaqqas l-illuminazzjoni, jew uża kampjun
li jitħallat ma' l-ossiġnu. Jekk intuża l-proċess b’magna ta’ ċentrifuga, erġa’
ssospendi l-ballun żgħir iffurmat minn frazzjoni ta’ partikuli separati f’1-2 ml
ta’ ilma distillat u ttrasferrixxih għal kontenitur żgħir tal-mediċini li hu florex
xenti. Aħsel sussegwentement darbtejn b'1ml ilma distillat u ittrasferixxi l-ilma
tal-ħasil għall-kontenitur żgħir tal-mediċini. Jekk hemm bżonn, is-sospensjoni
tista’ ssir f’ġel li jgħodd il-florexxenza tal-likwidu.
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Anness 2
proċedura semi-kontinwa
Tista’ tkun meħtieġa l-inkubazzjoni fit-tul għal diversi xhur sabiex tintlaħaq
diżintegrazzjoni suffiċjenti tas-sustanzi li ma jobdux. It-tul tat-test m’għandux
jaqbeż normalment is-60 ġurnata sakemm il-karatteristiċi tal-kampjun tal-ilma
oriġinali ma jinżammux permezz ta’ tiġdid tat-test ta’ sospensjoni. Madankollu,
il-perjodu tat-test jista’ jkun estiż għal massimu ta’ 90 jum mingħajr tiġdid tassospensjoni tat-test, jekk id-diżintegrazzjoni tas-sustanza tat-test bdiet fl-ewwel
60 ġurnata.
Waqt l-inkubazzjoni għal perjodi twal, id-diversità tal-komunità tal-mikroorga
niżmi tista’ titnaqqas minħabba mekkaniżmi diversi ta’ telf u minħabba l-qerda
possibbli tal-kampjun tal-ilma ta’ nutrijenti essenzjali u sottostrati primarji talkarbonju. Hu għalhekk irrikmandat li jintuża test semi-kontinwu biex tkun deter
minata biżżejjed ir-rata ta’ diżintegrazzjoni tas-sustanzi li jiddiżintegraw bil-mod.
It-test għandu jinbeda permezz ta’ proċedura semi-kontinwa jekk, skont esper
jenza mgħoddija, hu mistenni li jkun meħtieġ perjodu ta’ inkubazzjoni ta’ tliet
xhur biex tinkiseb 20 % diżintegrazzjoni tas-sustanza. Inkella, it-test normali talgrupp jista' jinbidel f'wieħed semi-kontinwu, jekk ma tkunx inkisbet diżintegraz
zjoni tas-sustanza tat-test waqt madwar 60 ġurnata ta' testjar bl-użu tal-proċedura
tal-grupp. Il-proċedura semi-kontinwa tista’ titwaqqaf u t-test jitkompla bħala
esperiment tal-grupp, meta tkun ġiet irrekordjata diżintegrazzjoni sostanzjali
(eż. > 20 %).
Fit-test semi-kontinwu, kull ġimagħtejn, madwar terz tal-volum tat-test tassospensjoni jiġi mibdul b’ilma frisk miġbur bis-sustanza tat-test miżjuda malkonċentrazzjoni tal-bidu. In-naqal jiġi miżjud bl-istess mod ma’ l-ilma mibdul
mal-konċentrazzjoni tal-bidu (bejn 0,01 u 1 g/l), jekk isir it-test sospiż tan-naqal
mhux obbligatorju. Meta jsir it-test mas-solidi tan-naqal miżmuma x’imkien bejn
il-qiegħ u l-wiċċ, hu importanti li s-sistema sospiża kollha tinżamm anki waqt li
jitneħħa l-ilma, u l-ħin residenti jkun identiku għas-solidi u l-ilma, għax inkella
x-xebħ maħsub ma’ sistema uniformi akwatika bl-ebda fażijiet fissi tista’ tintilef.
Għal dawn ir-raġunijiet, konċentrazzjoni inizjali tan-naqal miżmum bejn il-qiegħ
u l-wiċċ fil-medda t’isfel tal-intervall speċifikat hi preferuta, meta tintuża l-proċe
dura semi-kontinwa.
Iż-żieda preskritta tas-sustanza tat-test tfisser li l-konċentrazzjoni inizjali tassustanza tat-test ma tiġix maqbuża bit-tiġdid parzjali tat-test ta’ sospensjoni u,
għalhekk, l-addattament, li hu ta' spiss meqjus b'konċentrazzjonijiet għolja tassustanza tat-test, ikun evitat. Peress li l-proċedura tikkonsisti minn dħul mill-ġdid
tal-organiżmi u kumpens tan-nutrijenti meqruda u s-sottostrati primarji, id-diver
sità oriġinali tal-mikroorganiżmi terġa' tinġab għal li kienet, u t-tul tat-test jista'
jkun estiż għal dejjem fil-prinċipju. Meta tintuża' l-istess proċedura semikontinwa, hu importanti li wieħed jinnota l-konċentrazzjoni li jifdal wara l-evapo
razzjoni tas-sustanza tat-test għandha tiġi korretta għall-ammonti tas-sustanza tattest miżjuda u mneħħija f’kull proċedura ta’ tiġdid. It-total u l-konċentrazzjoni
tas-sustanza tat-test maħlula fl-ilma tista’ tintuża' b’mod alternat għall-compounds
li jiffurmaw lura ftit. Il-formazzjoni lura hi insinifikanti (< 5 %) taħt il-kundizz
jonijiet speċifikati (0,1-1g solidi/l) għas-sustanzi ta’ log Kow < 3 (validi għallcompounds newtrali lipophilic). Dan jidher permezz tal-eżempju ta’ kalkolazzjoni
li ġej. 0,1 g/l ta' solidi bejn wieħed u ieħor jikkorrispondu għal 10 mg ta'
karbonju kull litru (frazzjoni ta' karbonju, fC = 0.01). Billi nassumu li;
Log Kow (tas-sustanza tat-test) = 3
Koc = 0.42 × Kow
Koeffiċjent ta’ partizzjoni, Kd = fC × Koc
imbagħad, il-frazzjoni maħlula fl-ilma tal-konċentrazzjoni totali (C-ilma (Cw)/Ctotali (Ct) hija:
Cw/Ct = 1/(1 + Kd × SS) = 1(1 + Koc × fC × SS) = 1/(1 + 0,42 × 103 × 0,01 ×
0,1 × 10–3) = 0,999
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Anness 3
Kif jiġi determinat il–14CO2
Għarfien indirett tal–14CO2
Għall-kejl tas-soltu, il-metodu indirett huwa normalment l-inqas wieħed li jieħu
ħin u l-aktar metodu preċiż jekk is-sustanza tat-test ma tevaporax malajr u ma
tkunx trasformata f’prodotti tat-trasformazzjoni li jevaporaw malajr. Trasferiment
sempliċi tal-kampjuni mhux iffiltrati eż. daqs ta' 5 ml f’kontenituri żgħar florex
xenti użati għall-mediċina. Attività addattata fil-kampjuni hija5 000 dpm-10 000
dpm (80-170 Bq) fil-bidu, u attività minima inizjali hi madwar 1 000 dpm. IsCO2 għandu jitneħħa wara li jinkesa bl-aċtu għal pH 2-3 b'1-2 qatriet ta' H3PO4
ikkonċentrat jew HC1. It-tneħħija tas-CO2 tista’ ssir billi jiddaħħlu bżieżaq talarja għal nofs siegħa — siegħa. Inkella, il-kontenituri ż-żgħar użati għall-medi
ċina jistgħu jiġu mħawda bis-saħħa għal siegħa — sagħtejn (per eżempju fuq
microplate shaker) jew b’tħawwid aktar ġentili li jitħalla bil-lejl. L-effiċjenza talproċedura tat-tneħħija tas-CO2 għandha tkun iċċekkjata (billi jittawwal il-perjodu
ta' l-iċċarġjar bil-gass jew tat-tħawwid). Likwidu florexxenti, addattat biex jiġu
magħduda l-kampjuni akwatiċi għandu mbagħad jiġi miżjud, il-kampjuni
uniformi fuq mikser li jdur u r-radjoattività magħrufa permezz tal-għadd tallikwidu florexxenti, titnaqqas l-attività tal-isfond misjub fit-testijiet vojta (FB).
Sakemm l-ilma tat-test ma jkunx ikkulurit ħafna jew ikun fih konċentrazzjoni
għolja tal-partikuli, il-kampjuni normalment juru florexxenza uniformi u se jkun
biżżejjed biex jitnaqqsu l-korrezzjonijiet bl-użu ta' standard estern. Jekk l-ilma
tat-test hu ikkulurit ħafna, jista’ jkun hemm bżonn li titnaqqas il-korrezzjoni
permezz ta' żjieda ta’ standard intern. Jekk il-konċentrazzjoni tal-partikuli hi
għolja jista’ ma jkunx possibbli biex tinkiseb taħlita jew ġel uniformi, jew ilvarjazzjoni fit-tnaqqis bejn il-kampjuni tista’ tkun kbira. F’dak il-każ il-metodu
tal-għadd deskritt hawn taħt għat-test tat-taħlitiet ta’ semi-likwidi jista’ jintuża.
Jekk it-test isir bħala test tan-naqal miżmum x’imkien bejn il-qiegħ u l-wiċċ, ilkejl tal–14CO2 jista’ jsir indirettament billi jittieħed kampjun uniformi ta’ 10 ml
tal-ilma tat-test/sospensjoni tat-test u jinfirdu l-fażijiet permezz ta’ proċess
b’magna ta’ ċentrifuga b’veloċità addattata (eż. b’40 000 m/s2 għal 15-il min.)
Il-fażi akwatika għandha mbagħad tkun trattata kif deskritt hawn fuq. L-attività
14
C fil-fażi tal-partikuli separati (POA) għandha tkun determinata billi n-naqal
jerġa’ jiġi miżmum x’imkien bejn il-qiegħ u l-wiċċ f’volum żgħir ta’ ilma
distillat, billi jiġi trasferit f’kontenituri żgħar florexxenti użati għall-mediċina, u
billi jiżdied il-likwidu florexxenti ħalli jifforma ġel (jeżistu likwidi speċjali
florexxenti għal dan il-għan). Skont in-natura tal-partikuli (eż. kemm fihom
materjal organiku), jista' jkun jaqbel li l-kampjun jiġi diġerit bil-lejl b'solubiliser
tat-tissue u mbagħad jiġi uniformi fuq mikser li jdur qabel ma jiżdied il-likwidu
florexxenti. Inkella, il-POA tista’ tinstab permezz ta’ kombustjoni mill-ossiġnu
bl-użu ta’ dak li jħallat ma’ l-ossiġnu l-kampjun. Meta tkun qed tgħodd, l-istan
dards interni għandhom dejjem ikunu inklużi, u jista’ jkun hemm bżonn li jsiru ttiswijiet tat-tnaqqis billi jiżdied standard intern għal kull kampjun individwali.
Għarfien dirett tal–14CO2
Jekk il–14CO2 evoluta titkejjel direttament, għandha ssir billi jiġu preparati aktar
fliexken fil-bidu tat-test, jiġu pproċessati l-fliexken tat-test f’kull punt tal-kejl billi
l-fliexken tat-test jimtlew bl-aċtu għal pH 2-3 u jinġabar il–14CO2 f’assorbitur
intern (imqiegħed f’kull flixkun fil-bidu tat-test) jew estern. Bħala mezz li
jassorbi jista' jintuża' jew l-alkali (eż. taħlita 1 N NaOH, jew NaOH pellet),
ethanolamine jew ibbażata fuq l-ethanolamine. Għall-kejl dirett tal–14CO2, ilfliexken għandhom ikunu magħluqa per eżempju bl-għeluq tal-lastku sintetiku.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1529
▼M1
Figura 1a
Eżempju ta’ plot aritmetiku tad-data (l-attività li jifdal wara l-evaporazzjoni kontra l-ħin

Figura 1b
Eżempju ta’ plot semi-logaritmika (ln għall-attività li jifdal wara l-evaporazzjoni kontra l-ħin).
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C.26.

TEST TAL-INIBIZZJONI TAT-TKABBIR TAL-ISPEĊI LEMNA

INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-Linja Gwida tat-Test (TG)
221 tal-OECD (2006). Huwa maħsub biex jivvaluta t-tossiċità tas-sustanzi
kimiċi lill-pjanti akkwatiċi tal-ilma ħelu tal-ġeneru Lemna (duckweed). Huwa
bbażat fuq il-metodi eżistenti (1)(2)(3)(4)(5)(6) iżda jinkludi modifikazzjoni
jiet ta' dawn il-metodi biex tiġi riflessa r-riċerka riċenti u l-konsultazzjoni fuq
għadd ta' kwistjonijiet ewlenin. Dan il-Metodu ta' Ttestjar ġie vvalidat minn
ring test internazzjonali (7).

2.

Dan il-metodu ta' ttestjar jiddeskrivi l-ittestjar tat-tossiċità permezz ta' Lemna
gibba u Lemna minor, li t-tnejn intużaw b'mod estensiv u huma s-suġġett talistandards imsemmija hawn fuq. It-tassonomija ta' Lemna spp. hija diffiċli,
peress li hija kkumplikata bl-eżistenza ta' firxa wiesgħa ta' fenotipi. Għal
kemm tista' sseħħ varjabbiltà ġenetika fir-rispons għat-tossikanti b'Lemna,
bħalissa hemm dejta insuffiċjenti dwar dan is-sors ta' varjabbiltà biex jiġi
rakkomandat klonu speċifiku għall-użu ma' dan il-metodu ta' ttestjar. Ta' min
jinnota li t-test ma jitwettaqx b'mod akseniku, iżda jittieħdu passi fi stadji
matul il-proċedura tal-ittestjar biex il-kontaminazzjoni minn organiżmi oħra
tinżamm kemm jista' jkun baxxa.

3.

Huma deskritti d-dettalji tal-ittestjar b'tiġdid (semistatiku u bi fluss kontinwu)
u mingħajr tiġdid (statiku) tas-soluzzjoni tat-test. Skont l-objettivi tal-ittestjar
u r-rekwiżiti regolatorji, huwa rakkomandat li tiġi kkunsidrata l-applikazzjoni
ta' metodi semistatiċi u bi fluss kontinwu, eż. għal sustanzi kimiċi li jintilfu
rapidament minn soluzzjoni bħala riżultat ta' volatilizzazzjoni, fotodegradaz
zjoni, preċipitazzjoni jew bijodegradazzjoni. F'(8) tingħata gwida ulterjuri.

4.

Fl-Appendiċi 1 jingħataw id-definizzjonijiet użati.

PRINĊIPJU TAL-ITTESTJAR
5.

Kulturi ta' pjanti li jikbru b'mod esponenzjali tal-ġeneru Lemna jistgħu jikbru
bħala monokulturi f'konċentrazzjonijiet differenti tas-sustanza kimika tat-test
f'perjodu ta' sebat ijiem. L-objettiv tal-ittestjar huwa li jikkwantifika l-effetti
relatati mas-sustanzi kimiċi fuq it-tkabbir veġettativ matul dan il-perjodu
abbażi ta' valutazzjonijiet tal-varjabbli ta' kejl magħżula. L-għadd ta' frondi
huwa l-varjabbli ta' kejl primarju. Tal-inqas jitkejjel ukoll varjabbli ta' kejl
ieħor (erja totali tal-frondi, piż xott jew piż frisk), peress li xi sustanzi kimiċi
jistgħu jaffettwaw varjabbli ta' kejl oħra ħafna iktar mill-għadd ta' frondi.
Biex jiġu kkwantifikati l-effetti relatati mas-sustanza, it-tkabbir fis-soluzzjo
nijiet tat-test huwa mqabbel ma' dak tal-kontrolli u l-konċentrazzjoni li
twassal għal rata ta' x % ta' inibizzjoni speċifika ta' tkabbir (eż. 50 %) hija
ddeterminata u espressa bħala l-ECx (eż. EC50)

6.

Dan il-punt ta' tmiem tat-test huwa l-inibizzjoni tat-tkabbir, espress bħala żżieda logaritmika fil-varjabbli ta' kejl (rata ta' tkabbir speċifika medja) matul
il-perjodu ta' espożizzjoni. Mir-rati medji ta' tkabbir speċifiku rreġistrati
f'serje ta' soluzzjonijiet tat-test, il-konċentrazzjoni li twassal għal rata ta' x
% ta' inibizzjoni speċifika ta' tkabbir (eż. 50 %) hija ddeterminata u espressa
bħala l-ErCx (eż. ErC50).

7.

Rispons varjabbli addizzjonali li jintuża f'dan il-Metodu ta' Ttestjar huwa rrendiment, li jista' jkun meħtieġ sabiex jiġu ssodisfati rekwiżiti regolatorji
speċifiċi f'xi pajjiżi. Huwa ddefinit bħala l-varjabbli ta' kejl fi tmiem ilperjodu ta' espożizzjoni li minnu jitneħħa l-varjabbli ta' kejl fil-bidu talperjodu ta' espożizzjoni. Mill-prodott reġistrat f'serje ta' soluzzjonijiet tattest, il-konċentrazzjoni ġġib magħha x % speċifikat ta' rata ta' inibizzjoni
ta' prodott (eż. 50 %) determinata u espressa bħala l-EyCx (eż. EyC50).
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8.

Barra minn hekk, jistgħu jiġu stabbiliti statistikament il-konċentrazzjoni blinqas effett osservat (LOEC) u l-konċentrazzjoni bla effett osservat (NOEC).

INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA KIMIKA TAT-TEST
9.

Għandu jkun disponibbli metodu analitiku, b'sensittività adegwata għallkwantifikazzjoni tas-sustanza kimika fil-midjum tat-test.

10. Informazzjoni fuq is-sustanza kimika tat-test li tista' tkun utli biex jiġu stab
biliti l-kundizzjonijiet tat-test tinkludi l-formula strutturali, purità, solubilità
tal-ilma, stabbiltà fl-ilma u dawl, pKa, Kow, pressjoni tal-fwar u bijodegra
dabilità. Is-solubbiltà fl-ilma u l-pressjoni tal-fwar jistgħu jintużaw biex jiġi
kkalkolat il-kostanti ta' Henry's Law, li sejrin jindikaw jekk huwiex probabbli
telf sinifikanti fis-sustanza kimika tat-test matul il-perjodu tal-ittestjar. Dan
sejjer jgħin biex jindika jekk għandhomx jittieħdu passi partikolari biex jiġi
kkontrollat tali telf. Fejn l-informazzjoni dwar is-solubbiltà u l-istabbiltà tassustanza kimika tat-test mhijiex ċerta, huwa rakkomandat li dawn jiġu vvalu
tati fil-kundizzjonijiet tat-test, jiġifieri l-midjum tat-tkabbir, it-temperatura, irreġim tad-dawl li għandhom jintużaw fit-test.

11. Meta l-kontroll tal-pH tal-midjum tat-test ikun partikolarment importanti, eż.
meta l-metalli jew is-sustanzi kimiċi tat-test li huma idrolitikament instabbli,
hija rakkomandata żieda ta' bafer mal-midjum tat-tkabbir (ara paragrafu 21).
Hija pprovduta gwida ulterjuri għas-sustanzi kimiċi tat-test bi proprjetajiet
fiżikokimiċi li jagħmluhom diffiċli biex jiġu ttestjati fi (8).

VALIDITÀ TAT-TEST
12. Biex it-test ikun validu, iż-żmien tal-irdoppjar tal-għadd ta' frondi fil-kontroll
għandu jkun inqas minn 2,5 jiem (60 siegħa), li jikkorrispondu għal żieda ta'
bejn wieħed u ieħor seba' darbiet f'sebat ijiem u rata ta' tkabbir speċifika
medja ta' 0,275 d– 1. Permezz tal-midjums u l-kundizzjonijiet tat-test deskritti
f'dan il-Metodu ta' Ttestjar, dan il-kriterju jista' jinkiseb permezz ta' reġim
tal-ittestjar statiku (5). Huwa antiċipat ukoll li dan il-kriterju sejjer jintlaħaq
f'kundizzjonijiet tat-test semistatiċi u bi fluss kontinwu. Il-kalkolu tal-ħin
għall-irdoppjar huwa indikat fil-paragrafu 49.

SUSTANZA KIMIKA TA' REFERENZA
13. Is-sustanza (sustanzi) ta' referenza bħal 3,5-diklorofenol użata fir-ring test
internazzjonali (7), tista' tiġi ttestjata bħala mezz ta' vverifikar tal-proċedura
tat-test. Huwa rakkomandat li tiġi ttestjata sustanza kimika ta' referenza talinqas darbtejn f'sena jew, fejn jitwettaq ittestjar bi frekwenza inqas, b'mod
parallel mad-determinazzjoni tat-tossiċità ta' sustanza kimika tat-test.

DESKRIZZJONI TAL-METODU
Apparat
14. It-tagħmir kollu f'kuntatt mal-midjums tat-test għandu jkun magħmul millħġieġ jew materjal kimikament inerti ieħor. L-oġġetti tal-ħġieġ li jintużaw
għal finijiet ta' kulturi u ttestjar għandhom jitnaddfu minn kontaminanti
kimiċi li jistgħu jinfiltraw fil-midjum tat-test u għandhom ikunu sterili. Irreċipjenti tat-test għandhom ikunu wisgħin biżżejjed għall-frondi ta' kolonji
differenti fir-reċipjenti ta' kontroll biex jikbru mingħajr ma jikkoinċidu fi
tmiem it-test. Ma tagħmilx differenza jekk l-għeruq imissx mal-qigħan tarreċipjenti tat-test, iżda huwa rakkomandat fond minimu ta' 20 mm u volum
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minimu ta' 100 mL f'kull reċipjent tat-test. L-għażla tar-reċipjenti tat-test
mhijiex kritika sakemm jiġu sodisfatti dawn ir-rekwiżiti. Il-bekkijiet talħġieġ, id-dixxijiet kristalizzanti jew id-dixxijiet tal-ħġieġ petri b'dimensjoni
jiet xierqa kollha rriżultaw adegwati. Ir-reċipjenti tat-test għandhom
jitgħattew biex titnaqqas l-evaporazzjoni u l-kontaminazzjoni aċċidentali,
filwaqt li jippermettu l-bdil tal-arja meħtieġ. Reċipjenti tal-ittestjar xierqa,
u b'mod partikolari l-għotjien, għandhom jevitaw id-dell jew bidliet fil-karat
teristiċi spettrali tad-dawl.

15. Il-kulturi u r-reċipjenti tat-test ma għandhomx jinżammu flimkien. Dan jint
laħaq bl-aħjar mod permezz ta' kompartimenti, inkubaturi, jew kmamar ta'
tkabbir ambjentali separati. L-illuminazzjoni u t-temperatura għandhom
ikunu kontrollabbli u miżmuma f'livell kostanti (ara l-paragrafi 35-36).

Organiżmu tat-test
16. L-organiżmu użat għal dan it-test huwa Lemna gibba jew Lemna minor. FlAppendiċi 2 jingħataw deskrizzjonijiet fil-qosor tal-ispeċijiet ta' duckweed li
ntużaw għall-ittestjar tat-tossiċità. Il-materjal tal-pjanti jista' jinkiseb minn
ġabra tal-kultura, laboratorju ieħor jew minn fuq il-post. Jekk jinġabru
minn fuq il-post, l-impjanti għandhom jinżammu f'kultura fl-istess midjum
kif użat għall-ittestjar għal minimu ta' tmien ġimgħat qabel l-użu. Is-siti taloqsma użati għall-ġbir tal-kulturi tal-bidu għandhom ikunu mingħajr sorsi
ovvji ta' kontaminazzjoni. Jekk jinkisbu minn laboratorju jew ġbir ta' kultura
ieħor, għandhom jinżammu bl-istess mod għal minimu ta' tliet ġimgħat. Issors tal-materjal tal-pjanti l-ispeċi u l-klonu (jekk ikunu magħrufa) użati
għall-ittestjar għandhom dejjem jiġu rrapportati.

17. Għandhom jintużaw monokulturi, li huma viżibbilment mingħajr kontami
nazzjoni minn organiżmi oħra bħal algi u protozoa. Pjanti b'saħħithom ta' L.
minor sejrin jikkonsistu minn kolonji li jinkludu bejn żewġ frondi u ħamsa
filwaqt li kolonji b'saħħithom ta' L. gibba jista' jkun fihom sa seba' frondi.

18. Il-kwalità u l-unformità tal-pjanti użati għall-ittestjar sejjer ikollhom influ
wenza sinifikanti fuq l-eżitu tal-ittestjar u għandhom għalhekk jintgħażlu
b'attenzjoni. Għandhom jintużaw pjanti żgħar li jikbru rapidament mingħajr
leżjonijiet jew diskolorazzjoni (klorożi) evidenti. Kulturi ta' kwalità tajba
huma indikati minn inċidenza għolja ta' kolonji li jinkludu tal-inqas żewġ
frondi. Numru kbir ta' frondi uniċi huwa indikattiv ta' stress ambjentali, eż.
limitazzjoni ta' nutrijenti, u ma għandux jintuża materjal ta' pjanti minn tali
kulturi għall-ittestjar.

Kultivazzjoni
19. Biex titnaqqas il-frekwenza taż-żamma tal-kultura (eż. meta jkunu ppjanati
testjiet ta' Lemna għal perjodu), il-kulturi jistgħu jinżammu f'illuminazzjoni u
temperatura mnaqqsin (4 — 10 °C). Dettalji tal-kulturi jingħataw fl-Appen
diċi 3. Sinjali ovvji ta' kontaminazzjoni minn algi jew organiżmi oħra jaf
ikunu jeħtieġu sterilizzazzjoni tal-wiċċ ta' sottokampjun ta' frondi ta' Lemna,
segwita minn trasferiment għal midjum ġdid (ara l-Appendiċi 3). F'din leventwalità, il-kultura kontaminata li jifdal għandha tintrema.

20. Tal-inqas sebat ijiem qabel l-ittestjar, biżżejjed kolonji jiġu ttrasferiti b'mod
asettiku f'midjum sterili ġdid u kkulturati għal 7 — 10 ijiem f'kundizzjonijiet
tat-test.

Midjum tat-test
21. Huma rakkomandati midjums differenti għal Lemna minor u Lemna gibba,
kif deskritt hawn taħt. Għandha tingħata kunsiderazzjoni b'attenzjoni ta' bafer
ta' pH fil-midjum tat-test (MOPS (aċidu sulfoniku ta' 4-morfolinapropan, Nru
CAS: 1132-61-2) fil-midjum L. minor u NaHCO3 fil-midjum L. gibba) meta
jkun suspettat li dan jista' jkollu reazzjoni mas-sustanza kimika tat-test u
jinfluwenza l-espressjoni tat-tossiċità tagħha. Il-Midjum ta' Steinberg (9)
huwa aċċettabbli wkoll sakemm jiġu sodisfatti l-kriterji ta' validità.
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22. Hija rakkomandata modifikazzjoni tal-midjum ta' tkabbir Lemna tal-istandard
Svediż (SIS) għall-kulturi u l-ittestjar b'L. minor. Fl-Appendiċi 4 tingħata lkompożizzjoni ta' dan il-midjum.
23. Huwa rakkomandat il-midjum tat-tkabbir, 20X — AAP, kif deskritt flAppendiċi 4, għall-kulturi u l-ittestjar b'L. gibba.
24. Il-midjum Steinberg, kif deskritt fl-Appendiċi 4, huwa xieraq ukoll għal L.
minor, iżda jista' jintuża wkoll għal L. gibba sakemm jiġu sodisfatti l-kriterji
ta' validità.
Soluzzjonijiet tal-ittestjar
25. Is-soluzzjonjiet tal-ittestjar, ġeneralment jiġu ppreparati bid-dilwizzjoni ta'
soluzzjoni ewlenija. Is-soluzzjonijiet ewlenin tas-sustanza kimika tat-test
normalment jiġu ppreparati billi tinħall is-sustanza kimika fil-midjum tattkabbir.
26. Il-konċentrazzjoni l-iktar ogħla ttestjata tas-sustanza kimika tat-test ma
għandhiex normalment taqbeż is-solubbiltà fl-ilma tas-sustanza kimika f'kun
dizzjonijiet tat-test. Madankollu għandu jiġi nnotat li Lemna spp. jżommu
f'wiċċ l-ilma u jaf ikunu esposti għal sustanzi kimiċi li jinġabru bejn l-ilma u
l-arja (eż. sustanzi kimiċi li ma tantx jinħallu fl-ilma jew idrofobiċi jew
sustanzi kimiċi tensjoattivi). F'tali ċirkostanzi, sejjer ikun hemm espożizzjoni
mill-materjal minbarra fis-soluzzjoni u l-konċentrazzjonijiet tat-test jistgħu,
skont il-karatteristiċi tas-sustanza kimika tat-test, jaqbżu, is-solubbiltà fl-ilma.
Għas-sustanzi kimiċi tat-test ta' solubbiltà fl-ilma baxxa, jaf ikun meħtieġ li
tiġi ppreparata soluzzjoni ewlenija kkonċentrata jew dispersjoni tas-sustanza
kimika permezz ta' solvent organiku jew aġent dispersiv sabiex tiġi ffaċilitata
ż-żieda ta' kwantitajiet preċiżi tas-sustanza kimika tat-test mal-midjum tat-test
u tiġi megħjuna fid-dispersjoni u x-xoljiment tagħha. Għandu jsir kull sforz
possibbli biex jiġi evitat l-użu ta' tali materjali. Ma għandu jkun hemm ebda
fitotossiċità li tirriżulta mill-użu ta' solventi jew aġenti dispersivi awżiljarji.
Pereżempju, solventi li jintużaw b'mod komuni li ma jikkawżawx fitotossi
ċità fil-konċentrazzjonijiet sa 100 μl//l jinkludu aċetun u dimetilformamid.
Jekk jintuża solvent jew aġent dispersiv, għandha tiġi rrapportata l-konċen
trazzjoni finali tiegħu li għandha tinżamm kemm jista' jkun baxxa (≤ 100
μl/l), u t-trattamenti u l-kontrolli kollha għandu jkun fihom l-istess konċen
trazzjoni ta' solvent jew aġent dispersiv. F'(8) ingħatat gwida ulterjuri dwar lużu ta' aġenti dispersivi.
Gruppi tat-test u ta' kontroll
27. Għarfien minn qabel tat-tossiċità tas-sustanza kimika tat-test għal Lemna, eż.
minn test tas-sejba tal-medda, sejjer jgħin fl-għażla tal-konċentrazzjonijiet
tat-test xierqa. Fit-test finali tat-tossiċità, normalment għandu jkun hemm
tal-inqas ħames konċentrazzjonijiet tat-test irranġati f'serje ġeometrika. Prefe
ribbilment il-fattur ta' separazzjoni bejn il-konċentrazzjonijiet tat-test ma
għandhomx ikunu ikbar minn 3,2, iżda jista' jintuża valur ikbar fejn ilkurva tal-konċentrazzjoni/rispons hija dritta. Għandha tingħata ġustifikaz
zjoni jekk jintużaw inqas minn ħames konċentrazzjonijiet. Għandhon
jintużaw tal-inqas tliet repliki f'kull konċentrazzjoni tat-test.
28. Fl-istabbiliment tal-medda tal-konċentrazzjonijiet tat-test (għas-sejba talmedda u/jew għat-test finali tat-tossiċità), għandu jiġi kkunsidrat li ġej:
— Biex tiddetermina ECx, il-konċentrazzjonijiet tat-test iridu jsostnu l-valur
ECx sabiex tiżgura livell ta' kunfidenza adegwat. Pereżempju, jekk tkun
qed tikkalkula l-EC50, l-iktar konċentrazzjoni għolja għandha tkun ikbar
mill-valur tal-EC50. Jekk il-valur EC50 jinstab barra l-firxa ta' konċentraz
zjonijiet tat-test, intervalli ta' kunfidenza assoċjati jkunu kbar u valutaz
zjoni xierqa tal-fit statistiku tal-mudell tista' ma tkunx possibbli,
— Jekk l-għan huwa li jiġu stmati l-LOEC/NOEC, l-inqas konċentrazzjoni
tat-test għandha tkun baxxa biżżejjed biex b'hekk it-tkabbir ma jkunx
sinifikatament iktar baxx minn dak tal-kontroll. Barra minn hekk,
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l-ogħla konċentrazzjoni tat-test għandha tkun għolja biżżejjed biex b'hekk
it-tkabbir ikun ferm inqas milli fil-kontroll. Jekk dan ma jkunx il-każ, ittest għandu jiġi ripetut permezz ta' medda ta' konċentrazzjoni differenti
(sakemm l-ogħla konċentrazzjoni tkun fil-limitu tas-solubbiltà jew ilkonċentrazzjoni limitu meħtieġa massima, eż. 100 mg/l).

29. Kull test għandu jinkludi kontrolli li jikkonsistu mill-istess midjum ta' nutri
jenti, in-numru ta' frondi u kolonji, il-kundizzjonijiet ambjentali u l-proċeduri
bħar-reċipjenti tat-test iżda mingħajr is-sustanza kimika tat-test. Jekk jintuża
solvent jew aġent dispersiv awżiljari, għandu jiġi inkluż trattament ta'
kontroll addizzjonali bis-solvent/aġent dispersiv preżenti fl-istess konċentraz
zjoni bħar-reċipjenti bis-sustanza kimika tat-test. In-numru ta' repliki tarreċipjenti ta' kontroll (u r-reċipjenti tas-solventi, jekk ikun applikabbli)
għandu tal-inqas ikun l-istess, u idealment darbtejn, in-numru ta' reċipjenti
użati għal kull konċentrazzjoni tat-test.

30. Jekk ma tkunx meħtieġa determinazzjoni tal-NOEC, id-disinn tal-ittestjar
jista' jiġi mmodifikat biex jiżdied in-numru ta' konċentrazzjonijiet u jitnaqqas
in-numru ta' repliki għal kull konċentrazzjoni. Madankollu, in-numru ta'
repliki ta' kontroll għandu jkun tal-inqas tlieta.

Espożizzjoni
31. Kolonji li jikkonsistu minn 2 sa 4 frondi viżibbli huma ttrasferiti mill-kultura
tal-inokulu u jiġu assenjati b'mod każwali għar-reċipjenti tat-test f'kundizzjo
nijiet asettiċi. Kull reċipjent tat-test għandu jkun fih total ta' 9 sa 12-il frond.
In-numru ta' frondi u kolonji għandu jkun l-istess f'kull reċipjent tat-test. Lesperjenza miksuba b'dan il-metodu u d-dejta tar-ring test indikaw li l-użu ta'
tliet repliki għal kull trattament, b'kull replikat li fil-bidu jkun fih 9 sa 12-il
frond, huwa biżżejjed biex jiġu skoperti differenzi fit-tkabbir ta' madwar 4 sa
7 % tal-inibizzjoni kkalkolata mir-rata ta' tkabbir (10 sa 15 % ikkalkolata
mir-rendiment) bejn it-trattamenti (7).

32. Huwa meħtieġ disinn aleatorju għal-lokazzjoni tar-reċipjenti tat-test fl-inku
batur biex titnaqqas l-influwenza tad-differenzi spazjali fl-intensità tad-dawl
jew it-temperatura. Huma meħtieġ ukoll disinn ibblokkjat jew ripożizzjona
ment każwali tar-reċipjenti meta jsiru l-osservazzjonijiet (jew ripożizzjona
ment iktar frekwenti).

33. Jekk test tal-istabbiltà preliminari juri li l-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika
tat-test ma tistax tinżamm (jiġifieri l-konċentrazzjoni mkejla taqa' taħt it80 % tal-konċentrazzjoni inizjali mkejla) matul id-durata tat-test (7 ijiem),
huwa rakkomandat reġim tal-ittestjar semistatiku. F'dan il-każ, il-kolonji
għandhom ikunu esposti għal testijiet li għadhom kif jiġu ppreparati u ssoluzzjonijiet ta' kontroll f'tal-anqas żewġ okkażjonijiet matul it-test (eż. iljiem 3 u 5). Il-frekwenza ta' espożizzjoni għal midjum ġdid sejra tiddependi
fuq l-istabbilità tas-sustanza kimika tat-test; frekwenza ogħla jaf tkun
meħtieġa biex jinżammu konċentrazzjonijiet viċin għall-kostanti ta' sustanzi
kimiċi volatili u mhux stabbli ħafna. F'xi ċirkostanzi, jaf tkun meħtieġa
proċedura bi fluss kontinwu (8)(10).

34. Ix-xenarju ta' espożizzjoni permezz ta' applikatur tal-weraq (sprej) mhuwiex
kopert f'dan il-metodu ta' ttestjar; minflok, ara (11).

Kundizzjonijiet tal-inkubazzjoni
35. Dawl kontinwu fluworexxenti sħun jew frisk għandu jintuża biex jipprovdi
intensità tad-dawl magħżula minn għażla ta' 85-135 μE · m– 2s– 1 meta
mkejjel f'radjazzjoni attiva fotosintetika (400-700 nm) f'punti fl-istess
distanza mis-sors ta' dawl bħall-frondi Lemna (ekwivalenti għal 6 50010 000 lux). Kwalunkwe differenza mill-intensità tad-dawl magħżula fl-erja
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tal-ittestjar ma għandhiex taqbeż il-medda ta' ± 15 %. Il-metodu ta' detez
zjoni u kejl, b'mod partikolari t-tip ta' senser, sejjer jaffettwa l-valur imkejjel.
Is-sensers sferiċi (li jirrispondu għad-dawl minn angoli 'l fuq u taħt il-pjan ta'
kejl) u s-sensers “cosine” (li jirrispondu għad-dawl mill-angoli kollha 'l fuq
mill-pjan ta' kejl) huma ppreferuti minn sensers unidirezzjonali, u ser jagħtu
riżultati tal-qari ogħla, għal sors ta' dawl b'ħafna punti tat-tip deskritt hawn
hekk.
36. It-temperatura fir-reċipjenti tat-test għandha tkun ta' 24 ± 2 °C. Il-pH talmidjum ta' kontroll ma għandux jiżdied b'aktar minn 1 5 unitajiet matul ittest. Madankollu, devjazzjoni ta' iktar minn 1,5 unità ma tinvalidax it-test
meta jkun jista' jintwera li ġew sodisfatti l-kriterji ta' validità. Hija meħtieġa
iktar attenzjoni f'każijiet speċjali bħal meta jiġu ttestjati sustanzi kimiċi mhux
stabbli jew metalli. Ara (8) għal gwida ulterjuri.
Perjodu
37. It-test jintemm 7 ijiem wara li l-pjanti jiġu ttrasferiti fir-reċipjenti tat-test.
Kejliet u determinazzjonijiet analitiċi
38. Fil-bidu tat-test, jingħadd u jiġi rreġistrat in-numru ta' frondi fir-reċipjenti tattest, filwaqt li jiġi żgurat li jittieħed kont tal-frondi viżibbli b'mod evidenti li
jisporġu 'l barra. In-numru ta' frondi li jidher normali jew anormali, jeħtieġ li
jiġi ddeterminat fil-bidu tat-test, tal-inqas darba kull 3 ijiem matul il-perjodu
ta' espożizzjoni (jiġifieri tal-inqas 2 okkażjonijiet matul il-perjodu ta' 7 ijiem)
u fi tmiem ti-test. Għandhom jiġu nnotati l-bidliet fl-iżvilupp tal-impjant, eż.
d-daqs tal-frond, id-dehra, l-indikazzjoni ta' nekrożi, klorożi jew gibbożità, ittifrik ta' kolonja jew it-telf taż-żamma fil-wiċċ, u fit-tul u d-dehra tal-għeruq.
Għandhom jiġu nnotati wkoll karatteristiċi sinifikanti tal-midjum tat-test (eż.
preżenza ta' materjal mhux maħlul, tkabbir ta' algi fir-reċipjenti tat-test).
39. Minbarra d-determinazzjoni tan-numru ta' frondi matul it-test, huma vvalutati
l-effetti tas-sustanza kimika tat-test fuq wieħed (jew iktar) mill-varjabbli ta'
kejl li ġejjin:
(i)

erja totali tal-frond,

(ii) piż xott,
(iii) piż frisk.
40. L-erja totali tal-frondi għandha vantaġġ, li tista' tiġi ddeterminata għal kull
reċipjent tat-test u ta' kontroll fil-bidu, matul u fi tmiem it-test. Fil-bidu talittestjar għandu jiġi ddeterminat il-piż xott jew frisk minn kampjun talkultura tal-inokulu li jirrappreżenta x'jintuża fil-bidu tat-test, u fi tmiem littestjar bil-materjal tal-impjant minn reċipjent tat-test u ta' kontroll. Jekk ma
titkejjilx l-erja tal-frond, il-piż xott huwa ppreferut mill-piż frisk.
41. L-erja totali tal-frond, il-piż xott u l-piż frisk jistgħu jiġu ddeterminati kif ġej:
(i)

Erja totali tal-frond: L-erja totali tal-frond tal-kolonji kollha tista' tiġi
ddeterminata b'analiżi tal-immaġnijiet. Tista' tittieħed il-forma tar-reċip
jent tat-test u l-pjanti permezz ta' kamera bil-vidjo (jiġifieri billi r-reċip
jent jitqiegħed fuq kaxxa tad-dawl) u l-immaġni li tirriżulta tiġi diġitiz
zata. Bil-kalibrazzjoni b'forom ċatti ta' erja magħrufa, tista' tiġi ddeter
minata l-erja totali tal-frond f'reċipjent tat-test. Wieħed għandu joqgħod
attent biex jeskludi interferenza kkawżata mir-rimm tar-reċipjent tat-test.
Approċċ alternattiv iżda iktar impenjattiv huwa li jiġu fotokopjati rreċipjenti tat-test u l-pjanti, tinqata' l-forma li tirriżulta tal-kolonji u
tiġi ddeterminata l-erja tagħhom permezz ta' analizzatur tal-erja talweraq jew karta tal-graffs. Jaf ikunu xierqa wkoll tekniki oħra (eż. ilproporzjon tal-piż tal-karta bejn l-erja tas-siluwett tal-kolonji u l-unità
tal-erja).

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1536
▼M6
(ii) Piż xott: Il-kolonji kollha jinġabru minn kull wieħed mir-reċipjenti tattest u jitlaħalħu b'ilma distillat jew dejonizzat. Dawn jiġu xxugati biex
jitneħħa l-ilma żejjed u mbagħad jitnixxfu f'60 °C sa piż kostanti.
Għandu jiġi inkluż kwalunkwe framment tal-għeruq. Il-piż xott għandu
jiġi espress għal preċiżjoni ta' mill-anqas 0,1 mg.

(iii) Piż frisk: Il-kolonji kollha huma ttrasferiti għal tubi ta' polistiren (jew
materjal inerti ieħor) li ntiżnu minn qabel b'toqob żgħar (1 mm) filqigħan tondi. Imbagħad it-tubi jiġu ċentrifugati f'3 000 rpm għal 10
minuti f'temperatura tal-ambjent. Tubi, li fihom kolonji li issa nixfu,
jerġgħu jintiżnu u l-piż frisk jiġi kkalkolat billi jitnaqqas il-piż tattubu vojt.

Frekwenza tal-kejliet u d-determinazzjonijiet analitiċi
42. Jekk jintuża disinn ta' test statiku, għandha titkejjel il-pH ta' kull trattament
fil-bidu u fi tmiem it-test. Jekk jintuża disinn tat-test semistatiku, il-pH
għandha titkejjel f'kull lott ta' soluzzjoni tat-test “ġdid” qabel kull tiġdid u
anki fis-soluzzjonijiet korrispondenti “użati”.

43. L-intensità tad-dawl għandha titkejjel fil-kompartiment, l-inkubatur jew ilkamra tat-tkabbir f'punti li jinsabu fl-istess distanza mis-sors tad-dawl bħallfrondi Lemna. Il-kejliet għandhom isiru tal-inqas darba matul it-test. Ittemperatura tal-midjum f'reċipjent surrogat miżmum fl-istess kundizzjonijiet
fil-kompartiment tat-tkabbir, l-inkubatur jew il-kamra għandha tiġi rreġistrata
tal-inqas kuljum.

44. Matul it-test, il-konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test huma ddeter
minati f'intervalli xierqa. F'testijiet statiċi, ir-rekwiżit minimu huwa li jiġu
ddeterminati l-konċentrazzjonijiet fil-bidu u fi tmiem it-test.

45. F'testijiet semistatiċi li fihom il-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test
ma tkunx mistennija li tibqa' fi ħdan l-± 20 % tal-konċentrazzjoni nominali,
huwa meħtieġ li jiġu analizzati s-soluzzjonijiet tat-test li għadhom kif jiġu
ppreparati u l-istess soluzzjonijiet f'kull tiġdid (ara l-paragrafu 33). Madan
kollu, għal dawk it-testijiet fejn il-konċentrazzjoni inizjali mkejla tas-sustanza
kimika tat-test hija fi ħdan l-± 20 % tan-nominali iżda fejn tista' tingħata
biżżejjed evidenza biex jintwera li l-konċentrazzjonijiet inizjali huma repe
tibbli u stabbli (jiġifieri fi ħdan il-medda 80 — 120 % tal-konċentrazzjoni
inizjali), id-determinazzjonijiet kimiċi jistgħu jitwettqu biss fuq l-ogħla jew linqas konċentrazzjonijiet tat-test. Fil-każijiet kollha, id-determinazzjoni talkonċentrazzjonijiet tas-sustanzi kimiċi tat-test qabel it-tiġdid għandha ssir
biss fuq reċipjent tar-replikat wieħed f'kull konċentrazzjoni tat-test (jew ilkontenut tar-reċipjenti miġbura mir-replikat).

46. Jekk jintuża test bi fluss kontinwu, reġim ta' kampjunar simili għal dak
deskritt għat-testijiet semistatiċi, inkluż analiżi fil-bidu, fin-nofs u fit-tmiem
it-test, huwa xieraq, iżda l-kejl ta' soluzzjonijiet użati mhuwiex xieraq f'dan
il-każ. F'dan it-tip ta' test, ir-rata ta' fluss tad-dilwent u s-sustanza kimika tattest jew is-soluzzjoni ewlenija tas-sustanza kimika tat-test għandhom jiġu
ċċekkjati kuljum.

47. Jekk ikun hemm evidenza li l-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika li qiegħda
tiġi ttestjata nżammet b'mod sodisfaċenti fi ħdan il-konċentrazzjoni ta' ±
20 % tal-konċentrazzjoni inizjali nominali jew imkejla matul it-test, l-analiżi
tar-riżultati tista' tkun ibbażata fuq valuri inizjali nominali jew imkejla. Jekk
id-devjazzjoni mill-konċentrazzjoni inizjali nominali jew imkejla ma tkunx fi
ħdan il-medda ta' ± 20 %, l-analiżi tar-riżultati għandha tkun ibbażata fuq ilkonċentrazzjoni medja ġeometrika matul l-espożizzjoni jew il-mudelli li
jiddeskrivu t-tnaqqis tal-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test (8).
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Test tal-limitu
48. F'ċerti ċirkostanzi, eż. meta test preliminari jindika li s-sustanza kimika tattest ma għandha ebda effetti tossiċi f'konċentrazzjonijiet sa 100 mg/l jew sallimitu ta' solubbiltà tagħha fil-midjum tat-test (irrispettivament minn liema
huwa l-inqas), jista' jsir test tal-limitu li jinvolvi tqabbil tar-risponsi fi grupp
ta' kontroll u grupp ta' trattament partikolari (100 mg/l jew konċentrazzjoni
daqs il-limitu ta' solubbiltà). Huwa rakkomandat ħafna li dan jiġi appoġġjat
minn analiżi tal-konċentrazzjoni tal-espożizzjoni. Japplikaw il-kundizzjonijiet
tat-test u l-kriterji ta' validità deskritti preċedentement kollha għal test tallimitu, bl-eċċezzjoni li n-numru ta' repliki tat-trattament għandhom jiġu
dduplikati. It-tkabbir fil-grupp ta' kontroll u trattament jista' jiġi analizzat
permezz ta' test tal-istatistika biex jitqabblu l-midjums, eż. Test-t ta' Student.

DEJTA U RAPPORTAR
Ħin għall-irdoppjar
49. Biex jiġi ddeterminat il-ħin għall-irdoppjar (Td) tan-numru ta' frondi u lkonformità ma' dan il-kriterju ta' validità mill-istudju (paragrafu 12), tintuża
l-formola li ġejja b'dejta miksuba mir-reċipjenti ta' kontroll:

Td = ln 2/μ

fejn μ hija r-rata ta' tkabbir speċifika medja ddeterminata kif deskritt filparagrafi 54-55.

Varjabbli ta' rispons
50. Il-fini tat-test huwa li jiddetermina l-effetti tas-sustanza kimika tat-test fuq ittkabbir veġetattiv ta' Lemna. Dan il-Metodu ta' Ttestjar jiddeskrivi żewġ
fatturi ta' rispons, peress li ġurisidizzjonijiet differenti għandhom preferenzi
u ħtiġijiet regolatorji differenti. Sabiex ir-riżultati tat-test ikunu aċċettabbli
fil-ġurisdizzjonijiet kollha, l-effetti għandhom jiġu evalwati permezz tażżewġ varjabbli tar-rispons (a) u (b) deskritti hawn taħt.

(a) Rata ta' tkabbir speċifika medja: dan il-varjabbli ta' rispons huwa kkal
kolat fuq il-bażi tal-bidliet fil-logaritmi tan-numru ta' frondi, u barra minn
hekk, fuq il-bażi tal-bidliet fil-logaritmi ta' parametru ta' kejl ieħor (erja
totali tal-frondi, piż xott jew piż frisk) maż-żmien (espress għal kull jum)
fil-kontrolli u kull grupp ta' trattament. Xi drabi jissejjaħ bħala r-rata ta'
tkabbir relattiva (12).

(a) Rendiment: dan il-varjabbli ta' rispons huwa kkalkolat fuq il-bażi talbidliet fin-numru ta' frondi, u barra minn hekk, fuq il-bażi tal-bidliet
fil-parametru ta' kejl ieħor (erja totali tal-frondi, piż xott jew piż frisk)
fil-kontrolli u f'kull grupp ta' trattament sa tmiem it-test.

51. Għandu jiġi nnotat li l-valuri tat-tossiċità kkalkolati permezz ta' dawn iżżewġ varjabbli ta' rispons ma jistgħux jitqabblu u din id-differenza għandha
tiġi rikonoxxuta meta jintużaw ir-riżultati tat-test. Valuri ECx ibbażati fuq
rata medja ta' tkabbir speċifiku (ErCx) ikunu ġeneralment ogħla minn riżultati
bbażati fuq ir-rendiment (EyCx) jekk il-kundizzjonijiet tat-test ta' dan ilMetodu ta' ttestjar jiġu rrispettati, minħabba l-bażi matematika tal-approċċi
rispettivi. Dan ma għandux jiġi interpretat bħala d-differenza fis-sensittività
bejn iż-żewġ varjabbli ta' rispons, iżda sempliċement li li l-valuri huma
matematikament differenti. Il-kunċett ta' rata ta' tkabbir speċifika medja
huwa bbażat fuq il-mudell ta' tkabbir esponenzjali tad-duckweed f'kulturi
mhux limitati, fejn it- tossiċità hija stmata abbażi tal-effetti fuq ir-rata ta'
tkabbir, mingħajr ma tiddependi fuq il-livell assolut tar-rata ta' tkabbir speċi
fika tal-kontroll, il-pendil tal-kurva tal-konċentrazzjoni/rispons jew fuq iddurata tat-test. B'kuntrast, ir-riżultati bbażati fuq il-varjabbli tar-rispons tarrendimentjiddependu fuq dawn il-varjabbli l-oħra kollha. EyCx hija dipen
denti fuq ir-rata speċifika ta' tkabbir tal-ispeċje tad-duckweed użata fit-test u
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fuq ir-rata massima speċifika ta' tkabbir li tista' tvarja bejn speċi jew anki
kloni differenti. Dan ir-rispons varjabblima għandux jintuża għat-tqabbil tassensittività għat-tossikanti fost l-ispeċijiet ta' duckweedjew anki kloni diffe
renti. Filwaqt li l-użu tar-rata ta' tkabbir speċifika għall-istima tat-tossiċità
hija xjentifikament ppreferuta, l-istimi tat-tossiċità ibbażati fuq ir-rendiment
huma inklużi wkoll f'dan il-Metodu ta' Ttestjar biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti
regolatorji attwali f'xi ġurisdizzjonijiet.
52. L-istimi tat-tossiċità għandhom ikunu bbażati fuq in-numru ta' frondi u fuq
varjabbli ta' kejl addizzjonali wieħed (erja totali tal-frond, piż xott jew piż
frisk) peress li xi sustanzi kimiċi jistgħu jaffettwaw varjabbli ta' kejl oħra
ħafna iktar min-numru ta' frondi. L-effett ma jiġix identifikat bil-kalkolu tannumru ta' frondi biss.
53. In-numru ta' frondi, kif ukoll kwalunkwe varjabbli ta' kejl irreġistrat ieħor,
jiġifieri l-erja totali tal-frondi, il-piż xott jew il-piż frisk, huma tabulati flim
kien mal-konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test għal kull okkażjoni
ta' kejl. Analiżi tad-dejta sussegwenti eż. biex tikkalkula LOEC, NOEC jew
ECx għandhom ikunu bbażati fuq il-valuri għar-repliki individwali u mhux
fuq medji kkalkulati għal kull grupp ta' trattament.
Rata ta' tkabbir speċifika medja
54. Ir-rata ta' tkabbir speċifika medja għal perjodu speċifiku hija kkalkolata bħala
ż-żieda logaritmika fil-varjabbli tat-tkabbir — in-numru tal-frondi u varjabbli
ta' kejl ieħor (erja totali tal-frondi, piż xott jew piż frisk) — permezz talformola ta' hawn taħt għal kull replikat ta' kontroll u t-trattamenti:

μiÄj ¼

ln ðN j Þ Ä ln ðN i Þ
t

fejn:
— μi-j: rata ta' tkabbir speċifika medja mill-ħin i sa j
— Ni: varjabbli ta' kejl fil-kontenitur tat-test jew kontroll f'ħin i
— Nj: varjabbli ta' kejl fil-kontenitur tat-test jew kontroll f'ħin j
— t:

perjodu ta' ħin minn i sa j

Għal kull grupp ta' trattament u kull grupp ta' kontroll, ikkalkola valur medju
għar-rata ta' tkabbir flimkien mal-istimi tal-varjanza.
55. Ir-rata ta' tkabbir speċifika medja għandha tiġi kkalkolata għall-perjodu ta'
ttestjar kollu (il-ħin “i” fil-formola ta' hawn fuq huwa l-bidu tat-test u l-ħin
“j” huwa t-tmiem tat-test). Għal kull konċentrazzjoni tat-test u ta' kontroll,
ikkalkola valur medju għar-rata ta' tkabbir speċifika medja flimkien malistimi tal-varjanza. Barra minn hekk, għandha tiġi vvalutata r-rata ta' tkabbir
skont is-sezzjoni sabiex jiġu evalwati l-effetti tas-sustanza kimika tat-test li
jseħħu matul il-perjodu ta' espożizzjoni (eż. billi jiġu spezzjonati l-kurvi ta'
tkabbir ittrasformati mil-log). Differenzi sostanzjali bejn ir-rata ta' tkabbir
skont is-sezzjoni u r-rata ta' tkabbir medja jindikaw devjazzjoni minn tkabbir
esponenzjali kostanti u li hija ggarantita eżaminazzjoni mill-qrib tal-kurvi ta'
tkabbir. F'dan il-każ, approċċ konservattiv ikun li jitqabblu rati ta' tkabbir
speċifiċi minn kulturi ttrattati matul il-perjodu tal-ħin tal-inibizzjoni massima
għal dawk għall-kontrolli matul l-istess perjodu ta' żmien.
56. Persentaġġ ta' inibizzjoni tar-rata ta' tkabbir (Ir) jista' jiġi kkalkulat fuq kull
konċentrazzjoni tat-test (grupp ta' trattament) bil-formula li ġejja:
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% Ir ¼

ðμC Ä μTÞ
Ü 100
μC

fejn:
— % Ir: inibizzjoni perċentwali fir-rata ta' tkabbir speċifika medja;
— μC :

valur medju għal μ fil-kontroll

— μT :

valur medju għal μ fil-grupp ta' trattament

Rendiment
57. L-effetti fuq ir-rendiment huma ddeterminati abbażi ta' żewġ varjabbli ta'
kejl, in-numru ta' frondi u varjabbli ta' kejl ieħor (erja totali tal-frond, piż
xott jew piż frisk) preżenti f'kull reċipjent tat-test fil-bidu u fi tmiem it-test.
Għal piż xott jew piż frisk, il-bijomassa tal-bidu hija ddeterminata abbażi ta'
kampjun tal-frondi meħud mill-istess lott użat biex jiġu inokulati r-reċipjenti
tat-test (ara l-paragrafu 20). Għal kull konċentrazzjoni tat-test u ta' kontroll,
ikkalkola valur medju għar-rendiment flimkien mal-istimi tal-varjanza. Linibizzjoni perċentwali medja fir-rendiment (%Iy) tista' tiġi kkalkolata għal
kull grupp ta' trattament kif ġej:

% Iy ¼

ðbc Ä bT Þ
Ü 100
bc

fejn:
— % Iy: tnaqqis perċentwali fir-rendiment
— b C:

bijomassa finali li minnha titnaqqas il-bijomassa tal-bidu għallgrupp ta' kontroll

— bT:

bijomassa finali li minnha titnaqqas il-bijomassa tal-bidu fil-grupp
ta' trattament

Ipplottjar tal-kurvi konċentrazzjoni rispons
58. Għandhom jiġu pplottjat kurvi konċentrazzjoni rispons relatati mal-inibiz
zjoni perċentwali tal-varjabbli ta' rispons (Ir, jew Iy ikkalkolati kif indikati
fil-paragrafu 56 jew 57) u l-konċentrazzjoni tal-log tas-sustanza kimika tattest.
Estimi ta' ECx
59. Estimi ta' ECx (eż. EC50) għandhom dejjem ikunu bbażati kemm fuq ir-rata
medja ta' tkabbir speċifiku (ErCx) kif ukoll fuq ir-rendiment (EyCx), u t-tnejn
li huma għandhom ikunu bbażati fuq l-għadd tal-frondi u varjabbli ieħor ta'
kejl (erja totali ta' frond, piż niexef, jew piż frisk). Dan huwa minħabba li
hemm sustanzi kimiċi tat-test li jaffettwaw in-numru ta' frondi u varjabbli ta'
kejl b'mod differenti. Il-parametri ta' tossiċità mixtieqa huma għalhekk erba'
valuri ECx għal kull livell ta' inibizzjoni kkalkulat: ErCx (numru ta' frond);
ErCx (area totali ta' frond, piż niexef, jew piż frisk); EyCx (numru ta' frond);
u EyCx (area totali ta' frond, piż niexef, jew piż frisk).
Proċeduri ta' statistika
60. L-għan huwa li tinkiseb relazzjoni bejn il-konċentrazzjoni u r-rispons b'analiżi
tar-rigressjoni. Huwa possibbli li tintuża rigressjoni lineari ppeżata wara li
tkun twettqet trasformazzjoni linearizzanti tad-dejta dwar ir-rispons — eż.
f'unitajiet probit jew logit jew Weibull (13), iżda proċeduri ta' rigressjoni
mhux lineari huma tekniki ppreferuti li jimmaniġġjaw aħjar irregolaritajiet
inevitabbli fid-dejta u devjazzjonijiet minn distribuzzjonijiet uniformi. Meta
jkunu viċin iż-żero jew inibizzjoni totali, tali irregolaritajiet jistgħu jitkabbru
bit-trasformazzjoni, u dan jinterferixxi mal-analiżi (13). Għandu jiġi nnotat li
metodi standard ta' analiżi permezz ta' trasformati ta' probit, logiit jew Weibull
huma maħsuba għall-użu f'dejta kwantali (eż. mortalità jew sopravivenza), u
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għandhom jiġu mmodifikati biex jakkomodaw id-dejta dwar ir-rata ta' tkabbir
jew ir-rendiment. Proċeduri speċifiċi għad-determinazzjoni ta' valuri ECx
minn data kontinwa jistgħu jinstabu f'(14), (15), u (16).
61. Għal kull varjabbli ta' rispons li jiġi analizzat, għandha tintuża r-relazzjoni
konċentrazzjoni-rispons biex jiġu kkalkulati l-estimi ta' punti ta' valuri ECx.
Fejn ikun possibbli, għandhom jiġu stmati l-limiti ta' kunfidenza ta' 95 %
għal kull stima. Kemm toqgħod tajjeb id-dejta dwar ir-rispons għall-mudell
ta' rigressjoni għandu jiġi vvalutat grafikament jew statistikament. L-analiżi
tar-rigressjoni għandha ssir permezz ta' risponsi tar-repliki individwali, mhux
il-medji tal-grupp ta' trattament.
62. Stimi EC50 u limiti ta' kunfidenza jistgħu wkoll jiġi miksuba bl-użu ta'
interpolazzjoni lineari b'sekwenza ta' istruzzjonijiet inizjali (17), jekk ilmudelli/metodi ta' regressjoni aċċessibli m'humiex xierqa għad-data.
63. Għal stima tal-LOEC u għalhekk tal-NOEC, huwa meħtieġ li jitqabblu lmedji ta' trattament permezz ta' analiżi tat-tekniki ta' varjanza (ANOVA). Ilmedja għal kull konċentrazzjoni għandha mbagħad titqabbel mal-medja ta'
kontroll permezz ta' tqabbil multiplu xieraq jew test ta' tendenza. It-test ta'
Dunnett jew ta' Williams jista' jkun utili (18)(19)(20)(21). Huwa meħtieġ li
jiġi vvalutat jekk treġġix is-suppożizzjoni tal-omoġeneità ta' varjanza ta'
ANOVA. Din il-valutazzjoni tista' titwettaq grafikament jew b'test formali
(22). Testijiet xierqa huma Levene jew Bartlett. Jekk is-suppożizzjoni ta'
omoġeneità tal-varjanzi ma tkunx issodisfata, din kultant tista' tiġi kkoreġuta
bi trasformazzjoni logaritmika tad-dejta. Jekk l-eteroġeneità tal-varjanza hija
estrema u ma tistax tiġi kkoreġuta bi trasformazzjoni, għandha tiġi kkunsi
drata analiżi b'metodi bħat-test ta' tendenza rigressiva ta' Jonckheere. F'(16)
tista' tinstab gwida addizzjonali li tiddetermina l-NOEC.
64. Żviluppi xjentifiċi riċenti wasslu għal rakkomandazzjoni biex jiġi abbandunat
il-kunċett tal-NOEC u minflok jinbidel bi stimi ECx ta' punti bbażati fuq
regressjoni. Valur xieraq għal x ma ġiex stabbilit għal dan it-test ta' Lemna.
Madankollu, sensiela ta' minn 10 sa 20 % tidher xierqa (tiddependi fuq ilvarjabbli ta' rispons magħżul), u preferibbilment l-EC10 u l-EC20 għandhom
jiġu rrapurtati t-tnejn li huma.
Rapportar
65. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi dan li ġej:
Sustanza kimika tal-ittestjar:
— natura fiżika u proprjetajiet fiżikokimiċi rilevanti, inkluż il-limitu tassolubbiltà fl-ilma;
— dejta ta' identifikazzjoni tas-sustanzi kimiċi (eż. Numru CAS), inkluż ilpurità (impuritajiet).
Speċijiet tat-test:
— isem xjentifiku, klonu (jekk ikun magħruf) u sors.
Kundizzjonijiet tal-ittestjar:
— proċedura tal-ittestjar użata (statika, semistatika jew bi fluss kontinwu);
— id-data tal-bidu tal-ittestjar u d-durata tiegħu;
— midjum tat-test;
— deskrizzjoni tad-disinn sperimentali: reċipjenti u għotjien tat-test, volumi
ta' soluzzjonijiet, numru ta' kolonji u frondi għal kull reċipjent tat-test filbidu tat-test;
— il-konċentrazzjonijiet tat-test (nominali u mkejla kif xierqa) u n-numru ta'
repliki għal kull konċentrazzjoni;
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— metodi ta' preparazzjoni tas-soluzzjonijiet ewlenin u tat-test inkluż l-użu
ta' kwalunkwe solvent jew aġent dispersiv;
— temperatura matul it-test;
— sors ta' dawl, intensità tad-dawl u omoġenità;
— valuri tal-pH tal-midjums tat-test u ta' kontroll;
— konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test u l-metodu tal-analiżi
b'dejta ta' valutazzjoni tal-kwalità xierqa (studji ta' validazzjoni, devjaz
zjonijiet standard jew limiti ta' kunfidenza tal-analiżijiet);
— metodi għad-determinazzjonijiet tan-numru ta' frondu u varjabbli ta' kejl
oħrajn, eż. piż xott, piż frisk jew erja tal-frond;
— id-devjazzjonijiet kollha minn dan il-Metodu ta' Ttestjar.
Riżultati:
— dejta mhux ipproċessata: numru ta' frondi u varjabbli ta' kejl oħra f'kull
reċipjent tat-test u ta' kontroll f'kull osservazzjoni u okkażjoni ta' analiżi;
— medji u devjazzjonijiet standard għal kull varjabbli ta' kejl;
— kurvi ta' tkabbir għal kull konċentrazzjoni tat-test (rakkomandati b'var
jabbli ta' kejl ittrasformati bil-log, ara l-paragrafu 55);
— ħin għall-irdoppjar/rata ta' tkabbir fil-kontroll abbażi tan-numru ta' frondi;
— il-varjabbli ta' rispons ikkalkolati għal kull replikat tat-trattament, bilvaluri medji u l-koeffiċjenti ta' varjazzjoni għar-repliki;
— rappreżentazzjoni grafika tar-relazzjoni bejn il-konċentrazzjoni u l-effett;
— stimi ta' punti ta' tmiem tossiċi għal varjabbli ta' rispons eż. EC50, EC10,
EC20, u l-intervalli ta' kunfidenza assoċjati. Jekk ikunu kkalkolati, lLOEC u/jew l-NOEC u l-metodi statistiċi użati għad-determinazzjoni
tagħhom;
— jekk tintuża ANOVA, id-daqs tal-effett li jista' jiġi skopert (eż. id-diffe
renza l-inqas sinifikanti);
— kwalunkwe stimulazzjoni ta' tkabbir misjuba fi kwalunkwe trattament;
— kwalunkwe sinjal viżwali tal-fitotossiċità kif ukoll l-osservazzjonijiet tassoluzzjonijiet tat-test;
— diskussjoni tar-riżultati, inkluż kwalunkwe influwenza fuq l-eżitu tat-test
li tirriżulta mid-devjazzjonijiet minn dan il-Metodu ta' Ttestjar.
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Appendiċi 1
Definizzjonijiet
Għall-finijiet ta' dan il-Metodu ta' Ttestjar jintużaw id-definizzjonijiet u l-abbre
vazzjonijiet li ġejjin:
Il-bijomassa hija l-piż xott tal-materja ħajja preżenti f'popolazzjoni. F'dan it-test,
is-surrogati għall-bijomassa, bħall-għadd ta' frondi jew l-erja tal-frondi, ġeneral
ment jitkejlu u għalhekk l-użu tat-terminu “bijomassa” jirreferi għal dawn ilkejliet ta' surrogati wkoll.
Sustanza kimika tfisser sustanza jew taħlita.
Klorożi hija s-sfurija tat-tessut ta' frond.
Klonu huwa organiżmu jew ċellola li nħolqot minn individwu singolu b'ripro
duzzjoni asseswali. Għalhekk, l-individwi mill-istess klonu huma ġenetikament
identiċi.
Kolonja tfisser aggregat ta' frondi ommijiet u bniet (ġeneralment 2 sa 4)
imwaħħla ma' xulxin. Xi drabi jissejħu pjanta.
ECx hija l-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test maħlula fil-midjum tat-test
li tirriżulta f'tnaqqis ta' x % (eż. 50 %) fit-tkabbir ta' Lemna f'perjodu ta' espożiz
zjoni ddikjarat (li għandu jissemma b'mod espliċitu jekk ikun hemm devjazzjoni
mid-durata tat-test kollu jew normali). Sabiex issir denotazzjoni li ma hijiex
ambigwa ta' valur ta' EC li jidderiva mir-rata ta' tkabbir jew rendiment, issimbolu “ErC” huwa użat għar-rata ta' tkabbir u “EyC” huwa użat għar-rendi
ment, segwit mill-varjabbli ta' kejl użat, eż. ErC (għadd ta' frond).
Bi fluss kontinwu huwa test fejn is-soluzzjonijiet tat-test jiġu ssostitwiti b'mod
kontinwu.
Frond huwa struttura individwali/unika “qisha werqa” ta' pjanta duckweed. Hija
l-iżgħar unità, jiġifieri individwu, li jista' jirriproduċi.
Gibbożità tfisser frondi li huma mħattbin jew minfuħin.
Tkabbir hija żieda fil-varjabbli ta' kejl, eż. numru ta' frondi, piż xott, piż
imxarrab, jew erja tal-frondi, matul il-perjodu tal-ittestjar.
Rata ta' tkabbir (rata ta' tkabbir speċifika medja) hija ż-żieda logaritmika filbijomassa matul il-perjodu ta' espożizzjoni.
Il-Konċentrazzjoni bl-Inqas Effett Osservat (LOEC) hija l-inqas konċentraz
zjoni ttestjata li fiha s-sustanza kimika hija osservata li jkollha effett ta' tnaqqis
statistikament sinifikanti fuq it-tkabbir (b'p < 0,05) meta mqabbla mal-kontroll,
f'ħin ta' espożizzjoni partikolari. Madankollu, il-konċentrazzjonijiet tat-test kollha
'l fuq mil-LOEC għandu jkollhom effett dannuż ugwali jew ikbar minn dawk
osservati fl-LOEC. Meta dawn iż-żewġ kundizzjonijiet ma jkunux jistgħu jiġu
ssodisfati, għandha tingħata spjegazzjoni sħiħa dwar kif intgħażlet l-LOEC (u
għalhekk l-NOEC).
Varjabbli ta' kejl huma kwalunkwe tip ta' varjabbli li jitkejlu biex jiġi espress ilpunt ta' tmiem tal-ittestjar permezz ta' varjabbli ta' rispons differenti wieħed jew
iktar. F'dan il-metodu, in-numru ta' frondi, l-erja tal-frondi, il-piż frisk u l-piż xott
huma varjabbli ta' kejl.
Monokultura hija kultura bi speċi ta' pjanta waħda.
Nekrożi huwa tessut ta' frond mejjet (jiġifieri abjad jew imxarrab fl-ilma).
Il-Konċentrazzjoni Bla Effett Osservat (NOEC) hija l-konċentrazzjoni tat-test
eżattament taħt l-LOEC.
Fenotip huma l-karatteristiċi osservabbli ta' organiżmu ddeterminati mill-interaz
zjoni tal-ġeni tiegħu mal-ambjent tiegħu.
Il-varjabbli ta' rispons huma varjabbli għall-istima tat-tossiċità derivati minn
kwalunkwe parametru mkejjel li jiddeskrivi l-bijomassa minn metodi differenti ta'
kalkolu. Għal dan il-Metodu ta' Ttestjar, ir-rati ta' tkabbir u r-rendiment huma
varjabbli ta' rispons derivati mill-varjabbli ta' kejl bħan-numru ta' frondi, l-erja
tal-frondi, il-piż frisk jew il-piż xott.
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Test semistatiku (tiġdid) huwa test fejn is-soluzzjoni tat-test tiġi sostitwita
perjodikament f'intervalli speċifiċi matul it-test.
Test statiku huwa metodu ta' ttestjar mingħajr tiġdid tas-soluzzjoni tat-test matul
it-test.
Sustanza kimika tat-test hija sustanza jew taħlita ttestjata matul dan il-metodu
ta' ttestjar.
Punt ta' tmiem tat-test jiddeskrivi l-fattur ġenerali li sejjer jinbidel b'mod
relattiv għall-kontroll mis-sustanza kimika tat-test bħala mira tat-test. F'dan ilmetodu ta' ttestjar, il-punt ta' tmiem tal-ittestjar hija l-inibizzjoni li tista' tiġi
espressa b'varjabbli ta' rispons differenti li huma bbażati fuq varjabbli ta' kejl
wieħed jew iktar.
Midjum tat-test huwa midjum ta' tkabbir sintetiku komplut li fuqu jikbru l-pjanti
tal-ittestjar meta esposti għas-sustanza kimika tat-test. Is-sustanza kimika tat-test
sejra tinħall fil-midjum tat-test.
Rendiment huwa l-valur ta' varjabbli ta' kejl biex tiġi espressa l-bijomassa fi
tmiem il-perjodu ta' espożizzjoni li minnu jitnaqqas il-varjabbli ta' kejl fil-bidu
tal-perjodu ta' espożizzjoni.
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Appendiċi 2
Deskrizzjoni ta' Lemna spp.
Il-pjanta akkwatika, li komunement tissejjaħ duckweed, Lemna spp., tagħmel
parti mill-familja Lemnaceae li għandha numru ta' speċijiet mad-dinja kollha
f'erba' ġeneri. Id-dehra u t-tassonomija differenti tagħhom ġew deskritt b'mod
eżawrjenti (1)(2). Lemna gibba u L. minor huma speċijiet rappreżentattivi ta'
erjas b'temperatura moderata u huma komunement użati għal testijiet ta' tossiċità.
Iż-żewġ speċijiet għandhom fergħa (frond) diskojdi li żżomm ril-wiċċ jew
mgħaddsa u għerq irqiq ħafna ħiereġ miċ-ċentru tal-wiċċ ta' isfel ta' kull frond.
Lemna spp. rarament jipproduċu fjuri u l-pjanti jirriproduċu billi veġetattivament
jipproduċu frondi ġodda (3). Meta mqabbla ma' pjanti li għandhom iktar żmien,
iż-żgħar għandhom tendenza li jkunu iktar ċari, ikollhom għeruq iqsar u jikkon
sistu minn tnejn sa tliet frondi b'qisien differenti. Id-daqs żgħir tal-Lemna, listruttura sempliċi, ir-riproduzzjoni asseswali u l-ħin ta' ġenerazzjoni qasir tagħha
jagħmlu l-pjanti ta' dan il-ġeneru adattati ħafna għall-ittestjar fil-laboratorju
(4)(5).
Minħabba l-varjazzjoni probabbli bejn l-ispeċijiet fis-sensittività, huma validi biss
paraguni ta' sensittività fi ħdan speċi.
Eżempji ta' speċijiet ta' Lemna li ntużaw għall-ittestjar: Referenza għall-Ispeċijiet
Lemna aequinoctialis: Eklund, B. (1996). The use of the red alga Ceramium
strictum and the duckweed Lemna aequinoctialis in aquatic ecotoxicological
bioassays. Licentiate in Philosophy Thesis 1996:2. Dep. of Systems Ecology,
Stockholm University.
Lemna major : Clark, N. A. (1925). The rate of reproduction of Lemna major as
a function of intensity and duration of light. J. phys. Chem., 29: 935-941.
Lemna minor: United States Environmental Protection Agency (US EPA).
(1996). OPPTS 850.4400 Aquatic Plant Toxicity Test Using Lemna spp., “Public
draft”. EPA 712-C-96-156. 8pp.
Association Française de Normalisation (AFNOR). (1996). XP T 90-337: Déter
mination de l'inhibition de la croissance de Lemna minor. 10pp.
Swedish Standards Institute (SIS). (1995). Water quality — Determination of
growth inhibition (7-d) Lemna minor, duckweed. SS 02 82 13. 15pp. (in
Swedish).
Lemna gibba: ASTM International. (2003). Standard Guide for Conducting Static
Toxicity Test With Lemna gibba G3. E 1415-91 (Reapproved 1998). pp. 733742.
United States Environmental Protection Agency (US EPA). (1996). OPPTS
850.4400 Aquatic Plant Toxicity Test Using Lemna spp., “Public draft”. EPA
712-C-96-156. 8pp.
Lemna paucicostata: Nasu, Y., Kugimoto, M. (1981). Lemna (duckweed) as an
indicator of water pollution. I. The sensitivity of Lemna paucicostata to heavy
metals. Arch. Environ. Contam. Toxicol., 10:1959-1969.
Lemna perpusilla: Clark, J. R. et al. (1981). Accumulation and depuration of
metals by duckweed (Lemna perpusilla). Ecotoxicol. Environ. Saf., 5:87-96.
Lemna trisulca: Huebert, D. B., Shay, J. M. (1993). Considerations in the assess
ment of toxicity using duckweeds. Environ. Toxicol. and Chem., 12:481- 483.
Lemna valdiviana: Hutchinson, T.C., Czyrska, H. (1975). Heavy metal toxicity
and synergism to floating aquatic weeds. Verh.-Int. Ver. Limnol., 19:2102-2111.
Sources of Lemna species
University of Toronto Culture Collection of Algae and Cyanobacteria
Department of Botany, University of Toronto
Toronto, Ontario, Canada, M5S 3 B2
Tel: +1-416-978-3641
Fax:+1-416-978-5878
e-mail: jacreman@botany.utoronto.ca
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North Carolina State University
Forestry Dept
Duckweed Culture Collection
Campus Box 8002
Raleigh, NC 27695-8002
United States
phone 001 (919) 515-7572
astomp@unity.ncsu.edu
Institute of Applied Environmental Research (ITM) Stockholm University
SE-106 91
STOCKHOLM
SWEDEN
Tel: +46 8 674 7240
Fax +46 8 674 7636
Federal Environmental Agency (UBA)
FG III 3.4
Schichauweg 58
12307 Berlin
Germany
e-mail: lemna@uba.de
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riptive and experimental literature. The Botanical Review, 27:221-287.
(2) Landolt, E. (1986). Biosystematic investigations in the family of duckweed
(Lemnaceae). Vol. 2. Geobotanischen Inst. ETH, Stiftung Rubel, Zürich,
Switzerland.
(3) Björndahl, G. (1982). Growth performance, nutrient uptake and human utili
zation of duckweeds (Lemnaceae family). ISBN 82-991150-0-0. The Agri
cultural Research Council of Norway, University of Oslo.
(4) Wang, W. (1986). Toxicity tests of aquatic pollutants by using common
duckweed. Environmental Pollution, Ser B, 11:1-14.
(5) Wang, W. (1990). Literature review on duckweed toxicity testing. Environ
mental Research, 52:7-22.
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Appendiċi 3
Żamma tal-kultura ewlenija
Koltivazzjonijiet ikkonċentrati jistgħu jiġu miżmuma f'temperaturi iktar baxxi (410 °C) għal żmien itwal mingħajr il-bżonn li jerġgħu jsiru mill-ġdid. Il-midjum
ta' tkabbir ta' Lemna jista' jkun l-istess bħal dak għall-ittestjar iżda jistgħu
jintużaw midjums rikki fin-nutrijenti oħra għall-kulturi ewlenin.
Perjodikament, numru ta' pjanti ħodor ċari, żgħar jitpoġġew f'kontenituri talkultura li fihom midjum ġdid permezz ta' teknika aseptika. Fil-kundizzjonijiet
iktar kesħin issuġġeriti hawnhekk, jistgħu jitwettqu sottokulturi f'intervalli sa tliet
xhur.
Għandhom jintużaw reċipjenti tal-kulturi tal-ħġieġ kimikament nodfa (maħsula
bl-aċidu) u sterilizzati kif ukoll tekniki ta' mmanniġġar asettiċi. Fil-każ ta' konta
minazzjoni tal-kultura ewlenija, eż. b'algi jew fungi, huma meħtieġa passi biex
jiġu eliminati l-organiżmi kontaminanti. Fil-każ ta' algi u l-biċċa l-kbira ta' orga
niżmi kontaminanti oħra, dan jista' jintlaħaq bl-isterilizzazzjoni tal-wiċċ. Jittieħed
kampjun tal-materjal tal-pjanta kkontaminat u l-għeruq jinqatgħu. Il-materjal
imbagħad jitħawwad bis-saħħa f'ilma nadif, segwit minn immersjoni f'soluzzjoni
ta' 0,5 % (v/v) ipoklorit tas-sodju għal bejn 30 sekonda u 5 minuti. Imbagħad ilmaterjal tal-pjanta jitlaħlaħ b'ilma sterili u jiġi ttrasferit, bħala numru ta' lottijiet,
f'reċipjenti ta' kulturi li fihom midjum tat-tkabbir frisk. Ħafna mill-frondi sejrin
imutu bħala riżultat ta' dan it-trattament, speċjalment jekk jintużaw perjodi ta'
espożizzjoni itwal, iżda xi wħud minn dawk li jibqgħu ħajjin ġeneralment sejrin
ikunu ħielsa mill-kontaminazzjoni. Imbagħad dawn jistgħu jintużaw biex jerġgħu
jinokulaw kulturi ġodda.
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Appendiċi 4
Midjums
Huma rakkomandati midjums ta' tkabbir differenti għal L. minor u L. gibba. Għal
L. minor, huwa rakkomandat midjum ta' Standard Svediż (SIS) immodifikat
filwaqt li għal L. gibba, huwa rakkomandat midjum 20X AAP. Il-kompożizzjo
nijiet taż-żewġ midjums jingħataw hawn taħt. Meta jiġu ppreparati dawn ilmidjums, għandhom jintużaw sustanzi kimiċi ta' reaġent jew grad analitiku u
ilma dejonizzat.

Midjum ta' tkabbir Lemna ta' Standard Svediż (SIS)
— Soluzzjonijiet ikkonċentrati I — V huma sterilizzati b'awtoklavazzjoni
(120 °C, 15-il minuta) jew b'tisfija minn membrana (b'daqs tal-pori ta'
ċirka 0,2 μm).

— L-Istokk VI (u b'mod fakultattiv VII) jiġu sterlizzati bil-filtrazzjoni talmembrana biss; dawn ma għandhiex issirilhom awtoklavazzjoni.

— Soluzzjonijiet ewlenin sterilizzati għandhom jinħażnu f'kundizzjonijiet friski u
fid-dlam. L-Istokkijiet I — V għandhom jintremew wara sitt xhur filwaqt li listokkijiet VI (u b'mod fakultattiv VII) għandhom żmien tal-ħżin ta' xahar.

Soluzzjoni
ewlenija Nru

Sustanza

Konċentraz
Konċentraz
zjoni fis-soluz zjoni f'midjums
zjoni ewlenija
imħejjija
(g/l)
(mg/•l)

Midjum imħejji

Element

Konċentraz
zjoni
(mg/•l)

NaNO3

8,50

85

Na; N

32; 14

KH2PO4

1,34

13,4

K; P

6,0; 2,4

II

MgSO4 · 7H2O

15

75

Mg; S

7,4; 9,8

III

CaCl2 · 2H2O

7,2

36

Ca; Cl

9,8; 17,5

IV

Na2CO3

4,0

20

C

2,3

V

H3BO3

1,0

1,00

B

0,17

MnCl2 · 4H2O

0,20

0,20

Mn

0,056

Na2MoO4 · 2H2O

0,010

0,010

Mo

0,0040

ZnSO4 · 7H2O

0,050

0,050

Zn

0,011

CuSO4. 5H2O

0,0050

0,0050

Cu

0,0013

Co(NO3)2 · 6H2O

0,010

0,010

Co

0,0020

FeCl3 · 6H2O

0,17

0,84

Fe

0,17

Na2-EDTA 2H2O

0,28

1,4

—

—

MOPS (bafer)

490

490

—

—

I

VI

VII

Biex tħejji litru ta' midjum SIS, dan li ġej jiżdied ma' 900 ml ta' ilma dejonizzat:
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— 10 ml ta' soluzzjoni ewlenija I
— 5 ml ta' soluzzjoni ewlenija II
— 5 ml ta' soluzzjoni ewlenija III
— 5 ml ta' soluzzjoni ewlenija IV
— 1 ml ta' soluzzjoni ewlenija V
— 5 ml ta' soluzzjoni ewlenija VI
— 1 ml ta' soluzzjoni ewlenija VII (fakultattiva)
Nota: Soluzzjoni ewlenija oħra VII (buffer MOPS) jaf tkun meħtieġa għal ċerti
sustanzi kimiċi tat-test (ara l-paragrafu 11).
Il-pH huwa aġġustat għal 6,5 ± 0,2 b'0,1 jew 1 mol HCl jew NaOH, u l-volum
aġġustat għal litru b'ilma dejonizzat.
Midjum ta' tkabbir 20X AAP
Soluzzjonijiet ewlenin jiġu ppreparati f'ilma distillat jew dejonizzat sterilizzat.
Soluzzjonijiet ewlenin sterilizzati għandhom jinħażnu f'kundizzjonijiet friski u
fid-dlam. F'dawn il-kundizzjonijiet, is-soluzzjonijiet ewlenin sejrin ikollhom
żmien tal-ħżin ta' mill-anqas 6 — 8 ġimgħat.
Jiġu ppreparati ħames soluzzjonijiet ewlenin tan-nutrijenti (A1, A2, A3, B u C)
għal midjum 20X — AAP, permezz ta' sustanzi kimiċi tal-grad tar-reaġenti. L-20
ml ta' kull soluzzjoni ewlenija tan-nutrijenti jiżdied ma' madwar 850 ml ta' ilma
dejonizzat biex jiġi prodott il-midjum tat-tkabbir. Il-pH huwa aġġustat għal 7,5 ±
0,1 b'0,1 jew 1 mol HCl jew NaOH, u l-volum aġġustati għal litru b'ilma
dejonizzat. Il-midjum imbagħad jiġi ffiltrat permezz ta' (madwar) 0,2 μm tal-filtru
tal-membrani f'kontenitur sterilizzat.
Il-midjum tat-tkabbir maħsub għall-ittestjar għandu jiġi ppreparat 1-2 jum qabel
l-użu biex iħalli lill-pH jistabbilizza. Il-pH tal-midjum tat-tkabbir għandu jiġi
ċċekkjat qabel l-użu u jerġa' jiġi aġġustat biż-żieda ta' 0,1 jew 1 mol NaOH
jew HCl kif deskritt hawn fuq.

Soluzzjoni
ewlenija Nru

A1

Sustanza

Konċentraz
Konċentraz
zjoni fis-soluz zjoni f'midjum
zjoni ewlenija
ippreparat
(g/•l) (*)
(mg/•l)

Midjum imħejji

Element

Konċentraz
zjoni
(mg/•l) (*)

NaNO3

26

510

Na;N

190;84

MgCl2 · 6H2O

12

240

Mg

58,08

CaCl2 · 2H2O

4,4

90

Ca

24,04

A2

MgSO4 · 7H2O

15

290

S

38,22

A3

K2HPO4 · 3H2·O

1,4

30

K;P

9,4;3,7

B

H3BO3

0,19

3,7

B

0,65

MnCl2 · 4H2O

0,42

8,3

Mn

2,3

FeCl3 · 6H2O

0,16

3,2

Fe

0,66
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Soluzzjoni
ewlenija Nru

Konċentraz
Konċentraz
zjoni fis-soluz zjoni f'midjum
zjoni ewlenija
ippreparat
(g/•l) (*)
(mg/•l)

Sustanza

Midjum imħejji

Element

Konċentraz
zjoni
(mg/•l) (*)

Na2EDTA · 2H2O

0,30

6,0

—

—

ZnCl2

3,3 mg/l

66 μg/l

Zn

31 μg/l

CoCl2 · 6H2O

1,4 mg/l

29 μg/l

Co

7,1 μg/l

Na2MoO4 · 2H2O

7,3 mg/l

145 μg/l

Mo

58 μg/l

CuCl2 · 2H2O

0,012 mg/l

0,24 μg/l

Cu

0,080 μg/l

NaHCO3

15

300

Na;C

220; 43

C

(*) Sakemm mhux innotat
Nota: Il-konċentrazzjoni finali teoretikament xierqa tal-bikarbonat (li tevita aġġustament apprezzabbli tal-pH) hija
mhux 300 mg/L. Madankollu, l-użu storiku ta' midjum 20X-AAP, inkluż ir- ring test għal din il-linja
gwida, huwa bbażat fuq 300 mg/L. (I. Sims, P. Whitehouse and R. Lacey. (1999) The OECD Lemna
Growth Inhibition Test. Development and Ring-testing of draft OECD Test Guideline. R&D Technical
Report EMA 003. WRc plc — Environment Agency.)

Midjum STEINBERG (Wara l-ISO 20079)
Konċentrazzjoni u soluzzjonijiet ewlenin
Il-midjum Steinberg immodifikat jintuża f'ISO 20079 għal Lemna minuri waħdu
(peress li hemm Lemna minor biss huwa permess) iżda t-testijiet urew li jistgħu
jintlaħqu riżultati tajba b'Lemna gibba wkoll.

Meta tipprepara l-midjum, għandhom jintużaw reaġent jew sustanzi kimiċi talgrad analitiku u ilma dejonizzat.

Ipprepara l-midjum tal-nutrijenti mis-soluzzjonijiet ewlenin k jew il-midjum
ikkonċentrat ta' 10 darbiet il-konċentrazzjoni massima tal-midjum mingħajr preċi
pitazzjoni.

Tabella 1
Midjum STEINBERG stabbilizzat bil-pH (immodifikat skont Altenburger)
Midjum tan-nutrijent

Komponent
Makroelementi

piż mol

mg/l

mmol/l

KNO3

101,12

350,00

3,46

Ca(NO3)2 · 4H2O

236,15

295,00

1,25

KH2PO4

136,09

90,00

0,66

K2HPO4

174,18

12,60

0,072

MgSO4 · 7H2O

246,37

100,00

0,41
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Komponent
Mikroelementi

Midjum tan-nutrijent
piż mol

μg/l

μmol/l

H3BO3

61,83

120,00

1,94

ZnSO4 · 7H2O

287,43

180,00

0,63

Na2MoO4 · 2H2O

241,92

44,00

0,18

MnCl2 · 4H2O

197,84

180,00

0,91

FeCl3 · 6H2O

270,21

760,00

2,81

EDTA Disodju-diidrat

372,24

1 500,00

4,03

Tabella 2
Soluzzjonijiet ewlenin (Makroelementi)
1. Makroelementi (ikkonċentrati għal 50 darba)

g/l

Soluzzjoni ewlenija 1:
KNO3

17,50

KH2PO4

4,5

K2HPO4

0,63

Soluzzjoni ewlenija 2:
MgSO4 · 7H2O

5,00

Soluzzjoni ewlenija 3:
Ca(NO3)2 · 4H2O

14,75
Tabella 3
Soluzzjonijiet ewlenin (Mikroelementi)

2. Mikrolementi (ikkonċentrati għal 1 000 darba)

mg/l

Soluzzjoni ewlenija 4:
H3BO3

120,0

Soluzzjoni ewlenija 5:
ZnSO4 · 7H2O

180,0

Soluzzjoni ewlenija 6:
Na2MoO4 · 2H2O

44,0

Soluzzjoni ewlenija 7:
MnCl2 · 4H2O

180,0

Soluzzjoni ewlenija 8:
FeCl3 · 6H2O
EDTA Disodju-diidrat

760,00
1 500,00

— Is-soluzzjonijiet ewlenin 2 u 3 u b'mod separat 4 sa 7 jiistgħu jiġu raggrup
pati (filwaqt li jitqiesu l-konċentrazzjonijiet meħtieġa).
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— Għal żmien tal-ħżin itwal ittratta s-soluzzjonijiet ewlenin f'awtoklava f'121 °C
għal 20 minuta jew inkella wettaq filtrazzjoni sterilizzata (0,2 μm). Għassoluzzjoni ewlenija 8 hija rakkomandata ħafna filtrazzjoni sterili (0,2 μm).
Preparazzjoni tal-konċentrazzjoni finali tal-midjum STEINBERG (immodifikat)
— Żid 20 ml ta' soluzzjonijiet ewlenin 1, 2 u 3 (ara t-tabella 2) ma' madwar 900
ml ta' ilma dejonizzat biex tevita preċipitazzjoni.
— Żid 1,0 ml ta' soluzzjonijiet ewlenin 4, 5, 6, 7 u 8 (ara t-tabella 3).
— Il-pH għandu jkun 5,5 +/– 0,2 (aġġusta b'żieda ta' volum minimizzat ta'
soluzzjoni NaOH jew HCl).
— Aġġusta bl-ilma għal 1 000 ml.
— Jekk is-soluzzjonijiet ewlenin huma sterlizzati u jintuża ilma xieraq, ma tkun
meħtieġa ebda sterilizzazzjoni ulterjuri. Jekk l-isterilizzazzjoni ssir bil-midjum
finali, wara l-awtoklavazzjoni għandha tiżdied is-soluzzjoni ewlenija 8
(f'121 °C għal 20 min).
Il-preparazzjoni ta' midjum STEINBERG b'konċentrazzjoni ta' 10 darbiet (immo
difikat) għal ħżin intermedju
— Żid 20 ml soluzzjonijiet ewlenin 1, 2 u 3 (ara t-tabella 2) ma' madwar 30 ml
ta' ilma biex tevita preċipitazzjoni.
— Żid 1,0 ml soluzzjonijiet ewlenin 4, 5, 6, 7 u 8 (ara t-tabella 3). Aġġusta blilma għal 100 ml.
— Jekk is-soluzzjonijiet ewlenin huma sterlizzati u jintuża ilma xieraq, ma tkun
meħtieġa ebda sterilizzazzjoni ulterjuri. Jekk l-isterilizzazzjoni ssir bil-midjum
finali, wara l-awtoklavazzjoni għandha tiżdied is-soluzzjoni ewlenija 8
(f'121 °C għal 20 min).
— Il-pH tal-midjum (konċentrazzjoni finali) għandha tkun 5,5 ± 0,2.
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C.27. TEST TAT-TOSSIĊITÀ TA’ KIRONOMIDI TA’ SEDIMENT-ILMA
BL-UŻU TA’ SEDIMENT IMĦALLAT
DAĦLA
1. Dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa ekwivalenti għall-Linja Gwida tat-Test (TG)
218 (2004) tal-OECD. Dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa nfassal biex jivvaluta
l-effetti ta’ espożizzjoni prolongata tal-kimiċi għal-larvi li jgħixu fis-sediment
tad-dipteran tal-ilma ħelu Chironomus sp. Huwa bbażat fuq protokolli eżis
tenti tat-test tat-tossiċità għal Chironomus riparius u Chironomus tentans li
ġew żviluppati fl-Ewropa (1)(2)(3) u fl-Amerika tat-Tramuntana
(4)(5)(6)(7)(8) u sarilhom ir-ring test (1)(6)(9). Jistgħu jintużaw ukoll speċi
jiet oħra ta’ kironomidi iddokumentati sewwa, eż. Chironomus yoshimatsui
(10)(11).

2. Ix-xenarju ta’ espożizzjoni użat f’dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa sediment
fortifikat bis-sustanza għall-ittestjar. L-għażla tax-xenarju adatt ta’ espożiz
zjoni tiddependi mill-applikazzjoni maħsuba tat-test. Ix-xenarju ta’ sediment
fortifikat huwa maħsub li jissimula livelli akkumulati ta’ kimiċi li jippersistu
fis-sediment. Din is-sistema ta’ espożizzjoni tinvolvi sediment fortifikat ta’
sistema ta’ ttestjar ta’ sediment-ilma.

3. Sustanzi li jeħtiġilhom ikunu ttestjati għal organiżmi li jgħixu f’sediment issoltu jippersistu f’dan il-kompartiment tul perjodi twal ta’ żmien. L-orga
niżmi li jgħixu f’sediment jistgħu jkunu esposti permezz ta’ għadd ta’ rotot.
L-importanza relattiva ta’ kull rotta ta’ espożizzjoni u taż-żmien meħud għal
kull waħda biex tikkontribwixxi għall-effetti tossiċi globali, tiddependi millproprjetajiet fiżikokimiċi tal-kimika konċernata. Għal sustanzi li jassorbixxu
ħafna (eż. b’log Kow > 5) jew għal sustanzi magħqudin b’mod kovalenti
mas-sediment, l-inġestjoni ta’ ikel kontaminat tista’ tkun rotta sinifikanti ta’
espożizzjoni. Biex it-tossiċità ta’ sustanzi lipofiliċi ħafna ma tkunx sottova
lutata, jista’ jitqies l-użu ta’ ikel miżjud mas-sediment qabel l-applikazzjoni
tas-sustanza għall-ittestjar. Biex jittieħdu r-rotot potenzjali kollha ta’ espożiz
zjoni l-fokus ta’ dan il-Metodu ta’ Ttestjar ikun fuq espożizzjoni fit-tul. Ittestijiet idumu madwar 20 - 28 jum għal C. riparius u C. yoshimatsui, u 28 65 jum għal C. tentans. Jekk tkun meħtieġa dejta għal żmien qasir għal għan
speċifiku, pereżempju biex ikunu mistħarrġa l-effetti ta’ kimika instabbli,
replikati addizzjonali jistgħu jitneħħew wara perjodu ta’ għaxart ijiem.

4. Il-punti ta’ tmiem imkejla huma l-għadd totali ta’ adulti li jkunu evolvew u
ż-żmien li jkunu ħadu biex evolvew. Huwa rrakkomandat li l-kejl tas-sopra
vivenza u tat-tkabbir tal-larvi għandu jsir biss wara perjodu ta’ għaxart ijiem
jekk tkun meħtieġa dejta addizzonali għal żmien qasir, billi jintużaw replikati
addizzjonali skont il-każ.

5. Huwa rrakkomandat l-użu ta’ sediment formulat. Sediment formulat għandu
diversi vantaġġi fuq sedimenti naturali:

— il-varjabbiltà sperimentali titnaqqas minħabba li jifforma “matriċi standar
dizzata” riproduċibbli u l-ħtieġa li jinstabu sorsi ta’ sediment mhux
kontaminati u nodfa tkun eliminata;

— it-testijiet jistgħu jibdew f’kull żmien mingħajr ma jkun hemm varjabbiltà
staġonali fis-sediment tat-test u ma jkunx hemm ħtieġa li s-sediment ikun
ittrattat minn qabel biex titneħħa fawna indiġena; l-użu ta’ sediment
formulat inaqqas ukoll l-ispiża b’rabta mal-ġabra mill-post ta’ ammonti
suffiċjenti ta’ sediment għal testijiet ta’ rutina;

— l-użu ta’ sediment formulat jippermetti li jsiru tqabbiliet ta’ tossiċità u
gradazzjoni ta’ sustanzi b’dan il-mod.

6. Definizzjonijiet użati jingħataw fl-Appendiċi 1.
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PRINĊIPJU TAT-TEST
7. L-ewwel fażi ta’ larvi kironomidi jkunu esposti għal firxa ta’ konċentrazzjoni
tal-kimika għall-ittestjar f’sistemi ta’ sediment u ilma. Is-sustanza għallittestjar tkun iffortifikata fis-sediment u l-larvi tal-ewwel fażi mbagħad
jiddaħħlu f’bekkijiet tat-test li fihom il-konċentrazzjonijiet ta’ sediment u
ilma jkunu saru stabbli. Ir-rata ta’ evoluzzjoni u żvilupp ta’ kironomidi
titkejjel fit-tmiem tat-test. Is-sopravivenza u l-piż tal-larvi jistgħu jitkejlu
wkoll wara 10 ijiem jekk ikun meħtieġ (billi jintużaw replikati addizzjonali
skont kif ikun xieraq). Din id-dejta tkun analizzata jew billi jintuża mudell
ta’ rigressjoni biex tkun stmata l-konċentrazzjoni li għandha tikkawża x %
tnaqqis fl-evoluzzjoni, fis-sopravivenza jew fit-tkabbir tal-larvi (eż. EC15,
EC50 eċċ.), jew billi jintuża ttestjar ta’ ipoteżi ta’ statistika biex ikun idde
terminat NOEC/LOEC. Dan tal-aħħar ikun jeħtieġlu tqabbil ta’ valuri ta’
effett ma’ valuri ta’ kontroll billi jintużaw testijiet ta’ statistika.

INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA GĦALL-ITTESTJAR
8. Is-solubilità fl-ilma tas-sustanza għall-ittestjar, il-pressjoni tal-fwar tagħha, ilpartizzjoni mkejla jew ikkalkulata f’sediment u l-istabbiltà fl-ilma u fis-sedi
ment għandhom ikun magħrufin. Għandu jkun disponibbli metodu analitiku
affidabbli għall-kwantifikazzjoni tas-sustanza għall-ittestjar f’ilma ta’ fuq,
f’ilma tal-pori u f’sediment b’akkuratezza magħrufa u rrapportata u b’limitu
ta’ detezzjoni. Informazzjoni utli tinkludi l-formula strutturali u l-purezza tassustanza għall-ittestjar. Dak li jiġrilha kimikament is-sustanza għall-ittestjar
(eż. tixrid, degradazzjoni abijotika u bijotika, eċċ.) ukoll huwa informazzjoni
utli. Aktar gwida għall-ittestjar ta’ sustanzi bi proprjetajiet fiżikokimiċi li
jagħmluha diffiċli għalihom li jsirilhom it-test tingħata fi (12).

KIMIĊI TA’ REFERENZA
9. Kimiċi ta’ referenza jistgħu jkunu ttestjati perjodikament bħala mezz li
jiżgura li l-protokoll tat-test u l-kondizzjonijiet tat-test ikunu affidabbli.
Eżempji ta’ sustanzi tossiċi ta’ referenza użati b’suċċess f’ring-tests u fi
studji ta’ validazzjoni huma: lindane, trifluralin, pentaklorurfenol, klorur
tal-kadmju u klorur tal-potassju (1)(2)(5)(6)(13).

VALIDITÀ TAT-TEST
10. Biex it-test ikun validu japplikaw il-kondizzjonijiet li ġejjin:

— l-evoluzzjoni fil-kontrolli għandha tkun mill-anqas 70 % fit-tmiem tattest. (1)(6);

— l-evoluzzjoni ta’ C. riparius u C. yoshimatsui għal adulti minn reċipjenti
ta’ kontroll għandha sseħħ bejn 12 u 23 jum wara li jkunu ddaħħlu firreċipjenti; għal C. tentans, ikun meħtieġ perjodu ta’ 20 sa 65 jum.

— fit-tmiem tat-test, il-pH u l-konċentrazzjoni tal-ossiġnu maħlul għandhom
jitkejlu f’kull reċipjent. Il-konċentrazzjoni tal-ossiġnu għandha tkun millanqas 60 % tal-valur tas-saturazzjoni tal-arja (ASV) fit-temperatura użata,
u l-pH tal-ilma ta’ fuq għandu jkun fil-firxa ta’ 6-9 fir-reċipjenti kollha
tal-ittestjar;

— it-temperatura tal-ilma mhux suppost tvarja b’iktar minn ± 1,0 C. Ittemperatura tal-ilma tista’ tkun ikkontrollata b’kamra iżotermika u
f’dak il-każ it-temperatura tal-kamra għandha tkun ikkonfermata f’inter
vall xieraq ta’ ħin.
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DESKRIZZJONI TAL-METODU
Reċipjenti tat-test
11. L-istudju jitwettaq f’bekkijiet tal-ħġieġ ta’ 600 ml b’dijametru qies ta’ 8 cm.
Reċipjenti oħra jkunu tajbin, iżda għandhom jiggarantixxu fond sewwa talilma ta’ fuq u tas-sediment. Il-wiċċ tas-sediment għandu jkun suffiċjenti biex
jipprovdi 2 sa 3 cm2 għal kull larva. Il-proporzjon tal-fond tas-saff tas-sedi
ment mal-fond tal-ilma ta’ fuq għandu jkun 1:4. Reċipjenti tat-test u apparat
ieħor li jiġu f’kuntatt mas-sistema ta’ ttestjar għandhom ikunu magħmulin
kollha mill-ħġieġ jew minn materjal ieħor kimikament inerti (eż. Teflon).

Għażla ta’ speċi
12. L-ispeċi li għandha tintuża fit-test preferibbilment hija Chironomus riparius.
Chironomus tentans hija adatta wkoll iżda aktar diffiċli biex tkun ittrattata u
jeħtiġilha perjodu itwal ta’ test. Tista’ tintuża wkoll Chironomus yohimatsui.
Dettalji ta’ metodi ta’ kultura jingħataw fl-Appendiċi 2 għal Chironomus
riparius. Informazzjoni dwar kondizzjonijiet ta’ kultura hija wkoll disponibbli
għal speċijiet oħra, jiġifieri għal Chironomus tentans (4) u Chironomus
yoshimatsui (11). L-identifikazzjoni ta’ speċijiet għandha tkun ikkonfermata
qabel l-ittestjar iżda ma tkunx meħtieġa qabel kull test jekk organiżmi jkunu
ġejjin minn kultura interna.

Sediment
13. Preferibbilment għandu jintuża sediment formulat (msejjaħ ukoll sediment
rikostitwit, artifiċjali jew sintetiku). Iżda, jekk jintuża sediment naturali, dan
għandu jkun ikkaratterizzat (huma wkoll irrakkomandati mill-anqas pH,
kontenut ta’ karbonju organiku, determinazzjoni ta’ parametri oħra bħal
proporzjon ta’ C/N u granulumetrija), u għandu jkun ħieles minn kull konta
minazzjoni u organiżmi oħra li jistgħu jikkompetu ma’, jew jikkunsmaw lillkironomidi. Huwa wkoll irrakkomandat li, qabel ma jintuża f’test tat-tossiċità
tal-kironomidi, is-sediment naturali jkun ikkondizzjonat għal sebat ijiem taħt
l-istess kondizzjonijiet li jkun hemm fit-test sussegwenti. Huwa rrakko
mandat li f’dan it-test jintuża s-sediment formulat li ġej, ibbażat fuq ilħamrija artifiċjali użata fil-Metodu ta’ Ttestjar C.8 (14) (1)(15)(16):

(a) 4-5 % pit (piż fin-niexef): qrib kemm jista’ jkun pH 5,5 sa 6,0; huwa
importanti li jintuża pit f’għamla ta’ trab, mitħun fin (partiċelli ta’ daqs ≤
1 mm) u mnixxef bl-arja biss.

(b) 20 % tafal tal-kawlina (piż fin-niexef) (kontenut ta’ kawlina preferibbil
ment aktar minn 30 %).

(c) 75-76 % ramel tal-quartz (piż fin-niexef) (għandu jippredomina ramel fin
b’aktar minn 50 % tal-partiċelli bejn 50 u 200 μm).

(d) Jiżdied ilma dejonizzat biex jinkiseb kontenut ta’ rtuba tat-taħlita finali
f’firxa ta’ 30-50 %.

(e) Jiżdied karbonat tal-kalċju ta’ kwalità kimikament pura (CaCO3) biex
ikun aġġustat il-pH tat-taħlita finali tas-sediment għal 7,0 ± 0,5. Ilkontenut ta’ karbonju organiku tat-taħlita finali għandu jkun 2 % (±
0,5 %) u għandu jkun aġġustat b’ammonti xierqa ta’ pit u ramel, skont
(a) u (c).

14. Is-sors tal-pit, tafal tal-kawlina u ramel għandha tkun magħrufa. Il-kompo
nenti tas-sediment għandhom ikunu eżaminati għan-nuqqas ta’ kontaminaz
zjoni kimika (eż. metalli tqal, komposti tal-organokloru, komposti organo
fosforużi, eċċ.). Eżempju għat-tħejjija tas-sediment formulat huwa deskritt flAppendiċi 3. It-taħlit ta’ kostitwenti nixfin ikun ukoll aċċettabbli jekk jint
wera li wara li jkun żdied l-ilma ta’ fuq ma sseħħx separazzjoni tal-kostit
wenti tas-sediment (eż. biċċiet tal-pit fil-wiċċ tal-ilma), u li l-pit jew issediment ikunu kkondizzjonati b’mod suffiċjenti.
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Ilma
15. Kull ilma li jkun konformi mal-karatteristiċi kimiċi ta’ ilma dilwit b’mod
aċċettabbli kif elenkat fl-Appendiċijiet 2 u 4 ikun tajjeb bħala ilma tat-test.
Kull ilma tajjeb, ilma naturali (ilma tal-wiċċ jew ta’ taħt l-art), ilma rikos
titwit (ara l-Appendiċi 2) jew ilma tal-vit li jkun tneħħielu l-kloru jkun
aċċettabbli bħala ilma ta’ kultura u ilma tat-test jekk kironomidi jibqgħu
jgħixu fih sakemm idumu l-kultura u t-testjar mingħajr ma juru sinjal ta’
stress. Fil-bidu tat-test, il-pH tal-ilma tat-test għandu jkun bejn 6 u 9 u t-total
ta’ melħ minerali fl-ilma ma jkunx ogħla minn 400 mg/l bħala CaCO3. Iżda,
jekk ikun hemm suspett ta’ interazzjoni bejn joni tal-melħ minerali fl-ilma u
s-sustanza għall-ittestjar, għandu jintuża ilma b’anqas melħ minerali (u għal
hekk, m’għandux jintuża l-midjum Elendt M4 f’din is-sitwazzjoni). Għandu
jintuża l-istess tip ta’ ilma tul l-istudju kollu. Il-karatteristiċi tal-kwalità talilma elenkati fl-Appendiċi 4 għandhom jitkejlu mill-anqas darbtejn fis-sena
jew meta jkun hemm suspett li dawn il-karatteristiċi jkunu setgħu nbidlu
b’mod sinifikanti.

Soluzzjonijiet ta’ stokkijiet - Sedimenti ffortifikati
16. Sedimenti mħalltin tal-konċentrazzjoni magħżula s-soltu jitħejjew biż-żieda
ta’ soluzzjoni tas-sustanza għall-ittestjar direttament mas-sediment. Soluz
zjoni ta’ stokkijiet tas-sustanza għall-ittestjar maħlula f’ilma dejonizzat
titħallat mas-sediment formulat b’mitħan romblu, b’mikser tal-għalf jew
billi titħallat bl-idejn. Jekk ftit titħallat fl-ilma, is-sustanza għall-ittestjar
tista’ tinħall f’volum kemm jista’ jkun żgħir ta’ solvent organiku adatt (eż.
eżanu, aċeton jew kloroform). Din is-soluzzjoni mbagħad titħallat ma’ 10 g
ta’ ramel fin tal-quartz għal reċipjent wieħed tat-test. Is-solvent jitħalla jeva
pora u għandu jitneħħa għal kollox mir-ramel; ir-ramel imbagħad jitħallat
mal-ammont adatt ta’ sediment għal kull bekk tat-test. Jistgħu jintużaw biss
aġenti li jsiru volatili malajr biex iħollu, ixerrdu jew jemulsifaw is-sustanza
għall-ittestjar. Huwa mfakkar li għandu jitqies ir-ramel ipprovdut missustanza għall-ittestjar u mit-taħlita tar-ramel meta jkun qed jitħejja s-sedi
ment (jiġifieri s-sediment għandu, għalhekk, jitħejja b’anqas ramel). Għandha
tingħata attenzjoni biex ikun żgurat li s-sustanza għall-ittestjar miżjuda massediment titqassam sewwa u ma’ kullimkien fis-sediment. Jekk ikun meħtieġ,
jistgħu jkunu analizzati kampjuni sekondarji biex ikun iddeterminat il-grad
ta’ omoġeneità.

DISINN TAT-TEST
17. Id-disinn tat-test jirrelata mal-għażla tal-għadd u l-ispazjar tal-konċentrazzjo
nijiet tat-testijiet, mal-għadd ta’ reċipjenti għal kull konċentrazzjoni u malgħadd ta’ larvi għal kull reċipjent. Huma deskritti disinji għal stima ta’ punti
ta’ EC, għal stima ta’ NOEC u biex jitmexxa test ta’ limitu.

Disinn għal analiżi b’rigressjoni
18. Il-konċentrazzjoni ta’ effetti (eż. EC15, EC50) u l-firxa ta’ konċentrazzjonijiet,
li għalihom l-effett tas-sustanza għall-ittestjar hija ta’ interess, għandhom
jingħaqdu bil-konċentrazzjonijiet inklużi fit-test. Ġeneralment, l-akkuratezza
u l-aktar il-validità, li bihom ikunu jistgħu jsiru stimi ta’ konċentrazzjonijiet
ta’ effetti (ECx), titjieb meta l-konċentrazzjoni ta’ effetti tkun fil-firxa ta’
konċentrazzjonijiet ittestjati. Estrapolazzjoni ħafna taħt il-konċentrazzjoni
pożittiva l-aktar baxxa jew ‘il fuq mill-ogħla konċentrazzjoni għandha tkun
evitata. Test preliminari biex jinstabu firxiet ikun utli biex tintgħażel il-firxa
ta’ konċentrazzjonijiet li jkollhom jintużaw (ara l-paragrafu 27)).
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19. Jekk għandu jkun stmat ECx, għandhom ikunu ttestjati mill-anqas ħames
konċentrazzjonijiet u tliet replikati għal kull konċentrazzjoni. Huwa rrakko
mandat li jintużaw konċentrazzjonijiet suffiċjenti ta’ testijiet biex titħalla ssir
stima tajba ta’ mudell. Il-fattur bejn konċentrazzjonijiet m’għandux ikun
akbar minn tnejn (tista’ ssir eċċezzjoni f’każijiet meta l-kurva ta’ rispons
għad-doża jkollha anglu baxx). L-għadd ta’ replikati f’kull trattament jista’
jitnaqqas jekk l-għadd ta’ konċentrazzjonijiet tat-test b’risponsi differenti
jiżdied. Iż-żieda fl-għadd ta’ replikati jew it-tnaqqis fit-tul tal-intervalli talkonċentrazzjoni tat-test jittendu li jwasslu għal intervall idjaq ta’ kunfidenza
għat-test. Ikunu meħtieġa replikati addizzjonali jekk għandhom ikunu stmati
s-sopravivenza u t-tkabbir tal-larvi għal 10-ijiem.

Disinn għal stima ta’ NOEC/LOEC
20. Jekk għandhom ikunu stmati LOEC jew NOEC, għandhom jintużaw ħames
konċentrazzjonijiet tat-test b’mill-anqas erba’ replikati u l-fattur bejn konċen
trazzjonijiet m’għandux ikun akbar minn tnejn. L-għadd ta’ replikati għandu
jkun suffiċjenti biex tkun żgurata qawwa adegwata ta’ statistika biex tinkixef
differenza ta’ 20 % mill-kontroll fil-livell ta’ sinifikat ta’ 5 % (p = 0,05). Birrata ta’ żvilupp, Analiżi ta’ Varjanza (ANOVA) is-soltu tkun adatta, bħat-test
Dunnett u t-test Williams (17)(18)(19)(20). Fil-proporzjon ta’ evoluzzjoni
jistgħu jkunu użati t-testijiet Cochran-Armitage, dak eżatt ta’ Fisher (bilkorrezzjoni ta’ Bonferroni), jew ta’ Mantel-Haenszel.

Test ta’ limitu
21. Ikun jista’ jsir test ta’ limitu (konċentrazzjoni ta’ test wieħed u kontroll) jekk
ma jkun osservat ebda effett fit-test preliminari ta’ detezzjoni ta’ firxa. Lgħan tat-test ta’ limitu huwa li jitwettaq test f’konċentrazzjoni għolja
biżżejjed biex dawk li jieħdu deċiżjonijiet ikunu jistgħu jeskludu effetti
tossiċi li jista’ jkun hemm tas-sustanza għall-ittestjar, u l-limitu jkun stabbilit
f’konċentrazzjoni li ma tkunx mistennija li tidher f’kull sitwazzjoni. Huwa
rrakkomandat 1 000 mg/kg (piż fin-niexef). Is-soltu jkunu meħtieġa millanqas sitt replikati kemm għat-trattament kif ukoll għall-kontroll. Għandha
tintwera qawwa adegwata ta’ statistika biex tinkixef differenza ta’ 20 % millkontroll fil-livell ta’ sinifikat ta’ 5 % (p = 0,05). B’rispons metriku (rata ta’
żvilupp u piż), it-t-test huwa metodu ta’ statistika adatt jekk dejta tissodisfa lħtiġijiet ta’ dan it-test (normalità, varjanzi omoġenji). Jista’ jintuża t-t-test ta’
varjanza inugwali jew test mhux parametriku, bħat-test Wilcoxon-MannWhithey, jekk dawn il-ħtiġijiet ma jkunux sodisfatti. Bil-proporzjon ta’
evoluzzjoni, it-test eżatt ta’ Fisher ikun adatt.

PROĊEDURA
Kondizzjonijiet ta’ espożizzjoni
Tħejjija ta’ sistema ta’ sediment u ilma ffortifikati
22. Hija rrakkomandata l-proċedura ta’ fortifikazzjoni deskritta fil-Metodu ta’
Ttestjar C.8: Tossiċità għal Ħniex għal applikazzjoni tas-sustanza għallittestjar (14). Is-sedimenti ffortifikati jitqiegħdu fir-reċipjenti u jiżdied ilma
ta’ fuq biex jinġieb proporzjon ta’ volum ta’ sediment-ilma ta’ 1:4 (ara lparagrafi 11 u 15). Il-fond tas-saff tas-sediment għandu jkun fil-firxa ta’ 1,5 3 cm.Biex ikunu evitati separazzjoni ta’ ingredjenti tas-sediment u sospens
joni mill-ġdid ta’ materjal fin matul iż-żieda ta’ ilma tat-test fil-kolonna talilma, is-sediment jista’ jitgħatta b’diska tal-plastik waqt li jkun qed jitferra’
ilma fiha, u d-diska titneħħa minnufih wara. Apparati oħra jistgħu wkoll
ikunu adatti.

23. Ir-reċipjenti tat-test għandhom ikunu mgħottijin (eż. bi platti tal-ħġieġ). Jekk
ikun meħtieġ, matul l-istudju l-ilma jimtela sal-livell tal-volum oriġinali biex
dan jagħmel tajjeb għall-evaporazzjoni tal-ilma. Dan għandu jsir billi jintuża
ilma distillat jew dejonizzat biex ma jitħalliex jiżdied melħ.
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Stabilizzazzjoni
24. Malli jkun tħejja s-sediment iffortifikat bl-ilma ta’ fuq, tkun ħaġa mixtieqa li
titħalla ssir partizzjoni tas-sustanza għall-ittestjar mill-fażi milwiema għassediment (3)(4)(6)(13). Preferibbilment dan għandu jsir skont il-kondizzjoni
jiet ta’ temperatura u tirwiħ użati fit-test. Żmien xieraq ta’ ekwilibrazzjoni
huwa speċifiku għas-sediment u għall-kimika, u jista’ jieħu minn sigħat sa
jiem u f’każijiet rari sa diversi ġimgħat (4-5 ġimgħat). Minħabba li dan iħalli
żmien għal degradazzjoni ta’ ħafna kimiċi, ma jkunx mistenni ekwilibriju
iżda huwa rrakkomandat perjodu ta’ ekwilibrazzjoni ta’ 48 siegħa. Fit-tmiem
ta’ dan il-perjodu ulterjuri ta’ ekwilibrazzjoni, il-konċentrazzjoni tas-sustanza
għall-ittestjar għandha titkejjel fl-ilma ta’ fuq, fl-ilma tal-pori u fis-sediment,
mill-anqas fl-ogħla konċentrazzjoni u f’waħda aktar baxxa (ara l-paragrafu
38). Dawn id-determinazzjonijiet analitiċi tas-sustanza għall-ittestjar jipper
mettu ssir kalkulazzjoni tal-bilanċ tal-massa u espressjoni ta’ riżultati abbażi
ta’ konċentrazzjonijiet imkejla.

Żieda ta’ organiżmi tat-test
25. Minn erba’ sa ħamest ijiem qabel ma l-organiżmi tat-test jiżdiedu fir-reċip
jenti tat-test, għandhom jittieħdu kwantitajiet ta’ bajd mill-kulturi u
jitqiegħdu f’reċipjenti żgħar f’midjum ta’ kulturi. Jista’ jintuża midjum
qadim mill-kultura ta’ stokkijiet jew midjum li jkun għadu kif tħejja. Jekk
jintuża dan tal-aħħar, ammont żgħir ta’ ikel eż. alka ħadra u/jew ftit qatriet
żgħar ta’ filtrat minn sospensjoni mitħuna fin ta’ trofof ta’ ikel tal-ħut
għandu jiżdied mal-midjum tal-kultura (ara l-Appendiċi 2). Għandhom
jintużaw biss kwantijiet ta’ bajd miġbur frisk. Normalment, il-larvi jibdew
ifaqqsu ftit jiem wara li jkun hemm il-bajd (2 sa 3 ijiem għal Chironomus
riparius f’20 °C u 1 sa 4 ijiem għal Chironomus tentans fi 23 °C u Chiro
nomus yoshimatui fi 25 °C) u jkun hemm tkabbir ta’ larvi f’erba’ fażijiet,
kull fażi ddum 4-8 ijiem. Fit-test għandhom jintużaw larvi tal-ewwel fażi (23 jew 1-4 ijiem wara li jkunu faqqsu). Il-fażi ta’ pappamoski tista’ possib
bilment tkun ivverifikata billi jintuża l-wisa’ tal-iskutella tar-ras (6).

26. Għoxrin larvi tal-ewwel fażi jkunu allokati kif jinzertaw lil kull reċipjent tattest li jkun fih is-sediment imħallat u l-ilma, billi tintuża pipetta mingħajr
ponta. It-tirwiħ tal-ilma għandu jieqaf waqt li l-larvi jkunu qed jiżdiedu firreċipjenti tat-test u jibqa’ hekk għal 24 siegħa oħra wara li jkunu żdiedu llarvi (ara l-paragrafi 25 u 32). Skont it-tifsila tat-test użat (ara l-paragrafi 19
u 20), l-għadd ta’ larvi użati għal kull konċentrazzjoni jkun mill-anqas 60
għall-istima ta’ punti ta’ EC u 80 għal determinazzjoni ta’ NOEC.

Konċentrazzjonijiet tat-test
27. Test ta’ detezzjoni ta’ firxa jista’ jkun utli biex tkun iddeterminata l-firxa ta’
konċentrazzjonijiet għat-test definittiv. Għal dan il-għan tintuża serje ta’
konċentrazzjonijiet spazjati fil-wisa’ tas-sustanza għall-ittestjar. Biex tkun
ipprovduta l-istess densità tal-wiċċ għal kull kironomidu, li jkollu jintuża
għat-test definittiv, kironomidi jkunu esposti għal kull konċentrazzjoni tassustanza għall-ittestjar għal perjodu li jippermetti stima ta’ konċentrazzjoni
jiet adatti ta’ testijiet, u ma jkunx hemm ħtieġa ta’ replikati.

28. Il-konċentrazzjonijiet tat-test għat-test definittiv ikunu deċiżi abbażi tarriżultat tat-test ta’ detezzjoni ta’ firxa. Mill-anqas għandhom jintużaw u
jintgħażlu ħames konċentrazzjonijiet kif deskritt fil-paragrafi 18 sa 20.
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Kontrolli
29. Reċipjenti ta’ kontroll mingħajr sustanza għall-ittestjar iżda li jkunu jinkludu
sediment għandhom ikunu inklużi fit-test bl-għadd xieraq ta’ replikati (ara lparagrafi 19-20). Jekk ikun intuża solvent għal applikazzjoni ta’ sustanza
għall-ittestjar (ara l-paragrafu 16), għandu jiżdied kontroll ta’ solvent ta’
sediment.

Sistema ta’ ttestjar
30. Jintużaw sistemi statiċi. Sistemi semistatiċi jew ta’ fluss kontinwu bl-ilma ta’
fuq jiġġedded kull tant jew kontinwament jistgħu jintużaw f’każijiet eċċez
zjonali bħal pereżempju jekk speċifikazzjonijiet tal-kwalità tal-ilma jisfaw ma
jkunux adatti għall-organiżmu tat-test jew jaffettwaw l-ekwilibriju kimiku
(eż. livelli ta’ ossiġnu maħlul jinżlu baxxi ħafna, il-konċentrazzjoni ta’
prodotti ta’ ekskreta togħla żżejjed jew minerali jlissu minn sediment u
jaffettwaw il-pH u/jew il-melħ minerali fl-ilma). Iżda metodi oħra biex titjieb
il-kwalità tal-ilma ta’ fuq, bħal tirwiħ, għandhom normalment ikunu biżżejjed
u jkunu ppreferuti.

Ikel
31. Ikun meħtieġ li l-larvi jintemgħu, preferibbilment kuljum jew mill-anqas tliet
darbiet fil-ġimgħa. L-ikel tal-ħut (sospensjoni fl-ilma jew ikel mitħun fin, eż.
TetraMin jew TetraPhyll; ara d-dettalji fl-Appendiċi 2) fl-ammont ta’ 0,250,5 mg (0,35-0,5 mg għal C. yoshimatui) għal kull larva kuljum jidher li jkun
adegwat għal larvi żgħar għall-ewwel 10 ijiem. Jista’ jkun meħtieġ ftit aktar
ikel għal larvi li jkollhom aktar żmien: 0,5 - 1 mg għal kull larva kuljum
għandu jkun suffiċjenti għall-bqija tat-test. Ir-razzjon tal-ikel għandu
jitnaqqas fit-trattamenti kollha u l-kontrolli jekk ikun hemm tkabbir fungali
jew jekk fil-kontrolli jkunu osservati mwiet. Jekk ma jkunx jista’ jitwaqqaf
żvilupp fungali t-test għandu jittenna. Meta jkunu qed jiġu ttestjati sustanzi li
jassorbixxu ħafna (eż. b’log Kow > 5), jew sustanzi magħqudin b’mod kova
lenti mas-sediment, l-ammont ta’ ikel meħtieġ biex ikunu żgurati sopravi
venza u tkabbir naturali tal-organiżmi jista’ jiżdied mas-sediment formulat
qabel il-perjodu ta’ stabbilizzazzjoni. Għal dan, għandu jintuża materjal talpjanti minflok ikel tal-ħut, eż. tista’ tintuża żieda ta’ 0,5 % (piż fin-niexef) ta’
weraq mitħunn fin ta’ eż. ħorrieqa tnigges (Urtica dioica), ċawsla (Morus
alba), silla bajda (Trifolium repens), spinaċi (Spinacia oleracea) jew ta’
materjal ieħor tal-pjanti (Cerophyl jew ċelluloża alfa).

Kondizzjonijiet ta’ inkubazzjoni
32. Tirwiħ bil-mod tal-ilma ta’ fuq f’reċipjenti tat-test ikun ipprovdut preferib
bilment 24 sigħat wara li jiżdiedu l-larvi u jitkompla matul it-test kollu
(għandha tingħata attenzjoni biex il-konċentrazzjoni tal-ossiġnu maħlul ma
tinżilx taħt 60 % ta’ ASV). Tirwiħ ikun ipprovdut permezz ta’ pipetta Pasteur
tal-ħġieġ imwaħħla 2-3 cm ‘il fuq mis-saff tas-sediment (jiġifieri bużżieqa
waħda jew ftit tal-ilma/sec). Meta jkunu qed jiġu ttestjati kimiċi volatili,
jista’ jitqies li s-sistema tas-sediment-ilma ma titrewwaħx.

33. It-test jitmexxa f’temperatura kostanti ta’ 20 °C (± 2 °C). Għal C. tentans u
C. yoshimatui t-temperaturi rakkomandati jkunu ta’ 23 °C u 25 °C (± 2 °C),
rispettivament. Jintuża fotoperjodu ta’ 16-il siegħa u l-intensità tad-dawl
għandha tkun 500 sa 1 000 lux.
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Durata tal-espożizzjoni
34. L-espożizzjoni tibda biż-żieda ta’ larvi fir-reċipjenti ffortifikati u ta’ kontroll.
Id-durata massima tal-espożizzjoni tkun ta’ 28 jum għal C. riparius u C.
yoshimatsui, u 65 jum għal C. tentans. Jekk pappamoski jevolvu qabel, ittest jista’ jitwaqqaf wara minimu ta’ ħamest ijiem wara li jkun evolva lewwel adult fil-kontroll.

Osservazzjonijiet
Emerġenza
35. Ikunu ddeterminati ż-żmien ta’ żvilupp u l-għadd totali ta’ pappamoski rġiel
u nisa evoluti għal kollox. L-irġiel ikunu identifikati faċilment mill-antenni
tagħhom kollha pjumi.

36. Ir-reċipjenti tat-test għandhom ikunu osservati mill-anqas tliet darbiet filġimgħa biex issir valutazzjoni viżiva ta’ kull mġiba mhux normali (eż.
tluq mis-sediment, għawm mhux tas-soltu), mqabbla mal-kontroll. Matul ilperjodu ta’ evoluzzjoni mistennija jkun meħtieġ li jsir għadd kuljum ta’
pappamoski li jkunu evolvew għalkollox. Is-sess u l-għadd ta’ pappamoski
evoluti għalkollox ikunu rreġistrati kuljum. Wara identifikazzjoni l-pappa
moski jitneħħew mir-reċipjenti. Kull kwantità ta’ bajd iddepożitata qabel
ma jintemm it-test għandha tkun irreġistrata u mbagħad titneħħa biex larvi
ma jitħallewx jerġgħu jidħlu fis-sediment. Ikun irreġistrat ukoll l-għadd ta’
pupae viżibbli li jkunu naqsu li jevolvu. Gwida dwar kejl ta’ evoluzzjoni hija
pprovduta fl-Appendiċi 5.

Tkabbir u sopravivenza
37. Jekk għandha tkun ipprovduta dejta dwar sopravivenza u tkabbir ta’ larvi
għal 10 ijiem, għandhom ikunu inklużi reċipjenti addizzjonali tat-test millbidu, biex ikunu jistgħu jintużaw wara. Is-sediment minn dawn ir-reċipjenti
addizzjonali jintgħarbel billi jintuża għarbiel ta’ 250 μm biex iżomm il-larvi.
Kriterji għal mewt huma immobbiltà jew nuqqas ta’ reazzjoni għal stimulu
mekkaniku. Larvi li ma jkunux irkuprati għandhom jingħaddu wkoll bħala
mejtin (larvi li jkunu mietu fil-bidu tat-test setgħu kienu ġew iddegradati
minn mikrobi). Ikunu ddeterminat il-piż fin-niexef (mingħajr irmied) tallarvi li jkunu baqgħu ħajjin għal kull reċipjent tat-test u l-medja tal-piż
fin-niexef ta’ kull larva għal kull reċipjent. Ikun utli li jkun iddeterminat
ta’ liema fażi jkunu l-larvi li jkunu baqgħu ħajjin; għal dak jista’ jintuża lkejl tal-wisa’ tal-iskutella tar-ras ta’ kull larva.

Kejlijiet analitiċi
Konċentrazzjoni tas-sustanza għall-ittestjar
38. Qabel ma jibda t-test (jiġifieri żieda ta’ larvi), jittieħdu kampjuni tas-sedi
ment kollu minn mill-anqas reċipjent wieħed għal kull trattament għad-deter
minazzjoni analitika tal-konċentrazzjoni tas-sustanza għall-ittestjar fis-sedi
ment. Huwa rrakkomandat li, bħala minimu, kampjuni tal-ilma ta’ fuq, talilma tal-pori u tas-sediment ikunu analizzati fil-bidu (ara l-paragrafu 24) u
fit-tmiem tat-test, fl-ogħla konċentrazzjoni u f’waħda aktar baxxa. Dawn iddeterminazzjonijiet ta’ konċentrazzjoni ta’ sustanza għall-ittestjar jagħtu
tagħrif dwar l-imġiba/il-partizzjoni tas-sustanza għall-ittestjar fis-sistema
ilma u sediment.

39. Meta jittieħdu kejlijiet intermedji (eż. fis-7 jum) u jekk l-analiżi jkun jeħti
ġilha kampjuni kbar li ma jkunux jistgħu jittieħdu minn reċipjenti tat-test
mingħajr ma tkun influwenzata s-sistema ta’ ttestjar, għandhom isiru deter
minazzjonijiet analitiċi fuq kampjuni minn reċipjenti addizzjonali tat-test
ittrattati bl-istess mod (inkluża l-preżenza ta’ organiżmi tat-test) iżda mhux
użati għal osservazzjonijiet bijoloġiċi.
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40. Ċentrifugazzjoni pereżempju ta’ 10 000 g u 4 °C għal 30 min. hija l-proċe
dura rrakkomandata biex ikun iżolat ilma interstizjali. Iżda jekk is-sustanza
għall-ittestjar tkun turi li filtri ma jassorbuhiex, tista’ wkoll tkun aċċettabbli lfiltrazzjoni. F’xi każijiet jista’ ma jkunx possibbli li jkunu analizzati konċen
trazzjonijiet fl-ilma tal-pori minħabba li d-daqs tal-kampjun ikun żgħir wisq.

Parametri fiżikokimiċi
41. Il-pH u t-temperatura tat-reċipjenti tat-test għandhom jitkejlu b’mod adatt
(ara l-paragrafu 10). Melħ minerali fl-ilma u ammonja għandhom jitkejlu
fil-kontrolli u f’reċipjent wieħed tat-test fl-ogħla konċentrazzjoni fil-bidu u
fit-tmiem tat-test.

DEJTA U RAPPURTAR
Trattament ta’ riżultati
42. L-għan ta’ dan it-test huwa biex ikun iddeterminat l-effett tas-sustanza għallittestjar fuq ir-rata ta’ żvilupp u fuq l-għadd totali ta’ pappamoski rġiel u nisa
evoluti għalkollox, jew fil-każ tal-effetti tat-test ta’ 10 ijiem fuq is-sopravi
venza u l-piż tal-larvi. Jekk ma jkunx hemm indikazzjonijiet ta’ sensivitajiet
differenti statistikament ta’ sessi, riżultati dwar irġiel u nisa jkunu jistgħu
jinġabru għal analiżi ta’ statistika. Id-differenzi ta’ sensittività bejn is-sessi
jistgħu jkunu ġġudikati statistikament pereżempju b’test ta’ tabella χ2-r x 2.
Sopravivenza tal-larvi u l-medja tal-piż fin-niexef ta’ kull larva għal kull
reċipjent għandha tkun ikkalkulata wara 10 jiem meta jkun meħtieġ.

43. Konċentrazzjonijiet ta’ effetti espressi u bbażati fuq piż fin-niexef huma
kkalkulati preferibbilment abbażi ta’ konċentrazzjonijiet ta’ sediment imkejla
fil-bidu tat-test (ara l-pargrafu 38).

44. Biex tkun ikkomputata stima ta’ punti għall-EC50 jew għal kull ECx oħra,
tista’ tintuża statistika għal kull reċipjent bħala replika vera. Biex ikun
ikkalkulat intervall ta’ kunfidenza għal kull ECx għandha titqies il-varjabbiltà
fost reċipjenti, jew għandu jintwera li din il-varjabbiltà tant tkun żgħira li
tista’ ma titqisx. Meta l-mudell jitqiegħed minn Least Squares, għandha tkun
applikata trasformazzjoni għall-istatistika għal kull reċipjent biex titjieb lomoġeneità ta’ varjanza. Iżda, valuri ECx għandhom ikunu kkalkulati wara
li r-rispons ikun ġie ttrasformat u ttieħed lura għall-valur oriġinali.

45. Meta l-analiżi ta’ statistika jkollha l-għan li tiddetermina NOEC/LOEC
b’ittestjar ta’ ipoteżi, il-varjabbiltà fost reċipjenti jeħtiġilha titqies, eż.
b’ANOVA f’aktar stadji. Alternattivament, aktar testijiet robusti (21) jistgħu
jkunu adatti f’sitwazzjonijiet fejn ikun hemm ksur tas-suppożizzjonijiet tassoltu ta’ ANOVA.

Proporzjon ta’ evoluzzjoni
46. Proporzjonijiet ta’ evoluzzjoni huma dejta alternattiva mhux kontinwa, u
jistgħu jkunu analizzati bit-test ta’ Cochran-Armitage applikat b’mod devo
luttiv fejn tkun mistennija doża-rispons monotonika u din id-dejta tkun
konsistenti ma’ din l-istennija. Jekk le, jistgħu jintużaw test eżatt ta’ Fisher
jew dak ta’ Mantel-Haenszel b’valuri “p” ta’ Bonferroni-Holm aġġustati.
Jekk ikun hemm evidenza ta’ varjabbiltà akbar bejn replikati fl-istess konċen
trazzjoni milli distribuzzjoni binomja tkun tindika (sikwit irriferuta bħala
varjazzjoni “extrabinomja”), mbagħad għandhom jintużaw test robust ta’
Cochran-Armitage jew dak eżatt ta’ Fisher kif propost fi (21).
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L-għadd ta’ pappamoski evoluti għal kull reċipjent, ne, ikun iddeterminat u
diviż bl-għadd ta’ larvi introdotti, na:

ER ¼

ne
na

fejn:
ER = proporzjon ta’ evoluzzjoni
ne = għadd ta’ pappamoski evoluti għal kull reċipjent
na = għadd ta’ larvi introdotti għal kull reċipjent
47. Alternattiva li hija l-aktar adatta għal daqsijiet kbar ta’ kampjuni, meta jkun
hemm varjanza extrabinomja, hija li l-proporzjon ta’ evoluzzjoni jkun ittrattat
bħala rispons kontinwu u li jintużaw proċeduri bħat-test Williams meta tkun
mistennija doża-rispons monotonika u tkun konsistenti ma’ din id-dejta ta’
ER. It-test Dunnett ikun adatt fejn il-monotoniċità ma tapplikax. Daqs kbir
ta’ kampjun huwa ddefinit hawn bħala l-għadd evolut, u l-għadd mhux
evolut ukoll ikun aktar minn ħamsa, abbażi ta’ kull replika (reċipjent).
48. Biex ikunu applikati metodi ta’ ANOVA, valuri ta’ ER għandhom l-ewwel
ikunu ttrasformati bit-trasformazzjoni arcsin-sqrt jew bit-trasformazzjoni
Freeman-Tukey biex tinkiseb distribuzzjoni normali approssimata u biex
varjanzi jsiru ugwali. Jistgħu jkunu applikati t-testijiet Cochran-Armitage,
dak eżatt ta’ Fisher (Bonferroni), jew it-test ta’ Mantel-Haenszel meta
jintużaw il-frekwenzi assoluti. It-trasformazzjoni arcsin-sqrt tkun applikata
billi jittieħed l-inverse sine (sin-1) tal-għerq kwadrat ta’ ER.
49. Għal proporzjonijiet ta’ evoluzzjoni, valuri ECx ikunu kkalkulati billi tintuża
analiżi ta’ rigressjoni (jew eż. probit (22), logit, Weibull, softwer kummerċ
jali adatt, eċċ.). Jekk analiżi ta’ rigressjoni tfalli (eż. meta jkun hemm anqas
minn żewġ risponsi parzjali), jintużaw metodi mhux parametriċi oħra bħal
medja mobbli jew interpolazzjoni sempliċi.
Rata ta’ żvilupp
50. Il-ħin medju ta’ żvilupp jirrappreżenta t-tul medju ta’ żmien bejn id-dħul ta’
larvi (jum 0 tat-test) u l-evoluzzjoni tal-koorti sperimentali ta’ pappamoski.
(Għall-kalkulazzjoni taż-żmien reali ta’ żvilupp, għandha titqies l-età tal-larvi
fil-waqt tad-dħul). Ir-rata ta’ żvilupp hija r-reċiproka taż-żmien tal-iżvilupp
(unità: 1/jum) u tirrappreżenta dik il-parti tal-iżvilupp tal-larva li sseħħ
kuljum. Ir-rata ta’ żvilupp hija ppreferuta għall-evalwazzjoni ta’ dawn listudji dwar tossiċità ta’ sediment minħabba li l-varjanza tagħha hija aktar
baxxa, u hija aktar omoġenja u eqreb distribuzzjoni normali kif imqabbla
ma’ żmien ta’ żvilupp. Għalhekk, jistgħu jintużaw proċeduri ta’ test parame
triku qawwija ma’ rata ta’ żvilupp milli ma’ żmien ta’ żvilupp. Għal rata ta’
żvilupp bħala reazzjoni kontinwa, jistgħu jkunu stmati valuri ECx billi tintuża
analiżi ta’ rigressjoni (eż. (23), (24)).
51. Għat-testijiet ta’ statistika li ġejjin, l-għadd ta’ pappamoski osservati f’jum
ta’ spezzjoni x ikunu preżunti li jkunu evolvew fil-medja tal-intervall ta’
żmien bejn jum x u jum x-l (l = tul tal-intervall ta’ spezzjoni, is-soltu jum
1). Ir-rata medja ta’ żvilupp għal kull reċipjent (x) tkun ikkalkulata skont:

x¼

m
X
ƒi xi
i¼1

ne
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fejn:
x: rata medja ta’ żvilupp għal kull reċipjent
i: indiċi ta’ intervall ta’ spezzjoni
m: għadd massimu ta’ intervalli ta’ spezzjoni
ƒi : għadd ta’ pappamoski evoluti fl-intervall ta’ spezzjoni i
ne: għadd totali ta’ pappamoski evoluti fit-tmiem tal-esperiment (=
xi: rata ta’ żvilupp tal-pappamoski evoluti f’intervall i

xi ¼ Í

1
dayi Ä

1i
2

P

ƒi )

Î

fejn:
dayi:

jum ta’ spezzjoni (jiem minħabba applikazzjoni)

li:

tul ta’ intervall ta’ spezzjoni i (jiem, is-soltu jum wieħed)

Rapport tat-test
52. Ir-rapport tat-test għandu mill-anqas jipprovdi l-informazzjoni li ġejja:
Sustanza għall-ittestjar:
— natura fiżika u, fejn ikun rilevanti, proprjetajiet fiżikokimiċi (solubilità
tal-ilma, pressjoni tal-fwar, koeffiċjent tal-partizzjoni fil-ħamrija (jew fissediment jekk ikunu disponibbli), stabbiltà fl-ilma, eċċ.);
— dejta ta’ identifikazzjoni ta’ kimiċi (isem komuni, isem tal-kimika,
formula strutturali, Numru tal-CAS, eċċ.) inklużi l-purezza u l-metodu
għall-kwantifikazzjoni ta’ sustanza għall-ittestjar.
Speċi tat-test:
— annimali użati għat-test: speċi, isem xjentifiku, sors ta’ organiżmi u
kondizzjonijiet għat-trobbija;
— informazzjoni dwar maniġġar ta’ kwantitajiet ta’ bajd u larvi;
— l-età tal-annimali tat-test meta jkunu ddaħħlu fir-reċipjenti tat-test.
Kondizzjonijiet tat-test:
— sediment użat, jiġifieri sediment naturali jew formulat;
— għal sediment naturali, post u deskrizzjoni ta’ sit ta’ teħid ta’ kampjuni
ta’ sediment, inkluża, jekk ikun possibbli, storja ta’ kontaminazzjoni;
karatteristiċi: pH, kontenut ta’ karbonju organiku, proporzjon ta’ C/N u
granulumetrija (skont kif jixraq).
— tħejjija tas-sediment formulat: ingredjenti u karatteristiċi (kontenut ta’
karbonju organiku, pH, rtubija, eċċ. fil-bidu tat-test);
— tħejjija tal-ilma tat-test (jekk jintuża ilma rikostitwit) u karatteristiċi
(konċentrazzjoni tal-ossiġnu, pH, konduttività, melħ minerali fl-ilma,
eċċ. fil-bidu tat-test);
— fond tas-sediment u ilma ta’ fuq;
— volum tal-ilma ta’ fuq u tal-pori; piż ta’ sediment imxarrab bi jew
mingħajr ilma tal-pori;
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— reċipjenti tat-test (materjal u daqs);
— metodu ta’ fortifikazzjoni ta’ sediment: konċentrazzjonijiet ta’ testijiet
użati, għadd ta’ replikati u użu ta’ solvent jekk ikun hemm;
— fażi ta’ ekwilibriju ta’ stabbilizzazzjoni tas-sistema ta’ sediment-ilma
fortifikata: durata u kondizzjonijiet;
— kondizzjonijiet ta’ inkubazzjoni: temperatura, ċiklu ta’ dawl u intensità,
tirwiħ (frekwenza u intensità);
— informazzjoni dettaljata dwar għalf inkluż tip ta’ ikel, tħejjija, ammont u
reġim ta’ għalf.
Riżultati:
— il-konċentrazzjonijiet nominali tat-test, il-konċentrazzjonijiet imkejla tattestijiet u r-riżultati tal-analizi kollha biex tkun iddeterminata l-konċen
trazzjoni tas-sustanza għall-ittestjar fir-reċipjent tat-test;
— il-kwalità tal-ilma fir-reċipjenti tat-test, jiġifieri pH, temperatura, ossiġnu
maħlul, melħ minerali fl-ilma u ammonja;
— bdil ta’ ilma evaporat tat-test, jekk ikun hemm;
— għadd ta’ pappamoski evoluti rġiel u nisa għal kull reċipjent u għal kull
jum;
— għadd ta’ larvi li jkunu naqsu li jevolvu bħala pappamoski għal kull
reċipjent;
— medja tal-piż fin-niexef ta’ kull larva għal kull reċipjent, u għal kull fażi,
skont il-każ;
— perċentwali ta’ evoluzzjoni għal kull replika u konċentrazzjoni tat-test
(pappamoski rġiel u nisa miġburin flimkien);
— rata medja ta’ żvilupp ta’ pappamoski żviluppati għalkollox għal kull
replika u rata ta’ trattament (pappamoski rġiel u nisa miġburin flimkien);
— stimi ta’ punti ta’ tmiem tossiċi eż. ECx (u intervalli assoċjati ta’ kunfi
denza), NOEC u/jew LOEC, u l-metodi ta’ statistika użati għad-determi
nazzjoni tagħhom;
— diskussjoni tar-riżultati, inkluża kull influwenza fuq il-konklużjonijiet tarriżultati tat-testijiet minn devjazzjonijiet minn dan il-Metodu ta’ Ttestjar.
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONIJIET
Għall-fini ta’dan il-Metodu ta’ Ttestjar jintużaw id-definizzjonijiet li ġejjin:
Sediment ifformulat jew sediment rikostitwit, artifiċjali jew sintetiku, huwa
taħlita ta’ materjali li jintużaw biex jimitaw l-komponenti fiżiċi ta’ sediment
naturali.
Ilma ta’ fuq huwa l-ilma li jitqiegħed fuq sediment fir-reċipjent tat-test.
Ilma interstizjali jew ilma tal-pori huwa l-ilma li jokkupa l-ispazju bejn sedi
ment u partiċelli tal-ħamrija.
Sediment fortifikat huwa sediment li miegħu tkun żdiedet sustanza għallittestjar.
Kimika għall-ittestjar: Kull sustanza jew taħlita ttestjata billi jintuża dan ilMetodu ta’ Ttestjar.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1567
▼M4
Appendiċi 2
Rakkomandazzjonijiet għal kultura ta’ Chironomus riparius
1.

Larvi ta’ Chironomus jistgħu jitkabbru f’dixxijiet ta’ kristallizzazzjoni jew
f’kontenituri akbar. Ramel fin tal-quartz jitferrex f’saff irqiq ta’ madwar 5
as 10 mm fond fuq il-qiegħ tal-kontenitur. Kieselguhr (eż. Merck, Art 8117)
ukoll intwera li huwa substrat adatt (saff irqaq ta’ sa ftit ħafna mm ikun
biżżejjed). Wara jiżdied ilma adattat għal fond ta’ diversi cm. Il-livelli talilma għandhom jimtlew kull meta huwa meħtieġ biex jieħdu post it-telf li
jirriżulta mill-evaporazzjoni, u jkun ta’ repevenzjoni kontra d-dessekazzjoni.
L-ilma jista’ jinbidel jekk ikun meħtieġ. Għandu jkun ipprovdut tirwiħ bilmod. Ir-reċipjenti għat-tkabbir tal-larvi għandhom jinżammu f’gaġġa
apposta li ma tħallix li l-adulti li jkunu qed jevolvu jaħarbu. Il-gaġġa
għandha tkun kbira biżżejjed biex adulti evoluti ma jitħallewx jimirħu fi
qtajja kbar, għax inkella tista’ ma ssirx kopulazzjoni (il-minimu huwa ta’
madwar 30 x 30 x 30 cm).

2.

Gaġeġ għandhom jinżammu f’temperatura ambjentali jew f’kamra ambjen
talment kostanti ta’ 20 + 2 °C b’perjodu fotografiku ta’ 16-il siegħa dawl
(intensità madwar 1 000 lux), 8 sigħat dlam. Kien irrapportat li umdità talarja ta’ anqas minn 60 % RH tista’ tfixkel ir-riproduzzjoni.

Ilma ta’ dilwizzjoni
3.

Jista’ jintuża kull ilma tajjeb naturali jew sintetiku. Komunement jintużaw
ilma tal-bir, ilma tal-vit li jkun tneħħielu l-kloru u midja artifiċjali (eż. ilmidjum Elendt “M4” jew “M7”, ara hawn taħt). L-ilma għandu jitrewwaħ
qabel ma jintuża. Jekk ikun meħtieġ, l-ilma tal-kultura jista’ jiġġedded billi
l-ilma użat jitferra’ jew jgħaddi minn ġo sifun minn reċipjenti ta’ kultura
b’attenzjoni mingħajr ma jinqerdu t-tubi tal-larvi.

Tmigħ tal-larvi
4.

Larvi ta’ Chironomus għandhom jintemgħu ikel ta’ trofof tal-ħut
(TetraMin®, TetraPhyll® jew marka simili oħra ta’ ikel tal-ħut proprjetarju),
f’bejn wieħed u ieħor 250 mg għal kull reċipjent kuljum. Dan jista’ jingħata
bħala trab mitħun niexef jew bħala sospensjoni fl-ilma: 1,0 g ta’ ikel ta’
trofof jiżdied ma’ 20 ml ta’ ilma ta’ dilwizzjoni u jitħallat biex jagħti taħlita
omoġenja. Din it-tħejjija tista’ tintema’ f’rata ta’ madwar 5 ml għal kull
reċipjent kuljum (ixxejkja qabel ma tuża). Larvi li jkollhom aktar żmien
jistgħu jirċievu aktar.

5.

It-tmigħ jista’ jiġi aġġustat skont il-kwalità tal-ilma. Jekk il-midjum ta’
kultura “jissaħħab”, it-tmigħ għandu jitnaqqas. Żidiet ta’ ikel għandhom
ikunu mmonitorjati b’attenzjoni. Ikel mill-anqas jikkawża tluq tal-larvi
lejn il-kolonna tal-ilma, u ħafna ikel jikkawża aktar attività mikrobika u
konċentrazzjonijiet tal-ossiġnu mnaqqsin. Iż-żewġ kondizzjonijiet jistgħu
jġibu magħhom rati ta’ tkabbir imnaqqas.

6.

Xi ċelluli ta’ alka ħadra (eż. Scenedesmus subspicatus, Chlorella vulgaris)
jistgħu wkoll jiżdiedu meta jitqiegħdu f’reċipjenti ġodda ta’ kultura.

Tmigħ ta’ adulti evoluti
7.

Xi wħud minn dawk li jagħmlu esperimenti ssuġġerew li kuxxinett tat-tajjar
mgħaddas f’soluzzjoni saturata tas-sukrożju jista’ jservi ta’ ikel għal adulti
evoluti.
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Emerġenza
8.

F’20 + 2 °C adulti jibdew jevolvu mir-reċipjenti għat-tkabbir tal-larvi wara
bejn wieħed u ieħor 13 - 15-il jum. L-irġiel jintgħarfu malajr għax ikollhom
antenni kollha pjumi.

Kwantitajiet ta’ bajd
9.

Malli l-adulti jkunu fil-gaġġa tat-trobbija, ir-reċipjenti kollha għat-tkabbir
tal-larvi għandhom ikunu eżaminati tliet darbiet fil-ġimgħa għal tqegħid ta’
kwantitajiet ta’ bajd qisu ġelatina. Jekk ikun hemm, il-kwantitajiet ta’ bajd
għandhom jitneħħew b’attenzjoni. Il-bajd għandu jkun ittrasferit għal ġo
dixx żgħir li jkun fih kampjun tal-ilma tat-trobbija. Kwantitajiet ta’ bajd
jintużaw biex jinbeda reċipjent ġdid ta’ kultura (eż. 2 - 4 kwantitajiet ta’
bajd/reċipjent) jew biex jintużaw għal testijiet tat-tossiċità.

10. Larvi tal-ewwel fażi għandhom ifaqqsu wara 2 - 3 ijiem.

Reċipjenti ġodda ta’ kultura
11. Malli jkunu stabbiliti kulturi għandu jkun possibbli li jitqiegħed reċipjent
ġdid ta’ kultura tal-larvi kull ġimgħa jew anqas ta’ spiss skont ħtiġijiet ta’
ttestjar, billi jitneħħew ir-reċipjenti aktar qodma wara li jkunu evolvew
pappamoski adulti. Bl-użu ta’ din is-sistema jkun hemm provvista regolari
ta’ adulti b’anqas maniġġar.

Tħejjija ta’ soluzzjonijiet tat-testijiet “M4” and “M7”
12. Elendt (1990) iddeskriva l-midjum “M4”. Il-midjum “M7” jitħejja bħala lmidjum “M4” ħlief għas-sustanzi indikati fit-Tabella 1, li għalihom konċen
trazzjonijiet ikunu erba’ darbiet aktar baxxi f’“M7” milli f’“M4”. Qed
titħejja pubblikazzjoni dwar il-midjum “M7” (Elendt, komunikazzjoni
personali). Is-soluzzjoni tat-test ma għandhiex tkun ippreparata skont Elendt
u Bias (1990) għall-konċentrazzjonijiet ta’ NaSiO3 5 H2O, NaNO3,
KH2PO4 u K2HPO4 mogħtija għall-preparazzjoni tas-soluzzjonijiet stokk
mhumiex adegwati.

Tħejjija tal-midjum “M7”
13. Kull soluzzjoni ta’ stokkijiet (I) titħejja waħda waħda u soluzzjoni ta’
stokkijiet flimkien (II) titħejja minn dawn is-soluzzjonijiet ta’ stokkijiet (I)
(ara Tabella 1). Ħamsin ml mis-soluzzjoni ta’ stokkijiet flimkien (II) u lammonti ta’ kull soluzzjoni ta’ stokkijiet ta’ makronutrijenti li jidhru fitTabella 2 ikunu 1 litru ta’ ilma dejonizzat biex jitħejja l-midjum “M7”.
Titħejja soluzzjoni ta’ stokkijiet ta’ vitamini billi jiżdiedu tliet vitamini
mal-ilma dejonizzat kif indikat fit-Tabella 3, u jiżdied 0,1 ml tas-soluzzjoni
ta’ stokkijiet flimkien ta’ vitamini mal-midjum “M7” finali ftit qabel ma
jintuża. (Is-soluzzjoni ta’ stokkijiet ta’ vitamini tinħażen iffriżata f’alikwoti
żgħar). Il-midjum jitrewwaħ u jkun stabbilizzat.

LETTERATURA:
BBA (1995). Long-term toxicity test with Chironomus riparius: Development
and validation of a new test system. Edited by M. Streloke and H.Köpp. Berlin
1995.
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Tabella 1
Soluzzjonijiet ta’ stokkijiet ta’ mikroelementi għall-midjum M4 u M7
Biex tħejji s-soluzzjoni ta’ stokkijiet
flimkien (II): ħallat l-ammonti li ġejjin Konċentrazzjonijiet finali f’soluzzjonijiet
Ammont (mg)
tat-testijiet (mg/l)
magħmul minn (ml) ta’ soluzzjonijiet ta’ stokkijiet (I) u
Soluzzjonijiet ta’ stokkijiet (I)
sa 1 litru ta’ ilma agħmel sa 1 litru ta’ ilma dejonizzat
dejonizzat
M4
M7
M4
M7

H3BO3 (1)

57 190

1,0

0,25

2,86

0,715

MnCl2 · 4 H2O (1)

7 210

1,0

0,25

0,361

0,090

LiCl (1)

6 120

1,0

0,25

0,306

0,077

RbCl (1)

1 420

1,0

0,25

0,071

0,018

SrCl2 · 6 H2O (1)

3 040

1,0

0,25

0,152

0,038

320

1,0

0,25

0,016

0,004

1 260

1,0

0,25

0,063

0,016

CuCl2 · 2 H2O (1)

335

1,0

0,25

0,017

0,004

ZnCl2

260

1,0

1,0

0,013

0,013

CaCl2 · 6 H2O

200

1,0

1,0

0,010

0,010

KI

65

1,0

1,0

0,0033

0,0033

Na2SeO3

43,8

1,0

1,0

0,0022

0,0022

NH4VO3

11,5

1,0

1,0

0,00058

0,00058

Na2EDTA · 2 H2O (1) (2)

5 000

20,0

5,0

2,5

0,625

FeSO4 · 7 H2O (1) (2)

1 991

20,0

5,0

1,0

0,249

NaBr (1)
Na2MoO4 · 2 H2O (1)

(1) Dawn is-sustanzi huma differenti f’M4 u f’M7, kif indikat hawn taħt.
(2) Dawn is-soluzzjonijiet jitħejjew waħda waħda, mbagħad jitferrgħu flimkien u jiġu pproċessati minnufih f’awtoklav (reċipjent li
jingħalaq awtomatikament).

Tabella 2
Soluzzjonijiet ta’ stokkijiet ta’ makronutrijenti għall-midjum M4 u M7
Ammont magħmul minn
sa 1 litru ta’ ilma dejo
nizzat
(mg)

Ammont ta’ soluzzjonijiet ta’
stokkijiet ta’ makronutrijenti
miżjudin biex jitħejja midjum
M4 and M7
(ml/l)

Konċentrazzjonijiet
finali f’soluzzjonijiet
tat-testijiet M4 u M7
(mg/l)

CaCl2 · 2 H2O

293 800

1,0

293,8

MgSO4 · 7 H2O

246 600

0,5

123,3

KCl

58 000

0,1

5,8

NaHCO3

64 800

1,0

64,8

NaSiO3 · 9 H2O

50 000

0,2

10,0

NaNO3

2 740

0,1

0,274

KH2PO4

1 430

0,1

0,143

K2HPO4

1 840

0,1

0,184
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Tabella 3
Soluzzjoni ta’ stokkijiet ta’ vitamini għall-midjum M4 u M7. It-tliet soluzzjonijiet kollha ta’
vitamini jingħaqdu flimkien biex jagħmlu soluzzjoni waħda ta’ stokkijiet ta’ vitamini.
Ammont magħmul minn
Ammont ta’ soluzzjoni ta’
Konċentrazzjonijiet
sa 1 litru ta’ ilma dejo stokkijiet ta’ vitamini miżjudin finali f’soluzzjonijiet
nizzat
biex jitħejja midjum M4 u M7 tat-testijiet M4 u M7
(mg)
(ml/l)
(mg/l)

Kloridrat tat-tijamina

750

0,1

0,075

Ċjanokobalamina (B12)

10

0,1

0,0010

Bijotina

7,5

0,1

0,00075

LETTERATURA
Elendt, B.P. (1990). Selenium Deficiency in Crustacean. Protoplasma 154: 2533.
Elendt, B.P. & W.-R. Bias (1990). Trace Nutrient Deficiency in Daphnia magna
Cultured in Standard Medium for Toxicity Testing. Effects on the Optimization
of Culture Conditions on Life History Parameters of D. magna. Water Research
24 (9): 1157-1167.
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Appendiċi 3
TĦEJJIJA TA’ SEDIMENT FORMULAT
Kompożizzjoni tas-sediment
Il-kompożizzjoni tas-sediment formulat għandha tkun kif ġej:

Kostitwent

Karatteristiċi

% ta’ sediment
piż fin-niexef

Pit

Pit ta’ ħażiż Sphagnum, qrib kemm 4 - 5
jista’ jkun ta’ pH 5,5-6,0 mingħajr ma
tibqa’ tidher il-pjanta, mitħun fin (parti
ċelli ta’ daqs ≤ 1 mm) u mnixxef blarja

Ramel tal-quartz

Daqs ta’ ramla: > 50 % tal-partiċelli
għandhom ikunu fil-firxa ta’ 50-200 μm

75 - 76

Tafal tal-kawlina

Kontenut ta’ kawlina ≥ 30 %

20

Karbonju organiku

Aġġustat biż-żieda ta’ pit u ramel

2 (± 0,5)

Karbonat tal-kalċju

CaCO3,pulverizzat, kemikament pur

0,05 - 0,1

Ilma

Konduttività ≤ 10 μS/cm

30 - 50

Tħejjija
Il-pit jitnixxef bl-arja u jintaħan fi trab fin. Titħejja sospensjoni tal-ammont
meħtieġ ta’ trab tal-pit f’ilma dejonizzat billi jintuża apparat ta’ omoġeneizzaz
zjoni ta’ prestazzjoni għolja. Il-pH ta’ din is-sospensjoni jiġi aġġustat sa 5,5 ± 0,5
b’CaCO3. Is-sospensjoni tiġi kkondizzjonata għal mill-anqas jumejn billi
titħawwad bil-mod f’20 ± 2 °C, biex il-pH isir stabbli u jistabbilixxi komponent
mikrobiku stabbli. Il-pH jerġa’ jitkejjel u għandu jkun 6,0 ± 0,5. Mbagħad issospensjoni tal-pit titħallat mal-kostitwenti l-oħra (ramel u tafal tal-kawlina) u
ma’ ilma dejonizzat biex jinkiseb sediment omoġenju b’kontenut ta’ ilma f’firxa
ta’ 30-50 % tal-piż fin-niexef tas-sediment. Il-pH tat-taħlita finali jerġa’ jitkejjel
għal darb’oħra u jiġi aġġustat għal 6,5 sa 7,5 b’CaCO3 jekk ikun meħtieġ.
Jittieħdu kampjuni tas-sediment biex ikun iddeterminat il-piż fin-niexef u lkontenut ta’ karbonju organiku. Mbagħad, qabel ma jintuża fit-test tat-tossiċità
tal-kironomidi, huwa rrakkomandat li s-sediment formulat ikun ikkondizzjonat
għal sebat ijiem taħt l-istess kondizzjonijiet li jkun hemm fit-test sussegwenti.
Ħżin
Il-kostitwenti nixfin għat-tħejjija tas-sediment artifiċjali jistgħu jinħażnu f’post
niexef u frisk f’temperatura ambjentali. Is-sediment formulat (mxarrab)
m’għandux jinħażen qabel ma jsir użu minnu fit-test. Għandu jintuża minnufih
wara l-perjodu ta’ kondizzjonament ta’ 7 ijiem li jtemm it-tħejjija tiegħu.
LETTERATURA:
Il-Kapitolu C.8 ta’ dan l-Anness. Tossiċità għal Ħniex.
Meller M, Egeler P, Rombke J, Schallnass H, Nagel R, Streit B (1998). Shortterm Toxicity of Lindane, Hexachlorobenzene and Copper Sulfate on Tubificid
Sludgeworms (Oligochaeta) in Artificial Media. Ecotox. and Environ. Safety 39:
10-20.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1572
▼M4
Appendiċi 4
Karatteristiċi kimiċi ta’ ilma ta’ dilwizzjoni aċċettbbli
Sustanza

Konċentrazzjonijiet

Materja partikulata

< 20 mg/l

Karbonju organiku totali

< 2 mg/l

Ammonja mhux jonizzata

< 1 μg/l

Ebusija bħala CaCO3

< 400 mg/l (*)

Kloru residwali

< 10 μg/l

Pestiċidi organofosforużi totali

< 50 ng/l

Pestiċidi organokloriċi totali flimkien
ma’ poliklorobifenili

< 50 ng/l

Kloru organiku totali

< 25 ng/l

(*) Iżda għandu jkun innotat li jekk ikun hemm suspett ta’ interazzjoni bejn joni tal-melħ
minerali fl-ilma u s-sustanza għall-ittestjar, għandu jintuża ilma b’anqas melħ minerali (u
għalhekk, m’għandux jintuża l-midjum Elendt M4 f’din is-sitwazzjoni).
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Appendiċi 5
Gwida għall-monitoraġġ tal-evoluzzjoni ta’ larvi kironomidi
Sifuni ta’ evoluzzjoni jitqiegħdu fuq il-bekkijiet tat-test. Dawn is-sifuni jkunu
meħtieġa mill-20 jum sa meta jintemm it-test. Eżempju ta’ sifun li jintuża huwa
pinġut hawn taħt:

A: l-iskrijn tan-nylon

D: il-portijiet tal-iskrijn li jibdlu l-ilma

B: il-kikkri tal-plastik maqluba

E: ilma

C: il-bekk ta’ espożizzjoni mingħajr xoffa

F: sediment
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C.28. TEST TAT-TOSSIĊITÀ TA’ KIRONOMIDI TA’ SEDIMENT-ILMA
BL-UŻU TA’ ILMA FORTIFIKAT
DAĦLA
1. Dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa ekwivalenti għat-TG tal-OECD 219 (2004).
Dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa mfassal biex jivvaluta l-effetti ta’ espożiz
zjoni prolongata tal-kimiċi għal-larva li tgħix fis-sediment tad-dipteran talilma ħelu Chironomus sp. Huwa primarjament ibbażat fuq il-linja gwida
BBA li tuża sistema tat-test sediment-ilma bil-ħamrija artifiċjali, u x-xenarju
ta’ espożizzjoni tal-kolonna tal-ilma (1). Iqis ukoll protokolli eżistenti ta’
testijiet tat-tossiċità għal Chironomus riparius u Chironomus tentans li
kienu żviluppati fl-Ewropa u fl-Amerika ta’ Fuq (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) u
kienu ring-tested (1)(6)(9). Jistgħu jintużaw ukoll speċijiet oħra ta’ kirono
midi iddokumentati sewwa, eż. Chironomus yoshimatsui (10)(11).

2. Ix-xenarju ta’ espożizzjoni użat f’dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa ta’ ilma
fortifikat. L-għażla tax-xenarju adatt ta’ espożizzjoni tiddependi mill-appli
kazzjoni maħsuba tat-test. Ix-xenarju ta’ espożizzjoni għall-ilma, li jinvolvi
kolonna fortifikata ta’ ilma, huwa maħsub li jkun jixbah sprej ta’ pestiċidi
meta jgħaddi mal-kurrent, u jkopri l-konċentrazzjonijiet meta fil-bidu jilħqu
l-aqwa tagħhom f’ilma tal-pori. Huwa wkoll utli għal tipi oħra ta’ espożiz
zjoni (inkluż tixrid kimiku) ħlief għal proċessi ta’ akkumulazzjoni li jdumu
aktar mill-perjodu tat-test.

3. Sustanzi li jeħtiġilhom ikunu ttestjati għal organiżmi li jgħixu f’sediment issoltu jippersistu f’dan il-kompartiment tul perjodi twal ta’ żmien. L-orga
niżmi li jgħixu f’sediment jistgħu jkunu esposti permezz ta’ għadd ta’ rotot.
L-importanza relattiva ta’ kull rotta ta’ espożizzjoni u taż-żmien meħud għal
kull waħda biex tikkontribwixxi għall-effetti tossiċi globali, tiddependi millproprjetajiet fiżikokimiċi tal-kimika konċernata. Għal sustanzi li jassorbixxu
ħafna (eż. b’log Kow > 5) jew għal sustanzi magħqudin b’mod kovalenti
mas-sediment, l-inġestjoni ta’ ikel kontaminat tista’ tkun rotta sinifikanti ta’
espożizzjoni. Biex it-tossiċità ta’ sustanzi lipofiliċi ħafna ma tkunx sottova
lutata, jista’ jitqies l-użu ta’ ikel miżjud mas-sediment qabel l-applikazzjoni
tas-sustanza għall-ittestjar. Biex jittieħdu r-rotot potenzjali kollha ta’ espożiz
zjoni l-fokus ta’ dan il-Metodu ta’ Ttestjar ikun fuq espożizzjoni fit-tul. Ittestijiet idumu madwar 20 - 28 jum għal C. riparius u C. yoshimatsui, u 28 65 jum għal C. tentans. Jekk tkun meħtieġa dejta għal żmien qasir għal għan
speċifiku, pereżempju biex ikunu mistħarrġa l-effetti ta’ kimiċi instabbli,
replikati addizzjonali jistgħu jitneħħew wara perjodu ta’ għaxart ijiem.

4. Il-punti ta’ tmiem imkejla huma l-għadd totali ta’ adulti li jkunu evolvew u
ż-żmien li jkunu ħadu biex evolvew. Huwa rrakkomandat li l-kejl tas-sopra
vivenza u tat-tkabbir tal-larvi għandu jsir biss wara perjodu ta’ għaxart ijiem
jekk tkun meħtieġa dejta addizzonali għal żmien qasir, billi jintużaw replikati
addizzjonali skont il-każ.

5. Huwa rrakkomandat l-użu ta’ sediment formulat. Sediment formulat għandu
diversi vantaġġi fuq sedimenti naturali:

— il-varjabbiltà sperimentali titnaqqas minħabba li jifforma “matriċi standar
dizzata” riproduċibbli u l-ħtieġa li jinstabu sorsi ta’ sediment mhux
kontaminati u nodfa tkun eliminata;

— it-testijiet jistgħu jibdew f’kull żmien mingħajr ma jkun hemm varjabbiltà
staġonali fis-sediment tat-test u ma jkunx hemm ħtieġa li s-sediment ikun
ittrattat minn qabel biex titneħħa fawna indiġena; l-użu ta’ sediment
formulat inaqqas ukoll l-ispiża b’rabta mal-ġabra mill-post ta’ ammonti
suffiċjenti ta’ sediment għal testijiet ta’ rutina;
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— l-użu ta’ sediment formulat jippermetti li jsiru tqabbiliet ta’ tossiċità u
gradazzjoni ta’ sustanzi b’dan il-mod: dejta dwar tossiċità minn testijiet
b’sediment naturali u artifiċjali kienet komparabbli għal diversi kimiċi (2).

6. Definizzjonijiet użati jingħataw fl-Appendiċi 1.

PRINĊIPJU TAT-TEST
7. L-ewwel fażi ta’ larvi kironomidi jkunu esposti għal firxa ta’ konċentrazzjoni
tal-kimika għall-ittestjar f’sistemi ta’ sediment-ilma. It-test jibda billi l-larvi
tal-ewwel fażi jitqiegħdu fil-bekkijiet tat-test li jkun fihom is-sistema ta’
sediment-ilma u sussegwentement is-sustanza għall-ittestjar tiġi ffortifikata
mal-ilma. Ir-rata ta’ evoluzzjoni u żvilupp ta’ kironomidi titkejjel fit-tmiem
tat-test. Is-sopravivenza u l-piż tal-larvi jistgħu jitkejlu wkoll wara 10 ijiem
jekk ikun meħtieġ (billi jintużaw replikati addizzjonali skont kif ikun xieraq).
Din id-dejta tkun analizzata jew billi jintuża mudell ta’ rigressjoni biex tkun
stmata l-konċentrazzjoni li għandha tikkawża x % tnaqqis fl-evoluzzjoni, fissopravivenza jew fit-tkabbir tal-larvi (eż. EC15, EC50, eċċ.), jew billi jintuża
ttestjar ta’ ipoteżi ta’ statistika biex ikun iddeterminat NOEC/LOEC. Dan talaħħar ikun jeħtieġlu tqabbil ta’ valuri ta’ effett ma’ valuri ta’ kontroll billi
jintużaw testijiet ta’ statistika.

INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA GĦALL-ITTESTJAR
8. Is-solubilità fl-ilma tas-sustanza għall-ittestjar, il-pressjoni tal-fwar tagħha, ilpartizzjoni mkejla jew ikkalkulata f’sediment u l-istabbiltà fl-ilma u fis-sedi
ment għandhom ikun magħrufin. Għandu jkun disponibbli metodu analitiku
affidabbli għall-kwantifikazzjoni tas-sustanza għall-ittestjar f’ilma ta’ fuq,
f’ilma tal-pori u f’sediment b’akkuratezza magħrufa u rrapportata u b’limitu
ta’ detezzjoni. Informazzjoni utli tinkludi l-formula strutturali u l-purezza tassustanza għall-ittestjar. Dak li jiġrilha kimikament is-sustanza għall-ittestjar
(eż. tixrid, degradazzjoni abijotika u bijotika, eċċ.) ukoll huwa informazzjoni
utli. Aktar gwida għall-ittestjar ta’ sustanzi bi proprjetajiet fiżikokimiċi li
jagħmluha diffiċli għalihom li jsirilhom it-test tingħata fi (12).

KIMIĊI TA’ REFERENZA
9. Kimiċi ta’ referenza jistgħu jkunu ttestjati perjodikament bħala mezz li
jiżgura li l-protokoll tat-test u l-kondizzjonijiet tat-test ikunu affidabbli.
Eżempji ta’ sustanzi tossiċi ta’ referenza użati b’suċċess f’ring-tests u fi
studji ta’ validazzjoni huma: lindane, trifluralin, pentaklorofenol, klorur talkamdju u klorur tal-potassju. (1)(2)(5)(6)(13).

VALIDITÀ TAT-TEST
10. Biex it-test ikun validu japplikaw il-kondizzjonijiet li ġejjin:

— l-evoluzzjoni fil-kontrolli għandha tkun mill-anqas 70 % fit-tmiem tattest. (1)(6);

— l-evoluzzjoni ta’ C. riparius u C. yoshimatsui għal adulti minn reċipjenti
ta’ kontroll għandha sseħħ bejn 12 u 23 jum wara li jkunu ddaħħlu firreċipjenti; għal C. tentans, ikun meħtieġ perjodu ta’ 20 sa 65 jum.

— fit-tmiem tat-test, il-pH u l-konċentrazzjoni tal-ossiġnu maħlul għandhom
jitkejlu f’kull reċipjent. Il-konċentrazzjoni tal-ossiġnu għandha tkun millanqas 60 % tal-valur tas-saturazzjoni tal-arja (ASV) fit-temperatura użata,
u l-pH tal-ilma ta’ fuq għandu jkun fil-firxa ta’ 6-9 fir-reċipjenti kollha
tal-ittestjar;
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— it-temperatura tal-ilma mhux suppost tkun differenti b’iktar minn ±
1,0 °C. It-temperatura tal-ilma tista’ tkun ikkontrollata b’kamra iżoter
mika u f’dak il-każ it-temperatura tal-kamra għandha tkun ikkonfermata
f’intervall xierqa ta’ ħin.

DESKRIZZJONI TAL-METODU
Reċipjenti tat-test
11. L-istudju jitmexxa f’bekkijiet tal-ħġieġ ta’ 600 ml b’dijametru qies ta’ 8 cm.
Reċipjenti oħra jkunu tajbin, iżda għandhom jiggarantixxu fond sewwa talilma ta’ fuq u tas-sediment. Il-wiċċ tas-sediment għandu jkun suffiċjenti biex
jipprovdi 2 sa 3 cm2 għal kull larva. Il-proporzjon tal-fond tas-saff tas-sedi
ment mal-fond tal-ilma ta’ fuq għandu jkun 1:4. Reċipjenti tat-test u apparat
ieħor li jiġu f’kuntatt mas-sistema ta’ ttestjar għandhom ikunu magħmulin
kollha mill-ħġieġ jew minn materjal ieħor kimikament inerti (eż. Teflon).

Għażla ta’ speċi
12. L-ispeċi li għandha tintuża fit-test preferibbilment hija Chironomus riparius.
Chironomus tentans hija adatta wkoll iżda aktar diffiċli biex tkun ittrattata u
jeħtiġilha perjodu itwal ta’ test. Tista’ tintuża wkoll Chironomus yohimatsui.
Dettalji ta’ metodi ta’ kultura jingħataw fl-Appendiċi 2 għal Chironomus
riparius. Informazzjoni dwar kondizzjonijiet ta’ kultura hija wkoll dispo
nibbli għal speċijiet oħra, jiġifieri għal Chironomus tentans (4) u Chiro
nomus yoshimatsui (11). L-identifikazzjoni ta’ speċijiet għandha tkun ikkon
fermata qabel l-ittestjar iżda ma tkunx meħtieġa qabel kull test jekk orga
niżmi jkunu ġejjin minn kultura interna.

Sediment
13. Preferibbilment għandu jintuża sediment formulat (msejjaħ ukoll sediment
rikostitwit, artifiċjali jew sintetiku). Iżda, jekk jintuża sediment naturali, dan
għandu jkun ikkaratterizzat (huma wkoll irrakkomandati mill-anqas pH,
kontenut ta’ karbonju organiku, determinazzjoni ta’ parametri oħra bħal
proporzjon ta’ C/N u granulumetrija), u għandu jkun ħieles minn kull konta
minazzjoni u organiżmi oħra li jistgħu jikkompetu ma’, jew jikkunsmaw lillkironomidi. Huwa wkoll irrakkomandat li, qabel ma jintuża f’test tat-tossiċità
tal-kironomidi, is-sediment naturali jkun ikkondizzjonat għal sebat ijiem taħt
l-istess kondizzjonijiet li jkun hemm fit-test sussegwenti. Huwa rrakko
mandat li f’dan it-test jintuża s-sediment formulat li ġej, ibbażat fuq ilħamrija artifiċjali użata fil-Metodu ta’ Ttestjar C.8 (14) (1)(15)(16):

(a) 4-5 % pit (piż fin-niexef): qrib kemm jista’ jkun pH 5,5 sa 6,0; huwa
importanti li jintuża pit f’għamla ta’ trab, mitħun fin (partiċelli ta’ daqs ≤
1 mm) u mnixxef bl-arja biss.

(b) 20 % tafal tal-kawlina (piż fin-niexef) (kontenut ta’ kawlina preferibbil
ment aktar minn 30 %).

(c) 75-76 % ramel tal-quartz (piż fin-niexef) (għandu jippredomina ramel fin
b’aktar minn 50 % tal-partiċelli bejn 50 u 200 μm).

(d) jiżdied ilma dejonizzat biex jinkiseb kontenut ta’ rtuba tat-taħlita finali
f’firxa ta’ 30 - 50 %.

(e) Karbonat tal-kalċju ta’ kwalità kemikament pura (CaCO3) jiżdied,
aġġusta l-pH tat-taħlita finali tas-sediment għal 7,0 ± 0,5.

(f) Il-kontenut ta’ karbonju organiku tat-taħlita finali għandu jkun 2 % (±
0,5 %) u għandu jkun aġġustat b’ammonti xierqa ta’ pit u ramel, skont
(a) u (c).
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14. Is-sors tal-pit, tafal tal-kawlina u ramel għandha tkun magħrufa. Il-kompo
nenti tas-sediment għandhom ikunu eżaminati għan-nuqqas ta’ kontaminaz
zjoni kimika (eż. metalli tqal, komposti tal-organokloru, komposti organo
fosforużi, eċċ.). Eżempju għat-tħejjija tas-sediment formulat huwa deskritt flAppendiċi 3. It-taħlit ta’ kostitwenti nixfin ikun ukoll aċċettabbli jekk jint
wera li wara li jkun żdied l-ilma ta’ fuq ma sseħħx separazzjoni tal-kostit
wenti tas-sediment (eż. biċċiet tal-pit fil-wiċċ tal-ilma), u li l-pit jew issediment ikunu kkondizzjonati b’mod suffiċjenti.

Ilma
15. Kull ilma li jkun konformi mal-karatteristiċi kimiċi ta’ ilma dilwit b’mod
aċċettabbli kif elenkat fl-Appendiċijiet 2 u 4 ikun tajjeb bħala ilma tat-test.
Kull ilma tajjeb, ilma naturali (ilma tal-wiċċ jew ta’ taħt l-art), ilma rikos
titwit (ara l-Appendiċi 2) jew ilma tal-vit li jkun tneħħielu l-kloru jkun
aċċettabbli bħala ilma ta’ kultura u ilma tat-test jekk kironomidi jibqgħu
jgħixu fih sakemm idumu l-kultura u t-testjar mingħajr ma juru sinjal ta’
stress. Fil-bidu tat-test, il-pH tal-ilma tat-test għandu jkun bejn 6 u 9 u t-total
ta’ melħ minerali fl-ilma ma jkunx ogħla minn 400 mg/l bħala CaCO3. Iżda,
jekk ikun hemm suspett ta’ interazzjoni bejn joni tal-melħ minerali fl-ilma u
s-sustanza għall-ittestjar, għandu jintuża ilma b’anqas melħ minerali (u għal
hekk, m’għandux jintuża l-midjum Elendt M4 f’din is-sitwazzjoni). Għandu
jintuża l-istess tip ta’ ilma tul l-istudju kollu. Il-karatteristiċi tal-kwalità talilma elenkati fl-Appendiċi 4 għandhom jitkejlu mill-anqas darbtejn fis-sena
jew meta jkun hemm suspett li dawn il-karatteristiċi jkunu setgħu nbidlu
b’mod sinifikanti.

Soluzzjonijiet ta’ stokkijiet - Ilma fortifikat
16. Konċentrazzjonijiet ta’ testijiet ikunu kkalkulati abbażi ta’ konċentrazzjonijiet
ta’ kolonni ta’ ilma, jiġifieri tal-ilma ta’ fuq is-sediment. Soluzzjonijiet tattestijiet tal-konċentrazzjoni magħżula s-soltu jitħejjew b’dilwizzjoni ta’ soluz
zjoni ta’ stokkijiet. Soluzzjonijiet ta’ stokkijiet għandhom preferibbilment
jitħejjew billi s-sustanza għall-ittestjar tinħall fil-midjum għall-ittestjar. F’xi
każijiet jista’ jkun meħtieġ l-użu ta’ solventi jew aġenti ta’ tixrid biex tkun
prodotta soluzzjoni ta’ stokkijiet konċentrata b’mod adatt. Eżempji ta’
solventi adatti huma aċetun, etanol, metanol, etere monoelitiku tal-glikol
tal-etilen, etere tad-dimentil tal-glikol tal-etilen, formamidi tad-dimentil u
glikol tat-trietilen. Aġenti ta’ tixrid li jistgħu jintużaw huma Cremophor
RH40, Tween 80, ċelluloża tal-metil 0,01 % u HCO-40. Il-konċentrazzjoni
ta’ aġent ta’ solubilità fil-midjum tal-ittestjar finali għandu jkun minimali (i.e.
≤ 0.,1 ml/l) u għandu jkun l-istess fit-trattamenti kollha. Meta jintuża aġent
ta’ solubilità, m’għandux ikollu effetti sinifikanti fuq sopravivenza jew effett
ħażin viżibbli fuq il-larvi kironomidi kif ikun żvelat minn kontroll ta’
solventi biss. Iżda għandu jsir kull sforz biex l-użu ta’ dawn il-materjali
jkun evitat.

DISINN TAT-TEST
17. Id-disinn tat-test jirrelata mal-għażla tal-għadd u l-ispazjar tal-konċentrazzjo
nijiet tat-testijiet, mal-għadd ta’ reċipjenti għal kull konċentrazzjoni u malgħadd ta’ larvi għal kull reċipjent. Huma deskritti disinji għal stima ta’ punti
ta’ EC, għal stima ta’ NOEC u biex jitmexxa test ta’ limitu. L-analiżi
b’rigressjoni hija ppreferuta mill-approċċ ta’ ttestjar ta’ ipoteżi.

Disinn għal analiżi b’rigressjoni
18. Il-konċentrazzjoni ta’ effetti (eż. EC15, EC50) u l-firxa ta’ konċentrazzjonijiet,
li għalihom l-effett tas-sustanza għall-ittestjar hija ta’ interess, għandhom
jingħaqdu bil-konċentrazzjonijiet inklużi fit-test. Ġeneralment, l-akkuratezza
u l-aktar il-validità, li bihom ikunu jistgħu jsiru stimi ta’ konċentrazzjonijiet
ta’ effetti (ECx), titjieb meta l-konċentrazzjoni ta’ effetti tkun fil-firxa ta’
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konċentrazzjonijiet ittestjati. Estrapolazzjoni ħafna taħt il-konċentrazzjoni
pożittiva l-aktar baxxa jew ‘il fuq mill-ogħla konċentrazzjoni għandha tkun
evitata. Test preliminari biex jinstabu firxiet ikun utli biex tintgħażel il-firxa
ta’ konċentrazzjonijiet li jkollhom jintużaw (ara l-paragrafu 27)).

19. Jekk għandu jkun stmat ECx, għandhom ikunu ttestjati mill-anqas ħames
konċentrazzjonijiet u tliet replikati għal kull konċentrazzjoni. Fi kwalunkwe
każ, huwa rrakkomandat li jintużaw konċentrazzjonijiet suffiċjenti ta’ testijiet
biex titħalla ssir stima tajba ta’ mudell. Il-fattur bejn konċentrazzjonijiet
m’għandux ikun akbar minn tnejn (tista’ ssir eċċezzjoni f’każijiet meta lkurva ta’ rispons għad-doża jkollha anglu baxx). L-għadd ta’ replikati f’kull
trattament jista’ jitnaqqas jekk l-għadd ta’ konċentrazzjonijiet tat-test b’ris
ponsi differenti jiżdied. Iż-żieda fl-għadd ta’ replikati jew it-tnaqqis fit-tul talintervalli tal-konċentrazzjoni tat-test jittendu li jwasslu għal intervall idjaq ta’
kunfidenza għat-test. Ikunu meħtieġa replikati addizzjonali jekk għandhom
ikunu stmati s-sopravivenza u t-tkabbir tal-larvi għal 10-ijiem.

Disinn għal stima ta’ NOEC/LOEC
20. Jekk għandhom ikunu stmati LOEC jew NOEC, għandhom jintużaw ħames
konċentrazzjonijiet tat-test b’mill-anqas erba’ replikati u l-fattur bejn konċen
trazzjonijiet m’għandux ikun akbar minn tnejn. L-għadd ta’ replikati għandu
jkun suffiċjenti biex tkun żgurata qawwa adegwata ta’ statistika biex tinkixef
differenza ta’ 20 % mill-kontroll fil-livell ta’ sinifikat ta’ 5 % (p = 0,05). Birrata ta’ żvilupp, Analiżi ta’ Varjanza (ANOVA) is-soltu tkun adatta, bħat-test
Dunnett u t-test Williams (17)(18)(19)(20). Fil-proporzjon ta’ evoluzzjoni
jistgħu jkunu użati t-testijiet Cochran-Armitage, dak eżatt ta’ Fisher (bilkorrezzjoni ta’ Bonferroni), jew ta’ Mantel-Haenszel.

Test ta’ limitu
21. Ikun jista’ jsir test ta’ limitu (konċentrazzjoni ta’ test wieħed u kontroll) jekk
ma jkun osservat ebda effett fit-test preliminari ta’ detezzjoni ta’ firxa. Lgħan tat-test ta’ limitu huwa li jkun indikat li l-valur tossiku tas-sustanza
għall-ittestjar ikun akbar mill-konċentrazzjoni ta’ limitu ttestjata. F’dan ilMetodu ta’ Ttestjar ma jistax isir suġġeriment għall-konċentrazzjoni rakko
mandata; dan jitħalla fil-ġudizzju tar-regolatur. Is-soltu jkunu meħtieġa millanqas sitt replikati kemm għat-trattament kif ukoll għall-kontroll. Għandha
tintwera qawwa adegwata ta’ statistika biex tinkixef differenza ta’ 20 % millkontroll fil-livell ta’ sinifikat ta’ 5 % (p = 0,05). B’rispons metriku (rata ta’
żvilupp u piż), it-t-test huwa metodu ta’ statistika adatt jekk dejta tissodisfa lħtiġijiet ta’ dan it-test (normalità, varjanzi omoġenji). Jista’ jintuża t-t-test ta’
varjanza inugwali jew test mhux parametriku, bħat-test Wilcoxon-MannWhithey, jekk dawn il-ħtiġijiet ma jkunux sodisfatti. Bil-proporzjon ta’
evoluzzjoni, it-test eżatt ta’ Fisher ikun adatt.

PROĊEDURA
Kondizzjonijiet ta’ espożizzjoni
Tħejjija ta’ sistema ta’ ilma u sediment fortifikati
22. Ammonti adatti ta’ sediment formulat (ara l-paragrafi 13-14 u Appendiċi 3)
jiżdiedu fir-reċipjenti tat-test biex jifformaw saff ta’ mill-anqas 1,5 cm. Lilma jiżdied għal fond ta’ 6 cm (ara paragrafu 15). Il-proporzjon tal-fond tassaff tas-sediment u l-fond tal-ilma ma għandux jaqbeż 1:4 u s-saff tas-sedi
ment ma għandux ikun iktar fond minn 3 cm. Is-sistema sediment-ilma
għandha titħalla taħt tirwiħ ġentitli għal sebat ijiem qabel iż-żieda tal-orga
niżmi tat-test (ara l-paragrafu 14 u l-Appendiċi 3). Biex ikunu evitati sepa
razzjoni ta’ ingredjenti tas-sediment u sospensjoni mill-ġdid ta’ materjal fin
matul iż-żieda ta’ ilma tat-test fil-kolonna tal-ilma, is-sediment jista’ jitgħatta
b’diska tal-plastik waqt li jkun qed jitferra’ ilma fiha, u d-diska titneħħa
minnufih wara. Apparati oħra jistgħu wkoll ikunu adatti.
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23. Ir-reċipjenti tat-test għandhom ikunu mgħottijin (eż. bi platti tal-ħġieġ). Jekk
ikun meħtieġ, matul l-istudju l-ilma jimtela sal-livell tal-volum oriġinali biex
dan jagħmel tajjeb għall-evaporazzjoni tal-ilma. Dan għandu jsir billi jintuża
ilma distillat jew dejonizzat biex ma jitħalliex jiżdied melħ.

Żieda ta’ organiżmi tat-test
24. Minn erba’ sa ħamest ijiem qabel ma l-organiżmi tat-test jiżdiedu fir-reċip
jenti tat-test, għandhom jittieħdu kwantitajiet ta’ bajd mill-kulturi u
jitqiegħdu f’reċipjenti żgħar f’midjum ta’ kulturi. Jista’ jintuża midjum
qadim mill-kultura ta’ stokkijiet jew midjum li jkun għadu kif tħejja. Jekk
jintuża dan tal-aħħar, ammont żgħir ta’ ikel eż. alka ħadra u/jew ftit qatriet
żgħar ta’ filtrat minn sospensjoni mitħuna fin ta’ trofof ta’ ikel tal-ħut
għandu jiżdied mal-midjum tal-kultura (ara l-Appendiċi 2). Għandhom
jintużaw biss kwantijiet ta’ bajd miġbur frisk. Normalment, il-larvi jibdew
ifaqqsu ftit jiem wara li jkun hemm il-bajd (2 sa 3 ijiem għal Chironomus
riparius f’20 oC u 1 sa 4 ijiem għal Chironomus tentans fi 23 oC u Chiro
nomus yoshimatui fi 25 oC) u jkun hemm tkabbir ta’ larvi f’erba’ fażijiet,
kull fażi ddum 4-8 ijiem. Fit-test għandhom jintużaw larvi tal-ewwel fażi (23 jew 1-4 ijiem wara li jkunu faqqsu). Il-fażi ta’ pappamoski tista’ possib
bilment tkun ivverifikata billi jintuża l-wisa’ tal-iskutella tar-ras (6).

25. Għoxrin larvi tal-ewwel fażi jkunu allokati kif jinzertaw lil kull reċipjent tattest li jkun fih is-sediment imħallat u l-ilma, billi tintuża pipetta mingħajr
ponta. It-tirwiħ tal-ilma għandu jieqaf waqt li l-larvi jkunu qed jiżdiedu firreċipjenti tat-test u jibqa’ hekk għal 24 siegħa oħra wara li jkunu żdiedu llarvi (ara l-paragrafi 24 u 32). Skont it-tifsila tat-test użat (ara l-paragrafi 19
u 20), l-għadd ta’ larvi użati għal kull konċentrazzjoni jkun mill-anqas 60
għall-istima ta’ punti ta’ EC u 80 għal determinazzjoni ta’ NOEC.

26. Erbgħa u għoxrin siegħa wara li jkunu żdiedu l-larvi, is-sustanza għallittestjar titħallat fil-kolonna tal-ilma fuq, u jerġa’ jingħata tirwiħ. Ikunu
applikati volumi żgħar ta’ soluzzjonijiet ta’ sustanzi għall-ittestjar taħt ilwiċċ tal-ilma billi tintuża pipetta. L-ilma ta’ fuq għandu mbagħad jitħallat
b’attenzjoni biex is-sediment ma jitħarbatx.

Konċentrazzjonijiet tat-test
27. Test ta’ detezzjoni ta’ firxa jista’ jkun utli biex tkun iddeterminata l-firxa ta’
konċentrazzjonijiet għat-test definittiv. Għal dan il-għan tintuża serje ta’
konċentrazzjonijiet spazjati fil-wisa’ tas-sustanza għall-ittestjar. Biex tkun
ipprovduta l-istess densità tal-wiċċ għal kull kironomidu, li jkollu jintuża
għat-test definittiv, kironomidi jkunu esposti għal kull konċentrazzjoni tassustanza għall-ittestjar għal perjodu li jippermetti stima ta’ konċentrazzjoni
jiet adatti ta’ testijiet, u ma jkunx hemm ħtieġa ta’ replikati.

28. Il-konċentrazzjonijiet tat-test għat-test definittiv ikunu deċiżi abbażi tarriżultat tat-test ta’ detezzjoni ta’ firxa. Mill-anqas għandhom jintużaw u
jintgħażlu ħames konċentrazzjonijiet kif deskritt fil-paragrafi 18 sa 20.

Kontrolli
29. Reċipjenti ta’ kontroll mingħajr sustanza għall-ittestjar iżda li jkunu jinkludu
sediment għandhom ikunu inklużi fit-test bl-għadd xieraq ta’ replikati (ara lparagrafi 19-20). Jekk ikun intuża solvent għal applikazzjoni ta’ sustanza
għall-ittestjar (ara l-paragrafu 16), għandu jiżdied kontroll ta’ solvent ta’
sediment.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1580
▼M4
Sistema ta’ ttestjar
30. Jintużaw sistemi statiċi. Sistemi semistatiċi jew ta’ fluss kontinwu bl-ilma ta’
fuq jiġġedded kull tant jew kontinwament jistgħu jintużaw f’każijiet eċċez
zjonali bħal pereżempju jekk speċifikazzjonijiet tal-kwalità tal-ilma jisfaw ma
jkunux adatti għall-organiżmu tat-test jew jaffettwaw l-ekwilibriju kimiku
(eż. livelli ta’ ossiġnu maħlul jinżlu baxxi ħafna, il-konċentrazzjoni ta’
prodotti ta’ ekskreta togħla żżejjed jew minerali jlissu minn sediment u
jaffettwaw il-pH u/jew il-melħ minerali fl-ilma). Iżda metodi oħra biex titjieb
il-kwalità tal-ilma ta’ fuq, bħal tirwiħ, għandhom normalment ikunu biżżejjed
u jkunu ppreferuti.

Ikel
31. Ikun meħtieġ li l-larvi jintemgħu, preferibbilment kuljum jew mill-anqas tliet
darbiet fil-ġimgħa. L-ikel tal-ħut (sospensjoni fl-ilma jew ikel mitħun fin, eż.
Tetra-Min jew Tetra-Phyll; ara d-dettalji fl-Appendiċi 2) fl-ammont ta’ 0,250,5 mg (0,35-0,5 mg għal C. yoshimatui) għal kull larva kuljum jidher li jkun
adegwat għal larvi żgħar għall-ewwel 10 ijiem. Jista’ jkun meħtieġ ftit aktar
ikel għal larvi li jkollhom aktar żmien: 0,5 -1 mg għal kull larva kuljum
għandu jkun suffiċjenti għall-bqija tat-test. Ir-razzjon tal-ikel għandu
jitnaqqas fit-trattamenti kollha u jkun ikkontrollat jekk ikun hemm tkabbir
fungali jew jekk fil-kontrolli jkunu osservati mwiet. Jekk ma jkunx jista’
jitwaqqaf żvilupp fungali t-test għandu jittenna. Meta jkunu qed jiġu ttestjati
sustanzi li jassorbixxu ħafna (eż. b’log Kow > 5), jew sustanzi magħqudin
b’mod kovalenti mas-sediment, l-ammont ta’ ikel meħtieġ biex ikunu żgurati
sopravivenza u tkabbir naturali tal-organiżmi jista’ jiżdied mas-sediment
formulat qabel il-perjodu ta’ stabbilizzazzjoni. Għal dan, għandu jintuża
materjal tal-pjanti minflok ikel tal-ħut, eż. tista’ tintuża żieda ta’ 0,5 %
(piż fin-niexef) ta’ weraq mitħunn fin ta’ eż. ħorrieqa tnigges (Urtica dioica),
ċawsla (Morus alba), silla bajda (Trifolium repens), spinaċi (Spinacia
oleracea) jew ta’ materjal ieħor tal-pjanti (Cerophyl jew ċelluloża alfa).

Kondizzjonijiet ta’ inkubazzjoni
32. Tirwiħ bil-mod tal-ilma ta’ fuq f’reċipjenti tat-test ikun ipprovdut preferib
bilment 24 sigħat wara li jiżdiedu l-larvi u jitkompla matul it-test kollu
(għandha tingħata attenzjoni biex il-konċentrazzjoni tal-ossiġnu maħlul ma
tinżilx taħt 60 % ta’ ASV). Tirwiħ ikun ipprovdut permezz ta’ pipetta Pasteur
tal-ħġieġ imwaħħla 2-3 cm ‘il fuq mis-saff tas-sediment (jiġifieri bużżieqa
waħda jew ftit tal-ilma/sec). Meta jkunu qed jiġu ttestjati kimiċi volatili,
jista’ jitqies li s-sistema tas-sediment-ilma ma titrewwaħx.

33. It-test jitmexxa f’temperatura kostanti ta’ 20 °C (± 2 °C). Għal C. tentans u
C. yoshimatui t-temperaturi rakkomandati huma ta’ 23 °C u 25 °C (± 2 °C),
rispettivament. Jintuża fotoperjodu ta’ 16-il siegħa u l-intensità tad-dawl
għandha tkun 500 sa 1 000 lux.

Durata tal-espożizzjoni
34. L-espożizzjoni tibda biż-żieda ta’ larvi fir-reċipjenti ffortifikati u ta’ kontroll.
Id-durata massima tal-espożizzjoni tkun ta’ 28 jum għal C. riparius u C.
yoshimatsui, u 65 jum għal C. tentans. Jekk pappamoski jevolvu qabel, ittest jista’ jitwaqqaf wara minimu ta’ ħamest ijiem wara li jkun evolva lewwel adult fil-kontroll.

OSSERVAZZJONIJIET
Emerġenza
35. Ikunu ddeterminati ż-żmien ta’ żvilupp u l-għadd totali ta’ pappamoski rġiel
u nisa evoluti għalkollox. L-irġiel ikunu identifikati faċilment mill-antenni
tagħhom kollha pjumi.
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36. Ir-reċipjenti tat-test għandhom ikunu osservati mill-anqas tliet darbiet filġimgħa biex issir valutazzjoni viżiva ta’ kull mġiba mhux normali (eż.
tluq mis-sediment, għawm mhux tas-soltu), mqabbla mal-kontroll. Matul ilperjodu ta’ evoluzzjoni mistennija jkun meħtieġ li jsir għadd kuljum ta’
pappamoski li jkunu evolvew għalkollox. Is-sess u l-għadd ta’ pappamoski
evoluti għalkollox ikunu rreġistrati kuljum. Wara identifikazzjoni l-pappa
moski jitneħħew mir-reċipjenti. Kull kwantità ta’ bajd iddepożitata qabel
ma jintemm it-test għandha tkun irreġistrata u mbagħad titneħħa biex larvi
ma jitħallewx jerġgħu jidħlu fis-sediment. Ikun irreġistrat ukoll l-għadd ta’
pupae viżibbli li jkunu naqsu li jevolvu. Gwida dwar kejl ta’ evoluzzjoni hija
pprovduta fl-Appendiċi 5.

Tkabbir u sopravivenza
37. Jekk għandha tkun ipprovduta dejta dwar sopravivenza u tkabbir ta’ larvi
għal 10 ijiem, għandhom ikunu inklużi reċipjenti addizzjonali tat-test millbidu, biex ikunu jistgħu jintużaw wara. Is-sediment minn dawn ir-reċipjenti
addizzjonali jintgħarbel billi jintuża għarbiel ta’ 250 μm biex iżomm il-larvi.
Kriterji għal mewt huma immobbiltà jew nuqqas ta’ reazzjoni għal stimulu
mekkaniku. Larvi li ma jkunux irkuprati għandhom jingħaddu wkoll bħala
mejtin (larvi li jkunu mietu fil-bidu tat-test setgħu kienu ġew iddegradati
minn mikrobi). Ikunu ddeterminat il-piż fin-niexef (mingħajr irmied) tallarvi li jkunu baqgħu ħajjin għal kull reċipjent tat-test u l-medja tal-piż
fin-niexef ta’ kull larva għal kull reċipjent. Ikun utli li jkun iddeterminat
ta’ liema fażi jkunu l-larvi li jkunu baqgħu ħajjin; għal dak jista’ jintuża lkejl tal-wisa’ tal-iskutella tar-ras ta’ kull larva.

Kejlijiet analitiċi
Konċentrazzjoni tas-sustanza għall-ittestjar
38. Bħala minimu, kampjuni tal-ilma ta’ fuq, tal-ilma tal-pori u tas-sediment
għandhom ikunu analizzati fil-bidu (preferibbilment siegħa wara applikazz
joni ta’ sustanza għall-ittestjar) u fit-tmiem tat-test, fl-ogħla konċentrazzjoni u
f’waħda aktar baxxa. Dawn id-determinazzjonijiet ta’ konċentrazzjoni ta’
sustanza għall-ittestjar jagħtu tagħrif dwar l-imġiba/il-partizzjoni tas-sustanza
għall-ittestjar fis-sistema ilma u sediment. Teħid ta’ kampjuni ta’ sediment
fil-bidu tat-test jista’ jinfluwenza s-sistema ta’ ttestjar (eż. tneħħija ta’ larvi
tat-test), għalhekk għandhom jintużaw reċipjenti addizzjonali tat-test biex
jitwettqu determinazzjonijiet analitiċi fil-bidu u matul it-test jekk ikun jixraq
(ara l-paragrafu 39). Kejlijiet fis-sediment jistgħu ma jkunx meħtieġ jekk ilpartizzjoni tas-sustanza għall-ittestjar bejn ilma u sediment tkun ġiet iddeter
minata b’mod ċar fi studju dwar ilma/sediment f’kondizzjonijiet komparabbli
(eż. proporzjon ta’ sediment ma’ ilma, tip ta’ applikazzjoni, kontenut ta’
karbonju organiku ta’ sediment).

39. Meta jittieħdu kejlijiet intermedji (eż. fis-7 jum) u jekk l-analiżi jkun jeħti
ġilha kampjuni kbar li ma jkunux jistgħu jittieħdu minn reċipjenti tat-test
mingħajr ma tkun influwenzata s-sistema ta’ ttestjar, għandhom isiru deter
minazzjonijiet analitiċi fuq kampjuni minn reċipjenti addizzjonali tat-test
ittrattati bl-istess mod (inkluża l-preżenza ta’ organiżmi tat-test) iżda mhux
użati għal osservazzjonijiet bijoloġiċi.

40. Ċentrifugazzjoni pereżempju ta’ 10 000 g u 4oC għal 30 min. hija l-proċe
dura rrakkomandata biex ikun iżolat ilma interstizjali. Iżda jekk is-sustanza
għall-ittestjar tkun turi li filtri ma jassorbuhiex, tista’ wkoll tkun aċċettabbli lfiltrazzjoni. F’xi każijiet jista’ ma jkunx possibbli li jkunu analizzati konċen
trazzjonijiet fl-ilma tal-pori minħabba li d-daqs tal-kampjun ikun żgħir wisq.
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Parametri fiżikokimiċi
41. Il-pH, ossiġnu maħlul fl-ilma tat-test u t-temperatura tat-reċipjenti tat-test
għandhom jitkejlu b’mod adatt (ara l-paragrafu 10). Melħ minerali fl-ilma
u ammonja għandhom jitkejlu fil-kontrolli u f’reċipjent wieħed tat-test flogħla konċentrazzjoni fil-bidu u fit-tmiem tat-test.

DEJTA U RAPPURTAR
Trattament ta’ riżultati
42. L-għan ta’ dan it-test huwa biex ikun iddeterminat l-effett tas-sustanza għallittestjar fuq ir-rata ta’ żvilupp u fuq l-għadd totali ta’ pappamoski rġiel u nisa
evoluti għalkollox, jew fil-każ tal-effetti tat-test ta’ 10 ijiem fuq is-sopravi
venza u l-piż tal-larvi. Jekk ma jkunx hemm indikazzjonijiet ta’ sensivitajiet
differenti statistikament ta’ sessi, riżultati dwar irġiel u nisa jkunu jistgħu
jinġabru għal analiżi ta’ statistika. Id-differenzi ta’ sensittività bejn is-sessi
jistgħu jkunu ġġudikati statistikament pereżempju b’test ta’ tabella χ2-r x 2.
Sopravivenza tal-larvi u l-medja tal-piż fin-niexef ta’ kull larva għal kull
reċipjent għandha tkun ikkalkulata wara 10 jiem meta jkun meħtieġ.

43. Konċentrazzjonijiet ta’ effetti espressi bħala konċentrazzjonijiet fl-ilma ta’
fuq huma kkalkulati preferibbilment abbażi ta’ konċentrazzjonijiet imkejla
fil-bidu tat-test (ara l-paragrafu 38).

44. Biex tkun ikkomputata stima ta’ punti għall-EC50 jew għal kull ECx oħra,
tista’ tintuża statistika għal kull reċipjent bħala replika vera. Biex ikun
ikkalkulat intervall ta’ kunfidenza għal kull ECx għandha titqies il-varjabbiltà
fost reċipjenti, jew għandu jintwera li din il-varjabbiltà tant tkun żgħira li
tista’ ma titqisx. Meta l-mudell jitqiegħed minn Least Squares, għandha tkun
applikata trasformazzjoni għall-istatistika għal kull reċipjent biex titjieb lomoġeneità ta’ varjanza. Iżda, valuri ECx għandhom ikunu kkalkulati wara
li r-rispons ikun ġie ttrasformat u ttieħed lura għall-valur oriġinali.

45. Meta l-analiżi ta’ statistika jkollha l-għan li tiddetermina NOEC/LOEC
b’ittestjar ta’ ipoteżi, il-varjabbiltà fost reċipjenti jeħtiġilha titqies, eż.
b’ANOVA f’aktar stadji. Alternattivament, aktar testijiet robusti (21) jistgħu
jkunu adatti f’sitwazzjonijiet fejn ikun hemm ksur tas-suppożizzjonijiet tassoltu ta’ ANOVA.

Proporzjon ta’ evoluzzjoni
46. Proporzjonijiet ta’ evoluzzjoni huma dejta alternattiva mhux kontinwa, u
jistgħu jkunu analizzati bit-test ta’ Cochran-Armitage applikat b’mod devo
luttiv fejn tkun mistennija doża-rispons monotonika u din id-dejta tkun
konsistenti ma’ din l-istennija. Jekk le, jistgħu jintużaw test eżatt ta’ Fisher
jew dak ta’ Mantel-Haenszel b’valuri “p” ta’ Bonferroni-Holm aġġustati.
Jekk ikun hemm evidenza ta’ varjabbiltà akbar bejn replikati fl-istess konċen
trazzjoni milli distribuzzjoni binomja tkun tindika (sikwit irriferuta bħala
varjazzjoni “extrabinomja”), mbagħad għandhom jintużaw test robust ta’
Cochran-Armitage jew dak eżatt ta’ Fisher kif propost fi (21).

47. L-għadd ta’ pappamoski evoluti għal kull reċipjent, ne, ikun iddeterminat u
diviż bl-għadd ta’ larvi introdotti, na:

ER ¼

ne
na
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fejn:
ER = proporzjon ta’ evoluzzjoni
ne

= għadd ta’ pappamoski evoluti għal kull reċipjent

na

= għadd ta’ larvi introdotti għal kull reċipjent

48. Alternattiva li hija l-aktar adatta għal daqsijiet kbar ta’ kampjuni, meta jkun
hemm varjanza extrabinomja, hija li l-proporzjon ta’ evoluzzjoni jkun ittrattat
bħala rispons kontinwu u li jintużaw proċeduri bħat-test Williams meta tkun
mistennija doża-rispons monotonika u tkun konsistenti ma’ din id-dejta ta’
ER. It-test Dunnett ikun adatt fejn il-monotoniċità ma tapplikax. Daqs kbir
ta’ kampjun huwa ddefinit hawn bħala l-għadd evolut, u l-għadd mhux
evolut ukoll ikun aktar minn ħamsa, abbażi ta’ kull replika (reċipjent).
49. Biex ikunu applikati metodi ta’ ANOVA, valuri ta’ ER għandhom l-ewwel
ikunu ttrasformati bit-trasformazzjoni arcsin-sqrt jew bit-trasformazzjoni
Freeman-Tukey biex tinkiseb distribuzzjoni normali approssimata u biex
varjanzi jsiru ugwali. Jistgħu jkunu applikati t-testijiet Cochran-Armitage,
dak eżatt ta’ Fisher (Bonferroni), jew it-test ta’ Mantel-Haenszel meta
jintużaw il-frekwenzi assoluti. It-trasformazzjoni arcsin-sqrt tkun applikata
billi jittieħed l-inverse sine (sin-1) tal-għerq kwadrat ta’ ER.
50. Għal proporzjonijiet ta’ evoluzzjoni, valuri ECx ikunu kkalkulati billi tintuża
analiżi ta’ rigressjoni (jew eż. probit (22), logit, Weibull, softwer kummerċ
jali adatt, eċċ.). Jekk analiżi ta’ rigressjoni tfalli (eż. meta jkun hemm anqas
minn żewġ risponsi parzjali), jintużaw metodi mhux parametriċi oħra bħal
medja mobbli jew interpolazzjoni sempliċi.
Rata ta’ żvilupp
51. Il-ħin medju ta’ żvilupp jirrappreżenta t-tul medju ta’ żmien bejn id-dħul ta’
larvi (jum 0 tat-test) u l-evoluzzjoni tal-koorti sperimentali ta’ pappamoski.
(Għall-kalkulazzjoni taż-żmien reali ta’ żvilupp, għandha titqies l-età tal-larvi
fil-waqt tad-dħul). Ir-rata ta’ żvilupp hija r-reċiproka taż-żmien tal-iżvilupp
(unità: 1/jum) u tirrappreżenta dik il-parti tal-iżvilupp tal-larva li sseħħ
kuljum. Ir-rata ta’ żvilupp hija ppreferuta għall-evalwazzjoni ta’ dawn listudji dwar tossiċità ta’ sediment minħabba li l-varjanza tagħha hija aktar
baxxa, u hija aktar omoġenja u eqreb distribuzzjoni normali kif imqabbla
ma’ żmien ta’ żvilupp. Għalhekk, jistgħu jintużaw proċeduri ta’ test parame
triku qawwija ma’ rata ta’ żvilupp milli ma’ żmien ta’ żvilupp. Għal rata ta’
żvilupp bħala reazzjoni kontinwa, jistgħu jkunu stmati valuri ECx billi tintuża
analiżi ta’ rigressjoni (eż. (23), (24)).
52. Għat-testijiet ta’ statistika li ġejjin, l-għadd ta’ pappamoski osservati f’jum
ta’ spezzjoni x ikunu preżunti li jkunu evolvew fil-medja tal-intervall ta’
żmien bejn jum x u jum x-l (l = tul tal-intervall ta’ spezzjoni, is-soltu jum
1). Ir-rata medja ta’ żvilupp għal kull reċipjent (x) tkun ikkalkulata skont:

x¼

m
X
ƒi xi
i¼1

ne

fejn:
x:

rata medja ta’ żvilupp għal kull reċipjent

i:

indiċi ta’ intervall ta’ spezzjoni

m:

għadd massimu ta’ intervalli ta’ spezzjoni
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ƒi :

għadd ta’ pappamoski evoluti fl-intervall ta’ spezzjoni i

ne:

għadd totali ta’ pappamoski evoluti fit-tmiem tal-esperiment (=

xi:

rata ta’ żvilupp tal-pappamoski evoluti f’intervall i

P

ƒi )

Í
Î
li
xi ¼ 1= dayi Ä
2
fejn:
dayi:

jum ta’ spezzjoni (jiem minħabba applikazzjoni)

li:

tul ta’ intervall ta’ spezzjoni i (jiem, is-soltu jum wieħed)

Rapport tat-test
53. Ir-rapport tat-test għandu mill-anqas jipprovdi l-informazzjoni li ġejja:
Sustanza għall-ittestjar:
— natura fiżika u, fejn ikun rilevanti, proprjetajiet fiżikokimiċi (solubilità
tal-ilma, pressjoni tal-fwar, koeffiċjent tal-partizzjoni fil-ħamrija (jew fissediment jekk ikunu disponibbli), stabbiltà fl-ilma, eċċ.);
— dejta ta’ identifikazzjoni ta’ kimiċi (isem komuni, isem tal-kimika,
formula strutturali, Numru tal-CAS, eċċ.) inklużi l-purezza u l-metodu
għall-kwantifikazzjoni ta’ sustanza għall-ittestjar.
Speċi tat-test:
— annimali użati għat-test: speċi, isem xjentifiku, sors ta’ organiżmi u
kondizzjonijiet għat-trobbija;
— informazzjoni dwar maniġġar ta’ kwantitajiet ta’ bajd u larvi;
— l-età tal-annimali tat-test meta jkunu ddaħħlu fir-reċipjenti tat-test.
Kondizzjonijiet tat-test:
— sediment użat, jiġifieri sediment naturali jew formulat;
— għal sediment naturali, post u deskrizzjoni ta’ sit ta’ teħid ta’ kampjuni
ta’ sediment, inkluża, jekk ikun possibbli, storja ta’ kontaminazzjoni;
karatteristiċi: pH, kontenut ta’ karbonju organiku, proporzjon ta’ C/N u
granulumetrija (skont kif jixraq).
— tħejjija tas-sediment formulat: ingredjenti u karatteristiċi (kontenut ta’
karbonju organiku, pH, rtubija, eċċ. fil-bidu tat-test);
— tħejjija tal-ilma tat-test (jekk jintuża ilma rikostitwit) u karatteristiċi
(konċentrazzjoni tal-ossiġnu, pH, konduttività, melħ minerali fl-ilma,
eċċ. fil-bidu tat-test);
— fond tas-sediment u ilma ta’ fuq;
— volum tal-ilma ta’ fuq u tal-pori; piż ta’ sediment imxarrab bi jew
mingħajr ilma tal-pori;
— reċipjenti tat-test (materjal u daqs);
— metodu ta’ tħejjija ta’ soluzzjonijiet ta’ stokkijiet u konċentrazzjonijiet ta’
testijiet;
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— applikazzjoni ta’ sustanza għall-ittestjar: konċentrazzjonijiet ta’ testijiet
użati, għadd ta’ replikati u użu ta’ solvent jekk ikun hemm;
— kondizzjonijiet ta’ inkubazzjoni: temperatura, ċiklu ta’ dawl u intensità,
tirwiħ (frekwenza u intensità);
— informazzjoni dettaljata dwar għalf inkluż tip ta’ ikel, tħejjija, ammont u
reġim ta’ għalf.
Riżultati:
— il-konċentrazzjonijiet nominali tat-test, il-konċentrazzjonijiet imkejla tattestijiet u r-riżultati tal-analizi kollha biex tkun iddeterminata l-konċen
trazzjoni tas-sustanza għall-ittestjar fir-reċipjent tat-test;
— il-kwalità tal-ilma fir-reċipjenti tat-test, jiġifieri pH, temperatura, ossiġnu
maħlul, melħ minerali fl-ilma u ammonja;
— bdil ta’ ilma evaporat tat-test, jekk ikun hemm;
— għadd ta’ pappamoski evoluti rġiel u nisa għal kull reċipjent u għal kull
jum;
— għadd ta’ larvi li jkunu naqsu li jevolvu bħala pappamoski għal kull
reċipjent;
— medja tal-piż fin-niexef ta’ kull larva għal kull reċipjent, u għal kull fażi,
skont il-każ;
— perċentwali ta’ evoluzzjoni għal kull replika u konċentrazzjoni tat-test
(pappamoski rġiel u nisa miġburin flimkien);
— rata medja ta’ żvilupp ta’ pappamoski żviluppati għalkollox għal kull
replika u rata ta’ trattament (pappamoski rġiel u nisa miġburin flimkien);
— stimi ta’ punti ta’ tmiem tossiċi eż. CEx (u intervalli assoċjati ta’ kunfi
denza), NOEC u/jew LOEC u l-metodi ta’ statistika użati għad-determi
nazzjoni tagħhom;
— diskussjoni tar-riżultati, inkluża kull influwenza fuq il-konklużjonijiet tarriżultati tat-testijiet minn devjazzjonijiet minn dan il-Metodu ta’ Ttestjar.
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONIJIET
Għall-fini ta’dan il-metodu jintużaw id-definizzjonijiet li ġejjin:
Sediment ifformulat jew sediment rikostitwit, artifiċjali jew sintetiku, huwa
taħlita ta’ materjali li jintużaw biex jimitaw l-komponenti fiżiċi ta’ sediment
naturali.
Ilma ta’ fuq huwa l-ilma li jitqiegħed fuq sediment fir-reċipjent tat-test.
Ilma interstizjali jew ilma tal-pori huwa l-ilma li jokkupa l-ispazju bejn sedi
ment u partiċelli tal-ħamrija.
Ilma fortifikat huwa l-ilma tat-test li miegħu tkun ġiet miżjuda s-sustanza għallittestjar.
Kimika għall-ittestjar: Kull sustanza jew taħlita ttestjata billi jintuża dan ilMetodu ta’ Ttestjar.
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Appendiċi 2
Rakkomandazzjonijiet għal kultura ta’ Chironomus riparius
1.

Larvi ta’ Chironomus jistgħu jitkabbru f’dixxijiet ta’ kristallizzazzjoni jew
f’kontenituri akbar. Ramel fin tal-quartz jitferrex f’saff irqiq ta’ madwar 5
as 10 mm fond fuq il-qiegħ tal-kontenitur. Kieselguhr (eż. Merck, Art 8117)
ukoll intwera li huwa substrat adatt (saff irqaq ta’ sa ftit ħafna mm ikun
biżżejjed). Wara jiżdied ilma adattat għal fond ta’ diversi cm. Il-livelli talilma għandhom jimtlew kull meta huwa meħtieġ biex jieħdu post it-telf li
jirriżulta mill-evaporazzjoni, u jkun ta’ repevenzjoni kontra d-dessekazzjoni.
L-ilma jista’ jinbidel jekk ikun meħtieġ. Għandu jkun ipprovdut tirwiħ bilmod. Ir-reċipjenti għat-tkabbir tal-larvi għandhom jinżammu f’gaġġa
apposta li ma tħallix li l-adulti li jkunu qed jevolvu jaħarbu. Il-gaġġa
għandha tkun kbira biżżejjed biex adulti evoluti ma jitħallewx jimirħu fi
qtajja kbar, għax inkella tista’ ma ssirx kopulazzjoni (il-minimu huwa ta’
madwar 30 x 30 x 30 cm).

2.

Gaġeġ għandhom jinżammu f’temperatura ambjentali jew f’kamra ambjen
talment kostanti ta’ 20 + 2 °C b’perjodu fotografiku ta’ 16-il siegħa dawl
(intensità madwar 1 000 lux), 8 sigħat dlam. Kien irrapportat li umdità talarja ta’ anqas minn 60 % RH tista’ tfixkel ir-riproduzzjoni.

Ilma ta’ dilwizzjoni
3.

Jista’ jintuża kull ilma tajjeb naturali jew sintetiku. Komunement jintużaw
ilma tal-bir, ilma tal-vit li jkun tneħħielu l-kloru u midja artifiċjali (eż. ilmidjum Elendt “M4” jew “M7”, ara hawn taħt). L-ilma għandu jitrewwaħ
qabel ma jintuża. Jekk ikun meħtieġ, l-ilma tal-kultura jista’ jiġġedded billi
l-ilma użat jitferra’ jew jgħaddi minn ġo sifun minn reċipjenti ta’ kultura
b’attenzjoni mingħajr ma jinqerdu t-tubi tal-larvi.

Tmigħ tal-larvi
4.

Larvi ta’ Chironomus għandhom jintemgħu ikel ta’ trofof tal-ħut (Tetra
Min®, Tetra Phyll® jew marka simili oħra ta’ ikel tal-ħut proprjetarju),
f’bejn wieħed u ieħor 250 mg għal kull reċipjent kuljum. Dan jista’ jingħata
bħala trab mitħun niexef jew bħala sospensjoni fl-ilma: 1,0 g ta’ ikel ta’
trofof jiżdied ma’ 20 ml ta’ ilma ta’ dilwizzjoni u jitħallat biex jagħti taħlita
omoġenja. Din it-tħejjija tista’ tintema’ f’rata ta’ madwar 5 ml għal kull
reċipjent kuljum (ixxejkja qabel ma tuża). Larvi li jkollhom aktar żmien
jistgħu jirċievu aktar.

5.

It-tmigħ jista’ jiġi aġġustat skont il-kwalità tal-ilma. Jekk il-midjum ta’
kultura “jissaħħab”, it-tmigħ għandu jitnaqqas. Żidiet ta’ ikel għandhom
ikunu mmonitorjati b’attenzjoni. Ikel mill-anqas jikkawża tluq tal-larvi
lejn il-kolonna tal-ilma, u ħafna ikel jikkawża aktar attività mikrobika u
konċentrazzjonijiet tal-ossiġnu mnaqqsin. Iż-żewġ kondizzjonijiet jistgħu
jġibu magħhom rati ta’ tkabbir imnaqqas.

6.

Xi ċelluli ta’ alka ħadra (eż. Scenedesmus subspicatus, Chlorella vulgaris)
jistgħu wkoll jiżdiedu meta jitqiegħdu f’reċipjenti ġodda ta’ kultura.

Tmigħ ta’ adulti evoluti
7.

Xi wħud minn dawk li jagħmlu esperimenti ssuġġerew li kuxxinett tat-tajjar
mgħaddas f’soluzzjoni saturata tas-sukrożju jista’ jservi ta’ ikel għal adulti
evoluti.
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Emerġenza
8.

F’20 + 2 °C adulti jibdew jevolvu mir-reċipjenti għat-tkabbir tal-larvi wara
bejn wieħed u ieħor 13 - 15-il jum. L-irġiel jintgħarfu malajr għax ikollhom
antenni kollha pjumi.

Kwantitajiet ta’ bajd
9.

Malli l-adulti jkunu fil-gaġġa tat-trobbija, ir-reċipjenti kollha għat-tkabbir
tal-larvi għandhom ikunu eżaminati tliet darbiet fil-ġimgħa għal tqegħid ta’
kwantitajiet ta’ bajd qisu ġelatina. Jekk ikun hemm, il-kwantitajiet ta’ bajd
għandhom jitneħħew b’attenzjoni. Il-bajd għandu jkun ittrasferit għal ġo
dixx żgħir li jkun fih kampjun tal-ilma tat-trobbija. Kwantitajiet ta’ bajd
jintużaw biex jinbeda reċipjent ġdid ta’ kultura (eż. 2 - 4 kwantitajiet ta’
bajd/reċipjent) jew biex jintużaw għal testijiet tat-tossiċità.

10. Larvi tal-ewwel fażi għandhom ifaqqsu wara 2 - 3 ijiem.

Reċipjenti ġodda ta’ kultura
11. Malli jkunu stabbiliti kulturi għandu jkun possibbli li jitqiegħed reċipjent
ġdid ta’ kultura tal-larvi kull ġimgħa jew anqas ta’ spiss skont ħtiġijiet ta’
ttestjar, billi jitneħħew ir-reċipjenti aktar qodma wara li jkunu evolvew
pappamoski adulti. Bl-użu ta’ din is-sistema jkun hemm provvista regolari
ta’ adulti b’anqas maniġġar.

Tħejjija ta’ soluzzjonijiet tat-testijiet “M4” u “M7”
12. Elendt (1990) iddeskriva l-midjum “M4”. Il-midjum “M7” jitħejja bħala lmidjum “M4” ħlief għas-sustanzi indikati fit-Tabella 1, li għalihom konċen
trazzjonijiet ikunu erba’ darbiet aktar baxxi f’“M7” milli f’“M4”. Qed
titħejja pubblikazzjoni dwar il-midjum “M7” (Elendt, komunikazzjoni
personali). Is-soluzzjoni tat-test ma għandhiex tkun ippreparata skont Elendt
u Bias (1990) għall-konċentrazzjonijiet ta’ NaSiO3 5 H2O, NaNO3,
KH2PO4 u K2HPO4 mogħtija għall-preparazzjoni tas-soluzzjonijiet stokk
mhumiex adegwati.

Tħejjija tal-midjum “M7”
13. Each soluzzjoni ta’ stokkijiet (I) titħejja waħda waħda u soluzzjoni ta’
stokkijiet flimkien (II) titħejja minn dawn is-soluzzjonijiet ta’ stokkijiet (I)
(ara Tabella 1). 50 ml mis-soluzzjoni ta’ stokkijiet flimkien (II) u l-ammonti
ta’ kull soluzzjoni ta’ stokkijiet ta’ makronutrijenti li jidhru fit-Tabella 2
huma magħmulin minn sa 1 l ta’ ilma dejonizzat biex jitħejja l-midjum
“M7”. Titħejja soluzzjoni ta’ stokkijiet ta’ vitamini billi jiżdiedu tliet vita
mini mal-ilma dejonizzat kif indikat fit-Tabella 3, u jiżdied 0,1 ml tassoluzzjoni ta’ stokkijiet flimkien ta’ vitamini mal-midjum “M7” finali ftit
qabel ma jintuża. (Is-soluzzjoni ta’ stokkijiet ta’ vitamini tinħażen iffriżata
f’alikwoti żgħar). Il-midjum jitrewwaħ u jkun stabbilizzat.

Tabella 1
Soluzzjonijiet ta’ stokkijiet ta’ mikroelementi għall-midjum M4 u M7

Soluzzjonijiet ta’ stokkijiet (I)

Biex tħejji s-soluzzjoni ta’ stokkijiet
flimkien (II): ħallat l-ammonti li ġejjin
Konċentrazzjonijiet finali
Ammont (mg)
magħmul minn sa (ml) ta’ soluzzjonijiet ta’ stokkijiet (I) u f’soluzzjonijiet tat-testijiet (mg/l)
agħmel sa 1 litru ta’ ilma dejonizzat
1 litru ta’ ilma
dejonizzat
M4
M7
M4
M7

H3BO3 (1)

57 190

1,0

0,25

2,86

0,715

MnCl2 · 4 H2O (1)

7 210

1,0

0,25

0,361

0,090

LiCl (1)

6 120

1,0

0,25

0,306

0,077
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Soluzzjonijiet ta’ stokkijiet (I)

Biex tħejji s-soluzzjoni ta’ stokkijiet
Konċentrazzjonijiet finali
flimkien (II): ħallat l-ammonti li ġejjin
Ammont (mg)
magħmul minn sa (ml) ta’ soluzzjonijiet ta’ stokkijiet (I) u f’soluzzjonijiet tat-testijiet (mg/l)
agħmel sa 1 litru ta’ ilma dejonizzat
1 litru ta’ ilma
dejonizzat
M4
M7
M4
M7

RbCl (1)

1 420

1,0

0,25

0,071

0,018

SrCl2 · 6 H2O (1)

3 040

1,0

0,25

0,152

0,038

320

1,0

0,25

0,016

0,004

1 260

1,0

0,25

0,063

0,016

CuCl2 · 2 H2O (1)

335

1,0

0,25

0,017

0,004

ZnCl2

260

1,0

1,0

0,013

0,013

CaCl2 · 6 H2O

200

1,0

1,0

0,010

0,010

KI

65

1,0

1,0

0,0033

0,0033

Na2SeO3

43,8

1,0

1,0

0,0022

0,0022

NH4VO3

11,5

1,0

1,0

0,00058

0,00058

Na2EDTA · 2 H2O (1) (2)

5 000

20,0

5,0

2,5

0,625

FeSO4 · 7 H2O (1) (2)

1 991

20,0

5,0

1,0

0,249

NaBr (1)
Na2MoO4 · 2 H2O (1)

(1)
(2)

Dawn is-sustanzi huma differenti f’M4 u f’M7, kif indikat hawn taħt.
Dawn is-soluzzjonijiet jitħejjew waħda waħda, mbagħad jitferrgħu flimkien u jiġu pproċessati minnufih f’awtoklav (reċipjent li
jingħalaq awtomatikament).

Tabella 2
Soluzzjonijiet ta’ stokkijiet ta’ makronutrijenti għall-midjum M4 u M7
Ammont magħmul minn
sa 1 litru ta’ ilma dejo
nizzat
(mg)

Ammont ta’ soluzzjonijiet ta’
stokkijiet ta’ makronutrijenti
miżjudin biex jitħejja midjum
M4 and M7
(ml/l)

Konċentrazzjonijiet
finali f’soluzzjonijiet
tat-testijiet M4 u M7
(mg/l)

CaCl2 · 2 H2O

293 800

1,0

293,8

MgSO4 · 7 H2O

246 600

0,5

123,3

KCl

58 000

0,1

5,8

NaHCO3

64 800

1,0

64,8

NaSiO3 · 9 H2O

50 000

0,2

10,0

NaNO3

2 740

0,1

0,274

KH2PO4

1 430

0,1

0,143

K2HPO4

1 840

0,1

0,184
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Tabella 3
Soluzzjoni ta’ stokkijiet ta’ vitamini għall-midjum M4 u M7
It-tliet soluzzjonijiet kollha ta’ vitamini jingħaqdu flimkien biex jagħmlu soluzzjoni waħda ta’
stokkijiet ta’ vitamini.
Ammont magħmul minn
Ammont ta’ soluzzjoni ta’
sa 1 litru ta’ ilma dejo stokkijiet ta’ vitamini miżjudin
nizzat
biex jitħejja midjum M4 u M7
(mg)
(ml/l)

Konċentrazzjoni
jiet finali f’soluz
zjonijiet tat-testi
jiet M4 u M7
(mg/l)

Kloridrat tat-tijamina

750

0,1

0,075

Ċjanokobalamina (B12)

10

0,1

0,0010

Bijotina

7,5

0,1

0,00075

LETTERATURA:
BBA (1995). Long-term toxicity test with Chironomus riparius: Development and
validation of a new test system. Edited by M. Streloke and H.Köpp. Berlin 1995.
Elendt BP (1990). Selenium Deficiency in Crustacean. Protoplasma 154: 25-33.
Elendt BP and Bias W-R (1990). Trace Nutrient Deficiency in Daphnia magna
Cultured in Standard Medium for Toxicity Testing. Effects on the Optimization
of Culture Conditions on Life History Parameters of D. magna. Water Research
24 (9): 1157-1167.
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Appendiċi 3
TĦEJJIJA TA’ SEDIMENT FORMULAT
Kompożizzjoni tas-sediment
Il-kompożizzjoni tas-sediment formulat għandha tkun kif ġej:

Kostitwent

Karatteristiċi

% ta’ sediment
piż fin-niexef

Pit

Pit ta’ ħażiż Sphagnum, qrib
kemm jista’ jkun ta’ pH 5,5-6,0
mingħajr ma tibqa’ tidher ilpjanta, mitħun fin (partiċelli ta’
daqs ≤ 1 mm) u mnixxef bl-arja

4-5

Ramel tal-quartz

Daqs ta’ ramla: > 50 % tal-parti
ċelli għandhom ikunu fil-firxa ta’
50-200 μm

75-76

Tafal tal-kawlina

Kontenut ta’ kawlina ≥ 30 %

Karbonju organiku

Aġġustat biż-żieda ta’ pit u ramel

Karbonat tal-kalċju

CaCO3,pulverizzat, kemikament
pur

Ilma

Konduttività ≤ 10 μS/cm

20
2 (±0,5)
0,05 - 0,1

30 - 50

Tħejjija
Il-pit jitnixxef bl-arja u jintaħan fi trab fin. Titħejja sospensjoni tal-ammont
meħtieġ ta’ trab tal-pit f’ilma dejonizzat billi jintuża apparat ta’ omoġeneizzaz
zjoni ta’ prestazzjoni għolja. Il-pH ta’ din is-sospensjoni jiġi aġġustat sa 5,5 ± 0,5
b’CaCO3. Is-sospensjoni tiġi kkondizzjonata għal mill-anqas jumejn billi
titħawwad bil-mod f’20 ± 2 °C, biex il-pH isir stabbli u jistabbilixxi komponent
mikrobiku stabbli. Il-pH jerġa’ jitkejjel u għandu jkun 6,0 ± 0,5. Mbagħad issospensjoni tal-pit titħallat mal-kostitwenti l-oħra (ramel u tafal tal-kawlina) u
ma’ ilma dejonizzat biex jinkiseb sediment omoġenju b’kontenut ta’ ilma f’firxa
ta’ 30-50 % tal-piż fin-niexef tas-sediment. Il-pH tat-taħlita finali jerġa’ jitkejjel
għal darb’oħra u jiġi aġġustat għal 6,5 sa 7,5 b’CaCO3 jekk ikun meħtieġ.
Jittieħdu kampjuni tas-sediment biex ikun iddeterminat il-piż fin-niexef u lkontenut ta’ karbonju organiku. Mbagħad, qabel ma jintuża fit-test tat-tossiċità
tal-kironomidi, huwa rrakkomandat li s-sediment formulat ikun ikkondizzjonat
għal sebat ijiem taħt l-istess kondizzjonijiet li jkun hemm fit-test sussegwenti.

Ħżin
Il-kostitwenti nixfin għat-tħejjija tas-sediment artifiċjali jistgħu jinħażnu f’post
niexef u frisk f’temperatura ambjentali. Is-sediment formulat (mxarrab)
m’għandux jinħażen qabel ma jsir użu minnu fit-test. Għandu jintuża minnufih
wara l-perjodu ta’ kondizzjonament ta’ 7 ijiem li jtemm it-tħejjija tiegħu.

LETTERATURA:
Il-Kapitolu C.8 ta’ dan l-Anness. Tossiċità għal Ħniex.

Meller M, Egeler P, Rombke J, Schallnass H, Nagel R, Streit B (1998). Shortterm Toxicity of Lindane, Hexachlorobenzene and Copper Sulfate on Tubificid
Sludgeworms (Oligochaeta) in Artificial Media. Ecotox. and Environ. Safety 39:
10-20.
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Appendiċi 4
Karatteristiċi kimiċi ta’ ilma ta’ dilwizzjoni aċċettbbli
Sustanza

Konċentrazzjonijiet

Materja partikulata

< 20 mg/l

Karbonju organiku totali

< 2 mg/l

Ammonja mhux jonizzata

< 1 μg/l

Ebusija bħala CaCO3

< 400 mg/l (*)

Kloru residwali

< 10 μg/l

Pestiċidi organofosforużi totali

< 50 ng/l

Pestiċidi organokloriċi totali flimkien ma’ poliklorobifenili

< 50 ng/l

Kloru organiku totali

< 25 ng/l

(*) Iżda għandu jkun innotat li jekk ikun hemm suspett ta’ interazzjoni bejn joni tal-melħ
minerali fl-ilma u s-sustanza għall-ittestjar, għandu jintuża ilma b’anqas melħ minerali (u
għalhekk, m’għandux jintuża l-midjum Elendt M4 f’din is-sitwazzjoni).
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Appendiċi 5
Gwida għall-monitoraġġ tal-evoluzzjoni ta’ larvi kironomidi
Sifuni ta’ evoluzzjoni jitqiegħdu fuq il-bekkijiet tat-test. Dawn is-sifuni jkunu
meħtieġa mill-20 jum sa meta jintemm it-test. Eżempju ta’ sifun li jintuża huwa
pinġut hawn taħt:

A:

l-iskrijn tan-nylon

D:

il-portijiet tal-iskrijn li jibdlu l-ilma

B:

il-kikkri tal-plastik maqluba

E:

ilma

C:

il-bekk ta’ espożizzjoni mingħajr xoffa

F:

sediment
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C.29. BIJODEGRADABBILTÀ
FAĊLI
CO2
F’REĊIPJENTI
SSIĠILLATI (TEST TA’ SPAZJU FUQ)
DAĦLA
1. Dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa ekwivalenti għall-Linja Gwida tat-Test (TG)
310 (2006) tal-OECD. Dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa metodu ta’ tgħarbil
għall-evalwazzjoni tal-bijodegradabbiltà faċli ta’ kimiċi u jipprovdi informaz
zjoni simili għas-sitt metodi ta’ ttestjar deskritti fil-kapitolu C.4 ta’ dan lAnness A sa F. Għalhekk kimika li turi riżultati pożittivi f’dan il-Metodu ta’
Ttestjar tista’ titqies bijodegradabbli faċilment fl-ambjent.

2. Il-metodu stabbilit sewwa tad-dijossidu tal-karbonju (CO2) (1), ibbażat fuq ittest oriġinali ta’ Sturm (2) għall-valutazzjoni tal-bijodegradabbiltà ta’ kimiċi
organiċi, bil-kejl tad-diossidu tal-karbonju prodott minn azzjoni mikrobika,
normalment kien l-ewwel għażla għall-ittestjar ta’ kimiċi li ftit jinħallu u ta’
dawk li jassorbu ħafna. Il-metodu jintgħażel ukoll għal kimiċi li jinħallu
(iżda li mhumiex volatili), minħabba li l-evoluzzjoni tad-diossidu talkarbonju titqies minn ħafna li hija l-unika prova inekwivoka ta’ attività
mikrobika. It-tneħħija ta’ karbonju organiku maħlul tista’ ssir bi proċessi
fiżikokimiċi - sorbiment, volatilizzazzjoni, preċipitazzjoni, idroliżi - kif
ukoll b’azzjoni mikrobika, u ħafna reazzjonijiet mhux bijoloġiċi jikkunsmaw
ossiġnu; CO2 rarament ikun prodott minn kimiċi organiċi b’mod abijotiku.
Fit-test oriġinali u modifikat ta’ Sturm (1)(2) CO2 jitneħħa mill-fażi likwida
għal ġor-reċipjenti ta’ assorbiment b’tixrix (jiġifieri arja kollha bżieżaq ittrat
tata biex tneħħi CO2 permezz tal-midjum likwidu), filwaqt li fil-verżjoni ta’
Larson (3)(4) CO2 jiġi ttrasferit mir-reċipjent ta’ reazzjoni għal ġor-reċipjenti
ta’ assorbiment billi l-arja mingħajr CO2 tgħaddi mill-Ispazju Fuq u, addiz
zjonalment, ir-reċipjent tat-test jiġi xxejkjat kontinwament. Fil-modifika ta’
Larson biss ir-reċipjent ta’ reazzjoni jiġi xxejkjat; it-taħwid huwa speċifikat
biss għal sustanzi li ma jinħallux f’ISO 9439 (5) u fil-verżjoni oriġinali talUS (6), li t-tnejn li huma jispeċifikaw it-tixrix milli l-bdil tal-Ispazju Fuq.
F’metodu uffiċjali ieħor ta’ EPA tal-US (7) ibbażat fuq il-metodu ta’ Gledhill
(8), ir-reċipjent ta’ reazzjoni xxejkjat jingħalaq għall-atmosfera u CO2
prodott jinġabar f’sifun tal-aklalina direttament mill-fażi gassuża, bħal fi
fliexken klassiċi ta’ respiromiter ta’ Warburg/Barcroft.

3. Iżda karbonju inorganiku (IC) intwera li jakkumula fil-midjum matul l-app
likazzjoni tat-test Sturm standard, modifikat għal għadd ta’ kimiċi (9). Kienet
instabet konċentrazzjoni ta’ IC għolja daqs 8 mg/l matul id-degradazzjoni ta’
20 mg C/l ta’ anilina. Għalhekk il-ġbir ta’ CO2 fis-sifuni tal-aklalina ma
kienx jirrifletti verament l-ammont ta’ CO2 prodott mikrobijoloġikament
f’ħinijiet intermedji matul id-degradazzjoni. Minħabba dan, l-ispeċifikazzjoni
li > 60 % tal-produzzjoni ta’ CO2 massimu teoretiku (ThCO2) għandha
tinġabar f’“perjodu ta’ 10-d” (l-10 ijiem li jiġu minnufih wara li tinkiseb
10 % ta’ bijodegradazzjoni) biex kimika għall-ittestjar tkun ikklassifikat
bħala li tiddegrada malajr bijoloġikament, ma titħarisx għal xi kimiċi li
jkunu hekk ikklassifikati bl-użu tat-tneħħija ta’ karbonju organiku maħlul
(DOC).

4. Meta l-perċentwali ta’ degradazzjoni tkun valur aktar baxx milli mistenni, IC
ikun possibbilment akkumulat fis-soluzzjoni tat-test. Mbagħad id-degradab
biltà tista’ tkun ivvalutata mat-testijiet l-oħra lesti tal-bijodegradabbiltà.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1596
▼M4
5. Żvantaġġi oħra tal-metodoloġija Sturm (goffa, tieħu ż-żmien, aktar suxxet
tibbli għal żbalji sperimentali u mhix applikabbli għal kimiċi volatili) aktar
qabel kienu ġiegħlu li ssir tfittxija għal teknika ta’ reċipjent issiġillat, barra
dak ta’ Gledhill, aktarx milli fluss ta’ gass kontinwu (10)(11). Boatman et al
(12) eżaminaw mill-ġdid il-metodi ta’ qabel u adottaw sistema ta’ Spazju
Fuq magħluq li biha CO2 tħalla joħroġ fl-Ispazju Fuq fit-tmiem ta’ inkubaz
zjoni b’aċidifikazzjoni tal-midjum. CO2 tkejjel b’analiżi tal-kromatografija
tal-gass (GC)/IC f’kampjuni meħudin awtomatikament tal-Ispazju Fuq iżda
ma tqisx il-karbonju inorganiku maħlul (DIC) fil-fażi likwida. Ir-reċipjenti
użati wkoll kienu żgħar ħafna (20 ml) u kienu jesgħu biss 10 ml ta’ midjum,
li ħolqu problemi eż. meta jiżdiedu l-ammonti bilfors żgħar ħafna ta’ kimiċi
għall-ittestjar li ma jinħallux, u/jew meta jista’ ma jkunx hemm mikroorga
niżmi biżżejjed jew ebda minnhom fil-midjum imlaqqam li jkunu jistgħu
jiddegradaw kimiċi għall-ittestjar.

6. Dawn id-diffikultajiet intgħielbu mill-istudji indipendenti ta’ Struijs u Stol
tenkamp (13) u ta’ Birch u Fleccher (14), dawn tal-aħħar kienu ispirati millesperjenza tagħhom ma’ apparat użat fit-test anaerobiku ta’ bijodegradazzjoni
(15). Fl-ewwel metodu (13) CO2 jitkejjel fl-Ispazju Fuq wara aċidifikazzjoni
u ekwilibrazzjoni, filwaqt li f’tal-aħħar (14) DIC kemm fil-fażi gassuża kif
ukoll f’dik likwida tkejjel mingħajr trattament; aktar minn 90 % ta’ IC
ifformat kien jinsab fil-fażi likwida. Iż-żewġ metodi kellhom vantaġġi fuq
it-test Sturm għaliex is-sistema ta’ ttestjar kienet aktar kompatta u mmaniġ
ġabbli, kimiċi volatili jistgħu jiġu ttestjati u tkun evitata l-possibbiltà ta’
dewmien biex jitkejjel CO2 prodott.

7. Iż-żewġ approċċi ngħaqdu f’CO2 Standard tal-ISO fl-Ispazju Fuq (16), li
għadda mir-ringtest (17) u huwa dan l-Istandard li jifforma l-bażi ta’ dan
il-Metodu ta’ Ttestjar. Bl-istess mod, iż-żewġ approċċi kienu użati fl-EPA
tal-US (18). Kienu rrakkomandati żewġ metodi ta’ kejl ta’ CO2, jiġifieri CO2
fl-Ispazju Fuq wara aċidifikazzjoni (13) u ta’ IC fil-fażi likwida wara ż-żieda
ta’ alkali żejda. Dan l-aħħar metodu kien introdott minn Peterson matul irring test CONCAWE (19) ta’ dan il-Metodu ta’ Spazju Fuq modifikat biex
ikejjel il-bijodegradabbiltà inerenti. Il-bidliet magħmulin fir-reviżjoni tal1992 (20) tal-metodi fil-Kapitolu C.4 ta’ dan l-Anness għal Bijodegradabbiltà
Faċli kienu inkorporati f’dan il-Metodu ta’ Ttestjar, biex il-kondizzjonijiet
(midjum, durata, eċċ.) ikunu xort’oħra l-istess bħal dawk fit-test Sturm
rivedut (20). Birch u Fletcher (14) urew li kienu nkisbu riżultati jixxiebħu
ħafna b’dan it-test ta’ Spazju Fuq bħalma kienu nkisbu bl-istess kimiċi firRing Test tal-OECD (21) tal-Metodi ta’ Ttestjar riveduti.

PRINĊIPJU TAT-TEST
8. Il-kimika għall-ittestjar, normalment f’20 mg C/l, bħala s-sors waħdani ta’
karbonju u enerġija, tkun inkubata f’midjum ta’ lqugħ ta’ melħ minerali li
jkun tlaqqam bi kwantità mħallta ta’ mikroorganiżmi. It-test isir fi fliexken
issiġillati bi Spazju Fuq ta’ arja li jipprovdi riżerva ta’ ossiġnu għal bijode
gradazzjoni aerobika. L-evoluzzjoni ta’ CO2 li tiġi mill-bijodegradazzjoni
aerobika finali tal-kimika għall-ittestjar tkun iddeterminata bil-kejl ta’ IC
prodott fil-fliexken tat-test iżjed minn dak prodott f’reċipjenti in bjank li
jkun fihom biss midjum imlaqqam. Kemm ikun hemm bijodegradazzjoni
jkun espress bħala perċentwali tal-produzzjoni ta’ IC massimu teoretiku
(ThIC), ibbażat fuq il-kwantità ta’ kimika għall-ittestjar (bħala karbonju
organiku) miżjud fil-bidu.

9. Tista’ wkoll titkejjel it-tneħħija ta’ DOC u/jew kemm ikun hemm bijodegra
dazzjoni primarja tal-kimika għall-ittestjar (20).
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INFORMAZZJONI DWAR IL-KIMIKA GĦALL-ITTESTJAR
10. Il-kontenut ta’ karbonju organiku (% w/w) tal-kimika għall-ittestjar jeħtieġlu
jkun magħruf, mill-istruttura kimika tiegħu jew mill-kejl, biex tkun ikkalku
lata d-degradazzjoni. Għal kimiċi volatili ta’ ttestjar, il-kostant imkejjel jew
ikkalkulat tal-liġi ta’ Henry jkun utli biex ikun iddeterminat proporzjon adatt
ta’ Spazju Fuq ma’ volum ta’ likwidu. Informazzjoni dwar it-tossiċità talkimika għall-ittestjar għal mikroorganiżmi tkun utli fl-għażla ta’ konċentraz
zjoni adatta tat-test u għall-interpretazzjoni ta’ riżultati li juru bijodegradab
biltà fqira: huwa rrakkomandat li jkun inkluż il-kontroll tal-inibizzjoni
sakemm ma jkunx magħruf li l-kimika għall-ittestjar ma tkunx inibitorja
għal attivitajiet mikrobiċi (ara l-paragrafu 24).

APPLIKABBILTÀ TAL-METODU
11. It-test ikun applikabbli għal kimiċi għall-ittestjar li ma jinħallux, għalkemm
għandu jkun żgurat tixrid sewwa tal-kimika għall-ittestjar. Bl-użu talproporzjon rakkomandat ta’ Spazju Fuq ma’ volum ta’ likwidu ta’ 1:2,
jistgħu jkunu ttestjati kimiċi volatili bil-kostant tal-liġi ta’ Henry ta’ sa 50
Pa.m3.mol–1 minħabba li l-proporzjon ta’ kimika għall-ittestjar fl-Ispazju Fuq
ma jkunx aktar minn 1 % (13). Jista’ jintuża volum iżgħar ta’ Spazju Fuq
meta jkunu ttestjati kimiċi, li jkunu aktar volatili, iżda d-disponibbiltà bijo
loġika tista’ tillimita l-aktar jekk dawn ikunu ftit jinħallu fl-ilma. Iżda dawk
li jużawh għandhom jiżguraw li l-proporzjon tal-Ispazju Fuq ma’ volum ta’
likwidu u l-konċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar ikunu hekk li jkun
hemm ossiġnu biżżejjed biex titħalla ssir bijodegradazzjoni aerobika sħiħa
(eż. evita li tuża konċentrazzjoni għolja ta’ substrat u volum żgħir ta’ Spazju
Fuq). Gwida dwar dan tinsab fi (13)(23).

KIMIĊI TA’ REFERENZA
12. Biex tkun eżaminata l-proċedura tat-test, għandha tkun ittestjata kimika ta’
referenza ta’ bijodegradabbiltà magħrufa b’mod parallel. Għal dan il-għan
jistgħu jintużaw anilina, benżoat tas-sodju jew glikol tal-etilen meta jkunu
ttestjati kimiċi għall-ittestjar li jinħallu fl-ilma u ottanol-1 għal kimiċi għallittestjar li ftit jinħallu (13). Il-bijodegradazzjoni ta’ dawn il-kimiċi għandha
tilħaq > 60 % ThIC fi żmien 14-il jum.

RIPRODUĊIBBILTÀ
13. Fir-ring test tal-ISO tal-metodu (17), ir-riżultati li ġejjin inkisbu bl-użu talkondizzjonijiet irrakkomandati, inkluż test C ta’ kimika/1 ta’ 20 mg.

Perċentwali medju ta’
bijodegradazzjoni
(28d)

Koeffiċjent ta’
varjazzjoni
(%)

Għadd ta’
Laboratorji

Anilina

90

16

17

Ottanol-1

85

12

14

Kimika għall-ittestjar

Il-varjabbiltà (replikabbiltà) fit-test, bl-użu tal-anilina, kienet baxxa b’koef
fiċjenti ta’ varjabbiltà mhux akbar minn 5 % f’kull test li sar. Fiż-żewġ
każijiet li fihom ir-replikabbiltà kienet agħar, il-varjabbiltà akbar aktarx
kienet dovuta minħabba produzzjoni għolja ta’ IC fl-in bjanki. Ir-replikab
biltà kienet agħar b’ottanol-1 iżda kienet għadha anqas minn 10 % għal 79 %
ta’ testijiet li saru. Din il-varjabbiltà akbar fit-test setgħet kienet dovuta
minħabba żbalji fid-dożar, minħabba li kellu jkun injettat volum żgħir (3
sa 4 μl) ta’ ottanol-1 fi fliexken tat-test issiġillati. Koeffiċjenti ogħla talvarjazzjoni jirriżultaw meta jintużaw konċentrazzjonijiet iktar baxxi talkimika għall-ittestjar, speċjalment f’konċentrazzjonijiet li huma inqas minn
10 mg C/l. Dan jista’ jingħeleb parzjalment billi titnaqqas il-konċentrazzjoni
tal-karbonju inorganiku totali (TIC) fit-tilqima.
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14. F’ring-test tal-UE (24) ta’ ħames tensjoattivi miżjudin f’10 mg C/l, nkisbu rriżultati li ġejjin:

Perċentwali
medju ta’ bijode
gradazzjoni
(28d)

Koeffiċjent ta’
varjazzjoni
(%)

Għadd ta’
laboratorji

Tetrapropilin
Sulfonat tal-benżen

17

45

10

Suċċinat ta’ di-iso-ottil
sulfoniku
(anjoniku)

72

22

9

Klorur tal-ammonja
eżadeċil-trimetil (*)
(katjoniku)

75

13

10

Iso-Nonilfenol
silat)9
(mhux joniku)

41

32

10

60

23

11

Kimika għall-ittestjar

-(etos

Sulfobetaina talKako-amid-propil
tal-idrossi tad-dimetil
(amfoterika)

(*) Kien miżjud SiO2 biex jinnewtralizza t-tossiċità.

Ir-riżultati juru li ġeneralment il-varjabbiltà kienet ogħla għall-aġenti tens
joattivi anqas iddegradati sewwa. Varjabbiltà fit-test kienet anqas minn 15 %
għal aktar minn 90 % tal-każijiet, bl-ogħla tilħaq 30-40 %.

NOTA: Kważi l-aġenti tensjoattivi kollha mhumiex speċi molekulari waħda
iżda huma taħlitiet ta’ isomeri, omologi, eċċ. li jiddegradaw wara
perjodi differenti ta’ intervalli karatteristiċi u b’rati kinetiċi differenti
li jirriżultaw f’kurvi “mċajprin”, estenwati, biex is-60 % tal-valur ta’
pass ma jintlaħaqx “fil-perjodu ta’ 10-d”, anki jekk kull speċi mole
kulari għaliha waħidha tilħaq > 60 % fi żmien 10 jiem jekk tkun
ittestjata waħidha. Dan jista’ jkun osservat ukoll f’taħlitiet oħra
kumplessi.

DESKRIZZJONI TAL-METODU
Apparat
15. Apparat normali tal-laboratorju u:

(a) Fliexken tas-serum tal-ħġieġ, issiġillati b’tappijiet tal-lastku tal-butil u
siġilli tal-aluminju li jeħel. Id-daqs rakkomandat huwa 125 ml li jkollu
volum totali ta’ madwar 160 ml (f’dan il-każ il-volum ta’ kull flixkum
għandu jkun magħruf li huwa 160 ± 1 ml). Reċipjent ta’ daqs iżgħar
jista’ jintuża meta r-riżultati jħarsu l-kondizzjonijiet deskritti fil-paragrafu
66 u 67;

(b) Analizzatur tal-karbonju jew strument ieħor (eż. kromatografu tal-gass)
għall-kejl ta’ karbonju inorganiku;
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(c) Siringi ta’ preċiżjoni kbira għal kampjuni gassużi u likwidi;
(d) Xejker orbitali f’ambjent ikkontrollat bit-temperatura;
(e) Provvista ta’ arja mingħajr CO2 – din tista’ titħejja billi l-għarja tgħaddi
minn granijiet tal-ġir tas-soda jew billi tintuża taħlita ta’ gass ta’ 80 %
N2/20 % 02 (fakultattiv) (ara l-paragrafu 28);
(f) Apparat ta’ filtrazzjoni b’membrani ta’ porożità ta’ 0,20 – 0,45 μm
porożità (fakultattiv);
(g) Analizzatur ta’ karbonju organiku (fakultattiv).
Reaġenti
16. Uża reaġenti ta’ grad analitiku għal kollox.
Ilma
17. Għandu jintuża ilma distillat jew dejonizzat li jkun fih ≤1 mg/l bħala
karbonju organiku totali. Dan jirrappreżenta ≤ 5 % tal-kontenut ta’ karbonju
organiku tal-bidu introdott bid-doża rakkomandata tal-kimika għall-ittestjar.
Soluzzjonijiet ta’ stokkijiet għall-midjum ta’ melħ minerali
18. Is-soluzzjonijiet ta’ stokkijiet u l-midjum ta’ melħ minerali huma simili għal
dawk ta’ ISO 14593 (16) u C.4 testijiet ta’ “bijodegradabbiltà faċli” (20). Lużu ta’ konċentrazzjoni għolja ta’ klorur tal-ammonju (2,0 g/l minflok 0,5
g/l) għandu jkun neċessarju biss f’każijiet verament eċċezzjonali, eż. meta lkonċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar hija > 40 mg C/l. Soluzzjonijiet ta’
stokkijiet għandhom ikunu maħżuna fi friġġ u jintremew wara sitt xhur, jew
qabel jekk ikun hemm evidenza ta’ preċipitazzjoni jew tkabbir mikrobiku.
Ħejji dawn is-soluzzjonijiet ta’ stokkijiet li ġejjin:
(a) Fosfat anidru tal-idroġenu tal-potassju (KH2PO4) 8,50 g
Fosfat tal-idroġenu tad-dipotassju (K2HPO4), 21,75 g
Fosfat diidrat tal-idroġenu tad-disodju (Na2HPO4.2H2O) 33,40 g
Klorur tal-ammonju (NH4Cl) 0,50 g
Ħoll fl-ilma u ġib 1 litru. Il-pH ta’ din is-soluzzjoni għandu jkun 7,4 (±
0,2). Jekk dan ma jkunx il-każ, allura ħejji soluzzjoni ġdida.
(b) Klorur tal-kalċju diidrat (CaCl2.2H2O), 4 mg; 36,40 g
Ħoll fl-ilma u ġib 1 litru.
(c) Eptaidrat tas-sulfat tal-magneżju (MgSO4.7H2O) 22,50 g
Ħoll fl-ilma u ġib 1 litru.
(d) Eksaidrat tal-klorur tal-ħadid (III) (FeCl3.6H20) 0,25 g
Ħoll fl-ilma u ġib 1 litru u żid qatra waħda ta’ HCl konċentrat.
Tħejjija ta’ midjum minerali
19. Ħallat 10 ml ta’ soluzzjoni (a) ma’ bejn wieħed u ieħor 800 ml ilma (para
grafu 17), mbagħad żid 1 ml ta’ soluzzjonijiet (b), (c) u (d) u ġib 1 litru blilma (paragrafu 17).
Reaġenti oħra
20. Aċidu ortofosforiku konċentrat (H3PO4) (> 85 % massa għal kull volum).
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Soluzzjoni 7M ta’ idrossidu tas-sodju
21. Ħoll 280 g ta’ idrossidu tas-sodju (NaOH) f’1 litru ta’ ilma (paragrafu 17).
Iddetermina l-konċentrazzjoni ta’ DIC ta’ din is-soluzzjoni u qis dan il-valur
meta tikkalkula r-riżultat tat-test (ara l-paragrafi 55 u 61), l-aktar fid-dawl talkriterju tal-validità fil-paragrafu 66 (b). Ħejji soluzzjoni ġdida jekk il-konċen
trazzjoni ta’ DIC tkun għolja żżejjed.
Kimika għall-ittestjar:
22. Ħejji soluzzjoni ta’ stokkijiet ta’ kimika għall-ittestjar li tinħall biżżejjed flilma (paragrafu 17) jew fil-midjum tal-ittestjar (paragrafu 19) f’konċentraz
zjoni preferibbilment ta’ 100 darba akbar mill-konċentrazzjoni finali li
jkollha tintuża fit-test; jista’ jkun meħtieġ li jkun aġġustat pH tas-soluzzjoni
ta’ stokkijiet. Is-soluzzjoni ta’ stokkijiet għandha tiżdied mal-midjum mine
rali biex tagħti konċentrazzjoni ta’ karbonju organiku finali ta’ bejn 2 u 40
mg C/l, preferibbilment 20 mg C/l. Jekk jintużaw konċentrazzjonijiet iktar
baxxi minn dawn, il-preċiżjoni miskuba tista’ ma tkunx tajba. Kimiċi likwidi
li jinħallu u li ma jinħallux jistgħu jiżdiedu fir-reċipjenti billi jintużaw diret
tament siringi ta’ preċiżjoni kbira. Kimiċi għall-ittestjar li ftit jinħallu u li ma
jinħallux jista’ jkun jeħtiġilhom trattament speċjali (25). L-għażliet huma:
(a) żieda diretta ta’ ammonti miżuna magħrufa;
(b) tixrid ultrasoniku qabel żieda;
(c) tixrid bl-għajnuna ta’ aġenti emulsjonanti li jkunu meħtieġa biex ikun
stabbilit jekk ikollhomx xi effetti inibitorji jew stimulatorji fuq attività
mikrobika qabel iż-żieda;
(d) sorbiment ta’ kimiċi likwidi tat-test, jew soluzzjoni f’solvent volatili
adatt, għal fuq midjum jew sostenn inerti (eż. filtru tal-fibra tal-ħġieġ),
segwiti minn evaporazzjoni tas-solvent, jekk jintuża, u żieda diretta ta’
ammonti magħrufin;
(e) żieda ta’ volum magħruf ta’ soluzzjoni tal-kimika għall-ittestjar f’solvent
faċilment volatili f’reċipjent tat-test vojt, segwita mill-evaporazzjoni tassolvent.
Aġenti jew solventi użati f’(c), (d) u (e) għandhom ikunu ttestjati għal kull
effett stimulatorju jew inibitorju fuq attività mikrobika (ara l-paragrafu
42(b)).
Kimiċi ta’ referenza
23. Ħejji soluzzjoni ta’ stokkijiet tal-kimika ta’ referenza (li tinħall) fl-ilma
(paragrafu 17) f’konċentrazzjoni preferibbilment 100 darba akbar millkonċentrazzjoni final li jkollha tintuża (20 mg C/l) fit-test.
Verifika ta’ inibizzjoni
24. Kimiċi għall-ittestjar sikwit ma juru ebda degradazzjoni sinifikanti taħt ilkondizzjonijiet użati f’valutazzjonijiet ta’ bijodegradazzjoni faċli. Kawża
waħda possibbli hija li l-kimika għall-ittestjar tkun inibitorja għat-tilqima
fil-konċentrazzjoni li fiha tkun applikata fit-test. Verifika ta’ inibizzjoni
tista’ tkun inkluża fit-tifsila tat-test biex titħaffef l-identifikazzjoni (retrospet
tivament) ta’ inibizzjoni bħala kawża possibbli jew fattur kontributorju.
Alternattivament, il-verifika ta’ inibizzjoni tista’ teskludi interferenzi bħal
dawn u turi li ebda jew ftit degradazzjoni tkun attribwibbli biss għall-fatt
li ma tkunx soġġetta għal attakk mikrobiku taħt il-kondizzjonijiet tat-test.
Biex tinkiseb informazzjoni dwar it-tossiċità tal-kimika għall-ittestjar għal
mikroorganiżmi (aerobiċi), ħejji soluzzjoni fil-midjum tal-ittestjar li jkun
fiha l-kimika għall-ittestjar u l-kimika ta’ referenza (paragrafu 19), kull
waħda fl-istess konċentrazzjonijiet kif miżjuda, rispettivament (ara l-pargrafi
22 u 23).
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Tilqima
25. It-tilqima tista’ tkun ġejja minn varjetà ta’ sorsi: ħama attivat; effluwent taddranaġġ (mhux bil-kloru); ilmijiet tal-wiċċ u ħamrija; jew minn taħlita ta’
dawn (20). L-attività bijodegradattiva tas-sors għandha tkun ivverifikata billi
tintuża kimika ta’ referenza. Ikun xi jkun is-sors, mikroorganiżmi li qabel
kienu esposti għall-kimika għall-ittestjar m’għandhomx jintużaw jekk ilproċedura jkollha tintuża bħala test għal bijodegradabbiltà faċli.

Twissija: Ħama attivat, dranaġġ u effluwent tad-dranaġġ li jkun fih orga
niżmi patoġeniċi u għandhom ikunu ttrattati b’kawtela.
26. Ibbażat fuq esperjenza, l-aħjar volum għat-tilqima huwa dak li:
— ikun suffiċjenti biex jirrendi attività bijodegradattiva adegwata;
— jiddegrada l-kimika ta’ referenza bil-perċentwali stipulat (ara l-paragrafu
66);
— jagħti 102 sa 105 unitajiet ta’ formazzjoni ta’ kolonji għal kull millilitru
fit-taħlita finali;
— normalment jagħti konċentrazzjoni ta’ 4 mg/l ta’ solidi sospiżi fit-taħlita
finali meta jintuża ħama attivat; jistgħu jintużaw konċentrazzjonijiet sa 30
mg/l iżda jistgħu jżidu b’mod sinifikanti l-produzzjoni ta’ CO2 tal-in
bjanki (26);
— jikkontribwixxi anqas minn 10 % tal-konċentrazzjoni inizjali ta’ karbonju
organiku introdott mil-kimika għall-ittestjar;
— ikun ġeneralment 1-10 ml ta’ tilqima għal 1 litru tas-soluzzjoni tat-test.
Ħama attivat
27. Ħama attivat jinġabar frisk mit-tank ta’ tirwiħ ta’ impjant ta’ trattament taddranaġġ jew minn unità ta’ skala ta’ laboratorju li tittratta l-aktar dranaġġ
domestiku. Jekk ikun meħtieġ, partiċelli raffi għandhom jitneħħew billi jint
għarblu (eż. billi jintuża għarbiel b’xibka ta’ 1 mm2) u l-ħama għandu
jinżamm aerobiku sakemm jintuża.
28. Alternattivament, wara tneħħija ta’ kull partikola raffa, ħalli l-ħama joqgħod
jew iċċentrifugah (eż. 1 100 x g għal 10 minuti). Warrab il-likwidu super
natant. Il-ħama jista’ jinħasel fis-soluzzjoni minerali. Issospendi l-ħama
konċentrat f’midjum minerali biex jirrendi konċentrazzjoni ta’ 3-5 g solidi
sospiżi/l.
29. Ħama għandu jittieħed minn impjant ta’ trattament konvenzjonali li jaħdem
sewwa. Jekk ħama jkollu jittieħed minn impjant ta’ trattament ta’ rata għolja,
jew jitqies li jkun fih inibituri, huwa għandu jinħasel. Ħallih joqgħod jew
iċċentrifuga l-ħama sospiż mill-ġdid wara li jkun tħallat sewwa, warrab illikwidu supernatant u erġa’ ssospendi l-ħama maħsul f’volum ulterjuri ta’
midjum minerali. Tenni din il-proċedura sakemm il-ħama jitqies li jkun
ħieles minn substrat jew inibitur żejjed.
30. Wara li tkun inkisbet sospensjoni kompleta, jew b’ħama mhux ittrattat, irtira
kampjun eżatt qabel l-użu, għad-determinazzjoni tal-piż fin-niexef tas-solidi
sospiżi.
31. Alternattiva ulterjuri hija li ħama attivat jiġi omoġeinizzat (3-5 g ta’ solidi
sospiżi/l). Ittratta l-ħama fi blender Waring għal 2 minuti b’veloċità medja.
Ħalli l-ħama mħallat joqgħod għal 30 minuta jew aktar jekk ikun meħtieġ u
ferra’ l-likwidu għal użu bħala tilqima bir-rata ta’ madwar 10 mg/l ta’
midjum minerali.
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32. Tnaqqis ukoll ulterjuri tal-evoluzzjoni CO2 in bjank jista’ jinkiseb billi lħama jitrewwaħ matul il-lejl b’arja mingħajr CO2. Uża 4 mg/l ta’ solidi ta’
ħama attivat bħala l-konċentrazzjoni tat-tilqima f’dan it-test (13).

Effluwent ta’ dranaġġ sekondarju
33. Alternattivament, it-tilqima tista’ toriġina mill-effluwent sekondarju ta’
impjant ta’ trattament jew unità ta’ skala ta’ laboratorju li tirċievi l-aktar
dranaġġ domestiku. Żomm il-kampjun f’kondizzjonijiet aerobiċi u uża filjum tal-ġbir, jew ikkondizzjonah minn qabel jekk ikun meħtieġ. L-effluwent
għandu jkun iffiltrat permezz ta’ filtru raff biex titneħħa materja partikolata
ħoxna u jitkejjel il-valur tal-pH.

34. Biex inaqqas il-kontenut ta’ IC tiegħu, il-filtrat jitraxxax b’arja mingħajr CO2
(paragrafu 15-e) għal siegħa filwaqt li l-pH jinżamm f’6,5 billi jintuża aċidu
ortofosforiku (paragrafu 20). Il-valur tal-pH jitreġġa għall-valur oriġinali
tiegħu bl-idrossidu tas-sodju (paragrafu 21) u, wara li jkun qagħad għal
madwar siegħa, volum adatt tas-supernatant jittieħed biex jitlaqqam. Din ilproċedura ta’ tixrix tnaqqas il-kontenut ta’ IC tat-tilqima. Pereżempju, meta
l-volum massimu rrakkomandat ta’ effluwent imraxxax iffiltrat (100 ml) għal
kull litru kien użat bħala tilqima, l-ammont ta’ IC li kien hemm fir-reċipjenti
ta’ kontroll in bjank kien fil-firxa ta’ 0,4 sa 1,3 mg/l (14), li tirrappreżenta 26,5 % tal-kimika għall-ittestjar C f’20 mg C/l u 4-13 % f’10 mg C/l.

Ilmijiet tal-wiċċ
35. Jittieħed kampjun ta’ ilma tal-wiċċ adatt. Għandu jinżamm f’kondizzjonijiet
aerobiċi u jintuża fil-jum tal-ġbir. Il-kampjun għandu jkun ikkonċentrat, jekk
ikun meħtieġ, b’filtrazzjoni jew ċentrifugazzjoni. Il-volum ta’ tilqima li
jkollha tintuża f’kull reċipjent tat-test għandha tħares il-kriterji mogħtijin
fil-paragrafu 26.

Ħamrija
36. Jittieħed kampjun ta’ ħamrija adatta, miġbura f’fond ta’ sa 20 cm taħt ilħamrija tal-wiċċ. Ġebel, fdalijiet ta’ pjanti u invertebrati għandhom jitneħħew
mill-kampjun ta’ ħamrija qabel ma jintgħarbel b’xibka ta’ 2 mm (jekk ilkampjun ikun imxarrab wisq biex jintgħarbel minnufih, f’dak il-każ għandu
jitnixxef parzjalment bl-arja biex jitħaffef it-tgħarbil). Għandu jinżamm
f’kondizzjonijiet aerobiċi u jintuża fil-jum tal-ġbir (Jekk il-kampjun jinġarr
f’borża sewda tal-polietilen maqfula ħafif, ikun jista’ jinħżen f’2 sa 4 oC filborża sa xahar).

Kondizzjonament minn qabel ta’ tilqima
37. Tilqima tista’ tkun ikkondizzjonata minn qabel għall-kondizzjonijiet speri
mentali, iżda ma tkunx adattata minn qabel għall-kimika għall-ittestjar.
Kondizzjonament minn qabel jista’ jnaqqas l-evoluzzjoni ta’ CO2 in bjank.
Kondizzjonament minn qabel jikkonsisti f’tirwiħ ta’ ħama attivat wara
dilwizzjoni f’midjum tal-ittestjar għal 30 mg/l b’arja niedja mingħajr CO2
għal sa 5-7 ijiem fit-temperatura tat-test.

PROĊEDURA TAT-TEST
Għadd ta’ fliexken
38. L-għadd ta’ fliexken (paragrafu 15-a) meħtieġa għal test ikun jiddependi
mill-frekwenza ta’ analiżi u minn kemm idum it-test.

39. Huwa rrakkomandat li fliexken tripliċi jkunu analizzati wara għadd suffiċ
jenti ta’ intervalli ta’ żmien b’mod li l-perjodu ta’ 10-d ikun jista’ jiġi
identifikat. Ukoll mill-anqas ħames fliexken tat-test (paragrafu 15-a) missettijiet (a), (b) u (c) (ara l-paragrafu 42) ikunu analizzati fit-tmiem tat-test,
biex ikunu jistgħu jiġu kkalkulati 95 % ta’ intervalli ta’ kunfidenza għallvalur medju ta’ perċentwali ta’ bijodegradazzjoni.
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Midjum imlaqqam
40. It-tilqima tintuża f’konċentrazzjoni ta’ 4 mg/l ta’ solidi nixfin ta’ ħama
attivat. Ħejji minnufih qabel l-użu midja mlaqqma b’mod suffiċjenti billi
żżid, pereżempju, 2 ml ħama attivat ittrattat sewwa (paragrafi 27 to 32)
f’2 000 mg/l għal 1 litru ta’ midjum ta’ melħ minerali (paragrafu 19).
Meta jkollu jintuża effluwent ta’ dranaġġ sekondarju żid sa 100 ml effluwent
(paragrafu 33) għal midjum ta’ 900 ml ta’ melħ minerali (paragrafu 19) u
ddilwixxi 1 litru bil-midjum.
Tħejjija ta’ fliexken
41. Alikwoti ta’ midjum imlaqqam jitqiegħdu fi fliexken replikati biex jagħtu
proporzjon ta’ Spazju Fuq ma’ likwidu ta’ 1:2 (eż. żid 107 ml fi fliexken li
jesgħu 160 ml). Jistgħu jintużaw proporzjonijiet oħra, iżda ara t-twissija
mogħtija fil-paragrafu 11. Meta tuża tilqima ta’ wieħed miż-żewġ tipi,
għandha tingħata attenzjoni biex ikun żgurat li l-midjum imlaqqam jitħallat
b’mod adegwat biex ikun żgurat li jitqassam b’mod uniformi fil-fliexken tattest.
42. Settijiet ta’ fliexken (paragrafu 15a) jitħejjew biex jesgħu dan li ġej:
(a) Reċipjent tat-test (indikat FT) li jkun fih il-kimika għall-ittestjar;
(b) Kontrolli in bjank (indikati FB) li jkun fihom biss il-midjum tal-ittestjar
flimkien ma’ tilqima; għandhom jiżdiedu wkoll kull kimika, solventi,
aġenti jew filtri tal-fibra tal-ħġieġ użati biex tiddaħħal il-kimika għallittestjar fir-reċipjenti tat-test;
(c) Reċipjenti (indikati FC) biex tkun ivverifikata l-proċedura li jkun fiha lkimika ta’ referenza;
(d) Jekk ikun meħtieġ, reċipjenti (indikati FI) biex ikun iċċekkjat jekk
possibbilment ikunx hemm effett inibitorju tal-kimika għall-ittestjar li
jkun fiha kemm il-kimika għall-ittestjar kif ukoll il-kimika ta’ referenza
fl-istess konċentrazzjonijiet (paragrafu 24) bħal fil-fliexken FT u FC,
rispettivament;
(e) Reċipjenti (indikati FS) biex ikun iċċekkjat jekk possibbilment ikunx
hemm degradazzjoni abijotika bħal (a) 50 mg/l oħra ta’ HgCl2 jew
sterilizzati b’xi mezzi oħra (eż. b’għeluq awtomatiku).
43. Kimiċi għall-ittestjar li jinħallu fl-ilma u kimiċi ta’ referenza jiżdiedu bħala
soluzzjonijiet ta’ stokkijiet milwiema (paragrafi 22, 23 u 24) biex jagħtu
konċentrazzjoni ta’ 10 sa 20 mg C/l.
44. Kimiċi li ma jinħallux u kimiċi ta’ referenza li jinħallu jiżdiedu fi fliexken
b’varjetà ta’ modi (ara l-paragrafu 22a-e) skont in-natura tal-kimika għallittestjar, qabel jew wara żieda tal-midjum imlaqqam, skont il-metodu ta’
trattament tal-kimika għall-ittestjar. Jekk tkun użata waħda mill-proċeduri
mogħtijin fil-paragrafu 22a-e, f’dak il-każ il-fliexken in bjank FB (paragrafu
42b) għandhom ikunu ttrattati b’mod simili iżda tkun eskluża l-kimika għallittestjar jew il-kimika ta’ referenza.
45. Kimiċi volatili ta’ ttestjar għandhom ikunu injettati għal ġo fliexken issiġillati
(paragrafu 47) billi tintuża siringa żgħira. Id-doża tkun ikkalkulata millvolum injettat u mid-densità tal-kimika għall-ittestjar.
46. Ilma għandu jiżdied f’reċipjenti, fejn ikun meħtieġ, biex jagħti l-istess volum
likwidu f’kull reċipjent. Għandu jkun żgurat li l-proporzjon ta’ Spazju Fuq
ma’ likwidu (is-soltu 1:2) u l-konċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar ikunu
tali li jkun hemm ossiġnu biżżejjed fl-Ispazju Fuq biex titħalla ssir bijode
gradazzjoni kompleta.
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47. Il-fliexken kollha mbagħad jiġu ssiġillati, pereżempju b’septa tal-lastku talbutil u b’għotjien tal-aluminju. kimiċi volatili tat-testijiet għandhom jiżdiedu
f’dan l-istadju (paragrafu 45). Jekk it-tnaqqis fil-konċentrazzjoni ta’ DOC
tas-soluzzjoni tat-test ikollu jkun immonitorjat u jkollha ssir analiżi mingħajr
ħin għal konċentrazzjoni tal-bidu ta’ IC (kontrolli sterili, paragrafu 42e) jew
għal determinanti oħra, erfa’ kampjun adatt mir-reċipjent tat-test. Ir-reċipjent
tat-test u l-kontenut tiegħu mbagħad jitwarrbu.

48. Il-fliexken issiġillati jitqiegħdu fuq xejker rotatorju (paragrafu 15d), b’rata ta’
xxejkjar suffiċjenti biex iżżomm il-kontenut tal-fliexken imħallat sewwa u
f’sospensjoni (eż. 150 għal 200 rpm), u inkubat fid-dlam f’20 °C, li għandu
jinżamm f’± 1 °C.

Teħid ta’ kampjuni
49. Ix-xejra ta’ teħid ta’ kampjuni tkun tiddependi mill-perjodu ta’ intervalli u
mir-rata kinetika ta’ bijodegradazzjoni tal-kimika għall-ittestjar. Il-fliexken
jintużaw għall-analiżi u jinqerdu fil-jum tat-teħid tal-kampjuni, li għandu
jsir mill-anqas darba fil-ġimgħa jew aktar sikwit (eż. darbtejn fil-ġimgħa)
jekk tkun meħtieġa kurva kompleta ta’ degradazzjoni. L-għadd meħtieġ
għall-fliexken tar-replikati jittieħed mix-xejker, u jirrappreżenta FT, FB u
FC u, jekk jintużaw FI u FS (ara l-paragrafu 42). It-test normalment idum
28 jum. Jekk il-kurva ta’ bijodegradazzjoni tindika li tkun intlaħaq livell
kostanti qabel 28 jum, it-test jista’ jingħalaq qabel 28 jum. Ħu kampjuni
minn ħames fliexken riżervati għat-28 jum tat-test għal analiżi u uża r-riżul
tati biex tikkalkula l-limiti ta’ kunfidenza jew il-koeffiċjent ta’ varjazzjoni ta’
perċentwali ta’ bijodegradazzjoni. Fliexken li jirrappreżentaw il-verifiki għal
inibizzjoni u għal degradazzjoni abijotika jistgħu ma jitteħdulhomx kampjuni
sikwit daqs il-fliexken l-oħra; 1 jum u 28 jiem ikunu suffiċjenti.

Analiżi ta’ karbonju inorganiku (IC)
50. Il-produzzjoni ta’ CO2 fil-fliexken tkun iddeterminata billi titkejjel iż-żieda
fil-konċentrazzjoni ta’ karbonju inorganiku (IC) matul inkubazzjoni. Hemm
żewġ metodi rakkomandati disponibbli għall-kejl tal-ammont ta’ IC prodott
fit-test, u dawn huma deskritti minnufih hawn taħt. Minħabba li l-metodi
jistgħu jagħtu riżultati ftit differenti, wieħed biss għandu jintuża meta jsir
test.

51. Metodu (a) huwa rrakkomandat jekk il-midjum aktarx li jkun fih fdalijiet ta’,
pereżempju, karta ta’ filtru tal-ħġieġ u/jew kimika għall-ittestjar li ma
tinħallx. Din l-analiżi tista’ ssir billi jintuża kromatografu tal-gass jekk ma
jkunx hemm analizzatur tal-karbonju. Huwa importanti li l-fliexken ikunu fi
jew qrib it-temperatura tat-test meta l-gass tal-Ispazju Fuq ikun analizzat.
Metodu (b) jista’ jkun eħfef għal laboratorji li jużaw analizzaturi tal-karbonju
biex ikejlu IC. Huwa importanti li s-soluzzjoni tal-idrossidu tas-sodju (para
grafu 21) użata biex CO2 jinbidel f’karbonat tkun jew tħejjiet m’ilux jew li lkontenut ta’ IC ikun magħruf, biex din tkun tista’ titqies meta jkunu kkal
kulati r-riżultati tat-testijiet (ara l-paragrafu 66-b.)

Metodu (a): aċidifikazzjoni għal pH < 3
52. Qabel kull lott ta’ analiżi, l-analizzatur ta’ IC jiġi kkalibrat billi jintuża
standard ta’ IC adattat (eż. 1 % w/w CO2 f’N2). Aċidu ortofosforiku konċen
trat (paragrafu 20) jiġi injettat tul is-septum ta’ kull flixkun li jkun itteħidlu
kampjun biex ibaxxi l-pH tal-midjum għal < 3 (eż. żid 1 ml għal midjum talittestjar ta’ 107 ml). Il-fliexken jitreġġgħu fuq ix-xejker. Wara li jkunu
xxejkjati għal siegħa f’temperatura tat-test il-fliexken jitneħħew mix-xejker,
alikwoti (eż. 1 ml) tal-gass ikunu rtirati mill-Ispazju Fuq ta’ kull flixkun u
injettati fl-analizzatur ta’ IC. Il-konċentrazzjonijiet imkejla ta’ IC ikunu
rreġistrati bħala mg C/l.
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53. Il-prinċipju ta’ dan il-metodu huwa li wara aċidifikazzjoni għal pH < 3 u
ekwilibrazzjoni f’20 C, il-kostant tal-ekwilibriju għad-distribuzzjoni ta’ CO2
bejn il-fażijiet likwidi u gassużi fil-fliexken tat-test ikun 1,0 meta mkejjel
bħala konċentrazzjoni (13). Dan għandu jintwera għas-sistema tat-test millanqas darba kif ġej:

Lesti fliexken li jkun fihom 5 u 10 mg/l bħala IC billi tuża soluzzjoni ta’
karbonat tas-sodju anidru (Na2 CO3) f’ilma mingħajr CO2 mħejji bl-aċidifi
kazzjoni tal-ilma għal pH 6,5 b’aċidu ortofosforiku konċentrat (paragrafu
20), b’tixrix matul l-lejl b’arja mingħajr CO2 u billi tgħolli l-pH għal newtra
lità b’alkali. Żgura li l-proporzjon tal-volum tal-Ispazju Fuq mal-volum ta’
likwidu jkun l-istess bħal fit-testijiet (eż. 1:2). Agħmel aċiduż u ekwilibra kif
deskritt fil-paragrafu 52, u kejjel il-konċentrazzjonijiet ta’ IC kemm talIspazju Fuq kif ukoll tal-fażijiet likwidi. Ivverifika li ż-żewġ konċentrazzjo
nijiet ikunu l-istess fil-limitu ta’ żbalji sperimentali. Jekk ma jkunux, loperatur għandu jeżamina mill-ġdid il-proċeduri. Din il-verifika tad-distribuz
zjoni ta’ IC bejn fażijiet likwidi u gassużi tista’ ma ssirx kull darba li jsir ittest; preżumibbilment tista’ ssir waqt li tkun qed issir il-kalibrazzjoni.

54. Jekk it-tneħħija ta’ DOC ikollha titkejjel (kimiċi għall-ittestjar biss li jinħallu
fl-ilma), għandhom jittieħdu kampjuni tal-fażi likwida minn fliexken separati
(mhux magħmulin aċidużi), iffiltrati b’membrana u injettati għal ġol-analiz
zatur ta’ DOC. Dawn il-fliexken jistgħu jintużaw għal analiżi oħra daqs
kemm ikun meħtieġ, biex titkejjel bijodegradazzjoni primarja.

Metodu (b): konverżjoni ta’ CO2 għall-karbonat
55. Qabel kull lott ta’ analizi, l-analizzatur ta’ IC ikun ikkalibrat billi jintuża
standard adattat - pereżempju, soluzzjoni ta’ sodju bikarbonat (NaHCO3)
f’ilma mingħajr CO2 (ara l-paragrafu 53) fil-firxa 0 sa 20 mg/l bħala IC.
Soluzzjoni ta’ idrossidu tas-sodju (7M, paragrafu 21) (eż. 1 ml għal midjum
ta’ 107 ml) tiġi injettata tul is-septum ta’ kull flixkun li jkun itteħidlu
kampjun u l-fliexken jiġu xxejkjati għal siegħa fit-temperatura tat-test. Uża
l-istess soluzzjoni ta’ NaOH għall-fliexken kollha li jintużaw u jinqerdu
f’jum partikolari, iżda mhux neċessarjament f’kull okkażjoni li jittieħed
kampjun tul it-test kollu. Jekk ikunu meħtieġa valuri IC assoluti in bjank
fl-okkażjonijiet kollha ta’ teħid ta’ kampjuni, ikunu meħtieġa determinazzjo
nijiet ta’ IC tas-soluzzjoni ta’ NaOH kull darba li tintuża. Il-fliexken
jitneħħew mix-xejker u jitħallew joqogħdu. Volumi adatti (eż. 50 għal
1 000 μl) tal-fażi likwida f’kull reċipjent jittieħdu b’siringa. Il-kampjuni
jiġu injettati għal ġol-analizzatur IC u l-konċentrazzjonijiet ta’ IC jiġu rreġis
trati. Għandu jkun żgurat li l-analizzatur użat ikun mgħammar sewwa biex
ikun jista’ jittratta kampjuni alkalini prodotti b’dan il-metodu.

56. Il-prinċipju ta’ dan il-metodu huwa li wara ż-żieda ta’ alkali u xxejkjar, ilkonċentrazzjoni ta’ IC fl-Ispazju Fuq tkun negliġibbli. Dan għandu jkun
ivverifikat għas-sistema ta’ ttestjar mill-anqas darba billi jintużaw standards
IC, biż-żieda ta’ alkali u ekwilibrazzjoni, u bil-kejl tal-konċentrazzjoni ta’ IC
kemm fl-Ispazju Fuq kif ukoll fil-fażijiet likwidi (ara l-paragrafu 53). Ilkonċentrazzjoni fl-ispazju fuq għandha tersaq għal żero. Din il-verifika talassorbiment kważi sħiħ ta’ CO2 ma jkunx meħtieġ li ssir kull darba li jsir ittest.

57. Jekk it-tneħħija ta’ DOC ikollha titkejjel (kimiċi għall-ittestjar biss li jinħallu
fl-ilma), għandhom jittieħdu kampjuni tal-fażi likwida minn fliexken separati
(li ma jkunx fihom alkali miżjuda), iffiltrati b’membrana u injettati għal ġolanalizzatur ta’ DOC. Dawn il-fliexken jistgħu jintużaw għal analiżi oħra daqs
kemm ikun meħtieġ, biex titkejjel bijodegradazzjoni primarja.
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DEJTA U RAPPURTAR
Kalkolu tar-riżultati
58. Jekk wieħed jassumi mineralizzazzjoni ta’ 100 % tal-kimika għall-ittestjar
għal CO2, ThIC iżjed minn dak prodott fil-kontrolli in bjank ikun daqs
TOC miżjud għal kull flixkun tat-test fil-bidu tat-test, jiġifieri:

ThIC ¼ TOC:
Il-massa totali (mg) ta’ karbonju inorganiku (TIC) f’kull flixkun tkun:
TIC ¼ ðmg C fil Ä likwidu þ mg C fl Ä ispazjufuqÞ
¼ ðVL Ü CL Þ þ ðVH Ü CH Þ

Ekwazzjoni [1]

fejn:
VL = volum ta’ likwidu fil-flixkun (litru);
CL = konċentrazzjoni ta’ IC fil-likwidu (mg/l bħala karbonju);
VH = volum tal-ispazju fuq (litru);
CH = konċentrazzjoni ta’ IC fl-ispazju fuq (mg/l bħala karbonju).
Il-kalkulazzjonijiet ta’ TIC għaż-żewġ metodi analitiċi użati għall-kejl ta’ IC
f’dan it-test huma deskritt fil-paragrafi 60 u 61. Perċentwali ta’ bijodegradaz
zjoni (% D) f’kull każ tidher bħala:

%D ¼

ðTICt Ä TICb Þ
Ü 100
TOC

Ekwazzjoni [2]

fejn:
TICt = mg ta’ TIC fi flixkun tat-test f’ħin t;
TICb = mg medja ta’ TIC fi fliexken in bjank f’ħin t;
TOC = mg ta’ TOC miżjuda fil-bidu fir-reċipjent tat-test.
Il-perċentwali ta’ bijodegradazzjoni ta’ % ta’ D ikun ikkalkulat għat-test
(FT), referenza (FC) u, jekk ikun inkluż kontroll ta’ monitoraġġ ta’ inibizzjoni
(FI), għall-fliexken mill-ammonti rispettivi ta’ TIC prodotti saż-żmien ta’ kull
teħid ta’ kampjuni.
59. Jekk kien hemm żieda sinifikanti fil-kontenut ta’ TIC tal-kontrolli sterili (FS)
tul il-perjodu ta’ test, f’dak il-każ wieħed jista’ jikkonkludi li tkun seħħet
degradazzjoni abijotika tal-kimika għall-ittestjar u din għandha titqies filkalkulazzjoni ta’ D fl-Ekwazzjoni [2].
Aċidifikazzjoni għal pH < 3
60. Minħabba li l-aċidifikazzjoni għal pH < 3 u l-ekwilibrazzjoni biex il-konċen
trazzjoni ta’ TIC fil-likwidu u fil-fażijiet gassużi tkun indaqs, il-konċentraz
zjoni biss ta’ IC fil-fażi ta’ gass tkun jeħtiġilha titkejjel. Għalhekk, millekwazzjoni [1] TIC ¼ ðVL þ VH Þ Ü CH ¼ VB Ü CH , fejn VB volum ta’
flixkun tas-serum.
Bdil ta’ CO2 għal karbonat
61. F’dan il-metodu jsiru kalkulazzjonijiet bħal fl-Ekwazzjoni [1], iżda ma jitqisx
l-ammont negliġibbli ta’ IC fil-fażi gassuża, jiġifieri VH Ü CH ¼ 0, u
TIC ¼ VL Ü CL .
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Espressjoni ta’ riżultati
62. Kurva ta’ bijodegredazzjoni tinkiseb bl-ipplottjar tal-persentaġġ ta’ bijode
gredazzjoni, D, kontra l-ħin tal-inkubazzjoni u jekk possibbli, il-fażi ta’
intervalli, il-fażi ta’ bijodegredazzjoni, il-perjodu ta’ 10-d u l-fażi ta’ livell
kostanti, il-fażi li fiha d-degredazzjoni massima tkun intlaħqet u l-kurva talbijoddegredazzjoni llivellat, kif hemm indikat. Jekk jinkisbu riżultati kompa
rabbli għar-reċipjenti tat-test parallelli FT (< 20 % differenza), tiġi pplottjata
kurva medja (ara l-Appendiċi 2, Fig. 1); jekk le, il-kurvi jiġu pplottjati għal
kull reċipjent. Ikun iddeterminat il-valur medju tal-perċentwali ta’ bijodegra
dazzjoni fil-fażi ta’ livell kostanti jew ikun ivvalutat l-ogħla valur (eż. meta lkurva tonqos fil-fażi ta’ livell kostanti), iżda huwa importanti li jkun ivva
lutat li f’dan l-aħħar każ il-valur ma jkunx erratiku. Indika dan il-livell
massimu ta’ bijodegradazzjoni bħala “grad ta’ bijodegradazzjoni tal-kimika
għall-ittestjar” fir-rapport tat-test. Jekk l-għadd ta’ reċipjenti tat-test ma kienx
biżżejjed biex jindika fażi ta’ livell kostanti, id-dejta mkejla tal-aħħar jum tattest tintuża biex ikun ikkalkulat valur medju. Dan l-aħħar valur, il-medja ta’
ħames replikati, iservi biex jindika l-preċiżjoni li biha l-perċentwali ta’ bijo
degradazzjoni kien iddeterminat. Irrapporta wkoll il-valur miksub fit-tmiem
tal-perjodu ta’ 10-d.

63. Fl-istess mod, tiġi pplottjata kurva għall-kimika ta’ referenza FC u, jekk
inkluża għall-kontroll ta’ eliminazzjoni abijotika FS u l-kontroll ta’ inibiz
zjoni FI.

64. L-ammonti ta’ TIC preżenti fil-kontrolli in bjank (FB) jiġu repistrati kif
inhuma rreġistrati dawk fil-fliexken FS (kontroll abijotiku), jekk dawn irreċipjenti kienu inklużi fit-test.

65. Ikkalkula D għar-reċipjenti FI abbażi tar-rendiment IC teoretiku antiċipat
mill-komponent ta’ referenza tat-taħlita biss. Jekk, fit-28 jum, jirriżulta
[(DFC (1) – DFI (2))/DFC] x 100 > 25 %, wieħed ikun jista’ jassumi li l-kimika
għall-ittestjar tkun waqqfet l-attività tat-tilqima, u dan jista’ jkun il-kawża ta’
valuri baxxi ta’ DFT miksubin taħt il-kondizzjonijiet tat-test. F’dan il-każ ittest jista’ jittenna billi tintuża konċentrazzjoni tat-test aktar baxxa u prefe
ribbilment jitnaqqsu DIC fit-tilqima u TIC ffurmat fil-kontrolli in bjank,
minħabba li konċentrazzjoni aktar baxxa xort’oħra tnaqqas mill-preċiżjoni
tal-metodu. Alternattivament, tista’ tintuża tilqima oħra. Jekk fi flixkun FS
(abijotiku) tkun osservata żieda sinifikanti (> 10 %) fl-ammont ta’ TIC,
jistgħu jkunu seħħew proċessi ta’ degradazzjoni abijotika.

Validità ta’ riżultati

▼M7
66. Test jitqies validu jekk:

a) il-perċentwali medju ta' degradazzjoni fir-reċipjenti FC li jkun fihom issustanza kimika ta' referenza jkun > 60 % sal-14-il jum ta' inkubazzjoni; u

b) l-ammont medju ta' TIC li jkun hemm fil-kontrolli inbjank FB fi tmiem ittest ikun < 3mg C/l.

Jekk dawn il-limiti ma jkunux issodisfati, it-test għandu jiġi ripetut b'inokulu
minn sors ieħor u/jew għandhom jerġgħu jiġu eżaminati l-proċeduri użati.
Pereżempju, jekk il-produzzjoni għolja ta' inbjank IC tkun problema,
għandha tkun segwita l-proċedura mogħtija fil-paragrafi 27 sa 32.
(1) Il-perċentwali ta’ degradazzjoni f’Reċipjenti FC li jkun fihom is-sustanza ta’ referenza
(2) Il-perċentwali ta’ degradazzjoni f’Reċipjenti FI
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67. Jekk il-kimika għall-ittestjar ma tilħaqx 60 % ThIC u ma jkunx intwera li
kienet inibitorja (paragrafu 65), it-test jista’ jittenna b’konċentrazzjoni ogħla
ta’ tilqim (sa 30 mg/l ta’ ħama attivat u 100 ml ta’ effluwent/l) jew b’tilqi
miet minn sorsi oħra, l-aktar jekk id-degradazzjoni kienet fil-firxa ta’ 20 sa
60 %.
Interpretazzjoni tar-riżultati
68. Bijodegradazzjoni > 60 % ThIC fil-perjodu ta’ 10-d f’dan it-test turi li lkimika għall-ittestjar tkun bijodegradabbli faċilment f’kondizzjonijiet aero
biċi.
69. Jekk il-valur ta’ pass ta’ 60 % ThIC ma jintlaħaqx, iddetermina l-valur pH
f’midja fi fliexken li jkunux saru aċidużi jew alkalini; valur ta’ anqas minn
6.5 jista’ jindika li tkun seħħet nitrifikazzjoni. F’każ bħal dan tenni t-test
b’soluzzjoni bafer ta’ konċentrazzjoni ogħla.
Rapport tat-Test
70. Ikkompila tabella ta’ % ta’ D għal kull test (FT), referenza (FC) u, jekk ikun
inkluż, flixkun ta’ inibizzjoni ta’ kontroll (FI) għal kull jum li fih ikunu
ttieħdu kampjun. Jekk jinkisbu riżultati komparabbli għal fliexken replikati,
immarka kurva ta’ medja ta’ % ta’ D mal-ħin. Irreġistra l-ammont ta’ TIC flin bjanki (FB) u fil-kontrolli sterili (FS) DOC u/jew f’determinanti oħra, u filperċentwali ta’ tneħħija tagħhom.
71. Iddetermina l-valur medju ta’ % ta’ D fil-fażi ta’ livell kostanti, jew uża logħla valur jekk il-kurva ta’ bijodegradazzjoni tonqos fil-fażi ta’ livell
kostanti, u rrapporta dan bħala “grad ta’ bijodegradazzjoni tal-kimika
għall-ittestjar”. Huwa importanti jkun żgurat li f’dan l-aħħar każ l-ogħla
valur ma jkunx erratiku.
72. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Kimika għall-ittestjar:
— isem komuni, isem tal-kimika, numru tal-CAS, formula strutturali u
proprjetajiet fiżikokimiċi rilevanti;
— purezza (impuritajiet) ta’ kimika għall-ittestjar.
Kondizzjonijiet tat-test:
— referenza għal dan il-Metodu ta’ Ttestjar;
— deskrizzjoni tas-sistema ta’ ttestjar użata (eż. volum tar-reċipjent,
proporzjon ta’ Spazju Fuq ma’ likwidu, metodu ta’ taħwid, eċċ);
— applikazzjoni ta’ kimika għall-ittestjar u kimika ta’ referenza għal sistema
ta’ ttestjar: konċentrazzjoni tat-test użata u ammont ta’ karbonju ddożat
f’kull flixkun tat-test, kull użu ta’ solventi;
— dettalji tat-tilqima użat, kull trattament minn qabel u kondizzjonament
minn qabel;
— temperatura ta’ inkubazzjoni;
— validazzjoni tal-prinċipju ta’ analiżi ta’ IC;
— karatteristiċi ewlenin tal-analizzatur ta’ IC użat (u kull metodu analitiku
ieħor użat);
— għadd ta’ replikati.
Riżultati:
— dejta mhux maħduma u valuri kkalkulati ta’ bijodegradabbiltà f’forma
tabulari;
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— il-grafika ta’ perċentwali ta’ degradazzjoni mal-ħin għat-test u kimiċi ta’
referenza, il-fażi ta’ intervalli, fażi ta’ degradazzjoni, perjodu ta’ 10-d u
anglu;
— perċentwali ta’ tneħħija f’livell kostanti, fi tmiem ta’ test, u wara perjodu
ta’ 10-d;
— raġunijiet għal kull twarrib tar-riżultati tat-testijiet;
— kull fatt ieħor li jkun rilevanti għall-proċedura segwita;
— diskussjoni dwar ir-riżultati.
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Appendiċi 1
ABBREVJAZZJONIJIET U DEFINIZZJONIJIET
IC: Karbonju inorganiku
ThCO2: Id-dijossidu tal-karbonju teoretiku (mg) huwa l-kwantità ta’ dijossidu
tal-karbonju kkakluat li għandu jiġi prodott mill-kontentu tal-karbonju magħruf
jew imkejjel tal-kimika għall-ittestjar meta jiġi minerallizzat kompletament;
espress ukoll bħala mg ta’ dijossidu tal-karbonju għal kull mg ta’ kimika
għall-ittestjar.
DOC: Karbonju organiku maħlul huwa l-karbonju organiku li jkun hemm
f’soluzzjoni jew dak li jgħaddi minn filtru ta’ 0,45 mikromiter jew jibqa’ fissupernatant wara ċentrifugazzjoni f’madwar 4 000 g (dwar 40 000 m sec-2) għal
15-il minuta.
DIC: Karbonju inorganiku maħlul.
ThIC: Karbonju inorganiku teoretiku
TIC: Karbonju organiku totali
Bijodegradabbli faċilment: Klassifikazzjoni arbitrarja tal-kimiċi li għaddew ċerti
testijiet speċifiċi tal-iskrining għall-bijodegredabbiltà ultima; dawn it-testijiet tant
huma stretti li huwa assunt li tali kimiċi se jibbijodegredaw malajr u kompleta
ment f’ambjenti akkwatiċi taħt kondizzjonijeit aerobiċi.
Perjodu ta’ 10-d: L-10 ijiem li jsegwu immedjatament il-kisba t’a 10 % bijo
degredazzjoni.
Bijodegradabbiltà inerenti: Klassifikazzjoni tal-kimiċi li għalihom hemm
evidenza inekwivoka ta’ bijodegredazzjoni (primarja jew ultima) fi kwalunkwe
test ta’ bijodegradabbiltà.
Bijodegradazzjoni aerobika ultima: Il-livell ta’ degradazzjoni miksuba meta ilkimika għall-ittestjar tiġi totalment utilizzata minn mikroorganiżmi li jirriżultaw
fil-produzzjoni tad-dijossidu tal-karbonju, l-ilma, imluħa minerali u kostitwenti
ċellulari mikrobjali ġodda (bijomassa).
Mineralizzazzjoni: Mineralizzazzjoni hija d-degradazzjoni kompleta ta’ kimika
organika għal CO2 u H2O f’kondizzjonijiet aerobiċi, u għal CH4, CO2 u H2O
f’kondizzjonijiet anaerobiċi.
Fażi ta’ intervalli: Iż-żmien mill-bidu ta’ test sa akklimatazzjoni u/jew adatta
ment tal-mikroorganiżmi qed jiddegradaw ikun intlaħaq u l-grad ta’ bijodegra
dazzjoni ta’ kimika għall-ittestjar jew ta’ materja organika jkun żdied sa livell li
wieħed ikun jista’ jinduna bih (p. eż. 10 % tal-bijodegradazzjoni teoretika
massima, jew aktar baxxa, skont kemm tkun akkurata t-teknika tal-kejl).
Fażi ta’ degradazzjoni: Iż-żmien mit-tmiem tal-perjodu ta’ intervalli saż-żmien
meta jkun intlaħaq 90 % tal-livell massimu ta’ degradazzjoni.
Fażi ta’ livell kostanti: Fażi ta’ livell kostanti hija l-fażi li fiha d-degradazzjoni
tilħaq l-aqwa tagħha u l-kurva tal-bijodegradazzjoni tkun sabet il-livell tagħha.
Kimika għall-ittestjar: Kull sustanza jew taħlita ttestjata billi jintuża dan ilMetodu ta’ Ttestjar.
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Appendiċi 2
Eżempju ta’ kurva ta’ bijodegradazzjoni
Figura 1
Bijodegradazzjoni ta’ ottanol-1 fit-test ta’ Spazju Fuq ta’ CO2 Glossarju

Biodegradation:
Bijodegradazzjoni:
Fażi ta’ degradazzjoni:
Livell massimu ta’ bijodegradazzjoni:
Fażi ta’ livell kostanti:
Perjodu ta’ 10-d(jiem):
Żmien tat-test (jiem):
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C.30. AKKUMULAZZJONI

BIJOLOĠIKA
TERRESTRI

TA’

OLIGOCHAETES

DAĦLA
1. Dan il-Metodu ta’ Ttestjar huwa ekwivalenti għall-Linja Gwida tat-Test (TG)
317 (2010) tal-OECD. Fost il-Metodi ta’ Ttestjar relatati ma’ dak li jseħħ flambjent, il-Konċentrazzjoni Bijoloġika: Test ta’ Fluss Kontinwu tal-Ħut (ilKapitolu C.13 ta’ dan l-Anness (49)) u l-Akkumulazzjoni bijoloġika ta’
Oligochaetes tal-Qiegħ li jgħixu f’sediment (53) kienu ppubblikati fl-1996
u fl-2008 rispettivament. L-estrapolazzjoni ta’ dejta dwar akkumulazzjoni
bijoloġika akwatika għal organiżmi terrestri bħal ħniex hija diffiċli, jekk
possibbli wara kollox. Kalkulazzjonijiet mudelli bbażati fuq il-lipofiliċità
ta’ kimika għall-ittestjar, eż. (14) (37), bħalissa jintużaw għall-valutazzjoni
ta’ akkumulazzjoni bijoloġika ta’ kimiċi fil-ħamrija, bħal eż. fid-Dokument
ta’ Gwida Teknika tal-UE (19). Il-ħtieġa ta’ metodu ta’ ttestjar speċifiku għal
kompartiment diġà kienet indirizzata, eż. (55). Metodu bħal dan huwa l-aktar
importanti għall-evalwazzjoni ta’ vvelenar sekondarju f’katini terrestri tal-ikel
(4). Diversi metodi ta’ testijiet nazzjonali jindirizzaw il-kwistjoni ta’ akku
mulazzjoni bijoloġika f’organiżmi minbarra l-ħut, eż. (2) u (72). Metodu
dwar il-kejl ta’ akkumulazzjoni bijoloġika minn ħamrija kontaminata fi
ħniex (Eisenia fetida, Savigny) u f’dud abjad kien żviluppat mill-American
Society for Testing and Materials (3). Metodu aċċettat internazzjonalment
għad-determinazzjoni ta’ akkumulazzjoni bijoloġika f’ħamrija mħallta
għandu jtejjeb il-valutazzjoni tar-riskju ta’ kimiċi f’ekosistemi terrestri eż.
(25) (29).

2. Invertebrati li jiddiġerixxu l-ħamrija huma esposti għal kimiċi li jkunu filħamrija. Fost dawn l-annimali, oligochaetes terrestri jaqdu rwol importanti flistruttura u l-funzjoni tal-ħamrija (15) (20). Oligochaetes terrestri jgħixu filħamrija u parzjalment fil-wiċċ tal-ħamrija (l-aktar fis-saff taż-żibel); ta’
sikwit jirrappreżentaw l-ispeċi l-aktar abbundanti f’termini ta’ bijomassa
(54). Bit-taqlib bijoloġiku tal-ħamrija u billi jservu ta’ priża dawn l-annimali
jista’ jkollhom influwenza kbira biex bijoloġikament ikun hemm kimiċi għal
organiżmi oħra bħal invertebrati (eż. araknidi predaturi u ħanfus; eż. (64))
jew predaturi vertebrati (eż. volpijiet u gawwi) (18) (62). Xi speċijiet ta’
oligochaetes terrestri bħalissa użati f’ittestjar ekotossikoloġiku huma deskritti
fl-Appendiċi 5.

3. Il-Gwida Standard ASTM biex Isiru Testijiet fil-Laboratorju għal Tossiċità
fil-Ħamrija jew Akkumulazzjoni Bijoloġika bil-Ħanex Lumbriċida Eisenia
fetida u bil-Ħanex l-Abjad Enchytraeid Enchytraeus albidus (3) tipprovdi
ħafna dettalji essenzjali u utli għal dak li jagħmel bħalissal-Metodu ta’
Ttestjar dwar l-akkumulazzjoni bijoloġika fil-ħamrija. Aktar dokumenti li
ssir referenza għalihom f’dan il-Metodu ta’ Ttestjar huma l-Kapitolu C.13
ta’ dan l-Anness, Konċentrazzjoni Bijoloġika: Test ta’ Fluss Kontinwu talĦut (49) u OECD TG 315: Akkumulazzjoni Bijoloġika f’Oligochates talQiegħ li jgħixu f’sediment (53). Esperjenza prattika fi studji u pubblikaz
zjonijiet mil-letteratura dwar akkumulazzjoni bijoloġika ta’ ħamrija, eż. (1)
(5) (11) (12) (28) (40) (43) (45) (57) (59) (76) (78) (79) hija wkoll għajn
ewlenija ta’ informazzjoni għal dan il-Metodu ta’ Ttestjar.

4. Dan il-metodu ta’ Ttestjar japplika l-aktar għal kimiċi organiċi stabbli u
newtrali li jittendu li jassorbixxu mill-ħamrija. Ittestjar għal akkumulazzjoni
bijoloġika f’komposti metallorganiċi assoċjati mal-ħamrija, stabbli, jista’ jkun
possibbli ma’ dan il-Metodu ta’ Ttestjar. Huwa wkoll applikabbli għal
metalli u għal mikroelementi.

PREREKWIŻIT
5. Testijiet biex titkejjel il-akkumulazzjoni bijoloġika ta’ kimika f’oligochaetes
terrestri saru b’metalli tqal (ara eż. (63)) u b’kimiċi persistenti, oganiċi li
għandhom valuri log Kow bejn 3.0 u 6.0 eż. (40). Testijiet bħal dawn
japplikaw ukoll għal:

— kimiċi li juru log Kow ta’ aktar minn 6.0 (kimiċi superidrofobiċi);
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— kimiċi li jappartienu lil klassi ta’ kimiċi organiċi magħrufin li għandhom
il-potenzjal jakkumulaw bijoloġikament f’organiżmi ħajjin, eż. kimiċi
attivi fil-wiċċ jew li jassorbixxu ħafna;
— kimiċi li jindikaw il-potenzjal għal akkumulazzjoni bijoloġika minn
karatteristiċi strutturali, eż. analogi ta’ kimiċi b’potenzjal magħruf għal
akkumulazzjoni bijoloġika; u
— Metalli.
6. Informazzjoni dwar il-kimika għall-ittestjar bħal isem komuni, isem talkimika (preferibbilment isem IUPAC), formula strutturali, numru tar-reġistru
tal-CAS, purezza, prekawzjonijiet ta’ sikurezza, kondizzjonijiet ta’ ħżin adatti
u metodi analitiċi għandhom jinkisbu qabel ma jinbeda l-istudju. Barra minn
dan, għandha tkun magħrufa l-informazzjoni li ġejja:
(a) solubilità fl-ilma;
(b) koeffiċjent tal-partizzjoni ottanol-ilma, Kow;
(c) koeffiċjent tal-partizzjoni ħamrija-ilma, espress bħala Koc;
(d) pressjoni tal-fwar;
(e) degradabbiltà (eż. fil-ħamrija, ilma);
(f) metaboliti magħrufin.
7. Jistgħu jintużaw kimiċi għall-ittestjar b’tikketa radju jew mhux b’tikketta
radju. Iżda biex l-analiżi titħaffef huwa rrakkomandat li tintuża kimika
għall-ittestjar b’tikketta radju. Id-deċiżjoni ssir abbażi tal-limiti ta’ detezzjoni
jew ta’ rekwiżit biex jitkejlu kimika għall-ittestjar u metaboliti prinċipali.
Jekk tintuża kimika għall-ittestjar b’tikketta radju u jitkejlu residwi radjuattivi
totali, huwa importanti li r-residwi b’tikketta radju kemm fil-ħamrija kif ukoll
fl-organiżmi tat-test ikunu kkaratterizzati għal perċentwali ta’ kimika prinċi
pali tat-test u b’tikketta li ma jkunux prinċipali, eż. f’kampjuni meħudin fi
stat regolari jew fit-tmiem tal-fażi ta’ assorbiment, biex titħalla ssir kalkulaz
zjoni ta’ fattur ta’ akkumulazzjoni bijoloġika (BAF) għall-kimika prinċipali
tat-test u għal metaboliti tal-ħamrija ta’ tħassib (ara l-paragrafu 50). Ilmetodu deskritt hawn jista’ jkollu jiġi mmodifikat, eż., biex jipprovdi bijo
massa suffiċjenti, biex ikejjel kimiċi għall-ittestjar jew ta’ metalli mingħajr
tikketta radju. Meta jitkejlu residwi radjuattivi totali (billi tingħadd xintillaz
zjoni likwida wara estrazzjoni, kombustjoni jew taħlil ta’ tessuti), il-fattur ta’
akkumulazzjoni bijoloġika jkun ibbażat fuq il-kimika prinċipali tat-test u talmetaboliti. Il-kalkulazzjoni tal-BAF preferibbilment għandha tkun ibbażata
fuq il-konċentrazzjoni tal-kimika prinċipali tat-test fl-organiżmi u f’residwi
radjuattivi totali. Sussegwentement, il-fattur ta’ akkumulazzjoni bijotaħamrija (BSAF), normalizzat għall-kontenut ta’ lipidi ta’ kontenut ta’ dud
u ta’ karbonju organiku (OC) ta’ ħamrija għandu jkun ikkalkulat mill-BAF
għal raġunijiet ta’ tqabbil bejn riżultati minn testijiet differenti ta’ akkumu
lazzjoni bijoloġika.
8. It-tossiċità tal-kimika għall-ittestjar għall-ispeċijiet użati fit-test għandha tkun
magħrufa, eż. konċentrazzjoni ta’ effetti (ECx) jew konċentrazzjoni letali
(LCx) għaż-żmien tal-fażi ta’ assorbiment (eż. (19)). Il-konċentrazzjoni
magħżula tal-kimika għall-ittestjar preferibbilment għandha tkun madwar
1 % ta’ LC50, asimptotika akuta tagħha, u mill-anqas għaxar darbiet aktar
ogħla mil-limitu tal-detezzjoni tagħha fil-ħamrija bil-metodu analitiku użat.
Jekk ikunu disponibbli, għandha tingħata preferenza lil valuri ta’ tossiċità
derivati minn studji fit-tul dwar punti ta’ tmiem subletali (51) (52). Jekk dejta
bħal din ma tkunx disponibbli, test għal tossiċita akuta għandu jipprovdi
informazzjoni utli (ara eż. (23)).
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9. Metodu analitiku adatt ta’ akkuratezza, preċiżjoni u sensittività magħrufa
għall-kwantifikazzjoni tal-kimika fis-soluzzjonijiet tat-testijiet, fil-ħamrija, u
fil-materjal bijoloġiku għandu jkun disponibbli, flimkien ma’ dettalji dwar
tħejjija u ħżin ta’ kampjuni, kif ukoll skedi materjali ta’ dejta ta’ sikurezza.
Limiti analitiċi ta’ detezzjoni tal-oġġett tat-test fil-ħamrija u f’tessut ta’ dud
ukoll għandhom ikunu magħrufin. Jekk tintuża kimika għall-ittestjar b’tik
ketta 14C, ir-radjuattività speċifika (jiġifieri Bq mol-1) u l-perċentwali ta’
radjuattività assoċjat ma’ impuritajiet għandhom ikun magħrufa. Ir-radjuatti
vità speċifika tal-kimika għall-ittestjar għandha tkun għolja biżżejjed biex
tiffaċilità analiżi, u l-konċentrazzjonijiet tat-test użati m’għandhomx jirri
żultaw f’effetti tossiċi.

10. It-test jista’ ssir b’ħamrija artifiċjali jew b’ħamrija naturali. Informazzjoni
dwar karatteristiċi tal-ħamrija naturali użata, eż. l-oriġni tal-ħamrija jew ilkostitwenti tagħha, pH, kontenut ta’ karbonju organiku, distribuzzjoni ta’
daqsijiet ta’ partiċelli (perċentwali ta’ ramel, fajd u tafal), u kemm tkun
kapaċi żżomm ilma (WHC), għandha tkun magħrufa qabel ma jibda t-test
(3) (48).

PRINĊIPJU TAT-TEST
11. Il-parametri li jikkaratterizzaw il-akkumulazzjoni bijoloġika ta’ kimika għallittestjar jinkludu l-fattur ta’ akkumulazzjoni bijoloġika (BAF), il-kostant tarrata ta’ assorbiment (ks) u l-kostant tar-rata ta’ eliminazzjoni (ke). Definiz
zjonijiet huma pprovduti fl-Appendiċi 1.

12. It-test jikkonsisti f’żewġ fażijiet: il-fażi ta’ assorbiment (espożizzjoni) u l-fażi
ta’ eliminazzjoni (wara espożizzjoni). Matul il-fażi ta’ assorbiment, gruppi
replikati ta’ dud ikunu esposti għall-ħamrija, li tkun tħalltet mal-kimika
għall-ittestjar. Flimkien mal-annimali tat-test, gruppi ta’ dud ta’ kontroll
jinżammu f’kondizzjonijiet identiċi mingħajr il-kimika għall-ittestjar. Jitkejlu
l-piż fin-niexef u l-kontenut ta’ lipidi tal-organiżmi tat-test. Dan jista’ jsir
billi jintuża dud tal-grupp ta’ kontroll. Jistgħu jinkisbu valuri ta’ sfond anali
tiku (in bjank) billi jkunu analizzati kampjuni tad-dud ta’ kontroll u talħamrija. Għall-fażi ta’ eliminazzjoni, id-dud jiġi ttrasferit għal ħamrija ħielsa
mill-kimika għall-ittestjar. Fażi ta’ eliminazzjoni hija dejjem meħtieġa
sakemm l-assorbiment tal-kimika għall-ittestjar matul il-fażi ta’ espożizzjoni
ma jkunx insinifikanti. Fażi ta’ eliminazzjoni tipprovdi informazzjoni dwar
ir-rata li biha l-kimika għall-ittestjar tinħareg ‘il barra bħal ħmieġ mill-ġisem
mill-organiżmi tat-test (eż. (27)). Jekk ma jkunx intlaħaq stat regolari matul
il-fażi ta’ assorbiment, id-determinazzjoni tal-parametri kinetiċi – fattur
BAFk ta’ akkumulazzjoni bijoloġika kinetika, kostant(i) ta’ rati ta’ assorbi
ment u eliminazzjoni – għandha preferibbilment tkun ibbażata fuq l-issettjar
simultanju tar-riżultati tal-fażijiet ta’ assorbiment u eliminazzjoni. Il-konċen
trazzjoni tal-kimika għall-ittestjar fid-dud u fuqu tkun immonitorjata t-tul
kollu taż-żewġ fażijiet tat-test.

13. Matul il-fażi ta’ assorbiment, jittieħdu kejlijiet ta’ teħid ta’ kampjuni sa 14-il
jum (enchytraeids) jew 21 jum (ħniex) sakemm jintlaħaq l-istat regolari (11)
(12) (67). L-istat regolari jseħħ meta grafika tal-konċentrazzjoni f’dud malħin tkun parallela mal-assi tal-ħin, u tliet analiżi suċċessivi ta’ konċentraz
zjoni magħmulin fuq kampjuni meħudin f’intervalli ta’ mill-anqas jumejn ma
jvarjawx aktar minn ± 20 % waħda mill-oħra abbażi ta’ tqabbiliet ta’ statis
tika (eż. analiżi ta’ varjanza, analiżi ta’ rigressjoni).

14. Il-fażi ta’ eliminazzjoni tikkonsisti fit-trasferiment tal-organiżmi tat-test għal
reċipjenti li jkun fihom l-istess substrat mingħajr il-kimika għall-ittestjar.
Matul il-fażi ta’ eliminazzjoni, jittieħdu kejlijiet f’ħinijiet ta’ teħid ta’ kamp
juni matul 14-il jum (enchytraeids) jew 21 jum (ħniex) sakemm determinaz
zjoni analitika ta’ qabel tkun uriet tnaqqis ta’ 90 % tar-residwi tal-kimika
għall-ittestjar f’dud. Il-konċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar fid-dud fittmiem tal-fażi ta’ eliminazzjoni tkun irrapportata bħala residwi mhux
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eliminati. Il-fattur ta’ akkumulazzjoni bijoloġika tal-istat regolari (BAFss)
ikun ikkalkulat preferibbilment kemm bħala l-proporzjon tal-konċentrazzjoni
f’dud (Ca) kif ukoll fil-ħamrija (Cs) fi stat regolari apparenti, u bħala fattur
ta’ akkumulazzjoni bijoloġika kinetika, BAFK, bħala l-proporzjon tal-kostant
tar-rata ta’ assorbiment mill-ħamrija (ks) u l-kostant tar-rata ta’ eliminazzjoni
(ke) (ara l-Appendiċi 1 għal definizzjonijiet) jekk wieħed jassumi kinetika
tal-ewwel ordni (ara l-Appendiċi 2 għal kalkulazzjonijiet). Jekk kinetika talewwel ordni ovvjament ma tkunx applikabbli, għandhom jintużaw mudelli
oħra.

15. Il-kostant tar-rata ta’ assorbiment, il-kostant tar-rata ta’ eliminazzjoni (jew
kostanti, fejn kienu involuti mudelli oħra), il-fattur ta’ akkumulazzjoni bijo
loġika kinetika (BAFK), u meta jkun possibbli, il-limiti ta’ kunfidenza ta’
kull wieħed minn dawn il-parametri jkunu kkalkulati minn ekwazzjonijiet
mudelli kompjuterizati (ara l-Appendiċi 2 għal gwida). L-idoneità ta’ kull
mudell tista’ tkun iddeterminata minn eż. il-koeffiċjent ta’ korrelazzjoni jew
mill-koeffiċjent ta’ determinazzjoni (koeffiċjenti qrib ta’ wieħed jindikaw
idoneità) jew chi-kwadrat. Id-daqs ukoll tal-iżball standard jew il-limitu ta’
kunfidenza madwar il-parametri stmati jistgħu jkunu indikattivi tal-idoneità
tal-mudell.

16. Biex titnaqqas il-varjabbiltà f’riżultati ta’ testijiet għal kimiċi għall-ittestjar
b’lipofiliċità għolja, fatturi ta’ akkumulazzjoni bijoloġika għandhom ikunu
espressi b’rabta mal-kontenut ta’ lipidi u mal-kontenut ta’ karbonju organiku
(kg ta’ karbonju organiku ta’ ħamrija (OC) kg-1 kontenut ta’ lipidi ta’ dud).
Dan l-approċċ huwa bbażat fuq il-fatt li għal xi klassijiet ta’ kimika, hemm
relazzjoni ċara bejn il-potenzjal għal akkumulazzjoni bijoloġika u l-lipofili
ċità; dan kien stabbilit sewwa għall-ħut (47). Hemm relazzjoni bejn ilkontenut ta’ lipidi ta’ ħut u l-akkumulazzjoni bijoloġika ta’ kimiċi bħal
dawn. Għal organiżmi tal-qiegħ, instabu korrelazzjonijiet simili, eż. (30)
(44). Bl-istess mod għal oligochaetes terrestri ntweriet din il-korrelazzjoni,
eż. (5) (6) (7) (14). Jekk ikun disponibbli tessut suffiċjenti ta’ dud, ilkontenut ta’ lipidi tal-annimali tat-test jista’ jkun iddeterminat fuq l-istess
materjal bijoloġiku bħal dak użat biex tkun iddeterminata l-konċentrazzjoni
tal-kimika għall-ittestjar. Alternattivament, jistgħu jintużaw annimali ta’
kontroll biex jitkejjel il-kontenut ta’ lipidi.

VALIDITÀ TAT-TEST
17. Biex test ikun validu għandhom jitħarsu l-kriterji li ġejjin kemm għal
kontrolli kif ukoll għal trattamenti:

— Fit-tmiem tat-test, il-mortalità globali matul assorbiment u l-fażi ta’ elimi
nazzjoni m’għandhomx ikunu aktar minn 10 % (ħniex) jew 20 % (enchy
traeids) tal-għadd totali tad-dud introdott.

— Għal Eisenia fetida u Eisenia andrei, it-telf medju ta’ massa kif imkejjel
fit-tmiem tal-assorbiment u fit-tmiem tal-fażi ta’ eliminazzjoni
m’għandux ikun aktar minn 20 % mqabbel mal-piż ġdid inizjali (f.w.)
fil-bidu ta’ kull fażi.

DESKRIZZJONI TAL-METODU
Speċi tat-test
18. Diversi speċijiet ta’ oligochaetes terrestri huma rrakkomandati għal ittestjar
ta’ akkumulazzjoni bijoloġika. L-ispeċijiet komunement l-aktar użati Eisenia
fetida jew Eisenia andrei (Lumbricidae), jew Enchytraeus albidus, Enchy
traeus crypticus, jew Enchytraeus luxuriosus (Enchytraeidae)) huma deskritti
fl-Appendiċi 5.
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Apparat
19. Għandha tingħata attenzjoni biex ikun evitat l-użu ta’ materjali, għall-partijiet
kollha tat-tagħmir, li jistgħu jinħallu, jassorbixxu l-kimika għall-ittestjar jew
ilissu kimiċi oħra, u jkollhom effett ħażin fuq l-annimali tat-test. Reċipjenti
standard rettangolari jew ċilindriċi, magħmulin minn materjal kimikament
inerti u ta’ kapaċità adatta jistgħu jintużaw b’konformità mar-rata ta’ tagħ
bija, jiġifieri mal-għadd ta’ dud tat-test. Jistgħu jintużaw azzar inossidabbli,
plastik jew ħġieġ għal kull tagħmir li jkollu kuntatt mal-midja tat-test. Itreċipjenti tat-test għandhom ikunu mgħottijin kif jixraq biex id-dud ma
jitħalliex jaħrab, filwaqt li titħalla provvista suffiċjenti ta’ arja. Għal kimiċi
b’koeffiċjenti għoljin ta’ sorbiment, bħal piretrojdi sintetiċi, jista’ jkun
meħtieġ ħġieġ sinalizzat. F’dawn is-sitwazzjonijiet it-tagħmir ikollu jitwarrab
wara li jintuża (49). Oġġetti tat-test u kimiċi volatili b’tikketta radju
m’għandhomx jitħallew jaħarbu. Għandhom ikunu użati sifuni (eż. fliexken
tal-ħġieġ għal ħasil bil-gass) li jkun fihom assorbenti adatti biex iżommu kull
residwu milli jevapora mir-reċipjenti tat-test.

Ħamrija
20. Il-ħamrija tat-test għandha tkun ta’ kwalità li tippermetti s-sopravivenza u
preferibbilment ir-riproduzzjoni tal-organiżmi tat-test għal kemm idumu lakklimatazzjoni u l-perjodi ta’ testijiet mingħajr dawn ma juru ebda dehra
jew mġiba mhux normali. Id-dud għandu jħaffer toqob fil-ħamrija.

21. Il-ħamrija artifiċjali deskritta fil-Kapitolu C.8 ta’ dan l-Anness (48) hija
rrakkomandata biex tintuża bħala s-substrat fit-testijiet. It-tħejjija tal-ħamrija
artifiċjali għal użu fit-testijiet ta’ akkumulazzjoni bijoloġika u rakkomandaz
zjonijiet għall-ħżin ta’ ħamrija artifiċjali jingħataw fl-Appendiċi 4. Ħamrija
artifiċjali mnixxfa bl-arja tista’ tinħażen f’temperatura ambjentali sakemm
tintuża.

22. Iżda ħamrija naturali minn siti mhux imniġġsa tista’ sservi ta’ ħamrija ta’ test
u/jew ta’ kultura. Ħamrija naturali għandha tkun ikkaratterizzata mill-anqas
minn oriġni (sit ta’ ġbir), pH, kontenut ta’ karbonju organiku, distribuzzjoni
ta’ daqsijiet ta’ partiċelli (perċentwali ta’ ramel, fajd u tafal), kapaċità ta’
żamma massima ta’ ilma (WHCmax), u kontenut ta’ ilma f’perċentwali (3).
Analiżi tal-ħamrija jew tal-kostitwenti tagħha għal mikrosustanzi li jniġġsu
qabel l-użu għandha tipprovdi informazzjoni utli. Jekk tintuża ħamrija minn
għelieqi ta’ art agrikola, m’għandhiex tkun ġiet ittrattata bi prodotti ta’
protezzjoni ta’ għelejjel jew b’demel ta’ annimali ttrattati bħala fertilizzanti
għal mill-anqas sena u b’fertilizzanti organiċi għal mill-anqas sitt xhur qabel
ma jittieħdu kampjuni (50). Proċeduri ta’ manipulazzjoni għal ħamrija natu
rali qabel ma tintuża f’tests ekotossikoloġiċi ma’ oligochaetes fil-laboratorju
huma deskritti fi (3). Għal ħamrija naturali ż-żmien ta’ ħżin fil-laboratorju
għandu jinżamm qasir kemm jista’ jkun.

Applikazzjoni tal-kimika għall-ittestjar
23. Il-kimika għall-ittestjar tkun inkorporata fil-ħamrija. Għandhom jitqiesu lproprjetajiet fiżikokimiċi tal-kimika għall-ittestjar. Kimika għall-ittestjar li
tinħall fl-ilma għandha tiġi maħlula kompletament fl-ilma qabel ma titħallat
mal-ħamrija. Il-proċedura rrakkomandata li tiffortifika għal kimika għallittestjar li ftit tinħall fl-ilma tinvolvi kisja waħda jew aktar tal-kostitwenti
tal-ħamrija (artifiċjali) mal-kimika għall-ittestjar. Pereżempju, ir-ramel talquartz, jew porzjon minnu, jista’ jitgħaddas b’soluzzjoni tal-kimika għallittestjar f’solvent organiku adatt, li wara jiġi evaporat bil-mod sakemm
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jinxef. Il-frazzjoni miksija mbagħad tkun tista’ titħallat fil-ħamrija mxarrba.
Il-vantaġġ kbir ta’ din il-proċedura huwa li ebda solvent ma jiddaħħal filħamrija. Meta tintuża ħamrija naturali, il-kimika għall-ittestjar tista’ tkun
iffortifikata billi porzjon ta’ ħamrija mnixxef bl-arja jitħallat kif deskritt
hawn fuq għall-ħamrija artifiċjali, jew billi l-kimika għall-ittestjar titħawwad
fil-ħamrija mxarrba, bi stadju wara ta’ evaporazzjoni jekk jintuża aġent ta’
solubilità. Inġenerali, il-kuntatt ta’ ħamrija mxarrba ma’ solventi għandu jkun
evitat kemm jista’ jkun. Għandu jitqies dan li ġej (3):

— Jekk jintuża solvent minbarra ilma, huwa għandu jkun wieħed li jitħallat
mal-ilma u/jew li jkun jista’ jitneħħa (pereżempju, evaporat), u titħalla
biss il-kimika għall-ittestjar fuq il-ħamrija.

— Jekk jintuża kontroll ta’ solvent, ma jkunx hemm ħtieġa ta’ kontroll
negattiv. Il-kontroll ta’ solvent għandu jkun fih ‘il fuq mill-ogħla konċen
trazzjoni ta’ solvent miżjud mal-ħamrija u għandu juża solvent mill-istess
lott użat biex issir is-soluzzjoni ta’ stokkijiet. It-tossiċità u l-volatilità tassolvent, u s-solubilità tal-kimika għall-ittestjar fis-solvent magħżul
għandhom ikunu l-kriterji ewlenin użati għall-għażla ta’ aġent ta’ solu
bilità adatt.

24. Għal kimiċi li ftit jinħallu fl-ilma u f’solventi organiċi, jistgħu jitħalltu 2,0 –
2,5 g ta’ ramel quartz mitħun fin għal kull reċipjent tat-test mal-kwantità ta’
kimika għall-ittestjar, eż. billi jintuża mehrież u lida, biex tinkiseb il-konċen
trazzjoni tat-test mixtieqa. Din it-taħlita ta’ ramel tal-quartz u l-kimika għallittestjar jiżdiedu mal-ħamrija magħmula niedja minn qabel u mħawda sewwa
b’ammont xieraq ta’ ilma dejonizzat biex jinkiseb il-kontenut meħtieġ ta’
rtuba. It-taħlita finali titqassam fir-reċipjenti tat-test. Il-proċedura tittenna għal
kull konċentrazzjoni tat-test, u jitħejja wkoll kontroll xieraq b’2,0 – 2,5 g ta’
ramel tal-quartz mitħun fin għal kull reċipjent tat-test.

25. Il-konċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar fil-ħamrija għandha tkun iddeter
minata wara li tkun ġiet iffortifikata. Id-distribuzzjoni omoġenja tal-kimika
għall-ittestjar fil-ħamrija għandha tkun ivverifikata qabel ma jiddaħħlu lorganiżmi tat-test. Il-metodu użat biex tkun iffortifikata, u r-raġunijiet
għall-għażla ta’ proċedura li tiffortifika għandhom ikunu rrapportati (24).

26. L-ekwilibriju bejn il-ħamrija u l-fażi ta’ ilma mill-pori idealment għandha
tkun stabbilita qabel ma jiżdiedu l-organiżmi; huwa rrakkomandat perjodu ta’
żmien ta’ erbat ijiem f’20 °C. Għal ħafna kimiċi organiċi li ftit jinħallu flilma ż-żmien meħtieġ biex jintlaħaq ekwilibriju veru bejn frazzjonijiet sorbiti
u maħlulin jistgħu jingħaddu f’jiem jew xhur. Ikun jiddependi mill-għan talistudju, pereżempju meta l-kondizzjonijiet ambjentali għandhom ikunu
imitati, jekk il-ħamrija fortifikata tkunx tista’ “tixxejjaħ” għal perjodu
itwal, eż. tliet ġimgħat għal metalli f’20 °C (22).

Kultura għall-organiżmi tat-test
27. Dud għandu preferibbilment jinżamm f’kultura permanenti tal-laboratorju.
Gwida dwar metodi ta’ kultura tal-laboratorju għal Eisenia fetida u Eisenia
andrei, u għall-ispeċi ta’ Enchytraeid, hija pprovduta fl-Appendiċi 5 (ara
wkoll (48) (51) (52)).

28. Id-dud użat fit-testijiet għandu jkun ħieles minn mard, anormalitajiet u paras
siti osservabbli.

PRESTAZZJONI TAT-TEST
29. L-organiżmi tat-test ikunu esposti għall-kimika għall-ittestjar matul il-fażi ta’
assorbiment. Il-fażi ta’ assorbiment għandha tkun ta’ 14-il jum (enchytraeids)
jew ta’ 21 jum (ħniex) sakemm ma jintweriex li jkun intlaħaq stat regolari.
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30. Għall-fażi ta’ eliminazzjoni, id-dud ikun ittrasferit għal ħamrija ħielsa minn
kimika għall-ittestjar. L-ewwel kampjun għandu jittieħed f’4 – 24 siegħa
wara l-bidu tal-fażi ta’ eliminazzjoni. Eżempji ta’ skedi ta’ teħid ta’ kampjuni
għal fażi ta’ assorbiment ta’ 21 jum u għal fażi ta’ eliminazzjoni ta’ 21 jum
jingħataw fl-Appendiċi 3.

Organiżmi tat-test
31. Għal ħafna speċijiet ta’ enchytraeids terresti l-piż ta’ kull waħda minnhom
huwa baxx ħafna (eż. 5-10 mg piż fl-imxarrab għal kull waħda minnhom ta’
Enchytraeus albidus u anqas għal Enchytraeus crypticus jew Enchytraeus
luxuriosus); biex isiru l-kejlijiet tal-piż u l-analiżi kimika, jista’ jkun meħtieġ
li jinġabar id-dud tar-reċipjenti replikati tat-test (jiġifieri jintuża d-dud kollu
ta’ reċipjent replikat biex jinkiseb riżultat ta’ tessut analitiku wieħed). 20
enchytraeids individwali jiżdiedu għal kull replikat, u għandhom jintużaw
mill-anqas tliet replikati. Jekk il-limitu analitiku ta’ detezzjoni tal-kimika
għall-ittestjar ikun għoli, jista’ jkun meħtieġ aktar dud. Għal speċi tat-test
b’piż ogħla ta’ kull speċi waħidha (Eisenia fetida u Eisenia andrei), jistgħu
jintużaw reċipjenti replikati li jkun fihom speċi waħda.

32. Il-ħniex użati f’test għandhom ikunu ta’ piż simili (eż. Eisenia fetida u
Eisenia andrei kull waħda minnhom għandu jkollha piż ta’ 250 – 600
mg). Enchytraeids (eż. Enchytraeus albidus) għandu jkollhom tul ta’ bejn
wieħed u ieħor 1 cm. Id-dud kollu użat f’test partikolari għandu jiġi millistess sors, u għandhom ikunu annimali adulti bi clitellum (ara l-Appendiċi
5). Minħabba li l-piż u l-età ta’ annimal jista’ jkollhom effett fuq il-valuri talBAF (eż. minħabba kontenut ta’ lipidi li jvarja u/jew għax ikun hemm bajd),
dawn il-parametri għandhom ikunu rreġistrati b’mod akkurat u jitqiesu flinterpretazzjoni ta’ riżultati. Barra minn dan, fosdqiet jistgħu jkunu ddepo
żitati matul il-perjodu ta’ espożizzjoni, li jkollu wkoll impatt fuq il-valuri talBAF. Huwa rrakkomandat li kampjun sekondarju tad-dud tat-test jintiżen
qabel it-test biex ikunu stmati l-piżijiet medji fl-imxarrab u fin-niexef.

33. Għandu jintuża proporzjon għoli ta’ ħamrija ma’ dud biex ikun imminimizzat
it-tnaqqis fil-konċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar fil-ħamrija matul il-fażi
ta’ assorbiment. Għal Eisenia fetida u Eisenia andrei huwa rrakkomandat
ammont minimu ta’ piż fin-niexef ta’ 50 g (d.w.) ta’ ħamrija għal kull dudu,
u għal enchytraeids, minimu ta’ 10-20 g d.w. ta’ ħamrija għal kull reċipjent
tat-test. Ir-reċipjenti għandu jkun fihom saff ħamrija ta’ 2-3 cm (enchy
traeids) jew 4-5 cm (ħniex).

34. Id-dud użat f’test jitneħħa mill-kultura (eż. enchytraeids billi jintużaw
pinzetti ta’ ġojjellier). Annimali adulti jkunu ttrasferiti għal ħamrija tat-test
mhux ittrattata għal akklimatazzjoni, u mitmugħa (ara l-paragrafu 36). Jekk
il-kondizzjonijiet tat-test ikunu differenti mill-kondizzjonijiet tal-kultura, fażi
ta’ akklimatazzjoni ta’ 24-72 siegħa għandha tkun suffiċjenti biex id-dud
jadatta għall-kondizzjonijiet tat-test. Wara akklimatazzjoni, il-ħniex jitlaħalħu
billi jkunu ttrasferiti għal dixxijiet tal-ħġieġ (eż. dixxijiet Petri) li jkun fihom
ilma nadif, u wara jintiżnu qabel ma jiżdiedu mal-ħamrija tat-test. Qabel lużin, għandu jitneħħa ilma żejjed mid-dud billi d-dud jintmess max-xifer taddixx jew ikun ixxugat bil-mod sakemm jinxef bl-użu ta’ xugaman tal-karta
ftit niedi.

35. Il-mod kif organismi tat-test iħaffru toqob għandu jkun osservat u rreġistrat.
F’testijiet bi ħniex, l-annimali (kontroll u trattamenti) normalment itaqqbu
toqob fil-ħamrija f’perjodu ta’ ftit sigħat; dan għandu jkun ivverifikat mhux
aktar tard minn 24 siegħa wara li jiżdied id-dud fir-reċipjenti tat-test. Jekk ilħniex jonqsu milli jħaffru toqob fil-ħamrija (eż. aktar minn 10 % għal aktar
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min-nofs tal-fażi ta’ assorbiment), dan jindika li jew il-kondizzjonijiet tat-test
ma jkunux adatti jew li l-organiżmi tat-test ma jkunux f’saħħithom. F’każ
bħal dan it-test għandu jitwaqqaf u jittenna. Enchytraeids jgħixu l-aktar filpori interstizjali tal-ħamrija, u sikwit il-qoxra ta’ barra tagħhom tista’ tkun
parzjalment biss f’kuntatt mas-substrat tal-madwar; espożizzjoni ta’ enchy
traeids li jħaffru toqob u dawk li ma jħaffrux toqob tkun preżunta li hija
ekwivalenti u enchytraeids li ma jħaffrux toqob mhux bilfors jeħtiġilhom li ttest jittenna.

Tmigħ
36. Tmigħ għandu jkun ipprospettat meta tintuża ħamrija b’kontenut ta’ karbonju
organiku totali baxx. Meta tintuża ħamrija artifiċjali, hija rrakkomandata rata
ta’ tmigħ darbtejn fil-ġimgħa (jiġifieri d-dud għandu jintema’ darba filġimgħa) ta’ 7 mg ta’ rawt niexef għal kull g ħamrija piż fin-niexef għal
ħniex, u rata kull ġimgħa ta’ 2-2,5 mg ta’ trofof ta’ ħafur mitħun għal kull g
ħamrija piż fin-niexef għal enchytraeids (11). L-ewwel razzjon ta’ ikel
għandu jitħallat mal-ħamrija minnufih qabel ma’ jiżdiedu l-organiżmi tattest. Preferibbilment għandu jintuża l-istess tip ta’ ikel bħal dak fil-kulturi
(ara l-Appendiċi 5).

Dawl u temperatura
37. It-testijiet għandhom isiru taħt ċiklu kkontrollat ta’ 16/8 sigħat dawl/dlam,
preferibbilment ta’ 400 sa 800 lx fl-erja tat-reċipjenti tat-test (3). It-tempera
tura tat-test għandha tkun 20 ± 2 °C matul it-test kollu.

Konċentrazzjonijiet tat-test
38. Tintuża konċentrazzjoni waħda. Sitwazzjonijiet fejn konċentrazzjoni(jiet) ad
dizzjonali tkun/ikunu meħtieġa għandhom ikunu ġġustifikati. Jekk it-tossiċità
(ECx) tal-kimika għall-ittestjar tkun qrib il-limitu ta’ detezzjoni analitika,
huwa rrakkomandat l-użu ta’ kimika għall-ittestjar b’tikketta radju b’radjuat
tività speċifika għolja. Għal metalli, il-konċentrazzjoni għandha tkun ‘il fuq
mil-livell tal-isfond fit-tessut u fil-ħamrija.

Replikati
39. Għal kejlijiet kinetiċi (fażi ta’ assorbiment u eliminazzjoni), l-għadd minimu
ta’ reċipjenti replikati ttrattati għandu jkun tlieta għal kull punt ta’ teħid ta’
kampjuni. L-għadd totali ta’ replikati mħejjija għandu jkun suffiċjenti biex
ikopri l-ħinijiet kollha ta’ teħid ta’ kampjuni matul l-assorbiment u l-fażi ta’
eliminazzjoni.

40. Għall-osservazzjonijiet u l-kejl bijoloġiċi (eż. proporzjon ta’ piż minn finniexef għal fl-imxarrab, kontenut ta’ lipidi) u għall-analiżi ta’ konċentraz
zjonijiet ta’ bażi f’dud u fil-ħamrija, għandhom ikunu pprovduti mill-anqas
12-il reċipjent replikat ta’ kontroll negattiv (erbgħa li jkun itteħdilhom
kampjun fil-bidu, erbgħa fit-tmiem ta’ assorbiment, u erbgħa fit-tmiem ta’
eliminazzjoni) jekk ma jkun użat ebda solvent minbarra ilma. Jekk jintuża xi
aġent ta’ solubilità għall-applikazzjoni tal-kimika għall-ittestjar, għandu jsir
kontroll ta’ solvent (erbgħa reċipjenti replikati għandu jitteħdilhom kampjun
fil-bidu, erbgħa fit-tmiem tal-fażi ta’ assorbiment u erbgħa fit-tmiem tal-fażi
ta’ eliminazzjoni) li jkun fih il-kostitwenti kollha ħlief għal oġġett tat-test
flimkien mar-replikati ttrattati. F’dan il-każ, jistgħu wkoll ikunu pprovduti
erbgħa reċipjenti replikati addizzjonali ta’ kontroll negattiv (ebda solvent)
għal teħid fakultattiv ta’ kampjuni fit-tmiem tal-fażi ta’ assorbiment. Dawn
ir-replikati jistgħu jitqabblu bijoloġikment mal-kontroll ta’ solvent biex
tinkiseb informazzjoni dwar influwenza li jista’ jkun hemm tas-solvent fuq
l-organiżmi tat-test. Huwa rrakkomandat li jkun stabbilit għadd suffiċjenti ta’
reċipjenti replikati riżervati addizzjonali (eż. tmienja) għal trattament u
kontroll(i).
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Frekwenza ta’ kejl tal-kwalità tal-ħamrija
41. Il-pH tal-ħamrija, il-kontenut ta’ rtuba fil-ħamrija u t-temperatura (kontinwa
ment) fil-kamra tat-test għandhom jitkejlu fil-bidu u fit-tmiem tal-fażijiet ta’
assorbiment u eliminazzjoni. Darba fil-ġimgħa l-kontenut ta’ rtuba fil-ħamrija
għandu jkun ikkontrollat billi jintiżnu r-reċipjenti tat-test u l-piżijiet attwali
jitqabblu ma’ piżijiet inizjali fil-bidu tat-test. Telf ta’ ilma għandu jkun
ikkumpensat biż-żieda ta’ ilma dejonizzat.

Teħid ta’ kampjuni u analiżi ta’ dud u ta’ ħamrija
42. Eżempju ta’ skeda għall-fażijiet ta’ assorbiment u eliminazzjoni f’testijiet ta’
akkumulazzjoni bijoloġika ta’ ħniex u enchytraeid tingħata fl-Appendiċi 3.

43. Il-ħamrija jitteħdilha kampjun mir-reċipjenti tat-test biex tkun iddeterminata
l-konċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar qabel ma jiddaħħal id-dud, u matul
il-fażijiet ta’ assorbiment u eliminazzjoni. Matul it-test il-konċentrazzjonijiet
ta’ kimika għall-ittestjar ikunu ddeterminati fid-dud u fil-ħamrija. Inġenerali,
konċentrazzjonijiet totali ta’ ħamrija jitkejlu. B’mod fakultattiv, konċentraz
zjonijiet f’ilma tal-pori jistgħu jitkejlu; f’każ bħal dan, għandhom ikunu
pprovduti motiv u metodi adatti qabel ma jinbeda studju, u jkunu inklużi
fir-rapport.

44. Id-dud u l-ħamrija jitteħdulhom kampjun mill-anqas f’sitt okkażjonijiet matul
il-fażijiet ta’ assorbiment u eliminazzjoni. Jekk tintwera l-istabbiltà ta’ kimika
għall-ittestjar, l-għadd ta’ analiżi tal-ħamrija jista’ jitnaqqas. Huwa rrakko
mandat li ssir analiżi mill-anqas ta’ tliet replikati fil-bidu u fit-tmiem tal-fażi
ta’ assorbiment. Jekk il-konċentrazzjoni fil-ħamrija mkejla fit-tmiem tal-fażi
ta’ assorbiment tmur lil hinn mill-konċentrazzjoni tal-bidu b’aktar minn
30 %, il-kampjuni tal-ħamrija meħudin f’dati oħra wkoll għandhom ikunu
analizzati.

45. Neħħi d-dud ta’ replikat partikolari mill-ħamrija f’kull ħin ta’ teħid ta’
kampjuni (eż. wara li tkun ferrixt il-ħamrija tar-replikat f’dixx baxx u erfajt
id-dud bl-użu ta’ pinzetti rotob tal-ġojjellier), laħlaħhom malajr bl-ilma
f’dixx baxx tal-ħġieġ jew tal-azzar. Neħħi ilma żejjed (ara l-paragrafu 34).
Ittrasferixxi d-dud b’attenzjoni għal ġo reċipjent li jkun intiżen minn qabel,
iżinhom fil-pront, inkluż il-kontenut tal-imsaren.

46. Il-ħniex (Eisenia sp.) għandhom imbagħad jitħallew inaddfu msarinhom
matul l-lejl eż. fuq filtru niedi tal-karta f’dixx Petri mgħotti (ara l-paragrafu
34). Wara t-tindif, il-piż tad-dud għandu jkun iddeterminat biex ikun ivva
lutat tnaqqis jekk jista’ jkun fil-bijomassa matul it-test (ara l-kriterji tal-vali
dità fil-paragrafu 17). Użin u analiżi ta’ tessut ta’ Enchytraeids isir mingħajr
tindif, għax dan huwa teknikament diffiċli minħabba d-daqs żgħir ta’ dan iddud. Wara determinazzjoni finali tal-piż, id-dud għandu jinqatel minnufih,
billi jintuża l-metodu l-aktar adatt (eż. billi jintuża nitroġenu likwidu, jew
iffriżar taħt -18 °C).

47. Matul il-fażi ta’ eliminazzjoni, id-dud jissostitwixxi kontenut ta’ msaren
kontaminati b’ħamrija nadifa. Dan ifisser li kejlijiet ta’ dud mhux nadif
(enchytraeids f’dan il-kuntest) li jkun itteħidlu kampjun minnufih qabel ilfażi ta’ eliminazzjoni jinkludi ħamrija b’imsaren kontaminati. Għal oligoc
haetes akwatiċi huwa preżunt li wara 4 – 24 siegħa inizjali tal-fażi ta’
eliminazzjoni, il-kontenut kważi kollu ta’ msaren kontaminati jkun ġie
sostitwit b’sediment nadif, eż. (46). Sejbiet simili kienu rrapportati għal
ħniex fi studji dwar l-akkumulazzjoni ta’ kadmju u żingu b’tikketta radju
(78). F’enchytraeids mhux imnaddfin, il-konċentrazzjoni ta’ dan l-ewwel
kampjun tal-fażi ta’ eliminazzjoni tista’ titqies bħala l-konċentrazzjoni ta’
tessuti wara t-tindif ta’ msaren. Biex titqies id-dilwizzjoni tal-konċentrazzjoni
tal-oġġett tat-test b’ħamrija mhux kontaminata matul l-fażi ta’ eliminazzjoni,
il-piż tal-kontenut ta’ msaren jista’ jkun stmat mill-piż ta’ dud fl-imxarrab/piż
ta’ rmied ta’ dud jew piż ta’ dud fin-niexef/proporzjonijiet ta’ piżijiet ta’
rmied tad-dud.
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48. Il-kampjuni tal-ħamrija u d-dud għandhom preferibbilment ikunu analizzati
minnufih wara tneħħija (jiġifieri f’1-2 ijiem) biex ma jitħalliex ikun hemm
degradazzjoni jew telf ieħor, u huwa rrakkomandat li jkunu kkalkulati r-rati
approssimattivi ta’ assorbiment u eliminazzjoni hekk kif ikun għaddej it-test.
Jekk l-analiżi tiddewwem, il-kampjuni għandhom jinħażnu b’metodu adatt,
eż. fil-friża (≤ -18 °C).

49. Għandu jkun ivverifikat li l-preċiżjoni u riproduċibbiltà tal-analiżi kimika, kif
ukoll l-irkupru tal-kimika għall-ittestjar mill-ħamrija u mill-kampjuni tad-dud
ikunu sodisfaċenti għall-metodu mogħti; l-effiċjenza ta’ estrazzjoni, il-limitu
ta’ detezzjoni (LOD) u l-limitu ta’ kwantifikazzjoni (LOQ) għandhom ikunu
rrapportati. Bl-istess mod għandu jkun ivverifikat li l-kimika għall-ittestjar
ma tkunx tista’ tinqabad fir-reċipjenti ta’ kontroll f’konċentrazzjonijiet ogħla
minn ta’ sfond. Meta l-konċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar fl-organiżmu
tat-test Ca tkun > 0 fid-dud ta’ kontroll, din għandha tkun inkluża fil-kalku
lazzjoni tal-parametri kinetiċi (ara l-Appendiċi 2). Il-kampjuni kollha
għandhom ikunu ttrattati matul it-test kollu biex ikunu mminimizzati l-konta
minazzjoni u t-telf (eż. li jirriżultaw minn sorbiment tal-kimika għall-ittestjar
fuq l-apparat ta’ teħid ta’ kampjuni).

50. Meta jsir xogħol fuq kimiċi għall-ittestjar b’tikketta radju, ikun possibbli ssir
analiżi ta’ kimiċi prinċipali u metaboliti. Kwantifikazzjoni ta’ kimika prinċi
pali tat-test u metaboliti fi stat regolari jew fit-tmiem tal-fażi ta’ assorbiment
tipprovdi informazzjoni importanti. Il-kampjuni għandhom imbagħad
“jitnaddfu” biex il-kimika prinċipali tat-test tkun tista’ tiġi kkwantifikata
separatament. Jekk metabolita waħedha taqbeż 10 % tar-radjuattività totali
fil-kampjun(i) analizzat(i), hija rrakkomandata l-identifikazzjoni ta’ dawn
il-metaboliti.

51. L-irkupru globali, u l-irkupru ta’ kimika għall-ittestjar f’dud, fil-ħamrija, u
jekk jintużaw, f’sifuni li jkun fihom assorbenti biex iżommu kimika għallittestjar evaporata, għandhom ikunu rreġistrati u rrapportati.

52. Il-ġbir flimkien ta’ dawk li jitteħdilhom kampjun minn reċipjent partikolari
tat-test huwa aċċettabbli għal dud enchytraeid li jkunu iżgħar mill-ħniex.
Jekk ġbir ikun jinvolvi t-tnaqqis tal-għadd ta’ replikati, dan jillimita l-proċe
duri ta’ statistika li jistgħu jkunu applikati għad-dejta. Jekk ikunu meħtieġa
proċedura u poter speċifiċi ta’ statistika, f’dak il-każ għandu jkun inkluż
għadd adegwat ta’ reċipjenti replikati tat-test fit-test biex jakkomoda l-ġbir,
il-proċedura u l-poter mixtieqa.

53. Huwa rrakkomandat li l-BAF ikun espress kemm bħala funzjoni ta’ piż totali
fin-niexef, kif ukoll, meta meħtieġ (jiġifieri għal kimiċi idrofobiċi ħafna),
bħala funzjoni tal-kontenut ta’ lipidi. Għandhom jintużaw metodi adatti
għad-determinazzjoni ta’ kontenut ta’ lipidi (xi metodi li jeżistu diġà – eż.
(31) (58) – għandhom ikunu adattati għal dan il-fini). Dawn il-metodi jużaw
teknika ta’ estrazzjoni tal-kloroform/metanol. Iżda biex ikun evitat l-użu ta’
solventi bil-klorur, għandha tintuża modifika tal-metodu ta’ Bligh u Dyer (9)
kif deskritta fi (17). Minħabba li d-diversi metodi jistgħu ma jagħtux valuri
identiċi, huwa importanti li jingħataw dettalji tal-metodu użat. Meta jkun
possibbli, jiġifieri jekk ikun disponibbli tessut suffiċjenti tad-dud, l-analiżi
tal-lipidi għandha idealment issir fuq l-istess kampjun jew estratt bħal dak
użat għal analiżi tal-kimika għall-ittestjar, minħabba li l-lipidi sikwit
ikollhom jitneħħew mill-estratt qabel ma jkunu jistgħu jiġu analizzati kroma
tografikament (49). Alternattivament, jistgħu jintużaw annimali ta’ kontroll
biex jitkejjel il-kontenut ta’ lipidi, li mbagħad ikunu jistgħu jintużaw biex
jinnormalizzaw valuri tal-BAF. Dan l-aħħar approċċ inaqqas il-kontaminaz
zjoni ta’ tagħmir mal-kimika għall-ittestjar.
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DEJTA U RAPPURTAR
Trattament ta’ riżultati
54. Il-kurva ta’ assorbiment tal-kimika għall-ittestjar tinkiseb billi l-konċentraz
zjoni tagħha tiġi mmarkata fi/fuq id-dud matul il-fażi ta’ assorbiment mal-ħin
fuq skali aritmetiċi. Meta l-kurva tkun laħqet livell kostanti jew stat regolari
(ara d-definizzjonijiet fl-Appendiċi 1), il-fattur BAFss ta’ akkumulazzjoni
bijoloġika tal-istat regolari jkun ikkalkulat skont:

Ca fi stat regolari jew fi tmiem ta’ fażi ta’ assorbiment ðmedjaÞ
Cs fi stat regolari jew fi tmiem ta’ fażi ta’ assorbiment ðmedjaÞ
Ca huwa l-konċentrazzjoni ta’ kimika għall-ittestjar fl-organiżmu tat-test
Cs huwa l-konċentrazzjoni ta’ kimika għall-ittestjar fil-ħamrija
55. Meta ma jintlaħaq ebda stat regolari, il-BAFK, ibbażat fuq il-kostanti ta’ rati,
għandu jkun ikkalkulat minflok il-BAFss, kif deskritt hawn taħt:
— Iddetermina l-fattur ta’ akkumulazzjoni (BAFK) bħala l-proporzjon ks/ke.
— Rati ta’ assorbiment u eliminazzjoni preferibbilment ikunu kkalkulati
simultanjament (ara l-Ekwazzjoni 11 fl-Appendiċi 2)
— Il-kostant tar-rata ta’ eliminazzjoni (ke) is-soltu jkun iddeterminat millkurva ta’ eliminazzjoni (jiġifieri grafika tal-konċentrazzjoni tal-oġġett tattest tad-dud matul il-fażi ta’ eliminazzjoni). Il-kostant tar-rata ta’ assor
biment ks mbagħad ikun ikkalkulat skont ke u valur ta’ Ca li jidderiva
mill-kurva ta’ assorbiment – ara l-Appendiċi 2 għal deskrizzjoni ta’ dawn
il-metodi. Il-metodu ppreferut biex jinkiseb BAFK u l-kostanti tar-rati, ks,
u ke, huwa li jintużaw metodi mhux lineari ta’ stima ta’ parametri fuq
kompjuter. Jekk l-eliminazzjoni ovvjament ma tkunx tal-ewwel ordni,
f’dak il-każ għandhom jintużaw mudelli aktar kumplessi.
Rapport tat-test
56. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Kimika għall-ittestjar:
— Kull informazzjoni disponibbli dwar tossiċità akuta jew fit-tul (eż. ECx,
LCx „ NOEC) tal-kimika għall-ittestjar għal oligochaetes li jgħixu filħamrija;
— purezza, natura fiżika u proprjetajiet fiżikokimiċi, eż. log Kow, solubilità
tal-ilma;
— dejta ta’ identifikazzjoni ta’ kimiċi; sors tal-oġġett tat-test, identità u
konċentrazzjoni ta’ kull solvent użat;
— jekk tintuża kimika għall-ittestjar b’tikketta radju, il-pożizzjoni preċiża
tal-atomi bit-tikketta, ir-radjuattività speċifika u l-purezza radjukimika.
Speċi tat-test:
— isem xjentifiku, razza, sors, kull trattament minn qabel, akklimatazzjoni,
età, daqs-firxa, eċċ..
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Kondizzjonijiet tat-test:
— proċedura tat-test użat;
— tip u karatteristiċi ta’ lluminazzjoni użati u fotoperjodu/i;
— disinn tat-test (eż. għadd u daqs ta’ reċipjenti tat-test, massa ta’ ħamrija u
għoli ta’ saff ta’ ħamrija, għadd ta’ replikati, għadd ta’ dud għal kull
replikat, għadd ta’ konċentrazzjonijiet tat-test, durata ta’ fażijiet ta’ assor
biment u eliminazzjoni, frekwenza ta’ teħid ta’ kampjuni);
— motiv għall-għażla tal-materjal tar-reċipjent tat-test;
— metodu ta’ tħejjija u applikazzjoni ta’ oġġett tat-test, kif ukoll raġunijiet
għall-għażla ta’ metodu speċifiku;
— il-konċentrazzjonijiet nominali tat-test, il-medji tal-valuri mkejla u ddevjazzjonijiet standard tagħhom fir-reċipjenti tat-test, u l-metodu li bih
dawn il-valuri nkisbu;
— sors tal-kostitwenti tal-ħamrija artifiċjali jew – jekk jintużaw midja natu
rali – l-oriġni tal-ħamrija, deskrizzjoni ta’ kull trattament minn qabel,
riżultati tal-kontrolli (sopravivenza, żvilupp ta’ bijomassa, riproduzzjoni),
karatteristiċi tal-ħamrija (pH, kontenut totali ta’ karbonju organiku, distri
buzzjoni ta’ daqsijiet ta’ partiċelli (perċentwali ta’ ramel, fajd u tafal)),
WHCmax, kontenut ta’ ilma f’perċentwali fil-bidu u fit-tmiem tat-test, u
kejlijiet oħra magħmulin);
— informazzjoni dettaljata dwar it-trattament ta’ kampjuni tal-ħamrija u ta’
dud, inklużi dettalji dwar tħejjija, ħżin, proċeduri ta’ fortifikazzjoni,
estrazzjoni u proċeduri analitiċi (u preċiżjoni) għall-oġġett tat-test f’dud
u fil-ħamrija, u kontenut ta’ lipidi (jekk imkejjel) u rkupri tal-oġġett tattest.
Riżultati:
— mortalità tad-dud tal-kontroll u d-dud f’kull reċipjent tat-test u kull mġiba
mhux normali osservata (eż., evitar ta’ ħamrija, nuqqas ta’ riproduzzjoni
f’test ta’ akkumulazzjoni bijoloġika b’enchytraeids);
— il-proporzjon ta’ piż fin-niexef għal piż fl-imxarrab tal-ħamrija u l-orga
niżmi tat-test (utli għal normalizzazzjoni);
— il-piżijiet fl-imxarrab tad-dud waqt li jkunu qed jittieħdu kampjuni; għal
ħniex, il-piżijiet fl-imxarrab fil-bidu tat-test u f’kull żmien ta’ teħid ta’
kampjuni qabel u wara tindif ta’ msaren;
— il-kontenut ta’ lipidi tal-organiżmi tat-test (jekk determinati);
— kurvi, li juru l-kinetika ta’ assorbiment u eliminazzjoni tal-kimika għallittestjar fid-dud, u ż-żmien għal stat regolari;
— Ca u Cs (b’devjazzjoni u firxa standard, jekk ikun jixraq) għaż-żmijiet
kollha ta’ teħid ta’ kampjuni (Ca espressa f’g kg–1 piż fl-imxarrab u finniexef tal-korp kollu, Cs espressa f’g kg–1 piż fl-imxarrab u fin-niexef ta’
ħamrija). Jekk ikun meħtieġ fattur ta’ akkumulazzjoni bijota-ħamrija
(BSAF) (eż. għal tqabbil ta’ riżultati minn żewġ testijiet jew aktar magħ
mulin fuq annimali ta’ kontenut differenti ta’ lipidi), Ca tista’ addizzjo
nalment tkun espressa bħala g kg–1 ta’ kontenut ta’ lipidi tal-organiżmu,
u Cs tista’ tkun espressa bħala g kg–1 ta’ karbonju organiku (OC) talħamrija;
— BAF (espress f’kg ta’ ħamrija kg–1 ta’ dud), kostant ks tar-rata ta’ assor
biment ta’ ħamrija (espress f’g ta’ kg–1 ta’ ħamrija ta’ jum–1 ta’ dud), u
kostant ke tar-rata ta’ eliminazzjoni ke (espressa f’jum–1); BSAF (espress
f’kg ta’ ħamrija ta’ OC kg–1 kontenut ta’ lipidi ta’ dud) jistgħu jkunu
rrapportati addizzjonalment;
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— jekk imkejjel: perċentwali ta’ kimika prinċipali, metaboliti, u residwi
magħqudin (jiġifieri l-perċentwali ta’ kimika għall-ittestjar li ma tistax
tkun estratta b’metodi komuni ta’ estrazzjoni) misjuba fil-ħamrija u anni
mali tat-test;
— metodi użati għall-analiżi ta’ statistika ta’ dejta.
Evalwazzjoni ta’ riżultati:
— konformità tar-riżultati mal-kriterji ta’ validità kif elenkati fil-para
grafu 17;
— riżultati mhux mistennija jew mhux tas-soltu, eż. eliminazzjoni mhux
kompleta tal-kimika għall-ittestjar mill-annimali tat-test.
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONIJIET
Akkumulazzjoni bijoloġika hija ż-żieda f’konċentrazzjoni tal-kimika għallittestjar fi jew fuq organiżmu relattiv għall-konċentrazzjoni tal-kimika għallittestjar fil-midjum tal-madwar. Riżultati ta’ akkumulazzjoni bijoloġika minn
proċessi kemm ta’ konċentrazzjoni bijoloġika kif ukoll ta’ tkabbir bijoloġiku
(ara hawn taħt).
Konċentrazzjoni bijoloġika hija ż-żieda f’konċentrazzjoni tal-kimika għallittestjar fi jew fuq organiżmu, li tirriżulta mill-assorbiment tal-kimika esklussiva
ment mill-midjum tal-madwar (jiġifieri permezz tal-wiċċ tal-ġisem u ħamrija li
tkun iddaħħlet), relattiv għall-konċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar fil-midjum
tal-madwar.
Tkabbir bijoloġiku huwa ż-żieda f’konċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar fi
jew fuq organiżmu, li jirriżulta l-aktar minn assorbiment minn ikel jew priża
kontaminati, relattiv għall-konċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar fl-ikel jew
fil-priża. Tkabbir bijoloġiku jista’ jwassal għal trasferiment jew akkumulazzjoni
tal-oġġett tat-test f’siti elettroniċi tal-ikel.
L-eliminazzjoni ta’ kimika għall-ittestjar hija t-telf ta’ din il-kimika mit-tessut
tal-organiżmu tat-test bi proċessi attivi jew passivi li jseħħu indipendentement
minn jekk ikun hemm jew ma jkunx hemm l-oġġett tat-test fil-midjum talmadwar.
Il-fattur ta’ akkumulazzjoni bijoloġika (BAF) f’kull żmien matul il-fażi ta’
assorbiment ta’ dan it-test ta’ akkumulazzjoni bijoloġika huwa l-konċentrazzjoni
ta’ kimika għall-ittestjar fi/fuq l-organiżmu tat-test (Ca fi g·kg-1 piż fin-niexef taddudu) diviż bil-konċentrazzjoni tal-kimika fil-midjum tal-madwar (Cs bħala g·kg-1
tal-piż fin-niexef tal-ħamrija); il-BAF għandu l-unitajiet ta’ kg ħamrija·kg-1 dudu.
Il-fattur ta’ akkumulazzjoni bijoloġika ta’ stat regolari (BAFss) huwa l-BAF fi
stat regolari u ma jitbiddilx b’mod sinifikanti tul perjodu prolongat ta’ żmien, bilkonċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar fil-midjum tal-madwar (Cs bħala g.kg-1
tal-piż fin-niexef tal-ħamrija) tkun kostanti matul dan il-perjodu ta’ żmien.
Fatturi ta’ akkumulazzjoni bijoloġika kkalkulati direttament mill-proporzjon
tal-kostant tar-rata ta’ assorbiment ta’ ħamrija u l-kostant tar-rata ta’ eliminaz
zjoni (ks u ke, ara hawn taħt) jissejħu fattur ta’ akkumulazzjoni bijoloġika kine
tika (BAFK).
Il-fattur ta’ akkumulazzjoni bijota-ħamrija (BSAF) huwa l-konċentrazzjoni
normalizzata b’lipidi tal-kimika għall-ittestjar fi/fuq l-organiżmu tat-test diviża
bil-konċentrazzjoni organika normalizzata bil-karbonju tal-kimika għall-ittestjar
fil-ħamrija fi stat regolari. Ca huwa mbagħad espress bħala kontenut ta’ lipidi
g·kg-1 tal-organiżmu, u Cs bħala konenut organiku g·kg-1 tal-ħamrija; il-BSAF
għandu l-unitajiet ta’ lipidi kg OC·kg-1.
Livell kostanti jew stat regolari huwa ddefinit bħala l-ekwilibriju bejn ilproċessi ta’ assorbiment u ta’ eliminazzjoni li jseħħ fl-istess waqt matul il-fażi
ta’ espożizzjoni. L-istat regolari jintlaħaq fil-grafika ta’ BAF mal-ħin meta lkurva tiġi parallela mal-assi tal-ħin u tliet analiżi ta’ BAF wara xulxin magħmulin
fuq kampjuni meħudin f’intervalli ta’ mill-anqas jumejn ikunu qrib 20 % waħda
mill-oħra, u ma jkunx hemm differenzi sinifikanti ta’ statistika fost it-tliet perjodi
ta’ teħid ta’ kampjuni. Għal kimiċi għall-ittestjar li jkunu kkunsmati bil-mod,
intervalli aktar adatti jkunu ta’ sebat ijiem (49).
Il-koeffiċjent ta’ partizzjoni organika karbonju-ilma (Koc) huwa l-proporzjon
ta’ konċentrazzjoni ta’ kimika fi/fuq il-frazzjoni ta’ karbonju organiku ta’ ħamrija
u l-konċentrazzjoni tal-kimika fl-ilma f’ekwilibriju.
Il-koeffiċjent tal-partizzjoni ottanol-ilma (Kow) huwa l-proporzjon ta’ solubilità
ta’ kimika f’n-ottanol u f’ilma f’ekwilibriju, espress ukoll xi drabi bħala Pow. Illogaritmu ta’ Kow (log Kow) jintuża bħala indikazzjoni tal-potenzjal ta’ kimika
għal akkumulazzjoni bijoloġika minn organiżmi akwatiċi.
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Il-fażi ta’ assorbiment jew ta’ espożizzjoni hija l-ħin li matulu l-organiżmi tattest ikunu esposti għall-kimika għall-ittestjar.
Il-kostant tar-rata ta’ assorbiment ta’ ħamrija (ks) huwa l-valur numeriku li
jiddefinixxi r-rata ta’ żieda fil-konċentrazzjoni tal-oġġett tat-test fi/fuq l-orga
niżmu tat-test li jirriżulta minn assorbiment mill-fażi tal-ħamrija. ks huwa espress
f’g ħamrija kg-1 ta’ dudu d-1.
Il-fażi ta’ eliminazzjoni hija l-ħin, wara t-trasferiment tal-organiżmi tat-test minn
midjum kontaminat għal midjum ħieles mill-oġġett tat-test, li matulha tkun stud
jata l-eliminazzjoni (jew it-telf nett) tal-kimika mill-organiżmi tat-test.
Il-kostant tar-rata ta’ eliminazzjoni (ke) huwa l-valur numeriku li jiddefinixxi
r-rata ta’ tnaqqis fil-konċentrazzjoni tal-oġġett tat-test fi/fuq l-organiżmu tat-test,
wara t-trasferiment tal-organiżmi tat-test minn midjum li jkun fih l-oġġett tat-test
għal midjum ħieles minn kimiċi; ke hija espressa f’d-1.
Kimika għall-ittestjar: Kull sustanza jew taħlita ttestjata billi jintuża dan ilMetodu ta’ Ttestjar.
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Appendiċi 2
Kalkulazzjoni ta’ parametri ta’ assorbiment u eliminazzjoni
Il-punt ta’ tmiem ewlieni ta’ test ta’ akkumulazzjoni bijoloġika huwa l-fattur ta’
akkumulazzjoni bijoloġika, BAF. Il-BAF imkejjel jista’ jiġi kkalkulat bid-diviż
joni tal-konċentrazzjoni fl-organiżmu tat-test, Ca, bil-konċentrazzjoni fil-ħamrija,
Cs, fi stat regolari. Jekk l-istat regolari ma jintlaħaqx matul il-fażi ta’ espożiz
zjoni, il-BAFK ikun ikkalkulat mill-kostanti ta’ rati minflok minn BAFss. Iżda
għandu jkun innotat jekk il-BAF ikunx ibbażat fuq konċentrazzjonijiet ta’ stati
uniformi jew le.
Il-mezzi tas-soltu għall-kisba tal-fattur ta’ akkumulazzjoni bijoloġika kinetika
(BAFK), il-kostant tar-rata ta’ assorbiment ta’ ħamrija (ks) u l-kostant tar-rata
ta’ eliminazzjoni (ke) huwa li jintużaw metodi ta’ stima ta’ parametri mhux
lineari b’kompjuter, eż., ibbażati fuq il-mudelli deskritti f’(68). Mogħti sett ta’
dejta ta’ konċentrazzjoni ta’ sekwenza ta’ ħin u l-ekwazzjonijiet mudell:

Ca ¼

ks
Ü Cs ð1 Ä e–k et Þ
ke

0 < t < tc

[ekwazzjoni 1]

Ca ¼

ks
Ü Cs ðe–k eðtÄtcÞ Ä e–k et Þ
ke

t > tc

[ekwazzjoni 2]

jew

fejn:
Ca = konċentrazzjoni ta’ kimika f’dud [g kg-1 piż fl-imxarrab jew fin-niexef]
ks = kostant tar-rata ta’ assorbiment f’tessut [g ħamrija kg-1 ta’ dudu d-1]
Cs = konċentrazzjoni ta’ kimika fil-ħamrija [g kg-1 ta’ piż fl-imxarrab jew finniexef]
ke = kostant tar-rata ta’ eliminazzjoni [d-1]
tc

= ħin fit-tmiem tal-fażi ta’ assorbiment,

dawn il-programmi tal-kompjuter jikkalkulaw valuri għal BAFK, ks u ke.
Meta l-konċentrazzjoni ta’ bażi fid-dud mhux espost, eż. fil-jum 0 tkun differenti
b’mod sinifikanti minn żero (dan jista’ pereżempju jkun il-każ għal metalli), din
il-konċentrazzjoni ta’ bażi (Ca,0) għandha tkun inkluża f’dawn l-ekwazzjonijiet,
biex isiru jaqraw:

Ca ¼ Ca;0 þ

ks
Ü Cs ð1 Ä e–k et Þ
ke

Ca ¼ Ca;0 þ

ks
Ü Cs ðe–k eðtÄtcÞ Ä e–k et Þ
ke

0 < t < tc

[ekwazzjoni 3]

u

t > tc

[ekwazzjoni 4]

F’każijiet fejn ikun osservat tnaqqis sinifikanti tal-konċentrazzjoni tal-kimika
għall-ittestjar fil-ħamrija tul il-ħin matul il-fażi ta’ assorbiment, jistgħu pere
żempju jintużaw il-mudelli li ġejjin (67) (79):

–k t
Cs ¼ C0 ðe 0 Þ

[ekwazzjoni 5]
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fejn:
Cs = konċentrazzjoni ta’ kimika fil-ħamrija [g kg-1 piż fl-imxarrab jew finniexef]
k0 = kostant ta’ rata ta’ degradazzjoni fil-ħamrija [d-1]
C0 = konċentrazzjoni inizjali tal-kimika fil-ħamrija [g kg-1 ta’ piż fl-imxarrab
jew fin-niexef]
Ca ¼
Ca ¼
fejn:

ks
Ü ðe–k0 t Ä e–k et Þ
ke Ä k0

ks
Ü e–k0 tc Ä e–k etc ä eÄkðtÄtcÞ
ke Ä k0

0 < t < tc

[ekwazzjoni 6]

t > tc

[ekwazzjoni 7]

Ca = konċentrazzjoni ta’ kimika f’dud [g kg-1 piż fl-imxarrab jew fin-niexef]
ks = kostant tar-rata ta’ assorbiment f’tessut [g ħamrija kg-1 ta’ dudu d-1]
k0 = kostant ta’ rata ta’ degradazzjoni fil-ħamrija [d-1]
ke = kostant tar-rata ta’ eliminazzjoni [d-1]
tc

= ħin fit-tmiem tal-fażi ta’ assorbiment,

Meta jintlaħaq stat regolari matul il-fażi ta’ assorbiment (jiġifieri t = ∞), ekwaz
zjoni 1
Ca ¼

ks
Ü Cs ð1 Ä e–k et Þ
ke

0 < t < tc

[ekwazzjoni 1]

tista’ titnaqqas għal:
Ca ¼

ks
Ü Cs
ke

jew
Ca =Cs ¼ ks =ke ¼ BAFK

[ekwazzjoni 8]

F’liema każ ks/ke x Cs ikun approċċ għall-konċentrazzjoni tal-oġġett tat-test fittessut tad-dud fi stat regolari (Ca,ss).
Il-fattur ta’ akkumulazzjoni bijota-ħamrija (BSAF) jista’ jkun ikkalkulat kif ġej:
BSAF ¼ BAFK ä

foc
flip

[ekwazzjoni 9]

fejn foc huwa l-frazzjoni ta’ karbonju organiku ta’ ħamrija, u flip huwa l-frazzjoni
ta’ lipidi ta’ dud, it-tnejn preferibbilment iddeterminati minn kampjuni meħudin
mit-test, u bbażati jew fuq piż fin-niexef jew fuq piż fl-imxarrab, rispettivament.
Il-kinetika ta’ eliminazzjoni tista’ tkun immudellata bl-użu tad-dejta mill-fażi ta’
eliminazzjoni u bl-applikazzjoni tal-ekwazzjoni mudell u metodu ta’ stima ta’
parametri mhux lineari b’bażi tal-kompjuter li ġejjin. Jekk il-punti tad-dejta
mmarkati mal-ħin jindikaw tnaqqis esponenzjali kostanti tal-konċentrazzjoni taloġġett tat-test fl-annimali, ikun jista’ jintuża mudell ta’ kompartiment wieħed
(ekwazzjoni 9) biex jiddeskrivi l-perkors tal-ħin ta’ eliminazzjoni.
Ca ðtÞ ¼ Ca;ss Ü e–k et

[ekwazzjoni 10]
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Proċessi ta’ eliminazzjoni xi drabi jidhru li jkunu ta’ żewġ fażijiet, li juru tnaqqis
mgħaġġel ta’ Ca matul il-fażijiet bikrija, li jinbidel għal telf aktar bil-mod ta’ oġġetti
tat-test fil-fażijiet ta’ wara tal-eliminazzjoni, eż. (27) (68). Iż-żewġ fażijiet jistgħu
jkunu interpretati billi wieħed jassumi li jkun hemm żewġ kompartimenti differenti
fl-organiżmu, li minuu l-oġġett tat-test jintilef b’veloċitajiet differenti. F’dawn ilkażijiet, għandha tkun studjata letteraura speċifika, eż. (38) (39) (40) (78).
Bl-użu tal-ekwazzjonijiet mudelli ta’ hawn fuq, il-parametri kinetiċi (ks u ke)
jistgħu wkoll ikunu kkalkulati b’operazzjoni waħda bl-applikazzjoni fl-istess
waqt tal-mudell ta’ kinetika tal-ewwel grad għad-dejta kollha mill-fażi kemm
ta’ assorbiment, kif ukoll ta’ eliminazzjoni. Għal deskrizzjoni ta’ metodu li
jista’ jippermetti kalkulazzjoni konġunta bħal din ta’ kostanti ta’ rata ta’ assorbi
ment u eliminazzjoni, jistgħu jkunu kkonsultati r-referenzi, (181), (213) u (210).
# "
#
Ks
Ks
–ke t
ÄKe ðtÄtc Þ
–Ke t
Ä e Þ Ü ðm ¼ 2Þ
Ca ¼
· Cs ð1 Ä e Þ Ü ðm ¼ 1Þ þ
Ü Cs ðe
Ke
ke
"

Nota: Meta parametri ta’ assorbiment u eliminazzjoni jkunu stmati fl-istess waqt
mid-dejta konġunta ta’ assorbiment u eliminazzjoni, “m” kif tidher flekwazzjoni 11 hija deskrittriċi li tħalli lill-programm tal-kompjuter
jassenja t-termini sekondarji tal-ekwazzjoni lis-settijiet ta’ dejta tal-fażi
rispettiva u li jagħmel l-evalwazzjoni b’mod korrett (m = 1 għal fażi
ta’ assorbiment; m = 2 għal fażi ta’ eliminazzjoni).
Madankollu, dawn l-ekwazzjonijiet mudelli għandhom jintużaw b’kawtela, laktar meta bidliet fid-disponibbiltà bijoloġika tal-kimika għall-ittestjar jew fiddegradazzjoni (bijoloġika) iseħħu matul it-test (ara eż. (79)).

[ekwazzjoni 11]
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Appendiċi 3
EŻEMPJI TA’ SKEDI GĦAL TESTIJIET TA’ AKKUMULAZZJONI BIJOLO
ĠIKA TA’ ĦAMRIJA
Test tal-ħniex
(a) Fażi ta’ espożizzjoni bi 8 dati ta’ teħid ta’ kampjuni użati għal kalkulazzjoni
ta’ kinetika

Jum

Attività

– 6

Kondizzjonament tal-ħamrja mħejjija għal 48 siegħa;

– 4

Il-frazzjoni tal-ħamrija li tkun iffortifikata mas-soluzzjoni tal-kimika
għall-ittestjar; evaporizzazzjoni ta’ kull solvent; taħlit tal-kostitwenti
tal-ħamrija; distribuzzjoni tal-ħamrija mar-reċipjenti tat-test; ekwili
brazzjoni f’kondizzjonijiet tat-test għal 4 jiem (3 ġimgħat għal
ħamrija fortifikata bil-metall);

– 3 sa – 1

Separazzjoni tal-organiżmi tat-test mill-kultura għal akklimatazzjoni;
tħejjija u rtib tal-kostitwenti tal-ħamrija;

0

Kejl tat-temperatura, u l-pH tal-ħamrija; tneħħija ta’ kampjuni talħamrija minn reċipjenti ttrattati u kontroll ta’ solventi għal determi
nazzjoni ta’ konċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar; żieda ta’
razzjon ta’ ikel; użin u distribuzzjoni każwali tad-dud fir-reċipjenti
tal-ħniex; żamma ta’ kampjuni sekondarji suffiċjenti ta’ dud għal
determinazzjoni ta’ valuri analitiċi bażiċi, piż fl-imxarrab u fin-niexef,
u kontenut ta’ lipidi; użin tar-reċipjenti kollha tat-test għall-kontroll
tal-irtuba tal-ħamrija; kontroll tal-provvista tal-arja, jekk tkun magħ
luqa tintuża s-sistema tat-test;

1

Kontroll tal-provvista tal-arja, reġistrazzjoni ta’ x’jagħmlu d-dud u ttemperatura; teħid ta’ kampjuni tal-ħamrija u tad-dud għal determi
nazzjoni ta’ konċentrazzjoni ta’ oġġett tat-test;

2

L-istess bħal jum 1;

3

Kontroll tal-provvista tal-arja, x’jagħmlu d-dud u t-temperatura;

4

L-istess bħal jum 1;

5 -6

L-istess bħal jum 3;

7

L-istess bħal jum 1; żieda ta’ razzjon ta’ ikel; ikkontrolla l-irtuba talħamrija billi tiżen mill-ġdid ir-reċipjenti tat-test u kkumpensa għallilma evaporat;

8 -9

L-istess bħal jum 3;

10

L-istess bħal jum 1;

11 - 13

L-istess bħal jum 3;

14

L-istess bħal jum 1; żieda ta’ razzjon ta’ ikel; ikkontrolla l-irtuba talħamrija billi tiżen mill-ġdid ir-reċipjenti tat-test u kkumpensa għallilma evaporat;

15 - 16

L-istess bħal jum 3;

17

L-istess bħal jum 1;

18 - 20

L-istess bħal jum 3;
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Jum

21

Attività

L-istess bħal jum 1; kejl tat-temperatura u l-pH tal-ħamrija; ikkon
trolla l-irtuba tal-ħamrija billi tiżen mill-ġdid ir-reċipjenti tat-test;
tmiem ta’ fażi ta’ espożizzjoni; ittrasferixxi d-dud mir-replikati
esposti li jifdal għal ġo reċipjenti li jkun fihom ħamrija nadifa għal
fażi ta’ eliminazzjoni (ebda tindif ta’ msaren); teħid ta’ kampjuni ta’
ħamrija u ta’ dud minn kontrolli ta’ solventi.
Attivitajiet ta’ espożizzjoni minn qabel (fażi ta’ ekwilibrazzjoni)
għandhom ikunu skedati, meqjusin il-proprjetajiet tal-kimika għallittestjar.
Attivitajiet deskritti għal jum 3 għandhom isiru kuljum (mill-anqas
fil-jiem tax-xogħol).

(b) Fażi ta’ eliminazzjoni

Jum

Attività

– 6

Tħejjija u rtib tal-kostitwenti tal-ħamrija; kondizzjonament tal-ħamrja
mħejjija għal 48 siegħa;

– 4

Taħlit tal-kostitwenti tal-ħamrija; distribuzzjoni tal-ħamrija mar-reċip
jenti tat-test; inkubazzjoni f’kondizzjonijiet tat-test għal 4 ijiem;

0 (tmiem ta’ fażi ta’
assorbiment)

Kejl tat-temperatura u l-pH tal-ħamrija; użin u distribuzzjoni każwali
tad-dud fir-reċipjenti tal-ħniex; żieda ta’ razzjon ta’ ikel; ittrasferixxi
d-dud mir-replikati esposti li jifdal għal ġo reċipjenti li jkun fihom
ħamrija nadifa; teħid ta’ kampjuni tal-ħamrija u tad-dud wara 4 – 6
sigħat għal determinazzjoni ta’ konċentrazzjoni tal-kimika għallittestjar;

1

Kontroll tal-provvista tal-arja, reġistrazzjoni ta’ x’jagħmlu d-dud u ttemperatura; teħid ta’ kampjuni tal-ħamrija u tad-dud għal determi
nazzjoni ta’ konċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar;

2

L-istess bħal jum 1;

3

Kontroll tal-provvista tal-arja, x’jagħmlu d-dud u t-temperatura;

4

L-istess bħal jum 1;

5 -6

L-istess bħal jum 3;

7

L-istess bħal jum 1; żieda ta’ razzjon ta’ ikel; ikkontrolla l-irtuba talħamrija billi tiżen mill-ġdid ir-reċipjenti tat-test u kkumpensa għallilma evaporat;

8 -9

L-istess bħal jum 3;

10

L-istess bħal jum 1;

11 - 13

L-istess bħal jum 3;

14

L-istess bħal jum 1; żieda ta’ razzjon ta’ ikel; ikkontrolla l-irtuba talħamrija billi tiżen mill-ġdid ir-reċipjenti tat-test u kkumpensa għallilma evaporat;

15 - 16

L-istess bħal jum 3;

17

L-istess bħal jum 1;
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Jum

18 - 20
21

Attività

L-istess bħal jum 3;
L-istess bħal jum 1; kejl tat-temperatura u l-pH tal-ħamrija; ikkon
trolla l-irtuba tal-ħamrija billi tiżen mill-ġdid ir-reċipjenti tat-test;
teħid ta’ kampjuni ta’ ħamrija u ta’ dud minn kontrolli ta’ solventi.
Tħejjija tal-ħamrija qabel ma tinbeda fażi ta’ eliminazzjoni għandha
ssir bl-istess mod bħal qabel il-fażi ta’ espożizzjoni.
Attivitajiet deskritti għal jum 3 għandhom isiru kuljum (mill-anqas
fil-jiem tax-xogħol).

Test ta’ enchytraeid
(a) Fażi ta’ assorbiment bi 8 dati ta’ teħid ta’ kampjuni użati għal kalkulazzjoni
ta’ kinetika

Jum

Attività

– 6

Kondizzjonament tal-ħamrja mħejjija għal 48 siegħa;

– 4

Il-frazzjoni tal-ħamrija li tkun iffortifikata mas-soluzzjoni tal-kimika
għall-ittestjar; evaporizzazzjoni ta’ kull solvent; taħlit tal-kostitwenti
tal-ħamrija; distribuzzjoni tal-ħamrija mar-reċipjenti tat-test; ekwili
brazzjoni f’kondizzjonijiet tat-test għal 4 ijiem (3 ġimgħat għal
ħamrija fortifikata bil-metall);

– 3 sa – 1

Separazzjoni tal-organiżmi tat-test mill-kultura għal akklimatazzjoni;
tħejjija u rtib tal-kostitwenti tal-ħamrija;

0

Kejl tat-temperatura, u l-pH tal-ħamrija; tneħħija ta’ kampjuni talħamrija minn reċipjenti ttrattati u kontroll ta’ solventi għal determi
nazzjoni ta’ konċentrazzjoni tal-kimika għall-ittestjar; żieda ta’
razzjon ta’ ikel għall-ħamrija; użin u distribuzzjoni każwali tad-dud
fir-reċipjenti tal-ħniex; żamma ta’ kampjuni sekondarji suffiċjenti ta’
dud għal determinazzjoni ta’ valuri analitiċi bażiċi, piż fl-imxarrab u
fin-niexef, u kontenut ta’ lipidi; użin tar-reċipjenti kollha tat-test
għall-kontroll tal-irtuba tal-ħamrija; kontroll tal-provvista tal-arja,
jekk tkun magħluqa tintuża s-sistema tat-test;

1

Kontroll tal-provvista tal-arja, reġistrazzjoni ta’ x’jagħmlu d-dud u ttemperatura; teħid ta’ kampjuni tal-ħamrija u tad-dud għal determi
nazzjoni ta’ konċentrazzjoni ta’ oġġett tat-test;

2

L-istess bħal jum 1;

3

Kontroll tal-provvista tal-arja, x’jagħmlu d-dud u t-temperatura;

4

L-istess bħal jum 1;

5 -6

L-istess bħal jum 3;

7

L-istess bħal jum 1; żieda ta’ razzjon ta’ ikel għall-ħamrija; ikkon
trolla l-irtuba tal-ħamrija billi tiżen mill-ġdid ir-reċipjenti tat-test u
kkumpensa għall-ilma evaporat;

9

L-istess bħal jum 1;

10

L-istess bħal jum 3;
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Attività

Jum

11

L-istess bħal jum 1;

12 - 13

L-istess bħal jum 3;

14

L-istess bħal jum 1; żieda ta’ razzjon ta’ ikel għall-ħamrija; kejl tattemperatura u l-pH tal-ħamrija; ikkontrolla l-irtuba tal-ħamrija billi
tiżen mill-ġdid ir-reċipjenti tat-test; tmiem ta’ fażi ta’ espożizzjoni;
ittrasferixxi d-dud mir-replikati esposti li jifdal għal ġo reċipjenti li
jkun fihom ħamrija nadifa għal fażi ta’ eliminazzjoni (ebda tindif ta’
msaren); teħid ta’ kampjuni ta’ ħamrija u ta’ dud minn kontrolli ta’
solventi.
Attivitajiet ta’ espożizzjoni minn qabel (fażi ta’ ekwilibrazzjoni)
għandhom ikunu skedati, meqjusin il-proprjetajiet tal-kimika għallittestjar.
Attivitajiet deskritti għal jum 3 għandhom isiru kuljum (mill-anqas
fil-jiem tax-xogħol).
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Appendiċi 4
Ħamrija artifiċjali – rakkomandazzjonijiet dwar tħejjija u ħżin
Minħabba li ħamrija naturali minn sors partikolari tista’ ma tkunx disponibbli ssena kollha, u organiżmi indiġeni, kif ukoll il-preżenza ta’ mikrosustanzi li
jniġġsu jistgħu jinfluwenzaw it-test, huwa rrakkomandat substrat artifiċjali, ilħamrija artifiċjali skont il-Kapitolu C.8 ta’ dan l-Anness: Tossiċità għal Ħniex
(48) biex jintuża f’dan it-test. Diversi speċijiet tat-test jistgħu jibqgħu ħajjin,
jikbru u jirriproduċu f’din il-ħamrija, u hija pprovduta standardizzazzjoni
massima, kif ukoll komparabbiltà f’laboratorji u bejniethom ta’ kondizzjonijiet
tat-test u ta’ kultura.

Ħamrija kostitwenti:

Pit:

10 %

Pit Sphagnum, skont skont il-Linja Gwida
207 tal-OECD (48);

Ramel tal-quartz:

70 %

Ramel tal-quartz industrijali (mnixxef blarja); daqs ta’ ramla: aktar minn 50 % talpartiċelli għandhom ikunu fil-firxa ta’ 50200 μm, iżda l-partiċelli kollha għandhom
ikunu ≤ 2 mm;

Tafal tal-kawlina:

20 %

Kontenut ta’ kawlina ≥ 30 %;

Karbonat tal-kalċju:

≤ 1%

CaCO3,pulverizzat, kemikament pur

B’mod fakultattiv, il-kontenut ta’ karbonju organiku tal-ħamrija artifiċjali jista’
jitnaqqas, eż. billi jitnaqqas il-kontenut tal-pit għal 4-5 % ta’ ħamrija xotta u
jiżdied il-kontenut ta’ ramel b’dan il-mod. Bi tnaqqis bħal dan f’kontenut ta’
karbonju organiku, il-possibbiltajiet ta’ sorbiment ta’ kimika għall-ittestjar millħamrija (karbonju organiku) jistgħu jitnaqqsu u d-disponibbiltà tal-kimika għallittestjar għad-dud tista’ tiżdied (74). Intwera li Enchytraeus albidus u Eisenia
fetida jistgħu jkunu jaqblu mal-kriterji ta’ validità dwar riproduzzjoni meta ttest
jati f’ħamrija ta’ għelieqi b’kontenut baxx ta’ karbonju organiku, eż. 2,7 % (33),
(201), u mill-esperjenza dan jista’ jinkiseb f’ħamrija artifiċjali b’5 % pit.

Tħejjija
Il-kostitwenti nixfin tal-ħamrija jitħalltu sewwa (eż. f’mikser ta’ skala kbira
f’laboratorju). Dan għandu jsir xi ġimgħa qabel ma jinbeda t-test. Il-kostitwenti
nixfin imħalltin tal-ħamrija għandhom jitrattbu b’ilma dejonizzat mill-anqas 48
siegħa qabel l-applikazzjoni tal-oġġett tat-test biex l-aċidità tiġi ekwilibrata/stab
bilizzata. Għad-determinazzjoni ta’ pH tintuża taħlita ta’ ħamrija u 1 M KCl fi
proporzjon ta’ 1:5. Jekk il-valur pH ma jkunx fil-firxa meħtieġa (6,0 ± 0,5),
jiżdied ammont suffiċjenti ta’ CaCO3 fil-ħamrija, jew jitħejja lott ġdid ta’
ħamrija.

Il-kapaċità massima għal żamma ta’ ilma (WHC) tal-ħamrija artifiċjali tiġi ddeter
minata skont ISO 11268-2 (35). Mill-anqas jumejn qabel ma jinbeda t-test, ilħamrija artifiċjali xotta titrattab billi jiżdied ilma biżżejjed dejonizzat jew rikos
titwit biex jinkiseb bejn wieħed u ieħor nofs il-kontenut finali ta’ ilma. Ilkontenut finali ta’ ilma għandu jkun minn 40 % sa 60 % tad-WHC massima.
Fil-bidu tat-test, il-ħamrija mrattba minn qabel tinqasam f’tant lottijiet daqs kemm
ikun l-għadd ta’ konċentrazzjonijiet tat-test u kontrolli użati għat-test, u lkontenut ta’ rtuba jkun aġġustat għal 40 – 60 % tad-WHCmax billi tintuża ssoluzzjoni tal-oġġett tat-test u/jew billi jiżdied ilma dejonizzat jew rikostitwit.
Il-kontenut ta’ rtuba jkun iddeterminat fil-bidu u fit-tmiem tat-test (f’105 °C).
Huwa għandu jkun l-aħjar għall-ħtiġijiet tal-ispeċi (il-kontenut ta’ rtuba jista’
jkun iċċekkjat kif ġej: meta l-ħamrija tingħafas bil-mod fl-idejn, għandhom
joħorġu qtar żgħir bejn is-swaba).
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Ħżin
Il-kostitwenti nixfin tal-ħamrija artifiċjali jistgħu jinħażnu f’temperatura ambjen
tali sakemm jibdew jintużaw. Il-ħamrija mħejjija u mrattba minn qabel tista’
tinħażen f’post frisk sa tliet ijiem qabel ma tkun iffortifikata; wieħed għandu
joqgħod attent li jara li l-evaporazzjoni tal-ilma tkun mill-anqas. Ħamrija fortifi
kata bl-oġġett tat-test għandha tkun użata minnufih sakemm ma jkunx hemm
informazzjoni li turi li l-ħamrija partikolari tkun tista’ tinħażen mingħajr ma
jintlaqtu t-tossiċità u d-disponibbiltà bijoloġika tal-oġġett tat-test. Kampjuni ta’
ħamrija fortifikata jistgħu mbagħad jinħażnu skont il-kondizzjonijiet irrakkoman
dati għall-oġġett tat-test partikolari sakemm issir analiżi.
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Appendiċi 5
Speċi

ta’

oligochaetes terrestri rrakkomandat għall-ittestjar
akkumulazzjoni bijoloġika minn ħamrija

ta’

Ħniex
L-ispeċi tat-test irrakkomandata hija Eisenia fetida (Savigny 1826), li hija talfamilja Lumbricidae. Mill-1972 ‘il hawn tinqasam f’żewġ subspeċi (Eisenia
fetida u Eisenia andrei (10)). Skont Jaenike (36), huma mhumiex speċi veri,
separati. Eisenia fetida tingħaraf malajr mill-faxex ta’ lewn isfar jgħajjat inter
segmentali tagħha, filwaqt li Eisenia andrei hija ta’ lewn aħmar uniformi, skur.
Aktarx joriġinaw mir-reġjun tal-Baħar l-Iswed, illum huma mifruxin mad-dinja
kollha, l-aktar f’habitats immodifikati antropoġenikament bħal munzelli ta’
kompost. It-tnejn jistgħu jintużaw għal testijiet ekotossikoloġiċi, kif ukoll ta’
akkumulazzjoni bijoloġika.
Eisenia fetida u Eisenia andrei jistgħu jinkisbu kummerċjalment, pereżempju
bħala lixka għall-ħut. Mqabbla ma’ dud oħra tal-ħamrija ta’ lumbriċidi, iċ-ċiklu
ta’ ħajjithom huwa qasir u jimmaturaw f’madwar 2 – 3 xhur (f’temperatura
ambjentali). L-aħjar temperatura għalihom hija bejn wieħed u ieħor 20 – 24 C.
Jippreferu substrati relattivament niedja b’pH kważi newtrali u b’kontenut kbir
ta’ materjal organiku. Minħabba li dawn l-ispeċijiet intużaw ħafna f’testijiet
ekotossikoloġiċi standardizzati għal madwar 25 sena, il-mod ta’ kultura tagħhom
huwa stabbilit sewwa (48) (77).
Iż-żewġ speċi jistgħu jitrabbew f’firxa wiesgħa ta’ skart ta’ annimali. Il-midjum
ta’ trobbija rrakkomandat minn ISO (35) huwa ta’ taħlita 50:50 ta’ demel tażżiemel jew tal-baqar u pit. Il-midjum għandu jkollu valur ta’ pH ta’ madwar 6 sa
7 (irregolat bil-karbonat tal-kalċju), konduttività jonika baxxa (anqas minn 6
mS/cm jew anqas minn 0,5 % ta’ konċentrazzjoni ta’ melħ) u m’għandux ikun
ikkontaminat b’mod eċċessiv b’ammonja jew b’awrina tal-annimali. Tista’ tintuża
wkoll ħamrija kummerċjali għal xogħol tal-ġnien ħielsa minn addittivi, jew
ħamrija artifiċjali skont l-OECD (48), jew taħlita 50:50 tat-tnejn. Is-substrat
għandu jkun niedi iżda mhux imxarrab ħafna. Kaxex għat-trobbija ta’ volum
ta’ minn 10 litri sa 50 litru jkunu tajbin.
Biex jinkiseb dud ta’ età u massa standard, l-aħjar hu li l-kultura tinbeda b’fosd
qiet. Għalhekk, dud adult jiżdied f’kaxxa għat-trobbija li jkun fiha substrat frisk
biex jipproduċi fosdqiet. L-esperjenza prattika wriet li kwantità densa ta’ bejn
wieħed u ieħor 100 dudu adult għal kull kg substrat (piż fl-imxarrab) twassal
għal rati ta’ riproduzzjoni tajbin. Wara 28 jum id-dud adult jitneħħa. Il-ħniex li
jfaqqsu mill-fosdqiet jintużaw għall-ittestjar meta jkunu maturi wara mill-anqas
xahrejn (2) iżda anqas minn 12-il xahar.
Dud tal-ispeċi deskritta hawn fuq jista’ jitqies li jkun f’saħħtu jekk jiċċaqlaq fissubstrat, ma jippruvax jitlaq mis-substrat u jirriproduċi kontinwament. Ċaqliq bilmod ħafna jew tarf tal-warrani isfar (fil-każ ta’ Eisenia fetida) jindikaw substrat
eżawrit. F’dan il-każ, huwa rrakkomandat substrat ġdid u/jew għadd iżgħar ta’
annimali għal kull kaxxa.
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Gerard BM (1964). Synopsis of the British fauna. No. 6 Lumbricidae. Linnean
Soc. London, 6: 1-58.
Graff O (1953). Die Regenwürmer Deutschlands. Schr. Forsch. Anst. Land
wirtsch. 7: 1-81.
Römbke J, Egeler P, Füll C (1997). Literaturstudie über Bioakkumulationstests
mit Oligochaeten im terrestrischen Medium. Bericht für das UBA F + E 206 03
909, 86 S.
Rundgren S (1977). Seasonality of emergence in lumbricids in southern Sweden.
Oikos 28: 49-55.
Satchell JE (1955). Some aspects of earthworm ecology. Soil Zoology (Kevan):
180-201.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1642
▼M4
Sims RW and Gerard BM (1985). A synopsis of the earthworms. Linnean Soc.
London 31: 1-171.

Tomlin AD (1984). The earthworm bait market in North America. In: Earthworm
Ecology - from Darwin to vermiculture. Satchell, J.E. (ed.), Chapman & Hall,
London. 331-338 pp.

Enchytraeids
L-ispeċi tat-test irrakkomandata hija Enchytraeus albidus Henle 1837 (ħanex
abjad). Enchytraeus albidus huwa wieħed mill-akbar (sa 15-il mm) tal-ispeċi
Enchytraeidae tal-familja annelid oligochaete, u jinsab mifrux mad-dinja kollha,
eż. (8). Enchytraeus albidus jinsab f’habitats marini, limniċi u terrestri, l-aktar
f’materja organika fi stat ta’ degradazzjoni (alka, kompost) u rarament f’mergħat
(42). Din it-tolleranza ekoloġika wiesgħa u xi varjazzjonijiet morfoloġiċi
jindikaw li jista’ jkun hemm razez differenti ta’ din l-ispeċi.

Enchytraeus albidus jista’ jinkiseb kummerċjalment, u jinbiegħ bħala ikel għallħut. Wieħed għandu jara jekk il-kultura tiegħu tkunx ikkontaminata minn speċi
jiet oħra, is-soltu iżgħar (60). Jekk ikun hemm kontaminazzjoni, id-dud kollu
għandu jinħasel fl-ilma f’dixx Petri. Eżemplari kbar adulti ta’ Enchytraeus
albidus imbagħad jintgħażlu (bl-użu ta’ stereomikroskopju) biex tinbeda kultura
ġdida. Id-dud l-ieħor kollu jitwarrab. Iċ-ċiklu ta’ ħajtu huwa qasir minħabba li lmaturità tintlaħaq bejn 33 jum (fi 18 °C) u 74 jum (fi 12 °C). Kulturi biss li
jkunu nżammu fil-laboratorju għal mill-anqas 5 ġimgħat (ġenerazzjoni waħda)
mingħajr problemi għandhom jintużaw għat-test.

Speċijiet oħra tal-ġeneru Enchytraeus huma adatti wkoll, l-aktar Enchytraeus
luxuriosus. Din l-ispeċi tassew tgħix fil-ħamrija, u kienet deskritta mill-ġdid
f’(65). Jekk jintużaw speċijiet oħra ta’ Enchytraeus, huma għandhom ikunu
identifikati b’mod ċar u l-motiv għall-għażla tal-ispeċi għandu jkun irrappurtat.

Enchytraeus crypticus (Westheide & Graefe 1992) hija speċi tal-istess grupp bħal
Enchytraeus luxuriosus. Ma nstabx li kienet teżisti b’ċertezza fil-qasam,
minħabba li kienet deskritta biss minn kulturi ta’ ħniex u munzelli ta’ kompost
(Römbke 2003). Il-ħtiġijiet oriġinali ekoloġiċi tagħha mhumiex, għalhekk, magħ
rufin. Iżda, studji reċenti tal-laboratorju f’diversi oqsma ta’ ħamrija kkonfermaw
li din l-ispeċi għandha tolleranza wiesgħa għal proprjetajiet tal-ħamrija bħal pH u
sawra (Jänsch et al. 2005). F’dawn l-aħħar snin din l-ispeċi sikwit kienet użata fi
studi ekotossikoloġiċi minħabba s-sempliċità tat-trobbija u l-ittestjar tagħha (eż.
Kuperman et al. 2003). Iżda hija żgħira: 3 – 12 mm; 7 mm bħala medja (West
heide & Müller 1996), u dan jagħmel l-immaniġġar aktar diffiċli mqabbel ma’
dak ta’ Enchytraeus albidus. Meta tintuża din l-ispeċi minflok Enchytraeus
albidus, id-daqs tar-reċipjent tat-test jista’ iżda ma jeħtiġlux ikun iżgħar. Barra
minn dan, għandu jitqies li din l-ispeċi tirriproduċi b’mod mgħaġġel ħafna billi
għandha żmien ta’ ġenerazzjoni ta’ anqas minn 20 jum f’20 ± 2 °C (Achazi et al.
1999) u wkoll aktar malajr f’temperaturi għola.

Enchytraeids tal-ispeċi Enchytraeus albidus (kif ukoll speċijiet Enchytraeus oħra)
jistgħu jitrabbew f’kaxex kbar tal-plastik (eż. 30 × 60 × 10 cm jew 20 × 12 × 8
cm li huma adatti għal kultura ta’ dud ta’ daqs żgħir) mimlijin b’taħlita ta’
ħamrija artifiċjali u li jistgħu jinkisbu kummerċjalment u b’ħamrija tal-ġnien
mhux kontaminata, ħielsa minn addittivi. Materjal ta’ kompost għandu jkun evitat
minħabba li jista’ jkun fih kimiċi tossiċi bħal metalli tqal. Il-fawna għandha
titneħħa mill-ħamrija tat-trobbija qabel ma tintuża b’iffriżar għal tliet darbiet.
Tista’ tintuża wkoll ħamrija pura artifiċjali iżda r-rata ta’ riproduzzjoni tista’
tkun aktar bil-mod mqabbla ma’ dik miksuba b’substrati mħallta. Is-substrat
għandu jkollu pH ta’ 6,0 ± 0,5. Il-kultura tinżamm f’inkubatur f’temperatura
ta’ 15 ± 2 °C mingħajr dawl. F’kull każ għandha tkun evitata temperatura
ogħla minn 23 °C. L-irtuba tal-ħamrija artifiċjali/naturali għandha tkun niedja
iżda mhux imxarrba. Meta l-ħamrija tingħafas bil-mod bl-idejn, għandhom
joħorġu biss ftit qtar ta’ ilma. F’kull każ, għandhom ikunu evitati kondizzjonijiet
anossiċi (eż. jekk jintuża għatu, it-toqob tal-għatu għandhom ikunu għoljin
biżżejjed li jipprovdu bdil suffiċjenti ta’ arja). Il-ħamrija tat-trobbija għandha
titrewwaħ billi titħawwad b’attenzjoni darba fil-ġimgħa.
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Id-dud għandu jintema’ mill-anqas darba fil-ġimgħa sakemm jixba’ bi fjokki talħafur li jitqiegħdu f’ħofra fil-wiċċ tal-ħamrija u jitgħattew bil-ħamrija. Jekk filkontenitur ikun baqa’ ikel mill-aħħar data ta’ tmigħ, l-ammont ta’ ikel mogħti
għandu jkun aġġustat b’dan il-mod. Jekk fuq l-ikel li jifdal jikber il-faqqiegħ,
huwa għandu jinbidel bi kwantità ġdida ta’ fjokki ta’ ħafur. Biex ir-riproduzzjoni
tkun stimulata, il-fjokki tal-ħafur jistgħu jkunu ssupplimentati bi trab ta’ proteini,
disponibbli kummerċjalment, imtejjeb b’vitamini kull ġimagħtejn. Wara tliet
xhur, l-annimali jkunu ttrasferiti għal kultura jew għal substrat ta’ trobbija
mħejjin friski. Il-fjokki tal-ħafur, li jkollhom jinħażnu f’reċipjenti ssiġillati,
għandhom jissaħħnu f’awtoklav jew jissaħħnu qabel jintużaw biex ikunu evitati
infezzjonijiet minn araknidi tad-dqiq (eż. Glyzyphagus sp., Astigmata, Acarina)
jew minn araknidi tal-ħtif (eż. Hypoaspis (Cosmolaelaps) miles, Gamasida,
Acarina). Wara li jkun iddiżinfettat, l-ikel jintaħan biex ikun jista’ jitferrex faċil
ment fuq il-wiċċ tal-ħamrija. Sors ieħor possibbli ta’ ikel huwa l-ħmira tal-furnar
jew l-ikel tal-ħut TetraMin®.
Inġenerali, il-kondizzjonijiet tal-mod ta’ kultura jkunu suffiċjenti jekk id-dud ma
jippruvax jitlaq mis-substrat, ma jiċċaqlaqx malajr fil-ħamrija, ma jurix wiċċ
estern ileqq mingħajr partiċelli ta’ ħamrija mwaħħlin miegħu, ikun ftit jew
wisq ta’ lewn bajdani u jekk ikun jidher dud ta’ etajiet differenti. Fil-fatt dud
jista’ jitqies li jkun f’saħħtu jekk jipproduċi kontinwament.
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C.31. TEST TAL-PJANTA TERRESTRI: TFAĊĊJAR TAN-NEBBIET U
TEST TAT-TKABBIR TAN-NEBBIET
INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-Linja Gwida tal-Ittestjar
(TG) 208 tal-OECD (2006). Il-metodi tal-ittestjar jiġu perjodikament irrive
duti fid-dawl tal-progress xjentifiku u l-applikabbiltà għall-użu regolatorju.
Dan il-metodu ta' ttestjar aġġornat huwa maħsub biex jivvaluta l-effetti
potenzjali tas-sustanzi kimiċi fuq it-tfaċċar u t-tkabbir tan-nebbiet. Bħala
tali ma jkoprix l-effetti kroniċi jew l-effetti fuq ir-riproduzzjoni (jiġifieri
sett ta' żrieragħ, il-formazzjoni tal-fjura, maturazzjoni tal-frott). Il-kundizz
jonijiet tal-espożizzjoni u proprjetajiet tas-sustanza kimika li għandha tiġi
ttestjata għandhom jiġu kkunsidrati biex jiżguraw li jintużaw metodi ta'
ttestjar xierqa (eż. meta jiġu ttestjati metalli/komposti tal-metall, għandhom
jiġu kkunsidrati l-effetti tal-pH u l-kontrojoni assoċjati) (1). Dan il-metodu
ta' ttestjar ma għandux jindirizza l-pjanti esposti għal fwar tas-sustanzi
kimiċi. Il-metodu ta' ttestjar huwa applikabbli għall-ittestjar tas-sustanzi
kimiċi ġenerali, il-bijoċidi u l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (magħrufa
wkoll bħala l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jew il-pestiċidi). Dan ġie
żviluppat abbażi tal-metodi eżistenti (2) (3) (4) (5) (6) (7). Kienu kkunsidrati
wkoll referenzi oħra pertinenti għall-ittestjar tal-pjanti (8) (9) (10). FlAppendiċi 1 jingħataw id-definizzjonijiet użati.

PRINĊIPJU TAL-ITTESTJAR
2.

It-test jivvaluta l-effetti fuq it-tfaċċar tan-nebbiet u t-tkabbir bikri ta' pjanti
ogħla wara espożizzjoni għas-sustanza kimika tat-test fil-ħamrija (jew
matriċi tal-ħamrija xierqa oħra). Iż-żrieragħ jitqiegħdu f'kuntatt ma' ħamrija
trattata bis-sustanza kimika tat-test u evalwata għall-effetti li ġejjin normal
ment 14-21 jum wara 50 % ħolqien tan-nebbieta fil-grupp ta' kontroll. Ilpunti ta' tmiem imkejla huma valutazzjoni viżwali tal-ħolqien tan-nebbieta,
piż tan-nebbieta niexfa (inħejja piż tan-nebbieta frisk) u f'ċerti każijiet lgħoli tan-nebbieta, kif ukoll valutazzjoni tal-effetti detrimentali viżibbli
f'partijiet differenti tal-pjanta. Dawn il-kejliet u osservazzjonijiet jitqabblu
ma' dawk ta' pjanti ta' kontroll mhux ittrattati.

3.

Skont ir-rotta mistennija tal-espożizzjoni, is-sustanza kimika tat-test hija
inkorporata fil-ħamrija (jew possibbilment f'matriċi tal-ħamrija artifiċjali)
jew applikata mal-wiċċ tal-ħamrija, li tirrappreżenta b'mod xieraq ir-rotta
potenzjali tal-espożizzjoni għas-sustanza kimika. L-inkorporazzjoni talħamrija ssir billi tiġi ttrattata l-ħamrija aggregata. Wara l-applikazzjoni, ilħamrija tiġi ttrasferita fil-qsari, u mbagħad żrieragħ tal-ispeċi tal-pjanti parti
kolari jinżergħu fil-ħamrija. L-applikazzjonijiet fuq il-wiċċ isiru f'ħamrija filqsari fejn diġa nżergħu ż-żrieragħ. L-unitajiet tal-ittestjar (kontrolli u ħamriji
ttrattati flimkien maż-żrieragħ) imbagħad jitqiegħdu f'kundizzjonijiet xierqa
biex tiġi appoġġjata l-ġerminazzjoni/tkabbir tal-pjanti.

4.

It-test jista' jitwettaq sabiex tiġi ddeterminata l-kurva ta' doża-rispons, jew
konċentrazzjoni/rata unika bħala test tal-limitu skont l-għan tal-istudju. Jekk
ir-riżultati mit-test tal-konċentrazzjoni/rata jaqbżu ċertu livell ta' tossiċità (eż.
jekk jiġu osservati effetti ikbar minn x %), jitwettaq test tas-sejba tal-medda
biex jiġu ddeterminati l-limiti superjuri u inferjuri għat-tossiċità segwiti
minn test tal-konċentrazzjoni/rata biex tiġi ġġenerata kurva ta' doża-rispons.
Analiżi statistika xierqa tintuża biex tinkiseb konċentrazzjoni ECx effikaċi
jew rata ta' applikazzjoni effikaċi ERx (eż. EC25, ER25, EC50, ER50) għallparametru/parametri l-iktar sensittivi ta' interess. Barra minn hekk, f'dan ittest tista' tiġi kkalkolata l-konċentrazzjoni bla effett osservat (NOEC) u lkonċentrazzjoni bl-inqas effett osservat (LOEC).

INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA KIMIKA TAT-TEST
5.

L-informazzjoni li ġejja hija utli għall-identifikazzjoni tar-rotta mistennija
tal-espożizzjoni għas-sustanza kimika u fit-tfassil tat-test: il-formula
strutturali, il-purità, is-solubbiltà fl-ilma, is-solubbiltà fis-solventi organiċi,
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il-koeffiċjent tal-partizzjoni 1-ottanol/ilma, l-imġiba tas-sorbiment talħamrija, il-pressjoni tal-fwar, l-istabbiltà kimika fl-ilma u d-dawl, u l-bijo
degradabbiltà.
VALIDITÀ TAT-TEST
6.

Sabiex it-test jiġi kkunsidrat validu, il-kriterji ta' prestazzjoni li ġejjin
għandhom jiġu ssodisfati fil-kontrolli:
— it-tfaċċar ta' nebbietahuwa tal-inqas 70 %;
— in-nebbieta ma jurux effetti fitotossiċi viżibbli (eż. klorożi, nekrożi,
dbiel, deformazzjoni tal-weraq u zkuk) u l-pjanti jesibixxu biss varjaz
zjoni normali fit-tkabbir u l-morfoloġija għal dik l-ispeċi partikolari;
— is-sopravivenza medja tan-nebbieta ta' kontroll li nħolqu hija tal-inqas
90 % għad-durata tal-istudju;
— kundizzjonijiet ambjentali għal speċi partikolari huma identiċi u lmidjums tat-tkabbir fihom l-istess ammont tal-matriċi tal-ħamrija, ilmidjums ta' appoġġ, jew sottostrat għall-istess sors.
SUSTANZA KIMIKA TA' REFERENZA

7.

Sustanza kimika ta' referenza jaf tiġi ttestjata f'intervalli regolari, biex tiġi
vverifikata l-prestazzjoni tat-test u r-rispons tal-pjanti tat-test partikolari u lkundizzjonijiet tat-test ma nbidlux b'mod sinifikanti maż-żmien. Inkella, ilbijomassa storika jew il-kejl tat-tkabbir tal-kontrolli jistgħu jintużaw biex
jevalwaw il-prestazzjoni tas-sistema f'laboratorji partikolari, u jistgħu jservu
bħala miżura ta' kontroll tal-kwalità ġol-laboratorju.
DESKRIZZJONI TAL-METODU
Ħamrija naturali — Sottostrat artifiċjali

8.

Il-pjanti jistgħu jitkabbru fi qsari permezz ta' ħamrija ramlija, ramel lomuż,
jew ħamrija taflija bir-ramel li fiha sa 1,5 fil-mija karbonju organiku
(madwar 3 fil-mija materja organika). Jistgħu jintużaw ukoll ħamrija għattwaħħil kummerċjali jew taħlita ta' ħamrija sintetika li fihom sa 1,5 fil-mija
karbonju organiku. Il-ħamrija taflija ma għandhiex tintuża jekk is-sustanza
kimika tat-test tkun magħrufa li għandha affinità għolja għat-tafal. Il-ħamrija
tas-sit għandha tintgħarbel għal 2 mm daqs tal-frak sabiex tiġi omoġenizzata
u jitneħħa l-frak oħxon. Għandu jiġi rrapportat it-tip u l-konsistenza, %
karbonju organiku, il-pH u l-kontenut tal-melħ bħala konduttività elettronika
tal-ħamrija mħejjija finali. Il-ħamrija għandha tiġi kklassifikata skont skema
ta' klassifikazzjoni standard (11). Il-ħamrija tista' tiġi pasturizzata jew ittrat
tata bis-sħana sabiex jitnaqqas l-effett tal-patoġeni tal-ħamrija.

9.

Il-ħamrija naturali tista' tikkomplika l-interpretazzjoni tar-riżultati u żżid lvarjabbiltà minħabba proprjetajiet fiżiċi/kimiċi u popolazzjonijiet mikrobjali
differenti. Dawn il-varjabbli sussegwentement ibiddlu l-kapaċità ta' żamma
ta' umdità, il-kapaċità ta' rbit tas-sustanzi kimiċi, l-arjazzjoni, u l-kontenut
tal-elementi tan-nutrijenti u t-traċċi. Minbarra l-varjazzjonijiet għal dawn ilfatturi fiżiċi, sejjer ikun hemm ukoll varjazzjoni fil-proprjetajiet kimiċi
bħall-pH u l-potenzjal ta' redox, li tista' taffettwa l-bijodisponibbiltà tassustanza kimika tat-test (12) (13) (14).

10. Is-sottostrati artifiċjali ġeneralment ma jintużawx għall-ittestjar ta' prodotti
għall-protezzjoni tal-pjanti, iżda jistgħu jkunu ta' użu għall-ittestjar ta'
sustanzi kimiċi ġenerali jew fejn ikun mixtieq li titnaqqas il-varjabbiltà
tal-ħamrija naturali u tiżdied il-paragunabbiltà tar-riżultati tat-test. Is-sottos
trati użati għandhom ikunu komposti ta' materjali inerti li jnaqqsu l-interaz
zjoni mas-sustanza kimika tat-test, il-portatur tas-solvent, jew it-tnejn li
huma. Ramel kwarzuż maħsul bl-aċidu, suf minerali u żibeġ tal-ħġieġ (eż.
b'dijametru bejn 0,35 u 0,85 mm) instabu li huma materjali inerti xierqa li
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jassorbu minimalment is-sustanza kimika tat-test (15), u dan jiżgura li ssustanza kimika tkun disponibbli kemm jista' jkun kollha għaż-żerriegħa
permezz tat-teħid mill-għeruq. Is-sottostrati mhux xierqa, ikunu jinkludu
vermikolat, perlajt jew materjali oħra assorbenti ħafna. Għandhom jiġu
pprovduti nutrijenti għat-tkabbir tal-pjanti biex jiġi żgurat li l-pjanti ma
jkunux taħt stress minħabba nuqqasijiet ta' nutrijenti, u fejn ikun possibbli
dan għandu jiġi vvalutat permezz ta' analiżi tas-sustanzi kimiċi jew b'valu
tazzjoni viżwali tal-pjanti ta' kontroll.
Kriterji għall-għażla tal-ispeċijiet tat-test
11. L-ispeċijiet magħżula għandhom ikunu raġonevolment varjati, eż. meta
wieħed iqis id-diversità tassonomika tagħhom fir-renju tal-pjanti tagħhom,
id-distribuzzjoni tagħhom, l-abbundanza, il-karatteristiċi taċ-ċiklu tal-ħajja
speċifiku għall-ispeċi u r-reġjun ta' okkorrenza naturali, biex tiġi żviluppata
medda ta' risponsi (8) (10) (16) (17) (18) (19) (20). Il-karatteristiċi li ġejjin
tal-ispeċijiet tat-test possibbli għandhom jiġu kkunsidrati fl-għażla:
— l-ispeċijiet għandhom żerriegħa uniformi li huma disponibbli minnufih
minn sors(i) standard affidabbli ta' żerriegħa u li jipproduċu ġerminaz
zjoni konsistenti, affidabbli u ugwali, kif ukoll tkabbir tan-nebbieta
uniformi;
— il-pjanta hija soġġetta għall-ittestjar fil-laboratorju, u tista' tagħti riżultati
affidabbli u riproduċibbli fi ħdan u fil-faċilitajiet ta' ttestjar kollha;
— is-sensittività tal-ispeċijiet ittestjati għandha tkun konsistenti marrisponsi tal-pjanti misjuba fl-ambjent espost għas-sustanza kimika;
— dawn intużaw sa ċertu punt f'testijiet tat-tossiċità preċedenti u l-użu
tagħhom, pereżempju, f'bijoassaġġi tal-ħaxix, skrinjar ta' metalli tqal,
testijiet tas-salinità jew it-testijiet tal-istress minerali jew studji tal-alle
lopatija jindika sensittività għal varjetà wiesgħa ta' fatturi li joħolqu
pressjoni;
— huma kompatibbli mal-kundizzjonijiet ta' tkabbir tal-metodu ta' ttestjar;
— jissodisfaw il-kriterji ta' validità tat-test.
Xi wħud mill-ispeċijiet tat-test l-iktar storikament użati huma elenkati flAppendiċi 2 u l-ispeċijiet li potenzjalment mhumiex pjanti fl-Appendiċi 3.
12. In-numru ta' speċijiet li għandhom jiġu ttestjati jiddependi fuq ir-rekwiżiti
regolatorji rilevanti, għalhekk mhuwiex speċifikat f'dan il-metodu ta' ttestjar.
Applikazzjoni tas-sustanza kimika tat-test
13. Is-sustanza kimika għandha tiġi applikata f'portatur xieraq (eż. ilma, aċetun,
etanol, polietilen glikol, gomma Għarbija, ramel). Taħlitiet (prodotti formu
lati jew formulazzjonijiet) li jkun fihom ingredjenti attivi u diversi aġġuvanti
jistgħu jiġu ttestjati wkoll.
Inkorporazzjoni f'ħamrija/sottostrat artifiċjali
14. Is-sustanzi kimiċi li jinħallu fl-ilma jew huma suspiżi fl-ilma jistgħu jiżdiedu
mal-ilma, u mbagħad is-soluzzjoni titħallat mal-ħamrija b'apparat ta' taħlit
xieraq. Dan it-tip ta' test jista' jintuża jekk l-espożizzjoni għas-sustanza
kimika tkun permezz tal-ħamrija jew ilma interstizjali tal-ħamrija u li
hemm tħassib li tinġibed mill-għeruq. Il-kapaċità ta' żamma tal-ilma talħamrija ma għandhiex tinqabeż biż-żieda tas-sustanza kimika tat-test. Ilvolum ta' ilma miżjud għandu jkun l-istess għal kull konċentrazzjoni tattest, iżda għandu jkun limitat biex jiġi evitat it-tagħqid agglomerat talħamrija.
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15. Is-sustanzi kimiċi b'solubbiltà fl-ilma baxxa għandhom jinħallu f'solvent
volatili xieraq (eż. aċetun, etanol) u mħallta bir-ramel. Imbagħad is-solvent
jista' jitneħħa mir-ramel permezz ta' fluss ta' arja filwaqt li jitkompla jitħallat
ir-ramel. Ir-ramel ittrattat jitħallat mal-ħamrija sperimentali. Jiġi stabbilit
kontroll ieħor li jirċievi ramel u solvent biss. Jiżdiedu ammonti ugwali ta'
ramel, b'solvent imħallat u mneħħi mal-livelli ta' trattament kollha u t-tieni
kontroll. Għal sustanzi kimiċi tat-test solidi u li ma jinħallux, il-ħamrija
xotta u s-sustanza kimika jitħalltu f'apparat ta' taħlit xieraq. Minn hawn 'il
quddiem, il-ħamrija titpoġġa fil-qsari u ż-żerriegħa tinżera' minnufih.

16. Meta jintuża sottostrat artifiċjali minflok il-ħamrija, is-sustanzi kimiċi li
jinħallu fl-ilma jistgħu jinħallu fis-soluzzjoni tan-nutrijenti eżattament
qabel il-bidu tat-test. Is-sustanzi kimiċi li ma jinħallux fl-ilma, li iżda jistgħu
jiġu sospiżi fl-ilma permezz ta' portatur ta' solvent, għandhom jiżdiedu malportatur, mas-soluzzjoni tan-nutrijenti. Is-sustanzi kimiċi li ma jinħallux flilma, li għalihom m'hemm disponibbli ebda portatur mhux tossiku li jinħall
fl-ilma, għandhom jinħallu f'solvent volatili xieraq. Is-soluzzjoni kimika
titħallat mar-ramel jew maż-żibeġ tal-ħġieġ, titpoġġa f'apparat vakwu rota
torju, u tiġi evaporata, biex tibqa' kisja uniformi ta' sustanza kimika fuq irramel jew iż-żibeġ. Porzjon ippeżat ta' żibeġ għandu jiġi estratt bl-istess
solvent organiku u s-sustanza kimika tiġi assaġġjatta qabel jimtlew il-konte
nituri tal-qsari.

Applikazzjoni fuq il-wiċċ
17. Għal prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, ħafna drabi wiċċ il-ħamrija tiġi
sprejjata bis-soluzzjoni tat-test għall-applikazzjoni tas-sustanza kimika tattest. It-tagħmir kollu użat fit-twettiq tat-testijiet, inkluż it-tagħmir użat biex
tiġi ppreparata u tingħata s-sustanza kimika tat-test, għandu jkun ta' tali
disinn u kapaċità li t-testijiet li jinvolvu dan it-tagħmir jistgħu jitwettqu
b'mod preċiż u li jagħti kopertura riproduċibbli. Il-kopertura għandha tkun
uniformi fl-uċuħ tal-ħamrija kollha. Għandha tingħata attenzjoni biex tiġi
evitata l-possibbiltà li s-sustanzi kimiċi jiġu adsorbiti mit-tagħmir jew ikun
hemm reazzjoni miegħu (eż. tubi tal-plastik u sustanzi kimiċi lipofiliċi jew
parts u elementi tal-azzar). Is-sustanza kimika tat-test tiġi sprejata fuq wiċċ
il-ħamrija b'simulazzjoni ta' applikazzjonijiet tat-tank tal-isprej tipiċi. Ġene
ralment, il-volumi tal-isprej għandhom ikunu fil-medda ta' prattika agrikola
normali u l-volumi (għandu jiġi rrapportat l-ammont ta' ilma, eċċ). It-tip ta'
żennuna għandha tintgħażel biex tipprovdi kopertura uniformi ta' wiċċ ilħamrija. Jekk jiġu applikati solventi u portaturi, għandu jiġi stabbilit grupp
ieħor ta' pjanti ta' kontroll li jirċievi biss is-solvent/portatur. Dan mhuwiex
meħtieġ għal prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ttestjati bħala formulazzjo
nijiet.

Verifika tal-konċentrazzjoni/rata tas-sustanza kimika tat-test
18. Il-konċentrazzjonijiet/rati ta' applikazzjoni għandhom jiġu kkonfermati minn
verifika analitika xierqa. Għal sustanzi kimiċi li jinħallu, verifika tal-konċen
trazzjonijiet/rati tat-test kollha tista' tiġi kkonfermata b'analiżi tal-ogħla
konċentrazzjoni tas-soluzzjoni tat-test għat-test b'dokumentazzjoni dwar iddilwizzjoni sussegwenti u l-użu ta' tagħmir ta' applikazzjoni kkalibrat (eż.
oġġetti tal-ħġieġ analitiċi kkalibrati, kalibrazzjoni tat-tagħmir ta' applikazz
joni tal-isprejer). Għal sustanzi kimiċi li ma jinħallux, għandha tiġi pprov
duta verifika tal-materjal kompost bil-piżijiet tas-sustanza kimika tat-test
miżjuda mal-ħamrija. Jekk ikun hemm bżonn ta' dimostrazzjoni ta' omoġe
nità, jaf tkun meħtieġa analiżi tal-ħamrija.

PROĊEDURA
Disinn tat-test
19. Iż-żrieragħ tal-istess speċi jitħawlu fil-qsari. In-numru ta' żrieragħ miżrugħa
f'kull qasrija sejjer jiddependi skont l-ispeċi, id-daqs tal-qasrija u d-durata
tat-test. In-numru ta' pjanti f'kull qasrija għandu jipprovdi kundizzjonijiet ta'
tkabbir adegwati u jevita ffullar matul it-test. Id-densità massima ta' pjanti
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għandha tkun 3 — 10 żrieragħ f'kull 100 cm2 skont id-daqs taż-żrieragħ.
Eż., hija rakkomandata pjanta tal-qamħ, tas-sojja, tat-tadam, tal-ħjar, jew talpitravi taz-zokkor f'kull kontenitur ta' 15 cm; tliet pjanti tal-kolza jew talpiżelli f'kull kontenitur ta' 15 cm; u 5 sa 10 basliet, qamħ, jew żrieragħ
żgħar oħra f'kontenitur ta' 15 cm. In-numru ta' żrieragħ u qsari repliki (irreplikat huwa ddefinit bħala qasrija, għalhekk il-pjanti fl-istess qasrija ma
jikkostitwixxux replikat) għandu jkun adegwat għall-aħjar analiżi statistika
(21). Wieħed għandu jinnota li l-varjabbiltà sejra tkun ikbar għall-ispeċijiet
tat-test permezz ta' inqas żrieragħ kbar f'kull qasrija (repliki), meta mqabbel
mal-ispeċijiet tat-test fejn huwa possibbli li jintużaw numri ikbar ta' żrieragħ
f'kull qasrija. Bit-tħawwil ta' numru ugwali ta' żrieragħ f'kull qasrija, din ilvarjabbiltà tista' titnaqqas.

20. Jintużaw gruppi ta' kontroll biex jiġi assigurat li l-effetti osservati huma
assoċjat mal-espożizzjoni tas-sustanza kimika tat-test jew attribwita lilha.
Il-grupp ta' kontroll xieraq għandu jkun identiku f'kull aspett għall-grupp
tat-test ħlief għall-espożizzjoni għas-sustanza kimika tat-test. F'test partiko
lari, il-pjanti tal-ittestjar kollha inkluż il-kontrolli għandhom ikunu millistess sors. Biex tkun evitata imparzjalità, hija meħtieġa assenjazzjoni
każwali tal-qsari tat-test u ta' kontroll.

21. Għandhom jiġu evitati żrieragħ miksija b'insettiċidju jew fungiċidju (jiġifieri
żrieragħ “imlibbsa”). Madankollu, l-użu ta' ċerti fungiċidji ta' kuntatt mhux
sistemiku (eż. captan, thiram) huwa permess minn xi awtoritajiet regolatorji
(22). Jekk il-patoġeni li jinġarru miż-żerriegħa huma ta' tħassib, iż-żrieragħ
jistgħu jixxarbu għal ftit ħin f'soluzzjoni ta' 5 % ipoklorit dgħajfa, imbagħad
jitlaħalħu b'mod esteniv taħt l-ilma tal-vit u jitnixxfu. Mhuwa permess ebda
trattament rimedjali bi prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti oħrajn.

Kundizzjonijiet tat-test
22. Il-kundizzjonijiet tat-test għandhom ikunu kemm jista' jkun l-istess bħal
dawk il-kundizzjonijiet meħtieġa għat-tkabbir normali għall-ispeċijiet u lvarjetajiet ittestjati (Appendiċi 4 jipprovdi eżempji tal-kundizzjonijiet tattest). Il-pjanti ġodda għandhom jinżammu bi prattiki ortikulturali ġodda
f'kmamar b'ambjent ikkontrollat, fitotroni, jew serer. Meta jintużaw faċilita
jiet tat-tkabbir, dawn il-prattiki ġeneralment jinkludu reġistrazzjoni ta'
kontroll u adegwatament frekwenti (eż. kuljum) tat-temperatura, l-umdità,
il-konċentrazzjoni tad-dijossidu tal-karbonju, id-dawl (l-intensità, it-tul talmewġa, ir-radjazzjoni attiva fotosintetikament) u l-perjodu ta' dawl, mezzi
ta' tisqija, eċċ, biex jiġi assigurat tkabbir tajjeb tal-pjanti kif iġġudikat millpjanti ta' kontroll tal-ispeċijiet magħżulin. It-temperaturi tas-serer għandhom
jiġu kkontrollati permezz ta' sistemi ta' ventilazzjoni, tisħin u/jew tkessiħ.
Ġeneralment, il-kundizzjonijiet li ġejjin huma rakkomandati għall-ittestjar
tas-serer:

— temperatura: 22 °C ± 10 °C;

— umdità: 70 % ± 25 %;

— fotoperjodu: minimu ta' 16-il siegħa ta' dawl;

— intensità tad-dawl: 350 ± 50 μE/m2/s. Jaf ikun meħtieġ dawl addizzjo
nali jekk l-intensità tonqos taħt 200 μE/m2/s, tul tal-mewġa 400 — 700
nm ħlief għal ċerti speċijiet li għandhom inqas rekwiżiti ta' dawl.

Il-kundizzjonijiet ambjentali għandhom jiġu ssorveljati u rrapportati matul listudju. Il-pjanti għandhom jitkabbru f'plastik mhux poruż jew qsari bi ħġieġ
doppju bi trej jew plattina taħt il-qasrija. Il-qsari jistgħu jitqiegħdu f'post
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ieħor kull ċertu żmien biex titnaqqas il-varjabbiltà fit-tkabbir tal-pjanti
(minħabba d-differenzi fil-kundizzjonijiet tat-test fi ħdan il-faċilitajiet ta'
tkabbir). Il-qsari għandhom ikunu kbar biżżejjed biex jippermettu tkabbir
normali.

23. In-nutrijenti tal-ħamrija jistgħu jiġu ssupplimentati kif meħtieġ biex jinżamm
vigur tajjeb tal-pjanti. Il-ħtieġa u l-għażla tal-ħin ta' nutrijenti addizzjonali
tista' tiġi ġġudikata bl-osservazzjoni tal-pjanti ta' kontroll. Hija rakkoman
data t-tisqija mill-qiegħ tal-kontenituri tat-test (eż. permezz ta' ftejjel tal-fibra
tal-ħġieġ). Madankollu, tista' tintuża tisqija inizjali minn fuq biex tiġi stimu
lata l-ġerminazzjoni taż-żrieragħ, u għall-applikazzjoni fuq wiċċ il-ħamrija,
tiffaċilita l-moviment tas-sustanza kimika fil-ħamrija.

24. Il-kundizzjonijiet ta' tkabbir speċifiċi għandhom ikunu xierqa għall-ispeċijiet
ittestjati u s-sustanza kimika tat-test investigata. Il-pjanti ta' kontroll u ttrat
tati għandhom jinżammu fl-istess kundizzjonijiet, madankollu għandhom
jittieħdu miżuri adegwati biex tiġi evitata espożizzjoni inkroċjata (eż. ta'
sustanzi kimiċi volatili) bejn trattamenti differenti u tal-kontrolli għassustanza kimika tat-test.

Ittestjar f'konċentrazzjoni/rata unika
25. Sabiex tiġi ddeterminata l-konċentrazzjoni/rata xierqa ta' sustanza kimika
għat-twettiq ta' test (ta' sfida/limitu) tar-rata jew ta' konċentrazzjoni unika,
għandhom jiġu kkunsidrati bosta fatturi. Għal sustanzi kimiċi ġenerali, dawn
jinkludu l-proprjetajiet fiżiċi/kimiċi tas-sustanza kimika. Għal prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti, il-proprjetajiet fiżiċi/kimiċi u l-mudell ta' użu tassustanza kimika tat-test, jeħtieġ li tiġi kkunsidrata l-konċentrazzjoni
massima jew ir-rata ta' applikazzjoni, in-numru ta' applikazzjonijiet f'kull
staġun u/jew il-persistenza tas-sustanza kimika tat-test. Biex jiġi ddeterminat
jekk sustanza kimika ġenerali għandhiex proprjetajiet fitotossiċi, jaf ikun
xieraq li jiġi ttestjat il-livell massimu ta' ħamrija xotta ta' 1 000 mg/kg.

Test tas-sejba tal-medda
26. Meta jkun meħtieġ jista' jitwettaq test tas-sejba tal-medda biex jipprovdi
gwida dwar il-konċentrazzjonijiet/rati li għandhom jiġu ttestjati fi studju
finali dwar ir-rispons għad-doża. Għat-test tas-sejba tad-doża, il-konċentraz
zjonijiet/rati tal-ittestjar għandhom jiġu spazjati sew (eż. ħamrija xotta ta'
0,1, 1,0, 10, 100 u 1 000 mg/kg). Għal prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti,
il-konċentrazzjonijiet/rati jistgħu jkunu bbażati fuq il-konċentrazzjoni jew irrata ta' applikazzjoni rakkomandata jew massima, eż. 1/100, 1/10, 1/1 talkonċentrazzjoni jew rata ta' applikazzjoni rakkomandata/massima.

Ittestjar f'konċentrazzjonijiet/rati multipli
27. Il-fini tat-test b'konċentrazzjonijiet/rati multipli huwa li jistabbilixxi relaz
zjoni bejn id-doża u r-rispons u li jiġi ddeterminat il-valur ECx jew ERx
għat-tfaċċar, il-bijomassa u/jew l-effetti viżwali meta mqabbel ma' kontrolli
mhux esposti, kif meħtieġ mill-awtoritajiet regolatorji.

28. In-numru u l-ispazju tal-konċentrazzjonijiet jew ir-rati għandhom ikunu
biżżejjed biex jiġġeneraw relazzjoni bejn id-doża u r-rispons u l-ekwazzjoni
tar-rigressjoni u jagħti stima tal-ECx. jew ERx.. Il-konċentrazzjonijiet/rati
magħżula għandhom jinkludu l-valuri ECx jew ERx li għandhom jiġu
ddeterminati. Pereżempju, jekk ikun meħtieġ valur EC50 huwa rakkoman
dabbli li jsir ittestjar f'rati li jipproduċu effett bejn 20 sa 80 %. In-numru
rakkomandat tal-konċentrazzjonijiet/rati tal-ittestjar biex jintlaħaq dan huwa
tal-inqas ħamsa f'serje ġeometrika flimkien ma' kontroll mhux ittrattat, u
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spazjat b'fattur li ma jaqbiżx tlieta. Għal kull grupp ta' trattament u kontroll,
in-numru ta' repliki għandu jkun tal-inqas erbgħa u n-numru totali ta' żrie
ragħ għandu jkun tal-inqas 20. Iktar repliki ta' ċerti pjanti b'rata ta' ġermi
nazzjoni baxxa jew b'drawwiet ta' tkabbir varjabbli jaf ikunu meħtieġa biex
tiżdied is-setgħa statistika tat-test. Jekk jintużaw numru kbir ta' konċentraz
zjonijiet/rati tat-test, jista' jitnaqqas in-numru ta' repliki. Jekk trid tiġi stmata
l-NOEC, jaf ikunu meħtieġa iktar repliki biex tinkiseb s-setgħa statistika
mixtieqa (23).

Osservazzjonijiet
29. Matul il-perjodu ta' osservazzjoni, jiġifieri bejn 14 u 21 jum wara li tfaċċaw
50 % tal-pjanti ta' kontroll (il-kontrolli ta' solventi ukoll, jekk ikun appli
kabbli), il-pjanti huma osservati frekwentement (tal-inqas kull ġimgħa u
jekk ikun possibbli kuljum) għat-tfaċċar u l-fitototossiċità u l-mortalità
viżwali. Fi tmiem it-test, għandu jiġi rreġistrat il-kejl tat-tfaċċar perċentwali
u l-bijomassa tal-pjanti li jibqgħu ħajjin, kif ukoll l-effetti detrimentali
viżibbli fil-partijiet differenti tal-pjanta. Din tal-aħħar tinkludi anormalitajiet
fid-dehra taż-żrieragħ li tfaċċaw, twaqqif tat-tkabbir, klorożi, skolorazzjoni,
mortalità, u effetti fuq l-iżvilupp tal-pjanta. Il-bijomassa finali tista' titkejjel
permezz tal-piż xott medju tan-nebbieta tal-pjanti li jibqgħu ħajjin, billi nnebbieta tinżera' f'wiċċ il-ħamrija u titnixxef għal piż kostanti ta' 60 °C.
Inkella, il-bijomassa finali tista' titkejjel permezz tal-piż frisk tan-nebbieta.
L-għoli tan-nebbieta jaf ikun punt ta' tmiem ieħor, jekk ikun meħtieġ millawtoritajiet regolatorji. Għandha tintuża sistema ta' punteġġi uniformi għal
dannu viżwali biex jiġu evalwati r-risponsi tossiċi osservabbli. Fir-referenzi
(23) (24), ingħataw eżempji għat-twettiq ta' klassifikazzjonijiet viżwali
kwalitattivi jew kwantitattivi.

DEJTA U RAPPORTAR
Analiżi statistika
Test f'konċentrazzjoni/rata waħda
30. Dejta għal tali speċijiet ta' pjanti għandha tiġi analizzata permezz ta' metodu
statistiku xieraq (21). Għandu jiġi rrapportat il-livell ta' effett fil-konċentraz
zjoni/rata tat-test, jew in-nuqqas ta' lħuq ta' effett partikolari fil-konċentraz
zjoni/rata tat-test (eż., < x % l-effett osservat f'konċentrazzjoni jew rata y )

Test f'konċentrazzjoni/rata multipla
31. Hija stabbilita relazzjoni bejn id-doża u r-rispons f'termini ta' ekwazzjoni ta'
rigressjoni. Jistgħu jintużaw mudelli differenti: pereżempju, biex jiġu stmati
l-ECx jew ERx (eż. EC25, ER25, EC50, ER50) u l-limiti ta' kunfidenza għattfaċċar bħald-dejta kwantali, il-metodi logit, probit, Weibull, SpearmanKarber, Spearman-Karber trimmjat, eċċ jistgħu jkunu xierqa. Għat-tkabbir
tan-nebbieta (piż u għoli) bħala punti ta' tmiem kontinwi ECx jew ERx u llimiti ta' kunfidenza tiegħu, jistgħu jiġu stmati permezz ta' analiżi tarrigressjoni xierqa (eż. analiżi tar-rigressjoni mhux lineari Bruce-Versteeg
(25)). Kull meta jkun possibbli, l-R2 għandu jkun 0,7 jew ogħla għallbiċċa l-kbira tal-ispeċijiet sensittivi u l-konċentrazzjonijiet/rati tal-ittestjar
użati biex jinkludu effetti bejn 20 % u 80 %. Jekk għandha tiġi stmata lNOEC, l-applikazzjoni ta' testijiet statistiċi b'saħħithom għandu jkun ippre
ferut u dawn għandhom jintgħażlu abbażi tad-distribuzzjoni tad-dejta (21)
(26).

Rapport tat-test
32. Ir-rapport tat-test għandu jippreżenta riżultati tal-istudji kif ukoll deskriz
zjoni ddettaljata tal-kundizzjonijiet tat-test, diskussjoni fid-dettall tar-riżul
tati, analiżi tad-dejta, u l-konklużjonijiet miġbura mill-analiżi. Għandu jiġi
pprovdut sommarju tabulari u silta mir-riżultati. Ir-rapport għandu jinkludi
dawn li ġejjin:
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Sustanza kimika tat-test:
— dejta ta' identifikazzjoni tas-sustanza kimika, proprjetajiet rilevanti tassustanza kimika ttestjata (eż. log Pow, solubbiltà fl-ilma, pressjoni talfwar u informazzjoni dwar id-destin u l-imġiba ambjentali, jekk tkun
disponibbli);
— dettalji dwar it-tħejjija tas-soluzzjoni tat-test u l-verifika tal-konċentraz
zjonijiet tat-test kif speċifikat fil-paragrafu 18.
Speċijiet tat-test:
— dettalji dwar l-organiżmu tat-test: speċi/varjetà, familji tal-pjanti, ismijiet
xjentifiċi u komuni, sors u storja taż-żerriegħa kemm jista' jkun iddet
taljata (jiġifieri isem il-fornitur, ġerminazzjoni perċentwali, klassi taddaqs, lott jew numru tal-lott taż-żerriegħa, lott jew numru tal-lott, sena
taż-żerriegħa jew staġun tat-tkabbir meta nġabret, klassifikazzjoni taddata ta' ġerminazzjoni) vijabbiltà, eċċ;
— numru ta' monospeċijiet u speċijiet di-kotiledon ittestjati;
— raġunament għall-għażla tal-ispeċijiet;
— deskrizzjoni tal-ħżin, it-trattament u ż-żamma taż-żerriegħa.
Kundizzjonijiet tat-test:
— faċilità tal-ittestjar (eż. kompartiment tat-tkabbir, fitotron u serra);
— deskrizzjoni tas-sistema tat-test (eż. il-qisien tal-qsari, il-materjal tal-qsari
l-ammonti ta' ħamrija);
— karatteristiċi tal-ħamrija (konsistenza jew tip ta' ħamrija: distribuzzjoni u
klassifikazzjoni tal-frak tal-ħamrija, proprjetajiet fiżiċi u kimiċi inkluż l% ta' materja organika, l- % tal-karbonju organiku u l-pH);
— preparazzjoni ta' ħamrija/sottostrat (eż. ħamrija, ħamrija artifiċjali, ramel
u oħrajn) qabel it-test;
— deskrizzjoni tal-midjum tan-nutrijenti jekk jintuża;
— applikazzjoni tas-sustanza kimika tat-test: deskrizzjoni tal-metodu ta'
applikazzjoni, deskrizzjoni tat-tagħmir, rati ta' espożizzjoni u volumi li
jinkludu l-verifika tas-sustanza kimika, deskrizzjoni tal-metodu ta' kali
brazzjoni u deskrizzjoni tal-kundizzjonijiet ambjentali matul l-applikazz
joni;
— kundizzjonijiet tat-tkabbir: intensità tad-dawl (eż. PAR, radjazzjoni foto
sintetikament attiva), fotoperjodu, temperaturi massimi/minimi, skeda u
metodu tat-tisqija, fertilizzazzjoni;
— numru ta' żrieragħ f'kull qasrija, numru ta' pjanti għal kull doża, numru
ta' repliki (qsari) għal kull rata ta' espożizzjoni;
— tip u numru ta' kontrolli (kontrolli negattivi u/jew pożittivi, kontroll tassolvent jekk jintuża);
— durata tat-test.
Riżultati:
— tabella tal-punti tat-tmiem kollha għal kull replikat, il-konċentrazzjoni/
rata tat-test u l-ispeċijiet;
— in-numru u t-tfaċċar perċentwali meta mqabbel mal-kontrolli;
— il-kejliet tal-bijomassa (piż xott jew piż frisk tan-nebbieta) tal-pjanti
bħala perċentwal tal-kontrolli;
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— l-għoli tan-nebbieta tal-pjanti bħala l-perċentwal tal-kontrolli, jekk
imkejjel;
— dannu viżwali perċentwali u deskrizzjoni kwalitattiva u kwantitattiva
tad-dannu viżwali (klorożi, nekrożi, dbiel, deformazzjoni tal-weraq u
z-zokk, kif ukoll kwalunkwe nuqqas ta' effetti) mis-sustanza kimika
tat-test meta mqabbel mal-pjanti ta' kontroll;
— deskrizzjoni tal-iskala tal-klassifikazzjoni użata biex jiġi ġġudikat iddannu viżwali, jekk tiġi pprovduta klassifikazzjoni viżwali;
— għal studji tar-rata unika, għandu jiġi rrapportat id-dannu perċentwali;
— Il-valuri ECx jew ERx (eż. EC50, ER50, EC25, ER25) u l-limiti ta' kunfi
denza relatati. Meta titwettaq l-analiżi tar-rigressjoni, ipprovdi l-iżball
standard għall-ekwazzjoni tar-rigressjoni, u l-iżball standard għall-istima
tal-parametru individwali (eż. il-pendil, l-interċetta);
— il-valuri NOEC (u LOEC) jekk jiġu kkalkolati;
— deskrizzjoni tal-proċeduri statistiki u l-preżunzjonijiet użati;
— wiri grafiku ta' din id-dejta u r-relazzjoni bejn id-doża u r-rispons talispeċijiet ittestjati.
Id-devjazzjonijiet mill-proċeduri deskritti f'dan il-metodu ta' ttestjar u
kwalunkwe okkorrenzi matul it-test.
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Appendiċi 1
Definizzjonijiet
Ingredjent attiv (a.i.) (jew sustanza attiva (a.s.)) huwa materjal imfassal biex
jipprovdi effett bijoloġiku speċifiku (eż. kontroll tal-insetti, kontroll tal-mard talpjanti, kontroll tax-xibt fl-erja tat-trattament), magħruf ukoll bħala l-ingredjent
attiv tal-grad tekniku, sustanza attiva.
Sustanza kimika tfisser sustanza jew taħlita.
Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (CPPs jew PPPs) jew pestiċidi huma
materjali b'attività bijoloġika speċifika użati b'mod maħsub biex jipproteġu lpjanti minn pesti (eż. mard fungali, insetti u pjanti kompetittivi).
ECx. Konċentrazzjoni tal-Effett ta'x % jew ERx. Rata tal-Effett ta' x % hija
l-konċentrazzjoni jew ir-rata li tirriżulta f'bidla mhux mixtieqa ta' x % fil-punt tattmiem finali tat-test li jitkejjel b'mod relattiv għall-kontroll (eż. 25 % jew 50 %
tnaqqis fit-tfaċċar ta' nebbiet, piż tan-nebbiet, numru finali ta' pjanti preżenti, jew
żieda fid-dannu viżwali jikkostitwixxi EC25/ER25 jew EC50/ER50 rispettivament).
Tfaċċar hija d-dehra ta' koleottilu jew kotiledon fuq wiċċ il-ħamrija.
Formulazzjoni hija l-prodott formulat kommerċjalment li fih is-sustanza attiva
(ingredjent attiv), magħrufa wkoll bħala l-preparazzjoni finali (1) jew prodott
għall-użu finali (TEP) tipiku.
LOEC (Konċentrazzjoni bl-Inqas Effett Osservat) hija l-inqas konċentrazzjoni
tas-sustanza kimika tat-test fejn ġie osservat effett. F'dan it-test, il-konċentrazzjoni
li tikkorrispondi għal-LOEC, għandha effett statistikament sinifikanti (p < 0,05)
f'perjodu ta' espożizzjoni partikolari meta mqabbel mal-kontroll, u hija ogħla
mill-valur NOEC.
Pjanti mhux fil-mira: Dawk il-pjanti li mhumiex fl-erja tal-pjanti fil-mira. Għal
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, dan ġeneralment jirreferi għall-pjanti li ma
jagħmlux parti mill-erja tat-trattament.
NOEC (Konċentrazzjoni Bla Effett Osservat) hija l-ogħla konċentrazzjoni tassustanza kimika tat-test fejn ma ġie osservat ebda effett. F'dan it-test, il-konċen
trazzjoni li tikkorrispondi għall-NOEC, ma għandha ebda effett statistikament
sinifikanti (p < 0,05) f'perjodu ta' espożizzjoni partikolari meta mqabbel malkontroll.
Fitotossiċità: Devjazzjonijiet detrimentali (b'valutazzjonijiet imkejla u viżwali)
mill-mudell normali ta' dehra u tkabbir ta' pjanti b'rispons għal sustanza kimika
partikolari.
Replikat huwa l-unità sperimentali li tirrappreżenta l-grupp ta' kontroll u/jew ilgrupp ta' trattament. F'dawn l-istudji, il-kontenitur huwa ddefinit bħala r-replikat.
Valutazzjoni viżwali: Klassifikazzjoni tad-dannu viżwali abbażi tal-osservazzjo
nijiet tal-istand tal-pjanta, il-vigor, il-malformazzjoni, il-klorożi, in-nekrożi, u
dehra ġenerali wara paragun ma' kontroll.
Sustanza kimika tat-test: Kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata matul dan ilmetodu ta' ttestjar.

(1) Preparazzjoni Finali: Il-prodott formulat li fih is-sustanza attiva (ingredjent attiv) mibjugħ
fis-suq.
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Appendiċi 2
Lista ta' speċijiet storikament użati fl-ittestjar tal-pjanti
Familja

Speċi

Ismijiet komuni

DICOTYLEDONAE
Apiaceae (Umbelliferae)

Daucus carota

Karrotti

Asteraceae (Compositae)

Helianthus annuus

Ġirasol

Asteraceae (Compositae)

Lactuca sativa

Ħassa

Brassicaceae (Cruciferae)

Sinapis alba

Mustarda Bajda

Brassicaceae (Cruciferae)

Brassica campestris
var. chinensis

Kaboċċa ċiniża

Brassicaceae (Cruciferae)

Brassica napus

Kolza

Brassicaceae (Cruciferae)

Brassica
oleracea
var. capitata

Kaboċċa

Brassicaceae (Cruciferae)

Brassica rapa

Nevew

Brassicaceae (Cruciferae)

Lepidium sativum

Krexxuni tal-ġnien

Brassicaceae (Cruciferae)

Raphanus sativus

Ravanell

Chenopodiaceae

Beta vulgaris

Pitravi

Cucurbitaceae

Cucumis sativus

Ħjara

Fabaceae (Leguminosae)

Glycine max (G. soja)

Fażola tas-sojja

Fabaceae (Leguminosae)

Phaseolus aureus

Fażola mung

Fabaceae (Leguminosae)

Phaseolus vulgaris

Dwarf bean, Fażola Fran
ċiża, Fażola tal-ġnien

Fabaceae (Leguminosae)

Pisum sativum

Piżelli

Fabaceae (Leguminosae)

Trigonella
graecum

Żerriegħa tal-fienu

Fabaceae (Leguminosae)

Lotus corniculatus

Qrempuċ tal-mogħoż

Fabaceae (Leguminosae)

Trifolium pratense

Silla Ħamra

Fabaceae (Leguminosae)

Vicia sativa

Ġulbiena

Linaceae

Linum usitatissimum

Kittien

Polygonaceae

Fagopyrum
esculentum

Qamħ saraċin

Solanaceae

Solanum lycopersicon

Tadam

foenum-
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Familja

Speċi

Ismijiet komuni

MONOCOTYLEDONAE
Liliaceae
(Amarylladaceae)

Allium cepa

Basal

Poaceae (Gramineae)

Avena sativa

Ħafur

Poaceae (Gramineae)

Hordeum vulgare

Xgħir

Poaceae (Gramineae)

Lolium perenne

Sikran perenni

Poaceae (Gramineae)

Oryza sativa

Ross

Poaceae (Gramineae)

Secale cereale

Segala

Poaceae (Gramineae)

Sorghum bicolor

Grain
Shattercane

Poaceae (Gramineae)

Triticum aestivum

Qamħ

Poaceae (Gramineae)

Zea mays

Qamħirrum

sorghum,
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Appendiċi 3
Lista ta' speċijiet li potenzjalment mhumiex pjanti
Speċijiet Potenzjali tal-OECD għall-Ittestjar tat-Tossiċità tal-Pjanti.
Nota: It-tabella li ġejja tipprovdi informazzjoni għal 52 speċi li mhumiex pjanti (jingħataw referenzi fil-parenteżi għal kull entrata). Ir-rati ta' tfaċċjaw pprovduti huma minn dokumentazzjoni
ppubblikata u huma għal gwida ġenerali biss. L-esperjenza individwali tista' tiddependi skont is-sors taż-żerriegħa u fatturi oħra.
Piż tażŻerriegħa
(mg)

Fotoperjodu
għall-ġerminaz Fond tat-Taħwil
zjoni jew it(mm) (3)
tkabbir (2)

Tul ta' ħajja (1) u
Ħabitat

APIACEAE
Torilis japónica
(Tursin
tas-Sġajra
Ġappuniża)

А, В żoni distur
bati, ringieli ta'
sġajriet,
mergħat(16, 19)

1,7-1,9 (14,
19)

L = D (14)

0
(1, 19)

ASTERACEAE
Bellis perennis
(Lellux Ingliż)

Ρ
bur, għelieqi li
jinħartu, terf (16,
19)

0,09-0,17 (4,
19)

L = D (14)

0
(4)

Centaurea cyanus
(Wardet il-Qamħ)

4,1-4,9 (4, 14) L = D (14)
A
għelieqi, ġniebi tattoroq, ħabitats
miftuħa (16)

Centaurea nigra
(Ċentawrja Sewda)

2,4-2,6 (14,
Ρ
19)
għelieqi, ġniebi tattoroq, ħabitats
miftuħa (16, 19)

Inula h elenium
Elecampane

1–1,3 (4, 14,
Ρ
29)
siti disturbati, umdi
(16)

L = D (14)

Żmien għallĠerminazzjoni
(jiem) (4)

0
(4, 29)

Test tatTossiċità (6)

Fornituri tażŻrieragħ
Iċċitati (7)

Referenzi
oħrajn (8)

stratifikazzjoni bil-kesħa (7,
14, 18, 19) jaf tkun
meħtieġa maturazzjoni (19)
ġerminazzjoni inibita middlam (1, 19) l-ebda tratta
ment speċjali (5)

WARA (5)

3 (50 %) (19) il-ġerminazzjoni
mhijiex
11 (100 %) (18) affettwata mill-irradjanza(18,
19) l-ebda trattament speċjali
(4, 14)

WARA (4)

A, D, F

7

WARA (2,4)

A, D, E, F

7

5 (50 %) (19)

0-3 (2, 4, 14) 14-21 (100 %)
(14)

0 (19)

L-ebda trattament speċjali (5)

3 (50 %) (19)
4 (97 %) (18)

l-ebda
(2, 4)

trattament

speċjali

jaf tkun meħtieġa maturaz WARA (5, 22,
26)
zjoni(18, 19) ġerminazzjoni
inibita mid-dlam (19) l-ebda
trattament speċjali (5, 14,
26)
l-ebda trattament speċjali (4)

WARA (4)

A

A, F

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1657

FAMILJA Isem Botaniku
tal-Ispeċi
(Isem Komuni Ingliż)

▼M6
FAMILJA Isem Botaniku
tal-Ispeċi
(Isem Komuni Ingliż)

Leontodon hispidus
(Sinnet il-Ljun)

Rudbeckia hirta
(Black-eyed Susan)

Solidago canadensis
Virga tad-Deheb Kanadiża

Tul ta' ħajja (1) u
Ħabitat

Piż tażŻerriegħa
(mg)

0,85-1,2 (14,
Ρ
19)
għelieqi, ġniebi tattoroq, żoni distur
bati (16, 19)

Fotoperjodu
għall-ġerminaz Fond tat-Taħwil
zjoni jew it(mm) (3)
tkabbir (2)

0 (19)

4 (50 %) (19)
7 (80 %) (18)

ġerminazzjoni inibita middlam (17, 18, 19) l-ebda
trattament speċjali (5, 23)

l-ebda trattament speċjali
(4, 14, 33)

Β, Ρ disturbata
(16)

0,3 (4, 14)

L = D (14)

0
(4, 33)

< 10 (100 %)
(33)

Ρ
mergħa, żoni
miftuħa (16)

0,06-0,08 (4,
14)

L = D (11)

0
(4)

14-21
(11)

Test tatTossiċità (6)

Fornituri tażŻrieragħ
Iċċitati (7)

ħallat b'parti ugwali ta' ramel
u xarrab f'500 ppm għal 24
siegħa (11) l-ebda trattament
speċjali (4)

WARA (4)

E, F

0(1)
5(29)

ġerminazzjoni tista' tiġi
inibita mid-dlam (1) xarrab
f'ilma sħun għal 12-il siegħa
(29)

QABEL U
WARA (31)

A

brix (14) l-ebda trattament
speċjali (6)

QABEL U
WARA (6)

A

QABEL U
WARA (6, 21,
28, 31)

A

ġerminazzjoni inibita mid- WARA (5, 22)
dlam (18, 19) l-ebda tratta
ment speċjali (5, 14, 22)

F

A
ħabitats miftuħa
(16)

200 (14)

L = D (14)
L > D (6)

10
(6)

Xanthium strumarium
(Agrimonja Taljana)

A
għelieqi, ħabitats
miftuħa (16)

67,4 (14)

L = D (14)

10-20 (6, 21)

L = D (14)

0 (19)

l-ebda trattament speċjali
(6, 14, 21)

5 (50 %) (19)
15 (98 %) (18)
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C, D, E, F

Xanthium spinosum
(Agrimonja Spinuża)

Referenzi
oħrajn (8)

POST (5, 22,
23)

WARA (4, 33)

25-61 (14, 29)
A
għelieqi, ħabitats
miftuħa (16)

0,6 (14, 19)
Ρ
għelieqi, ġniebi tattoroq, terf (16, 19)

L-ebda trattament speċjali (5)

L = D (14)

Xanthium pensylvanicum
(Agrimonja Komuni)

BRASSICACEAE
Cardamine pratensis
(Kardamina)

Żmien għallĠerminazzjoni
(jiem) (4)

▼M6
FAMILJA Isem Botaniku
tal-Ispeċi
(Isem Komuni Ingliż)

CARYOPHYLLACEAE
Lychnis flos-cuculi
(Fjur Kukulu)
CHENOPODIACEAE
Chenopodium album
(Tiġieġa Ħoxna)

Tul ta' ħajja (1) u
Ħabitat

Ρ
(16)

Piż tażŻerriegħa
(mg)

0,21 (14)

A
0,7–1,5 (14,
19, 34)
marġini tal-għelieqi,
żoni disturbati (16,
19)

Fotoperjodu
għall-ġerminaz Fond tat-Taħwil
zjoni jew it(mm) (3)
tkabbir (2)

L = D (14)

Żmien għallĠerminazzjoni
(jiem) (4)

L-ebda trattament speċjali (5)

Test tatTossiċità (6)

Fornituri tażŻrieragħ
Iċċitati (7)

< 14 (100 %)
(14, 25)

jaf tkun meħtieġa maturaz WARA (5, 15,
22-26)
zjoni (18) l-ebda trattament
speċjali (5, 14, 15, 22-26)

F

L = D (14)

0
(1, 19)

2 (50 %) (19)

QABEL U
it-trattament huwa differenti
skont il-kulur taż-żerriegħa WARA (28, 31,
34)
(19) irqad fi ħżien xott (19)
ġerminazzjoni inibita middlam (1, 18, 19) stratifikaz
zjoni bil-kesħa (18) l-ebda
trattament speċjali (14, 34)

A

Ρ
għelieqi, art li
tinħarat, ħabitats
miftuħa (16, 19)

0,1-0,23
(14, 19)

L= D
(14)

0
(1, 19)

3 (19)
11 (90 %) (18)

WARA
ġerminazzjoni inibita middlam (1, 18, 19)
(5, 15, 25, 27)
l-ebda trattament (5, 14, 15,
25, 27)

A, E, F

CONVOLVULACEAE
Ipomoea hederacea
(Ipomea Vjola)

A
ġniebi tat-toroq,
ħabitats miftuħa,
għelieqi talqamħirrum (16)

28,2
(14)

L > D
(6, 10)

10-20
(6, 10, 21)

4 (100 %)
(10)

QABEL U
ġerminazzjoni mhux affett
WARA
wata mill-irradjanza (1)
l-ebda trattament speċjali (6, (6, 12, 21, 28)
21)

A

CYPERACEAE
Cyperus rotundus
(Nutsedge Vjola)

Ρ
art li tinħarat,
mergħat, ġniebi tattoroq (16, 30)

0,2
(14)

L = D
(14)

0 (1)
10-20 (6, 10)

12 (91 %)
(10)

ġerminazzjoni inibita middlam (1)
l-ebda trattament speċjali (6,
10, 14)

QABEL U
WARA
(6, 28, 31)

B

FABACEAE
Lotus corniculatus
(Għantqux)

Ρ
għelieqi bil-ħaxix,
ġniebi tat-toroq,
ħabitats miftuħa
(16, 19)

1-1,67
(14, 19)

L = D (14)

1 (50 %)
(19)

brix (14, 19)
il-ġerminazzjoni
mhijiex
affettwata
mill-irradjanza
(18, 19) l-ebda trattament
speċjali (23, 25)

WARA
(5, 23, 25)

A, D, E, F

32

7

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1659

CLUSIACEAE
Hypericum perforatum
(Fexfiex Komuni)

Referenzi
oħrajn (8)

▼M6
Fotoperjodu
għall-ġerminaz Fond tat-Taħwil
zjoni jew it(mm) (3)
tkabbir (2)

Żmien għallĠerminazzjoni
(jiem) (4)

Piż tażŻerriegħa
(mg)

A
boskijiet umdi (16)

23-28
(9)

L = D (14)
L > D (9)

10-20
(6,9)

xarrab iż-żrieragħ fl-ilma
għal 24 siegħa (9)
brix (14) il-vijabbiltà tażżerriegħa hija differenti
skont il-kulur (1) l-ebda trat
tament speċjali (6)

Sesbania exaltata
(Qanneb)

A
ħamrija alluvjali
(16)

11–13
(9, 14)

L > D (9)

10-20
(9, 21)

xarrab iż-żrieragħ fl-ilma
QABEL U
għal 24 siegħa (9)
WARA
ġerminazzjoni mhux affett (9, 21, 28, 31)
wata mill-irradjanza (1) lebda trattament speċjali (21)

Trifolium pratense
(Xnien Aħmar)

Ρ
għelieqi, ġniebi tattoroq, art li tinħarat
(16, 19)

1,4–1,7
(14, 19)

L = D (14)

LAM IAC E AE
Leonurus cardiaca
(Motherwort)

Ρ
żoni miftuħa (16)

0,75–1,0
(4, 14)

L = D (14)

Ρ
żoni umdi (16)

2,21
(4)

Ρ
erjas disturbati (16)

0,54
(4, 14)

Senna obtusifolia
(Kassja, Sicklepod)

Mentha spicata
(Nagħniegħ)

Nepeta cataria
(Ħaxixet il-Qtates)

L = D (14)

L-ebda trattament speċjali (5)

Test tatTossiċità (6)

WARA
(6,9)

Fornituri tażŻrieragħ
Iċċitati (7)

A

A

brix (14, 18)
jaf tkun teħtieġ maturazzjoni
(19) ġerminazzjoni mhux
affettwata mill-irradjanza (1,
19) l-ebda trattament speċjali
(5)

WARA
(5)

A, E, F

0
(4)

l-ebda trattament speċjali
(4, 14)

WARA
(4)

F

0
(4)

l-ebda trattament speċjali
(4)

WARA
(4)

F

0
(4)

l-ebda trattament speċjali
(2, 4, 14)

WARA
(2,4)

F

1 (50 %)
(19)

Referenzi
oħrajn (8)
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Tul ta' ħajja (1) u
Ħabitat

FAMILJA Isem Botaniku
tal-Ispeċi
(Isem Komuni Ingliż)

▼M6
FAMILJA Isem Botaniku
tal-Ispeċi
(Isem Komuni Ingliż)

Tul ta' ħajja (1) u
Ħabitat

Piż tażŻerriegħa
(mg)

Fotoperjodu
għall-ġerminaz Fond tat-Taħwil
zjoni jew it(mm) (3)
tkabbir (2)

Żmien għallĠerminazzjoni
(jiem) (4)

L-ebda trattament speċjali (5)

Test tatTossiċità (6)

Fornituri tażŻrieragħ
Iċċitati (7)

Ρ
għelieqi li jinħartu,
żoni bil-ħaxix, siti
disturbati (16, 19)

0,58–1,2
(4, 14, 19)

L = D (14)

Stachys officinalis
(Ħurrieq irqiq)

Ρ
mergħat, marġini
tal-għelieqi (19)

14–18
(14, 19)

L = D (14)

MALVACEAE
Abutilón theophrasti
(Werqa bellusija)

A
għelieqi, ħabitats
miftuħa (16)

8,8
(14)

L = D (14)

10-20
(6, 10, 21)

Sida spinosa
(Prickly Sida)

A
għelieqi, ġniebi tattoroq (16)

3,8
(14)

L = D (14)

10-20
(6, 21)

PAPAVERACEAE
Papaver rhoeas
(Peprin)

A
0,1–0,3
L = D (14)
għelieqi, art li (4, 14, 19, 29)
tinħarat, siti miftuħa
(16, 19)

0
(4, 29)

4 (50 %)
(19)

stratifikazzjoni bil-kesħa u
brix (1, 19, 32)
l-ebda trattament (4, 14, 29)

WARA
(4)

A, D, E, F, G

POACEAE
Agrostis tenuis
(Agrositis Komuni)

ħaxix, mergħat (16)

0,07 (14)

L > D (Ю)

20 (10)

10 (62 %) (10)

ġerminazzjoni inibita middlam (1, 17-19) l-ebda trat
tament speċjali (10)

WARA (10)

A, E

A
għelieqi, ħabitats
miftuħa (16)

0,9–1,6
(29, 34)

L = D (14)

2
(29)

QABEL U
WARA
(28, 34)

A

Alopecurus myosuroides
(Denb il-Volpi)

0
(4, 19)

ġerminazzjoni inibita middlam (18, 19)
ġerminazzjoni ikbar b'żrie
ragħ ikbar (1) l-ebda tratta
ment speċjali (4, 14, 22)

WARA
(4, 22)

A, F

7 (50 %)
(19)

l-ebda trattament speċjali
(5, 14, 22)

WARA
(5, 22)

F

4 (84 %)
(10)

brix (14)
l-ebda trattament (5, 10, 21)

QABEL U
WARA
(6, 22, 28, 31)

A, F

brix (14)
QABEL U
WARA
ġerminazzjoni mhux affett
wata mill-irradjanza (1) l- (6, 21, 28, 31)
ebda trattament speċjali (6,
21)

A, F

5 (50 %) (19)
7 (91 %) (18)

< 24 (30 %) (34) brix (14) ittratta b'101 mg/L
KNO3 (14) stratifikazzjoni
bis-sħana (1) ġerminazzjoni
inibita mid-dlam (1) l-ebda
trattament speċjali (34)
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Prunella vulgaris
(Prunella)

Referenzi
oħrajn (8)

▼M6
FAMILJA Isem Botaniku
tal-Ispeċi
(Isem Komuni Ingliż)

Avena fatua
(Ħafur Selvaġġ)

Tul ta' ħajja (1) u
Ħabitat

A
żoni kkultivati,
ħabitats miftuħa
(16)

Piż tażŻerriegħa
(mg)

7-37,5 (14,
30)

Fotoperjodu
għall-ġerminaz Fond tat-Taħwil
zjoni jew it(mm) (3)
tkabbir (2)

L = D (14)
L > D (6)

10-20 (6, 10)

Żmien għallĠerminazzjoni
(jiem) (4)

3 (70 %) (18)

L-ebda trattament speċjali (5)

Test tatTossiċità (6)

Fornituri tażŻrieragħ
Iċċitati (7)

brix (7, 32) id-dlam jinibixxi
QABEL U
l-ġerminazzjoni (1)
WARA (6, 10,
28, 31)
brix bil-kesħa (1, 18) l-ebda
trattament speċjali (6, 10,
14)

A

perjodu ta' maturazzjoni (1,
QABEL U
7, 32) ġerminazzjoni inibita WARA (28, 31)
mid-dawl (1 ) l-ebda tratta
ment speċjali (14)

A

A

0,45-2,28 (14, L = D (14)
A
29)
għelieqi, ġniebi tattoroq, art li tinħarat
(16)

3 (29)

Cynosurus cristatus
(Ħaxix Denb il-Kelb)

0,5–0,7 (14,
P
19, 29)
għelieqi, ġniebi tattoroq, ħabitats
miftuħa (16, 19)

L = D (14)

0 (29)

3 (50 %) (19)

ġerminazzjoni
mhux
affettwat
mill-irradjanza
(19) l-ebda trattament speċ
jali (14, 29)

Digitaria sanguinalis
(Diġitarja)

0,52–0,6 (14,
A
30)
għelieqi, terf, ħabi
tats miftuħa (16)

L = D (14)

10-20 (21)

7 (75 %)
14 (94 %) (7)

QABEL U
brix, stratifikazzjoni bilkesħa, u maturazzjoni (1, 7, WARA (18, 25,
31)
14, 32) ittratta b'101 mg/L
KNO3 (14) ġerminazzjoni
inibita mid-dlam (1) l-ebda
trattament speċjali (21)

A

L = D (14)
L > D (3)

10-20 (7, 21)

QABEL U
brix (7, 32) ġerminazzjoni
mhux affettwata mill-irrad WARA (3, 21,
28, 31)
janza (1) l-ebda trattament
speċjali (3, 14, 21)

A

Elymus canadensis
4–5 (14, 30)
P
(Segala Selvaġġa Kanadiża) riparjani, siti distur
bati (16)

L = D (11)

1
(11)

14-28
(11)

l-ebda trattament speċjali
(2, 11)

WARA (2)

C, D, E

1,53–2,2 (16,
P
19)
għelieqi, żoni umdi
(16, 19)

L = D (14)
L > D (10)

20 (10)

9 (74 %) (10)
2 (50 %) (19)

l-ebda trattament speċjali
(10, 19)

WARA (10)

A

Echinochloa crusgalli
(Ħaxix tar-Razzett)

Festuca pratensis
(Żwien)

A
(16)

1,5 (14)

WARA (5)

7
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Bromus tectorum
(Bunixxief )

Referenzi
oħrajn (8)

▼M6
FAMILJA Isem Botaniku
tal-Ispeċi
(Isem Komuni Ingliż)

Tul ta' ħajja (1) u
Ħabitat

Piż tażŻerriegħa
(mg)

Fotoperjodu
għall-ġerminaz Fond tat-Taħwil
zjoni jew it(mm) (3)
tkabbir (2)

A
mergħat, ġniebi tattoroq, ħabitats
miftuħa (16)

Phieum pratense
(Ħaxix tal-Għalf)

0,45 (14, 19)
P
mergħat, għelieqi li
jinħartu, siti distur
bati (16, 19)

L > D (10,
14)

0-10 (10, 19)

POLYGONACEAE
Polygonum convolvulus
(Leblieba Ħadra)

A
ħabitats miftuħa,
ġnub tat-toroq (16)

5–8 (4, 14,
29)

L = D (20)

0-2 (4, 29)

Polygonum lapathifolium
(Persikarja)

A
ħamrija umda (16)

1,8–2,5 (14)

L > D (6)

Polygonum pennsylvanicum
(Pennsylvania Smartweed)

Polygonum periscaria
(Smartweed)

3,28 (14)

3,6–7 (14, 29)
A
għelieqi, ħabitats
miftuħa (16)

2,1–2,3 (14,
A
19)
żoni disturbati, art li
tinħarat (16, 19)

2 (74 %) (10)
8 (50 %) (19)

5 (94 %) (18)

0 (19)

Test tatTossiċità (6)

stratifikazzjoni bis-sħana (1)
ġerminazzjoni mhux affett
wata mill-irradjanza (1)

QABEL (31)

ġerminazzjoni inibita middlam (19) ġerminazzjoni
mhux affettwata mill-irrad
janza (17) l-ebda trattament
speċjali (10, 14, 17, 19)

WARA (10)

stratifikazzjoni
bil-kesħa
QABEL U
għal 4 — 8 ġimġħat (1, 2, WARA 1, 2, 20,
4, 20, 29) ġerminazzjoni
28, 31
mhux affettwata mill-irrad
janza (1)

2 (29)

L > D (13)

L-ebda trattament speċjali (5)

< 14 (13)
2 (50 %) (19)

Fornituri tażŻrieragħ
Iċċitati (7)

Referenzi
oħrajn (8)

7

A, E

A

ġerminazzjoni mhux affett
wata mill-irradjanza (1)
ġerminazzjoni inibita middlam (18) statifikazzjoni
bil-kesħa (1) l-ebda tratta
ment speċjali (5)

QABEL U
WARA (6)

A, E

stratifkazzjoni bil-kesħa għal
4 ġimgħat f'0 — 5oC (1, 29)
ġerminazzjoni inibita middlam (1)

QABEL (31)

A, E

brix, stratifikazzjoni bilkesħa, trattament GA (14)
stratifikazzjoni
bil-kesħa,
maturazzjoni (17-19) ġermi
nazzjoni inibita mid-dlam
(19) l-ebda trattament speċ
jali (13)

WARA (13)

A

32
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Hordeum pusillum
(Xgħir Żgħir)

Żmien għallĠerminazzjoni
(jiem) (4)

▼M6
FAMILJA Isem Botaniku
tal-Ispeċi
(Isem Komuni Ingliż)

Tul ta' ħajja (1) u
Ħabitat

Piż tażŻerriegħa
(mg)

Fotoperjodu
għall-ġerminaz Fond tat-Taħwil
zjoni jew it(mm) (3)
tkabbir (2)

P
1,3–1,5 (4, 14, L = D (14,
19)
33)
għelieqi li jinħartu,
ġniebi tat-toroq,
żoni miftuħa (16,
19)

PRIMULACEAE
Anagallis arvensis
(Ħarira Ħamra)

A
0,4–0,5 (4, 14, L = D (14)
19)
għelieqi li jinħartu,
żoni miftuħa, siti
disturbati (16, 19)

RANUNCULACEAE
Ranunculus acris
(Qarsu Komuni)

Ρ
1,5–2 (14, 19, L = D (14)
29)
għelieqi li jinħartu,
ġniebi tat-toroq,
żoni miftuħa (16,
19)

ROSACEAE
Geum urbanum
(Ġeum Isfar)

Ρ
ringieli ta' sġajriet,
żoni umdi
(16, 19)

0,8–1,5 (14,
19)

L = D (14)

RUBIACEAE
Galium aparine
(Ħarxaja Komuni)

A
7–9 (14, 19)
għelieqi li jinħartu,
żoni umdi, siti
disturbat (16, 19)

L = D (14)

0
(4, 19, 33)

1
(29)

0 (19)

L-ebda trattament speċjali (5)

Test tatTossiċità (6)

Fornituri tażŻrieragħ
Iċċitati (7)

Referenzi
oħrajn (8)

32

3 (50 %) (19)
6 (100 %) (33)

ġerminazzjoni inibita mid- WARA (4, 33)
dlam (18, 19) jaf tkun
meħtieġa maturazzjoni (18)
l-ebda trattament speċjali
(4, 14, 33)

A, E

1 (50 %) (19)

stratifikazzjoni
bil-kesħa,
trattament GA (1, 14, 18,
19, 32) dawl meħtieġ għallġerminazzjoni (1 ) l-ebda
trattament speċjali (2, 4)

A, F

41 -56 (19, 29) l-ebda trattament speċjali
(5, 14, 22, 24 -26)

WARA (2,4)

32

WARA (5, 22,
24-26)

5 (50 %) (19)
16 (79 %) (18)

ġerminazzjoni inibita mid- WARA (5, 22,
dlam (18, 19) stratifikazzjoni
25, 26)
bis-sħana (1) l-ebda tratta
ment speċjali (5, 14, 22,
25, 26)

A

5 (50 %) (19)
6 (100 %) (18)

QABEL U
stratifazzjoni bil-kesħa (1,
18, 19) ġerminazzjoni mhux WARA (6, 28)
affettwata
mill-irradjanza
(18, 19) id-dawl jinibixxi lġerminazzjoni (1) l-ebda
trattament speċjali (6, 14)

A

32
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Rumex crispus
(Qarsajja Nnuklata)

Żmien għallĠerminazzjoni
(jiem) (4)

▼M6
FAMILJA Isem Botaniku
tal-Ispeċi
(Isem Komuni Ingliż)

Galium mollugo
(Ħarxajja tal-Kannizzati)

Tul ta' ħajja (1) u
Ħabitat

Ρ
sisien tal-ħaxix,
żoni miftuħa (8)

Piż tażŻerriegħa
(mg)

7
(29)

Fotoperjodu
għall-ġerminaz Fond tat-Taħwil
zjoni jew it(mm) (3)
tkabbir (2)

L = D (14)

Żmien għallĠerminazzjoni
(jiem) (4)

2
(29)

L-ebda trattament speċjali (5)

l-ebda trattament speċjali
(5, 14, 22, 24, 26, 29)

Test tatTossiċità (6)

WARA (5, 22,
24, 26)

SCROPHULARIACEAE
Digitalis purpurea
(Diġitalis)

sisien tal-ħitan B,P, 0,1–0,6 (4, 14, L = D (14)
19)
żoni miftuħa (16,
19)

0
(4, 19)

6 (50 %) (19)
8 (99 %) (18)

ġerminazzjoni inibita mid- WARA (4, 22,
26)
dlam (1, 17-19) l-ebda trat
tament speċjali (4, 22-26)

Veronica persica
(Veronika)

0,5–0,6 (14,
A
19)
għelieqi li jinħartu,
żoni miftuħa, siti
disturbati (16, 19)

0 (19)

3(19)
5 (96 %) (18)

ġerminazzjoni inibita middlam (18, 19) stratifikazzjoni
bil-kesħa (18) l-ebda tratta
ment speċjali (14)

L = D (14)

QABEL U
WARA (28)

Fornituri tażŻrieragħ
Iċċitati (7)

Referenzi
oħrajn (8)

A

D, G, F

A

32

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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A = Pjanti annwali, В = Pjanti biennali, Ρ = Pjanti perenni.
Referenzi 11,14 u 33 jirreferu għall-proporzjon ta' dawl (L) u dlam (D) meħtieġ biex tiġi indotta ġerminazzjoni taż-żerrieġħa. Referenzi 3, 6, 9, 10, 13, 20 jirreferu għalkundizzjonijiet ta' tkabbir fis-serer.
0 mm jindika li ż-żerriegħa nżergħu fuq wiċċ il-ħamrija jew li ż-żerriegħa jeħtieġu d-dawl biex jiġġerminaw.
In-numri pprovduti jirrappreżentaw in-numru ta' jiem fejn perċentwal ta' żrieragħ iġġerminati skont ir-referenza pprovduta, eż. 3 ijiem (50 %) ġerminazzjoni (referenza19).
It-tul ta' maturazzjoni u jew is-stratifikazzjoni mhumiex dejjem disponibbli. Ħlief għar-rekwiżiti tat-trattament bil-kesħa, il-kundizzjonijiet tat-temperatura mhumiex speċifikati peress li fl-ittestjar tas-serer hemm
kontroll ta' temperatura limitata. Il-biċċa l-kbira taż-żrieragħ sejrin jiġġerminaw f'varjazzjoni normali tat-temperaturi misjuba fis-serer.
(6) Tindika speċi li kienet utilizzata f'test tat-tossiċità tal-pjanta qabel it-tfaċċar (QABEL) u/jew wara t-tfaċċar (WARA) li jinvolvi erbiċidi.
(7) Tipprovdi eżempju/eżempji ta' fornituri ta' żrieragħ kummerċjali.
(8) Tipprovdi żewġ referenzi alternattivi li ġew ikkonsultati.
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Fornituri taż-Żrieragħ Iċċitati
ID tal-Fornitur

Informazzjoni dwar il-Fornitur

A

Herbiseed
New Farm, Mire Lane, West End, Twyford RG10 0NJ
ENGLAND +44 (0) 1189 349 464
www.herbiseed.com

B

Tropilab Inc.
8240 Ulmerton Road, Largo, FL 33771-3948 USA
(727) 344 — 4050
www.tropilab.com

C

Pterophylla — Native Plants & Seeds
#316 Regional Road 60, RR#1, Walsingham, ON N0E 1X0
CANADA (519) 586 — 3985

D

Applewood Seed Co.
5380 Vivian St., Arvada, CO 80002 USA (303) 431 — 7333
www.applewoodseed.com

E

Ernst Conservation Seeds
9006 Mercer Pike, Meadville, PA 16335 USA
(800) 873 — 3321
www.ernstseed.com

F

Chiltern Seeds
Bortree Stile, Ulverston, Cumbria LA12 7PB ENGLAND
+44 1229 581137
www.chiltemseeds.co.uk

G

Thompson & Morgan
P.O. Box 1051, Fort Erie, ON L2A 6C7 CANADA (800) 2747333
www.thompson-morgan.com
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Appendiċi 4
Eżempji għal kundizzjonijiet ta' tkabbir xierqa għal ċerti speċijiet ta' pjanti
Il-kundizzjonijiet li ġejjin instabu li huma xierqa għal 10 speċijiet ta' pjanti, u
jistgħu jintużaw bħala gwida għal testijiet f'ċerti kompartimenti ta' tkabbir b'ċerti
speċijiet oħra wkoll:
Konċentrazzjoni tad-dijossidu tal-karbonju: 350 ± 50 ppm;
Umdità relattiva: 70 ± 5 % matul perjodi ta' dawl u 90 ± 5 % matul perjodi fiddlam;
Temperatura: 25 ± 3 °C matul il-jum, 20 ± 3 °C matul il-lejl;
Fotoperjodu: 16-il siegħa dawl /8 sigħat dlam, meta wieħed jassimi tul ta' mewġa
medja ta' 400 sa 700 nm;
Dawl: luminanza ta' 350 ± 50 μE/m2/s, imkejla fil-parti ta' fuq tal-kopertura.
L-ispeċijiet ta' pjanti huma:
— tadam (Solanum lycopersicon);
— ħjar (Cucumis sativus);
— ħass (Lactuca sativa);
— fażola tas-sojja (Glycine max);
— kaboċċi (Brassica oleracea var. capitata);
— zunnarija (Daucus carota);
— ħafur (Avena sativa);
— sikrana perenni (Lolium perenne);
— qamħirrum (Zea mays);
— basla (Allium cepa).
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C.32. TEST TAR-RIPRODUZZJONI TAL-ENCHYTRAEID
INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linja gwida tal-ittestjar talOECD (TG) 220 (2004). Huwa maħsub biex jintuża għall-valutazzjoni taleffetti ta' sustanzi kimiċi fil-produzzjoni riproduttiva tad-dudu enchytraeid,
Enchytraeus albidus Henle 1873, fil-ħamrija. Huwa bbażat prinċipalment
fuq metodu żviluppat minn Umweltbundesamt, il-Ġermanja (1) li sarlu
ring test (2). Ġew ikkunsidrati wkoll metodi oħra għall-ittestjar tat-tossiċità
tas-sustanzi kimiċi għal Enchytraeidae u l-ħniex (3)(4)(5)(6)(7)(8).

KUNSIDERAZZJONIJIET TAL-BIDU
2.

L-annelidi li jgħixu fil-ħamrija tal-ġeneru Enchytraeus huma speċijiet ekolo
ġikament rilevanti għall-ittestjar ekotossikoloġiku. Filwaqt li l-enchytraeids,
ħafna drabi jinstabu fil-ħamriji li fihom il-ħniex, huwa veru wkoll li ħafna
drabi huma abundanti f'diversi ħamriji fejn ma jinstabux il-ħniex. Enchy
traeids jistgħu jintużaw f'testijiet tal-laboratorju kif ukoll fi studji prattiċi u
semiprattiċi. Minn perspettiva prattika, ħafna speċijiet ta' Enchytraeus huma
faċli biex jiġu mmaniġġati u jitnisslu, u ż-żmien għall-ġenerazzjoni tagħhom
huwa ferm iqsar milli għall-ħniex. It-tul għal test tar-riproduzzjoni b'enchy
traeids huwa għalhekk biss 4-6 ġimgħat filwaqt li għall-ħniex (Eisenia
fetida) huwa ta' 8 ġimgħat.

3.

Informazzjoni bażika dwar l-ekoloġija u l-ekotossikoloġija ta' enchytraeids
fl-ambjent terrestri tista' tinstab f'(9)(10)(11)(12).

PRINĊIPJU TAT-TEST
4.

Il-ħniex enchytraeid adulti huma esposti għal medda ta' konċentrazzjonijiet
tas-sustanza kimika tat-test imħallta ma' ħamrija artifiċjali. It-test jista'
jinqasam f'żewġ stadji: (a) test tas-sejba tal-medda, f'każ li tkun disponibbli
biżżejjed informazzjoni, fejn il-mortalità hija l-punt ta' tmiem ivvalutata
wara espożizzjoni ta' ġimagħtejn u (b) test tar-riproduzzjoni finali fejn
huwa vvalutat in-numru totali ta' frieħ prodotti mill-annimal ġenitur u ssopravivenza tal-annimali ġenituri. It-tul tat-test finali huwa sitt ġimgħat.
Wara l-ewwel tliet ġimgħat, id-dud adult jitneħħa u jiġu rreġistrati l-bidliet
morfoloġiċi. Wara tliet ġimgħat oħra, jingħadd in-numru ta' frieħ, imfaqqsa
mill-fosdqiet prodotti mill-adulti. Il-prodozzjoni riproduttiva tal-annimali
esposti għas-sustanza kimika tat-test titqabbel ma' dik tal-kontroll(i) sabiex
tiġi ddeterminata (i) il-konċentrazzjoni bla effett osservat (NOEC) u/jew (ii)
ECx (eż. EC10, EC50) permezz ta' mudell ta' rigressjoni biex tiġi stmata lkonċentrazzjoni li tikkawża tnaqqis ta' x % fil-produzzjoni riproduttiva. Ilkonċentrazzjonijiet tat-test għandhom jibbrakitjaw l-ECx (eż. EC10, EC50)
biex b'hekk l-ECx imbagħad joħroġ mill-interpolazzjoni iktar milli l-estra
polazzjoni.

INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA KIMIKA TAT-TEST
5.

Is-solubbiltà fl-ilma, il-log Kow, il-koeffiċjent tal-partizzjoni tal-ilma talħamrija (eż. Kapitolu C.18 jew C.19 ta' dan l-Anness) u l-pressjoni talfwar tas-sustanza kimika tat-test għandhom preferibbilment ikunu magħrufa.
Hija rakkomandabbli informazzjoni addizzjonali dwar id-destin tas-sustanza
kimika tat-test fil-ħamrija, bħar-rati ta' fotolisi u idrolisi.

6.

Dan il-metodu ta' ttestjar jista' jintuża għal sustanzi kimiċi li jinħallu fl-ilma
jew li ma jinħallux fl-ilma. Madankollu, il-mod ta' applikazzjoni tas-sustanza
kimika tat-test ser ivarja kif xieraq. Il-metodu ta' ttestjar mhuwiex appli
kabbli għal sustanzi kimiċi volatili, jiġifieri sustanzi kimiċi għal liema lkostant ta' Henry jew il-koeffiċjent ta' partizzjoni arja/ilma huwa ikbar minn
wieħed, jew is-sustanzi kimiċi għal liema l-pressjoni tal-fwar taqbeż 0,0133
Pa f'25 °C.
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VALIDITÀ TAT-TEST
7.

Sabiex it-test ikun validu, għandhom jiġu ssodisfati l-kriterji ta' prestazzjoni
li ġejjin fil-kontrolli:
— il-mortalità tal-adulti ma għandhiex taqbeż l-20 % fi tmiem it-test tassejba tal-medda u wara l-ewwel tliet ġimgħat tat-test tar-riproduzzjoni.
— jekk wieħed jassumi li ntużaw 10 adulti f'kull reċipjent fil-konfiguraz
zjoni tat-test, medja ta' mill-anqas 25 frieħ f'kull reċipjent kellha tiġi
prodotta fi tmiem it-test.
— il-koeffiċjent ta' varjazzjoni madwar in-numru medju ta' frieħ għandu
jkun ogħla minn 50 % fi tmiem it-test tar-riproduzzjoni.
Fejn test jonqos milli jissodisfa l-kriterji ta' validità ta' hawn fuq, it-test
għandu jiġi tterminat sakemm ma tkunx tista' tiġi pprovduta ġustifikazzjoni
biex isir it-test. Il-ġustifikazzjoni għandha tiġi inkluża fir-rapport tat-test.
SUSTANZA KIMIKA TA' REFERENZA

8.

Sustanza kimika ta' referenza għandha tiġi ttestjata f'intervalli regolari jew
possibbilment inkluża f'kull test biex jiġi vverifikat li r-rispons tal-organiżmi
tat-test ma nbidilx wisq maż-żmien. Sustanza kimika ta' referenza xierqa hija
karbendażim, li ntweriet li taffettwa s-sopravivenza u r-riproduzzjoni ta'
enchytraeids (13)(14), jew jistgħu jintużaw ukoll sustanzi kimiċi oħra li ddejta tat-tossiċità tagħhom hija magħrufa sew. Formulazzjoni ta' karben
dażim magħrufa bl-isem kummerċjali ta' Derosal ™ fornita minn AgrEvo
Company (Frankfurt, il-Ġermanja) u li fiha 360 g/l (32,18 %) ingredjent
attiv intużat f'ring test (2). L-EC50 għar-riproduzzjoni ddeterminata fir-ring
test kienet fil-medda ta' 1,2 ± 0,8 mg ingredjent attiv (a.i) /kg massa xotta
(2). Jekk standard tat-tossiċità pożittiv huwa inkluż fis-serje tat-test, tintuża
konċentrazzjoni waħda u n-numru ta' repliki għandu jkun l-istess bħal dak
fil-kontrolli. Għal karbendażim, huwa rakkomandat l-ittestjar ta' 1,2 mg
a.i./kg piż xott (ittestjat bħala formulazzjoni likwida).
DESKRIZZJONI TAT-TEST
Tagħmir

9.

Ir-reċipjenti tat-test għandhom ikunu magħmula mill-ħġieġ jew materjal
kimikament inerti ieħor. Vażetti tal-ħġieġ (eż. volum: 0,20 — 0,25 litru;
dijametru: ≈ 6 cm) huma xierqa. Ir-reċipjenti għandu jkollhom għotjien
trasparenti (eż. ħġieġ jew polietilen) li huma ddisinjati biex inaqqsu l-evapo
razzjoni tal-ilma filwaqt li jippermettu l-iskambju tal-gass bejn il-ħamrija u
l-atmosfera. Dawn l-għotjien għandhom ikunu trasparenti biex jgħaddi ddawl minnhom.

10. Huwa meħtieġ tagħmir normali tal-laboratorju, speċifikament dan li ġej:
— armadju tat-tnixxif;
— sterjomikroskopju;
— miter tal-pH u fotometru;
— imwieżen preċiżi xierqa;
— tagħmir adegwat għall-kontroll tat-temperatura;
— tagħmir adegwat għall-kontroll tal-umdità (mhux essenzjali jekk ir-reċip
jenti tal-espożizzjoni jkollhom l-għotjien);
— inkubatur jew kamra żgħira b'arja kondizzjonata;
— pinzetti, ganċijiet jew ingassi;
— photo basin.
Preparazzjoni tal-ħamrija artifiċjali
11. F'dan it-test tintuża ħamrija artifiċjali (5)(7) bil-kompożizzjoni li ġejja
(abbażi tal-piżijiet xotti, li titnixxef għal piż kostanti ta' 105 °C):
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— 10 % pit ta' sfanju, imnixxef bl-arja u mitħun irqiq (daqs tal-frak ta' 2 ±
1 mm huwa aċċettabbli); huwa rakkomandat li jiġi vverifikat li ħamrija
mħejjija b'lott ġdid ta' pit hija xieraqa għall-kulturi tad-dud qabel tintuża
f'test;

— 20 % tafal tal-kawlina (kontenut ta' kaolinit preferibbilment iktar minn
30 %);

— madwar 0,3 sa 1,0 % karbonat tal-kalċju (CaCO3, polverizzat, grad
analitiku) biex tinkiseb pH ta' 6,0 ± 0,5; l-ammont ta' karbonat tal-kalċju
li għandu jiżdied jiddependi l-iktar fuq il-kwalità/natura tal-pit;

— madwar 70 % ramel kwarzuż imnixxef bl-arja (skont l-ammont ta'
CaCO3 meħtieġ), prinċipalment ramel irqiq b'aktar minn 50 % tal-frak
bejn 50 u 200 mikron.

Huwa rakkomandabbli li tintwera l-adegwatezza ta' ħamrija artifiċjali għallkulturi tad-dud u għall-ilħuq tal-kriterji tal-validità tal-ittestjar qabel tintuża
l-ħamrija f'test finali. Huwa speċjalment rakkomandat li ssir tali verifika biex
jiġi żgurat li l-prestazzjoni tat-test ma tkunx f'riskju jekk jitnaqqas ilkontenut ta' karbonju organiku tal-ħamrija artifiċjali, eż. billi jitnaqqas ilkontenut ta' pit għal 4-5 % u jiżdied il-kontenut ta' ramel kif xieraq. B'tali
tnaqqis fil-kontenut tal-karbonju organiku, il-possibbiltajiet ta' adsorbiment
tas-sustanza kimika tat-test mill-ħamrija (karbonju organiku) jistgħu
jitnaqqsu u d-disponibbiltà tas-sustanza kimika tat-test għad-dud tista'
tiżdied. Intwera li Enchytraeus albidus jista' jikkonforma mal-kriterji ta'
validità dwar ir-riproduzzjoni meta jiġi ttestjat f'ħamrija tal-għelieqi b'kon
tenut ta' karbonju organiku iktar baxx milli ntqal hawn fuq (eż. 2,7 %) (15),
u hemm esperjenza — għalkemm limitata — li dan jista' jintlaħaq ukoll
f'ħamrija artifiċjali b'5 % pit.

Nota: Meta tintuża ħamrija naturali f'ittestjar (eż. ta' livell ogħla) addizzjo
nali, għandha tintwera ukoll l-adegwatezza tal-ħamrija u l-ilħuq tal-kriterji
tal-validità tat-test.

12. Il-kostitwenti xotti tal-ħamrija jitħalltu sewwa (eż. f'mikser tal-laboratorju
fuq skala kbira). Dan għandu jsir tal-inqas darba f'ġimgħa qabel il-bidu
tat-test. Il-ħamrija mħallta għandha tinħażen għal tal-inqas jumejn sabiex
tiġi ekwilibrata/stabbilizzata l-aċidità. Għad-determinazzjoni tal-pH, tintuża
taħlita ta' ħamrija u 1 M klorur tal-potassju (KCI) jew 0,01 M soluzzjoni talklorur tal-kalċju (CaCl2) f'proporzjon ta' 1:5 (ara (16) u Appendiċi 3). Jekk
il-ħamrija hija iktar aċidika mill-medda meħtieġa (ara l-paragrafu 11), tista'
tiġi aġġustata biż-żieda ta' ammont xieraq ta' CaCO3. Jekk il-ħamrija hija
alkalina wisq tista' tiġi aġġustata billi tiżdied iktar taħlita, li ssir referenza
għaliha fil-paragrafu 11, iżda li teskludi s-CaCO3.

13. Il-kapaċità ta' żamma tal-ilma (WHC) massima tal-ħamrija artifiċjali hija
ddeterminata skont il-proċeduri deskritti fl-Appendiċi 2. Jum jew jumejn
qabel il-bidu tat-test, il-ħamrija artifiċjali xotta tixxarrab minn qabel billi
jiżdied biżżejjed ilma mhux dejonizzat biex jinkiseb madwar nofs ilkontenut finali tal-ilma, li huwa ta' 40 sa 60 % tal-kapaċità massima ta'
żamma tal-ilma. Fil-bidu tat-test, il-ħamrija mxarrba minn qabel tinqasam
fi porzjonijiet li jikkorrispondu għan-numru ta' konċentrazzjonijiet tat-test (u
s-sustanza kimika ta' referenza fejn ikun xieraq) u l-kontrolli użati għat-test.
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Il-kontenut ta' umdità huwa aġġustat għal 40-60 % tad-WHC massima biżżieda tas-soluzzjoni tas-sustanza kimika tat-test u/jew biż-żieda ta' ilma
distillat jew dejonizzat (ara l-paragrafi 19-21). Il-kontenut ta' umdità huwa
ddeterminat fil-bidu u fi tmiem it-test (billi jitnixxef għal piż kostanti
f'105°C) u għandu jkun fi ħdan l-aħjar medda għas-sopravivenza tad-dud.
Verifika approssimattiva tal-kontenut ta' umdità fil-ħamrija tista' tinkiseb
billi l-ħamrija tingħasar bil-mod fl-idejn, jekk il-kontenut ta' umdità jkun
tajjeb, għandhom jidhru qtar żgħar tal-ilma bejn is-swaba.

Għażla u preparazzjoni tal-annimali tat-test
14. L-ispeċi tal-ittestjar rakkomandata hija Enchytraeus albidus Henle 1837
(potworm abjad), membru tal-familja Enchytraeidae (ordni Oligochaeta,
phylum Annelida). E. albidus hija waħda mill-akbar speċijiet ta' enchy
traeids, bir-reġistrazzjoni ta' kampjuni sa 35 mm f'tul (17)(18). E. albidus
għandha distribuzzjoni dinjija u tinstab fil-ħabitats tal-baħar, tal-ilma ħelu u
terrestri, prinċipalment f'materja organika li tkun qiegħda titmermer
(makroalgi tal-baħar, kompost) u rarament f'mergħat (9). It-tolleranza ekolo
ġika wiesgħa tagħha u xi varjazzjonijiet morfoloġiċi jaf jindikaw li jeżistu
razez differenti.

15. E. albidus hija kummerċjalment disponibbli, bħala ikel għall-ħut. Għandu
jiġi vverifikat jekk il-kultura hijiex kontaminata minn speċijiet oħrajn, ġene
ralment iżgħar (1) (19). Jekk ikun hemm kontaminazzjoni, id-dud kollu
għandu jitlaħlaħ bl-ilma f'dixx petri. Imbagħad għandhom jintgħażlu kamp
juni ta' adulti kbar ta' E. albidus (permezz ta' sterjomikroskopju) biex
tinbeda kultura ġdida u d-dud l-ieħor kollu jintrema. E. albidus tista' titrabba
faċilment f'firxa wiesgħa ta' materjali organiċi (ara l-Appendiċi 4). Iċ-ċiklu
tal-ħajja ta' E. albidus huwa qasir peress li tilħaq il-maturità bejn it-33 jum
(f'18 °C) u l-74 jum (f'12 °C) (1). Għat-test sejrin jintużaw biss dawk ilkulturi li nżammu mingħajr problemi fil-laboratorju għal tal-inqas 5 ġimgħat
(ġenerazzjoni waħda).

16. Huma xierqa wkoll speċijiet oħra tal-ġeneru Enchytraeus, pereżemju E.
buchholzi Vejdovsky 1879 jew E. crypticus Westheide u Graefe 1992 (ara
l-Appendiċi 5). Jekk jintużaw speċijiet oħra ta' Enchytraeus, dawn
għandhom jiġu identifikati b'mod ċar u għandu jiġi rrapportat ir-raġunament
wara l-għażla tal-ispeċijiet.

17. L-annimali użati fit-testijiet huma dud adult. Dawn għandu jkollhom bajd
(tikek bojod) fir-reġjun tal-klitellu, u għandhom ikollhom bejn wieħed u
ieħor l-istess daqs (tul ta' madwar 1 cm). Mhijiex meħtieġa sinkronizzaz
zjoni tal-kultura tat-tnissil.

18. Jekk l-enchytraeids ma jitnisslux fl-istess tip ta' ħamrija u fl-istess kundizz
jonijiet (inkluż it-tagħlif) użati għat-test finali, dawn għandhom jiġu akkli
matizzati għal tal-inqas 24 siegħa u sa tliet ijiem. Inizjalment għandu jiġi
akklimatizzat numru kbir ta' adulti minn dawk meħtieġa għat-twettiq tat-test
biex ikun hemm skop għar-rifjut tal-kampjuni danneġġati jew inkella mhux
adattati. Fi tmiem il-perjodu ta' akklimatizzazzjoni, jintgħażel biss id-dud li
fih il-bajd u li ma jesebixxi ebda anormalità fl-imġiba (eż. jipprova jaħrab
mill-ħamrija) għat-test. Id-dud jitneħħa b'attenzjoni permezz ta' pinzetti,
ganċijiet jew ħoloq tal-ġojjellier u jitqiegħed f'dixx petri li jkun fih ammont
żgħir ta' ilma ħelu. Ilma frisk rikostitwit kif propost fil-Kapitolu C.20 ta' dan
l-Anness (Test tar-Riproduzzjoni Daphnia magna) huwa preferut għal dan
il-fini peress li ilma tal-vit dejonizzat u demineralizzat jaf ikun ta' ħsara
għad-dud. Id-dud jiġu spezzjonati taħt sterjomikroskopju u dak li ma jkollux
bajd jintrema. Kwalunkwe dud irqiq jew springtail li jaf infetta l-kulturi
jitneħħa jew jintrema b'attenzjoni. Dud b'saħħtu li ma jintużax għat-test
jerġa' jitpoġġa' fil-kultura ewlenija.
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Preparazzjoni tal-konċentrazzjoni tat-test
Sustanza kimika tat-test li tinħall fl-ilma
19. Tiġi ppreparata soluzzjoni tas-sustanza kimika tat-test f'ilma dejonizzat
f'kwantità suffiċjenti għar-repliki kollha ta' konċentrazzjoni tat-test waħda.
Huwa rakkomandat li tintuża kwantità xierqa ta' ilma biex jintlaħaq ilkontenut ta' umdità meħtieġ, jiġifieri 40 sa 60 % tad-WHC massima (ara
l-paragrafu 13). Kull soluzzjoni ta' sustanza kimika tat-test titħawwad sew
b'lott wieħed ta' ħamrija mxarrba minn qabel, qabel tiġi introdotta fir-reċip
jent tat-test.

Sustanza kimika tat-test li ma tinħallx fl-ilma
20. Għal sustanzi kimiċi li ma jinħallux fl-ilma iżda li jinħallu f'solventi orga
niċi, is-sustanza kimika tat-test tista' tinħall fl-iżgħar volum possibbli ta'
veikolu xieraq (eż. aċetun). Għandhom jintużaw biss solventi volatili. Ilveikolu jiġi sprejat fuq jew jitħallat b'ammont żgħir, pereżempju 2,5 g, ta'
ramel kwarzuż irqiq. Il-veikolu huwa eliminat bl-evaporazzjoni taħt għata
tad-dħaħen għal tal-inqas siegħa. Din it-taħlita ta' ramel kwarzuż u sustanza
kimika tat-test tiżdied ma' ħamrija mxarrba minn qabel u titħallat sew wara
li jiżdied ammont xieraq ta' ilma dejonizzat biex tinkiseb l-umdità meħtieġa.
It-taħlita finali tiġi introdotta fir-reċipjenti tat-test.

21. Għal sustanzi kimiċi li ma tantx jinħallu fl-ilma u solventi organiċi, l-ekwi
valent ta' 2,5 g ta' ramel kwarzuż mitħun irqiq f'kull reċipjent tat-test jitħallat
mal-kwantità tas-sustanza kimika tat-test biex tinkiseb il-konċentrazzjoni tattest mixtieqa. Din it-taħlita ta' ramel kwarzuż u sustanza kimika tat-test
tiżdied ma' ħamrija mxarrba minn qabel u titħallat sew wara li jiżdied
ammont xieraq ta' ilma dejonizzat biex jinkiseb il-kontenut ta' umdità
meħtieġ. It-taħlita finali tinqasam bejn ir-reċipjenti tat-test. Il-proċedura
tiġi ripetuta għal kull konċentrazzjoni tat-test u jiġi ppreparat ukoll kontroll
xieraq.

22. Is-sustanzi kimiċi għandhom normalment jiġu ttestjati f'konċentrazzjonijiet
ogħla minn 1 000 mg/kg massa ta' ħamrija. Madankollu jaf ikun meħtieġ
ittestjar f'konċentrazzjonijiet ogħla skont l-objettivi ta' test speċifiku.

EŻEKUZZJONI TAT-TESTIJIET
Gruppi tal-ittestjar u kontrolli
23. Għal kull konċentrazzjoni tat-test, jitqiegħed ammont ta' ħamrija tat-test
korrispondenti għal 20 g piż xott fir-reċipjenti tat-test (ara l-paragrafi 1921). Jiġu ppreparati wkoll kontrolli, mingħajr is-sustanza kimika tat-test. Likel jiżdied ma' kull reċipjent skont il-proċeduri deskritti fil-paragrafu 29.
Għaxar dud jiġu allokati b'mod każwali f'kull reċipjent tat-test. Id-dud jiġi
ttrasferit b'attenzjoni f'kull reċipjent tat-test u jitqiegħed f'wiċċ il-ħamrija
permezz ta' pereżempju, pinzetti, ganċijiet jew ħoloq tal-ġojjellier. Innumru ta' repliki għal konċentrazzjonijiet tat-test u għall-kontrolli jiddependi
fuq id-disinn tat-test użat (ara l-paragrafu 34). Ir-reċipjenti tat-test jitqiegħdu
b'mod każwali fl-inkubatur tat-test u dawn il-pożizzjonijiet jiġu randomizzati
mill-ġdid kull ġimgħa.

24. Jekk għall-applikazzjoni tas-sustanza kimika tat-test jintuża veikolu,
għandha ssir serje ta' kontrolli waħda li fiha ramel kwarzuż isprejjat jew
imħallat b'solvent minbarra s-serje tal-ittestjar. Il-konċentrazzjoni ta' solvent
jew aġent dispersiv għandha tkun l-istess bħal dik użata fir-reċipjenti tat-test
li fihom is-sustanza kimika tat-test. Għandha ssir serje ta' kontrolli li fiha
ramel kwarzuż addizzjonali (2,5 g f'kull reċipjent) għal sustanzi kimiċi li
jeħtieġu li jingħataw skont il-proċeduri deskritti fil-paragrafu 21.
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Kundizzjonijiet tat-test
25. It-temperatura tat-test hija 20 ± 2 °C. Biex id-dud jiġi skorraġġit milli joħroġ
mill-ħamrija, it-test isir f'ċikli ta' dawl u dlam ikkontrollati (idealment 16-il
siegħa dawl u 8 sigħat dlam) b'illuminazzjoni ta' bejn 400 u 800 lux fiż-żona
tar-reċipjenti tat-test.

26. Sabiex tiġi ċċekkjata l-umdità tal-ħamrija, ir-reċipjenti jintiżnu fil-bidu tattest u minn hemm 'il quddiem darba f'ġimgħa. Iż-żieda ta' ammont xieraq ta'
ilma dejonizzat tagħmel tajjeb għat-telf tal-piż. Ta' min jgħid li t-telf tal-ilma
jista' jitnaqqas biż-żamma ta' umdità għolja tal-arja (> 80 %) fl-inkubatur tattest.

27. Il-kontenut ta' umdità u l-pH għandhom jitkejlu fil-bidu u fi tmiem it-test
tas-sejba tal-medda u t-test finali. Il-kejliet għandhom isiru f'kontroll u filkampjuni tal-ħamrija tal-kontroll u ttrattati (il-konċentrazzjonijiet kollha)
imħejjin u miżmuma fl-istess mod bħall-kulturi tat-test iżda mingħajr dud.
L-ikel għandu jiżdied ma' dawn il-kampjuni tal-ħamrija fil-bidu tat-test biex
jiffaċilita l-attività mikrobjali. L-ammont ta' ikel miżjud għandu jkun l-istess
bħal dak miżjud mal-kulturi tat-test. Mhuwiex meħtieġ li żżid iktar ikel ma'
dawn ir-reċipjenti matul it-test.

Tagħlif
28. Jista' jintuża ikel li bih tkun tista' tgħħix popolazzjoni ta' enchytraeids. Ħafur
irrumblat, preferibbilment mgħoddi minn awtoklavi qabel l-użu biex tevita lkontaminazzjoni b'mikrobi (tisħin huwa xieraq ukoll), instab li huwa
materjal ta' tagħlif xieraq.

29. L-ikel l-ewwel jiġi pprovdut billi jitħalltu 50 mg ħafur irrumblat tal-art malħamrija f'kull reċipjent qabel ma jiddaħħal id-dud. Għalhekk, l-ikel huwa
fornit kull ġimgħa sal-21 Jum. It-tagħlif ma jsirx fit-28 Jum peress li l-adulti
jkunu tneħħew f'dan l-istadju u l-frieħ tad-dud jeħtieġu relattivament ftit ikel
addizzjonali lil hinn dan il-punt. It-tagħlif matul it-test jinkludi 25 mg ħafur
irrumblat irqiq għal kull reċipjent mqiegħed b'attenzjoni fuq wiċċ il-ħamrija
biex b'hekk jiġi evitat li d-dud iweġġa'. Sabiex jitnaqqas it-tkabbir fungali,
il-qxur tal-ħafur għandhom jinżergħu fil-ħamrija billi jiġu koperti b'ammonti
żgħar ta' ħamrija. Jekk l-ikel jibqa' ma jittikilx, il-proporzjon għandu
jitnaqqas.

Disinn għat-test tas-sejba tal-medda
30. Meta jkun meħtieġ, test tas-sejba tal-medda jitwettaq pereżempju b'ħames
konċentrazzjonijiet ta' sustanzi kimiċi tat-test ta' 0,1, 1,0, 10, 100, u 1 000
mg/kg (piż xott tal-ħamrija). Replikat wieħed għal kull trattament u kontroll
huwa suffiċjenti.

31. Id-durata tat-test tas-sejba tal-medda hija ġimagħtejn. Fi tmiem it-test, tiġi
vvalutata l-mortalità tad-dud. Dudu huwa rreġistrat bħala mejjet jekk ma
jkollu ebda reazzjoni bħala stimulu mekkaniku fil-parti anterjuri. Informaz
zjoni addizzjonali għall-mortalità jaf ukoll tkun utli biex tittieħed deċiżjoni
dwar il-medda ta' konċentrazzjonijiet li għandha tintuża fit-test finali. Ilbidliet fl-imġiba tal-adulti (eż. l-inabbiltà biex titħaffer il-ħamrija; ma jiċċa
qalqux u jserjħu mal-ħajt tal-ħġieġ tar-reċipjent tat-test) u l-morfoloġija (eż.lpreżenza ta' feriti miftuħa) għandhom għalhekk jiġu rreġistrati wkoll flim
kien mal-preżenza ta' kwalunkwe frieħ. Dan tal-aħħar jista' jiġi ddeterminat
permezz tal-metodu ta' tilwin deskritt fl-Appendiċi 6.

32. L-LC50 jista' jiġi ddeterminat bejn wieħed u ieħor billi tiġi kkalkolata lmedja ġeometrika tad-dejta tal-mortalità. Fl-istabbilment tal-medda ta'
konċentrazzjoni għat-test finali, wieħed jassumi li l-effetti huma inqas milLC50 b'fattur sa 10 darbiet. Madankollu, din hija relazzjoni empirika u fi
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kwalunkwe każ speċifiku jaf tkun differenti. Osservazzjonijiet addizzjonali li
saru fit-test tas-sejba tal-medda bħall-okkorrenza tal-frieħ jistgħu jgħinu biex
jirfinaw il-medda tal-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test li għandha
tintuża għat-test finali.

33. Sabiex ikun hemm determinazzjoni preċiża tal-LC50, huwa rakkomandat li ttest jitwettaq b'tal-anqas erba' repliki tal-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika
tat-test u numru adegwat tal-konċentrazzjonijiet biex jiġu kkawżati tal-inqas
erba' risponsi medji differenti statistikament sinifikanti f'dawn il-konċentraz
zjonijiet. Numru simili ta' konċentrazzjonijiet u repliki għall-kontrolli
jintużaw meta jkunu applikabbli.

Disinn għat-test tar-riproduzzjoni finali
34. Huma proposti tliet disinji abbażi tar-rakkomandazzjonijiet li jirriżultaw
minn ring test (2)

— Għad-determinazzjoni tal-NOEC, għandhom jiġu ttestjati tal-inqas ħames
konċentrazzjonijiet f'serje ġeometrika. Huma rakkomandati erba' repliki
għal kull konċentrazzjoni tat-test flimkien ma' tmien kontrolli. Il-konċen
trazzjonijiet għandhom jiġu spazjati b'fattur li ma jaqbiżx 1,8.

— Għad-determinazzjoni tal-ECx (eż. EC10, EC50), għandhom jiġu ttestjati
ħames konċentrazzjonijiet u l-konċentrazzjonijiet għandhom jibbrakitjaw
f'ECx sabiex jippermettu l-interpolazzjoni ta' ECx u mhux estrapolaz
zjoni. Tal-inqas erba' repliki għal kull konċentrazzjoni tat-test u erba'
repliki ta' kontroll huma rakkomandati. Il-fattur speċifiku jista' jvarja,
jiġifieri ugwali għal 1,8 jew inqas minnu fil-medda tal-effett mistennija
u iktar minn 1,8 fl-ogħla u l-inqas konċentrazzjonijiet.

— Approċċ ikkombinat jippermetti d-determinazzjoni kemm tal-NOEC kif
ukoll tal-ECx. Għandhom jintużaw tmien konċentrazzjonijiet ta' tratta
ment f'serje ġeometrika. Huma rakkomandati erba' repliki għal kull trat
tament flimkien ma' tmien kontrolli. Il-konċentrazzjonijiet għandhom
jiġu spazjati b'fattur li ma jaqbiżx il-1,8.

35. Għandhom jintużaw għaxar dud adulti għal kull reċipjent tat-test (ara lparagrafu 23). L-ikel jiżdied mar-reċipjenti fil-bidu tat-test u mbagħad
darba f'ġimgħa (ara paragrafu 29) sal-21 Jum. Fil-21 Jum, il-kampjuni talħamrija ssirihom tfittixija bir-reqqa bl-idejn u d-dud adulti ħajjin jiġu osser
vati u jingħaddu u jiġu rreġistrati l-bidliet fl-imġiba (eż. inabbiltà li titħaffer
il-ħamrija; ma jiċċaqalqux u jserjħu mal-ħajt tal-ħġieġ tar-reċipjent tat-test) u
fil-morfoloġija (eż. feriti miftuħa). Id-dud adult mbagħad jitneħħa mir-reċip
jenti tat-test u l-ħamrija tat-test. Il-ħamrija tal-ittestjar li fiha kwalunkwe
fosdqa li kienu prodotti huma inkubati għal tliet ġimgħat addizzjonali taħt
l-istess kundizzjonijiet tat-test ħlief dik li t-tagħlif iseħħ biss fil-Jum 35
(jiġifieri 25 mg ħafur tal-art irrumblat għal kull reċipjent).

36. Wara sitt ġimgħat, jingħadd id-dud li għadu kif faqqas. Il-metodu bbażat fuq
tbajja ħomor ta' Bengal (ara l-Appendiċi 6) huwa rakkomandat għalkemm
estrazzjoni mxarrba oħra (iżda mhux bis-sħana) u metodi ta' żamma fil-wiċċ
(ara l-Appendiċi 6) ipprovaw ukoll li huma xierqa (4)(10)(11)(20). Tbajja
ħomor ta' Bengal huma rakkomandati peress li l-estrazzjoni mxarrba minn
sottostrat tal-ħamrija tista' titfixkel minn turbidità kkawżata minn frak tattafal suspiżi.

Test tal-limitu
37. Jekk ma jkunu osservati ebda effetti fuq l-ogħla konċentrazzjoni fit-test tassejba tal-medda (jiġifieri 1 000 mg/kg), it-test tar-riproduzzjoni jista'
jitwettaq bħala test tal-limitu, permezz ta' 1 000 mg/kg sabiex jintwera li
l-NOEC għar-riproduzzjoni huwa ikbar minn dan il-valur.
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Sommarju u skeda taż-żmien għat-test
38. Il-passi tat-test jistgħu jinġabru fil-qosor kif ġej:
Ħin

Jum –7
kmieni

jew

Jum –5

iktar

Test tas-sejba tal-medda

Test finali

— Ħejji l-ħamrija artifiċjali
(taħlita ta' kostitwenti xotti)

— Ħejji l-ħamrija artifiċjali
(taħlita ta' kostitwenti xotti)

— Iċċekkja l-pH tal-ħamrija
artifiċjali

— Iċċekkja l-pH
artifiċjali

— Kejjel id-WHC
tal-ħamrija

— Kejjel id-WHC massima talħamrija

massima
għall-

tal-ħamrija

Jum –5 sa –3

— Issepara
d-dud
akklimatizzazzjoni

Jum –3 sa 0

— Akklimatizza d-dud
tal-inqas 24 siegħa

għal

— Akklimatizza d-dud għal talinqas 24 siegħa

Jum –1

— Xarrab bl-ilma l-ħamrija
artifiċjali minn qabel u
qassamha f'lottijiet

— Xarrab bl-ilma l-ħamrija arti
fiċjali
minn
qabel
u
qassamha f'lottijiet

Jum 0

— Ħejji
ewlenin

— Ħejji s-soluzzjonijiet ewlenin

s-soluzzjonijiet

— Applika s-sustanza kimika
tat-test
— Iżen is-sottostrat tat-test firreċipjenti tat-test
— Ħallat fl-ikel
— Kejjel il-pH tal-ħamrija u lkontenut ta' umdità
— Iċċekkja
l-kontenut
umdità fil-ħamrija

għall-

— Applika s-sustanza kimika
tat-test
— Iżen sottostrat tal-ittestjar firreċipjenti tat-test
— Ħallat fl-ikel
— Daħħal id-dud

— Daħħal id-dud

Jum 7

— Issepara
d-dud
akklimatizzazzjoni

ta'

— Kejjel il-pH tal-ħamrija u lkontenut ta' umdità
— Iċċekkja
l-kontenut
umdità fil-ħamrija

ta'

— Agħlef
Jum 14

— Iddetermina l-mortalità taladulti

— Iċċekkja
l-kontenut
umdità fil-ħamrija

— Numru stmat ta' frieħ

— Agħlef

ta'

— Kejjel il-pH tal-ħamrija u lkontenut ta' umdità
Jum 21

— Osserva l-imġiba tal-adulti
— Neħħi l-adulti
— Iddetermina l-mortalità taladulti
— Iċċekkja
l-kontenut
umdità fil-ħamrija

ta'

— Agħlef
Jum 28

— Iċċekkja
l-kontenut
umdità fil-ħamrija

ta'

— Tagħlifx
Jum 35

— Iċċekkja
l-kontenut
umdità fil-ħamrija

ta'

— Agħlef
Jum 42

— Għodd id-dud frieħ
— Kejjel il-pH tal-ħamrija u lkontenut ta' umdità
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DEJTA U RAPPORTAR
Trattament tar-riżultati
39. Għalkemm tingħata ħarsa ġenerali fl-Appendiċi 7, ma tingħata ebda gwida
statistika definittiva għall-analiżi tar-riżultati tal-ittestjar f'dan il-metodu ta'
ttestjar.

40. Fit-test tas-sejba tal-medda, il-punt ta' tmiem ewlieni huwa l-mortalità. Ilbidliet fl-imġiba (eż. l-inabbiltà biex titħaffer il-ħamrija; ma jiċċaqalqux u
jserjħu mal-ħajt tal-ħġieġ tar-reċipjent tat-test) u l-morfoloġija (eż. l-preżenza
ta' feriti miftuħa) tad-dud adult għandhom għalhekk jiġu rreġistrati wkoll
flimkien mal-preżenza ta' kwalunkwe frieħ. L-analiżi probit (21) jew irrigressjoni loġistika għandhom normalment jiġu applikati biex tiġi ddeter
minata l-LC50. Madankollu, f'każijiet fejn dan il-metodu ta' analiżi mhuwiex
xieraq (eż. jekk inqas minn tliet konċentrazzjonijiet bi qtil parzjali huma
disponibbli), jistgħu jintużaw metodi alternattivi. Dawn il-metodi jistgħu
jinkludu ċ-ċaqliq tal-medji (22), il-metodu Spearman-Karber trimmjat (23)
jew interpolazzjoni sempliċi (eż. medja ġeometrika ta' LC0 u LC100, kif
ikkalkolat mill-għerq kwadrat ta' LC0 immoltiplikat b'LC100).

41. Fit-test finali, il-punt ta' tmiem tat-test huwa l-fekondità (jiġifieri numru ta'
frieħ prodotti). Madankollu, bħal fit-test tas-sejba tal-medda, is-sinjali ta'
dannu l-oħra kollha għandhom jiġu rreġistrati fir-rapport finali wkoll. Lanaliżi statistika titlob l-medja aritmetika u d-devjazzjoni standard għal
kull trattament u għal kull kontroll għar-riproduzzjoni biex tkun ikkalkolata.

42. Jekk titwettaq analiżi tal-varjanza, id-devjazzjoni standard, s, u l-gradi ta'
libertà, df, jistgħu jiġu sostitwiti mill-istima tal-varjanza raggruppata millANOVA u l-gradi tiegħu tal-libertà, rispettivament — sakemm il-varjanza
ma tiddependix fuq il-konċentrazzjoni. F'dan il-każ, uża l-varjanzi uniċi talkontroll u t-trattamenti. Dawn il-valuri huma ġeneralment ikkalkolati minn
softwer statistiku kummerċjali permezz ta' riżultati għal kull reċipjent bħala
repliki. Jekk ir-raggruppar tad-dejta għall-kontrolli negattivi u tas-solventi
jidher raġonevoli iktar mill-ittestjar ma' wieħed minn dawk, dawn għandhom
jiġu ttestjati biex jiġi osservat li mhumiex sinifikament differenti (għal testi
jiet xierqa ara l-paragrafu 45 u l-Appendiċi 7).

43. Testjar u inferenza statistika ulterjuri tiddependi fuq jekk il-valuri tar-repliki
humiex normalment distribwiti u humiex omoġenji fir-rigward tal-varjanza
tagħhom.

Stima tal-NOEC
44. L-applikazzjoni ta' testijiet qawwija għandha tiġi ppreferuta. Wieħed għandu
juża informazzjoni eż. minn esperjenza preċedenti b'ring testing jew dejta
storika oħra dwar jekk id-dejta storika hijiex distribwita b'mod approssimativ
normali. L-omoġeneità tal-varjanza (omossedastiċità) hija iktar kritika. Lesperjenza tgħid li l-varjanza ħafna drabi tiżdied meta tiżdied il-medja.
F'dawn il-każijiet, trasformazzjoni tad-dejta tista' twassal għal omossedasti
ċità. Madankollu, tali trasformazzjoni għandha tkun ibbażata fuq esperjenza
b'dejta storika iktar milli dejta li tkun qiegħda tiġi investigata. B'dejta
omoġenja, għandhom jitwettqu testijiet-t multipli bħat-test ta' Williams (α
= 0,05, naħa waħda) (24)(25) jew f'ċerti każijiet, it-test ta' Dunnett (26)(27).
Għandu jiġi nnotat li, fil-każ ta' replikazzjoni mhux indaqs, il-valuri-t tattabella għandhom jiġu korretti kif issuġġerit minn Dunnett u Williams. Xi
drabi, minħabba varjazzjoni kbira, ir-risponsi ma jiżdidux/jonqsux b'mod
regolari. F'dan il-każ ta' devjazzjoni qawwija mill-monotoniċità, it-test ta'
Dunnett huwa iktar xieraq. Jekk hemm iktar devjazzjonijiet mill-omossedas
tiċità, jaf ikun raġonevoli li jiġu investigati l-effetti possibbli fuq il-varjanzi
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iktar mill-qrib biex jiġi deċiż jekk it-testijiet-t jistgħux jiġu applikati
mingħajr it-telf ta' ħafna qawwa (28). Inkella, test-U multiplu, eż. t-test-U
ta' Bonferroni skont Holm, (29), jew meta din id-dejta tesebixxi omossedas
tiċità iżda hija altrimenti konsistenti mar-rispons għad-doża ta' monoton
sottostanti, jista' jiġi applikat test mhux parametriku ieħor [eż. JonckheereTerpstra (30) (31) jew Shirley (32) (33)] u ġeneralment ikun ippreferut minn
testijiet-t tal-varjanza mhux indaqs. (ara wkoll l-iskema fl-Appendiċi 7).
45. Jekk ikun twettaq test tal-limitu u jiġu ssodisfati l-prerekwiżiti tal-proċeduri
parametriċi tal-ittestjar (normalità, omoġenità), jista' jintuża t-test-t tal-Istu
dent parallel jew inkella l-proċedura ta' test-U ta' Mann-Whitney (29).
Estimi ta' ECx
46. Biex jiġi kkalkolat kwalunkwe valur ECx, jintużaw il-medji għal kull tratta
ment għall-analiżi tar-rigressjoni (lineari jew mhux lineari), wara li tkun
inkisbet funzjoni ta' rispons/doża xierqa. Għat-tkabbir tad-dud bħala rispons
kontinwu, il-valuri ECx- jistgħu jiġu stmati permezz ta' analiżi tar-rigressjoni
xierqa (35). Fost il-funzjonijiet xierqa għal dejta kwantali (mortalità/sopra
vivenza) u numru ta' wlied prodotti, huma l-funzjonijiet sigmoid, loġistiċi
jew Weibull, li fihom tnejn sa erba' parametri, li xi wħud minnhom jistgħu
jimmudellaw ukoll ir-risponsi ormetriċi. Jekk funzjoni bejn ir-rispons u ddoża ddaħħlet b'analiżi tar-rigressjoni lineari, għandha tinstab r2 sinifikanti
(koeffiċjent ta' determinazzjoni) u/jew gradjent bl-analiżi tar-rigressjoni
qabel l-istima tal-ECx billi jiddaħħal valur li jikkorrispondi għal x % talmedja ta' kontroll fl-ekwazzjoni misjuba b'analiżi tar-rigressjoni. limiti ta'
kunfidenza ta' 95 % huma kkalkolati skont il-metodu ta' Fieller (iċċitat
f'Finney (21)) jew metodi xierqa moderni oħra.
47. Inkella, ir-rispons jiġu mmudellat bħala perċentwali jew proporzjon tal-para
metru ta' mudell li huwa interpretat bħala r-rispons medju ta' kontroll.
F'dawn il-każijiet, il-kurva sigmoid (loġistika, Weibull) ħafna drabi tista'
tiddaħħal fir-riżultati permezz ta' proċedura ta' rigressjoni probit (21).
F'dawn il-każijiet, il-funzjoni ta' ppeżar għandha tiġi aġġustata għal risponsi
metriċi kif mogħti minn Christensen (36). Madankollu, jekk tkun osservata
ormeżi, l-analiżi probit għandha tiġi sostitwita minn funzjoni loġistika jew
Weibull b'erba' parametri, imdaħħla minn proċedura ta' rigressjoni mhux
lineari (36). Jekk funzjoni bejn ir-rispons u d-doża xierqa ma tistax
tiddaħħal mad-dejta, wieħed jista' juża metodi alternattivi biex tiġi stmata
l-ECx, u l-limiti tal-kunfidenza tagħha, bħall-Moving Averages wara l-proċe
dura Thompson (22) u l-proċedura Spearman-Karber Trimmjata (23).
RAPPORT TAT-TEST
48. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Sustanza kimika tat-test:
— in-natura fiżika u, fejn ikunu rilevanti, il-proprjetajiet fiżikokimiċi (eż.
solubbiltà fl-ilma, pressjoni tal-fwar);
— l-identifikazzjoni kimika tas-sustanza kimika tat-test skont in-nomenkla
tura ta' IUPAC, in-numru CAS, il-grupp, il-lott, il-formula strutturali u lpurità;
— id-data ta' skadenza tal-kampjun.
Speċijiet tat-test:
— l-annimali tat-test użati: l-ispeċi, l-isem xjentifiku, is-sors tal-organiżmi u
l-kundizzjonijiet ta' tgħammir.
Kundizzjonijiet tat-test:
— l-ingredjenti u l-preparazzjoni tal-ħamrija artifiċjali;
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— il-metodu ta' applikazzjoni tas-sustanza kimika tat-test;
— id-deskrizzjoni tal-kundizzjonijiet tat-test, inkluż it-temperatura, ilkontenut ta' umdità, il-pH, eċċ;
— deskrizzjoni sħiħa tad-disinn u l-proċedura sperimentali.
Riżultati tat-test:
— il-mortalità tad-dud adult wara ġimagħtejn u n-numru ta' frieħ fi tmiem
tat-test tas-sejba tal-medda;
— il-mortalità tad-dud adult wara espożizzjoni ta' tliet ġimgħat u r-rekord
sħiħ tal-frieħ fi tmiem it-test finali;
— kwalunkwe sintomu fiżiku jew patoloġiku osservat u l-bidliet fl-imġiba
fl-organiżmi tat-test;
— l-LC50, l-NOEC u/jew l-ECx (eż. EC50, EC10) għar-riproduzzjoni jekk xi
wħud minnhom ikunu applikabbli b'intervalli ta' kunfidenza, u graff talmudell imdaħħal għall-kalkolu tiegħu, l-informazzjoni u l-osservazzjoni
jiet kollha utli għall-interpretazzjoni tar-riżultati;
Id-devjazzjonijiet mill-proċeduri deskritti f'dan il-metodu ta' ttestjar u
kwalunkwe okkorrenza mhux tas-soltu matul it-test.
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Appendiċi 1
Definizzjonijiet
Għall-fini ta' dan il-metodu ta' ttestjar, huma applikabbli d-definizzjonijiet li
ġejjin:
Sustanza kimika tfisser sustanza jew taħlita.
ECx (konċentrazzjoni tal-effett għall-effett ta' x %) hija l-konċentrazzjoni li
tikkawża x % ta' effett fuq l-organiżmi tat-test fil-perjodu ta' espożizzjoni meta
mqabbel ma' kontroll. F'dan it-test, il-konċentrazzjonijiet tal-effett huma espressi
bħala l-massa tas-sustanza kimika tat-test skont il-massa xotta tal-ħamrija tat-test.
LC0 (L-ebda konċentrazzjoni letali) hija l-konċentrazzjoni ta' sustanza kimika tattest li ma toqtolx xi wieħed mill-organiżmi tal-ittestjar esposti f'perjodu ta' żmien
partikolari. F'dan it-test, l-LC0 hija espressa bħala l-massa tas-sustanza kimika tattest skont il-massa xotta tal-ħamrija tal-ittestjar.
LC50 (Konċentrazzjoni letali medja) hija l-konċentrazzjoni ta' sustanza kimika
tat-test li toqtol 50 % tal-organiżmi tat-test esposti f'perjodu ta' żmien partikolari.
F'dan it-test, l-LC50 hija espressa bħala l-massa tas-sustanza kimika tat-test skont
il-massa xotta tal-ħamrija tal-ittestjar.
LC100 (Konċentrazzjoni letali totali) hija l-konċentrazzjoni ta' sustanza kimika
tat-test li toqtol 100 % tal-organiżmi tal-ittestjar esposti f'perjodu ta' żmien parti
kolari. F'dan it-test, l-LC100 hija espressa bħala l-massa tas-sustanza kimika tattest skont il-massa xotta tal-ħamrija tal-ittestjar.
LOEC (Il-Konċentrazzjoni bl-Inqas Effett Osservat) hija l-inqas konċentrazzjoni
ta' sustanza kimika tat-test li għandha effett statistikament sinifikanti (p < 0,05).
F'dan it-test, l-LOEC hija espressa bħala l-massa tas-sustanza kimika tat-test
skont il-massa xotta tal-ħamrija tal-ittestjar. Il-konċentrazzjonijiet tat-test kollha
'l fuq mil-LOEC għandhom normalment juru effett li huwa statistikament diffe
renti mill-kontroll. Kwalunkwe devjazzjoni minn dawn ta' fuq fl-identifikazzjoni
tal-LOEC għandha tiġi ġġustifikata fir-rapport tat-test.
NOEC (Il-Konċentrazzjoni Bla Effett Osservat) hija l-ogħla konċentrazzjoni tassustanza kimika tat-test eżattament taħt l-LOEC fejn mhuwa osservat ebda effett.
F'dan it-test, il-konċentrazzjoni li tikkorrispondi għall-NOEC, ma għandha ebda
effett statistikament sinifikanti (p < 0,05) f'perjodu ta' espożizzjoni partikolari
meta mqabbel mal-kontroll.
Rata ta' riproduzzjoni hija n-numru medju ta' dud frieħ prodott għal kull numru
ta' adulti matul il-perjodu tal-ittestjar.
Sustanza kimika tal-ittestjar hija sustanza jew taħlita ttestjata matul dan ilmetodu ta' ttestjar.
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Appendiċi 2
Determinazzjoni tal-kapaċità ta' żamma massima tal-ilma
Determinazzjoni tal-kapaċità ta' żamma massima ta' ilma tal-ħamrija arti
fiċjali
Il-metodu li ġej instab li huwa xieraq. Huwa deskritt fl-Anness C tal-ISO DIS
11268-2.
Iġbor kwantità ddefinita (eż. 5 g) tas-sottostrat tal-ħamrija tat-test permezz ta'
apparat xieraq (tubu tal-auger eċċ.). Għatti l-qiegħ tat-tubu b'biċċa karta filtru u,
wara li timlieh bl-ilma u, qiegħdu fuq xtelliera f'banjumarija. It-tubu għandu
jiddaħħal gradwalment sakemm il-livell tal-ilma jkun iktar mill-parti ta' fuq talħamrija. Imbagħad għandu jitħalla fl-ilma għal madwar tliet sigħat. Peress li ma
jistax jinżamm l-ilma kollu assorbit mill-kapillari tal-ħamrija, il-kampjun talħamrija għandu jitħalla jitbattal għal perjodu ta' sagħtejn billi tpoġġi t-tubu fuq
saff ramel kwarzuż mitħun irqiq imxarrab ħafna li huwa inkluż f'reċipjent
magħluq (biex jiġi evitat li jinxef). Il-kampjun għandu mbagħad jintiżen, jitnixxef
għal massa kostanti f'105 °C. Il-kapaċità ta' żamma tal-ilma (WHC) imbagħad
tista' tiġi kkalkolata kif ġej:
WHC ðf 0 % ta0 massa xottaÞ ¼

SÄT ÄD
Ü 100
D

Fejn:
S = sottostrat saturat bl-ilma + massa tat-tubu + massa tal-karta filtru
T = ġulbiena (massa tat-tubu + massa tal-karta filtru)
D = massa xotta tas-sottostrat
REFERENZI:
ISO (International Organization for Standardization) (1996). Soil Quality —
Effects of pollutants on earthworms (Eisenia fetida). Part 2: Determination of
effects on reproduction, No. 11268-2. ISO, Geneve.
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Appendiċi 3
Determinazzjoni tal-pH tal-ħamrija
Il-metodu li ġej għad-determinazzjoni tal-pH ta' kampjun tal-ħamrija, huwa
bbażat fuq id-deskrizzjoni mogħtija f'ISO 10390 (Kwalità tal-Ħamrija — Deter
minazzjoni tal-pH).
Kwantità ddefinita tal-ħamrija titnixxef f'temperatura tal-kamra għal tal-inqas 12il siegħa. Imbagħad issir sospensjoni tal-ħamrija (li fiha tal-inqas 5 grammi ta'
ħamrija) f'ħames darbiet il-volum tagħha ta' 1 M ta' klorur tal-potassju ta' grad
analitiku (KCl) jew soluzzjoni ta' 0,01 M ta' klorur tal-kalċju ta' grad analitiku
(CaCl2). Is-sospensjoni mbagħad titħallat sew għal ħames minuti. Wara li
titħawwad, is-sospensjoni titħalla toqgħod għal tal-inqas sagħtejn iżda mhux
għal iktar minn 24 siegħa. Il-pH tal-fażi likwida mbagħad jitkejjel permezz ta'
miter tal-pH li ġie kkalibrat qabel kull kejl permezz ta' serje xierqa ta' soluz
zjonijiet tal-bafer (eż. pH 4,0 u 7,0).
REFERENZI:
ISO (International Organization for Standardization) (1994). Soil Quality —
Determination of pH, No. 10390. ISO, Geneve.
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Kundizzjonijiet ta' kulturi ta' Enchytraeus sp.
L-enchytraeids tal-ispeċiEnchytraeus albidus (kif ukoll speċijiet Enchytraeus
oħra) jistgħu jiġu kkulturati f'kaxex tal-plastik kbar (eż. 30 × 60 × 10 cm)
mimlija b'taħlita 1:1 ta' ħamrija artifiċjali u ħamrija tal-ġnien, naturali mhux
ikkontaminata. Materjal kompost għandu jiġi evitat peress li jaf ikun fih sustanzi
kimiċi tossiċi bħal metalli tqal. Il-fawna għandha titneħħa mill-ħamrija qabel lużu (eż. permezz ta' ffriżar qawwi). Jista' jintuża wkoll sottostrat li jinkludi biss
ħamrija artifiċjali, iżda r-rata ta' riproduzzjoni tista' tkun inqas minn dik miksuba
b'sottostrat ta' ħamrija mħallta. Is-sottostrat użat għall-kulturi għandu jkollu pH ta'
6,0 ± 0,5.
Il-kutura tinżamm fid-dlam f'temperatura ta' 15 sa 20 °C ± 2 °C. Temperaturi
ogħla minn 23 °C għandhom jiġu evitati. Il-ħamrija għandha tinżamm umda iżda
mhux imxarrba. Il-kontenut it-tajjeb ta' umdità fil-ħamrija huwa indikat meta
jidhru qtar żgħar ta' ilma bejn is-swaba' meta l-ħamrija tingħafas ġentilment. Ilproduzzjoni ta' kundizzjonijiet anossiċi għandha tiġi evitata billi jiġi żgurat li lgħotjien tal-kontenituri tal-kulturi jippermettu skambju gassuż xieraq mal-atmos
fera. Il-ħamrija għandha tinqassam kull ġimgħa biex tiġi ffaċilitata l-arjazzjoni.
Id-dud jista' jintema' b'ħafur irrumblat. Il-ħafur għandu jinħażen f'reċipjenti ssiġil
lati u awtoklavat jew imsaħħan qabel l-użu sabiex tiġi evitata infestazzjoni b'dud
tad-dqiq (eż. Glyzyphagus sp., Astigmata, Acarina) jew b'dud predatur [eż.
Hypoaspis (Cosmolaelaps) miles, Gamasida, Acarina]. Wara trattament blisħana, l-ikel għandu jintaħan biex b'hekk ikun jista' jinxtered faċilment fuq
wiċċ il-ħamrija. Minn żmien għall-ieħor, il-ħafur irrumblat jista' jiġi ssuppli
mentat b'żieda ta' vitamini, ħalib u żejt tal-fwied tal-merluzz. Sorsi ta' ikel xierqa
oħra huma l-ħmira tal-furnar u l-ikel tal-ħut “Tetramin”.
It-tagħlif isir bejn wieħed u ieħor darbtejn fil-ġimgħa. Kwantità xierqa ta' ħafur
irrumblat jinxtered fuq wiċċ il-ħamrija jew jitħallat b'attenzjoni fis-sottostrat meta
tinqasam il-ħamrija biex tiġi ffaċilitata l-arjazzjoni. L-ammont assolut ta' ikel
ipprovdut jiddependi fuq in-numru ta' dud preżenti fis-sottostrat. Bħala gwida,
l-ammont ta' ikel għandu jiżdied jekk jiġi kkunsmat kollu fi żmien jum minn
meta jiġi pprovdut. Bil-maqlub, jekk l-ikel xorta jibqa' fuq il-wiċċ fiż-żmien tattieni tagħif (ġimgħa wara) dan għandu jitnaqqas. L-ikel ikkontaminat bit-tkabbir
fungali għandu jitneħħa u jiġi ssostitwit. Wara tliet xhur, id-dud għandu jiġi
ttrasferit f'sottostrat li għadu kif jiġi ppreparat.
Il-kundizzjonijiet tal-kulturi jitqiesu sodisfaċenti jekk id-dud: (a) ma jippruvawx
jitilqu mis-sottostrat tal-ħamrija, (b) jiċċaqalqu rapidament fil-ħamrija, (c) jesi
bixxu qoxra tleqq mingħajr frak tal-ħamrija aderenti, (d) bejn wieħed u ieħor
għandhom kulur abjad, (e) jesibixxu varjetà ta' meded ta' etajiet fil-kulturi u (f)
jirriproduċu b'kontinwità.
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Appendiċi 5
Twettiq tat-test bi speċijiet Enchytraeus oħra
Għażla ta' speċijiet
Jistgħu jintużaw speċijiet oħrajn minbarra E. albidus iżda l-proċedura tal-ittestjar
u l-kriterji tal-validità għandhom jiġu adattati skont dan. Peress li ħafna speċijiet
Enchytraeus huma disponibbli minnufih u jistgħu jinżammu b'mod sodisfaċenti
fil-laboratorju, il-kriterju l-iktar importanti għall-għażla ta' speċi differenti minn
E. albidus hija r-rilevanza ekoloġika, kif ukoll is-sensittività paragunabbli. Jista'
jkun hemm ukoll raġunijiet formali għal skambju ta' speċi. Pereżempju, f'pajjiżi
fejn ma tinstabx E. albidus u ma tistax tiġi importata (eż. minħabba restrizzjo
nijiet ta' kwarantina), sejjer ikun meħtieġ li tintuża speċi Enchytraeus oħra.
Eżempji ta' speċijiet alternattivi xierqa
— Enchytraeus crypticus (Westheide & Graefe 1992): F'dawn l-aħħar snin, din
l-ispeċi ħafna drabi ntużat f'studji ekotossikoloġiċi minħabba s-sempliċità tattgħammir u l-ittestjar tagħha. Madankollu, hija żgħira u dan jagħmel l-imma
niġġar iktar diffiċli meta mqabbel ma' E. albidus (speċjalment fl-istadji qabel
l-użu tal-metodu ta' tilwin). E. crypticus ma ħariġx li teżisti b'ċertezza fis-sit,
peress li ġiet deskritta biss minn kulturi ta' ħniex. Għalhekk, ir-rekwiżiti
ekoloġiċi tagħha mhumiex magħrufa.
— Enchytraeus buchholzi (Vejdovsky 1879): Dan l-isem probabbilment li jkopri
grupp ta' speċijiet relatati mill-qrib li huma morfoloġikament diffiċli biex
jintgħarfu. L-użu tiegħu għall-ittestjar mhuwiex rakkomandat sakemm l-indi
vidwi użati f'test jistgħu jiġu identifikati mal-ispeċi. E. buchholzi ġeneralment
tinstab f'mergħat u f'siti disturbati bħala ġniebi tat-toroq.
— Enchytraeus luxuriosus: Din l-ispeċi kienet oriġinarjament magħrufa bħala E.
“minutus”, iżda ġiet deskritta dan l-aħħar (1). Instabet l-ewwel minn U.
Graefe (Hamburg) f'mergħa qrib St. Peter-Ording (Schleswig-Holstein, ilĠermanja). E. luxuriosus hija madwar nofs id-daqs ta' E. albidus iżda ikbar
mill-ispeċijiet l-oħra diskussi hawnhekk; dan jista' jagħmila alternattiva tajba
għal E. albidus.
— Enchytraeus bulbosus (Nielsen & Christensen 1963): Din l-ispeċi s'issa kienet
irrapportata minn ħamriji minerali Ġermaniżi u Spanjoli, fejn hija komuni
iżda ġeneralment mhux abbundanti ħafna. Meta mqabbla ma' speċijiet żgħar
oħra ta' dan il-ġeneru, hija relattivament faċli biex tiġi identifikata. Xejn mhu
magħruf dwar l-imġiba tagħha fit-testijiet tal-laboratorju jew is-sensittività
tagħha għas-sustanzi kimiċi. Madankollu, instab li hija faċli biex tiġi kkultu
rata (E. Belotti, komunikazzjoni personali).
Kundizzjonijiet tat-tgħammir
L-ispeċijiet ta' Enchytraeus kollha msemmija hawn fuq jistgħu jiġu kkulturati flistess sottostrati użati għal E. albidus. Id-daqs żgħir tagħhom ifisser li r-reċipjenti
tal-kultura jistgħu jkunu iżgħar u li, filwaqt li jista' jintuża l-istess ikel, id-daqs
tal-proporzjon għandu jiġi aġġustat. Iċ-ċiklu tal-ħajja ta' dawn l-ispeċijiet huwa
iqsar milli għal E. albidus u t-tagħlif għandu jsir b'mod iktar frekwenti.
Kundizzjonijiet tat-test
Il-kundizzjonijiet tat-test huma ġeneralment l-istess bħal dawk li japplikaw għal
E. albidus, ħlief li:
— id-daqs tar-reċipjent tat-test jista' (iżda ma għandux bżonn) ikun iżgħar; iddurata tat-test tar-riproduzzjoni jista' (iżda ma għandux bżonn) ikun iqsar,
jiġifieri erba' gimgħat minflok sitta;
— madankollu, id-durata tat-Test tas-Sejba tal-Medda ma għandhiex titbidel;
— fid-dawl tad-daqs żgħir tad-dud frieħ, l-użu ta' metodu ta' titbigħ huwa rakko
mandat b'mod qawwi għall-għadd;
— il-kriterju ta' validità relatat man-“numru ta' frieħ għal kull reċipjent tat-test
fil-kontroll” għandu jitbidel għal “50”.
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Appendiċi 6
Deskrizzjoni ddettaljata tat-tekniki ta' estrazzjoni
Titbigħ b'aħmar ta' Bengal
Dan il-metodu, li oriġinarjament ġie żviluppat f'ekoloġija limnika (1) kien
propost l-ewwel darba għall-għadd ta' enchytraeids frieħ fit-test tar-riproduzzjoni
ta' Enchytraeidae minn W. de Coen (Università ta' Ghent, il-Belġju). Indipenden
tement, verżjoni mmodifikata (Bengalred imħallat b'formaldeid minflok etanol)
kienet żviluppata minn RIVM Bilthoven (2)(3).

Fi tmiem it-test finali (jiġifieri wara sitt ġimgħat), il-ħamrija fir-reċipjent tat-test
tiġi ttrasferita għal kontenitur baxx. Reċipjent Bellaplast jew photo basin b'qiegħ
imqabbeż huwa utli għal dan il-fini, dan tal-aħħar peress li l-“kustilji” jillimitaw
il-moviment tad-dud fil-qasam ta' osservazzjoni. Il-frieħ huma fissi mal-etanol
(madwar 5 ml għal kull replikat). Imbagħad ir-reċipjenti jimtlew bl-ilma sa
strat ta' 1 sa 2 cm. Jiżdiedu ftit qtar (200 sa 300 μl) ta' Bengal red (1 % soluz
zjoni fl-etanol) (0,5 % eosin hija alternattiva) u ż-żewġ komponenti jitħalltu
b'attenzjoni. Wara 12-il siegħa, id-dud għandu jittebba' b'kulur ħamrani u għandu
jkun faċli biex jingħadd peress li sejjer jitqiegħed fuq wiċċ is-sottostrat. Inkella,
it-taħlita tas-sottostrat/alkoħol tista' tinħasel permezz ta' passatur (daqs tax-xibka:
0,250 mm) qabel ma jingħadd id-dud. Permezz ta' din il-proċedura, il-kaolinit, ilpit, u xi parti mir-ramel sejjer jinħasel u wieħed sejjer ikun jista' jara u jgħodd iddud b'kulur ħamrani. L-użu ta' lentijiet illuminati (daqs tal-lenti tal-inqas 100 ×
75 mm b'fattur ta' ingrandiment ta' 2 sa 3x) sejjer jiffaċilita wkoll l-għadd.

It-teknika ta' titbigħ tnaqqas il-ħin ta' għadd għal ftit minuti f'kull reċipjent u
bħala gwida għandu jkun possibbli għal kull persuna li tivvaluta r-reċipjenti
kollha minn test wieħed f'massimu ta' jumejn.

Estrazzjoni mxarrba
L-estrazzjoni mxarrba għandha tinbeda mill-ewwel malli jintemm it-test. Ilħamrija minn kull reċipjent tat-test titqiegħed f'passaturi tal-plastik b'daqs taxxibka ta' madwar 1 mm. Il-passaturi mbagħad jiġu sospiżi fi skutelli tal-plastik
mingħajr ma jintmess il-qiegħ. L-iskutelli jimtlew b'attenzjoni bl-ilma sakemm ilkampjuni fil-passaturi jkunu kompletament taħt wiċċ l-ilma. Biex tiġi assigurata
rata ta' rkupru ta' iktar minn 90 % tad-dud preżenti, għandu jintuża perjodu ta'
estrazzjoni ta' 3 ijiem f'20 ± 2 °C. Fi tmiem il-perjodu ta' estrazzjoni, il-passaturi
jitneħħew u l-ilma (ħlief għal ammont żgħir) jitferra' bil-mod, b'attenzjoni biex
ma jiġix iddisturbat in-naqal f'qiegħ l-iskutelli. L-iskutelli tal-plastik imbagħad
jitħalltu ftit biex in-naqal jiġi sospiż fl-ilma tal-madwar. L-ilma huwa ttrasferit
f'dixx petri wara li l-frak tal-ħamrija jkun qagħad), l-enchytraeids jistgħu jiġu
identifikanti, jitneħħew u jingħaddu permezz ta' sterjomikroskopju u pinzetti talazzar rotob.

Żamma fil-wiċċ
Metodu bbażat fuq iż-żamma fil-wiċċ ġie deskritt f'nota minn R. Kuperman (4).
Wara li jiġu stabbiliti l-kontentut tar-reċipjenti tat-test b'etanol, il-ħamrija
titfawwar b'Ludox (AM-30 silika kollojdali, 30 wt. % sospensjoni fl-ilma) bejn
10 sa 15-il mm 'il fuq minn wiċċ il-ħamrija. Wara li l-ħamrija titħallat sew malaġent ta' flotazzjoni għal 2 — 3 minuti, id-dud frieħ li jkun jinsab fil-wiċċ jista'
jingħadd faċilment.
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Ħarsa ġenerali lejn il-valutazzjoni statistika tad-dejta (determinazzjoni tal-NOEC)

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1692
▼M6
C.33. TEST TAR-RIPRODUZZJONI TAL-ĦNIEX (EISENIA FETIDA/
EISENIA ANDREI)
INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linja gwida tat-test (TG)
222 tal-OECD (2004). Huwa maħsub biex jintuża għall-valutazzjoni taleffetti ta' sustanzi kimiċi fil-produzzjoni riproduttiva (u punti ta' tmiem letali
oħra) tal-ispeċijiet ta' ħniex Eisenia fetida (Savigny 1826) jew Eisenia
andrei (Andre 1963) (1)(2). It-test sarlu ring test (3). Jeżisti metodu ta'
ttestjar għat-tossiċità akuta tal-ħniex (4). Ġew ippubblikati numru ta' linji
gwida internazzjonali u nazzjonali oħra għal testijiet akuti u kroniċi tal-ħniex
(5)(6)(7)(8).

2.

Eisenia fetida /Eisenia andrei huma kkunsidrati bħala wieħed mir-rappre
żentanti tal-fawna tal-ħamrija u l-ħniex b'mod partikolari. Hija disponibbli
informazzjoni ta' sfond dwar l-ekoloġija tal-ħniex u l-użu tagħhom fl-ittestjar
ekotossikoloġiku (7)(9)(10)(11)(12).
PRINĊIPJU TAT-TEST

3.

Id-dud adult huwa espost għal medda ta' konċentrazzjonijiet tas-sustanza
kimika tat-test imħallata mll-ħamrija jew, fil-każ ta' pestiċidi, applikati filħamrija jew ġo fiha permezz ta' proċeduri konsistenti mal-mudell ta' użu tassustanza kimika. Il-metodu ta' applikazzjoni huwa speċifiku għall-fini tattest. Il-medda ta' konċentrazzjonijiet tat-test huwa magħżul biex jinkludi
dawk li x'aktarx jikkawżaw effett sottoletali jew letali f'perjodu ta' tmien
ġimgħat. Il-mortalità u l-effetti ta' tkabbir fuq id-dud adult huma ddetermi
nati wara 4 ġimgħat ta' espożizzjoni. L-adulti mbagħad jitneħħew millħamrija u l-effetti fuq ir-riproduzzjoni vvalutati wara 4 ġimgħat oħra billi
jingħadd in-numru ta' wlied preżenti fil-ħamrija. Il-produzzjoni riproduttiva
tad-dud hija esposta għas-sustanza kimika tat-test meta mqabbel ma' dik talkontroll(i) sabiex tiġi ddeterminata (i) il-Konċentrazzjoni Bla Effett Osservat
(NOEC) u/jew (ii) ECx (eż. EC10, EC50) permezz ta' mudell ta' rigressjoni
biex tiġi stmata l-konċentrazzjoni li tikkawża tnaqqis ta' x % fil-produzzjoni
riproduttiva. Il-konċentrazzjonijiet tat-test għandhom jibbrakitjaw l-ECx (eż.
EC10, EC50) biex b'hekk l-ECx imbagħad tiġi mill-interpolazzjoni iktar milli
l-estrapolazzjoni (ara l-Appendiċi 1 għad-definizzjonijiet).
INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA KIMIKA TAT-TEST

4.

L-informazzjoni li ġejja relatata mas-sustanza kimika tat-test għandha tkun
disponibbli biex tassisti fid-disinn ta' proċeduri tat-test xierqa:
— is-solubbiltà fl-ilma;
— log Kow;
— il-pressjoni tal-fwar;
— u informazzjoni dwar id-destin u l-imġiba fl-ambjent, fejn ikun possibbli
(eż. ir-rata ta' fotoliżi u r-rata ta' idroliżi fejn ikun rilevanti għal xejriet ta'
applikazzjoni).

5.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa applikabbli għas-sustanzi kimiċi kollha,
irrispettivament mis-solubbiltà fl-ilma tagħhom. Il-metodu ta' ttestjar
mhuwiex applikabbli għal sustanzi kimiċi volatili, iddefiniti hawnhekk
bħala sustanzi kimiċi għal liema l-kostant ta' Henry jew il-partizzjoni talarja/ilma huwa ikbar minn wieħed, jew għas-sustanzi kimiċi bi pressjonijiet
tal-fwar li jaqbzu 0,0133 Pa f'25 °C.

6.

Ma ssir ebda konċessjoni f'dan il-metodu ta' ttestjar għal degradazzjoni
possibbli tas-sustanza kimika tat-test matul il-perjodu tat-test. Għaldaqstant,
wieħed ma jistax jassumi li l-konċentrazzjonijiet tal-espożizzjoni sejrin
jinżammu fil-valuri inizjali matul it-test kollu. Hija rakkomandata analiżi
kimika tas-sustanza kimika tat-test fil-bidu u fi tmiem it-test f'dak il-każ.
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SUSTANZA KIMIKA TA' REFERENZA
7.

L-NOEC u/jew l-ECx ta' sustanza kimika ta' referenza għandhom jiġu
ddeterminati biex jipprovdu assigurazzjoni li l-kundizzjonijiet tat-test tallaboratorju huma adegwati u biex jiġi vverifikat li r-rispons tal-organiżmi
tal-ittestjar ma jinbidilx statistikament maż-żmien. Huwa rakkomandabbli li
sustanza kimika ta' referenza tiġi ttestjata tal-inqas darba f'sena jew, meta
jitwettaq ittestjar bi frekwenza iktar baxxa, b'mod parallel mad-determinaz
zjoni tat-tossiċità ta' sustanza kimika tat-test. Karbendażim jew benomil
huma sustanzi kimiċi ta' referenza xierqa li ntwerew li jaffettwaw ir-ripro
duzzjoni (3). Għandhom jiġu osservati effetti sinifikanti bejn (a) 1 u 5 mg ta'
massa xotta tas-sustanza attiva (a.i.)/kg jew (b) 250-500 g/ha jew 25-50
mg/m2. Jekk standard tat-tossiċità pożittiv huwa inkluż fis-serje tat-test,
tintuża konċentrazzjoni waħda u n-numru ta' repliki għandu jkun l-istess
bħal dak fil-kontrolli.
VALIDITÀ TAT-TEST

8.

Il-kriterji li ġejjin għandhom jiġu stratifikati fil-kontrolli għal riżultat tat-test
biex jitqies validu:
— kull replikat (li fih 10 adulti) li jkun ipproduċa ≥ 30 ferħ sa tmiem ittest;
— il-koeffiċjent ta' varjazzjoni tar-riproduzzjoni li għandu jkun ta' ≤ 30 %;
— il-mortalità tal-adulti matul l-4 ġimgħat inizjali tat-test li għandha tkun
ta' ≤ 10 %.
Fejn test jonqos milli jissodisfa l-kriterji ta' validità ta' hawn fuq, it-test
għandu jiġi tterminat sakemm ma tkunx tista' tiġi pprovduta ġustifikazzjoni
biex isir it-test. Il-ġustifikazzjoni għandha tiġi inkluża fir-rapport.
DESKRIZZJONI TAT-TEST
Tagħmir

9.

Għandhom jintużaw żewġ kontenituri tal-ittestjar li huma magħmula millħġieġ jew materjal kimikament inerti ieħor ta' kapaċità ta' litru sa żewġ litri.
Il-kontenituri għandu jkollhom erja transsettorjali ta' madwar 200 cm2 biex
b'hekk jinkiseb sottostrat ta' umdità li huwa fond madwar 5-6 cm meta
tiżdied massa ta' sottostrat xotta ta' 500 sa 600 g. Id-disinn tal-għatu talkontenitur għandu jippermetti l-iskambju gassuż bejn is-sottostrat u l-atmos
fera u l-aċċess għad-dawl (eż. permezz ta' għatu trasparenti mtaqqab) filwaqt
li jiġi evitat li d-dud jaħrab. Jekk l-ammont tas-sottostrat tat-test użat huwa
sostanzjalment iktar minn 500 sa 600 g għal kull kontenitur tal-ittestjar, innumru ta' dud għandu jiżdied proporzjonalment.

10. Huwa meħtieġ tagħmir normali tal-laboratorju, speċifikament dan li ġej:
— armadju tat-tnixxif;
— sterjomikroskopju;
— miter tal-pH u fotometru;
— imwieżen preċiżi xierqa;
— tagħmir adegwat għall-kontroll tat-temperatura;
— tagħmir adegwat għall-kontroll tal-umdità (mhux essenzjali jekk ir-reċip
jenti tal-espożizzjoni jkollhom l-għotjien);
— inkubatur jew kamra żgħira b'arja kondizzjonata;
— pinzetti, ganċijiet jew ingassi;
— banjumarija.
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Preparazzjoni tal-ħamrija artifiċjali
11. F'dan it-test tintuża ħamrija artifiċjali (5)(7) bil-kompożizzjoni li ġejja
(abbażi tal-piżijiet xotti, li titnixxef għal piż kostanti ta' 105 °C):
— 10 fil-mija tal-pit ta' sfanju (qrib kemm jista' jkun għal pH 5,5-6,0, lebda fdalijiet tal-pjanta viżibbli, mitħun irqiq, imnixxef għal kontenut ta'
umdità mkejjel);
— 20 fil-mija tafal tal-kawlina (kontenut ta' kaolinit preferibbilment iktar
minn 30 fil-mija);
— 0,3 sa 1,0 % karbonat tal-kalċju (CaCO3, polverizzat, grad tal-analiżi)
biex jinkiseb pH inizjali ta' 6,0 ± 0,5.
— 70 % ramel kwarzuż imnixxef bl-arja (skont l-ammont ta' CaCO3
meħtieġ), prinċipalment ramel irqiq b'aktar minn 50 % tal-frak bejn 50
u 200 mikron.
Nota 1: L-ammont ta' CaCO3 meħtieġ sejjer jiddependi fuq il-komponenti
tas-sottostrat tal-ħamrija inkluż l-ikel, u għandu jiġi ddeterminat mill-kejliet
tas-sottokampjuni tal-ħamrija eżattament qabe it-test. Il-pH jitkejjel
f'kampjun imħallat f'1 M ta' soluzzjoni ta' klorur tal-potassju (KCl) jew
soluzzjoni ta' 0,01 M klorur tal-kalċju (CaCl2) (13).
Nota 2: Il-kontenut tal-karbonju organiku tal-ħamrija artifiċjali jaf jitnaqqas
eż. billi jitnaqqas il-kontenut ta' pit sa 4-5 % u jiżdied il-kontenut ta' pit
skont dan. B'tali tnaqqis fil-kontenut tal-karbonju organiku, il-possibbiltajiet
ta' adsorbiment tas-sustanza kimika tat-test mill-ħamrija (karbonju organiku)
jistgħu jitnaqqsu u d-disponibbiltà tas-sustanza kimika tat-test għad-dud tista'
tiżdied. Intwera li Eisenia fetida jista' jikkonforma mal-kriterji ta' validità
dwar ir-riproduzzjoni meta jiġi ttestjat f'ħamrija tal-għelieqi b'kontenut ta'
karbonju organiku iktar baxx (eż. 2,7 %) (14), u hemm esperjenza li dan
jista' jintlaħaq ukoll f'ħamrija artifiċjali b'5 % pit. Għalhekk, mhuwiex
meħtieġ qabel tintuża tali ħamrija f'test finali li tintwera l-adegwatezza talħamrija artifiċjali biex it-test ikun jista' jikkonforma mal-kriterji ta' validità
sakemm il-kontenut tal-pit jitbaxxa iktar minn dak speċifikat hawn fuq.
Nota 3: Meta tintuża ħamrija naturali f'ittestjar addizzjonali (eż. ta' livell
ogħla), għandha tintwera wkoll l-adegwatezza tal-ħamrija u l-ilħuq talkriterji ta' validità tat-test.
12. Il-kostitwenti xotti tal-ħamrija jitħalltu sewwa (eż. f'mikser tal-laboratorju
fuq skala kbira) f'żoni b'ventilazzjoni tajba. Qabel jinbeda t-test, il-ħamrija
artifiċjali xotta tixxarrab billi jiżdied biżżejjed ilma mhux dejonizzat biex
jinkiseb madwar nofs il-kontenut ta' ilma finali, li huwa 40 % sa 60 % talkapaċità ta' żamma tal-ilma massima (li tikkorrispondi għal 50 ± 10 % talmassa xotta ta' umdità). Dan sejjer jipproduċi sottostrat li ma għandu ebda
ilma permanenti jew liberu meta jiġi kkompressat bl-idejn. Il-kapaċità ta'
żamma tal-ilma (WHC) massima tal-ħamrija artifiċjali hija ddeterminata
skont il-proċeduri deskritti fl-Appendiċi 2, ISO 11274 (15) jew standard
tal-UE ekwivalenti.
13. Jekk is-sustanza kimika tat-test tiġi applika fuq wiċċ il-ħamrija jew titħallat
fil-ħamrija mingħajr l-ilma, l-ammont finali tal-ilma jista' jitħallat fil-ħamrija
artifiċjali matul il-preparazzjoni tal-ħamrija. Jekk is-sustanza kimika tat-test
titħallat fil-ħamrija flimkien ma' xi ilma, l-ilma addizzjonali jista' jiżdied
flimkien mas-sustanza kimika tat-test (ara l-paragrafu 19).
14. Il-kontenut ta' umdità fil-ħamrija huwa ddeterminat fil-bidu u fi tmiem it-test
skont ISO 11465 (16) jew l-istandard tal-UE ekwivalenti, u l-pH tal-ħamrija
skont l-Appendiċi 3 jew l-ISO 10390 (13) jew standard tal-UE ekwivalenti.
Dawn id-determinazzjonijiet għandhom jitwettqu f'kampjun ta' ħamrija ta'
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kontroll u kampjun ta' kull ħamrija ta' konċentrazzjoni tat-test. Il-pH talħamrija ma għandux jiġi aġġustat meta s-sustanzi kimiċi aċidużi jew bażiċi
huma ttestjati. Il-kontenut ta' umdità għandu jiġi ssorveljat matul it-test billi
l-kontenituri jintiżnu kull ċertu żmien (ara l-paragrafi 26 u 30).

Għażla u preparazzjoni tal-annimali tat-test
15. L-ispeċi użata fit-test hija Eisenia fetida jew Eisenia andrei (1)(2). Biex
jinbeda t-test huwa meħtieġ dud adult li għandu bejn xahrejn u sena u bi
klitellu. Id-dud għandu jintgħażel minn kultura sinkronizzata bi struttura ta'
età relattivament omoġenja (Appendiċi 4). L-individwi f'grupp tal-ittestjar
ma għandhomx ikunu differenti fl-età b'aktar minn 4 ġimgħat.

16. Id-dud magħżul għandu jiġi akklimatizzat għal tal-inqas jum bit-tip ta'
sottostrat ta' ħamrija artifiċjali li għandu jintuża għat-test. Matul dan ilperjodu, id-dud għandu jingħalef bl-istess ikel li għandu jintuża fit-test
(ara l-paragrafi 31 sa 33).

17. Gruppi ta' 10 dud għandhom jintiżnu individwalment biex il-gruppi jiġu
assenjati b'mod każwali għall-kontenituri tat-test fil-bidu tat-test. Id-dud
jinħasel qabel ma jintiżen (b'ilma dejonizzat) u l-ilma żejjed jitneħħa billi
d-dud jitqiegħed għal ftit ħin fuq il-karta filtru. Il-massa mxarrba tad-dud
individwali għandha tkun bejn 250 u 600 mg.

Preparazzjoni tal-konċentrazzjoni tat-test
18. Jistgħu jintużaw żewġ metodi ta' applikazzjoni tas-sustanza kimika tat-test:
it-taħlit tas-sustanza kimika tat-test fil-ħamrija (ara l-paragrafi 19-21) jew lapplikazzjoni ma' wiċċ il-ħamrija (ara l-paragrafi 22-24). L-għażla talmetodu xieraq tiddependi fuq il-fini tat-test. B'mod ġenerali, huwa rakko
mandat it-taħlit tas-sustanza kimika tat-test fil-ħamrija. Madankollu, jaf
ikunu meħtieġ proċeduri għal applikazzjoni li huma konsistenti bi prattika
agrikola normali (eż. l-isprejjar tal-formulazzjoni likwida jew l-użu ta'
formulazzjonijiet ta' pestiċidi speċjali bħal granuli jew kisi taż-żerriegħa).
Is-solventi użati fit-trattament tal-għajnuna tal-ħamrija bis-sustanza kimika
tat-test abbażi tat-tossiċità baxxa tagħhom għall-ħniex u għandu jiġi inkluż
kontroll tas-solventi xieraq fid-disinn tat-test (ara l-paragrafu 27).

It-taħlit tas-sustanza kimika tat-test fil-ħamrija
Sustanza kimika tat-test li tinħall fl-ilma
19. Soluzzjoni tas-sustanza kimika tat-test f'ilma dejonizzat tiġi ppreparata
immedjatament qabel jinbeda t-test f'kwantità biżżejjed għar-repliki kollha
ta' konċentrazzjoni waħda. Jaf ikun meħtieġ kosolvent biex tiġi ffaċilitata lpreparazzjoni tas-soluzzjoni tat-test. Huwa konvenjenti li tipprepara ammont
ta' soluzzjoni meħtieġa biex jintlaħaq il-kontenut ta' umdità finali (40 sa
60 % tal-kapaċità ta' żamma tal-ilma massima). Is-soluzzjoni titħallat sew
mas-sottostat tal-ħamrija qabel tiġi introdotta f'kontenitur tat-test.

Sustanza kimika tat-test li ma tinħallx fl-ilma
20. Is-sustanza kimika tat-test tinħall f'volum żgħir ta' solvent organiku xieraq
(eż. aċetun) u mbagħad tiġi sprejjata fuq kwantità żgħira ta' ramel kwarzuż
irqiq. Imbagħad is-solvent jitneħħa b'evaporazzjoni f'għatu għad-dħaħen għal
tal-inqas żewġ minuti. Ir-ramel ittrattat imbagħad jitħallat sew mal-ħamrija
artifiċjali mxarrba minn qabel. Imbagħad jiżdied u jitħallat miegħu ilma
dejonizzat (ammont meħtieġ) biex jintlaħaq kontenut ta' umdità finali ta'
40 sa 60 % tal-kapaċità massima ta' żamma tal-ilma. Imbagħad il-ħamrija
tkun lesta biex titqiegħed f'reċipjenti tal-kontenituri tat-test. Għandha
tingħata attenzjoni li xi solventi jaf ikunu tossiċi għall-ħniex.
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Sustanza kimika tat-test li ma tinħallx fl-ilma u solventi organiċi
21. Tiġi ppreparata taħlita li tinkludi 10 g ta' ramel kwarzuż mitħun irqiq bi
kwantità tas-sustanza kimika tat-test meħtieġa biex tintlaħaq il-konċentraz
zjoni tat-test fil-ħamrija. It-taħlita mbagħat titħallat sew bil-ħamrija artifiċjali
mxarrba minn qabel. Imbagħad jiżdied u jitħallat miegħu ilma dejonizzat
(ammont meħtieġ) biex jintlaħaq kontenut ta' umdità finali ta' 40 sa 60 %
tal-kapaċità ta' żamma tal-ilma massima. Il-ħamrija mbagħad tkun lesta biex
titqiegħed f'reċipjenti tal-kontenituri tat-test.

Applikazzjoni tas-sustanza kimika tat-test fuq wiċċ il-ħamrija
22. Il-ħamrija tiġi ttrattata wara li jiżdied id-dud. Il-kontenituri tat-test l-ewwel
jimtlew bis-sottostrat ta' ħamrija umda u d-dud miżun jitqiegħed fuq il-wiċċ.
Dud b'saħħtu normalment iħaffer toqba mill-ewwel fis-sottostrat u għaldaqs
tant dak kollu li jibqa' fuq il-wiċċ wara 15-il minuta jiġi ddefinit bħala
danneġġjat u għandu jiġi ssostitwit. Jekk id-dud jiġi sostitwit, dak ġdid u
dak sostitwit għandu jintiżen biex b'hekk il-piż ħaj totali tal-grupp ta' espo
żizzjoni tad-dud u l-piż totali tal-kontenitur bid-dud fil-bidu jkun magħruf.

23. Is-sustanza kimika tat-test hija applikata. Ma għandhiex tiżdied mal-ħamrija
fi żmien nofs siegħa mill-introduzzjoni tad-dud (jew jekk id-dud ikun
preżenti fuq wiċċ il-ħamrija) biex b'hekk tiġi evitata kwalunkwe espożiz
zjoni diretta għas-sustanza kimika tat-test b'kuntatt mal-ġilda. Meta ssustanza kimika tat-test hija pestiċida jaf ikun xieraq li tiġi applikata fuq
wiċċ il-ħamrija billi tiġi sprejata. Is-sustanza kimika tat-test għandha tiġi
applikata fuq wiċċ il-ħamrija kemm jista' jkun b'mod uniformi permezz ta'
apparat tal-isprejjar fuq skala tal-laboratorju xierqa biex tiġi stimulata lapplikazzjoni tal-isprej fis-sit. Qabel l-applikazzjoni, l-għatu tal-kontenitur
tal-ittestjar għandu jitneħħa u jiġi sostitwit minn inforra li tipproteġi lħitan tal-ġenb tal-kontenitur mill-isprej. L-inforra tista' tkun magħmula
minn kontenitur tat-test bil-bażi mneħħija. L-applikazzjoni għandha ssir
f'temperatura ta' 20 ± 2 °C ta' varjazzjoni u għal soluzzjonijiet milwiema,
emulsjonijiet jew dispersjonijiet b'rata ta' applikazzjoni ta' bejn 600 u 800
μl/m2. Ir-rata għandha tiġi vverifikata permezz ta' teknika ta' kalibrazzjoni
xierqa. Għandhom jiġu applikati formulazzjonijiet speċjali bħal granuli jew
kisi taż-żerriegħa b'mod konsistenti mal-użu agrikolu.

24. Il-kontenituri tat-test għandhom jitħallew miftuħa għal perjodu ta' siegħa
biex jippermettu l-evaporazzjoni tas-solvent volatili assoċjat mal-applikazz
joni tas-sustanza kimika tat-test. Għandha tingħata attenzjoni biex l-ebda
dud ma jaħrab mir-reċipjenti tat-test f'dan il-perjodu ta' ħin.

PROĊEDURA
Gruppi tat-test u kontrolli
25. Hija rakkomandata tagħbija ta' 10 ħniex f'500 — 600 mg ta' massa xotta ta'
ħamrija artifiċjali (jiġifieri 50-60 mg ta' ħamrija għal kull dudu). Jekk
jintużaw kwantitajiet ikbar ta' ħamrija, kif jista' jkun il-każ fil-pestiċidi tattest b'mod speċjali ta' applikazzjoni bħall-kisi taż-żerriegħa, it-tagħbija ta'
50-60 g ta' ħamrija għal kull dudu għandha tinżamm billi jiżdied in-numru
ta' dud. Għal kull kontroll jiġu ppreparati għaxar dud u kontenitur ta' tratta
ment. Id-dud jinħasel bl-ilma u jintmesaħ u mbagħad jitqiegħed fuq karta
assorbenti għal perjodu qasir biex l-ilma żejjed ikun jista' jissaffa.

26. Biex jiġu evitati żbalji sistematiċi fid-distribuzzjoni tad-dud fil-kontenituri
tal-ittestjar, l-omoġenità tal-popolazzjoni tat-test għandha tiġi ddeterminata
billi jintiżnu b'mod individwali 20 dudu li ttieħed kampjun tagħhom b'mod
każwali mill-popolazzjoni li minnha għandhom jittieħdu d-dud tat-test. Wara
li tiġi żgurata l-omoġenità, jintgħażlu, jintiżnu u jiġu assenjati lottijiet ta' dud
f'kontenituri tat-test permezz ta' proċedura ta' randomizzazzjoni. Wara żżieda tad-dud tat-test, għandu jitkejjel il-piż ta' kull kontenitur tal-ittestjar
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biex jiġi żgurat li jkun hemm piż inizjali li jista' jintuża bħala l-bażi għallmonitoraġġ tal-kontenut ta' umdità fil-ħamrija matul it-test kollu kif deskritt
fil-paragrafu 30. Imbagħad il-kontenituri tat-test jitgħattew kif deskritt filparagrafu 9 u jitqiegħdu f'kompartiment tat-test.

27. Jiġu ppreparati kontrolli xierqa għal kull wieħed mill-metodi ta' applikazz
joni tas-sustanza kimika tat-test deskritti fil-paragrafi 18 sa 24. Il-proċeduri
rilevanti deskritti huma segwiti għall-preparazzjoni tal-kontrolli ħlief li ssustanza kimika tat-test ma tiżdiedx. Għalhekk, fejn ikun xieraq, is-solventi
organiċi, ir-ramel kwarzuż jew veikoli oħra jiġu applikati mal-kontrolli
f'konċentrazzjonijiet/ammonti konsistenti ma' dawk użati fit-trattamenti.
Fejn jintuża solvent jew veikolu ieħor biex tiżdied is-sustanza kimika tattest, għandu jiġi ppreparat u ttestjat ukoll kontroll addizzjonali mingħajr ilveikolu jew is-sustanza kimika tat-test biex jiġi żgurat li l-veikolu ma
għandu ebda piż fuq ir-riżultat.

Kundizzjonijiet tat-test
28. It-temperatura tat-test hija 20 ± 2 °C. It-test jitwettaq taħt ċikli fid-dawl u
fid-dlam kkontrollati (preferibbilment 16-il siegħa fid-dawl u 8 sigħat fiddlam) b'illuminazzjoni ta' 400 sa 800 lux fiż-żona tar-reċipjenti tat-test.

29. Il-kontenituri tat-test mhumiex ossiġenati matul it-test iżda d-disinn tarreċipjenti tat-test għandu jipprovdi opportunità għall-iskambju ta' gass
filwaqt li jillimita l-evaporazzjoni ta' umdità (ara paragrafu 9).

30. Il-kontenut ta' ilma tas-sottostrat ta' ħamrija fil-kontenituri tat-test jinżamm
matul it-test kollu billi jerġgħu jiġu ppeżati l-kontenituri tat-test (mingħajr lgħotjien tagħhom) perjodikament. It-telf huwa rifornit kif meħtieġ b'ilma
dejonizzat. Il-kontenut ta' ilma ma għandux ivarja b'aktar minn 10 %
minn dak fil-bidu tat-test.

Tagħlif
31. Kwalunkwe ikel ta' kwalità li ntwera li huwa xieraq għal tal-inqas għażżamma tal-piż tad-dud matul it-test, huwa kkunsidrat aċċettabbli. L-esper
jenza wriet li l-ħafur, id-demel tal-baqar jew iż-żwiemel huwa ikel adattat.
Għandhom isiru verifiki biex jiġi żgurat li l-baqar jew iż-żwiemel minn fejn
jinkiseb id-demm mhumiex soġġetti għal medikazzjoni jew trattament b'sus
tanzi kimiċi, bħalma huma promoturi tat-tkabbir, nematiċidi jew prodotti
veterinarji simili li jistgħu jaffettwaw b'mod ħażin id-dud matul it-test.
Huwa rakkomandat demel tal-baqar miġbur b'mod proprju, peress li l-esper
jenza wriet li d-demel tal-baqar disponibbli fil-kummerċ użat bħala fertiliz
zant fil-ġonna jaf ikollu effetti avversi fuq id-dud. Id-demel għandu jitnixxef
bl-arja, jintaħan irqiq u jiġi pasturizzat qabel l-użu.

32. Kull lott ġdid ta' ikel, għandu jintgħalef lil kultura tad-dud mhux tat-test
qabel jintuża f'test biex jiġi żgurat li huwa ta' kwalità xierqa. It-tkabbir u lproduzzjoni ta' fosdqiet ma għandhomx jitnaqqsu meta mqabbel ma' dud
miżmum f'sottostrat li ma fihx il-lott il-ġdid ta' ikel (kundizzjonijiet kif
deskritti fil-metodu ta' ttestjar C.8(4)).

33. L-ikel l-ewwel huwa pprovdut jum wara ż-żieda tad-dud u l-applikazzjoni
tas-sustanza kimika tat-test fil-ħamrija. Madwar 5 g ta' ikel jinfirex fuq wiċċ
il-ħamrija ta' kull kontenitur u jixxarrab b'ilma mhux dejonizzat (madwar 5
ml sa 6 ml f'kull kontenitur). Minn hemm 'il quddiem l-ikel huwa pprovdut
darba f'ġimgħa matul il-perjodu ta' ttestjar ta' 4 ġimgħat. Jekk l-ikel jibqa'
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ma jittikilx, il-proporzjon għandu jitnaqqas biex jiġi evitat tkabbir jew
iffurmar fungali. L-adulti jitneħħew mill-ħamrija fit-28 jum tat-test. Imba
għad jingħataw 5 g oħra ta' ikel f'kull kontenitur tat-test. Ma jsir ebda tagħlif
ieħor matul l-4 ġimgħat li jifdal mit-test.

Għażla tal-konċentrazzjonijiet tat-test
34. L-għarfien minn qabel tat-tossiċità tas-sustanza kimika tat-test għandu jgħin
fl-għażla tal-konċentrazzjonijiet tat-test xierqa, eż. minn test akut (4) u/jew
minn studji tas-sejba tal-medda. Meta jkun meħtieġ, test tas-sejba tal-medda
jitwettaq pereżempju, b'ħames konċentrazzjonijiet tat-test ta' 0,1, 1,0, 10,
100, u 1 000 mg/kg (massa xotta tal-ħamrija). Replikat wieħed għal kull
trattament u kontroll huwa suffiċjenti. Id-durata tat-test tas-sejba tal-medda
hija ġimagħtejn u l-mortalità tiġi vvalutata fi tmiem it-test.

Disinn sperimentali
35. Peress li ma tistax tiġi predefinita statistika ta' sommarju unika għat-test, dan
il-metodu ta' ttestjar jaħseb għad-determinazzjoni tal-NOEC u l-ECx. X'ak
tarx li tkun meħtieġa NOEC minn awtoritajiet regolatorji għall-futur preve
dibbli. Fil-futur qarib jista' jiġi adottat użu iktar mifrux tal-ECx, li jirriżulta
minn kunsiderazzjonijiet statistiċi u ekoloġiċi. Għalhekk, huma proposti tliet
disinji, abbażi tar-rakkomandazzjonijiet li jirriżultaw minn ring test ta'
metodu ta' ttestjar tar-riproduzzjoni tal-enchytraeids (17).

36. Fl-istabbiliment tal-medda ta' konċentrazzjonijiet, wieħed għandu jżomm
f'moħħu dan li ġej:

— Għad-determinazzjoni tal-NOEC, għandhom jiġu ttestjati tal-inqas
ħames/tnax-il konċentrazzjoni f'serje ġeometrika. Huma rakkomandati
erba' repliki għal kull konċentrazzjoni tat-test flimkien ma' tmien
kontrolli. Il-konċentrazzjonijiet għandhom jiġu spazjati b'fattur li ma
jaqbiżx 2,0.

— Għad-determinazzjoni tal-ECx (eż. EC10, EC50), huwa rakkomandat
numru adegwat ta' konċentrazzjonijiet biex jiġu kkawżati tal-inqas
erba' risponsi b'medja statistikament differenti b'mod sinifikanti f'dawn
il-konċentrazzjonijiet. Huma rakkomandati tal-inqas żewġ repliki għal
kull konċentrazzjoni u sitt repliki ta' kontroll. Il-fattur speċifiku jista'
jvarja, jiġifieri ugwali għal 1,8 jew inqas minnu fil-medda tal-effett
mistennija u iktar minn 1,8 fl-ogħla u l-inqas konċentrazzjoni.

— Approċċ ikkombinat jippermetti d-determinazzjoni kemm tal-NOEC kif
ukoll tal-ECx. Għandhom jintużaw tmien konċentrazzjonijiet ta' tratta
ment f'serje ġeometrika. Huma rakkomandati erba' repliki għal kull trat
tament flimkien ma' tmien kontrolli. Il-konċentrazzjonijiet għandhom
jiġu spazjati b'fattur li ma jaqbiżx 1,8.

Durata u kejliet tat-test
37. Fit-28 Jum, id-dud adult ħaj kien osservat u magħdud. Kwalunkwe imġiba
mhux tas-soltu (eż. inabbiltà li jħaffru fil-ħamrija; u nuqqas ta' ċaqliq) u filmorfoloġija (eż. feriti miftuħa) tiġi rreġistrata. Id-dud adult kollu mbagħad
jitneħħa mir-reċipjenti tat-test u jingħadd u jintiżen. It-trasferiment talħamrija li fiha d-dud lejn trej nadif qabel il-valutazzjoni jista' jiffaċilita ttiftix għall-adulti. Id-dud estratt mill-ħamrija għandu jinħasel qabel ma
jintiżen (b'ilma dejonizzat) u l-ilma żejjed jitneħħa billi d-dud jitqiegħed
għal ftit ħin fuq il-karta filtru. Kwalunkwe dudu li ma jinstabx f'dan ilħin għandu jiġi rreġistrat bħala mejjet, peress li wieħed jassumi li tali dud
miet u ddekompona qabel il-valutazzjoni.
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38. Jekk il-ħamrija tneħħiet mill-kontenituri din terġa' titpoġġa' f'postha
(mingħajr id-dud adult iżda b'kwalunkwe fosdqiet li ġew prodotti). Ilħamrija mbagħad tiġi inkubata għal erba' ġimgħat oħra fl-istess kundizzjo
nijiet tat-test ħlief li t-tagħlif isir biss darba fil-bidu ta' din il-fażi tat-test (ara
l-paragrafu 33).

39. Fi tmiem it-tieni perjodu ta' 4 ġimgħat, in-numru ta' fireħ li jfaqqsu millfosdqiet fil-ħamrija tat-test u n-numru ta' fosdqiet jiġi ddeterminat permezz
tal-proċeduri deskritti fl-Appendiċi 5. Is-sinjali kollha ta' dannu jew ħsara
lid-dudu għandhom jiġu rreġistrati wkoll matul il-perjodu tal-ittestjar kollu.

Test tal-limitu
40. Jekk ma jiġu osservati ebda effetti fl-ogħla konċentrazzjoni fit-test tas-sejba
tal-medda (jiġifieri 1 000 mg/kg), it-test tar-riproduzzjoni jitwettaq bħala test
tal-limitu, permezz ta' konċentrazzjoni tat-test ta' 1 000 mg/kg. Test tallimitu sejjer jipprovdi l-opportunità biex juri li l-NOEC għar-riproduzzjoni
hija ikbar mill-konċentrazzjoni tal-limitu filwaqt li jitnaqqas in-numru ta'
dud użat fit-test. Għandhom jintużaw tmien repliki kemm għall-ħamrija
ttrattata kif ukoll il-kontroll.

DEJTA U RAPPORTAR
Trattament tar-riżultati
41. Għalkemm tingħata ħarsa ġenerali fl-Appendiċi 6, ma tingħata ebda gwida
statistika definittiva għall-analiżi tar-riżultati tal-ittestjar f'dan il-metodu ta'
ttestjar.

42. Punt ta' tmiem minnhom huwa l-mortalità. Il-bidliet fl-imġiba (eż. l-inabbiltà
biex titħaffer il-ħamrija; ma jiċċaqalqux u jserjħu mal-ħajt tal-ħġieġ tarreċipjent tat-test) u l-morfoloġija (eż. l-preżenza ta' feriti miftuħa) tad-dud
adult għandhom għalhekk jiġu rreġistrati wkoll flimkien mal-preżenza ta'
kwalunkwe frieħ. L-analiżi probit (18) jew ir-rigressjoni loġistika għandhom
normalment jiġu applikati biex tiġi ddeterminata l-LC50. Madankollu, f'ka
żijiet fejn dan il-metodu ta' analiżi mhuwiex xieraq (eż. jekk inqas minn tliet
konċentrazzjonijiet bi qtil parzjali huma disponibbli), jistgħu jintużaw
metodi alternattivi. Dawn il-metodi jistgħu jinkludu ċ-ċaqliq tal-medji
(19), il-metodu Spearman-Karber trimmjat (20) jew interpolazzjoni sempliċi
(eż. medja ġeometrika ta' LC0 u LC100, kif ikkalkolat mill-għerq kwadrat ta'
LC0 immoltiplikat b'LC100).

43. Il-punt ta' tmiem l-ieħor hija l-fekondità (eż. numru ta' frieħ prodotti).
Madankollu, bħal fit-test tas-sejba tal-medda, is-sinjali ta' dannu l-oħra
kollha għandhom jiġu rreġistrati fir-rapport finali wkoll. L-analiżi statistika
titlob il-medja aritmetika x u d-devjazzjoni standard għal kull trattament u
għal kull kontroll għar-riproduzzjoni biex tkun ikkalkolata.

44. Jekk titwettaq analiżi tal-varjanza, id-devjazzjoni standard, s, u l-gradi ta'
libertà (df) jistgħu jiġu sostitwiti mill-istima miksuba mill-varjanza raggrup
pata miksuba mill-ANOVA u l-gradi tiegħu ta' libertà, rispettivament —
sakemm il-varjanza ma tiddependix fuq il-konċentrazzjoni. F'dan il-każ,
uża l-varjanzi uniċi tal-kontroll u t-trattamenti. Dawn il-valuri huma ġene
ralment ikkalkolati minn softwer statistiku kummerċjali permezz ta' riżultati
għal kull reċipjent bħala repliki. Jekk ir-raggruppar tad-dejta għall-kontrolli
tas-solventi jidher raġonevoli iktar mill-ittestjar ma' wieħed minn dawk,
dawn għandhom jiġu ttestjati biex jiġi osservat jekk sinifikament differenti
(għat-testijiet xierqa, ikkunsidra paragrafu 47 u l-Appendiċi 6).

45. Testjar u inferenza statistika ulterjuri tiddependi fuq jekk il-valuri tar-repliki
humiex normalment distribwiti u humiex omoġenji fir-rigward tal-varjanza
tagħhom.
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Stima tal-NOEC
46. L-applikazzjoni ta' testijiet qawwija għandha tiġi ppreferuta. Wieħed għandu
juża informazzjoni eż. minn esperjenza preċedenti b'ring testing jew dejta
storika oħra dwar jekk id-dejta storika hijiex distribwita b'mod approssimativ
normali. L-omoġeneità tal-varjanza (omossedastiċità) hija iktar kritika. Lesperjenza tgħid li l-varjanza ħafna drabi tiżdied meta tiżdied il-medja.
F'dawn il-każijiet, trasformazzjoni tad-dejta tista' twassal għal omossedasti
ċità. Madankollu, tali trasformazzjoni għandha tkun ibbażata fuq l-esper
jenza b'dejta storika iktar milli dejta li tkun qiegħda tiġi investigata. B'dejta
omoġenja, għandhom jitwettqu testijiet t multipli bħat-test ta' Williams (α =
0,05, naħa waħda) (21)(22) jew f'ċerti każijiet, it-test ta' Dunnett (23)(24).
Għandu jiġi nnotat li, fil-każ ta' replikazzjoni mhux indaqs, il-valuri-t tattabella għandhom jiġu korretti kif issuġġerit minn Dunnett u Williams. Xi
drabi, minħabba varjazzjoni kbira, ir-risponsi ma jiżdidux/jonqsux b'mod
regolari. F'dan il-każ ta' devjazzjoni qawwija mill-monotoniċità, it-test ta'
Dunnett huwa iktar xieraq. Jekk hemm devjazzjonijiet mill-omossedastiċità,
jaf ikun raġonevoli li jiġu investigati l-effetti possibbli fuq il-varjanzi iktar
mill-qrib biex jiġi deċiż jekk it-testijiet-t jistgħux jiġu applikati mingħajr ittelf ta' ħafna qawwa (25). Inkella, test-U multiplu, it-test-U ta' Bonferroni
skont Holm, (26), jew meta din id-dejta tesebixxi omossedastiċità iżda hija
altrimenti konsistenti ma' rispons għad-doża monotonu sottostanti, test mhux
parametriku ieħor [eż. Jonckheere-Terpstra (27)(28) jew Shirley (29) (30))
jistgħu jiġu applikati u ġeneralment ikunu ppreferuti minn testijiet-t b'var
janza inugwali. (ara wkoll l-iskema fl-Appendiċi 6).

47. Jekk ikun twettaq test tal-limitu u jiġu ssodisfati l-prerekwiżiti tal-proċeduri
tat-test parametriċi (normalità, omoġenità), jista' jintuża t-test-t tal-Istudent
parallel jew inkella l-proċedura ta' test-U ta' Mann-Whitney (31).

Estimi ta' ECx
48. Biex jiġi kkalkolat kwalunkwe valur ECx, jintużaw il-medji għal kull tratta
ment għall-analiżi tar-rigressjoni (lineari jew mhux lineari), wara li tkun
inkisbet funzjoni ta' rispons/doża xierqa. Għat-tkabbir tad-dud bħala rispons
kontinwu, il-valuri ECx- jistgħu jiġu stmati permezz ta' analiżi tar-rigressjoni
xierqa (32). Fost il-funzjonijiet xierqa għal dejta kwantali (mortalità/sopra
vivenza u numru ta' wild prodotti), huma l-funzjonijiet sigmoid, loġistiċi jew
Weibull, li fihom tnejn sa erba' parametri, li xi wħud minnhom jistgħu
jimmudellaw ukoll ir-risponsi ormetriċi. Jekk funzjoni bejn ir-rispons u ddoża ddaħħlet b'analiżi tar-rigressjoni lineari, għandha tinstab r2 sinifikanti
(koeffiċjent ta' determinazzjoni) u/jew gradjent bl-analiżi tar-rigressjoni
qabel l-istima tal-ECx billi jiddaħħal valur li jikkorrispondi għal x % talmedja ta' kontroll fl-ekwazzjoni misjuba b'analiżi tar-rigressjoni. limiti ta'
kunfidenza ta' 95 % huma kkalkolati skont il-metodu ta' Fieller (iċċitat
f'Finney f'18)) jew metodi xierqa moderni oħra.

49. Inkella, ir-rispons jiġi mmudellat bħala perċentwali jew proporzjon tal-para
metru ta' mudell li huwa interpretat bħala r-rispons tal-medja ta' kontroll.
F'dawn il-każijiet, il-kurva sigmojd (loġistika, ta' Weibull) normali ħafna
drabi malajr tista' tiddaħħal fir-riżultati permezz ta' proċedura ta' rigressjoni
probit (18). F'dawn il-każijiet, il-funzjoni ta' ppeżar għandha tiġi aġġustata
għal risponsi metriċi kif mogħti minn Christensen (33). Madankollu, jekk
tkun osservata ormeżi, l-analiżi probit għandha tiġi sostitwita minn funzjoni
loġistika jew ta' Weibull b'erba' parametri, imdaħħla minn proċedura ta'
rigressjoni mhux lineari (34). Jekk funzjoni bejn ir-rispons u d-doża xierqa
ma tistax tiddaħħal mad-dejta, wieħed jista' juża metodi alternattivi biex tiġi
stmata l-ECx, u l-limiti tal-kunfidenza tagħha, bħall-Moving Averages wara
l-proċedura Thompson (19) u l-proċedura Spearman-Karber Trimmjata (20).

RAPPORT TAT-TEST
50. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
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Sustanza kimika tat-test:
— deskrizzjoni definittiva tas-sustanza kimika tat-test, in-numru tal-lott u
CAS, il-purità;
— il-proprjetajiet tas-sustanza kimika tat-test (eż. log Kow, is-solubbiltà flilma, il-pressjoni tal-fwar, il-kostant ta' Henry (H) u informazzjoni dwar
id-destin u l-imġiba).
Organiżmi tat-test:
— l-annimali tat-test użati: l-ispeċi, l-isem xjentifiku, is-sors tal-organiżmi u
l-kundizzjonijiet tat-tgħammir;
— l-età, il-medda tad-daqs (massa) tal-organiżmi tat-test.
Kundizzjonijiet tat-test
— dettalji tal-preparazzjoni għall-ħamrija tat-test;
— il-kapaċità ta' żamma tal-ilma massima tal-ħamrija;
— deskrizzjoni tat-teknika użata biex tiġi applikata s-sustanza kimika tattest lill-ħamrija;
— dettalji tas-sustanzi kimiċi awżiljari użati għall-għoti tas-sustanza kimika
tat-test;
— dettalji tal-kalibrazzjoni għat-tagħmir tal-isprejjar, jekk ikun xieraq;
— deskrizzjoni tad-disinn u l-proċedura sperimentali;
— id-daqs tal-kontenituri u l-volum tal-ħamrija tat-test;
— kundizzjonijiet tat-test: intensità tad-dawl, durata taċ-ċikli tad-dawl u ddlam, it-temperatura;
— deskizzjoni tar-reġim ta' tagħlif, it-tip u l-ammont ta' ikel użat fit-test, iddati ta' tagħlif;
— il-pH u l-kontenut tal-ilma tal-ħamrija fil-bida u fi tmiem it-test.
Riżultati tat-test:
— il-mortalità tal-adulti (%) f'kull kontenitur tat-test fi tmiem l-ewwel 4
ġimgħat tat-test;
— il-massa totali ta' adulti fil-bidu tat-test f'kull kontenitur tat-test;
— il-bidliet fil-piż tal-ġisem tal-adulti ħajjin (% tal-piż inizjali) f'kull konte
nitur tat-test wara l-ewwel erba' ġimgħat tat-test;
— in-numru ta' frieħ prodotti f'kull reċipjent tat-test fi tmiem it-test;
— deskrizzjoni tas-sintomi ovvji u patoloġiċi jew bidliet distinti fl-imġiba;
— ir-riżultati miksuba bis-sustanza kimika tat-test ta' referenza;
— l-LC50, l-NOEC u/jew l-ECx (eż. EC50, EC10) għar-riproduzzjoni jekk xi
wħud minnhom ikunu applikabbli b'intervalli ta' kunfidenza, u graff talmudell imdaħħal għall-kalkolu tiegħu, l-informazzjoni u l-osservazzjoni
jiet kollha utli għall-interpretazzjoni tar-riżultati;
— plott tar-relazzjoni bejn id-doża u r-rispons;
— ir-riżultati applikabbli għal kull kontenitur tat-test;
Id-devjazzjonijiet mill-proċeduri deskritti f'dan il-metodu ta' ttestjar u
kwalunkwe okkorrenza mhux tas-soltu matul it-test.
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Appendiċi 1
Definizzjonijiet
Id-definizzjonijiet li ġejjin huma applikabbli għal dan il-metodu ta' ttestjar:
Sustanza kimika tfisser sustanza jew taħlita.
ECx (Konċentrazzjoni tal-effett għall-effett ta' x %) hija l-konċentrazzjoni li
tikkawża x % tal-effett fuq l-organiżmi tal-ittestjar f'perjodu ta' espożizzjoni
meta mqabbel ma' kontroll. Pereżempju, EC50 hija konċentrazzjoni stmata li
tikkawża effett fuq il-punt ta' tmiem l-ittestjar f'50 % ta' popolazzjoni esposta
fuq perjodu ta' espożizzjoni ddefinit. F'dan it-test, il-konċentrazzjonijiet tal-effett
huma espressi bħala l-massa tas-sustanza kimika tat-test skont il-massa xotta talħamrija tat-test jew bħala massa tas-sustanza kimika tat-test għal kull unità talerja tal-ħamrija.
LC0 (L-ebda konċentrazzjoni letali) hija l-konċentrazzjoni ta' sustanza kimika tattest li ma toqtolx xi wieħed mill-organiżmi tal-ittestjar esposti f'perjodu ta' żmien
partikolari. F'dan it-test, l-LC0 hija espressa bħala l-massa tas-sustanza kimika tattest skont il-massa xotta tal-ħamrija tal-ittestjar.
LC50 (Konċentrazzjoni letali medja) hija l-konċentrazzjoni ta' sustanza kimika
tat-test li toqtol 50 % tal-organiżmi tat-test esposti f'perjodu ta' żmien partikolari.
F'dan it-test, l-LC50 hija espressa bħala l-massa tas-sustanza kimika tat-test skont
il-massa xotta tal-ħamrija tat-test jew bħala massa tas-sustanza kimika tat-test
għal kull unità tal-erja tal-ħamrija.
LC100 (Konċentrazzjoni letali totali) hija l-konċentrazzjoni ta' sustanza kimika
tat-test li toqtol 100 % tal-organiżmi tal-ittestjar esposti f'perjodu ta' żmien parti
kolari. F'dan it-test, l-LC100 hija espressa bħala l-massa tas-sustanza kimika tattest skont il-massa xotta tal-ħamrija tal-ittestjar.
LOEC (Konċentrazzjoni bl-Inqas Effett Osservat) hija l-inqas konċentrazzjoni
tas-sustanza kimika tat-test li għandha effett statistikament sinifikanti (p <
0,05) F'dan it-test, l-LOEC hija espressa bħala l-massa tas-sustanza kimika tattest skont il-massa xotta tal-ħamrija tat-test jew bħala massa tas-sustanza kimika
tat-test għal kull unità tal-erja tal-ħamrija. Il-konċentrazzjonijiet tat-test kollha 'l
fuq mil-LOEC għandhom normalment juru effett li huwa statistikament differenti
mill-kontroll. Kwalunkwe devjazzjoni minn dan ta' hawn fuq għandha tiġi ġġus
tifikata fir-rapport tat-test.
NOEC (Il-Konċentrazzjoni Bla Effett Osservat) hija l-ogħla konċentrazzjoni tassustanza kimika tat-test eżattament taħt l-LOEC fejn mhuwa osservat ebda effett.
F'dan it-test, il-konċentrazzjoni li tikkorrispondi għall-NOEC, ma għandha ebda
effett statistikament sinifikanti (p < 0,05) f'perjodu ta' espożizzjoni partikolari
meta mqabbel mal-kontroll.
Rata tar-riproduzzjoni: Numru medju ta' dud frieħ prodott għal numru ta' adulti
matul il-perjodu tat-test.
Sustanza kimika tal-ittestjar tfisser kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata
permezz ta' dan il-metodu ta' ttestjar.
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Appendiċi 2
Determinazzjoni tal-kapaċità ta' żamma tal-ilma massima tal-ħamrija
Il-metodu li ġej għad-determinazzjoni tal-kapaċità ta' żamma tal-ilma massima
tal-ħamrija nstab li huwa xieraq. Huwa deskritt fl-Anness C tal-ISO DIS 11268-2
(1).
Iġbor kwantità ddefinita (eż. 5 g) tas-sottostrat tal-ħamrija tal-ittestjar permezz ta'
apparat ta' kampjunar xieraq (tubu tal-auger eċċ.). Għatti l-qiegħ tat-tubu b'biċċa
karta filtru mimlija bl-ilma u mbagħad qegħeda fuq xtelliera f'banjumarija. It-tubu
għandu jiddaħħal gradwalment sakemm il-livell tal-ilma jkun iktar mill-parti ta'
fuq tal-ħamrija. Imbagħad għandu jitħalla fl-ilma għal madwar tliet sigħat. Peress
li mhux l-ilma kollu assorbit mill-kapillari tal-ħamrija jista' jinżamm, il-kampjun
tal-ħamrija għandu jitħalla jitbattal għal perjodu ta' sagħtejn billi tpoġġi t-tubu
fuq saff ta' ramel kwarzuż mitħun irqiq, imxarrab ħafna ġewwa reċipjent mgħotti
(biex jiġi evitat li jinxef). Il-kampjun għandu mbagħad jintiżen, jitnixxef għal
massa kostanti f'105 °C. Il-kapaċità ta' żamma tal-ilma (WHC) imbagħad tista'
tiġi kkalkolata kif ġej:
WHC ðf 0 % ta0 massa xottaÞ ¼

SÄT ÄD
Ü 100
D

Fejn:
S = sottostrat saturat bl-ilma + massa tat-tubu + massa tal-karta filtru
T = ġulbiena (massa tat-tubu + massa tal-karta filtru)
D = massa xotta tas-sottostrat
REFERENZI:
(1)

ISO (International Organization for Standardisation ) (1996). Soil Quality
— Effects of pollutants on earthworms (Eisenia fetida). Part 2: Determina
tion of effects on reproduction, No.11268-2. ISO, Geneve.
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Appendiċi 3
Determinazzjoni tal-pH tal-ħamrija
Il-metodu li ġej għad-determinazzjoni tal-pH tal-ħamrija huwa bbażat fuq iddeskrizzjoni mogħtija f'ISO DIS 10390: Kwalità tal-Ħamrija — Determinazzjoni
tal-pH (1).
Kwantità ddefinita ta' ħamrija titnixxef f'temperatura tal-kamra għal tal-inqas 12il siegħa. Imbagħad issir sospensjoni tal-ħamrija (li fiha tal-inqas 5 grammi ta'
ħamrija) f'ħames darbiet il-volum tagħha ta' soluzzjoni ta' 1 M ta' klorur talpotassju ta' grad analitiku (KCl) jew soluzzjoni ta' 0,01 M ta' klorur tal-kalċju
ta' grad analitiku (CaCl2). Is-sospensjoni mbagħad titħallat sew għal ħames
minuti u mbagħad titħalla toqgħod għal tal-inqas sagħtejn iżda mhux għal iktar
minn 24 siegħa. Imbagħad il-pH tal-fażi likwida titkejjel permezz ta' miter tal-pH
li ġie kkalibrat qabel kull kejl permezz ta' serje xierqa ta' soluzzjonijiet tal-bafer
(eż. pH 4,0 u 7,0).
REFERENZI:
(1)

ISO (International Organization for Standardization) (1994). Soil Quality —
Determination of pH, No. 10390. ISO, Geneve.
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Appendiċi 4
Kulturi ta' Eisenia fetida /Eisenia andrei
It-tnissil għandu preferibbilment isir f'kompartiment klimatiku f'20 °C ± 2 °C.
F'din it-temperatura u bl-għoti ta' biżżejjed ikel, id-dud jimmatura wara madwar
xahrejn sa 3 xhur.
Iż-żewġ speċijiet jistgħu jiġu kkulturati f'firxa wiesgħa ta' skart tal-annimali. Ilmidjum ta' tnissil rakkomandat huwa taħlita ta' 50:50 ta' demel u pit taż-żwiemel
jew annimali tal-ifrat. Għandhom isiru verifiki biex jiġi żgurat li l-baqar jew iżżwiemel minn fejn jinkiseb id-demm mhumiex soġġetti għal mediċini jew tratta
ment b'sustanzi kimiċi, bħalma huma promoturi tat-tkabbir, nematiċidi jew
prodotti veterinarji simili li jistgħu jaffettwaw b'mod ħażin id-dud matul it-test.
Huwa rakkomandat demel awtomiġbur minn sors “organiku”, peress li l-esper
jenza wriet li d-demel disponibbli fis-suq użat bħala fertilizzant fil-ġonna jaf
ikollu effetti avversi fuq id-dud. Il-midjum għandu jkollu valur ta' pH ta' madwar
6 sa 7 (aġġustat bil-karbonat tal-kalċju), konduttività jonika baxxa (inqas minn 6
mS/cm jew 0,5 % konċentrazzjoni ta' melħ) u ma għandux ikun ikkontaminat
b'mod eċċessiv b'ammonijaka jew awrina tal-annimali. Is-sottostrat għandu jkun
umdu iżda mhux imxarrab wisq. Il-kaxex ta' tnissil ta' kapaċità ta' 10 sa 50 litru
huma xierqa.
Biex jinkiseb dud ta' età u daqs standard (massa), l-aħjar huwa li l-kultura tinbeda
b'fosdqiet. Ladarba tiġi stabbilita l-kultura, din tinżamm billi d-dud adult jitqie
għed f'kaxxa tat-tnissil b'sottostrat ġdid għal 14-il jum sa 28 jum biex ikunu
jistgħu jiġu prodotti iktar fosdqiet. L-adulti mbagħad jitneħħew u d-dud frieħ
prodott mill-fosdqiet jintuża bħala bażi għall-kultura li jmiss. Id-dud jingħalef
kontinwalment bi ħmieġ tal-annimali u jiġi ttrasferit f'sottostrat ġdid minn żmien
għall-ieħor. L-esperjenza wriet li demel tal-baqar jew il-ħnieżer mitħun irqiq,
imnixxef bl-arja jew il-ħafur huwa ikel xieraq. Għandu jiġi żgurat li l-baqar
jew iż-żwiemel li minnhom jinkiseb id-demel mhumiex soġġetti għal trattament
mediku b'sustanzi kimiċi, bħal promoturi tat-tkabbir, li jistgħu jaffettwaw ħażin
id-dud matul kultura b'terminu twil. Id-dud li jfaqqas minn fosdqiet jintuża għallittestjar meta jkollu bejn xahrejn u 12-il xahar u huwa kkunsidrat adult.
Id-dud jista' jiġi kkunsidrat b'saħħtu jekk jiċċaqlaq fis-sottostrat, ma jippruvax
jitlaq is-sottostrat u jirriproduċi kontinwament. L-eżawriment tas-sottostrat huwa
indikat minn dud li jiċċaqlaq bil-mod ħafna u li jkollu tarf ta' wara isfar. F'dan ilkaż, huwa rakkomandat il-provvediment ta' sottostrat ġdid u/jew tnaqqis fiddensità tal-ħażna.
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Appendiċi 5
Tekniki għall-għadd ta' dud frieħ imfaqqas minn fosdqiet
It-tqassim bl-idejn ta' dud mis-sottostrat tal-ħamrija jieħu ħafna ħin. Għalhekk
huma rakkomandati żewġ metodi alternattivi:
(a) Il-kontenituri tat-test jitqiegħdu f'banjumarija inizjalment f'temperatura ta'
40 °C li iżda titla' għal 60 °C. Wara perjodu ta' madwar 20 minuta, iddud frieħ għandu jidher f'wiċċ il-ħamrija minn fejn jista' jitneħħa u jingħadd
faċilment.
(b) Il-ħamrija tal-ittestjar jista' jinħasel billi jingħadda minn passatur permezz talmetodu żviluppat minn van Gestel et al. (1) sakemm il-pit u d-demel jew ilħafur miżjud mal-ħamrija kienu mitħuna għal trab irqiq. Żewġ passaturi
b'daqs tax-xibka ta' 0,5 mm (dijametru ta' 30 cm) jitqiegħdu fuq xulxin. Ilkontenut tal-kontenitur tat-test jinħasel permezz tal-passaturi bi fluss qawwi
ta' ilma tal-vit, u dan iħalli d-dud u l-fosdqiet żgħar fil-biċċa l-kbira tagħhom
fil-passatur ta' fuq. Huwa importanti li jiġi nnotat li l-wiċċ ġdid tal-passatur
ta' fuq jinżamm imxarrab matul din l-operazzjoni biex b'hekk id-dud frieħ
iżomm f'wiċċ kisja ta' ilma, u b'hekk jiġi evitat li jgħaddi mill-pori talpassatur. L-aqwa riżultati jinkisbu meta tintuża doċċja.
Ladarba s-sottostrat tal-ħamrija kollu jkun inħasel permezz tal-passatur, il-frieħ u
l-fosdqiet jistgħu jitlaħalħu mill-passatur għal skutella. Il-kontenut tal-iskutella
mbagħad jitħalla joqgħod biex b'hekk il-fosqdiet il-vojta jkunu jistgħu jżommu
f'wiċċ l-ilma u l-fosqdiet sħaħ u d-dud żgħir ikun jista' jibqa' niżel s'isfel. L-ilma
tal-wiċċ imbagħad jista' jitneħħa u d-dud u l-fosdqiet iż-żgħar jiġu ttrasferiti
f'dixx petri li fih naqra ilma. Id-dud jista' jitneħħa għall-għadd permezz ta'
labra jew par pinzetti.
L-esperjenza wriet li l-metodu (a) huwa iktar adattat għall-estrazzjoni ta' dud
frieħ li jista' jitlaħlaħ anki permezz ta' passatur ta' 0,5 mm.
Għandha dejjem tiġi ddeterminata l-effiċjenza tal-metodu użat biex jitneħħa ddud (u l-fosdqiet jekk ikun xieraq) mis-sottostrat tal-ħamrija. Jekk il-frieħ
jinġabru permezz tat-teknika tal-issortjar bl-idejn, huwa rakkomandat li l-operaz
zjoni titwettaq darbtejn fuq il-kampjuni kollha.
REFERENZI:
(1) Van Gestel, C.A.M., W.A. van Dis, E.M. van Breemen, P.M. Sparenburg
(1988). Comparison of two methods determining the viability of cocoons
produced in earthworm toxicity experiments. Pedobiologia 32:367-371.
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Appendiċi 6
Ħarsa ġenerali lejn il-valutazzjoni statistika tad-dejta (determinazzjoni tal-NOEC)
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C.34. DETERMINAZZJONI TAL-INIBIZZJONI TAL-ATTIVITÀ TALBATTERJI ANAEROBIĊI — TNAQQIS FIL-PRODUZZJONI
TAL-GASS
MINN
ĦAMA
(DRENAĠĠ)
B'DIĠESTJONI
ANAEROBIKANTI
INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linja gwida tal-ittestjar (TG)
224 tal-OECD (2007). Is-sustanzi kimiċi li jinħarġu fl-ambjent akkwatiku
jgħaddu kemm miż-żoni aerobiċi u anaerobiċi, fejn jistgħu jiġu degradati
u/jew jistgħu jinibixxu l-attività batterika; f'xi każijiet jistgħu jibqgħu f'żoni
anaerobiċi mhux disturbati għal deċennji jew iktar. Fil-trattament tal-ilma
mormi, l-ewwel stadju, l-abitat primarju, huwa ajrobiku fil-likwidu superna
tanti u anaerobiku fil-ħama subnatanti. Dan huwa segwit fit-tieni stadju
minn żona ajrobika fit-tank ta' arjazzjoni tal-ħama attivata u żona anaerobika
fil-ħama tas-subnatanti fit-tank tas-soluzzjoni sekondarja. Il-ħama minn
dawn iż-żewġ stadji ġeneralment hija soġġetta għal trattament anaerobiku
li jipproduċi metan u dijossidu tal-karbonju li normalment jintużaw biex
jipproduċu l-elettriku. Fl-ambjent usa', is-sustanzi kimiċi li jilħqu naqal
f'bajjiet, f'estwarji u l-baħar x'aktarx jibqgħu f'dawn iż-żoni anaerobiċi inde
finittivament jekk ma jkunux bijodegradabbli. Idealment, proporzjonijiet
ikbar ta' xi wħud mis-sustanzi kimiċi sejrin jilħqu dawn iż-żoni minħabba
l-proprjetajiet fiżiċi tagħhom, bħal solubbiltà baxxa fl-ilma, adsorbiment
qawwi f'solidi sospiżi, kif ukoll l-inabbiltà li jiġu bijodegradati ajrobikament.

2.

Filwaqt li huwa rakkomandabbli li s-sustanzi kimiċi li jinħelsu fl-ambjent
għandhom ikunu bijodegradabbli kemm f'kundizzjonijiet ajrobiċi kif ukoll
anaerobiċi, huwa essenzjali li tali sustanzi kimiċi ma jinibixxux l-attività ta'
mikro-organiżmi f'xi żona minnhom. Fir-Renju Unit, kien hemm xi każijiet
ta' inibizzjoni sħiħa tal-produzzjoni tal-metan ikkawżata minn, pereżempju,
pentaklorofenol fl-iskariki industrijali, li jwassal għal trasport li jiswa ħafna
flus ta' ħama inibita mid-diġesturi lejn siti “sikuri” u l-importazzjoni ta'
ħama b'diġestjoni tajba minn installazzjonijiet fil-qrib. Iżda kien hemm
ħafna każijiet ta' tfixkil inqas sever tad-diġestjoni minn diversi sustanzi
kimiċi oħrajn, inkluż aloidrokarburi alifatiċi (ħasil fix-xott) u deterġenti, li
jwasslu għal indeboliment sinifikanti fl-effiċjenza tad-diġestur.

3.

Metodu ta' ttestjar wieħed biss, C.11 (1), jittratta l-inibizzjoni tal-attività
batterika (Respirazzjoni tal-ħama attivata), li jivvaluta l-effett tas-sustanzi
kimiċi tat-test fuq ir-rata ta' teħid tal-ossiġenu fil-preżenza tas-sottostrat.
Il-metodu ntuża b'mod wiesgħa biex jagħti twissija bikrija ta' effetti dannużi
possibbli ta' sustanzi kimiċi fuq it-trattament ajrobiku tal-ilmijiet mormija,
kif ukoll l-indikazzjoni tal-konċentrazzjonijiet mhux inibitorji tas-sustanzi
kimiċi tat-test li għandhom jintużaw fid-diversi testijiet għall-bijodegradab
biltà. Il-metodu ta' ttestjar C.43 (2) joffri opportunità limitata għad-determi
nazzjoni tat-tossiċità ta' sustanza kimika tat-test għall-produzzjoni tal-gass
minn ħama anaerobika, imħallta ma' parti waħda minn għaxra mill-konċen
trazzjoni normali tas-solidi għall-preċiżjoni meħtieġa fil-valutazzjoni tal-bijo
degradabbiltà perċentwali. Peress li l-ħama dilwita tista' tkun iktar sensittiva
għal sustanzi kimiċi inibitorji, il-grupp tal-ISO ddeċieda li jipprepara metodu
li juża ħama mhux dilwita. Tal-inqas ġew eżaminati tliet testi (mid-Dani
marka, il-Ġermanja u r-Renju Unit) u fl-aħħar nett ġew ippeparati żewġ
standards tal-ISO, wieħed permezz ta' ħama mhux dilwita, ISO 13 641-1
(3) u l-ieħor permezz ta' ħama dilwita f'mitt parti, ISO 13 641-2 (4), biex
jiġu rrappreżentati t-tajn u n-naqal li jkollhom popolazzjonijiet ta' batterji
baxxi. Iż-żewġ metodi kienu soġġetti għal ring test (5); parti 1 kienet
ikkonfermata bħala standard aċċettabbli iżda kien hemm nuqqas ta' qbil
dwar il-parti 2. Ir-Renju Unit ikkunsidra li, peress li parti sinifikanti millparteċipanti ma rrapportaw ebda produzzjoni ta' gass jew ftit li xejn, parz
jalment minħabba li l-ispazju perċentwali tal-gass kien għoli ħafna (f'75 %)
għall-aħjar sensittività, il-metodu jeħtieġ iktar investigazzjoni.

4.

Ħidma iktar bikrija fir-Renju Unit (6)(7) iddeskriviet metodu manometriku
permezz ta' ħama ta' diġestjoni mhux dilwita, flimkien ma' ħama minn
drenaġġ mhux ipproċessat, fi flasks ta' 500 ml; l-apparat kien ineffiċjenti
u l-intiena tal-ħama mhux ipproċessata kienet qawwija. Iktar tard Wilson et
al. applika b'suċċess l-apparat iktar kompatt u konvenjenti ta' Shelton and
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Tiedje (8) kif żviluppat minn Battersby and Wilson (9). (10). Kawahara et al
(11) ipprepara b'suċċess iktar ħama standard fil-laboratorju għall-użu f'testi
jiet għal bijodegradabbiltà anaerobika u l-inibizzjoni minn numru ta' sustanzi
kimiċi. Barra minn hekk, il-ħama mhux ipproċessata bħala s-sottostrat kienet
issostitwita biex jitwettaq test jew b'ħama anaerobika dilwita f'mitt parti jew
b'tajn, naqal eċċ. ta' attività batterjali baxxa.

5.

Dan il-metodu jista' jipprovdi informazzjoni li hija utli fit-tbassir tal-effett
probabbli ta' sustanza kimika tat-test fuq il-produzzjoni tal-gass f'diġesturi
anaerobiċi. Mandakollu, testijiet itwal biss li jissimulaw id-diġesturi operat
tivi iktar mill-qrib jistgħu jindikaw jekk jistax iseħħ l-adattament tal-mikroorganiżmi għas-sustanza kimika tat-test jew jekk sustanzi kimiċi li x'aktar
jiġu adsorbiti u adsorbiti fil-ħama jistgħux jakkumulaw sa konċentrazzjoni
tossika f'perjodu ta' żmien itwal milli permess f'dan it-test.

PRINĊIPJU TAT-TEST
6.

Alikwoti ta' taħlita ta' ħama ta' diġestjoni anaerobika (20 g/l sa 40 g/l tassolidi totali) u soluzzjoni ta' sottostrat degradabbli huma inkubati waħedhom
u simultanjament ma' firxa ta' konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test
f'reċipjenti ssiġillati sa 3 ijiem. L-ammont ta' gass (metan flimkien ma'
dijossidu tal-karbonju) prodott jitkejjel biż-żieda fil-pressjoni (Pa) filfliexken. L-inibizzjoni perċentwali tal-produzzjoni ta' gass li jġibu magħhom
id-diversi konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test hija kkalkolata
mill-ammonti prodotti fil-fliexken tat-test u ta' kontroll rispettivi. L-EC50 u
konċentrazzjonijiet effettivi oħrajn jiġu kkalkolati minn plotts tal-inibizzjoni
perċentwali mal-konċentrazzjoni tas-sustanzi kimiċi tat-test jew, b'mod iktar
komuni, il-logaritmu tagħha.

INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA KIMIKA TAT-TEST
7.

Is-sustanzi kimiċi tat-test normalment għandhom jintużaw fl-iktar forma
pura li tkun faċilment disponibbli, peress li l-impuritajiet f'xi sustanzi kimiċi,
eż. l-klorofenoli, jistgħu jkunu iktar tossiċi mis-sustanza kimika tat-test inni
fisha. Madankollu, għandhom jiġu kkunsidrati l-ħtiġijiet biex is-sustanzi
kimiċi tat-test jiġu ttestjati fil-forma li jiġu prodotti/jitqiegħdu għad-dispo
żizzjoni fis-suq biha. L-użu ta' prodotti formulati mhuwiex normalment
rakkomandat, iżda għal sustanzi kimiċi tat-test li ma tantx jinħallu, l-użu
tal-materjal formulat jaf ikun xieraq. Il-proprjetajiet tas-sustanza kimika tattest li għandhom ikunu disponibbli jinkludu s-solubbiltà fl-ilma u xi solventi
organiċi, il-pressjoni tal-fwar, il-koeffiċjent ta' adsorbiment, l-idroliżi u lbijodegradabbiltà f'kundizzjonijiet anaerobiċi.

APPLIKABBILTÀ TAL-METODU
8.

It-test huwa applikabbli għas-sustanzi kimiċi li jinħallu jew li ma jinħallux
fl-ilma, inkluż sustanzi kimiċi volatili. Iżda attenzjoni speċjali hija meħtieġa
b'materjali b'solubbiltà fl-ilma baxxa (ara ref. (12)) u ta' volatilità għolja.
Barra minn hekk jistgħu jintużaw inokuli minn siti anaerobiċi oħrajn, eż.
tajn, ħamriji saturati, naqal. Sistemi batteriċi anaerobiċi li preċedentement
kienu ġew esposti għal sustanzi kimiċi tossiċi jistgħu jiġu adattati għażżamma tal-attività tagħhom fil-preżenza ta' sustanzi kimiċi ksenobijotiċi.
Inokuli minn sistemi batteriċi adattati jaf juru tolleranza ikbar għas-sustanzi
kimiċi tat-test meta mqabbla mal-inokuli miksuba minnn sistemi mhux adat
tati.

SUSTANZA KIMIKA TA' REFERENZA
9.

Biex tiġi vverifikata l-proċedura, sustanza kimika ta' referenza tiġi ttestjata
billi jiġu kkonfigurati r-reċipjenti xierqa b'mod parallel bħala parti mittwettiq ta' testijiet normali; 3, 5-diklorofenol intwera li huwa inibitur iktar
konsistenti tal-produzzjoni tal-gass anaerobika, kif ukoll bħala konsum talossiġenu mill-ħama attivata u reazzjonijiet bijokimiċi oħrajn. Żewġ sustanzi
kimiċi oħrajn intwerew li huma iktar inibitorji għall-produzzjoni tal-metan
milli 3, 5-diklorofenol, jiġifieri methylene bis-tjoċjanat u pentaklorofenol
iżda r-riżultati bihom ma ġewx ivvalidati. Pentaklorofenol mhuwiex rakko
mandat peress li mhuwiex faċilment disponibbli f'forma pura.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1712
▼M6
RIPRODUĊIBBILTÀ TAR-RIŻULTATI
10. F'ring test internazzjonali (5) kien hemm biss riproduċibbiltà ġusta fil-valuri
EC50 bejn l-10 laboratorji parteċipanti għal 3, 5-diklorofenol u l-aċidu sulfo
niku 2-bromo-etan. (Il-medda tal-ewwel wieħed kienet 32 mg/l sa 502 mg/l
u għal tal-aħħar 220-2 190 mg/l.)

Numru ta'
laboratorjii

Bħala mg/g ta' ħama

Bħala mg/l
medja

s.d.

cv(%)

medja

s.d.

cv(%)

4,6

92

3, 5-Diklorofenol
10

153

158

103

5

Aċidu sulfoniku 2-Bromo-etan
10

1 058

896

85

34

26

76

Dejta EC50 minn ring test — ħama mhux dilwita
11. Il-koeffiċjenti għoljin ta' varjazzjoni bejn il-laboratorji sa ċertu punt jirriflettu
d-differenzi fis-sensittività tal-mikro-organiżmi minħabba espożizzjoni minn
qabel jew l-ebda espożizzjoni minn qabel għas-sustanza kimika tat-test jew
sustanzi kimiċi kimikament relatati oħra. Il-preċiżjoni b'liema l-valur EC50
abbażi tal-konċentrazzjoni tal-ħama kienet iddeterminata kienet ftit iktar
aħjar mill-valur “volumetriku” (mg/l). It-tliet laboratorji li rrapportaw ilpreċiżjoni tal-valuri EC50 tagħhom għal 3,5-diklorofenol urew koeffiċjenti
ferm inqas ta' varjazzjoni (22, 9, u 18 % rispettivament għal EC50 mg/g)
minn dawk tal-medji tal-għaxar laboratorji kollha. Il-medji individwali għattliet laboratorji kienu 3,1, 3,2 u 2,8 mg/g, rispettivament. Il-koeffiċjenti ta'
varjazzjoni iktar baxxi, aċċettabbli fi ħdan il-laboratorji meta mqabbel malkoeffiċjenti ferm ogħla bejn il-valuri tal-laboratorju, jiġifieri 9-22 % cf.
92 %, jindikaw li hemm differenzi sinifikanti fil-proprjetajiet tal-ħama indi
vidwali.
DESKRIZZJONI TAL-METODU
Apparat
12. Huwa meħtieġ tagħmir tal-laboratorju tas-soltu u dan li ġej:
a) Inkubatur — li jiflaħ għall-isparks u kkontrollat fi 35 °C ± 2 °C;
b) Reċipjenti tal-ittestjar tal-ħġieġ reżistenti għall-pressjoni ta' daqs nominali
xieraq (1), kull wieħed imdaħħal b'septum miksi li ma jgħaddix gass
minnu, li jista' jiflaħ madwar 2 bar jew 2 × 105 Pa (għall-użu fil-kisi,
eż. PTFE = politetrafluworeten). Il-fliexken tas-serum tal-ħġieġ b'volum
nominali ta' 125 ml, b'volum reali ta' madwar 160 ml, issiġillati b'septa
tas-serum (2) u huma rakkomandati ċrieki tal-aluminju rbattuti; iżda
jistgħu jintużaw b'suċċess fliexken b'volum totali ta' bejn 0,1 u litru;
(1) Id-daqs rakkomandat huwa 0,1 litru għal litru.
(2) Huwa rakkomandat l-użu ta' septa tas-siliċju li ma jgħaddix gass minnhom. Huwa
rakkomandat ukoll li l-impermeabbiltà għall-gass tal-għotjien, speċjalment is-septa talgomma tal-butil, tiġi ttestjata peress li diversi septa disponibbli fis-suq mhumiex imper
meabbli biżżejjed għall-metan u xi septa ma jibqgħux impermeabbli meta jittaqqbu
b'labra fil-kundizzjonijiet tat-test.

— Huma rakkomandati septa miksija li ma jgħaddix gass minnhom, li għandhom
jintużaw għal sustanzi kimiċi volatili (xi septa kummerċjali huma relattivament
irqaq, inqas minn 0,5 cm, u ma jibqgħux impermeabbli għall-gass wara li jittaqqbu
b'labra ta' siringa);

— Huma rakkomandati septa tal-gomma tal-butil (madwar 1 cm), jekk is-sustanzi tattest ma jkunux volatili (dawn normalment jibqgħu impermeabbli għall-gass wara li
jittaqqbu.)

— Qabel it-test, huwa rakkomandat li s-septa jiġu eżaminati b'attenzjoni għall-abbiltà
tagħhom biex jibqgħu impermeabbli għall-gass wara li jittaqqbu.
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c) Miter tal-pressjoni bi preċiżjoni (1) u twaħħil mal-labra
Il-produzzjoni totali tal-gass (metan flimkien ma' dijossidu tal-karbonju)
titkejjel permezz ta' miter tal-pressjoni adattat biex jippermetti l-kejl u livventjar tal-gass prodott. Eżempju ta' strument xieraq huwa miter talpressjoni bi preċiżjoni li jinżamm fl-idejn imqabbad ma' labra ta' siringa;
valv impermeabbli tridirezzjonali jiffaċilita r-rilaxx ta' pressjoni żejda
(Appendiċi 1). Huwa meħtieġ li l-volum intern tat-tubi u l-valv tattransdjuser tal-pressjoni jinżamm baxx kemm jista' jkun, biex b'hekk liżbalji introdotti minħabba li jiġi ttraskurat il-volum tat-tagħmir ikunu
insinifikanti;
d) Kontenituri iżolati, għat-trasport tal-ħama ta' diġestjoni;
e) Valvs għar-rilaxx tal-pressjoni tridirezzjonali;
f) Passatur, li għandu xibka kwadra ta' 1 mm;
g) Kontenitur, għall-ħama ta' diġestjoni, flixkun tal-ħġieġ jew ta' polietilen
b'densità għolja, b'kapaċità ta' madwar 5 litri, mgħammar b'ħawwad u
faċilitajiet biex jingħadda fluss ta' gass tan-nitroġenu (ara l-paragrafu 13)
mill-ispazju fil-wiċċ;
h) filtri tal-membrana (0,2 μm) għall-isterilizzazzjoni tas-sottostrat;
i) mikro siringi, għall-konnessjoni impermeabbli għall-gass tat-transdjuser
tal-pressjoni (ara l-paragrafu 12(c)) għall-ispazju fil-wiċċ tal-fliexken (ara
l-paragrafu 12(b)); kif ukoll għaż-żieda ta' materjali tat-test b'likwidu li
ma jinħallx fil-fliexken;
j) kompartiment tal-ingwanti, fakultattiv iżda rakkomandat, bi ftit pressjoni
pożittiva tan-nitroġenu.
Reaġenti
13. Uża reaġenti tal-grad analitiku f'kull parti. Gass tan-nitroġenu, b'purità
għolja b'kontenut ta' inqas minn 5 μl/l ta' ossiġenu, għandu jintuża f'kull
parti.
Ilma
14. Jekk tkun meħtieġa dilwizzjoni f'xi stadju, uża ilma dejonizzat li kien qabel
tneħħitlu l-arja minnu. Mhumiex meħtieġa kontrolli analitiċi, iżda kun żgur
li l-apparat dejonizzanti jinżamm b'mod regolari. Uża ilma dejonizzanti anki
għall-preparazzjoni ta' soluzzjonijiet ewlenin. Qabel iż-żieda ta' inokulu
anaerobiku ma' kwalunkwe soluzzjoni jew dilwizzjoni tal-materjal tat-test,
kun żgur li dawn ikunu mingħajr ossiġenu. Dan isir jew billi jingħadda gass
tan-nitroġenu fl-ilma ta' dilwizzjoni (jew fid-dilwizzjonijiet) għal siegħa
qabel ma jiżdied l-inokulu, jew inkella billi jissaħħan l-ilma ta' dilwizzjoni
sal-punt tat-togħlija u jitberred għat-temperatura tal-kamra f'atmosfera
mingħajr ossiġenu.
Ħama Diġerita
15. Iġbor il-ħama ta' diġestjoni attiva minn diġestur f'impjant tat-trattament talilma mormi, jew inkella, minn diġestur tal-laboratorju, billi tittratta l-ħamra
minn drenaġġ prinċipalment domestiku. Informazzjoni prattika dwar il-ħama
minn diġestur tal-laboratorju tista' tinstab x'imkien ieħor (11). Jekk ikun
maħsub l-użu ta' inkolu adattat, tista' tiġi kkunsidrata d-diġestjoni tal-ħama
minn impjant tat-trattament tad-drenaġġ industrijali. Uża fliexken b'għonq
(1) Il-miter għandu jintuża u jiġi kkalibrat f'intervalli regolari, skont l-istruzzjonijiet talmanifattur. Jekk jintuża miter tal-pressjoni tal-kwalità preskritta, eż. kkapsulat b'mem
brana tal-azzar, mhija meħtieġa ebda kalibrazzjoni fil-laboratorju. Dan għandu jiġi kkali
brat minn istitut illiċenzjat fl-intervalli rakkomandati. Il-preċiżjoni tal-kalibrazzjoni tista'
tiġi vverifikata fil-laboratorju b'kejl f'punt partikolari f'1 × 105 Pa b'miter tal-pressjoni
b'displej mekkaniku. Meta dan il-punt jitkejjel b'mod korrett, il-linearità sejra tibqa' listess ukoll. Jekk jintużaw apparati ta' kejl oħra (mingħajr kalibrazzjoni ċċertifikata millmanifattur), hija rakkomandata konverżjoni tul il-medda totali f'intervalli regolari
(Appendiċi 2).
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wiesgħa magħmula minn polietilen b'densità għolja jew materjal simili, li
jista' jespandi, għall-ġbir tal-ħama. Żid il-ħama fil-fliexken tal-kampjun sa
madwar 1 cm mill-parti ta' fuq nett tal-fliexken, issikkahom, preferibbilment
b'valv tas-sigurtà (paragrafu 12(e)), u poġġihom f'kontenituri iżolati (para
grafu 12(d)) biex tnaqqas il-qabża fit-temperatura, sakemm ma jiġux ittras
feriti f'inkubatur 35 °C ± 2 °C. Meta titfaħ il-fliexken, ara li tħalli toħroġ ilpressjoni tal-gass żejda jew billi tiftaħ b'attenzjoni s-siġill, jew permezz ta'
valv tar-rilaxx tal-pressjoni tridirezzjonali (paragrafu 12(e)). Huwa prefe
ribbli li l-ħama tintuża fi żmien sagħtejn mill-ġbir, inkella tinħażen
f'35 °C ± 2 °C fi spazju fil-wiċċ tan-nitroġenu għal sa 3 ijiem, meta
normalment iseħħ ftit telf ta' attività.

Twissija — Id-diġestjoni tal-ħama tipproduċi gassijiet li jaqbdu li jippre
żentaw riskji ta' nar u splużjoni: fiha wkoll organiżmi potenzjalment pato
ġeniċi, b'hekk hu prekawzjonijiet xierqa waqt l-immaniġġar tal-ħama. Għal
raġunijiet ta' sigurtà, tużax reċipjenti tal-ħġieġ għall-ġbir tal-ħama.

Inokulu
16. Eżattament qabel l-użu, ħallat il-ħamrija billi tħawwadha u tgħaddiha minn
passatur b'xibka ta' 1 mm2 (paragrafu 12(f)) fi fliexkun xieraq (paragrafu
12(g)) mill-ispazju fil-wiċċ li minnu jingħadda fluss ta' nitroġenu. Warrab
kampjun għall-kejl tal-konċentrazzjoni ta' solidi xotti totali (ara eż. ISO 11
923 (13) jew standard tal-UE ekwivalenti). B'mod ġenerali, uża l-ħama
mingħajr dilwizzjoni. Il-konċentrazzjoni ta' solidi, ġeneralment tkun bejn
2 % u 4 % (w/v). Iċċekkja l-valur pH tal-ħama u, jekk ikun meħtieġ, aġġusta
għal 7 ± 0,5.

Sottostrat tat-test
17. Ħoll 10 g brodu ta' nutrijenti (eż. Oxoid), 10 g ta' estratt tal-ħmira u 10 g ta'
glukożju-D f'ilma dejonizzat u ddilwixxi sa 100 ml. Isterilizza b'filtrazzjoni
permezz ta' filtru tal-membrana ta' 0,2 μm (paragrafu 12(h)) u uża minnufih
u aħżen f'4 °C għal mhux iktar minn jum.

Sustanza kimika tat-test
18. Ipprepara soluzzjoni ewlenija għal kull sustanza kimika tat-test li tinħall flilma biex ikun fiha, pereżempju, 10 g/l tas-sustanza kimika f'ilma ta' dilwiz
zjoni mingħajr ossiġenu (paragrafu 14). Uża volumi xierqa ta' dawn issoluzzjonijiet ewlenin biex tipprepara t-taħlitiet ta' reazzjoni li fihom
konċentrazzjonijiet iggradati. Inkella, ipprepara serje ta' dilwizzjonijiet ta'
kull soluzzjoni ewlenija biex b'hekk il-volum miżjud fil-fliexken ikun listess għal kull konċentrazzjoni finali meħtieġa. Il-pH tas-soluzzjonijiet
ewlenin għandu jkun aġġustat għal 7 ± 0,2, jekk ikun meħtieġ.

19. Għal sustanzi kimiċi tat-test li ma jinħallux biżżejjed fl-ilma, ikkonsulta ISO
10 634 (12) jew standard tal-UE ekwivalenti. Jekk ikun meħtieġ li jintuża
solvent organiku, evita solventi bħal kloroform u tetraklorur tal-karbonju, li
huma magħrufa sew li jinibixxu l-produzzjoni ta' metan. Ipprepara soluz
zjoni ta' konċentrazzjoni xierqa ta' sustanza kimika li ma tinħallx fl-ilma
f'solvent volatili xieraq, pereżempju, aċetun, dietileter. Żid il-volumi
meħtieġa ta' soluzzjoni tas-solvent fil-fliexken tat-test vojta (paragrafu
12(b)) u evapora s-solvent qabel iż-żieda tal-ħama. Għal trattamenti oħra
uża ISO 10 634 (12) jew standard tal-UE ekwivalenti, iżda oqgħod attent li
kwalunkwe aġent tensjoattiv użat biex jiġu prodotti emulsjonijiet jista' jkun
inibotorju għall-produzzjoni ta' gass anaerobiku. Huwa maħsub li l-preżenza
ta' solventi organiċi u l-aġenti emulsifikanti tikkawża artefatti, is-sustanza
kimika tat-test tista' tiżdied direttament mat-taħlita tal-ittestjar bħala trab jew
likwidu. Is-sustanzi kimiċi volatili u s-sustanzi kimiċi tat-test b'likwidu li ma
jinħallx fl-ilma jistgħu jiġu inokulati fi fliexken tas-serum, permezz ta'
mikrosiringi (il-paragrafu 12(i)).
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20. Żid is-sustanzi kimiċi tat-test fil-fliexken biex tagħti serje ġeometrika ta'
konċentrazzjonijiet, pereżempju, 500 mg/l, 250 mg/l, 125 mg/l, 62,5 mg/l,
31,2 mg/l u 15,6 mg/l. Jekk il-medda ta' tossiċità ma tkunx magħrufa minn
sustanzi kimiċi simili, l-ewwel wettaq test preliminari tas-sejba tal-medda
b'konċentrazzjoni ta' 1 000 mg/l, 100 mg/l u 10 mg/l biex taċċerta l-medda
xierqa.
Sustanza kimika ta' referenza
21. Ipprepara soluzzjoni milwiema ta' 3,5-diklorofenol (10 g/l) billi żżid grad
walment l-ammont minimu ta' 5 mol/l soluzzjoni ta' idrossidu tas-sodju massolidu, waqt li tħawwad, sakemm jinħall. Imbagħad żid ilma tad-dilwizzjoni
mingħajr ossiġenu (paragrafu 14) sal-volum meħtieġ; is-sonikazzjoni tista'
tgħin it-tidwib. Jistgħu jintużaw sustanzi kimiċi ta' referenza oħra meta tkun
inkisbet il-medda medja tal-EC50 f'tal-inqas tliet testijiet b'inokuli differenti
(sorsi differenti jew ħinijiet differenti ta' ġbir).
INTERFERENZA/ŻBALJI
22. Xi kostitwenti ta' ħama jistgħu preżumibbilment jirreaġixxu ma' inibituri
potenzjali jagħmluhom indisponibbli għal mikro-organiżmi sabiex jagħtu
inibizzjoni iżgħar jew ebda inibizzjoni. Barra minn hekk, jekk il-ħama
diġà kien fiha sustanza kimika li hija inibitorja, jistgħu jinkisbu riżultati
żbaljati meta dik is-sustanza kimika kienet soġġetta għat-test. Apparti
minn dawn il-possibbiltajiet, hemm numru ta' fatturi identifikati li jistgħu
jwasslu għal riżultati foloz. Dawn huma elenkati fl-Appendiċi 3, flimkien
mal-metodi li jeliminaw jew tal-inqas inaqqsu l-iżbalji.
PROĊEDURA TAT-TEST
23. In-numru ta' repliki meħtieġa jiddependi fuq il-grad ta' preċiżjoni meħtieġa
għall-indiċijiet ta' inibizzjoni. Jekk is-siġilli tal-fliexken huma suffiċjente
ment impermeabbli matul it-test, ikkonfigura lott wieħed biss (tal-inqas
triplikati) tal-fliexken tat-test f'kull konċentrazzjoni meħtieġa. Bl-istess
mod, ikkonfigura lott wieħed ta' fliexken b'sustanza kimika ta' referenza u
sett wieħed ta' kontrolli. Madankollu, jekk is-siġilli tal-fliexken iridu
jittaqqbu darba jew xi ftit drabi biss, ikkonfigura lott (eż. triplikati) talfliexken tat-test għal kull intervall (t) li għalihom huma meħtieġa riżultati
għall-konċentrazzjonijiet kollha ta' sustanza kimika tat-test li għandha tiġi
ttestjata. Bl-istess mod, ikkonfigura lottijiet “t” tal-fliexken għas-sustanza
kimika ta' referenza u għall-kontrolli.
24. Huwa rakkomandat l-użu ta' kaxxa tal-ingwanti (paragrafu 12(j)). Tal-inqas
30 minuta qabel ma jinbeda t-test, ibda fluss ta' gass tan-nitroġenu millkaxxa tal-ingwanti li fiha t-tagħmir kollu meħtieġ. Assigura li t-temperatura
tal-ħama hija fi ħdan 35 °C ± 2 °C matul l-immaniġġar u s-siġill talfliexken.
Test Preliminari
25. Jekk l-attività tal-ħama mhijiex magħrufa, huwa rakkomandat li jitwettaq
test preliminari. Ikkonfigura l-kontrolli biex pereżempju, jagħtu konċentraz
zjonijiet ta' solidi ta' 10 g/l, 20 g/l u 40 g/l, flimkien mas-sottostrat iżda ma
jużaw ebda sustanza kimika tat-test. Barra minn hekk, uża volumi differenti
ta' taħlita ta' reazzjoni sabiex ikollok tlieta sa erba' proporzjonijiet ta' volumi
ta' spazju fil-wiċċ mal-volum tal-likwidu. Minn dawn ir-riżultati ta' volumi
tal-gass prodotti f'diversi intervalli ta' żmien, il-kundizzjonijiet l-iktar xierqa
li jippermettu żewġ kejliet kuljum li jipproduċu volumi sinifikanti ta' gass u
jirrilaxxaw il-pressjoni kuljum fl-aqwa sensittività (1) mingħajr biża' ta'
splużjonijiet.
Żieda ta' sustanzi kimiċi tat-test
26. Żid sustanzi kimiċi tat-test li jinħallu fl-ilma ma' fliexken tat-test vojta
(paragrafu 12(b)) bħala soluzzjonijiet milwiema (paragrafu 18). Uża
(1) Dan japplika għall-konfigurazzjoni sperimentali u l-kundizzjonijiet sperimentali fejn ilvolumi ta' gass prodotti — u minn inbjanki tal-kontroll u minn reċipjenti li jindikaw
inibizzjoni ta' 70 — 80 % — jistgħu jiġu stmati b'marġini ta' żball aċċettabbli.
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tal-inqas settijiet ta' triplikati ta' fliexken għal kull medda ta' konċentrazzjo
nijiet (paragrafu 20). Fil-każ ta' sustanza kimika tat-test li ma tinħallx u li
ma tantx tinħall, injetta soluzzjonijiet ta' dawn f'solventi organiċi permezz ta'
mikrosiringa fi fliexken vojta biex tagħti settijiet ta' repliki ta' kull ħames
konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test. Evapora s-solvent billi
tgħaddi ġett ta' gass tan-nitroġenu fuq wiċċ is-soluzzjonijiet fil-fliexken
tat-test. Inkella, żid sustanzi kimiċi solidi li ma jinħallux bħala ammonti
mwieżna tas-solidu direttament mal-fliexken tat-test.
27. Jekk sustanzi kimiċi tat-test ta' likwidu ma jinħallux u li ma tantx jinħall flilma ma jiżdidux ma' solvent, żidhom direttament b'mikrosiringa malfliexken tat-test wara li żżid l-inokulu u s-sottostrat tat-test (ara l-paragrafu
30). Is-sustanzi kimiċi tat-test volatili jistgħu jiżdiedu bl-istess mod.
Żieda ta' inokulu u sottostrat
28. Ħawwad volum xieraq ta' ħama ta' diġestjoni mgħoddija minn passatur (ara
l-paragrafu 16) fi fliexkun ta' 5 litri (il-paragrafu 12(g)), filwaqt li tgħaddi
fluss ta' gass tan-nitroġenu mill-ispazju fil-wiċċ. Laħlaħ il-fliexken tat-test, li
fihom soluzzjonijiet milwiema jew soluzzjonijiet ta' solvent evaporati tassustanzi kimiċi tat-test, bi fluss ta' gass tan-nitroġenu, għal madwar żewġ
minuti biex tneħħi l-arja. Ferra' l-alikwoti, eż. 100 ml, tal-ħama imħallta sew
fil-fliexken tat-test permezz ta' pipetta b'ponta kbira jew ċilindru tal-kejl.
Huwa essenzjali li timla l-pipetta f'pass wieħed sal-volum eżatt ta' ħama
meħtieġa minħabba l-faċilità li biha s-solidi tal-ħama joqogħdu f'posthom.
Jekk jittieħed ammont ikbar, battal il-pipetta u erġa' ibda.
29. Imbagħad żid soluzzjoni ta' sottostrat suffiċjenti (paragrafu 17) biex tagħti
konċentrazzjoni ta' 2 g/l ta' kull brodu ta' nutrijenti, estratt tal-ħmira u
glukożju-D fit-taħlita, filwaqt li n-nitroġenu jkun għadu qiegħed jitferra'.
Dan li ġej huwa eżempju għal-lottijiet tal-ittestjar.

Konċentrazzjoni
tal-massa finali
tas-sustanza
kimika tat-test
fil-fliexken tattest
(mg/L)

Volum ta' sustanza kimika
tat-test
(ml)

Reaġenti u midjums
(ml)

Soluzzjoni
ewlenija
a) 10 g/l
para. 18

Soluzzjoni
ewlenija
b) 1 g/l
para. 18

Ilma ta'
dilwiz
zjoni
para. 14

Inokulu
para. 16

Sottostrat
para. 17

0

—

0

1,0

100

2

1

—

0,1

0,9

100

2

3,3

—

0,33

0,67

100

2

10

0,1

—

0,9

100

2

33

0,33

—

0,67

100

2

100

1,0

—

0

100

2

Volum totali tal-fliexkun = 160 ml. Volum tal-likwidu = 103 ml
Volum tal-gass = 57 ml, jew 35,6 % tal-volum totali.

30. Bl-istess mod aħsel b'gass tan-nitroġenu, fliexken tat-test vojta biżżejjed
biex tindirizza kwalunkwe sustanza kimika tat-test ta' likwidu volatili u li
ma jinħallx (ara l-paragrafu 27).
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Kontrolli u sustanza kimika ta' referenza
31. Ikkonfigura tal-inqas settijiet triplikati ta' fliexken, li fihom ħama u sottostrat
biss, biex jaġixxu bħala kontrolli. Ikkonfigura wkoll fliexken ta' repliki li
fihom ħama u sottostrat flimkien ma' biżżejjed soluzzjoni ewlenija tassustanza kimika ta' referenza 3,5-diklorofenol (paragrafu 21) biex tirriżulta
f'konċentrazzjoni finali ta' 150 mg/l. Din il-konċentrazzjoni għandha tini
bixxi l-produzzjoni ta' gass b'madwar 50 %. Inkella, ikkonfigura medda ta'
konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika ta' referenza. Barra minn hekk,
ikkonfigura erba' fliexken żejda għall-kejl tal-pH li fihom ħama, ilma
mingħajr ossiġenu u sottostrat. Żid is-sustanza kimika tat-test maż-żewġ
fliexken fl-ogħla konċentrazzjoni li tkun qiegħda tiġi ttestjata u żid ilma
mingħajr ossiġenu maż-żewġ fliexken li jifdal.

32. Assigura li l-fliexken kollha — is-sustanzi kimiċi tat-test u ta' referenza u lkontrolli fihom l-istess volum (VR) ta' likwidu; fejn ikun meħtieġ, żid ilma
mingħajr ossiġenu (paragrafu 14) biex tagħmel il-volum. L-ispażju fil-wiċċ
għandu jkun bejn 10 % u 40 % tal-volum tal-flixkun, il-valur attwali jint
għażel mid-dejta miksuba mit-test preliminari. Wara li żżid il-kostitwenti
kollha fil-fliexken, neħħi l-labra li tforni l-gass u ssiġilla kull flixkun b'tapp
tal-gomma u għatu tal-aluminju (Paragrafu 12(b)), filwaqt li xxarrab it-tapp
b'taqtira ta' ilma dejonizzat biex tiffaċilita d-dħul. Ħawwad il-kontenut ta'
kull flixkun billi tħawdu.

Inkubazzjoni tal-fliexken
33. Ittrasferixxi l-fliexken lejn l-inkubatur ikkontrollat b'termostat, preferibbil
ment mgħammar b'xejker, u miżmum f'35 °C ± 2 °C. Il-fliexken huma
inkubati fid-dlam. Wara madwar siegħa, ekwilizza l-pressjoni fil-fliexken
sat-temperatura tal-atmosfera billi ddaħħal il-labra tas-siringa, imwaħħla
mal-miter tal-pressjoni (paragrafu 12(c)), mis-siġill ta' kull flixkun, wara
iftaħ il-valv sakemm il-miter tal-pressjoni jaqra żero u fl-aħħar agħlaq ilvalv. Il-labra għandha tiddaħħal f'angolu ta' madwar 45° biex tevita tnixxija
ta' gass mill-fliexken. Jekk il-fliexken jiġu inkubati mingħajr xejker, ħawwad
manwalment darbtejn kuljum matul il-perjodu ta' inkubazzjoni totali biex
tiġi ekwilibrata s-sistema. Inkuba l-fliexken u aqlibhom biex tevita
kwalunkwe telf ta' gass mis-septum. Madankollu, il-qlib mhuwiex xieraq
f'każijiet fejn is-sustanzi kimiċi tat-test li ma jinħallux jistgħu jeħlu ma'
qiegħ il-flask.

Ġestjoni tal-pressjoni
34. Meta l-fliexken jilħqu 35 °C ± 2 °C, kejjel u rreġistra l-pH tal-kontenut ta'
tnejn minn erba' fliexken ikkonfigurati għal dan il-għan u armi l-kontenut;
kompli inkuba l-fliexken li jifdal fid-dlam. Kejjel u rreġistra l-pressjoni filfliexken darbtejn kuljum fl-48 siegħa sat-72 siegħa ta' wara billi ddaħħal illabra tal-miter tal-pressjoni mis-siġill ta' kull flixkun, wara nixxef il-labra
bejn il-kejliet. Żomm il-partijiet kollha tal-fliexken fit-temperatura ta' inku
bazzjoni matul il-kejl, li għandu jittieħed malajr kemm jista' jkun. Ħalli lqari tal-pressjoni jistabbilizza u rreġistrah. Imbagħad iftaħ il-valv għal venti
lazzjoni u agħlqu meta l-pressjoni taqra żero. Kompli t-test ġeneralment għal
48 siegħa mill-ħin tal-ewwel ekwalizzazzjoni tal-pressjoni, “ħin 0” iddi
sinjat. In-numru ta' qari u ventilazzjonijiet għandu jkun limitat għal sustanzi
kimiċi volatili għal wieħed (fi tmiem l-inkubazzjoni) jew tnejn biex jiġi
minimizzat it-telf ta' sustanza kimika tat-test (10).

35. Jekk il-qari tal-pressjoni jkun negattiv, tiftaħx il-valv. Kultant takkumula
umdità fil-labra tas-siringa u t-tubi, indikata minn qari tal-pressjoni ftit
negattiv. F'dan il-każ neħħi l-labra, ħawwad it-tubi, nixxef b'karta assorbenti
u waħħal labra ġdida.

Kejl tal-pH
36. Kejjel u rreġistra l-pH tal-kontenut ta' kull flixkun wara l-kejl finali talpressjoni.
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DEJTA U RAPPORTAR
Espressjoni tar-riżultati
37. Ikkalkola t-total u l-medja tal-pressjonijiet irreġistrati f'kull intervall ta'
żmien għal kull sett ta' fliexken ta' repliki u kkalkola l-medja grossa kumu
lattiva tal-pressjoni tal-gass f'kull intervall ta' żmien għal kull sett ta' repliki.
Ipplottja kurvi tal-medja kumulattiva ta' produzzjoni tal-gass (Pa) mal-ħin
għall-kontroll, il-fliexken tat-test u ta' referenza. Agħżel ħin fuq il-parti
lineari tal-kurva, ġeneralment 48 siegħa, u kkalkola l-inibizzjoni perċentwali
(I) għal kull konċentrazzjoni mill-ekwazzjoni [1]:

I = (1 – Pt/PC) × 100

[1],

fejn
I

inibizzjoni perċentwali, f' %;

Pt

il-pressjoni tal-gass prodotta b'materjal tat-test f'ħin magħżul, f'Pascal
(Pa);

Pc

il-pressjoni tal-gass prodotta b'materjal tat-test fl-istess ħin, f'Pascal
(Pa).

Jaf ikun rakkomandabbli li ż-żewġ plotts, jiġifieri Plott I jiddaħħlu malkonċentrazzjoni u anki mal-logaritmu tal-konċentrazzjoni biex b'hekk tint
għażel il-kurva li hija eqreb mal-linearità. Ivvaluta l-valur EC50 (mg/l)
viżwalment jew b'analiżi tar-rigressjoni mill-kurva eqreb tal-linearità. Għal
finijiet komparattivi, jaf ikun utli li l-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika
tiġi espressa bħala mg sustanza kimika/g tas-solidi xotta totali. Biex tikseb
din il-konċentrazzjoni, aqsam il-konċentrazzjoni volumetrika (mg/l) bilkonċentrazzjoni volumetrika tas-solidi ta' ħama xotta (g/l) (paragrafu 16).
38. Ikkalkola l-inibizzjoni perċentwali milħuqa mill-konċentrazzjoni unika tassustanza kimika ta' referenza użata jew l-EC50 jekk ikun ġie investigat
numru biżżejjed ta' konċentrazzjonijiet.
39. Ikkonverti l-pressjoni medja tal-gass prodott fil-kontroll Pc(Pa) għall-volum
b'referenza għall-kurva ta' kalibrazzjoni tal-miter tal-pressjoni (Appendiċi 2)
u minn dan ikkalkola l-produzzjoni ta' gass, espressa bħala l-volum prodott
f'48 siegħa minn 100 ml ta' ħama mhux dilwita f'konċentrazzjonijiet ta'
solidi ta' 2 % (20 g/l) sa 4 % (40 g/l).
Kriterji tal-validità
40. Riżultati mill-prova interlaboratorja tal-ISO (5) urew li s-sustanza kimika ta'
referenza (3,5-diklorofenol) ikkawżat 50 % inibizzjoni tal-produzzjoni talgass f'medda ta' konċentrazzjonijiet ta' 32 mg/l sa 510 mg/l medja 153
mg/l (paragrafu 10). Din il-medda tant hija wiesgħa li ma jistgħux jiġu
stabbiliti b'kunfidenzjalità limiti sodi għall-inibizzjoni bħala kriterji ta' vali
dità; dan għandu jkun possibbli meta l-iżviluppi jkunu wrew kif għandhom
jiġu prodotti inokuli iktar konsistenti. Il-volumi ta' gass prodott fil-fliexken
ta' kontroll f'48 siegħa varjaw minn 21 ml/g ta' materja xotta ta' ħama sa 149
ml/g (medja ta' 72 ml/g). Ma kien hemm ebda relazzjoni ovvja bejn il-volum
ta' gass prodott u l-valur EC50 korrispondenti. Il-pH finali varja bejn 6,1 u
7,5.
41. It-test huwa kkunsidrat bħala validu, meta tinkiseb inibizzjoni ta' iktar minn
20 % fil-kontroll ta' referenza li jkun fih 150 mg/l ta' 3,5-diklorofenol, iktar
minn 50 ml gass għal kull gramma materja xotta jiġi prodott fil-kontroll
inbjank u l-valur pH jaqa' fil-medda ta' 6,2 sa 7,5 fi tmiem it-test.
Rapport tat-Test
42. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Sustanza kimika tat-test
— isem komuni, isem tas-sustanza kimika, numru CAS, formula strutturali
u proprjetajiet fiżiko kimiċi rilevanti;
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— purità (impuritajiet) tas-sustanza kimika tat-test.
Kundizzjonijiet tat-test
— volumi ta' kontenut ta' likwidu u ta' spazju fil-wiċċ fir-reċipjenti tat-test;
— deskrizzjonijiet tar-reċipjenti tat-test u kejl tal-gass (eż. tip ta' miter ta'
pressjoni);
— applikazzjoni tas-sustanza kimika tat-test u sustanza kimika ta' referenza
għas-sistema tat-test, il-konċentrazzjonijiet tat-test użati u l-użu ta'
kwalunkwe solvent;
— dettalji tal-inokulu użat: isem l-impjant ta' trattament tad-drenaġġ, desk
rizzjoni tas-sors tal-ilma mormi ttrattat (eż. temperatura operattiva, ħin ta'
żamma tal-ħama, drenaġġ prinċipalment domestiku jew skart industrijali,
eċċ.), konċentrazzjonijiet tas-solidi, attività ta' produzzjoni tal-gass ta'
diġestur anaerobiku, espożizzjoni preċedenti jew adattament minn
qabel possibbli għal sustanzi kimiċi tossiċi jew sit ta' ġbir tat-tajn,
naqal eċċ;
— temperatura ta' inkubazzjoni u medda;
— numru ta' repliki.
Riżultati
— valuri tal-pH fi tmiem it-test;
— id-dejta kollha mkejla miġbura fir-reċipjenti ta' kontroll tas-sustanza
kimika tat-test, ta' referenza u ta' inbjank, kif xieraq (eż. pressjoni f'Pa
jew millibars) f'forma tabulari;
— inibizzjoni perċentwali fil-fliexken tat-test u ta' referenza, u l-kurvi ta'
inibizzjoni/konċentrazzjoni;
— kalkolu tal-valuri EC50, espress bħala mg/l u mg/g;
— produzzjoni tal-gass għal kull gramma ta' ħama fi 48 siegħa;
— raġunijiet għal kwalunkwe rifjut tar-riżultati tat-test;
— diskussjonijiet tar-riżultati, inkluż kwalunkwe devjazzjoni mill-proċeduri
f'dan il-metodu ta' ttestjar u tiġi diskussa kwalunkwe devjazzjoni firriżultati tat-test minħabba l-interferenzi u l-iżbalji minn dak li jkun
mistenni;
— jiġi indirizzat ukoll jekk il-fini ta' dan it-test kienx li jkejjel it-tossiċità
għal mikro-organiżmi esposti minn qabel jew mhux esposti minn qabel.
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Appendiċi 1
Eżempju ta' apparat biex titkejjel il-produzzjoni ta' bijogass skont il-pressjoni tal-gass

Spjega:
1

— Miter tal-pressjoni

2

— valv impermeabbli għall-gass b'żewġ direzzjonijiet jew tridirezzjonali

3

— Labra ta' siringa

4

— Siġill impermeabbli għall-gass (għatu kkrimpjat u septum)

5

— Spazju fil-wiċċ

6

— Inokulu ta' ħamrija diġerita

Reċipjenti tat-test f'ambjent ta' 35 °C ± 2 °C
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Appendiċi 2
Konverżjoni tal-miter tal-pressjoni
Il-qari tal-miter tal-pressjoni jista' jkun relatat mal-volumi ta' gass permezz ta'
kurva standard u minn dan jista' jiġi kkalkolat il-volum ta' gass prodott għal kull
gramma ta' ħama xotta għal 48 siegħa. Dan l-indiċi ta' attività jintuża bħala
wieħed mill-kriterji li permezz tiegħu tista' tiġi vvalutata l-validità tar-riżultati
tat-test. Il-kurva ta' kalibrazzjoni tiġi prodotta bl-injezzjoni ta' volumi magħrufa
ta' gass f'35 °C ± 2 °C fi fliexken tas-serum li fihom volum ta' ilma ugwali għal
dak tat-taħlita ta' reazzjoni, VR;
— Ferra' VR ml alikwoti ta' ilma, miżmuma f'35 °C ± 2 °C f'ħames fliexken tasserum. Issiġilla l-ilmijiet u qiegħedhom siegħa f'banjumarija 35 °C ± 2 °C
sabiex jekwilibraw;
— Ixgħel il-miter tal-pressjoni, ħallih jistabbilizza, u aġġusta għal żero;
— Daħħal il-labra tas-siringa fis-siġill ta' wieħed mill-fliexken, iftaħ il-valv
sakemm il-miter tal-pressjoni jaqra' żero u agħlaq il-valv;
— Irrepeti l-proċedura bil-bqija tal-fliexken;
— Injetta 1 ml arja f'35 °C ± 2 °C f'kull flixkun. Daħħal il-labra (fuq il-miter)
mis-siġill ta' wieħed mill-fliexken u ħalli l-qari tal-pressjoni jistabbilizza.
Irreġistra l-pressjoni, iftaħ il-valv sakemm il-pressjoni taqra' żero u mbagħad
agħlaq il-valv;
— Irrepeti l-proċedura bil-bqija tal-fliexken;
— Irrepeti l-proċedura totali permezz ta' 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 8 ml, 10
ml, 12 ml, 16 ml, 20 ml, u 50 ml arja;
— Ipplottja kurva ta' konverżjoni tal-pressjoni (Pa) mal-volum ta' gass injettat
(ml). Ir-rispons tal-istrument huwa lineari matul fil-medda 0 Pa sa 70 000 Pa,
u 0 ml sa 50 ml ta' produzzjoni tal-gass.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1723
▼M6
Appendiċi 3
Fatturi identifikati li jistgħu jwasslu għal riżultati foloz
(a) Kwalità tat-tappijiet tal-fliexken
Fis-suq huma disponibbli tipi differenti ta' septa għall-fliexken tas-serum; li
ħafna minnhon, inkluża l-gomma tal-butil, tonqsilhom il-impermeabbiltà
meta jittaqqbu b'labra fil-kundizzjonijiet ta' dan it-test. Xi drabi l-pressjoni
tinżel bil-mod ħafna, ladarba s-septum jittaqqab bil-labra tas-siringa. Huwa
rakkomandat l-użu ta' septa impermeabbli għall-gass biex jiġu evitati tnixxi
jiet (paragrafu 12(b)).
(b) Umdità fil-labra tas-siringa
Kultant takkumula umdità fil-labra tas-siringa u t-tubi, u hija indikata minn
qari tal-pressjoni ftit negattiv. Biex tirrettifika dan, neħħi l-labra u ħawwad ittubi, nixxef b'karta assorbenti u waħħal labra ġdid (paragrafi 12(c) u 35).
(c) Kontaminazzjoni tal-ossiġenu
Metodi anaerobiċi huma soġġetti għal żball minn kontaminazzjoni mill-ossi
ġenu, li tista' tikkawża produzzjoni ta' gass iktar baxxa. F'dan il-metodu, din
il-possibbiltà għandha titnaqqas bl-użu ta' tekniċi strettament anaerobiċi,
inkluż l-użu ta' kompartiment tal-ingwanti.
(d) Sottostrati grossi fil-ħama
Il-produzzjoni ta' gass anaerobiku u s-sensittività tal-ħama, huma influwen
zati minn sottostrati li huma ttrasferiti mill-inokulu għall-fliexken tat-test. Ilħama diġerita mid-diġesturi anaerobiċi domestiċi xorta waħda ħafna drabi
jkun fiha materja rikonoxxibbli bħal xagħar u residwi tal-pjanti ta' ċelluloża,
li għandhom tendenza li jagħmluha diffiċli biex jittieħdu kampjuni rappre
żentattivi. Billi l-ħama tingħadda minn passatur, il-materja grossa li ma
tinħallx tista' titneħħa, u dan iżid il-probabbiltà ta' kampjunar rappreżentattiv
(paragrafu 16).
(e) Sustanzi kimiċi tat-test volatili
Is-sustanzi kimiċi tat-test volatili sejrin jiġu rilaxxati fl-ispazju fil-wicc talfliexken tat-test. Dan jista' jirriżulta fit-telf ta' xi parti mill-materjal tat-test
mis-sistema matul l-ivventjar wara l-kejliet tal-pressjoni, u dan jipproduċi
b'mod qarrieqi valuri ta' EC50 għolja. B'għażla xierqa ta' proporzjon ta'
volum ta' spazju fil-wiċċ mal-volum likwidu u billi ma jsirx ivventjar wara
li jittieħdu l-kejliet tal-pressjoni, l-iżball jista' jitnaqqas (10).
(f) Nuqqas ta' linearità tal-produzzjoni tal-gass
Jekk il-plott tal-medja kumulattiva ta' produzzjoni tal-gass mal-ħin ta' inku
bazzjoni ma tkunx bejn wieħed u ieħor lineari matul il-perjodu ta' 48 siegħa,
l-eżattezza tat-test tista' titnaqqas. Biex jingħeleb dan, huwa rakkomandabbli
li tintuża ħama ta' diġestjoni minn sors differenti u/jew li tiżdied konċentraz
zjoni ikbar tal-brodu tan-nutrijenti u s-sottostrat tat-test, estratt tal-ħmira u
glukożju (paragrafu 29).
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Appendiċi 4
Applikazzjoni għall-kampjuni ambjentali ta' konċentrazzjoni tal-bijomassa
baxxa — tajn anaerobiku, naqal, eċċ.
INTRODUZZJONI
A.1

B'mod ġenerali, l-attività mikrobjali speċifika (volum tal-gass prodott għal
kull gramma solidi xotti) ta' tajn anaerobiku, naqal, ħamriji naturali, eċċ,
hija ferm iktar baxxa minn dik ta' ħama anaerobika derivata mid-drenaġġ.
Minħabba dan, meta jridu jitkejlu l-effetti inibitorji tas-sustanzi kimiċi fuq
dawn il-kampjuni inqas attivi, xi wħud mill-kundizzjonijiet sperimentali
għandhom jiġu mmodifikati. Għal dawn il-kampjuni inqas attivi, hemm
żewġ pjanijiet ta' azzjoni ġenerali possibbli:

(a) Wettaq test preliminari mmodifikat (paragrafu 25) bil-kampjun ta'
tajn, ħamrija mhux dilwita, eċċ f'35 °C ± 2 °C jew fit-temperatura
fl-istess sit tal-kampjun ta' ġbir, għal simulazzjoni iktar peċiża (bħal
fil-Parti 1 tal-ISO 13 641);

(b) Jew wettaq it-test b'ħama ta' diġestur dilwita (1 f'100) biex tistimula lattività baxxa mistennija mill-kampjun tal-ambjent, iżda żomm ittemperatura f'35 °C ± 2 °C (bħal fil-Parti 2 tal-ISO 13 641).

A.2

Opzjoni (a) tista' tintlaħaq billi jiġi segwit il-metodu deskritt hawnhekk
(ekwivalenti għall-Parti 1 tal-ISO 13 641), iżda huwa essenzjali li jsir test
preliminari (paragrafu 25) biex jiġu aċċertati l-aqwa kundizzonijiet,
sakemm dawn ma jkunux diġà magħrufin minn ittestjar preċedenti. Ilkampjun ta' ħama jew naqal għandu jitħawwad sew, eż. fi blender, u,
jekk ikun meħtieġ, dilwit bi proporzjon żgħir ta' ilma ta' dilwizzjoni li
tneħħitlu l-arja (paragrafu 14) b'tali mod li jkun mobbli biżżejjed biex jiġi
ttrasferit minn pipetta b'ponta ħoxna jew ċilindru tal-kejl. Jekk jitqies li nnutrijenti jaf ikunu neqsin, il-kampjun tal-ħama jista' jiġi ċċentrifugat
(f'kundizzjonijiet anaerobiċi) u sospiż mill-ġdid fil-midjum minerali li
fih l-estratt tal-ħmira (A.11).

A.3

Opzjoni (b). Dan raġonevolment jimita l-attività baxxa ta' kampjuni
ambjentali iżda jonqsu l-konċentrazzjoni għolja ta' solidi sospiżi li jinsabu
f'dawn il-kampjuni. Ir-rwol ta' dawn is-solidi fl-inibizzjoni mhuwiex
magħruf, iżda huwa possibbli li r-reazzjoni bejn is-sustanzi kimiċi tattest u l-kostitwenti tat-tajn, kif ukoll l-adsorbiment tas-sustanzi kimiċi
tat-test fis-solidi, jirriżultaw fi tnaqqis tat-tossiċita tas-sustanza kimika
tat-test.

A.4

It-temperatura hija fattur importanti ieħor: għal simulazzjoni stretta,
għandhom isiru testijiet fit-temperatura tas-sit tal-kampjun, peress li
gruppi differenti ta' konsorzji ta' batterji li jipproduċu l-metan huma
magħrufa li joperaw f'meded ta' temperatura differenti, jiġifieri termofili
(~ 30-35 °C), mesofili (20-25 °C) u psikrofili (< 20 °C), li jistgħu jese
bixxu mudelli inibitorji differenti.

A.5

Durata. Fit-test ġenerali, Parti 1, permezz ta' ħama mhux dilwita, ilproduzzjoni ta' gass fil-jiem 2-4 dejjem kienet biżżejjed, filwaqt li filParti 2 b'ħama dilwita f'mitt parti, ma ġiex prodott biżżejjed gass jew
ma ġie prodott ebda gass, f'dan il-perjodu fir-ring test. Madsen et al
(1996), fid-deskrizzjoni ta' dan l-aħħar test, jgħidu li tal-inqas għandhom
jitħallew 7 ijiem.

Ittestjar b'konċentrazzjoni ta' bijomassa baxxa (Opzjoni b)
Għandhom isiru l-bidliet u l-emendi li ġejjin, li jżidu jew inaqqsu xi
paragrafi u sottoparagrafi eżistenti tat-test ewlieni.
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A.6

Żid ma' Paragrafu 6: Prinċipju tat-test;
“Din it-teknika tista' tintuża b'ħama anaerobika dilwita f'mitt parti, parz
jalment biex tistimula l-attività baxxa tat-tajn u n-naqal. It-temperatura ta'
inkubazzjoni tista' tkun 35 °C jew dik tas-sit minn fejn inġabar ilkampjun. Peress li l-attività batterjali hija ferm iktar baxxa fil-ħama
mhux dilwita, il-perjodu ta' inkubazzjoni għandu jiġi estiż għal tal-inqas
7 ijiem.”

A.7

Żid ma' paragrafu 12 (a):
“l-inkubatur għandu jkun kapaċi jopera f'temperaturi ta' 15 °C.”

A.8

Żid reaġent żejjed wara l-Paragrafu 13:
“Aċidu fosforiku (H3PO4), 85 % b'massa fl-ilma.”

A.9

Żid fi tmiem il-Paragrafu 16:
“Uża konċentrazzjoni finali ta' 0,20 ± 0,05 g/l mit-total ta' solidi xotti fittest.”

A.10

Paragrafu 17. Sottostrat tat-test
Dan is-sottostrat ma għandux jintuża, iżda huwa sostitwit minn estratt talħmira (ara l-paragrafi 17; A.11, A.12, A.13).

A.11

Huwa meħtieġ midjum minerali, inklużi elementi ta' frak, għad-dilwiz
zjoni ta' ħama anaerobika, u għal konvenjenza, is-sottostrat organiku, lestratt tal-ħmira, jiżdied ma' dan il-midjum.
Żid wara Paragrafu 17
“(a) Midjum minerali tat-test, b'estratt tal-ħmira.
Dan huwa ppreparat minn midjum tat-test ikkonċentrat għal 10
darbiet (paragrafu 17(b); A.12) b'soluzzjoni ta' element tal-frak (para
grafu 17(c); A.13). Uża nonaidrat tas-sulfur tas-sodju li jkun għadu
kif ġie fornit (il-paragrafu 17(b); A.12) jew aħslu u nixxfu qabel lużu, biex tiżgura li għandu kapaċità ta' tnaqqis suffiċjenti. Jekk it-test
jitwettaq mingħajr l-użu ta' kompartiment tal-ingwanti (paragrafu
12(j)), il-konċentrazzjoni ta' sulfur tas-sodju fis-soluzzjoni ewlenija
għandha tiżdied għal 2 g/l (minn 1 g/l). Sodium sulphide jista' jiżdied
ukoll minn soluzzjoni ewlenija xierqa mis-septum tal-fliexken tat-test
magħluqa, peress li din il-proċedura sejra tnaqqas ir-riskju ta' ossi
dazzjoni, biex tikseb konċentrazzjoni finali ta' 0,2 g/l. Inkella jista'
jintuża ċ-ċitrat tat-titanju (III) (paragrafu 17(b)). Żidu mis-septum talfliexken tat-test magħluqa biex tikseb konċentrazzjoni ta' 0,8 mmol/l
sa 1,0 mmol/l. Iċ-ċitrat tat-titanju (III) huwa aġent riduċenti effikaċi
ħafna u b'tossiċità baxxa, li jiġi ppreparat kif ġej: Ħoll 2,94 g diidrat
taċ-ċitrat tat-trisodju f'50 ml ilma tad-dilwizzjoni mingħajr ossiġenu
(paragrafu 14) (li jirriżulta f'soluzzjoni ta' 200 mmol/l) u żid 5 ml ta'
soluzzjoni klorur tat-titanju (III) (ilma ta' dilwizzjoni ta' 15 g/100 ml)
Innewtralizza għal pH 7 ± 0,5 b'karbonat tas-sodju u ferra' ġo flixkun
tas-serum xieraq taħt fluss ta' gass tan-nitroġenu. Il-konċentrazzjoni
taċ-ċitrat tat-titanju (III) f'din is-soluzzjoni ewlenija hija ta' 164
mmol/l. Uża l-midjum tat-test mill-ewwel jew aħżen f'4 °C għal
mhux iktar minn jum.

A.12

(b) Midjum tat-test ikkonċentrat għal għaxar darbiet, ippreparat b'dan li
ġej:
anhydrous
(KH2PO4)

potassium

dihydrogenphosphate

2,7 g

Fosfat tal-idroġenu tad-disodju (Na2HPO4)

4,4 g

(jew 11,2 g dodekaidrat)
ammonium chloride (NH4Cl)

5,3 g
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0,75 g

klorur tal-kalċju diidrat (CaCl2 · 2H2O)
·

1,0 g

tetraidrat (II) tal-klorur tal-ħadid (FeCl2 ·
4H2O)

0,2 g

resażurina (indikatur tar-redox)

0,01 g

nonaidrat tas-sulfur tas-sodju (Na2S · 9H2O)

1,0 g

essaidrat tal-klorur tal-manjeżju
6H2O)

(MgCl2

(jew (III) ċitrat tat-titanju) konċentrazzjoni
finali

0,8 mmol/l sa 1,0
mmol/l

soluzzjoni ta' mikroelement (ara l-paragrafu 17
(c); A.13)

10,0 ml

estratt tal-ħmira
Ħoll f'ilma tad-dilwizzjoni (paragrafu 14) u
imla sa:
A.13

1 000 ml

(c) Soluzzjoni ta' mikroelement, ippreparata b'dawn li ġejjin:
tetraidrat (II) tal-klorur tal-ħadid (MnCl2 ·
4H2O)

0,5 g

aċidu orto-boriku (H3BO3)

0,05 g

klorur taż-żingu (ZnCl2)

0,05 g

(II) klorur tar-ram (CuCl2)

0,03 g

diidrat tal-molibdat tas-sodju (Na2MoO4 ·
2H2O)

0,01 g

(II) essaidrat tal-klorur tal-kobalt (CoCl2 ·
6H2O)

1,0 g

(II) essaidrat tal-klorur tal-nikil (NiCl2 · 6H2O)

0,1 g

disodium selenite (Na2SeO3)

0,05 g

Ħoll f'ilma tad-dilwizzjoni (paragrafu 14) u
imla sa:
A.14

100 g

1 000 ml”

Paragrafu 25: Test preliminari
Huwa essenzjali li jsir test preliminari kif deskritt fil-paragrafu 24, ħlief li
l-konċentrazzjoni ta' solidi tal-ħama għandha tkun mitt darba iżgħar minn
ta' dawk mogħtija, li huma 0,1 g/l, 0,2 g/l u 0,4 g/l. Id-durata tal-inkubaz
zjoni għandha tkun tal-inqas ta' 7 ijiem.
Nota: Fir-ring test (5) il-volum ta' spazju fil-wiċċ kien ferm ogħla f'volum
totali ta' 75 %; dan għandu jkun fil-medda rakkomandata ta' 10 %-40 %.
Il-kriterju rilevanti huwa dak li l-volum ta' gass prodott f'inibizzjoni ta'
madwar 80 % għandu jkun jista' jitkejjel bi preċiżjoni aċċettabbli (eż. ±
5 % sa ± 10 %).

A.15

Paragrafu 26 sa 30: Żieda ta' sustanza kimika tat-test, inokulu u sottostrat.
Iż-żidiet isiru bl-istess mod kif deskritt f'dawn il-paragrafi, iżda s-soluz
zjoni tas-sottostrat (paragrafu 17) tiġi ssostitwita bil-midjum tat-test flim
kien ma' sottostrat ta' estratt tal-ħmira (A.11).
Barra minn hekk, il-konċentrazzjoni finali ta' solidi ta' ħama xotta
titnaqqas minn 2 g/l — 4 g/l sa 0,2 ± 0,05 g/l (A.9). Żewġ eżempji ta'
żieda ta' komponenti mat-taħlita tat-test jingħataw fit-Tabellla A.1, li tieħu
post it-tabella fil-paragrafu 29.

A.16

Paragrafu 33: Inkubazzjoni tal-fliexken
Minħabba r-rata iktar baxxa mistennija ta' produzzjoni tal-gass, l-inkubaz
zjoni ssir għal tal-inqas 7 ijiem.
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A.17

Paragrafu 34: Kejliet tal-pressjoni
L-istess proċedura għall-kejl tal-pressjoni fl-ispazju fil-wiċċ tal-fliexken
tintuża kif deskritt fil-paragrafu 34, jekk ikunu meħtieġa l-ammonti filfażi gassuża. Jekk għandhom jitkejlu l-ammonti totali ta' CO2 flimkien
ma' CH4, il-pH tal-fażi likwida jitnaqqas għal madwar pH 2 bl-injezzjoni
ta' H3PO4 f'kull flixkun rilevanti u l-kejl tal-pressjoni wara li jitħawwad
għal madwar 30 minuta fit-temperatura tat-test. Madankollu, tista' tinkiseb
iktar informazzjoni dwar il-kwalità tal-inokulu billi titkejjel il-pressjoni
f'kull flixkun qabel u wara l-aċidifikazzjoni. Pereżempju, meta r-rata ta'
produzzjoni ta' CO2 tkun ferm ogħla minn dik tal-metan, is-sensittività
tal-batterji fermentattivi tista' tinbidel u/jew il-batterji metanoġeniċi huma
preferenzjalment affettwati mis-sustanza kimika tat-test.

A.18

Paragrafu 36: kejl tal-pH
Jekk sejjer jintuża H3PO4, għandhom jiġu kkonfigurati xi fliexken żejda,
li magħhom ma għandu jiżdied ebda H3PO4, speċjalment għall-kejl talpH.

REFERENZA:
Madsen, T, Rasmussen, HB; and Nilsson, L (1996), Methods for screening
anaerobic biodegradability and toxicity of organic chemicals. Project No.336,
Water Quality Institute, Danish Environment Protection Agency, Copenhagen.
Tablella A.1.
Eżempji tal-konfigurazzjoni tat-test għal-lottijiet tat-test
Kostitwenti tat-Taħlita ta' Reazzjoni

Eżempju 1

Eżempju 2

Ordni normali
taż-żieda

Konċentrazzjoni tal-inokulu ppre
parat (g/l)

0,42

2,1

—

45

9

4

Konċentrazzjoni tal-inokulu filfliexken tat-test (g/l)

0,20

0,20

—

Volum tal-midjum tat-test miżjud
(ml)

9

9

2

Volum tal-ilma ta' dilwizzjoni
miżjud (ml)

36

72

3

Konċentrazzjoni tal-estratt talħmira fil-fliexken tat-test (g/l)

9,7

9,7

—

Volum tas-soluzzjoni ewlenija
tas-sustanza kimika tat-test (ml)

3

3

1

Volum totali tal-likwidu (ml)

93

93

—

Volum tal-inokulu miżjud (ml)
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Appendiċi 5
Definizzjonijiet
Għall-fini ta' dan il-metodu ta' ttestjar, jintużaw id-definizzjonijiet li ġejjin:
Sustanza kimika tfisser sustanza jew taħlita.
Sustanza kimika tal-ittestjar tfisser kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata
permezz ta' dan il-metodu ta' ttestjar.
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C.35. TEST

TAT-TOSSIĊITÀ LUMBRICULUS TAN-NAQAL/ILMA
PERMEZZ TA' NAQAL MIŻJUD

INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linja gwida ta' ittestjar (TG)
225 tal-OECD (2007). Annimali endobentiċi li jieklu n-naqal huma soġġetti
għal espożizzjoni potenzjalment għolja għal sustanzi kimiċi mwaħħla mannaqal u għalhekk għandhom jingħataw attenzjoni preferenzjali, eż. (1), (2),
(3). Fost dawn l-inġesturi tan-naqal, l-oligoċaeti akkwatiċi għandhom rwol
importanti fin-naqal tas-sistemi akkwatiċi. Permezz ta' bijoturbazzjoni tannaqal u billi jservu bħala priża, dawn l-annimali jista' jkollhom influwenza
qawwija fuq il-bijodisponibbiltà ta' dawn is-sustanzi kimiċi għal organiżmi
oħra, eż. ħut bentivoruż. Għall-kuntrarju ta' organiżmi epibentiċi, l-oligoċaeti
akkwatiċi andobentiċi (eż. Lumbriculus variegatus) iħaffru fin-naqal, u
jieklu frak tan-naqal taħt wiċċ in-naqal. Dan jiżgura espożizzjoni tal-orga
niżmi tat-test għas-sustanza kimika tat-test permezz tar-rotot ta' teħid
possibbli kollha (eż. kuntatt ma', u inġestjoni ta' frak tan-naqal kontaminat,
iżda anki permezz tal-ilma interstizjali u l-ilma tal-madwar).

2.

Dan il-metodu ta' ttestjar jitfassal biex jivvaluta l-effetti ta' espożizzjoni
mtawla tal-oligoċaeti endobentiċi Lumbriculus variegatus (Müller) għal
sustanzi kimiċi assoċjati man-naqal. Huwa bbażat fuq il-protokolli tat-test
tal-bijoakkumulazzjoni u t-tossiċità tan-naqal eżistenti, eż. (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9), (10). Il-metodu huwa deskritt għal kundizzjonijiet tat-test statiċi.
Ix-xenarju ta' espożizzjoni użat f'dan il-metodu ta' ttestjar huwa ż-żieda tannaqal mas-sustanza kimika tat-test. L-użu ta' naqal miżjud huwa maħsub li
jistimula naqal ikkontaminat b'sustanza kimika tat-test.

3.

Is-sustanzi kimiċi li jeħtieġ li jiġu ttestjati għal organiżmi li jgħixu fin-naqal
ġeneralment jippersistu f'dan il-kompartiment fuq perjodi ta' żmien twal. Lorganiżmi li jgħixu f'dan in-naqal jistgħu jiġu esposti permezz ta' diversi
rotot. L-importanza relattiva ta' kull rotta ta' espożizzjoni, u l-ħin li jittieħed
għal kull waħda minnhom biex tikkontribwixxi għall-effetti tossiċi globali,
tiddependi fuq il-proprjetajiet fiżikokimiċi tas-sustanza kimika kkonċernata u
d-destin finali tagħha fl-annimal. Għal sustanzi kimiċi adsorbenti ħafna (eż.
b'log Kow > 5) jew għal sustanzi kimiċi li jeħlu b'mod kovalenti man-naqal,
l-inġestjoni ta' ikel ikkontaminat jista' jkun rotta ta' espożizzjoni sinifikanti.
Sabiex ma tiġix sottovalutata t-tossiċità ta' tali sustanzi kimiċi, l-ikel meħtieġ
għar-riproduzzjoni u t-tkabbir tal-organiżmi tal-ittestjar jiżdied man-naqal
qabel l-applikazzjoni tas-sustanza kimika tat-test (11). Il-metodu ta' ttestjar
deskritt huwa ddettaljat biżżejjed biex ikun jista' jitwettaq it-test, filwaqt li
jippermetti adattamenti fid-disinn sperimentali skont il-kundizzjonijiet f'la
boratorji partikolari u d-diversi karatteristiċi tas-sustanzi kimiċi tat-test.

4.

Il-metodu ta' ttestjar għandu l-għan li jistabbilixxi l-effetti ta' sustanza
kimika tat-test fuq ir-riproduzzjoni u l-bijomassa tal-organiżmi tat-test. Ilparametri bijoloġiċi mkejla huma n-numru totali ta' dud li baqa' ħaj u lbijomassa (piż xott) fi tmiem l-espożizzjoni. Din id-dejta tiġi analizzata
permezz ta' mudell ta' rigressjoni sabiex tiġi stmata l-konċentrazzjoni li
tikkawża effett ta' x % (eż. EC50, EC25, u EC10), jew permezz ta' ipoteżi
statistika bix tiġi ddeterminata l-Konċentrazzjoni Bla Effett Osservat
(NOEC) u l-Konċentrazzjoni bl-Inqas Effett Osservat (LOEC).

5.

Kapitolu C.27 ta' dan l-Anness, “Test tat-tossiċità kironomid tan-naqal/ilma
permezz ta' naqal miżjud” (6), ipprovda ħafna dettalji essenzjali u utli għattwettiq tal-metodu ta' ttestjar tat-tossiċità tan-naqal ippreżentat. Għalhekk,
dan id-dokument iservi bħala bażi li permezz tiegħu twettqu l-modifiki
meħtieġa għat-twettiq tat-testijiet tat-tossiċita tan-naqal b'Lumbriculus varie
gatus. Dokumenti oħra li ssir referenza għalihom huma eż. il-Gwida Stan
dard tal-ASTM għad-Determinazzjoni tal-Bijoakkumulazzjoni tal-Kontami
nanti Assoċjati man-Naqal minn Invertebrati Bentiċi (3), il-Metodi tal-EPA
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tal-Istati Uniti għall-Kejl tat-Tossiċità u l-Bijoakkumulazzjoni ta' Kontami
nanti Assoċjati man-Naqal b'Invertebrati tal-Ilma Ħelu (7), u l-Gwida Stan
dard tal-ASTM għall-Ġbir, il-Ħażna, il-Karatterizzazzjoni, u l-Manipulaz
zjoni tan-Naqal għall-Ittestjar Tossikoloġiku u għall-għażla ta' kampjuni
użati biex jinġabru l-invertebrati bentiċi (12). Barra minn hekk, l-esperjenza
prattika miksuba matul ir-ring testing tal-metodu ta' ttestjar ((13), ir-rapport
dwar ir-ring test), u d-dettalji mid-dokumentazzjoni huma sorsi ewlenin ta'
informazzjoni għat-tfassil ta' dan id-dokument.
PREREKWIŻIT U INFORMAZZJONI TA' GWIDA
6.

Għandha tinkiseb informazzjoni dwar is-sustanza kimika tat-test bħal
prekawzjonijiet dwar is-sigurtà, kundizzjonijiet ta' ħżin xierqa u metodi
analitiċi qabel ma jinbeda l-istudju. F'(14) hija pprovduta gwida għassustanzi kimiċi tat-test bi proprjetajiet fiżikokimiċi li jagħmluhom diffiċli
biex jitwettaq it-test.

7.

Qabel ma jitwettaq test, għandha tkun magħrufa l-informazzjoni li ġejja
dwar is-sustanza kimika tat-test:
— isem komuni, isem tas-sustanza kimika (preferibbilment isem IUPAC),
formola strutturali, numru tar-reġistru CAS, purità;
— il-pressjoni tal-fwar;
— solubbiltà fl-ilma.

8.

L-informazzjoni addizzjonali li ġejja hija kkunsidrata utli qabel ma jinbeda
t-test:
— koeffiċjent tal-partizzjoni ottanol-ilma, Kow;
— koeffiċjent ta' partizzjoni karbonju/ilma organiku, espress bħala Koc;
— idroliżi;
— fototrasformazzjoni fl-ilma;
— bijodegradabbiltà;
— tensjoni tal-wiċċ.

9.

Għandha tinkiseb informazzjoni dwar ċerti karatteristiċi tan-naqal li sejjer
jintuża qabel ma jinbeda t-test (7). Għal dettalji ara l-paragrafi 22 sa 25.
PRINĊIPJU TAT-TEST

10. Dud bi stat fiżjoloġiku simili (sinkronizzat kif deskritt fl-Appendiċi 5) huwa
espost għal serje ta' konċentrazzjonijiet tossikanti applikati għall-fażi tannaqal ta' sistema tan-naqal/ilma. Bħala midjums għandhom jintużaw naqal
artifiċjali u ilma rikostitwit. Ir-reċipjenti tat-test mingħajr iż-żieda tassustanzi kimiċi tat-test jservu bħala kontrolli. Is-sustanza kimika tat-test
tiżdied man-naqal b'mod aggregat għal kull livell ta' konċentrazzjoni sabiex
titnaqqas il-varjabbiltà bejn ir-repliki ta' kull livell ta' konċentrazzjoni, u lorganiżmi tat-test imbagħad jiġu introdotti fir-reċipjenti tat-test fejn ġew
ekwilibrati n-naqal u l-konċentrazzjonijiet tal-ilma (ara l-paragrafu 29). Lannimali tat-test jiġu esposti għas-sistemi tan-naqal/ilma għal perjodu ta' 28
jum. Fid-dawl tal-kontenut baxx ta' nutrijenti tan-naqal artifiċjali, in-naqal
għandu jiġi emendat b'sors ta' ikel (ara l-paragrafi 22 sa 23, u l-Appendiċi 4)
biex jiġi żgurat li d-dud jikber u jirriproduċi ruħu f'kundizzjonijiet ta'
kontroll. B'dan il-mod huwa żgurat li l-annimali tat-test jiġu esposti tul lilma u n-naqal kollu kif ukoll mill-ikel tagħhom.
11. Il-punt ta' tmiem ippreferut ta' dan it-tip ta' studju huwa ECx (eż. EC50,
EC25, u EC10; il-konċentrazzjoni tal-effett, li taffettwa x % tal-organiżmi tattest) għar-riproduzzjoni u l-bijomassa, rispettivament, meta mqabbel malkontroll. Madankollu, ta' min jinnota li fid-dawl tal-inċertezza qawwija ta'
ECx baxxa (eż. EC10, EC25) b'limiti ta' kunfidenza ta' 95 % għoljin ħafna
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(eż. (15)) u s-setgħa statistika kkalkolata matul l-ittestjar tal-ipoteżi, l-EC50
titqies il-punt ta' tmiem l-iktar b'saħħtu. Barra minn hekk, tista' tiġi kkalko
lata l-Konċentrazzjoni Bla Effett Osservat (NOEC), u l-Konċentrazzjoni blInqas Effett Osservat (LOEC) għall-bijomassa, u r-riproduzzjoni, jekk iddisinn tat-test u d-dejta jappoġġjaw dawn il-kalkoli (ara l-paragrafi 34 sa
38). Il-fini tal-istudju, l-ECx jew id-derivazzjoni tal-NOEC, sejrin jiddeter
minaw id-disinn tat-test.

ITTESTJAR TA' REFERENZA
12. Il-prestazzjoni tal-organiżmi ta' kontroll hija mistennija li turi b'mod suffiċ
jenti l-kapaċità ta' laboratorju li jwettaq it-test, u jekk tkun disponibbli dejta
storika, ir-repetibbiltà tat-test. Barra minn hekk, jistgħu jitwettqu testijiet ta'
referenza tat-tossiċità f'intervalli regolari permezz ta' tossikanti ta' referenza
biex tiġi vvalutata s-sensittività tal-organiżmi tat-test. Testijiet tat-tossiċità ta'
referenza ta' 96 siegħa fl-ilma biss jistgħu juru b'mod sodisfaċenti, is-sensit
tività u l-kundizzjoni tal-annimali tat-test (4)(7). Informazzjoni dwar it-tossi
ċità tal-pentaklorofenol (PCP) f'testijiet kompluti (espożizzjoni ta' 28 jum
għal naqal miżjud) hija inkluża fl-Appendiċi 6, u fir-rapport dwar ir-ring test
tal-Metodu ta' Ttestjar (13). It-tossiċità akuta, fl-ilma biss tal-PCP hija desk
ritta eż. f'(16). Din l-informazzjoni tista' tintuża għal paragun tas-sensittività
tal-organiżmu tat-test f'testijiet ta' referenza b'PCP bħala t-tossikant ta' refe
renza. Il-klorur tal-potassju (KCl) jew is-sulfat tar-ram (CuSO4) ġew rakko
mandati bħala t-tossikanti ta' referenza b'L. variegatus (4)(7). S'issa, l-istab
biliment ta' kriterji tal-kwalità abbażi tat-tossiċità tad-dejta għall-KCI huwa
diffiċli minħabba n-nuqqas ta' dejta mid-dokumentazzjoni għal L. varie
gatus. Informazzjoni dwar it-tossiċità tar-ram għal L. variegatus tista' tinstab
f'(17) sa (21).

VALIDITÀ TAT-TEST
13. Għal test biex ikun validu, għandhom jiġu ssodisfati r-rekwiżiti li ġejjin:

— Ring test (13) wera li għal Lumbriculus variegatus, in-numru medju ta'
dud li baqa' ħaj għal kull replikat fil-kontrolli kellu jiżdied b'fattur ta'
mill-inqas 1,8 fi tmiem l-espożizzjoni meta mqabbel man-numru ta' dud
għal kull replikat fil-bidu tal-espożizzjoni.

— Il-pH tal-ilma tal-madwar għandu jkun bejn 6 u 9 matul it-test kollu.

— Il-konċentrazzjoni ta' ossiġenu fl-ilma tal-madwar ma għandhiex tkun ta'
inqas minn 30 % tal-valur ta' saturazzjoni tal-arja (ASV) fit-temperatura
tat-test matul it-test.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TAT-TEST
Sistema tat-test
14. Huma rakkomandati sistemi statiċi mingħajr tiġdid tal-ilma tal-madwar. Jekk
il-proporzjon ta' naqal/ilma (ara l-paragrafu 15) huwa xieraq, arjazzjoni bilmod sejra tkun normalment biżżejjed biex iżżomm il-kwalità tal-ilma f'livelli
aċċettabbli għall-organiżmi tat-test (eż. jiġu massimizzati l-livelli ta' ossi
ġenu maħlula, tiġi minimizzata l-akkumulazzjoni ta' prodotti eskritorjali).
Sistemi semistatiċi jew bi fluss kontinwu b'tiġdid intermittenti jew kontinwu
tal-ilma tal-madwar għandhom jintużaw biss f'każijiet eċċezzjonali, peress li
t-tiġdid regolari tal-ilma tal-madwar huwa mistenni li jaffettwa l-ekwilibriju
tas-sustanza kimika (eż. telfiet tas-sustanza kimika tat-test mis-sistema tattest).

Reċipjenti u apparat tat-test
15. L-espożizzjoni għandha ssir f'bekkijiet tal-ħġieġ ta' eż. 250 ml li għandhom
dijametru ta' 6 cm. Jistgħu jintużaw ukoll reċipjenti tal-ħġieġ xierqa oħra,
iżda dawn għandhom jiggarantixxu fond xieraq tal-ilma tal-madwar u nnaqal. Kull reċipjent għandu jirċievi saff ta' madwar 1,5 — 3 cm ta'
naqal formulat. Il-proporzjon tal-fond tas-saff tan-naqal mas-saff tal-ilma
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tal-madwar għandu jkun ta' 1:4. Ir-reċipjenti għandhom ikunu ta' kapaċità
xierqa f'konformità mar-rata ta' tagħbija, jiġifieri n-numru ta' dud tat-test
miżjud ma' kull unità ta' ppeżar tan-naqal, (ara wkoll il-paragrafu 39).

16. Ir-reċipjenti tat-test u apparat ieħor li sejrin jiġu f'kuntatt mas-sustanzi kimiċi
tat-test għandhom ikunu magħmula kompletament mill-ħġieġ jew materjal
kimikament inerti ieħor. Għandha tingħata attenzjoni biex jiġi evitat l-użu ta'
materjali, għall-partijiet kollha tat-tagħmir li jistgħu jħollu, jadsorbu ssustanzi kimiċi tat-test jew jiffiltraw sustanzi kimiċi oħrajn u jkollhom effett
avvers fuq l-annimali tat-test. Għandu jintuża politetrafluworoetilen (PTFE),
azzar inossidabbli u/jew ħġieġ għal kwalunkwe tagħmir li jkollu kuntatt
mal-midjums tat-test. Għal sustanzi kimiċi organiċi magħrufa li jadsorbu
mal-ħġieġ, jaf ikun meħtieġ ħġieġ silanizzat. F'dawn is-sitwazzjonijiet, ittagħmir sejjer ikollu jintrema wara l-użu.

Speċijiet tat-test
17. L-ispeċi tal-ittestjiar użata f'dan it-tip ta' studju hija l-oligoċaeta tal-ilma ħelu
Lumbriculus variegatus (Müller). Din l-ispeċi tiflaħ għal firxa wiesgħa ta'
tipi ta' naqal, u tintuża ħafna għat-tossiċità tan-naqal u l-ittestjar tal-bijoak
kumulazzjoni [eż. (3), (5), (7), (9), (13), (15), (16), (22), (23), (24), (25),
(26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35)]. Għandu jiġi rrap
portat l-oriġini tal-annimali tat-test, il-konferma tal-identità tal-ispeċijiet (eż.
(36)) kif ukoll il-kundizzjonijiet tal-kultura. L-identifikazzjoni tal-ispeċi
mhijiex meħtieġa qabel kull test, jekk l-organiżmi jkunu ġejjin minn kultura
domestika.

Kulturi tal-organiżmi tat-test
18. Sabiex ikun hemm numru suffiċjenti ta' dud għat-twettiq tat-testijiet tattossiċità tan-naqal, huwa utli li d-dud jinżamm f'kultura tal-laboratorju
permanenti. Il-gwida għall-metodi tal-kulturi tal-laboratorju għal Lumbri
culus variegatus, u s-sorsi ta' kulturi li jibdew il-fermentazzjoni jingħataw
fl-Appendiċi 5. Għal dettalji dwar il-kulturi ta' din l-ispeċi, ara r-referenzi
(3), (7), (27).

19. Biex jiġi żgurat li t-testijiet jitwettqu b'annimali tal-istess speċi, huwa rakko
mandat ħafna l-istabbiliment ta' kulturi tal-ispeċi uniċi. Assigura li l-kulturi u
speċjalment id-dud użat fit-testijiet ma għandhom ebda mard u anormalita
jiet osservabbli.

Ilma
20. Huwa rakkomandat ilma rikostitwit skont il-Kapitolu C.1 ta' dan l-Anness
(37) għall-użu bħala ilma tal-madwar fit-testijiet; jista' jintuża wkoll għallkulturi fil-laboratorju tad-dud (ara l-Appendiċi 2 għall-preparazzjonijiet).
Jekk ikun meħtieġ, jista' jintuża ilma naturali. L-ilma magħżul għandu
jkun ta' kwalità li sejjer jippermetti t-tkabbir u r-riproduzzjoni tal-ispeċi
tat-test għal matul il-perjodi ta' akklimatizzazzjoni u ttestjar mingħajr ebda
dehra jew imġiba anormali. Lumbriculus variegatus intwera li jibqa' ħaj,
jikber, u jirriproduċi f'dan it-tip ta' ilma (30), u hija pprovduta standardiz
zazzjoni massima tal-kundizzjonijiet tat-test u l-kulturi. Jekk jintuża ilma
rikostitwit, il-kompożizzjoni tiegħu għandha tiġi rrapportata, u l-ilma għandu
jiġi kkaratterizzat qabel l-użu tal-inqas mill-pH, il-kontenut ta' ossiġenu, u lebusija (espressi bħala mg CaCO3/l). Analiżi tal-ilma għall-mikrosustanzi li
jniġġsu qabel l-użu jaf tipprovdi informazzjoni utli (ara eż. Appendiċi 3).

21. Il-pH tal-ilma tal-madwar għandu jkun fil-medda bejn 6,0 sa 9,0 (ara lparagrafu 13). Jekk tkun mistennija żieda fl-iżvilupp tal-ammonja, huwa
kkunsidrat utli li l-pH jinżamm bejn 6,0 u 8,0. Għall-ittestjar ta' eż. aċidi
organiċi dgħajfa, huwa rakkomandabbli li l-pH jiġi aġġustat bl-ilqugħ talilma li għandu jintuża fit-test, kif deskritt eż. f'(16). L-ebusija totali tal-ilma
li għandu jintuża fit-test għandha tkun bejn 90 u 300 mg CaCO3 għal kull
litru għall-ilma naturali. L-Appendiċi 3 jiġbor fil-qosor il-kriterji addizzjo
nali għal ilma tad-dilwizzjoni aċċettabbli skont il-Linja Gwida tal-OECD
Nru. 210 (38).
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Naqal
22. Peress li naqal naturali mhux ikkontaminat minn daqs tal-frak jaf ma jkunx
disponibbli matul is-sena kollha, u organiżmi indiġeni kif ukoll il-preżenza
ta' mikrosustanzi li jniġġsu jistgħu jinfluwenzaw it-test, għandu preferibbil
ment jintuża naqal ifformulat (imsejjaħ ukoll sendiment rikostitwit, artifiċjali
jew sintetiku). L-użu ta' naqal formulat inaqqas il-varjabbiltà tal-kundizzjo
nijiet tat-test kif ukoll l-introduzzjoni ta' fawna indiġena. In-naqal formulat li
ġej huwa bbażat fuq in-naqal artifiċjali skont (6), (39) u (40). Huwa rakko
mandat għall-użu f'dan it-tip ta' test ((6), (10), (30), (41), (42), (43)):
(a) 4-5 % (piż xott) ta' pit ta' sfanju; huwa importanti li l-pit jintuża f'forma
ta' trab, bi grad ta' dekompożizzjoni: “midjum”, mitħun irqiq (daqs talfrak ≤ 0,5 mm), u mnixxef biss bl-arja.
(b) 20 ± 1 % (piż xott) tafal tal-kawlina (kontenut ta' kawlinite preferibbil
ment ta' iktar minn 30 %).
(c) 75-76 % (piż xott) ramel kwarzuż (ramel irqiq, daqs tal-frak: ≤ 2 mm,
iżda > 50 % tal-frak għandu jkun fil-medda ta' 50-200 μm).
(d) Ilma dejonizzat, 30–50 % tal-piż xott tan-naqal, flimkien mal-kompo
nenti ta' naqal xott.
(e) Jiżdied karbonat tal-kalċju ta' kwalità kimikament pura (CaCO3) sabiex
jiġi aġġustat il-pH tat-taħlita finali tan-naqal.
(f) Il-kontenut ta' karbonju organiku totali (TOC) tat-taħlita finali għandu
jkun 2 % (± 0,5 %) tal-piż xott tan-naqal u għandu jiġi aġġustat permezz
ta' ammonti xierqa ta' pit u ramel, skont (a) u (c).
(g) L-ikel, eż. weraq f'forma ta' trab ta' Ħurrieq (Urtica sp., skont l-istan
dards farmaċewtiċi, għall-konsum mill-bniedem), jew taħlita ta' weraq
f'forma ta' trab ta' Urtica sp. b'alfaċelluloża (1:1), f'0,4 — 0,5 % tal-piż
xott tan-naqal, flimkien mal-komponenti tan-naqal xott; għal dettalji ara
l-Appendiċi 4.
23. Is-sors tal-pit, it-tafal tal-kawlina, il-materjal tal-ikel, u r-ramel għandhom
ikunu magħrufa. Minbarra l-punt g), Kapitolu C.27 ta' dan l-Anness (6)
jelenka materjali tal-pjanti alternattivi li għandhom jintużaw bħala sors ta'
nutrijenti: weraq deidratati taċ-ċawsli (Morus alba), silla bajda (Trifolium
repens), spinaċi (Spinacia oleracea), jew ħaxix taċ-ċereali.
24. Is-sors ta' ikel magħżul għandu jiżdied qabel jew matul iż-żieda tan-naqal
bis-sustanza kimika tat-test. Is-sors ta' ikel magħżul għandu jippermetti għal
tal-inqas riproduzzjoni aċċettabbli fil-kontrolli. Analiżi tan-naqal artifiċjali
jew il-kostitwenti tiegħu għal mikrosustanzi li jniġġsu qabel l-użu, tista'
tipprovdi informazzjoni utli. Eżempju għall-preparazzjoni tan-naqal formulat
huwa deskritt fl-Appendiċi 4. It-taħlit ta' kostitwenti xotta huwa aċċettabbli
wkoll jekk jintwera li wara ż-żieda tal-ilma tal-madwar, ma sseħħx separaz
zjoni tal-kostitwenti tan-naqal (eż. iż-żamma fil-wiċċ ta' frak tal-pit), u li lpit jew in-naqal huwa suffiċjentement kundizzjonat (ara wkoll il-paragrafu
25 u l-Appendiċi 4). In-naqal artifiċjali għandu jkun ikkaratterizzat b'talinqas mill-oriġini tal-kostitwenti, id-distribuzzjoni tad-daqs tal-frak (irramel perċentwali, il-ħama, u t-tafal), il-kontenut totali tal-karbonju organiku
(TOC), il-kontenut ta' ilma, u l-pH. Il-kejl tal-potenzjal ta' redox huwa
fakultattiv.
25. Jekk ikun meħtieġ, eż. għal finijiet ta' ttestjar speċifiku, in-naqal naturali
minn siti mhux imniġġsa jaf iservi wkoll bħala naqal tat-test u/jew tal-kulturi
(3). Madankollu, jekk jintuża naqal naturali, dan għandu jkun ikkaratterizzat
b'tal-inqas mill-oriġini (sit ta' kollezzjoni), il-pH u l-ammonja tal-ilma inters
tizjali, il-kontenut ta' karbonju organiku totali (TOC) u l-kontenut ta' nitro
ġenu, id-distribuzzjoni tad-daqs tal-frak (ramel perċentwali, ħama, u tafal)
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kontenut ta' ilma perċentwali (7), u ma għandu jkollu ebda kontaminazzjoni
u organiżmi oħra li jistgħu jikkompetu magħhom, jew jikkaċċjaw għallorganiżmi tat-test. Il-kejl tal-potenzjal ta' redox u l-kapaċità tal-iskambju
katjoniku huwa fakultattiv. Huwa rakkomandat ukoll li, qabel jiżdied bissustanza kimika tat-test, in-naqal naturali jkun soġġett għal sebat ijiem flistess kundizzjonijiet li jkunu jeżistu fit-test sussegwenti. Fi tmiem dan ilperjodu ta' kundizzjonament, l-ilma tal-madwar għandu jitneħħa u jintrema.

26. In-naqal li għandu jintuża għandu jkun ta' kwalità li sejjer jippermetti ssopravivenza u r-riproduzzjoni tal-organiżmi ta' kontroll għad-durata talperjodu ta' espożizzjoni mingħajr ma tintwera ebda dehra jew imġiba anor
mali. Iż-żewġ dud għandhom iħaffru fin-naqal, u għandhom jieklu n-naqal.
Ir-riproduzzjoni fil-kontrolli għandha tal-inqas tkun skont il-kriterju ta' vali
dità kif deskritt fil-paragrafu 13. Il-preżenza jew in-nuqqas ta' gerbub talippurgar fuq wiċċ in-naqal, li tindika inġestjoni tan-naqal mid-dud, għandha
tiġi rreġistrata u tista' tkun utli għall-interpretazzjoni tar-riżultati tat-test firrigward tal-mogħdijiet ta' espożizzjoni. Informazzjoni addizzjonali dwar linġestjoni tan-naqal tista' tinkiseb permezz tal-metodi deskritti f'(24), (25),
(44), u (45), li jispeċifikaw l-inġestjoni tan-naqal jew l-għażla tal-frak florganiżmi tat-test.

27. Il-proċeduri ta' manipulazzjoni għan-naqal naturali qabel l-użu fil-laboratorju
huma deskritti f'(3), (7), u (12). Il-preparazzjoni u l-ħżin tan-naqal artifiċjali
li huwa rakkomandat li jintuża fit-test ta' Lumbriculus huma deskritti flAppendiċi 4.

Applikazzjoni tas-sustanza kimika tat-test
28. Is-sustanza kimika tat-test għandha tiżdied man-naqal. Peress li l-biċċa lkbira tas-sustanzi kimiċi tat-test huma mistennija jkollhom solubbiltà baxxa
fl-ilma, dawn għandhom jinħallu f'solvent organiku xieraq eż. aċetun, nessan, ċikloessan) f'volum żgħir kemm jista' jkun sabiex tiġi ppreparata ssoluzzjoni ewlenija. Is-soluzzjoni ewlenija għandha titħallat mal-istess
solvent biex jiġu ppreparati s-soluzzjonijiet tat-test. It-tossiċità u l-volatilità
tas-solvent, u s-solubbiltà tas-sustanza kimika tat-test fis-solvent magħżul
għandhom ikunu l-kriterji ewlenin għall-għalża ta' aġent solubilizzanti
xieraq. Għal kull livell ta' konċentrazzjoni, għandu jintuża l-istess volum
ta' soluzzjoni korrispondenti. In-naqal għandu jiżdied b'mod aggregat għal
kull livell ta' konċentrazzjoni sabiex titnaqqas il-varjabbiltà bejn ir-repliki
tal-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test. Kull waħda mis-soluzzjoni
jiet tat-test imbagħad titħallat ma' ramel kwarzuż kif deskritt fil-paragrafu 22
(eż. 10 g ta' ramel kwarzuż għal kull reċipjent tat-test). Sabiex ir-ramel
kwarzuż jixxarrab kompletament, volum ta' 0,20 — 0,25 ml għal kull
gramma ta' ramel instab li huwa suffiċjenti. Minn hemm 'il quddiem, issolvent għandu jiġi evaporat sa ma jinxef. Sabiex jitnaqqsu t-telfiet tassustanza kimika tat-test permezz tal-koevaporazzjoni (eż. skont il-pressjoni
tal-fwar tas-sustanza kimika), ir-ramel miksi għandu jintuża minnufih wara li
jitnixxef. Ir-ramel xott jitħallat ma' ammont xieraq ta' naqal formulat tallivell ta' konċentrazzjoni korrispondenti. L-ammont ta' ramel ipprovdut mittaħlita ta' ramel u sustanza kimika tat-test għandu jitqies meta jiġi ppreparat
in-naqal (jiġifieri n-naqal għandu għalhekk jiġi ppreparat b'inqas ramel). Ilvantaġġ ewlieni ta' din il-proċedura huwa dak li virtwalment ma jiddaħħal
ebda solvent fin-naqal (7). Inkella, eż. għal naqal tal-għelieqi, is-sustanza
kimika tat-test tista' tiżdied b'porzjon xott u mitħun irqiq tan-naqal kif desk
ritt hawn fuq għar-ramel kwarzuż, jew billi s-sustanza kimika tat-test
titħallat fin-naqal imxarrab, b'evaporazzjoni sussegwenti ta' kwalunkwe
aġent solubilizzanti użat. Għandha tingħata attenzjoni biex jiġi żgurat li ssustanza kimika tat-test miżjuda man-naqal tiġi distribwita sew u b'mod
uniformi fin-naqal. Jekk ikun meħtieġ, jistgħu jiġu analizzati s-sottokamp
juni biex jiġu kkonfermati l-konċentrazzjonijiet fil-mira fin-naqal, u biex jiġi
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ddeterminat il-grad ta' omoġenità. Jaf ikun utli li jiġu analizzati s-sottokamp
juni tas-soluzzjonijiet tat-test biex jiġu kkonfermati l-konċentrazzjonijiet filmira fin-naqal. Peress li solvent jintuża għall-kisi tas-sustanza kimika tat-test
fuq ir-ramel kawrzuż, għandu jintuża kontroll tas-solvent li jiġi ppreparat blistess ammont ta' solvent bħan-naqal tat-test. Għandu jiġi rrapportat ilmetodu użat għaż-żieda, u r-raġunijiet għall-għażla ta' proċedura ta' żieda
speċifika minbarra dik deskritta hawn fuq. Il-metodu ta' żieda jista' jiġi
adattat għall-proprjetajiet fiżikokimiċi tas-sustanza kimika tat-test, eż. biex
jiġi evitat telf minħabba volatilizzazzjoni matul iż-żieda jew l-ekwilibraz
zjoni. Gwida addizzjonali dwar il-proċeduri ta' żieda tingħata f'Environment
Canada (1995) (46).

29. Ladarba n-naqal miżjud ikun ġie ppreparat, distribwit fir-reċipjenti tat-test
tar-repliki, u mimli bil-ilma tat-test, huwa rakkomandabbli li tkun tista' ssir
il-partizzjoni tas-sustanza kimika tat-test min-naqal għall-fażi milwiema (eż.
(3)(7)(9)). Dan preferibbilment għandu jsir fil-kundizzjonijiet ta' temperatura
u arjazzjoni użati fit-test. Il-ħin ta' ekwilibrazzjoni xieraq huwa speċifiku
għan-naqal u s-sustanzi kimiċi, u jista' jkun f'ordni ta' sigħat sa jiem u
f'każijiet rari sa diversi ġimgħat (4-5 ġimgħat) (eż. (27)(47)). F'dan it-test,
ekwilibriju mhuwiex mistenni, iżda huwa rakkomandat perjodu ta' ekwili
brazzjoni ta' 48 siegħa sa 7 ijiem. Għalhekk, il-ħin għad-degradazzjoni tassustanza kimika tat-test sejjer kemm jista' jkun jitnaqqas. Skont il-fini talistudju, eż. meta jridu jiġu imitati kundizzjonijiet ambjentali, in-naqal miżjud
jista' jiġi ekwilibrat jew jitqaddem għal perjodu itwal.

30. Fi tmiem dan il-perjodu ta' ekwilibrazzjoni, għandhom jittieħdu kampjuni
tal-inqas tal-ilma tal-madwar u n-naqal aggregat, tal-inqas fl-ogħla konċen
trazzjonijiet u waħda iktar baxxa, għall-analiżi tal-konċentrazzjoni tassustanza kimika tat-test. Dawn l-analiżjiet kwantitattivi tas-sustanza kimika
tat-test għandhom jippermettu l-kalkolu tal-bilanċ tal-massa u espressjoni
tar-riżultati abbażi tal-konċentrazzjonijiet imkejla fil-bidu. B'mod ġenerali,
il-kampjun ifixkel jew jeqred is-sistema tal-ilma/naqal. Għalhekk, ġeneral
ment mhuwiex possibbli li jintużaw l-istess repliki għall-kampjunar tannaqal u d-dud. Għandhom jiġu stabbiliti reċipjenti “analitiċi” ta' dimensjo
nijiet xierqa, li jiġu ttrattati bl-istess mod (inkluż il-preżenza tal-organiżmi
tat-test) iżda li ma jintużawx għal osservazzjonijiet bijoloġiċi. Id-dimensjo
nijiet tar-reċipjent għandhom jintgħażlu biex jipprovdu l-ammont ta' kamp
juni meħtieġa mill-metodu analitiku. Dettalji tal-kampjunar huma deskritti
fil-paragrafu 53.

TWETTIQ TAT-TEST
Test preliminari
31. Jekk ma tkun disponibbli ebda informazzjoni dwar it-tossiċità tas-sustanza
kimika tat-test għal Lumbriculus variegatus, jaf ikun utli li jitwettaq espe
riment preliminari sabiex tiġi ddeterminata l-medda ta' konċentrazzjonijiet li
għandhom jiġu ttestjati fit-test finali, u biex jittejbu l-kundizzjonijiet tat-test
tat-test finali. Għal dan il-għan, tintuża serje ta' konċentrazzjonijiet distanz
jati tas-sustanza kimika tat-test. Id-dud jiġi espost għal kull konċentrazzjoni
tas-sustanza kimika tat-test għal perjodu (eż. 28 jum bħal fit-test finali) li
jippermetti stima tal-konċentrazzjonijiet tat-test xierqa; mhuma meħtieġa
ebda repliki. L-imġiba tad-dud, pereżempju l-evitar tan-naqal, li jista' jiġi
kkawżat mis-sustanza kimika tat-test u/jew in-naqal, għandha tiġi osservata
u rreġistrata matul test preliminari. Il-konċentrazzjonijiet ogħla minn 1 000
mg/kg ta' piż xott tan-naqal ma għandhomx jiġu ttestjati fit-test preliminari.

Test finali
32. Fit-test finali, għandhom jintużaw u jintgħażlu tal-inqas ħames konċentraz
zjonijiet, eż. abbażi tar-riżultat tat-test preliminari tas-sejba tal-medda (para
grafu 31) u kif deskritt fil-paragrafi 35, 36, 37 u 38.
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33. Isir kontroll (għar-replikazzjoni ara l-paragrafi 36, 37 u 38) li fih il-kostit
wenti kollha, ħlief is-sustanza kimika tat-test, flimkien ma' serje ta' testijiet.
Jekk jintuża xi aġent solubilizzanti għall-applikazzjoni tas-sustanza kimika
tat-test, dan għandu jkollu effett sinifikanti fuq l-organiżmi tat-test kif żvelat
minn kontroll addizzjonali b'solvent biss.

Disinn tat-test
34. Id-disinn tat-test huwa relatat mal-għażla tan-numru u l-ispazjar tal-konċen
trazzjonijiet tat-test, in-numru ta' reċipjenti f'kull konċentrazzjoni u n-numru
ta' dud miżjud f'kull reċipjent. Id-disinji għall-istima tal-ECx, għall-istima
tal-NOEC, u għat-twettiq ta' test tal-limitazzjoni huma deskritti fil-paragrafi
35, 36, 37 u 38.

35. Il-konċentrazzjoni ta' effetti (eż. EC50 EC25, EC10) u l-firxa ta' konċentraz
zjonijiet, li għalihom l-effett tas-sustanza kimika għall-ittestjar hija ta' inte
ress, għandhom ikunu “bracketed” bil-konċentrazzjonijiet inklużi fit-test.
Estrapolazzjoni ferm iktar baxxa mill-inqas konċentrazzjoni li taffettwa lorganiżmi tat-test jew iktar mill-ogħla konċentrazzjoni ttestjata għandha tiġi
evitata. Jekk — f'każijiet eċċezzjonali — issir estrapolazzjoni bħal din,
għandha tingħata spjegazzjoni sħiħa fir-rapport.

36. Jekk għandha tiġi stmata l-ECx, għandhom jiġu ttestjati tal-inqas ħames
konċentrazzjonijiet u minimu ta' tliet repliki għal kull konċentrazzjoni; sitt
repliki huma rakkomandati għall-kontroll jew — jekk jintuża — il-kontroll
tas-solvent sabiex tittejjeb l-istima tal-varjabbiltà tal-kontroll. Xorta waħda
huwa rakkomandat li jintużaw konċentrazzjonijiet tat-test suffiċjenti biex
ikun hemm stima tal-mudell tajba. Il-fattur bejn il-konċentrazzjonijiet ma
għandux ikun iktar minn tnejn (tista' ssir eċċezzjoni f'każijiet meta l-kurva
konċentrazzjoni rispons għandha gradjent baxx). In-numru ta' repliki f'kull
trattament jista' jitnaqqas jekk jiżdied in-numru ta' konċentrazzjonijiet tat-test
b'risponsi fil-medda ta' 5 – 95 %. Iż-żieda fin-numru ta' repliki jew it-tnaqqis
fid-daqs tal-intervalli tal-konċentrazzjonijiet tat-test għandhom it-tendenza li
jwasslu għal intervalli ta' kunfidenza iqsar għat-test.

37. Jekk għandhom jiġu stmati l-valuri LOEC/NOEC, għandhom jintużaw talinqas ħames konċentrazzjonijiet tat-test b'tal-inqas erba' repliki (huma rakko
mandati sitt repliki għall-kontroll jew — jekk jintuża — il-kontroll tassolvent sabiex tittejjeb l-istima tal-varjabbiltà ta' kontroll), u l-fattur bejn
il-konċentrazzjonijiet ma għandux ikun ikbar minn tnejn. F'Appendiċi 6
tingħata xi informazzjoni dwar is-setgħa statistika misjuba matul l-ittestjar
tal-ipoteżi fir-ring test tal-metodu ta' ttestjar.

38. Jista' jitwettaq test tal-limitu (permezz ta' konċentrazzjoni tat-test waħda u lkontrolli), jekk ma jkunu mistennija ebda effetti sa 1 000 mg/kg ta' piż xott
tan-naqal (eż. minn test preliminari tas-sejba tal-medda), jew jekk l-ittestjar
f'konċentrazzjoni waħda sejjer ikun adegwat biex jikkonferma valur ta' inte
ress tal-NOEC. F'dan l-aħħar każ, għandu jiġi inkluż raġunament iddettaljat
għall-għażla tal-konċentrazzjoni tal-limitu fir-rapport tat-test. Il-fini tat-test
tal-limitu huwa li jitwettaq test f'konċentrazzjoni suffiċjentement għolja biex
dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet ikunu jistgħu jeskludu l-effetti tossiċi possibbli
tas-sustanza kimika, u l-limitu huwa stabbilit f'konċentrazzjoni li mhijiex
mistennija li tidher f'xi sitwazzjoni. Huwa rakkomandat 1 000 mg/kg (piż
xott). Ġeneralment, tal-inqas huma meħtieġa sitt repliki kemm għat-tratta
ment kif ukoll il-kontrolli. F'Appendiċi 6 tingħata xi informazzjoni dwar issetgħa statistika misjuba matul l-ittestjar tal-ipoteżi fir-ring test tal-metodu ta'
ttestjar.

Kundizzjonijiet ta' espożizzjoni
Organiżmi tat-test
39. It-test jitwettaq b'tal-inqas 10 dud għal kull replikat użat għad-determinaz
zjoni tal-parametri bijoloġiċi. Dan in-numru ta' dud jikkorrispondi għal
madwar 50 — 100 mg ta' bijomassa mxarrba. Jekk wieħed jassumi kontenut
xott ta' 17,1 % (48), dan jirriżulta f'madwar 9 — 17 mg ta' bijomassa xotta
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għal kull reċipjent. U.S. EPA (2000 (7)) trakkomanda li tintuża rata ta'
tagħbija li ma taqbiżx 1: 50 (bijomassa xotta: TOC). Għan-naqal formulat
deskritt fil-paragrafu 22, dan jikkorrispondi għal madwar 43 g ta' naqal (piż
xott) għal kull 10 dud f'kontenut ta' TOC ta' 2,0 % ta' naqal xott. F'każijiet
fejn jintużaw iktar minn 10 dud għal kull reċipjent, l-ammont ta' naqal u
ilma tal-madwar għandu jiġi aġġustat kif xieraq.
40. Id-dud użat f'test għandu joriġina kollu mill-istess sors, u għandu jkun
annimal fi stat psikoloġiku simili (ara l-Appendiċi 5). Għandu jintgħażel
dud ta' daqs simili (ara l-paragrafu 39). Huwa rakkomandat li sottokampjun
tal-lott jew l-istokk tad-dud jintiżen qabel it-test sabiex jiġi stmat il-piż
medju.
41. Id-dud li għandu jintuża fit-test jitneħħa mill-kultura (ara l-Appendiċi 5 għal
dettalji). Annimali (adulti) kbar li ma juru ebda sinjali ta' frammentazzjoni
riċenti jiġu ttrasferiti lejn dixxijiet tal-ħġieġ (eż. dixxijiet petri) li fihom ilma
nadif. Dawn jiġu sinkronizzati sussegwentement kif deskritt fl-Appendiċi 5.
Wara riġenerazzjoni għal perjodu ta' 10 sa 14-il jum, għat-test għandu
jintuża dud komplet intatt b'daqs simili, li jkun attivament qiegħed jgħum
jew jitkaxkar wara stimulu mekkaniku bil-mod. Jekk il-kundizzjonijiet tattest huma differenti mill-kundizzjonijiet tal-kultura (eż. fit-temperatura, irreġim ta' dawl, u l-ilma tal-madwar), fażi ta' akklimazzjoni ta' eż. 24 siegħa
f'temperatura, reġim tad-dawl, u permezz tal-istess ilma tal-madwar bħal fittest għandha tkun suffiċjenti biex id-dud jiġi adattat għall-kundizzjonijiet tattest. L-oligochaetes adattati għandhom jiġu allokati b'mod każwali għarreċipjenti tat-test.
Tagħlif
42. Peress li l-ikel jiżdied man-naqal qabel (jew matul) l-applikazzjoni tassustanza kimika tat-test, id-dud ma jerġax jingħalef matul it-test.
Dawl u temperatura
43. Il-fotoperjodu fil-kultura u t-test, ġeneralment huwa ta' 16-il siegħa (3), (7).
L-intensità tad-dawl għandha tinżamm baxxa (eż. 100-500 lx) biex jiġu
imitati kundizzjonijiet naturali f'wiċċ in-naqal, u titkejjel tal-inqas darba
matul il-perjodu ta' espożizzjoni. It-temperatura għandha tkun ta' 20 °C ±
2 °C matul it-test kollu. F'data ta' kejl waħda partikolari, id-differenza tattemperatura bejn ir-reċipjenti tat-test ma għandhiex tkun iktar minn ± 1 °C.
Ir-reċipjenti tat-test għandhom jitqiegħdu fl-inkubatur tal-ittestjar jew l-erja
tal-ittestjar b'mod randomizzat, eż. sabiex titnaqqas l-imparzjalità tar-ripro
duzzjoni minħabba l-post tar-reċipjent.
Arjazzjoni
44. L-ilma tal-madwar tar-reċipjenti tat-test għandu jiġi arjat bil-mod (eż. 2 — 4
bużżieqa fis-sekonda) permezz ta' pasteur pipette li titqiegħed madwar 2 cm
'il fuq minn wiċċ in-naqal biex b'hekk titnaqqas il-perturbazzjoni tan-naqal.
Wieħed għandu joqgħod attent li l-konċentrazzjoni ta' ossiġenu maħlul ma
taqax taħt it-30 % tal-valur ta' saturazzjoni tal-arja (ASV). Il-provvista talarja għandha tiġi kkontrollata u — jekk ikun meħtieġ — aġġustata tal-inqas
darba kuljum fil-jiem tax-xogħol.
Kejliet tal-kwalità tal-ilma
45. Il-parametri tal-kwalità tal-ilma li ġejjin għandhom jitkejlu fl-ilma talmadwar:

Temperatura:

tal-inqas reċipjent tat-test wieħed ta' kull livell ta'
konċentrazzjoni u reċipjent tat-test wieħed talkontrolli darba fil-ġimgħa u fil-bidu u t-tmiem talperjodu ta' espożizzjoni; jekk ikun possibbli, ittemperatura fil-midjum tal-madwar (l-arja talambjent jew banjumarija) tista' tiġi rreġistrata eż.
f'intervalli ta' siegħa;
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Kontenut ta' ossi tal-inqas f'reċipjent tat-test wieħed ta' kull livell ta'
konċentrazzjoni u reċipjent tat-test wieħed talġenu dissolt:
kontrolli darba fil-ġimgħa u fil-bidu u t-tmiem talperjodu ta' espożizzjoni; espress bħala mg/l u %
ASV (valur ta' saturazzjoni tal-arja);
Provvista tal-arja:

għandha tiġi kkontrollata tal-inqas darba kuljum filjiem tax-xogħol u — jekk ikun meħtieġ —
aġġustata;

pH:

tal-inqas f'reċipjent tat-test wieħed ta' kull livell ta'
konċentrazzjoni u reċipjent tat-test wieħed talkontroll darba fil-ġimgħa u fil-bidu u t-tmiem talperjodu ta' espożizzjoni;

Ebusija totali talilma:

tal-inqas replikat wieħed tal-kontrolli u reċipjent tattest wieħed bl-ogħla konċentrazzjoni fil-bidu u ttmiem tal-perjodu ta' espożizzjoni; espressa bħala
mg/l CaCO3;

Kontenut totali ta'
ammonijaka:

tal-inqas replikat wieħed tal-kontrolli u f'reċipjent
tat-test wieħed ta' kull livell ta' konċentrazzjoni filbidu tal-perjodu ta' espożizzjoni, u sussegwentement
3 darbiet fil-ġimgħa; espress bħala mg/l NH4+ jew
NH3 jew ammonijaka-N totali.

Jekk il-kejl tal-parametri tal-ilma jeħtieġ it-tneħħija ta' kampjuni sinifikanti
ta' ilma mir-reċipjenti, jaf ikun rakkomandabbli li jiġu stabbiliti reċipjenti
separati għall-kejliet tal-kwalità tal-ilma sabiex ma jinbidilx il-proporzjon ta'
volum ta' ilma/naqal.

Osservazzjonijiet bijoloġiċi
46. Matul l-espożizzjoni, ir-reċipjenti tat-test għandhom jiġu osservati sabiex tiġi
vvalutata viżwalment kwalunkwe differenza fid-dud (eż. l-evitar tan-naqal,
gerbub tal-ippurgar viżibbli fuq wiċċ in-naqal) meta mqabbel mal-kontrolli.
L-osservazzjonijiet għandhom jiġu rreġistrati.

47. Fi tmiem it-test, kull replikat jiġi eżaminat (reċipjenti addizzjonali ddisinjati
għall-analiżijiet tas-sustanzi kimiċi jistgħu jiġu esklużi mill-eżaminazzjoni).
Għandu jintuża metodu xieraq biex jiġi rkuprat id-dud kollu mir-reċipjent
tat-test. Għandha tingħata attenzjoni li d-dud kollu jiġi rkuprat mingħajr ma
jweġġa'. Metodu possibbli partikolari huwa li d-dud jingħadda permezz ta'
passatur min-naqal. Tista' tintuża xibka tal-azzar inossidabbli b'daqs xieraq
tax-xibka. Il-parti l-kbira tal-ilma tal-madwar jitferra' b'attenzjoni, u n-naqal
li jifdal u l-ilma jiġi aġitat biex jirriżulta f'sospensjoni magħquda, li jista'
jingħadda mill-passatur. Permezz ta' xibka ta' 500 μm, il-parti l-kbira tal-frak
tan-naqal sejjer jgħaddi mill-passatur malajr; madankollu, l-għarbil għandu
jsir malajr, sabiex id-dud ma jkunx jista' jitkaxkar fix-xibka jew minn ġo
fiha. Permezz ta' xibka ta' 250 μm, id-dud mhux sejjer ikun jista' jixkaxkar
fix-xibka jew minn ġo fiha; madankollu, għandha tingħata attenzjoni biex
kemm jista' jkun ftit frak tan-naqal jinżamm fuq ix-xibka. Is-sospensjoni
magħquda li tingħadda minn passatur ta' kull reċipjent tar-replikat tista'
tingħadda mill-passatur għal darb'oħra sabiex jiġi żgurat l-irkupru tad-dud
kollu. Metodu alternattiv jista' jkun it-tisħin tan-naqal billi r-reċipjenti tat-test
jitqiegħdu f'banjumarija f'50 — 60 °C; id-dud sejjer jitlaq min-naqal u jista'
jinġabar minn wiċċ in-naqal permezz ta' pipetta b'fetħa wiesgħa illostrata
bin-nar. Metodu alternattiv ieħor jista' jkun li tiġi prodotta sospensjoni
magħquda tan-naqal u din titferra' f'dixx baxx ta' daqs xieraq. Mis-saff
baxx ta' sospensjoni magħquda, id-dud jista' jinġabar permezz ta' labra talazzar jew pinzetta tal-arloġġiera (li għandha tintuża bħala furketta iktar milli
pinzetti biex tiġi evitata ħsara fid-dud) u jiġu ttrasferiti lejn ilma nadif. Wara
li d-dud jiġi sseparat mis-sospensjoni magħquda tan-naqal, dan jitlaħlaħ filmidjum tat-test u jingħadd.

48. Indipendentement mill-metodu użat, il-laboratorji għandhom juru li lpersunal tagħhom jista' jirkupra medja ta' mill-inqas 90 % tal-organiżmi
min-naqal kollu. Pereżempju, numru partikolari ta' organiżmi tat-test
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jista' jiżdied man-naqal ta' kontroll jew in-naqal tat-test, u l-ikupru
jista' jiġi ddeterminat wara siegħa (7).
49. In-numru totali ta' individwi ħajjin u mejtin għal kull replikat għandu jiġi
rreġistrat u vvalutat. Il-gruppi li ġejjin ta' dud huma kkunsidrati mejtin:
a) ma jkun hemm ebda reazzjoni wara stimulu mekkaniku bil-mod
b) ikun hemm sinjali ta' dekompożizzjoni (flimkien ma' “a”)
c) għadd ta' dud nieqes
Barra minn hekk, id-dud ħaj jista' jiġi assenjat għal wieħed minn tliet
gruppi:
a) dud sħiħ kbir (adult) mingħajr partijiet tal-ġisem riġenerati
b) dud sħiħ b'partijiet tal-ġisem riġenerati, b'kulur iktar ċar (jiġifieri, b'parti
ta' wara ġdida, b'parti ta' quddiem ġdida, jew biż-żewġ partijiet ġodda)
c) dud mhux sħiħ (jiġifieri, dud frammentat reċentement b'partijiet tal-ġisem
mhux riġenerati)
Dawn l-osservazzjonijiet addizzjonali mhumiex obbligatorji, iżda jistgħu
jintużaw għall-interpretazzjoni tar-riżultati bijoloġiċi (pereżempju, numru
ikbar ta' dud assenjat lill-grupp ċ jista' jindika dewmien fir-riproduzzjoni
jew ir-riġenerazzjoni fi trattament partikolari). Barra minn hekk, jekk tiġi
osservata kwalunkwe differenza fid-dehra (eż. feriti tal-qoxra, partijiet talġisem edematużi) bejn id-dud ittrattat u dak tal-kontroll, dawn għandhom
jiġu rreġistrati.
50. Eżattament wara l-għadd/valutazzjoni, id-dud ħaj misjub f'kull replikat jiġi
ttrasferit f'dixxijiet ta' użin mnixxfa, imwieżna minn qabel u ttikkettati
(wieħed għal kull replikat), u maqtula permezz ta' qatra ta' etanol għal
kull dixx ta' użin. Id-dixxijiet ta' użin jitqiegħdu f'forn tat-tnixxif f'tempera
tura ta' 100 ± 5 °C biex jinxfu matul il-lejl, li jintiżnu wara li jitberrdu
f'dessikatur, (preferibbilment fi grammi, tal-inqas b'4 numri wara l-punt
deċimali).
51. Minbarra l-piż xott totali, il-piż xott mingħajr irmied jista' jiġi ddeterminat
kif deskritt f'(49) sabiex jitqiesu l-komponenti inorganiċi li joriġinaw minn
naqal inġestit misjuba fil-passaġġ alimentari tad-dud.
52. Il-bijomassa hija ddeterminata bħala l-bijomassa totali għal kull replikat li
jinkludi dud adult u ta' età żgħira. Id-dud mejjet ma għandux jitqies għaddeterminazzjoni tal-bijomassa għal kull replikat.
Verifika tal-konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test
Kampjunar
53. Għandhom jittieħdu tal-inqas kampjuni għall-analiżi kimika tas-sustanza
kimika tat-test tal-ogħla konċentrazzjoni u waħda iktar baxxa, tal-inqas fi
tmiem il-fażi ta' ekwilibrazzjoni (qabel iż-żieda tal-organiżmi tat-test), u talinqas fi tmiem it-test. Tal-inqas in-naqal aggregat u l-ilma tal-madwar
għandhom jiġu kkampjunati għall-analiżi. Għandhom jittieħdu tal-inqas
żewġ kampjuni għal kull matriċi u trattament f'kull data tal-kampjunar.
Wieħed mill-kampjuni tad-duplikati jista' jinħażen bħala riżerva (li għandha
tiġi analizzata eż. f'każ li l-analiżi inizjali ma taqax fil-medda ± 20 % millkonċentrazzjoni nominali). F'każ ta' proprjetajiet kimiċi speċifiċi, eż. jekk
tkun mistennija degradazzjoni rapida tas-sustanza kimika tat-test, l-iskeda
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analitika tista' tiġi rfinata (eż. kampjunar iktar frekwenti, analiżi ta' iktar
livelli ta' konċentrazzjoni) abbażi ta' ġudizzju espert. Imbagħad jistgħu
jittieħdu kampjuni f'dati ta' kampjunar intermedji (eż. fis-seba' jum wara lbidu tal-espożizzjoni).

54. L-ilma sovrastanti għandu jiġi kkampjunat b'dekantazzjoni jew billi l-ilma
tal-madwar jingħadda b'attenzjoni f'sifun biex b'hekk titnaqqas il-perturbaz
zjoni tan-naqal. Il-volum tal-kampjuni għandu jiġi rreġistrat.

55. Wara li l-ilma sovrastanti jkun tneħħa, in-naqal għandu jiġi omoġenizzat u
ttrasferit lejn kontenitur xieraq. Il-piż tal-kampjun tan-naqal imxarrab jiġi
rreġistrat.

56. Jekk tkun meħtieġa wkoll analiżi tas-sustanza kimika tat-test fl-ilma inters
tizjali, il-kampjuni tan-naqal omoġenizzati u ppeżati għandhom jiġu ċentri
fugati biex jinkiseb l-ilma interstizjali. Pereżempju, madwar 200 ml minnaqal imxarrab jista' jimtela f'bekkijiet taċ-ċentrifugazzjoni ta' 250 ml. Minn
hemm 'il quddiem, il-kampjuni għandhom jiġu ċċentrifugati mingħajr filtraz
zjoni biex jiġi iżolat l-ilma interstizjali, eż. f'10 000 ± 600 × g għal 30 — 60
min f'temperatura li ma taqbiżx it-temperatura użata fit-test. Wara ċ-ċentri
fugazzjoni, is-supernatant jitferra' jew jisseffed, filwaqt li tingħata attenzjoni
biex ma jiġi introdott ebda frak tan-naqal, u l-volum jiġi rreġistrat. Il-piż talgerbub tan-naqal li jifdal jiġi rreġistrat. Dan jista' jiffaċilita l-istima tal-bilanċ
tal-massa jew l-irkupru ta-sustanza kimika tat-test fis-sistema tal-ilma/naqal,
jekk il-piż xott tan-naqal jiġi ddeterminat f'kull data ta' kampjunar. F'xi
każijiet, jaf ma jkunx possibbli li jiġu analizzati l-konċentrazzjonijiet flilma interstizjali peress li l-kampjun tad-daqs ikun zgħir wisq.

57. Jekk ma ssirx analiżi minnufih, il-kampjuni kollha għandhom jinħażnu
b'metodu xieraq, eż. fil-kundizzjonijiet ta' ħżin rakkomandati għal degradaz
zjoni minima tas-sustanza kimika tat-test partikolari (eż. kampjuni ambjen
tali ġeneralment jinħażnu f'– 18 °C fid-dlam). Ikseb informazzjoni dwar ilkundizzjonijiet ta' ħżin xierqa għas-sustanza kimika tat-test partikolari —
pereżempju d-durata u t-temperatura tal-ħżin, il-proċeduri ta' estrazzjoni, eċċ.
— qabel ma tibda l-istudju.

Metodu analitiku
58. Peress li l-proċedura sħiħa hija essenzjalment irregolata mill-eżattezza, ilpreċiżjoni u s-sensittività tal-metodu analitiku użat għas-sustanza kimika tattest, iċċekkja b'mod sperimentali li l-preċiżjoni u r-riproduċibbiltà tal-analiżi
kimika, kif ukoll l-irkupru tas-sustanza kimika tat-test minn kampjuni talilma u tan-naqal huma sodisfaċenti għall-metodu partikolari tal-inqas flogħla u l-inqas konċentrazzjonijiet tat-test. Barra minn hekk, iċċekkja li ssustanza kimika tal-ittesjtar mhijiex identifikabbli fil-kompartimenti ta'
kontroll f'konċentrazzjonijiet ogħla mil-limitu ta' kwantifikazzjoni. Jekk
ikun meħtieġ, ikkoreġi l-konċentrazzjonijiet nominali għall-irkupri taż-żidiet
ta' kontroll tal-kwalità (eż. fejn l-irkupru ma jaqax taħt 80 — 120 % talammont miżjud). Immaniġġja l-kampjuni kollha matul it-test b'tali mod li
titnaqqas il-kontaminazzjoni u t-telf (eż. li jirriżultaw mill-adsorbiment tassustanza kimika tat-test fl-apparat tal-kampjunar).

59. Għandhom jiġu rreġistrati u rrapportati l-irkupru tas-sustanza kimika tat-test,
il-limitu tal-kwantifikazzjoni, u l-limitu ta' detezzjoni fin-naqal u l-ilma.

DEJTA U RAPPORTAR
Trattament tar-riżultati
60. Il-varjabbli ta' rispons obbligatorji ewlenin tat-test li għandhom jiġu evalwati
statistikament huma l-bijomassa u n-numru totali ta' dud għal kull replikat.
B'mod fakultattiv, jistgħu jiġu evalwati wkoll ir-riproduzzjoni (bħala żieda
fin-numru ta' dud) u t-tkabbir (bħala żieda fil-bijomassa xotta). F'dan il-każ,
għandha tinkiseb stima tal-piż xott tad-dud fil-bidu tal-espożizzjoni eż. bilkejl tal-piż xott ta' sottokampjun rappreżentattiv tal-lott tad-dud sinkronizzat
li għandu jintuża għat-test.
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61. Għalkemm il-mortalità mhijiex punt ta' tmiem ta' dan it-test, il-mortalitajiet
għandhom jiġu evalwati kemm jista' jkun. Sabiex jiġu stmati l-mortalitajiet,
in-numru ta' dud li ma jkollhomx reazzjoni għal stimulu mekkaniku bil-mod
jew urew sinjali ta' dekompożizzjoni, u d-dud nieqes għandhom jiġu kkun
sidrati mejta. Il-mortalijiet għandhom tal-inqas jiġu rreġistrati u kkunsidrati
meta jiġu interpretati r-riżultati tat-test.

62. Il-konċentrazzjonijiet tal-effett għandhom jiġu espressi bħala mg/kg ta' piż
xott tan-naqal. Jekk l-irkupru tas-sustanza kimika tat-test imkejla fin-naqal,
jew fin-naqal u l-ilma tal-madwar fil-bidu tal-espożizzjoni, huwa bejn 80 %
u 120 % tal-konċentrazzjonijiet nominali, il-konċentrazzjonijiet tal-effett
(ECx, NOEC, LOEC) jistgħu jiġu espressi abbażi ta' konċentrazzjonijiet
nominali. Jekk l-irkupru jiddevja mill-konċentrazzjonijiet nominali b'iktar
minn ± 20 % tal-konċentrazzjonijiet nominali, il-konċentrazzjonijiet tal-effett
(ECx, NOEC, LOEC) għandhom ikunu bbażati fuq il-konċentrazzjonijiet
imkejla fil-bidu tal-espożizzjoni, eż. billi jitqies il-bilanċ tal-massa tassustanza kimika tat-test fis-sistema tat-test (ara l-paragrafu 30). F'dawn ilkażijiet, tista' tinkiseb informazzjoni addizzjonali mill-analiżi tas-soluzzjoni
jiet ewlenin u/jew tal-applikazzjoni sabiex jiġi kkonfermat li n-naqal tat-test
kien ippreparat sew.

ECx
63. Valuri ECxg għall-parametri deskritti fil-paragrafu 60 huma kkalkolati
permezz ta' metodi statistiċi xierqa (eż. analiżi probit, funzjoni loġistika
jew Weibull, metodu Spearman-Karber trimmjat jew interpolazzjoni
sempliċi). F'(15) u (50) tingħata gwida dwar l-evalwazzjoni statistika. ECx
tinkiseb billi jiddaħħal valur korrispondenti għal x % tal-medja ta' kontroll
fl-ekwazzjoni misjuba. Biex tiġi kkalkolata l-EC50 jew kwalunkwe ECx, ilmedji għal kull trattament ( X ) għandhom ikunu soġġetti għal analiżi tarrigressjoni.

NOEC/LOEC
64. Jekk analiżi statistika hija maħsuba biex tiddetermina l-NOEC/LOEC, hija
meħtieġa statistika għal kull reċipjent (reċipjenti individwali jitqiesu repliki).
Għandhom jintużaw metodi statistiċi xierqa. B'mod ġenerali, l-effetti avversi
tal-oġġett tat-test meta mqabbel mal-kontroll huma investigati permezz ta'
ttestjar tal-ipoteżijiet (iżgħar) bi tmiem wieħed f'p ≤ 0,05. Eżempji jingħataw
fil-paragrafi li ġejjin. F'(15) u (50) tingħata gwida dwar is-selezzjoni ta'
metodi statistiċi xierqa.

65. Id-distribuzzjoni normali tad-dejta tista' tiġi ttestjata eż. bit-test tat-tjubija taladattament ta' Kolmogorov-Smirnov, it-test tal-Proporzjon ta' devjazzjoni
tal-medda mill-istandard (test R/s) jew it-test Shapiro-Wilk (b'żewġ naħat,
p ≤ 0,05). Biex tiġi ttestjata l-varjanza tal-omoġenità jistgħu jintużaw it-test
ta' Cochran, it-test ta' Levene jew it-test ta' Bartlett, (b'żewġ naħat, (p ≤
0,05). Jekk il-prerekwiżiti tal-proċeduri tal-ittestjar parametriċi (in-normalità,
l-omoġenità tal-varjanza) jiġu ssodisfati, tista' titwettaq Analiżi tal-Varjanza
(ANOVA) b'Direzzjoni waħda u testijiet ta' tqabbil b'diversi paraguni susse
gwenti. Paraguni f'koppji (eż. test-t ta' Dunnett) jew testijiet tat-tendenza
rigressiva (eż. test ta' Williams) jistgħu jintużaw biex jiġi kkalkolat jekk
hemmx differenzi sinifikanti (p ≤ 0,05) bejn il-kontrolli u d-diversi konċen
trazzjonijiet tal-punti tat-test. Inkella, għandhom jintużaw metodi mhux para
metriċi (eż. it-test-U ta' Bonferroni skont it-test ta' tendenza ta' Holm jew
Jonckheere-Terpstra) biex jiġu ddeterminati l-NOEC u l-LOEC.

Test tal-limitu
66. Jekk isir test tal-limitu (tqabbil tal-kontroll u kura waħda biss) u jiġu ssodis
fati l-prerekwiżiti tal-proċeduri tal-ittestjar parametriku (in-normalità, lomoġenità), ir-risponsi metriċi (numru totali ta' dud, u l-bijomassa bħala
piż xott tad-dud) jistgħu jiġu evalwati mit-Test tal-istudenti (test-t). Jista'
jintuża t-test-t tal-varjanza mhux ugwali (test-t ta' Welch) jew test mhux
parametriku, bħat-test-U ta' Mann-Whitney, jekk dawn ir-rekwiżiti ma
jiġux issodisfati. Fl-Appendiċi 6 tingħata xi informazzjoni dwar is-setgħa
statistika misjuba matul l-ittestjar tal-ipoteżi fir-ring test tal-metodu.
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67. Biex jiġu ddeterminati differenzi sinifikanti bejn il-kontrolli (kontroll u
kontroll tas-solvent), ir-repliki ta' kull kontroll jistgħu jiġu ttestjati kif desk
ritt għat-test tal-limitu. Jekk dawn it-testijiet ma jidentifikawx differenzi
sinifikanti, ir-repliki tal-kontroll u tal-kontrolli tas-solventi kollha jistgħu
jiġu raggruppati. Inkella t-trattamenti kollha għandhom jitqabblu malkontroll tas-solvent.
Interpretazzjoni tar-riżultati
68. Ir-riżultati għandhom jiġu interpretati b'attenzjoni, jekk kien hemm devjaz
zjonijiet minn dan il-metodu ta' ttestjar, u fejn jistgħu jseħħu konċentraz
zjonijiet imkejla tal-konċentrazzjonijiet tat-test f'livelli qrib il-limitu ta'
detezzjoni tal-metodu analitiku użat. Kwalunkwe devjazzjoni minn dan ilmetodu ta' ttestjar għandha tiġi nnotata.
Rapport tat-test
69. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi tal-inqas l-informazzjoni li ġejja:
— Sustanza kimika tat-test:
— dejta tal-identifikazzjoni tas-sustanza kimika (isem komuni, isem
kimiku, formula strutturali, numru CAS, eċċ.) inklużi l-purità u lmetodu analitiku għall-kwantifikazzjoni tas-sustanza kimika tat-test;
sors tas-sustanza kimika tat-test, identità u konċentrazzjoni ta'
kwalunkwe solvent użat.
— kwalunkwe informazzjoni disponibbli dwar in-natura fiżika u lproprjetajiet fiżikokimiċi kif miksub qabel il-bidu tat-test, (eż. issolubbiltà fl-ilma, il-pressjoni tal-fwar, il-koeffiċjent tal-partizzjoni
fil-ħamrija (jew fin-naqal, jekk ikun disponibbli), il-log Kow, l-istab
biltà fl-ilma, eċċ.);
— Speċijiet tat-test:
— ismijiet xjentifiċi, sors, kwalunkwe trattament minn qabel, akklimaz
zjoni, kundizzjonijiet tal-kulturi, eċċ.
— Kundizzjonijiet tat-test:
— proċedura tal-ittestjar użata (statika, semistatika jew bi fluss
kontinwu);
— id-disinn tat-test (eż. in-numru, il-materjal u d-daqs tal-kontenituri
tat-test, il-volum ta' ilma għal kull reċipjent, il-massa tan-naqal u lvolum għal kull reċipjent, (għal proċeduri bi fluss kontinwu jew
semistatiċi: ir-rata ta' sostituzzjoni tal-volum tal-ilma), kwalunkwe
arjazzjoni użata qabel u matul it-test, in-numru ta' repliki, innumru ta' dud għal kull replikat fil-bidu tal-espożizzjoni, in-numru
ta' konċentrazzjonijiet tat-test, it-tul tal-kundizzjonament, l-ekwili
briju u l-perjodi ta' espożizzjoni, il-frekwenza ta' kampjunar);
— fond tan-naqal u l-ilma tal-madwar;
— metodu tat-trattament minn qabel bis-sustanza kimika tat-test u
żieda/applikazzjoni;
— il-konċentrazzjonijiet tat-test nominali, id-dettalji dwar il-kampjunar
għall-analiżi tas-sustanzi kimiċi, u l-metodi analitiċi li permezz
tagħhom inkisbu l-konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test;
— il-karatteristiċi tan-naqal kif deskritt fil-paragrafi 24 — 25, u
kwalunkwe kejl ieħor li jittieħed; it-tħejjija tan-naqal formulat;
— it-tħejjija tal-ilma tal-ittestjar (jekk jintuża ilma rikostitwit) u l-karat
teristiċi (l-ossiġenu, il-konċentrazzjoni, il-pH, il-konduttività, lebusija, u kwalunkwe kejl ieħor li jittieħed) qabel il-bidu tat-test;
— informazzjoni ddettaljata dwar it-tagħlif inkluż it-tip ta' ikel, it-tħej
jija, l-ammont u r-reġim ta' tagħlif;
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— intensità tad-dawl u fotoperjodu/fotoperjodi;
— metodi użati għad-determinazzjoni tal-parametri bijoloġiċi kollha (eż.
kampjunar, spezzjoni, ippeżar tal-organiżmi tat-test) u l-parametri
abijotiċi kollha (eż. parametri tal-kwalità tal-ilma u n-naqal);
— volumi u/jew piżijiet tal-kampjuni kollha għall-analiżijiet tas-sustanzi
kimiċi;
— informazzjoni ddettaljata dwar it-trattament tal-kampjuni kollha
għall-analiżi tas-sustanza kimika, inkluż dettalji dwar il-preparaz
zjoni, il-ħżin, il-proċeduri ta' żieda, l-estrazzjoni, u l-proċeduri anali
tiċi (u l-preċiżjoni) għas-sustanza kimika tat-test, u l-irkupri tassustanza kimika tat-test.
— Riżultati:
— il-kwalità tal-ilma fir-reċipjenti tat-test (il-pH, it-temperatura, ilkonċentrazzjoni tal-ossiġenu maħlula, l-ebusija, il-konċentrazzjonijiet
tal-ammonijaka, u kwalunkwe kejl ieħor li ttieħed);
— kontenut ta' karbunju organiku totali (TOC), il-proporzjon ta' piż xott
ma' piż imxarrab, il-pH tan-naqal, u kwalunkwe kejl ieħor li ttieħed;
— in-numru totali, u jekk ikun iddeterminat, numru ta' dud sħiħ u mhux
sħiħ f'kull kompartiment tal-ittestjar fi tmiem l-ittestjar;
— il-piż xott tad-dud ta' kull kompartiment tat-test fi tmien it-test, u
jekk jitkejjel, il-piż xott ta' sottokampjun tad-dud fil-bidu tat-test;
— kwalunkwe imġiba anormali osservata bi tqabbil mal-kontrolli (eż.
evitar tan-naqal, il-preżenza jew in-nuqqas ta' gerbub tal-ippurgar);
— kwalunkwe mortalità osservata;
— stimi tal-punti ta' tmiem tossiċi (eż. ECx, NOEC u/jew LOEC), u lmetodi statistiċi użati għad-determinazzjoni tagħhom;
— il-konċentrazzjonijiet tat-test nominali, il-konċentazzjonijiet tat-test
imkejla u r-riżultati tal-analiżijiet kollha biex tiġi ddeterminata lkonċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test fir-reċipjenti tat-test;
— kwalunkwe devjazzjoni mill-kriterji ta' validità.
— Evalwazzjoni tar-riżultati:
— konformità tar-riżultati mal-kriterji ta' validità kif elenkat fil-para
grafu 13;
— diskussjoni tar-riżultati, inkluż kwalunkwe influwenza fuq l-eżitu tattest li tirriżulta mid-devjazzjonijiet minn dan il-metodu ta' ttestjar.
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Appendiċi 1
Definizzjonijiet
Għall-fini ta' dan il-metodu ta' ttestjar, jintużaw id-definizzjonijiet li ġejjin:
Sustanza kimika tfisser sustanza jew taħlita.
Il-perjodu ta' kundizzjonament jintuża biex jistabbilizza l-komponent mikrob
jali tan-naqal u biex eż. titneħħa l-ammonja li toriġina mill-komponenti tan-naqal;
dan iseħħ qabel iż-żieda tas-sustanza kimika tat-test man-naqal. Ġeneralment, lilma tal-madwar jintrema wara l-kundizzjonament.
L-ECx hija l-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test fin-naqal li tirriżulta
f'effett ta' X % (eż. 50 %) fuq il-parametru bijoloġiku fi żmien perjodu ta'
espożizzjoni ddikjarat.
Il-perjodu ta' ekwilibrazzjoni jintuża biex jippermetti d-distribuzzjoni tassustanza kimika tat-test bejn il-fażi solida, l-ilma interstizjali u l-ilma tal-madwar;
dan iseħħ wara ż-żieda tas-sustanza kimika tat-test man-naqal u qabel iż-żieda
tal-organiżmi tat-test.
Il-fażi ta' espożizzjoni huwa ż-żmien li matulu l-organiżmi tat-test jiġu esposti
għas-sustanza kimika tat-test.
Naqal ifformulat jew naqal rikostitwit, artifiċjali jew sintentiku, huwa taħlita ta'
materjali użati biex jiġu imitati l-komponenti fiżiċi ta' naqal naturali.
Il-Konċentrazzjoni bl-Inqas Effett Osservat (LOEC) hija l-inqas konċentraz
zjoni ttestjata ta' sustanza kimika tat-test fejn is-sustanza kimika hija osservata
għal effett tossiku sinifikanti (b'p < 0,05) meta mqabbel mal-kontroll. Madan
kollu, il-konċentrazzjonijiet tat-test kollha 'l fuq mil-LOEC għandu jkollhom
effett ugwali jew ikbar minn dawk osservati fl-LOEC. Jekk dawn iż-żewġ kun
dizzjonijiet ma jkunux jistgħu jiġu ssodisfati, għandha tingħata spjegazzjoni sħiħa
dwar kif intgħażlu l-LOEC (u għalhekk l-NOEC).
Il-Konċentrazzjoni Bla Effett Osservat (NOEC) hija l-konċentrazzjoni tat-test
eżattament taħt l-LOEC li, meta mqabbla mal-kontroll, ma għandha ebda effett
statistiku (p ≤ 0,05), fil-perjodu ta' espożizzjoni.
Il-koeffiċjent ta' partizzjoni ottanol/ilma (Kow; xi drabi espress ukoll bħala
Pow) huwa l-proporzjon ta' solubbiltà ta' sustanza kimika f'ottanol-n u fl-ilma
f'ekwilibriju u jirrappreżenta l-lipofiliċità ta' sustanza kimika (Kapitolu A.24 ta'
dan l-Anness). Il-Kow jew il-logaritmu ta' Kow (log Kow) jintuża bħala indikaz
zjoni tal-potenzjal ta' kimika għal akkumulazzjoni bijoloġika minn organiżmi
akwatiċi.
Il-koeffiċjent ta' partizzjoni organika karbonju-ilma (Koc) huwa l-proporzjon
ta' konċentrazzjoni ta' kimika fi/fuq il-frazzjoni ta' karbonju organiku ta' ħamrija
u l-konċentrazzjoni tal-kimika fl-ilma f'ekwilibriju.
Ilma tal-madwar huwa l-ilma li jkopri n-naqal fir-reċipjent tat-test.
Ilma interstizjali huwa l-ilma li jokkupa spazju bejn in-naqal jew il-frak talħamrija.
Naqal miżjud huwa naqal li miegħu żdiedet sustanza kimika tat-test.
Sustanza kimika tat-test tfisser kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata
permezz ta' dan il-metodu ta' ttestjar.
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Appendiċi 2
Kompożizzjoni tal-ilma rikostitwit rakkomandat
(adottat mill-Kapitolu C.1 ta' dan l-Anness (1))
(a) Soluzzjoni ta' klorur tal-kalċju
Ħoll 11,76 g CaCl2 · 2 H2O f'ilma dejonizzat; żid sa 1 l b'ilma dejonizzat
(b) Soluzzjoni tas-sulfat tal-manjeżju
Ħoll 4,93 g MgSO4 ·7 H2O f'ilma dejonizzat; żid sa 1 l b'ilma dejonizzat
(c) Soluzzjoni tal-idroġenu karbonat tas-sodju
Ħoll 2,59 g NaHCO3 f'ilma dejonizzat; żid sa 1 l b'ilma dejonizzat
(d) Soluzzjoni tal-klorur tal-potassju
Ħoll 0,23 g KCl f'ilma dejonizzat; żid sa 1 l b'ilma dejonizzat
Is-sustanzi kimiċi kollha għandhom ikunu ta' grad analitiku.
Il-konduttività tal-ilma distillat jew dejonizzat ma għandhiex taqbeż 10 μScm– 1.
jitħalltu 25 ml kull wieħed ta' soluzzjonijiet (a) sa (d) u l-volum totali li jiżdied sa
1 l b'ilma dejonizzat. It-totali tal-joni tal-kalċju u l-manjeżju f'dawn is-soluzzjo
nijiet hija ta' 2,5 mmol/l.
Il-proporzjon ta' joni Ca:Mg huwa ta' 4:1 u ta' joni Na:K huwa ta' 10:1. Ilkapaċità tal-aċidu KS4.3 ta' din is-soluzzjoni hija 0,8 mmol/l.
Żid l-arja mal-ilma dilwit sakemm tintlaħaq is-saturazzjoni tal-ossiġenu, imba
għad aħżnu għal madwar jumejn mingħajr arjazzjoni ulterjuri qabel l-użu.
REFERENZA
(1) Kapitolu C.1 ta' dan l-Anness, Test tat-Tossiċità Akuta fil-Ħut.
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Appendiċi 3
Karatteristiċi fiżiko-kimiċi ta' ilma ta' dilwizzjoni aċċettabbli
Komponent

Materja partikolata

Konċentrazzjonijiet

< 20 mg/l

Karbonju organiku totali

< 2 μg/l

Ammonja mhux jonizzata

< 1 μg/l

Klorin residwu

< 10 μg/l

Pestiċidi organofosforiċi totali

< 50 ng/l

Pestiċidi organofosforiċi totali flimkien ma'
bifenili poliklorinati

< 50 ng/l

Klorin organiku totali

< 25 ng/l

(adottata minn OECD (1992) (1))

REFERENZA
(1) OECD (1992). Guidelines for Testing of Chemicals No. 210. Fish, Early-life
Stage Toxicity Test. OECD, Paris.
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Appendiċi 4
Naqal artifiċjali rakkomandat — gwida dwar il-preparazzjoni u l-ħżin
Kostitwenti tan-naqal
Kostitwent

Karatteristiċi

% tan-naqal piż xott

Pit

Pit ta' sfanju, grad ta' dekompo
żizzjoni: “midjum”, imnixxef blarja, l-ebda fdalijiet tal-pjanta
viżibbli, mitħun irqiq (daqs talfrak ≤ 0,5 mm)

5 ± 0,5

Ramel kwarzuż

Daqs tal-frak: ≤ 2 mm, iżda >
50 % tal-frak għandu jkun filmedda ta' 50-200 μm

75 — 76

Tafal tal-kawlina

Kontenut ta' kawlinite ≥ 30 %

Sors ta' ikel

eż. Trab tal-Urtica (Folia
urticae), weraq ta' Urtica dioica
(ħurrieq), mitħuna rqaq (daqs
tal-frak ≤ 0,5 mm); skont listandards tal-farmaċija, għallkonsum mill-bniedem; flimkien
man-naqal xott

0,4 — 0,5 %

Karbonju organiku

Aġġustat biż-żieda ta' pit u
ramel

2 ± 0,5

Karbonat tal-kalċju

CaCO3, polverizzat, kimikament
pur, flimkien man-naqal xott

0,05 — 1

Ilma Dejonizzat

Konduttività ≤ 10 μS/cm, flim
kien man-naqal xott

30 — 50

20 ± 1

Nota: Jekk ikunu mistennija konċentrazzjonijiet ta' ammonijaka għoljin, eż. jekk
is-sustanza kimika tat-test tkun magħrufa li tinibixxi n-nitrifikazzjoni, jaf ikun utli
li tissostitwixxi 50 % tat-trab tal-urtica b'ħafna nitroġenu b'ċelluloża (eż. trab ta'
Celluloża-a, kimikament pur, daqs tal-frak ≤ 0,5 mm; (1) (2)).
Preparazzjoni
Il-pit jitnixxef bl-arja u mitħun għal trab irqiq. Tiġi ppreparata sospensjoni talammont meħtieġ ta' trab tal-pit f'ilma dejonizzat permezz ta' apparat ta' omoġe
nizzazzjoni bi prestazzjoni għolja. Il-pH ta' din is-sospensjoni huwa aġġustat għal
5,5 ± 0,5 b'CaCO3. Is-sospensjoni hija kundizzjonata għal tal-inqas jumejn billi
titħawwad bil-mod f'20 ± 2 °C, biex jiġi stabbilizzat komponent mikrobjali
stabbli. Il-pH jerġa' jitkejjel u għandu jkun 6,0 ± 0,5. Imbagħad is-sospensjoni
tal-pit titħallat ma' kosistwenti oħra (ramel u tafal tal-kawlina) u ilma dejonizzat
biex jinkiseb naqal omoġenju b'kontenut ta' ilma f'medda ta' 30–50 fil-mija ta' piż
xott tan-naqal. Il-pH tat-taħlita finali jerġa' jitkejjel u jiġi aġġustat bejn 6,5 u 7,5
b'CaCO3 jekk ikun meħtieġ. Madankollu, jekk ikun mistenni żvilupp ta' ammo
nijaka, jaf ikun utli li l-pH tan-naqal jinżamm inqas minn 7,0 (eż. bejn 6,0 u 6,5).
Jittieħdu kampjuni tan-naqal biex jiġi ddeterminat il-piż xott u l-kontenut ta'
karbonju organiku. Jekk ikun mistenni żvilupp ta' ammonja, in-naqal formulat
jaf ikun kundizzjonat għal sebat ijiem fl-istess kundizzjonijiet li jipprevalu fit-test
sussegwenti (eż. proporzjon ta' naqal/ilma 1:4, għoli tas-saff tan-naqal bħal firreċipjenti tat-test) qabel ma tiżdied is-sustanza kimika tat-test, jiġifieri għandu
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jiżdied bl-ilma, li għandu jiġi arjat. Fi tmiem dan il-perjodu ta' kundizzjonament,
l-ilma tal-madwar għandu jitneħħa u jintrema. Minn hemm 'il quddiem, ir-ramel
kwarzuż miżjud jitħallat man-naqal għal kull livell ta' trattament, in-naqal jiġi
distribwit fir-reċipjenti tat-test tar-repliki, u miżjud mal-ilma tat-test. Imbagħad irreċipjenti jiġu inkubati fl-istess kundizzjonijiet li jipprevalu fit-test sussegwenti.
Dan huwa fejn jibda il-perjodu ta' ekwilibriju. L-ilma tal-madwar għandu jiġi
arjat.
Is-sors ta' ikel magħżul għandu jiżdied qabel jew matul iż-żieda tan-naqal bissustanza kimika tat-test. Dan jista' inizjalment jitħallat mas-sospensjoni tal-pit
(ara hawn fuq). Madankollu, degradazzjoni eċċessiva tas-sors tal-ikel qabel iżżieda tal-organiżmi tal-ittestjar — eż. fil-każ ta' perjodu ta' ekwilibriju twil, tista'
tiġi evitata billi l-perjodu ta' żmien bejn iż-żieda tal-ikel u l-bidu ta' espożizzjoni
jinżamm kemm jista' jkun qasir. Sabiex jiġi żgurat li s-sustanza kimika tat-test
tiżdied mal-ikel, is-sors tal-ikel għandu jitħallat bin-naqal mhux iktar tard milljum meta s-sustanza kimika tat-test tiżdied man-naqal.
Ħżin
Il-kostitwenti xotti tan-naqal artifiċjali jistgħu jinħażnu f'post xott u frisk jew
f'temperatura tal-kamra. In-naqal ippreparat miżjud bis-sustanza kimika tat-test
għandu jintuża fit-test immedjatament. Il-kampjuni tan-naqal miżjud jistgħu
jinħażnu fil-kundizzjonijiet rakkomandanti għas-sustanzi kimiċi tat-test partikolari
sal-analiżi.
REFERENZI
(1) Egeler, Ph., Meller, M., Schallnaß, H.J. & Gilberg, D. (2005). Validation of
a sediment toxicity test with the endobenthic aquatic oligochaete Lumbri
culus variegatus by an international ring test. In co-operation with R. Nagel
and B. Karaoglan. Report to the Federal Environmental Agency (Umwelt
bundesamt Berlin), R&D No.: 202 67 429.
(2) Liebig M., Meller M. & Egeler P. (2004). Sedimenttoxizitätstests mit aqua
tischen Oligochaeten — Einfluss verschiedener Futterquellen im künstlichen
Sediment auf Reproduktion und Biomasse von Lumbriculus variegatus.
Proceedings 5/2004: Statusseminar Sedimentkontakttests. Marzu 24-25,
2004. BfG (Bundesanstalt für Gewässerkunde), Koblenz, Germany. pp.
107-119.
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Appendiċi 5
Metodi ta' kulturi għal lumbriculus variegatus
Lumbriculus variegatus (MÜLLER), Lumbrikulidi, Oligoċaeta huwa abitant tannaqal tal-ilma ħelu u jintuża ħafna fl-ittestjar ekotossikoloġiku. Jista' jiġi kkulturat
faċilment f'kundizzjonijiet tal-laboratorju. F'dan li ġej tingħata deskrizzjoni talmetodi ta' kulturi.
Metodi ta' kulturi
Il-kundizzjonijiet ta' kulturi għal Lumbriculus variegatus huma deskritti fid-dettall
f'Phipps et al. (1993) (1), Brunson et al. (1998) (2), ASTM (2000) (3), U.S. EPA
(2000) (4). Hawn taħt jingħata sommarju fil-qosor ta' dawn il-kundizzjonijiet.
Vantaġġ ewlieni ta' L. variegatus huwa r-riproduzzjoni rapida tiegħu, li tirriżulta
f'bijomassa li tiżdied malajr f'popolazzjonijiet ikkulturati fil-laboratorju (eż. (1),
(3), (4), (5)).
Id-dud jista' jiġi kkulturat f'akkwarji kbar (57 — 80 l) f'23 °C b'fotoperjodu ta' 16
L:8 D (100 — 1 000 lx) permezz ta' ilma naturali mġedded kuljum (45 — 50 l
għal kull akkwarju). Is-sottostrat huwa ppreparat billi jitqatgħu srievet tal-karti
kannella mhux ibbliċjati fi strixxi, li mbagħad jistgħu jitħalltu mal-ilma tal-kulturi
għal ftit sekondi biex jirriżultaw f'biċċiet żgħar tas-sottostrat tal-karta. Dan issottostrat imbagħad jista' jintuża direttament fl-akkwarji tal-kulturaLumbriculus
billi titgħatta ż-żona ta' qiegħ it-tank, jew jinħażen iffriżat f'ilma dejonizzat biex
jintuża iktar tard. Sottostrat ġdid fit-tank sejjer ġeneralment idum għal madwar
xahrejn.
Kull kultura tad-dud, tinbeda b'500 — 1 000 dudu, u tingħalef sospensjoni ta' 10
ml li fiha 6 g ta' ikel tal-bidu tat-trota 3 darbiet fil-ġimgħa f'kundizzjonijiet ta'
tiġdid jew bi fluss kontinwu. Kulturi statiċi jew semi statiċi għandhom jirċievu
rati ta' tagħlif iktar baxxi biex jiġi evitat tkabbir batterjali u fungali.
F'dawn il-kundizzjonijiet, in-numru ta' individwi fil-kultura, is-soltu jirdoppja
f'madwar 10 sa 14-il jum.
Inkella Lumbriculus variegatus jista' jiġi kkulturat f'sistema li tikkonsisti minn
saff ta' ramel kwarzuż kif użat għan-naqal artifiċjali (fond ta' 1 — 2 cm), u ilma
rikostitwit. Kontenituri tal-ħġieġ jew l-azzar inossidabbli b'għoli ta' 12 sa 20 cm
jistgħu jintużaw bħala reċipjenti tal-kulturi. Il-korp tal-ilma għandu jkun arjat bilmod (eż. 2 bżieżaq fis-sekonda) permezz ta' pasteur pipette pożizzjonata madwar
2 cm 'il fuq minn wiċċ in-naqal. Biex tiġi evitata akkumulazzjoni eż. tal-ammo
nijaka, l-ilma tal-madwar għandu jiġi skambjat permezz ta' sistema bi fluss
kontinwu, jew, tal-inqas darba f'ġimgħa, manwalment. L-oligoċaeti jistgħu
jinżammu f'temperatura tal-kamra b'fotoperjodu ta' 16-il siegħa dawl (intensità
ta' 100 — 1 000 lx) u 8 sigħat dlam. Fil-kultura semistatika (tiġdid tal-ilma darba
f'ġimgħa), id-dud jintgħalef b'TetraMin darbtejn f'ġimgħa (eż. 0,6 — 0,8 mg għal
kull cm2 ta' wiċċ tan-naqal), li jista' jiġi applikat bħala sospensjoni ta' 50 mg
TetraMin għal kull ml ta' ilma dejonizzat.
Lumbriculus variegatus jista' jitneħħa mill-kulturi eż. bit-trasferiment tas-sottos
trat b'xibka irqiqa, jew organiżmi permezz ta' pipetta tal-ħġieġ bi ftuħ wiesgħa
(dijametru ta' madwar 5 mm) illustrata bin-nar, lejn bekk separat. Jekk sottostrat
jiġi ttrasferit lejn dan il-bekk, il-bekk li fih id-dud u s-sottostrat jitħalla għal
matul il-lejl f'kundizzjonijiet bi fluss kontinwu, li sejrin ineħħu s-sottostrat
mill-bekk, filwaqt li d-dud jibqa' f'qiegħ ir-reċipjent. Dawn jistgħu jiġu introdotti
f'tankijiet ta' kulturi li għadhom kif jiġu ppreparati, jew ipproċessati iktar kif
deskritt f'(3) u (4), jew f'dan li ġej.
Kwistjoni li għandha titqies kritika meta jintuża L. variegatus f'testijiet tan-naqal
huwa l-mod ta' riproduzzjoni tiegħu (arkitomija jew morfallassi, eż. (6)). Din irriproduzzjoni asesswali tirriżulta f'żewġ frammenti, li ma jiklux għal ċertu
perjodu sakemm ma tiġi ġġenerata l-parti ta' quddiem jew ta' wara (eż. (7),
(8)). Dan ifisser li l-espożizzjoni ta' L. variegatus permezz ta' inġestjoni ta'
naqal ikkontaminat ma sseħħx kontinwament.
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Għalhekk, għandha titwettaq sinkronizzazzjoni biex jitnaqqsu r-riproduzzjoni u rriġenerazzjoni mhux ikkontrollati, u l-varjazzjoni għolja sussegwenti fir-riżultati
tat-test. Tali varjazzjoni tista' sseħħ meta xi individwi, li fframmentaw u għalhekk
ma jieklux għal ċertu perjodu ta' żmien, ikunu inqas esposti għas-sustanza kimika
tat-test minn individwi oħra, li ma jifframmentawx matul it-test (9), (10), (11). 10
sa 14-il jum qabel il-bidu tal-espożizzjoni, id-dud għandu jiġi fframmentat b'mod
artifiċjali (sinkronizzazzjoni). Id-dud (adult) kbir, li preferibbilment ma juri ebda
sinjal ta' morfallassi riċenti għandu jintgħażel gias-sinkronizzazzjoni. Dan id-dud
jista' jitqiegħed fuq slajd tal-ħġieġ f'taqtira ta' ilma tal-kultura, u mifrud fil-parti
tal-ġisem medjana bi skalpell. Għandha tingħata attenzjoni li t-truf ta' wara jkunu
ta' daqs simili. It-truf ta' wara mbagħad għandhom jitħallew jirriġeneraw irjus
ġodda f'reċipjent tal-kultura li fih l-istess sottostrat kif użat fil-kultura u l-ilma
rikostitwit sal-bidu tal-espożizzjoni. Ir-riġenerazzjoni ta' rjus ġodda hija indikata
meta d-dud sinkronizzat ikun qiegħed iħaffer fis-sottostrat (il-preżenza ta' rjus
riġenerati tista' tiġi kkonfermata bl-ispezzjoni ta' sottokampjun rappreżentattiv
taħt mikroskopju binokulari). Minn hemm 'il quddiem, l-organiżmi tat-test
huma mistennija li jkunu fi stat fiżjoloġiku simili. Dan ifisser, li meta r-ripro
duzzjoni b'morfallassi sseħħ f'dud sinkronizzat matul it-test, virtwalment l-anni
mali kollha huma mistennija li jkunu esposti bl-istess mod għan-naqal miżjud. Ittagħlif tad-dud sinkronizzat għandu jsir malajr kemm jista' jkun wara li d-dud
jibda jħaffer fis-sottostrat, jew 7 ijiem wara d-dissezzjoni. Ir-reġim ta' tagħlif
għandu jkun komparabbli mal-kulturi regolari, iżda huwa rakkomandabbli li ddud sinkronizzat jintgħalef bl-istess sors ta' ikel li għandu jintuża fit-test. Id-dud
għandu jinżamm fit-temperatura tal-ittestjar f'20 ± 2 °C. Wara r-riġenerazzjoni,
id-dud sħiħ intatt, li jkun qiegħed jgħum jew jitkaxkar permezz ta' stimulu
mekkaniku bil-mod, għandu jintuża għall-ittestjar. Għanda tiġi evitata ħsara
jew awtotomija fid-dud, eż. billi jintużaw pipetti bi truf illustrati bin-nar, jew
apparat dentali ta' qbid tal-azzar inossidabbli għall-immaniġġar ta' dan id-dud.

Sorsi ta' kulturi li jibdew l-fermentazzjoni għal Lumbriculus variegatus
(indirizzi fil-forma adottata mill-Istati Uniti (4))
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Appendiċi 6
Sommarju tar-riżultati tar-ringtest
“Test tat-Tossiċità tan-Naqal b'Lumbriculus variegatus”
Tabella 1
Riżultati tar-ring test runs individwali: Numru medju ta' dud fil-kontrolli u l-kontrolli tassolvent fi tmiem it-test; SD=devjazzjoni standard; CV = koeffiċjent ta' varjazzjoni.
numru medju ta'
dud fil-kontrolli

SD

CV (%)

n

numru medju ta' dud filkontrolli tas-solvent

SD

CV (%)

n

32,3

7,37

22,80

3

39,0

3,61

9,25

3

40,8

6,55

16,05

6

36,0

5,29

14,70

3

41,5

3,54

8,52

2

38,5

7,05

18,31

4

16,3

5,99

36,67

6

30,8

6,70

21,80

4

24,3

10,69

43,94

3

26,3

3,06

11,60

3

28,5

8,29

29,08

4

30,7

1,15

3,77

3

28,3

3,72

13,14

6

28,8

2,56

8,89

6

25,3

5,51

21,74

3

27,7

1,53

5,52

3

23,8

2,99

12,57

4

21,3

1,71

8,04

4

36,8

8,80

23,88

6

35,0

4,20

11,99

6

33,0

3,58

10,84

6

33,5

1,73

5,17

4

20,7

2,73

13,22

6

15,0

6,68

44,56

4

42,0

7,07

16,84

6

43,7

0,58

1,32

3

18,2

3,60

19,82

6

21,7

4,04

18,65

3

32,0

3,95

12,34

6

31,3

4,79

15,32

4

medja
interlabo
ratorja

29,59

20,10

30,61

13,26

SD

8,32

10,03

7,57

10,48

n

15

15

min

16,3

15,0

mass

42,0

43,7

CV (%)

28,1

24,7
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Tabella 2
Riżultati tar-ring test runs individwali: Medja tal-piż xott tad-dud għal kull replikat filkontrolli u l-kontrolli tas-solvent fi tmiem it-test; SD=devjazzjoni standard; CV = koeff. ta'
varjazzjoni.
piż xott totali taddud għal kull
replikat
(kontrolli)

SD

CV (%)

n

piż xott totali tad-dud għal
kull replikat (kontrolli tassolvent)

SD

CV (%)

n

24,72

6,31

25,51

3

27,35

4,08

14,93

3

30,17

2,04

6,75

6

33,83

10,40

30,73

3

23,65

3,61

15,25

2

28,78

4,68

16,28

4

12,92

6,83

52,91

6

24,90

6,84

27,47

4

21,31

4,17

19,57

3

25,87

5,30

20,49

3

22,99

4,86

21,16

4

24,64

5,09

20,67

3

18,91

1,91

10,09

6

19,89

1,77

8,89

6

24,13

1,63

6,75

3

25,83

2,17

8,41

3

22,15

3,18

14,34

4

22,80

2,60

11,40

4

35,20

8,12

23,07

6

31,42

8,45

26,90

6

41,28

5,79

14,02

6

41,42

4,37

10,55

4

15,17

5,78

38,09

6

10,50

3,42

32,53

4

35,69

8,55

23,94

6

38,22

1,23

3,21

3

19,57

5,21

26,65

6

28,58

6,23

21,81

3

29,40

2,16

7,34

6

31,15

2,70

8,67

4

medja
interlabo
ratorja

25,15

20,36

27,68

17,53

SD

7,87

12,56

7,41

9,10

15

15

min

12,9

10,5

mass

41,3

41,4

CV (%)

31,3

26,8

n

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1758
▼M6
Tabella 3
Tossiċità tal-PCP: Sommarju tal-punti ta' tmiem fir-ring test; medji laboratorji għal EC50,
NOEC u LOEC; SD = devjazzjoni standard; CV = koeffiċjent ta' varjazzjoni.
Medja inter
laboratorja
(mg/kg)

min

mass

Fattur
interlaboratorj
u

SD

CV (%)

medja
ġeome
trika (mg/
kg)

EC50

23,0

4,0

37,9

9,4

10,7

46,3

19,9

NOEC

9,9

2,1

22,7

10,7

7,2

72,3

7,6

LOEC

27,9

4,7

66,7

14,2

19,4

69,4

20,9

MDD (%)

22,5

7,1

39,1

EC50

20,4

7,3

39,9

5,5

9,1

44,5

18,2

NOEC

9,3

2,1

20,0

9,4

6,6

70,4

7,4

LOEC

25,7

2,1

50,0

23,5

16,8

65,5

19,4

MDD (%)

24,8

10,9

44,7

LC50

25,3

6,5

37,2

5,7

9,4

37,4

23,1

NOEC

16,5

2,1

40,0

18,8

10,3

62,4

12,8

LOEC

39,1

4,7

66,7

14,2

18,1

46,2

32,6

EC50

20,0

6,7

28,9

4,3

7,6

37,9

18,3

NOEC

7,9

2,1

20,0

9,4

5,2

66,0

6,4

LOEC

22,5

2,1

50,0

23,5

15,4

68,6

16,0

MDD (%)

29,7

13,9

47,9

EC50

15,3

5,7

29,9

5,2

7,1

46,5

13,7

NOEC

8,7

2,1

20,0

9,4

6,0

68,1

6,9

LOEC

24,0

2,1

50,0

23,5

15,7

65,5

17,3

MDD (%)

32,2

13,6

65,2

parametru
bijoloġiku

numru
totali
ta' dud:

piż xott totali
tad-dud

mortalità/
sopravivenza

riproduzzjoni
(żieda
finnumru ta' dud
għal
kull
replikat)

tkabbir (żieda
fil-bijomassa
għal
kull
replikat)

MDD: differenza minima traċċabbli mill-valuri tal-kontroll matul l-ittestjar tal-ipoteżi; użata bħala kejl tas-setgħa
statistika
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C.36.

TEST TAR-RIPRODUZZJONI TAD-DUD PREDATORJU
(HYPOASPIS (GEOLAELAPS) ACULEIFER) FIL-ĦAMRIJA

INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linja gwida tal-ittestjar (TG)
226 tal-OECD (2008). Dan il-metodu ta' ttestjar huwa maħsub biex jintuża
għall-valutazzjoni tal-effetti ta' sustanzi kimiċi fil-ħamrija fuq il-produzzjoni
riproduttiva tad-dudu predatorju tal-ħamrija Hypoaspis (Geolaelaps)
aculeifer Canestrini (Acari: Laelapidae), u għalhekk jippermetti l-istima
tal-inibizzjoni ta' rata ta' tkabbir speċifika tal-popolazzjoni (1,2). Il-produz
zjoni riproduttiva tfisser in-numru ta' frieħ fi tmiem il-perjodu tal-ittestjar. H.
aculeifer jirrappreżenta livell trofiku addizzjonali għall-ispeċi li diġà jkunu
disponibbli għaliha metodi ta' ttestjar. Test tar-riproduzzjoni mingħajr disk
riminazzjoni u kwantifikazzjoni tal-istadji differenti taċ-ċiklu riproduttiv
huwa kkunsidrat adegwat għall-fini ta' dan il-metodu ta' ttestjar. Għal
sustanzi kimiċi b'xenarju ta' espożizzjoni ieħor milli l-ħamrija, l-approċċi
tal-ħamrija l-oħra jaf ikunu xierqa (3).

2.

Hypoaspis (Geolaelaps) aculeifer huwa kkunsidrat rappreżentant rilevanti
tal-fawna tal-ħamrija u d-dud predatorju b'mod partikolari. Huwa mxerred
madwar id-dinja (5) u jista' jinġabar u jitrabba faċilment fil-laboratorju.
Sommarju tal-bijoloġija ta' H. aculeifer huwa pprovdut fl-Appendiċi 7.
Hija disponibbli informazzjoni ta' sfond dwar l-ekoloġija tal-ispeċi ta' dud
u l-użu f'ittestjar ekotossikoloġiku (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).

PRINĊIPJU TAT-TEST
3.

In-nisa adulti huma esposti għal medda ta' konċentrazzjonijiet tas-sustanza
kimika tat-test imħallta ma' ħamrija. It-test jinbeda b'10 nisa adulti għal kull
reċipjent ta' replikat. L-irġiel ma jiġux introdotti fit-test, peress li l-esper
jenza wriet li n-nisa jitgħammru immedjatament jew ftit wara li jfaqqsu millistadju ta' dewtonimfa, jekk ikun hemm l-irġiel. Barra minn hekk, l-inkluż
joni tal-irġiel, ittawwal it-test b'tali mod li tkun meħtieġa diskriminazzjoni
impenjattiva tal-istadji ta' etajiet. Għalhekk, it-tgħammir innifsu mhuwiex
parti mit-test. In-nisa jiġu introdotti fit-test 28-35 jum wara l-bidu talperjodu ta' bidien fis-sinkronizzazzjoni (ara l-Appendiċi 4), peress in-nisa
mbagħad jistgħu jiġu kkunsidrati bħala diġà mgħammrin u li għaddew millistadju ta' qabel l-ovipożizzjoni. F'20 °C it-test jintemm fl-14-il jum wara lintroduzzjoni tan-nisa (jum 0), li jippermetti l-ewwel wild ta' kontroll jilħaq
l-istadju ta' dewtonimfa (ara l-Appendiċi 4). Għall-varjabbli ewlieni mkejjel,
jiġi ddeterminat in-numru ta' frieħ għal kull reċipjent tat-test flimkien mannumru ta' nisa li jibqgħu ħajjin. Il-produzzjoni riproduttiva tad-dud espost
għas-sustanza kimika tat-test titqabbel ma' dik tal-kontrolli sabiex tiġi
ddeterminata l-ECx (eż. EC10, EC50) jew il-konċentrazzjoni bla effett
osservat (NOEC) (ara l-Appendiċi 1 għad-definizzjonijiet), skont id-disinn
sperimentali (ara l-paragrafu 29). Ħarsa ġenerali tal-iskeda tal-ittestjar
tingħata fl-Appendiċi 8.

INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA KIMIKA TAT-TEST
4.

Preferibbilment għandhom ikunu magħrufa s-solubbiltà fl-ilma, il-log Kow,
il-koeffiċjent tal-partizzjoni tal-ilma ħamrija u l-pressjoni tal-fwar tassustanza kimika tat-test. Hija rakkomandabbli informazzjoni addizzjonali
dwar id-destin tas-sustanza kimika tat-test, bħar-rati ta' degradazzjoni bijo
tika u abjotika.

5.

Dan il-metodu ta' ttestjar jista' jintuża għal sustanzi kimiċi li jinħallu fl-ilma
jew li ma jinħallux fl-ilma. Madankollu, il-mod ta' applikazzjoni tas-sustanza
kimika tat-test sejjer ikun differenti skont dan. Il-metodu ta' ttestjar mhuwiex
applikabbli għal sustanzi kimiċi volatili, jiġifieri sustanzi kimiċi għal liema
l-kostant ta' Henry jew il-koeffiċjent tal-partizzjoni tal-arja/ilma huwa ikbar
minn wieħed, jew is-sustanzi kimiċi għal liema l-pressjoni tal-fwar taqbeż
0,0133 Pa f'25 °C.
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VALIDITÀ TAT-TEST
6.

Il-kriterji li ġejjin għandhom jiġu stratifikati fil-kontrolli mhux ittrattati għal
riżultat tat-test biex jitqies validu:

— Il-medja ta' mortalità tan-nisa adulti ma għandhiex taqbeż l-20 % fi
tmiem it-test;

— In-numru medju ta' frieħ għal kull replikat (b'10 nisa adulti introdotti)
għandu jkun tal-inqas 50 fi tmiem it-test;

— Il-koeffiċjent ta' varjazzjoni kkalkolat għan-numru ta'dud frieħ għal kull
replikat ma għandux ikun ogħla minn 30 % fi tmiem it-test finali.

SUSTANZA KIMIKA TA' REFERENZA
7.

L-ECx u/jew l-NOEC ta' sustanza kimika ta' referenza għandhom jiġu
ddeterminati biex jipprovdu assigurazzjoni li l-kundizzjonijiet tat-test fillaboratorju huma adegwati u biex jiġi vverifikat li r-rispons tal-organiżmi
tat-test ma nbidilx maż-żmien. Dimethoate (CAS 60-51-5) huwa sustanza
kimika ta' referenza xierqa li uriet li taffettwa d-daqs tal-popolazzjoni (4). Laċidu boriku (CAS 10043-35-3) jista' jintuża bħala sustanza kimika ta' refe
renza alternattiva. Inkisbet inqas esperjenza b'din is-sustanza kimika. Huma
possibbli żewġ opzjonijiet ta' disinn:

— Is-sustanza kimika ta' referenza tista' tiġi ttestjata b'mod parallel għaddeterminazzjoni tat-tossiċità ta' kull sustanza kimika tat-test f'konċentraz
zjoni partikolari, li għandha tintwera qabel fi studju ta' rispons għaddoża biex tirriżulta f'effett ta' tnaqqis ta' > 50 % ta' wlied. F'dan il-każ,
in-numru ta' repliki għandu jkun l-istess bħal dak tal-kontrolli (ara lparagrafu 29).

— Inkella, is-sustanza kimika ta' referenza tiġi ttestjata bejn darba u darb
tejn fis-sena f'test ta' rispons għad-doża. Skont id-disinn magħżul, innumru ta' konċentrazzjonijiet u repliki u l-fattur ta' spazjar ivarjaw (ara lparagrafu 29), iżda għandu jintlaħaq rispons ta' effett ta' 10 — 90 %
(fattur ta' spazjar ta' 1,8). L-EC50 għal dimetoat abbażi tan-numru ta'
frieħ għandha taqa' fil-medda bejn 3,0 u 7,0 mg a.s./kg ta' ħamrija (piż
xott). Abbażi tar-riżultati miksuba bl-aċidu boriku s'issa, l-EC50 ibbażata
fuq in-numru ta' frieħ għandha taqa' fil-medda bejn 100 u 500 mg/kg ta'
piż xott ta' ħamrija.

DESKRIZZJONI TAT-TEST
Reċipjenti tat-test u tagħmir
8.

Għandhom jintużaw reċipjenti tat-test b'dijametru ta' 3 — 5 cm (għoli ta'
ħamrija ta' ≥ 1,5 cm), magħmula bil-ħġieġ jew materjal kimikament inerti
ieħor u li għandhom għatu li jingħalaq sew. L-għotjien bil-kamin huma
ppreferuti u f'dak il-każ, ir-reċipjenti jistgħu jiġu arjati darbtejn f'ġimgħa.
Inkella, jistgħu jintużaw għotjien li jippermettu skambju gassuż dirett bejn
is-sottostrat u l-atmosfera (eż. garża). Peress li l-kontenut ta' umdità għandu
jinżamm għoli biżżejjed matul it-test, huwa essenzjali li jiġi kkontrollat ilpiż ta' kull reċipjent sperimentali matul it-test u li jerġa' jimtela bl-ilma jekk
meħtieġ. Dan jista' jkun speċjalment importanti jekk ma jkunu disponibbli
ebda għotjien bil-kamin. Jekk jintuża reċipjent tat-test mhux trasparenti, lgħatu għandu jkun magħmul minn materjal li jippermetti l-aċċess għad-dawl
(eż. permezz ta' għatu trasparenti mtaqqab) filwaqt li jevita li d-dud jaħrab.
Id-daqs u t-tip tar-reċipjent tat-test jiddependi fuq il-metodu tal-estrazzjoni
(ara l-Appendiċi 5 għal dettalji). Jekk tiġi applikata estrazzjoni bis-sħana lirreċipjent tat-test, allura tista' tiżdied xibka tal-qiegħ b'daqs ta' xibka xieraq
(issiġillata sal-estrazzjoni), u l-fond tal-ħamrija għandu jkun suffiċjenti biex
jippermetti gradjent tat-temperatura u l-umdità.
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9.

Huwa meħtieġ tagħmir standard tal-laboratorju, speċifikament dan li ġej:
— preferibbilment reċipjenti tal-ħġieġ b'għotjien bil-kamin;
— kabinett tat-tnixxif;
— sterjomikroskopju;
— xkupilji għat-trasferiment tad-dud
— miter tal-pH u luxmetru;
— imwieżen preċiżi xierqa;
— tagħmir adegwat għall-kontroll tat-temperatura;
— tagħmir adegwat għall-kontroll tal-umdità (mhux essenzjali jekk ir-reċip
jenti tal-espożizzjoni ikunu mgħottija bl-għotjien);
— inkubatur jew kamra żgħira b'kontroll tat-temperatura;
— tagħmir għall-estrazzjoni (ara l-Appendiċi 5) (13)
— pannell tad-dawl fil-għoli b'kontroll tad-dawl
— vażetti tal-ġbir għad-dud estratt.
Preparazzjoni tal-ħamrija artifiċjali

10. Għal dan it-test, tintuża ħamrija artifiċjali. Il-ħamrija artifiċjali tikkonsisti
mill-komponenti li ġejjin (il-valuri kollha huma bbażati fuq il-massa xotta):
— 5 % pit ta' sfanju, imnixxef bl-arja u mitħun irqiq (daqs tal-frak ta' 2 ± 1
mm huwa aċċettabbli);
— 20 % tafal tal-kawlina (kontenut ta' kaolinit preferibbilment iktar minn
30 %);
— madwar 74 % ramel industrijali mnixxef bl-arja (skont l-ammont ta'
CaCO3 meħtieġ), prinċipalment ramel irqiq b'aktar minn 50 % tal-frak
bejn 50 u 200 mikron. L-ammont eżatt ta' ramel jiddependi fuq lammont ta' CaCO3 (ara hawn taħt), flimkien għandhom jagħmlu 75 %.
— < 1,0 % karbonat tal-kalċju (CaCO3, polverizzat, grad analitiku) biex
jinkiseb pH ta' 6,0 ± 0,5; l-ammont ta' karbonat tal-kalċju li għandu
jiżdied jiddependi prinċipalment fuq il-kwalità/natura tal-pit (ara Nota 1).

Nota 1: L-ammont ta' CaCO3 meħtieġ sejjer jiddependi fuq il-komponenti
tas-sottostrat tal-ħamrija u għandu jiġi ddeterminat billi jitkejjel il-pH tassottokampjuni tal-ħamrija eżattament qabel it-test (14).
Nota 2: Il-kontenut ta' pit tal-ħamrija artifiċjali jiddevja minn metodi ta'
ttestjar fuq l-organiżmi tal-ħamrija, fejn fil-biċċa l-kbira tad-drabi jintuża
10 % pit (eż. (15)). Madankollu, skont l-EPPO (16), ħamrija agrikola tipika
ma għandhiex iktar minn 5 % tal-materja organika, u għalhekk it-tnaqqis filkontenut tal-pit jirrifletti t-tnaqqis fil-possibbiltajiet ta' ħamrija naturali għal
sorbiment tas-sustanza kimika tat-test mal-karbonju organiku.
Nota 3: Jekk ikun meħtieġ, eż. għal finijiet ta' ttestjar speċifiċi, il-ħamrijiet
naturali minn siti mhux imniġġsa jaf iservu wkoll bħala sottostrat tal-ittestjar
u/jew tal-kultura. Madankollu, jekk tintuża ħamrija naturali, din għandha tiġi
kkaratterizzata tal-inqas bl-oriġini (sit tal-ġbir), il-pH, il-konsistenza (distri
buzzjoni tad-daqs tal-frak) u l-kontenut ta' materja organika. Jekk ikun
disponibbli, għandu jiġi inkluż it-tip u l-isem tal-ħamrija skont il-klassifikaz
zjoni tal-ħamrija, u l-ħamrija ma għandu jkollha ebda kontaminazzjoni.
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F'każ li s-sustanza kimika tat-test hija metall jew metall organiku, għandha
tiġi ddeterminata l-kapaċità tal-iskambju katjoniku (CEC) tal-ħamrija natu
rali. Għandha tingħata attenzjoni speċjali biex jiġu ssodisfati l-kriterji ta'
validità peress li l-informazzjoni ta' sfond dwar il-ħamriji naturali ġeneral
ment hija rari.

11. Il-kostitwenti xotti tal-ħamrija jitħalltu sewwa (eż. f'mikser tal-laboratorju
fuq skala kbira). Għad-determinazzjoni tal-pH, tintuża taħlita ta' ħamrija u
1 M klorur tal-potassju (KCI) jew 0,01 M soluzzjoni tal-klorur tal-kalċju
(CaCl2) f'proporzjon ta' 1:5 (ara (14) u Appendiċi 3). Jekk il-ħamrija hija
iktar aċidika mill-medda meħtieġa (ara l-paragrafu 10), tista' tiġi aġġustata
biż-żieda ta' ammont xieraq ta' CaCO3. Jekk il-ħamrija hija alkalina wisq,
din tista' tiġi aġġustata b'żieda ikbar tat-taħlita li tinkludi l-ewwel tliet
komponenti deskritti fil-paragrafu 10, iżda li teskludi s-CaCO3.

12. Il-kapaċità ta' żamma tal-ilma (WHC) massima tal-ħamrija artifiċjali hija
ddeterminata skont il-proċeduri deskritti fl-Appendiċi 2. Jumejn sa sebat
ijiem qabel il-bidu tat-test, il-ħamrija artifiċjali xotta tixxarrab minn qabel
biż-żieda ta' biżżejjed ilma distillat jew dejonizzat biex jinkiseb madwar nofs
il-kontenut ta' ilma finali, li huwa 40 sa 60 % tad-WHC massima. Ilkontenut ta' umdità huwa aġġustat għal 40-60 % tad-WHC massimu biżżieda tas-soluzzjoni tas-sustanza kimika tat-test u/jew biż-żieda ta' ilma
distillat jew dejonizzat (ara l-paragrafi 16-18). Verifika approssimattiva ad
dizzjonali tal-kontenut ta' umdità fil-ħamrija għandha tinkiseb billi l-ħamrija
tingħafas bil-mod fl-idejn, jekk il-kontenut ta' umdità jkun korrett,
għandhom jidhru qtar żgħar tal-ilma bejn is-swaba'.

13. Il-kontenut ta' umdità fil-ħamrija huwa ddeterminat fil-bidu u fi tmiem it-test
billi jitnixxef għal piż kostanti f'105 C skont l-ISO 11465 (17) u l-pH talħamrija skont l-Appendiċi 3 jew l-ISO 10390 (14). Dawn il-kejliet
għandhom jitwettqu f'kampjuni addizzjonali mingħajr dud, kemm millħamrija ta' kontroll kif ukoll minn kull waħda mill-ħamriji ta' konċentraz
zjoni tat-test. Il-pH tal-ħamrija ma għandux jiġi aġġustat meta s-sustanzi
kimiċi aċidużi jew bażiċi huma ttestjati. Il-kontenut ta' umdità għandu jiġi
ssorveljat matul it-test billi r-reċipjenti jintiżnu kull ċertu żmien (ara l-para
grafi 20 u 24).

Għażla u preparazzjoni tal-annimali tat-test
14. L-ispeċi użata f'dan it-test hijia Hypoaspis (Geolaelaps) aculeifer (Canes
trini, 1883). Biex jinbeda t-test huwa meħtieġ dud nisa adult, miksub minn
koorti sinkronizzata. Id-dud għandu jiġi introdott madwar 7-14-il jum wara
li jsir adult, 28 — 35 jum wara l-bidu tat-tqegħid tal-bajd fis-sinkronizzaz
zjoni (ara l-paragrafu 3 u l-Appendiċi 4). Is-sors tad-dud jew il-fornitur u żżamma tal-kultura tal-laboratorju għandhom jiġu rreġistrati. Jekk tinżamm
kultura tal-laboratorju, huwa rakkomandat li l-identità tal-ispeċi tiġi kkon
fermata tal-inqas darba f'sena. Skeda ta' identifikazzjoni hija inkluża bħala lAppendiċi 6.

Preparazzjoni tal-konċentrazzjoni tat-test
15. Is-sustanza kimika tat-test titħallat fil-ħamrija. Is-solventi organiċi użati fittrattament tal-għajnuna tal-ħamrija bis-sustanza kimika tat-test abbażi tattossiċità baxxa tagħhom għad-dud u kontroll tas-solventi xieraq għandhom
jiġu inklużi fid-disinn tat-test (ara l-paragrafu 29).

Sustanza kimika tat-test li tinħall fl-ilma
16. Tiġi ppreparata soluzzjoni tas-sustanza kimika tat-test f'ilma dejonizzat
f'kwantità suffiċjenti għar-repliki kollha ta' konċentrazzjoni tat-test waħda.
Huwa rakkomandat li tintuża kwantità xierqa ta' ilma biex jintlaħaq ilkontenut ta' umdità meħtieġ, jiġifieri 40 sa 60 % tad-WHC massima (ara
l-paragrafu 12). Kull soluzzjoni ta' sustanza kimika tat-test titħawwad sew
b'lott wieħed ta' ħamrija mxarrba minn qabel, qabel tiġi introdotta fir-reċip
jent tat-test.
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Sustanza kimika tat-test li ma tinħallx fl-ilma
17. Għal sustanzi kimiċi li ma jinħallux fl-ilma iżda li jinħallu f'solventi orga
niċi, is-sustanza kimika tat-test tista' tinħall fl-iżgħar volum possibbli ta'
veikolu xieraq (eż. aċetun). Għandhom jintużaw biss solventi volatili.
Meta jintużaw tali veikoli, il-konċentrazzjonijiet tat-test kollha u l-kontroll
għandu jkun fihom l-istess ammont tal-veikolu. Il-veikolu jiġi sprejat fuq
ammont imħalllat b'ammont żgħir, pereżempju 10 g, ta' ramel kwarzuż irqiq.
Il-kontenut totali ta' ramel tas-sottostrat għandu jiġi korrett għal dan lammont. Il-veikolu huwa eliminat bl-evaporazzjoni taħt għata tad-dħaħen
għal tal-inqas siegħa. Din it-taħlita ta' ramel kwarzuż u sustanza kimika
tat-test tiżdied mal-ħamrija mxarrba minn qabel u titħawwad sew billi
jiżdied ammont xieraq ta' ilma dejonizzat biex tinkiseb l-umdità meħtieġa.
It-taħlita finali tiġi introdotta fir-reċipjenti tat-test. Wieħed għandu jinnota li
xi solventi jaf ikunu tossiċi għad-dud. Għalhekk, huwa rakkomandat li
jintuża kontroll tal-ilma addizzjonali mingħajr veikolu jekk it-tossiċità tassolvent għad-dud ma tkunx magħrufa. Jekk jintwera b'mod adegwat li ssolvent (fil-konċentrazzjonijiet li għandhom jiġu applikati) ma għandu ebda
effett, il-kontroll tal-ilma jista' jiġi eskluż.

Sustanza kimika tat-test li ma tantx tinħall fl-ilma u solventi organiċi
18. Għal sustanzi kimiċi li ma tantx jinħallu fl-ilma u solventi organiċi, l-ekwi
valent ta' 2,5 g ta' ramel kwarzuż mitħun irqiq f'kull reċipjent tat-test (pere
żempju 10 g ta' ramel kwarzuż irqiq għal erba' repliki) jitħallat mal-kwantità
tas-sustanza kimika tat-test biex tinkiseb il-konċentrazzjoni tat-test xierqa. Ilkontenut totali ta' ramel tas-sottostrat għandu jiġi korrett għal dan l-ammont.
Din it-taħlita ta' ramel kwarzuż u sustanza kimika tat-test tiżdied ma' ħamrija
mxarrba minn qabel u titħallat sew wara li jiżdied ammont xieraq ta' ilma
dejonizzat biex jinkiseb il-kontenut ta' umdità meħtieġ. It-taħlita finali
tinqasam bejn ir-reċipjenti tat-test. Il-proċedura tiġi ripetuta għal kull
konċentrazzjoni tat-test u jiġi ppreparat ukoll kontroll xieraq.

PROĊEDURA
Gruppi tat-test u kontrolli
19. Huma rakkomandati għaxar nisa adulti f'massa xotta ta' 20 g ta' ħamrija
artifiċjali għal kull reċipjent ta' kontroll u ta' trattament. L-organiżmi tat-test
għandhom jiżdiedu fi żmien sagħtejn wara l-preparazzjoni tas-sottostrat
finali tat-test (jiġifieri wara l-applikazzjoni tal-oġġett tat-test). F'każijiet
speċifiċi (eż. meta t-tixjiħ huwa kkunsidrat bħala fattur determinanti) ilħin bejn il-preparazzjoni tas-sottostat tal-ittestjar finali u ż-żieda tad-dud
jista' jittawwal (għal dettalji ta' tali tixjiħ, ara (18)). Madankollu, f'tali każi
jiet għandha tiġi pprovduta ġustifikazzjoni xjentifika.

20. Wara ż-żieda tad-dud tal-ittestjar mal-ħamrija, id-dud jiġi pprovdut bl-ikel u
l-piż inizjali ta' kull reċipjent tat-test għandu jitkejjel biex jintuża bħala
referenza għall-monitoraġġ tal-kontenut ta' umdità tal-ħamrija matul it-test
kif deskritt fil-paragrafu 24. Ir-reċipjenti tat-test imbagħad jitgħattew kif
deskritt fil-paragrafu 8 u jitqiegħdu fil-kompartiment tat-test.

21. Jiġu ppreparati kontrolli xierqa għal kull wieħed mill-metodi ta' applikazz
joni tas-sustanza kimika tat-test deskritti fil-paragrafi 15 sa 18. Il-proċeduri
rilevanti deskritti huma segwiti għall-preparazzjoni tal-kontrolli ħlief li ssustanza kimika tat-test ma tiżdiedx. Għalhekk, fejn ikun xieraq, is-solventi
organiċi, ir-ramel kwarzuż jew veikoli oħra jiġu applikati mal-kontrolli
f'konċentrazzjonijiet/ammonti bħal fit-trattamenti. Fejn jintuża solvent jew
veikolu ieħor biex tiżdied is-sustanza kimika tat-test, għandu jiġi ppreparat
u ttestjat ukoll kontroll addizzjonali mingħajr il-veikolu jew is-sustanza
kimika tat-test f'każ li t-tossiċità tas-solvent ma tkunx magħrufa (ara l-para
grafu 17).

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1764
▼M6
Kundizzjonijiet tat-test
22. It-temperatura tat-test għandha tkun ta' 20 ± 2 °C. It-temperatura għandha
tiġi rreġistrata tal-inqas kuljum u jekk ikun meħtieġ tiġi aġġustata. It-test
jitwettaq f'ċikli ta' dawl u dlam ikkontrollati (preferibbilment 16-il siegħa
dawl u 8 sigħat dlam) b'illuminazzjoni ta' 400 sa 800 lux qrib ir-reċipjenti
tat-test. Għal raġunijiet ta' tqabbil, dawn il-kundizzjonijiet huma l-istess bħal
f'testijiet ekotossikoloġiċi tal-ħamrija oħrajn (eż. (15)).

23. L-iskambju gassuż għandu jiġi ggarantit bl-arjazzjoni tar-reċipjenti tat-test
tal-inqas darbtejn f'ġimgħa f'każ li jintużaw għotjien li jingħalqu bil-kamin.
Jekk jintużaw għotjien b'garża, għandha tingħata attenzjoni speċjali għażżamma tal-kontenut ta' umdità tal-ħamrija (ara l-paragrafi 8 u 24).

24. Il-kontenut tal-ilma tas-sottostrat tal-ħamrija fir-reċipjenti tat-test jinżamm
matul it-test kollu billi jintiżen u jekk ikun meħtieġ kull ċertu żmien irreċipjenti tat-test jerġgħu jissaqqu (eż. darba f'ġimgħa). It-telf huwa rifornit
kif meħtieġ b'ilma dejonizzat. Il-kontenut ta' umdità matul it-test ma
għandux ikun differenti b'iktar minn 10 % mill-valur tal-bidu.

Tagħlif
25. Id-dud tal-ġobon (Tyrophagus putrescentiae (Schrank, 1781)) intwera li
huwa sors ta' ikel xieraq. Kollemboli żgħar (eż. Folsomia candida Willem
żgħar, 1902 jew Onychiurus fimatus (19), (20), enkitraeidi (eż. Enchytraeus
crypticus Westheide & Graefe, 1992) jew nematodi (eż. Turbatrix silusiae
de Man, 1913)) jistgħu jkunu xierqa wkoll (21). Huwa rakkomandat li l-ikel
jiġi vverifikat qabel jintuża f'test. It-tip u l-ammont ta' ikel għandu jigga
rantixxi numru adegwat ta' frieħ sabiex jiġu ssodisfati l-kriterji ta' validità
(paragrafu 6). Għall-għażla tal-priża, għandu jiġi kkunsidrat il-mod ta'
azzjoni tal-oġġett tat-test (eż. akariċida tista' tkun tossika għad-dud tal-ikel
ukoll, ara l-paragrafu 26).

26. Għandu jiġi pprovdut ikel ad libitum (jiġifieri kull darba ammont żgħir
(ponta ta' spatula)). Għal dan il-għan, jista' jintuża wkoll exhaustor b'ġibda
baxxa kif propost fit-test tal-kollemboli jew pinzell irqiq. Il-forniment ta' ikel
fil-bidu tat-test u darbtejn sa tliet darbiet fil-ġimgħa ġeneralment sejjer ikun
suffiċjenti. Meta l-oġġett tal-ittestjar jidher li huwa tossiku għall-priża,
għandha tiġi kkunsidrata żieda fir-rata ta' tagħlif mu/jew sors ta' ikel alter
nattiv.

Għażla tal-konċentrazzjonijiet tat-test
27. L-għarfien minn qabel tat-tossiċità tas-sustanza kimika tat-test għandu jgħin
fl-għażla tal-konċentrazzjonijiet tat-test xierqa, eż. minn studji tas-sejba talmedda. Meta jkun meħtieġ, jitwettaq test tas-sejba tal-medda b'ħames
konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test fil-medda ta' 0,1 — 1 000
mg/kg ta' ħamrija xotta, b'tal-inqas replikat wieħed għat-trattamenti u lkontroll. Id-durata tat-test tas-sejba tal-medda huwa ta' 14-il jum, fejn
wara tiġi ddeterminata l-mortalità tad-dud adult u n-numru ta' frieħ. Ideal
ment, il-medda ta' konċentrazzjoni fit-test finali għandha tintgħażel b'tali
mod li tinkludi konċentrazzjonijiet li fihom huma affettwati n-numru ta'
frieħ filwaqt li l-ġenerazzjoni tal-ommijiet le. Madankollu, dan jaf ma
jkunx possibbli għal sustanzi kimiċi li jikkawżaw effetti letali jew kważi
letali f'konċentrazzjonijiet kważi simili. Il-konċentrazzjoni ta' effetti (eż.
EC50 EC25, EC10) u l-firxa ta' konċentrazzjonijiet, li għalihom l-effett tassustanza kimika għall-ittestjar hija ta' interess, għandhom ikunu “bracketed”
bil-konċentrazzjonijiet inklużi fit-test. Estrapolazzjoni ferm iktar baxxa millkonċentrazzjoni l-iktar baxxa li taffettwa l-organiżmi tat-test jew ikbar millogħla konċentrazzjoni ttestjata għandha ssir biss f'każijiet eċċezzjonali, u
għandha tingħata spjegazzjoni sħiħa fir-rapport.

Disinn sperimentali
Testijiet ta' rispons għad-doża
28. Huma proposti tliet disinji tat-test, abbażi tar-rakkomandazzjonijiet li
jirriżultaw minn ring test ieħor (Test tar-riproduzzjoni tal-enkitraeidi
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(22)). L-adegwatezza ġenerali ta' dawn id-disinji kollha kienet ikkon
fermata mill-eżitu tal-validazzjoni ta' H. aculeifer.

29. Fl-istabbiliment tal-medda ta' konċentrazzjonijiet, wieħed għandu jżomm
f'moħħu dan li ġej:

— Għad-determinazzjoni tal-ECx (eż. EC10, EC50), għandhom jiġu ttestjati
tnax-il konċentrazzjoni. Huma rakkomandati tal-inqas żewġ repliki għal
kull konċentrazzjoni u sitt repliki ta' kontroll. Il-fattur speċifiku jista'
jvarja, jiġifieri ugwali għal 1,8 jew inqas minnu fil-medda tal-effett
mistennija u iktar minn 1,8 fl-ogħla u l-inqas konċentrazzjonijiet.

— Għad-determinazzjoni tal-NOEC, għandhom jiġu ttestjati tal-inqas ħames
konċentrazzjonijiet f'serje ġeometrika. Huma rakkomandati erba' repliki
għal kull konċentrazzjoni tat-test flimkien ma' tmien kontrolli. Il-konċen
trazzjonijiet għandhom jiġu spazjati b'fattur li ma jaqbiżx 2,0.

— Approċċ ikkombinat jippermetti d-determinazzjoni kemm tal-NOEC kif
ukoll tal-ECx. Għandhom jintużaw tmien konċentrazzjonijiet ta' tratta
ment f'serje ġeometrika. Huma rakkomandati erba' repliki għal kull trat
tament flimkien ma' tmien kontrolli. Il-konċentrazzjonijiet għandhom
jiġu spazjati b'fattur li ma jaqbiżx 1,8.

Test tal-limitu
30. Jekk ma jiġu osservati ebda effetti fl-ogħla konċentrazzjoni fit-test tas-sejba
tal-medda (jiġifieri 1 000 mg/kg ta' piż xott tal-ħamrija), it-test tar-riproduzz
joni finali jitwettaq bħala test tal-limitu, permezz ta' konċentrazzjoni tat-test
ta' 1 000 mg/kg ta' piż xott tal-ħamrija. Test tal-limitu sejjer jipprovdi lopportunità biex juri li l-NOEC jew l-EC10 għar-riproduzzjoni hija ikbar
mill-konċentrazzjoni tal-limitu filwaqt li jitnaqqas in-numru ta' dud użat
fit-test. Għandhom jintużaw tmien repliki kemm għall-ħamrija ttrattata kif
ukoll il-kontroll.

Durata u kejliet tat-test
31. Għandha tiġi rreġistrata kwalunkwe differenza osservata fl-imġiba u lmorfoloġija tad-dud fil-kontroll u r-reċipjenti ttrattati.

32. Fl-14-il jum id-dud li baqa' ħaj jiġi estratt mill-ħamrija permezz ta' estraz
zjoni bis-sħana/dawl jew b'metodu xieraq ieħor (ara l-Appendiċi 5). Innumru ta' frieħ (jiġifieri larvi, protonimfi u dewtonimfi) u adulti jingħaddu
separatament. Kwalunkwe dudu rqiq li ma jinstabx f'dan il-ħin għandu jiġi
rreġistrat bħala mejjet, peress li wieħed jassumi li tali dud miet u ddekom
pona qabel il-valutazzjoni. L-effiċjenza tal-estrazzjoni għandha tkun ivvali
data darba jew darbtejn f'sena fil-kontrolli b'numru magħruf ta' adulti u
frieħ. L-effiċjenza għandha tkun iktar minn 90 % bħala medja kkombinata
għall-istadji tal-iżvilupp kollha (ara l-Appendiċi 5). L-għadd ta' adulti u frieħ
mhumiex aġġustati għall-effiċjenza.

DEJTA U RAPPORTAR
Trattament tar-riżultati
33. Informazzjoni dwar il-metodi statistiċi li jistgħu jintużaw għall-analiżi tarriżultati tal-ittestjar tingħata fil-paragrafi 36 sa 41. Barra minn hekk, għandu
jiġi kkonsultat id-Dokument 54 tal-OECD dwar l-“Approċċi Attwali flAnaliżi Statistika tad-Dejta dwar l-Ekotossiċità: Gwida għall-Applikazzjoni”
(31).

34. Il-punt ta' tmiem ewlieni tat-test hija l-produzzjoni riproduttiva, hawnhekk
in-numru ta' frieħ prodotti f'kull reċipjent tat-test tar-replikat (b'10 nisa adulti
introdotti). L-analiżi statistika teħtieġ il-medja aritmetika (X) u l-varjanza
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(s2) għall-produzzjoni riproduttiva li għandha tiġi kkalkolata għal kull trat
tament u għal kull kontroll. X u s2 jintużaw għall-proċeduri ANOVA bħattest t tal-Istudent, it-test ta' Dunnett, jew it-test ta' Williams kif ukoll għallkalkolu ta' intervalli ta' kunfidenza ta' 95 %.
Nota: Dan il-punt ta' tmiem ewlieni huwa ekwivalenti għall-fekondità
mkejla bħala n-numru ta' frieħ ħajjin prodotti matul it-test diviż minnumru ta' nisa parentali introdotti fil-bidu tat-test.
35. In-numru ta' nisa li baqgħu ħajjin fil-kontrolli mhux ittrattati huwa kriterju
ta' validità ewlieni u għandu jiġi ddokumentat. Bħal fit-test tas-sejba talmedda, is-sinjali ta' ħsara l-oħra kollha għandhom jiġu rreġistrati fir-rapport
finali wkoll.
ECx
36. Il-valuri ECx inkluż il-limiti ta' kunfidenza baxxi u superjuri assoċjati
tagħhom ta' 95 % għall-parametru deskritt fil-paragrafu 34 huma kkalkolati
permezz ta' metodi statistiċi xierqa (eż. analiżi probit, funzjoni loġistika jew
Weibull, metodu Spearman-Karber trimmjat jew interpolazzjoni sempliċi).
ECx tinkiseb billi jiddaħħal valur korrispondenti għal x % tal-medja ta'
kontroll fl-ekwazzjoni misjuba. Biex tiġi kkalkolata l-EC50 jew kwalunkwe
ECx, il-medji għal kull trattament (x) għandhom ikunu soġġetti għal analiżi
tar-rigressjoni.
NOEC/LOEC
37. Jekk analiżi statistika hija maħsuba biex tistabbilixxi l-NOEC/LOEC, hija
meħtieġa statistika għal kull reċipjent (reċipjenti individwali jitqiesu repliki).
Għandhom jintużaw metodi statistiċi xierqa (skont id-Dokument tal-OECD
54 dwar l-Approċċi Attwali fl-Analiżi Statistika tad-Dejta Ekotossika:
Gwida għall-Applikazzjoni). B'mod ġenerali, l-effetti avversi tal-oġġett talittestjar meta mqabbel mal-kontroll huma investigati permezz ta' ttestjar talipoteżijiet (iżgħar) bi tmiem wieħed f'p ≤ 0,05. Eżempji jingħataw fil-para
grafi li ġejjin.
38. Id-distribuzzjoni normali tad-dejta tista' tiġi ttestjata eż. bit-test tat-tjubija taladattament ta' Kolmogorov-Smirnov, it-Test tal-proporzjon tad-devjazzjoni
tal-medda mill-istandard (R/s-test) jew it-test Shapiro-Wilk (żewġ naħat, p ≤
0,05). Biex tiġi ttestjata l-varjanza tal-omoġenità jistgħu jintużaw it-test ta'
Cochran, it-test ta' Levene jew it-test ta' Bartlett, (b'żewġ naħat, (p ≤ 0,05).
Jekk il-prerekwiżiti tal-proċeduri tal-ittestjar parametriku (in-normalità, lomoġenità tal-varjanza) jiġu ssodisfati, tista' titwettaq Analiżi tal-Varjanza
(ANOVA) b'Direzzjoni waħda u testijiet ta' tqabbil b'diversi paraguni susse
gwenti. Paraguni multipli (eż. test-t ta' Dunnett) jew testijiet ta' tendenza
rigressiva (eż. test ta' Williams fil-każ ta' relazzjoni monotona bejn bejn iddoża u r-rispons) jistgħu jintużaw biex jiġi kkalkolat jekk hemmx differenzi
sinifikanti (p ≤ 0,05) bejn il-kontrolli u d-diversi konċentrazzjonijiet taloġġetti tal-ittestjar (l-għażla tat-test rakkomandat skont id-Dokument talOECD 54 dwar l-Approċċi Attwali fl-Analiżi Statistika tad-Dejta dwar lEkotossiċità: Gwida għall-Applikazzjoni). Inkella, għandhom jintużaw
metodi mhux parametriċi (eż. it-test-U ta' Bonferroni skont it-test ta'
tendenza ta' Holm jew Jonckheere-Terpstra) biex jiġu ddeterminati lNOEC u l-LOEC.
Test tal-limitu
39. Jekk jitwettaq test tal-limitu (tqabbil tal-kontroll u trattament wieħed biss) u
jiġu ssodisfati l-prerekwiżiti tal-proċeduri tat-test parametriku (in-normalità,
l-omoġenità), ir-risponsi metriċi jistgħu jiġu evalwati mit-Test ta' Student
(test-t). Jista' jintuża t-test-t tal-varjanza mhux ugwali (test-t ta' Welch) jew
test mhux parametriku, bħat-test-U ta' Mann-Whitney, jekk dawn ir-rekwiżiti
ma jiġux issodisfati.
40. Biex jiġu ddeterminati differenzi sinifikanti bejn il-kontrolli (kontroll u
kontroll tas-solvent), ir-repliki ta' kull kontroll jistgħu jiġu ttestjati kif desk
ritt għat-test tal-limitu. Jekk dawn it-testijiet ma jidentifikawx differenzi

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1767
▼M6
sinifikanti, ir-repliki tal-kontroll u tal-kontrolli tas-solventi kollha jistgħu
jiġu raggruppati. Inkella t-trattamenti kollha għandhom jitqabblu malkontroll tas-solvent.
Rapport tat-test
41. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi tal-inqas l-informazzjoni li ġejja:
— Sustanza kimika tat-test
— l-identità tas-sustanza kimika tat-test, l-isem, il-lott, in-numru tal-lott
u CAS, il-purità;
— il-proprjetajiet fiżikokimiċi tas-sustanza kimika tat-test (eż. il-log
Kow, is-solubilità fl-ilma, il-pressjoni tal-fwar, il-kostanti ta' Henry
(H) u idealment informazzjoni fuq l-eżitu tas-sustanza kimika tat-test
fil-ħamrija).
— Organiżmi tat-test
— identifikazzjoni u fornitur tal-organiżmi tal-ittestjar, deskrizzjoni talkundizzjonijiet tal-kulturi;
— medda ta' etajiet tal-organiżmi tal-ittestjar.
— Kundizzjonijiet tat-test
— deskrizzjoni tad-disinn u l-proċedura sperimentali;
— dettalji tal-preparazzjoni għall-ħamrija tal-ittestjar; speċifikazzjoni
ddettaljata jekk tintuża ħamrija naturali (oriġini, storja, distribuzzjoni
tad-daqs tal-frak, pH, kontenut tal-materja organika u jekk tkun
disponibbli l-klassifikazzjoni tal-ħamrija)
— il-kapaċità ta' żamma tal-ilma massima tal-ħamrija;
— deskrizzjoni tat-teknika użata biex tiġi applikata s-sustanza kimika
tat-test lill-ħamrija;
— dettalji tas-sustanzi kimiċi awżiljari użati għall-għoti tas-sustanza
kimika tat-test;
— id-daqs tar-reċipjenti tat-test u l-massa xotta tal-ħamrija tat-test għal
kull reċipjent;
— kundizzjonijiet tat-test: intensità tad-dawl, durata taċ-ċikli tad-dawl u
d-dlam, it-temperatura;
— deskizzjoni tar-reġim ta' tagħlif, it-tip u l-ammont ta' ikel użat fit-test,
id-dati ta' tagħlif;
— il-pH u l-kontenut tal-ilma tal-ħamrija fil-bidu u matul it-test
(kontroll u kull trattament)
— deskrizzjoni ddettaljata tal-metodu ta' estrazzjoni l-effiċjenza talestrazzjoni.
— Riżultati tat-test
— in-numru ta' frieħ iddeterminat f'kull reċipjent tat-test fi tmiem it-test;
— in-numru ta' nisa adulti u l-mortalità tal-adulti (%) f'kull reċipjent tattest fi tmiem it-test
— deskrizzjoni tas-sintomi ovvji jew bidliet distinti fl-imġiba;
— ir-riżultati miksuba bis-sustanza kimika tat-test ta' referenza;
— statistika fil-qosor (ECx u/jew NOEC) inkluż limiti ta' kunfidenza ta'
95 % u deskrizzjoni tal-metodu tal-kalkolu;
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— plott tar-relazzjoni bejn il-konċentrazzjoni u r-rispons;
— devjazzjonijiet mill-proċeduri deskritti f'dan il-metodu ta' ttestjar u
kwalunkwe okkorrenza mhux tas-soltu matul it-test.
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Appendiċi 1
Definizzjonijiet
Id-definizzjonijiet li ġejjin huma applikabbli għal dan il-metodu ta' ttestjar (f'dan
it-test il-konċentrazzjonijiet tal-effetti kollha huma espressi bħala massa tassustanza kimika tat-test skont il-massa xotta tal-ħamrija tat-test):
Sustanza kimika tfisser sustanza jew taħlita
NOEC (konċentrazzjoni bla effett osservat) hija l-konċentrazzjoni tas-sustanza
kimika tat-test fejn mhuwa osservat ebda effett. F'dan it-test, il-konċentrazzjoni li
tikkorrispondi għall-NOEC, ma għandha ebda effett statistikament sinifikanti (p <
0,05) f'perjodu ta' espożizzjoni partikolari meta mqabbel mal-kontroll.
LOEC (il-konċentrazzjoni bl-inqas effett osservat) hija l-inqas konċentrazzjoni ta'
sustanza kimika li għandha effett statistikament sinifikanti (p < 0,05) f'perjodu ta'
espożizzjoni partikolari meta mqabbel mal-kontroll.
ECx (konċentrazzjoni tal-effett għal effett ta' x %) hija l-konċentrazzjoni li
tikkawża effett ta' x % fuq l-organiżmi tat-test f'perjodu ta' espożizzjoni meta
mqabbla ma' kontroll. Pereżempju, EC50 hija konċentrazzjoni stmata li tikkawża
effett fuq il-punt ta' tmiem l-ittestjar f'50 % ta' popolazzjoni esposta fuq perjodu
ta' espożizzjoni ddefinit.
Sustanza Kimika tat-Test hija sustanza jew taħlita ttestjata permezz ta' dan ilmetodu ta' ttestjar.
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Appendiċi 2
Determinazzjoni tal-kapaċità ta' żamma tal-ilma massima tal-ħamrija
Il-metodu li ġej għad-determinazzjoni tal-kapaċità ta' żamma massima tal-ilma
tal-ħamrija huwa kkunsidrat bħala xieraq. Huwa deskritt fl-Anness C tal-ISO DIS
11268-2 (Kwalità tal-Ħamrija — Effetti tas-sustanzi li jniġġsu fuq il-ħniex
(Eisenia fetida). Parti 2: Determinazzjoni tal-effetti fuq ir-riproduzzjoni (23)).
Iġbor kwantità ddefinita (eż. 5 g) tas-sottostrat tal-ħamrija tal-ittestjar permezz ta'
apparat ta' kampjunar xieraq (tubu tal-auger eċċ.). Għatti l-qiegħ tat-tubu b'biċċa
karta filtru mimlija bl-ilma u mbagħad qiegħda fuq xtelliera f'banjumarija. It-tubu
għandu jiddaħħal gradwalment sakemm il-livell tal-ilma jkun iktar mill-parti ta'
fuq tal-ħamrija. Imbagħad għandu jitħalla fl-ilma għal madwar tliet sigħat. Peress
li mhux l-ilma kollu assorbit mill-kapillari tal-ħamrija jista' jinżamm, il-kampjun
tal-ħamrija għandu jitħalla jitbattal għal perjodu ta' sagħtejn billi tpoġġi t-tubu
fuq saff ta' ramel kwarzuż mitħun irqiq, imxarrab ħafna ġewwa reċipjent mgħotti
(biex jiġi evitat li jinxef). Il-kampjun għandu mbagħad jintiżen, jitnixxef għal
massa kostanti f'105 °C. Il-kapaċità ta' żamma tal-ilma (WHC) imbagħad tista'
tiġi kkalkolata kif ġej:
WHC ðf 0 % ta0 massa xottaÞ ¼

SÄT ÄD
Ü 100
D

Fejn:
S = sottostrat saturat bl-ilma + massa tat-tubu + massa tal-karta filtru
T = ġulbiena (massa tat-tubu + massa tal-karta filtru)
D = massa xotta tas-sottostrat
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Appendiċi 3
Determinazzjoni tal-pH tal-ħamrija
Il-metodu li ġej għad-determinazzjoni tal-pH tal-ħamrija huwa bbażat fuq iddeskrizzjoni mogħtija f'ISO DIS 10390: Kwalità tal-Ħamrija — Determinazzjoni
tal-pH (16).
Kwantità ddefinita ta' ħamrija titnixxef f'temperatura tal-kamra għal tal-inqas 12il siegħa. Imbagħad issir sospensjoni tal-ħamrija (li fiha tal-inqas 5 grammi ta'
ħamrija) f'ħames darbiet il-volum tagħha ta' soluzzjoni ta' 1 M ta' klorur talpotassju ta' grad analitiku (KCl) jew soluzzjoni ta' 0,01 M ta' klorur tal-kalċju
ta' grad analitiku (CaCl2). Is-sospensjoni mbagħad titħallat sew għal ħames
minuti u mbagħad titħalla toqgħod għal tal-inqas sagħtejn iżda mhux għal iktar
minn 24 siegħa. Il-pH tal-fażi likwida mbagħad jitkejjel permezz ta' miter tal-pH
li ġie kkalibrat qabel kull kejl permezz ta' serje xierqa ta' soluzzjonijiet tal-bafer
(eż. pH 4,0 u 7,0).
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Appendiċi 4
Trobbija ta' (Geolaelaps ) aculeifer, dud tal-ikel u sinkronizzazzjoni talkultura
Trobbija ta' Hypoaspis (Geolaelaps) aculeifer:
Il-kulturi jistgħu jinżammu f'reċipjenti tal-plastik jew vażetti tal-ħġieġ mimlija
b'taħlita (9:1) ta' plaster bil-ġibs ta' Paris / trab tal-faħam. Il-ġibs jista' jinżamm
umdu billi jiżdiedu ftit qtar ta' ilma distillat jew dejonizzat jekk ikun meħtieġ. Ittemperaturi tat-trobbija huma ottimali bejn 20 ± 2 °C, reġim fid-dawl / dlam
mhuwiex rilevanti għal din l-ispeċi. Il-priża tista' tkun dud Typrophagus putres
centiae jew Caloglyphus sp.(id-dud tal-ikel għandu jiġi mmaniġġjat b'attenzjoni
peress li jista' jikkawża allerġiji fil-bnedmin), iżda nematodi, enkitraeidi u
kollembolani huma adattati wkoll bħala priża. Is-sors tagħhom għandu jiġi rreġis
trat. L-iżvilupp tal-popolazzjoni jista' jibda b'mara waħda peress li l-irġiel jiżvi
luppaw f'bajd mhux fertilizzat. Il-ġenerazzjonijiet jikkoinċidu ħafna. Mara tista'
tgħix tal-inqas 100 jum u tista' tbid madwar 100 bajda matul il-ħajja tagħha. Rata
ta' bidien massima tintlaħaq bejn l-10 u l-40 jum (wara li jsiru adulti) u tammonta
għal 2,2 nisa tal-bajd– 1 jum– 1. Iż-żmien ta' żvilupp minn bajda għal mara adulta
huwa madwar 20 jum f'20 °C. Iktar minn kultura waħda għandha tiġi tinżamm
minn qabel.

Trobbija ta' Typrophagus putrescentiae:
Id-dud jinżamm f'reċipjent tal-ħġieġ mimli bi trab irqiq tal-ħmira tal-birreriji li
jitqiegħed f'barmil tal-plastik mimli b'soluzzjoni KNO3 sabiex jiġi evitat li jaħrab.
Id-dud tal-ikel jitqiegħed fuq wiċċ dan it-trab. Wara, jitħallat b'attenzjoni mat-trab
(li għandu jitbiddel darbtejn fil-ġimgħa) permezz ta' spatula.

Sinkronizzazzjoni tal-kultura:
Il-kampjuni li jintużaw fit-test għandhom ikunu tal-istess età (ca. 7 ijiem wara lilħuq tal-istadju adult). F'temperatura ta' trobbija ta' 20 °C, din tintlaħaq billi

Ittasferixxi n-nisa lejn reċipjent tat-trobbija u żid biżżejjed ikel

— Ħalli jumejn sa tliet ijiem għall-bidien tal-bajd, neħħi n-nisa

— Ħu n-nisa adulti għall-ittestjar bejn it-28 u l-35 jum wara li tibda tqiegħed ladulti nisa f'reċipjenti ta' trobbija nodfa.

In-nisa adulti jistgħu jintgħarfu faċilment mill-irġiel u stadji ta' żvilupp oħra middaqs ikbar, il-forma minfuħa u t-tarka dorsali kannella tagħhom (l-irġiel huma
irqaq u ċatti), in-nisa immaturi jkunu bojod għal kulur il-krema. L-iżvilupp taddud isegwi bejn wieħed u ieħor il-mudell deskritt hawn taħt f'20 °C (figura):
Bajda 5 ijiem, Larva jumejn, Protonimfa 5 ijiem, Dewtonimfa 7 ijiem, perjodu ta'
qabel il-bidien tal-mara jumejn. Wara, id-dud isir adult.

Figura
Żvilupp ta' Hypoaspis (Geolaelaps) aculeifer f'20 °C. (tneħħija = nisa użati għat-test)
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L-annimali tal-ittestjar adulti jitneħħew mill-kultura sinkronizzata u introdotti firreċipjenti tat-test bejn it-28 u l-35 jum wara li l-nisa ġenituri jkunu bdew ibidu lbajd (jiġifieri 7 — 14-il jum wara li saru adulti). Dan jiżgura li l-annimali talittestjar diġà jkunu għaddew mill-perjodu ta' preovipożizzjoni u tgħammru ma'
rġiel li diġà jinsabu fir-reċipjent tal-kultura. Osservazzjonijiet fil-kulturi tal-labo
ratorju jissuġġerixxu li n-nisa jitgħammru eżatt jew ftit wara li jsiru adulti jekk
ikun hemm l-irġiel (Ruf, Vaninnen, pers. obs.). Il-perjodu ta' sebat ijiem jint
għażel biex jiffaċilita l-integrazzjoni fir-rutina tal-laboratorju u biex joffri protez
zjoni kontra l-varjabbiltà tal-iżvilupp individwali fost id-dud. Il-bidien għandu
jinbeda b'tal-inqas l-istess numru ta' nisa li huma eventwalment meħtieġa għattest (Jekk pereżempju jkunu meħtieġa 400 mara fit-test, tal-inqas 400 mara
għandhom jitħallew ibidu l-bajd għal minn jumejn sa tlett ijiem. Tal-inqas
1 200 bajda għandhom ikunu l-punt ta' bidu għall-popolazzjoni sinkronizzata
(proporzjon tas-sess madwar 0,5, mortalità madwar 0,2). Biex jiġi evitat il-kanni
baliżmu, huwa iktar fattibbli li ma jinżammux iktar minn 20-30 mara li jbidu lbajd f'reċipjent wieħed.
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Appendiċi 5
Metodi ta' estrazzjoni
Għal mikroartropodi, estrazzjoni bis-sħana hija metodu xieraq għal kampjuni
separati mill-ħamrija / sottostrat (ara l-figura ta' hawn taħt). Il-metodu huwa
bbażat fuq l-attività tal-organiżmi, b'hekk il-kampjuni mobbli biss sejjer ikollhom
il-possibbiltà li jiġu rreġistrati. Il-prinċipju tal-estrazzjoni bis-sħana huwa li
jagħmel l-kundizzjonijiet għall-organiżmi gradwalment agħar fil-kampjun, biex
b'hekk jitilqu mis-sottostrat u jaqgħu f'likwidu ta' ffissar (eż. etanol). Il-punti
kruċjali huma d-durata tal-estrazzjoni u l-gradjent ta' kundizzjonijiet tajbin sa
moderati sa ħżiena għall-organiżmi. Id-durata tal-estrazzjoni għat-testijiet ekotos
sikoloġiċi għandha tkun kemm jista' jkun qasira, peress li kwalunkwe tkabbir filpopolazzjoni matul il-ħin tal-estrazzjoni jiffalsifika r-riżultati. Min-naħa l-oħra, ittemperatura u l-kundizzjonijiet ta' umdità fil-kampjun għandhom dejjem ikunu
f'medda li tħalli lid-dud jiċċaqlaq. It-tisħin ta' kampjun tal-ħamrija jwassal għattnixxif ta' sottostrat. Jekk it-tnixxif ikun rapidu wisq, xi dud jaf ukoll jinxef qabel
ikun irnexxilu jaħrab.
Għalhekk, hija proposta l-proċedura li ġejja (24) (25):
Apparat: Lembut Tullgren jew metodi paragunabbli bħal eż. McFadyen (tisħin
minn fuq, il-kampjun jitpoġġa fuq lembut)
Reġim ta' tisħin: 25 °C għal 12-il siegħa, 35 °C għal 12-il siegħa, 45 °C għal 24
siegħa (total ta' 48 siegħa). It-temperatura għandha titkejjel fis-sottostrat.
Likwidu ta' ffissar: 70 % etanol
Dettalji: Ħu l-kunjett tal-ħġieġ li ntuża għat-test. Neħħi l-għatu u dawwar biċċa
xibka jew drapp madwar il-ftuħ. It-tessut għandu jkollu daqs tax-xibka ta' 1,00 sa
1,5 mm. Waħħal id-drapp b'lasktuwa. Bil-mod dawwar il-kunjett rasu 'l isfel u
qiegħdu fl-apparat tal-estrazzjoni. It-tessut iwaqqaf is-sottostrat milli joqgħod
iqattar fil-likwidu ta' ffissar iżda jippermetti lid-dud jitlaq mill-kampjun. Ibda rreġim ta' tisħin wara li tkun daħħalt il-kunjetti kollha. Temm l-estrazzjoni wara
48 siegħa. Neħħi l-kunjetti ta' ffissar u għodd id-dud permezz ta' mikroskopju tattnixxif.
L-effiċjenza fl-estrazzjoni tal-metodu magħżul għandha tkun ġiet ipprova darba
jew darbtejn fis-sena permezz tar-reċipjenti li jkun fihom numru magħruf ta' frieħ
u dud adult miżmuma f'sottostrat tat-test mhux ittrattat. L-effiċjenza għandha tkun
≥ 90 % mill-medja kkombinata għall-istadji tal-iżvilupp kollha.
Apparat ta' estrazzjoni tat-tip Tullgren
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Kif tipprepara l-kunjett tat-test wara li jintemm it-test, qabel l-estrazzjoni
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Appendiċi 6
Identifikazzjoni ta' Hypoaspis (Geolaelaps ) aculeifer
Sottoklassi/ordni/sotto-ordni:

Familja:

Ġene/sottoġene/speċji:

Acari/Parasitiformes/Gamasida

Laelapidae

Hypoaspis (Geolaelaps) aculeifer

Awtur u Data:

F. Faraji, Ph.D. (MITOX), 23 January 2007

Letteratura użata:

Karg, W. (1993). Die freilebenden Gamasina (Gamasides), Raubmilben. Tierwelt
Deutschlands 59, 2nd revised edition: 1-523.
Hughes, A.M. (1976). The mites of stored food and houses. Ministry of Agriculture,
Fisheries and Food, Technical Bulletin 9: 400pp.
Krantz, G.W. (1978). A manual of Acarology. Oregon State University Book Stores,
Inc., 509 pp.

Karatteristiċi deterministiċi:

Tektum b'tarf tas-snin tond; skanalaturi ipostomali b'iktar minn 6 snin żgħar; setae
dorsali tad-denb ta' Z4 mhux twil ħafna; setae setiform dorsali; kisi ġenitali normali,
mhux imkabbar ħafna u li ma jilħaqx il-kisja anali; nofs ta' wara tal-kisja dorsali
mingħajr setae mhux abbinati; saqajn II u IV b'xi macrosetae ħoxnin; seta dorsali Z5
madwar darbtejn itwal minn J5; numru fiss ta' chelicera bi 12-14-il sinna u numru
mobbli b'2 sinniet; Idiosoma b'tul ta' 520-685 μm.
Hypoaspis miles jintuża wkoll fil-kontroll bijoloġiku u jista' jitħawwad ma' H. aculeifer.
Id-differenza ewlenija hija:
H. miles jagħmel parti mis-sottoġeneru Cosmolaelaps u għandu setae dorsali qisu
sikkina filwaqt li H. aculeifer jagħmel parti mis-sottoġeneru Geolaelaps u għandu
setae dorsali setiform.
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Appendiċi 7
Informazzjoni bażika dwar il-bijoloġija ta' Hypoaspis (Geolaelaps) aculeifer
Hypoaspis aculeifer jagħmel parti mill-familja Lealapidae, ordni Acari (dud),
klassi Arachnida, tribù Arthropoda. Dawn jgħixu f'kull tip ta' ħamrija u jieklu
dud ieħor, nematodi, enkitraeidi u kollembolani (26). F'każ ta' nuqqas ta' ikel,
dawn jeqilbu għall-kannibaliżmu (27). Id-dud predatorju jitqassam f'segmenti
f'idiosoma u gnatosoma. Distinzjoni ċara bejn idjosoma fil-prosoma (ras) u opis
tosoma (addome) ma teżistix. Il-gnatosoma (kisja tar-ras) fiha l-istrumenti għattagħlif bħal palps u chelicera. Il-chelicers jitqassmu fi tliet partijiet u jkollhom
snin twal bil-ponta b'għamliet differenti. Minbarra l-inġestjoni, l-irġiel jużaw ilchelicers tagħhom prinċipalment biex jittrasferixxu l-ispermatofori lin-nisa. Kisja
dorsali tkopri kważi kompletament l-idjosoma. Parti kbira mill-idiosoma tal-mara
hija okkupata mill-organi riproduttivi, li huma b'mod partikolari evidenti ftit
qabel ma jbidu l-bajd. Fuq iż-żaqq, jistgħu jinstabu żewġ kisjiet, il-kisja sternali
u dik ġenitali. Is-saqajn kollha jiġu pprovduti b'lanżit u xewk. Il-lanżit jintuża
biex ikunu jistgħu jeħlu meta jimxu fuq wiċċ il-ħamrija jew ġo fiha. L-ewwel par
saqajn jużawhom prinċipalment bħala antenni. It-tieni par saqajn ma jużawhomx
biss biex jiċċaqalqu iżda anki biex jifggħu l-priża. Ix-xewk tar-raba' par jista'
jservi bħala protezzjoni kif ukoll “mutur għaċ-ċaqliq” (28). L-irġiel huma twal
0,55 — 0,65 mm u jiżnu 10 — 15 μg. In-nisa huma twal 0,8 — 0,9 mm u jiżnu
50 — 60 μg (8) (28) (Fig 1).

Fig. 1
In-nisa, l-irġiel, il-protonimfa u l-larvi ta' H. aculeifer.

F'23 °C, id-dud isir sesswalment matur wara 16-il jum (nisa) u 18-il jum (irġiel),
rispettivament (6). In-nisa jġorru l-isperma fis-solenostom fejn imbagħad sejrin
jiġu ttrasferiti lejn l-ovar. Fl-ovar l-isperma timmatura u sejrin jinħażnu. Il-ferti
lizzazzjoni ssir biss wara l-maturazzjoni tal-isperma fl-ovar. In-nisa sejrin ibidu lbajd fertilizzat jew mhux fertilizzat f'ċapep jew b'mod separat, preferibbilment fi
xquq jew toqob. In-nisa li għaddew minn kopulazzjoni jistgħu jġorru frieħ tażżewġ sessi, filwaqt li minn bajd tan-nisa li ma għaddewx minn kopulazzjoni
sejrin ifaqqsu frieħ irġiel biss. Biex isiru adulti, dawn iridu jgħaddu minn erba'
fażijiet (bajda — larva, larva — protonimfa, protonimfa — dewtonimfa, dewto
nimfa — adult).

Il-bajda tkun ta' kulur abjad bħall-ħalib, ijalina, ellissa u b'tul ta' madwar 0,37
mm b'mantell solidu. Skont (8), il-larvi għandhom daqs ta' bejn 0,42 — 0,45
mm. Dawn għandhom biss tliet pari saqajn. Fil-parti tar-ras, jiżviluppaw chelicers
u palps. Il-chelicers, li jkollhom xi ftit snin zgħar (denticles), jintużaw biex ikunu
jistgħu joħorġu mill-bajda. Wara l-ewwel tqaxxir, bejn jum u jumejn wara ttfaqqis, jiġu żviluppati l-protonymphs. Dawn huma bojod ukoll, b'daqs ta' 0,45
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— 0,62 mm (8) u għandhom erba' pari saqajn. Fuq il-chelicers, is-snin ikunu
jidhru kompletament. Meta jingħata bidu għal dan l-istadju, id-dud jibda jagħlef.
Għal din ir-raġuni l-kutikula tal-priża tittaqqab bil-chelicers u tiddaħħal sekrez
zjoni għal diġestjoni intestinali żejda fil-priża. Il-maxx tal-ikel tista' mbagħad tiġi
mirdugħa mid-dudu. Il-chelicers jistgħu jintużaw ukoll biex jitqatgħu frak ikbar
minn biċċiet tal-ikel (28). Wara tqaxxir ieħor, jiġu żviluppati d-dewtonimfi.
Dawn ikollhom daqs ta' 0,60 — 0,80 mm (8) u b'kulur isfar għal kannella ċar.
Meta jingħata bidu għal din il-fażi, dawn jistgħu jiġu separati f'nisa u rġiel. Wara
tqaxxir ieħor, li matulu l-annimali huma inattivi u tkun qiegħda tiżviluppa l-kisja
kannella (wara madwar 14-il jum), id-dud isir adult (28) (29) (30). It-tul ta' ħajja
tagħhom huwa bejn 48 u 100 jum f25 °C (27).
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Appendiċi 8
Sommarju u skeda taż-żmien tal-azzjonijiet ewlenin li għandhom jittieħdu sabiex jitwettaq it-test ta' Hypoaspis
Żmien (jiem)
bidu tat-test = jum 0

Attività / kompitu

Jum – 35
sa – 28

Ittrasferixxi n-nisa mill-kultura ewlenija lejn reċipjenti nodfa biex tibda s-sinkronizzaz
zjoni
jumejn wara: neħħi n-nisa
darbtejn jew tliet darbiet fil-ġimgħa: fornihom b'biżżejjed ikel

Jum – 5 (+/– 2)

Ipprepara l-ħamrija artifiċjali

Jum – 4 (+/– 2)

Iddetermina d-WHC tal-ħamrija artifiċjali
Nixxef mal-lejl
Il-jum li jmiss: iżen il-kampjuni u kkalkola d-WHC

Jum – 4 (+/– 2)

Xarrab minn qabel il-ħamrija artifiċjali biex tilħaq 20 — 30 % ta' WHC

Jum 0

Ibda t-test: żid is-sustanza kimika tat-test mal-ħamrija artifiċjali
Introduċi 10 nisa f'kull replikat
Iżen kull replikat
Stabbilixxi kontrolli abjotiċi għall-kontenut ta' umdità u l-pH, 2 repliki għal kull tratta
ment
Nixxef il-kontrolli tal-umdità mal-lejl
Il-jum li jmiss: iżen il-kontrolli tal-umdità
Il-jum li jmiss: kejjel il-pH tal-kontrolli abjotiċi mnixxfa

Jum 3, 6, 9, 12 (madwar)

Forni kull replikat b'ammont suffiċjenti ta' organiżmi tal-priża
Iżen kull replikat u eventalment żid ilma evaporat

Jum 14

Spiċċa t-test, stabbilixxi l-estrazzjoni bir-repliki kollha flimkien mal-kontrolli tal-effiċ
jenza tal-estrazzjoni
Nixxef il-kontrolli ta' kontenut ta' umdità mal-lejl
Il-jum li jmiss: iżen il-kontrolli ta' kontenut ta' umdità
Il-jum li jmiss: kejjel il-pH tal-kontrolli abjotiċi mnixxfa

Jum 16

Ittermina l-estrazzjoni

Jum 16 +

Irreġistra n-numru ta' adulti u frieħ fil-materjal estratt
Irrapporta r-riżultati fuq it-tabelli ta' mudell
Irrapporta l-proċedura tal-ittestjar fl-iskedi tal-protokoll tat-test.
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C.37.

ASSAĠĠ FUQ 21 JUM TAL-ĦUT: SKRINJAR FUQ PERJODU
QASIR GĦAL ATTIVITÀ ESTROĠENIKA U ANDROĠENIKA,
U INIBIZZJONI TAL-AROMATAŻI
INTRODUZZJONI

1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linja gwida tat-test (TG)
230 tal-OECD (2009). Il-ħtieġa li jiġi żviluppat u vvalidat assaġġ tal-ħut li
jkun jista' jidentifika ċerti sustanzi kimiċi attivi fis-sistema endokrinali ġejja
mit-tħassib li l-livelli ambjentali tas-sustanzi kimiċi jistgħu jikkawżaw effetti
avversi kemm fil-bnedmin kif ukoll fl-organiżmi slavaġ minħabba l-interaz
zjoni ta' dawn is-sustanzi kimiċi mas-sistema endokrinali. Fl-1998, l-OECD
bdiet attività ta' prijorità għolja biex tirrevedi l-linji gwida eżistenti u tiżvi
luppa linji gwida ġodda għall-iskrinjar u l-ittestjar ta' sustanzi li potenzjal
ment ifixklu s-sistema endokrinali. Element minnhom tal-attività kien li tiġi
żviluppata Linja Gwida tat-Test għall-iskrinjar ta' sustanzi kimiċi attivi fissistema endokrinali tal-ispeċi tal-ħut. L-Assaġġ fuq 21 jum tal-Iskrinjar tasSistema Endokrinali tal-Ħut għadda minn programm estensiv ta' validaz
zjoni li jikkonsisti fi studji interlaboratorji b'sustanzi kimiċi magħżula biex
jintwerew ir-rilevanza u l-affidabbiltà tal-assaġġ fid-detezzjoni ta' sustanzi
kimiċi estroġeniċi u li jinibixxu l-aromatażi (1, 2, 3, 4, 5 ) fit-tliet speċijiet
ta' ħut investigati (il-karpjun buras, il-medaka Ġappuniża u ż-żebra); iddetezzjoni ta' attività androġenika hija possibbli fil-karpjun buras u filmedaka, iżda mhux fiż-żebra. Dan il-metodu ta' ttestjar ma jippermettix
id-detezzjoni ta' sustanzi kimiċi antiandroġeniċi. Il-ħidma ta' validazzjoni
ġiet riveduta permezz ta' evalwazzjoni bejn il-pari minn bord ta' esperti
maħtura mill-Koordinaturi Nazzjonali tal-Programm tal-Linji Gwida tatTest (6). L-assaġġ mhuwiex imfassal biex jidentifika mekkaniżmi speċifiċi
ta' tfixkil ormonali peress li l-annimali tat-test għandhom assi ipotalamikapitwitarja-gonadali (HPG) intatta, li jista' jkollha rispons għal sustanzi
kimiċi li għandhom impatt fuq l-assi HPG f'livelli differenti. L-assaġġ tarRiproduzzjoni tal-Ħut Fuq Żmien Qasir (TG 229 tal-OECD) jinkludi lfekondità u, kif xieraq, l-istopatoloġija gonadali għall-karpjun buras, kif
ukoll il-punti ta' tmiem kollha inklużi f'dan il-metodu ta' ttestjar. It-TG
229 tal-OECD jipprovdi skrinjar tas-sustanzi kimiċi li jaffettwaw ir-ripro
duzzjoni permezz ta' mekkaniżmi varji inklużi l-modalitajiet endokrinali.
Dan għandu jiġi kkunsidrat qabel ma jintagħżel l-aktar metodu xieraq ta'
ttestjar.

2.

Dan il-metodu ta' ttestjar jiddeskrivi assaġġ ta' skrinjar in vivo li fih ħut
maskili sesswalment matur u ħut femminili li jkun qed ibid jinżammu
flimkien u jiġu esposti għal sustanza kimika matul sehem limitat miċċiklu tal-ħajja tagħhom (21 jum). Fi tmiem il-perjodu ta' espożizzjoni ta'
21 jum, skont l-ispeċi li tkun qed tintuża, jitkejjel punt ta' tmiem bijomar
katur wieħed jew tnejn fl-irġiel u n-nisa bħala indikatur ta' inibizzjoni
estroġenika, tal-aromatażi jew tal-attività androġenika tas-sustanza kimika
tat-test; dawn il-punti ta' tmiem huma l-vitelloġenina u l-karatteristiċi sess
wali sekondarji. Il-vitelloġenina titkejjel fil-karpjun buras, fil-medaka
Ġappuniża u fiż-żebra, filwaqt li l-karatteristiċi sesswali sekondarji jitkejlu
fil-karpjun buras u l-medaka Ġappuniża biss.

3.

Dan il-bijoassaġġ iservi bħala assaġġ ta' skrinjar in vivo għal ċerti modi ta'
kif taħdem is-sistema endokrinali u l-applikazzjoni tiegħu għandha titqies
fil-kuntest tal-“Qafas Kunċettwali tal-OECD għall-Ittestjar u l-Valutazzjoni
ta' Sustanzi Kimiċi li Jfixklu s-Sistema Endokrinali” (28).

KUNSIDERAZZJONIJIET INIZJALI U LIMITAZZJONIJIET
4.

Normalment il-vitelloġenina tiġi prodotta mill-fwied ta' vertebrati ovipari
nisa bħala rispons għall-estroġenu endoġenu li jkun qed jiċċirkola. Hija
prekursur tal-proteini tal-isfar tal-bajd u, ladarba tiġi prodotta fil-fwied,
tgħaddi mad-demm u tidħol fl-ovarji, fejn tiġi assorbita u modifikata millbajd li jkun qed jiżviluppa. Il-vitelloġenina hija kważi intraċċabbli filplażma ta' ħut femminili u maskili immaturi għaliex m'għandhomx biżżejjed
estroġenu jiċċirkola; madankollu, il-fwied kapaċi jissintetizza u jnixxi lvitelloġenina bħala rispons għal stimulazzjoni tal-estroġenu eżoġenu.
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5.

Il-kejl tal vitelloġenina jservi għad-detezzjoni ta' sustanzi kimiċi li
għandhom diversi modi ta' azzjoni estroġenika. Id-detezzjoni ta' sustanzi
kimiċi estroġeniċi tista' ssir bil-kejl tal-induzzjoni tal-vitelloġenina fil-ħut
maskili, u ġiet dokumentata sew fil-letteratura xjentifika evalwata bejn ilpari (eż. (7)). L-induzzjoni tal-vitelloġenina ntweriet ukoll wara espożizzjoni
għal androġeni aromatizzabbli(8, 9). Tnaqqis fil-livell ta' estroġenu li jiċċir
kola fin-nisa, pereżempju permezz tal-inibizzjoni tal-aromatażi li tikkonverti
l-androġenu endoġenu f'estroġenu naturali 17β-estradjol, jikkawża tnaqqis
fil-livellta' vitelloġenina, li jintuża għad-detezzjoni ta' sustanzi kimiċi li
għandhom karatteristiċi inibitorji tal-aromatażi (10, 11). Ir-rilevanza bijolo
ġika tar-rispons tal-vitelloġenina wara inibizzjoni estroġenika/tal-aromatażi
hija stabbilita u ġiet dokumentata b'mod estensiv. Madankollu, huwa
possibbli wkoll li l-produzzjoni tal-VTG fin-nisa tiġi affettwata mit-tossiċità
ġenerali u modi ta' azzjoni tossiċi mhux endokrinali, eż. epatotossiċità.

6.

Ġew żviluppati b'suċċess diversi metodi ta' kejl u dawn ġew standardizzati
għall-użu ta' rutina. Dan huwa l-każ fil-metodi ta' Assaġġ ta' Immunoassor
biment Enzimatiku (ELISA) speċifiċi għall-ispeċi li jużaw l-immunokimika
għall-kwantifikazzjoni tal-vitelloġenina prodotta f'kampjuni żgħar tad-demm
jew tal-fwied miġbura minn ħut individwali (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18).
Għall-kejl tal-VTG jittieħed kampjun tad-demm tal-karpjun buras, id-demm
taż-żebra jew l-omoġenat tar-ras/denb, u l-fwied tal-medaka. Fil-medaka,
hemm korrelazzjoni tajba bejn il-VTG imkejla mid-demm u mill-fwied
(19). L-Appendiċi 6 jipprovdi l-proċeduri rrakkomandati għall-ġbir talkampjuni għall-analiżi tal-vitelloġenina. Kits għall-kejl tal-vitelloġenina
jistgħu jinkisbu faċilment; dawn il-kits għandhom ikunu bbażati fuq metodu
ELISA vvalidat li jkun speċifiku għall-ispeċi.

7.

Il-karatteristiċi sesswali sekondarji f'ħut maskili ta' ċerti speċijiet jidhru fuq
barra, huma kwantifikabbli u jirrispondu għal-livelli ta' androġeni endoġeni
li jiċċirkolaw; dan huwa l-każ għall-karpjun buras u l-medaka — iżda mhux
għaż-żebra, li m'għandhiex karatteristiċi sesswali sekondarji kwantifikabbli.
In-nisa jżommu l-kapaċità li jiżviluppaw karatteristiċi sesswali sekondarji
maskili, meta jiġu esposti għal sustanzi kimiċi androġeniċi fl-ilma. Hemm
bosta studji disponibbli fil-letteratura xjentifika li jiddokumentaw dan it-tip
ta' rispons fil-karpjun buras (20) u fil-medaka (21). Tnaqqis fil-karatteristiċi
sesswali sekondarji fl-irġiel għandu jiġi interpretat b'kawtela minħabba
saħħa statistika dgħajfa, u għandu jkun ibbażat fuq ġudizzju espert u l-piż
tal-evidenza. Hemm limitazzjonijiet dwar l-użu taż-żebra f'dan assaġġ,
minħabba n-nuqqas ta' karatteristiċi sesswali sekondarji kwantifikabbli li
jirrispondu għal sustanzi kimiċi b'effetti androġeniċi.

8.

Fil-karpjun buras, l-indikatur ewlieni ta' espożizzjoni androġenika eżoġena
huwa l-għadd ta' tuberkuli tan-namra (nuptial tubercles) li jinsabu fuq
imnieħer il-ħuta femminili. Fil-medaka, l-għadd ta' proċessi papillari jikkos
titwixxi l-markatur ewlieni ta' espożizzjoni eżoġena għal sustanzi kimiċi
androġeniċi f'ħut femminili. L-Appendiċi 5A u l-Appendiċi 5B jindikaw
il-proċeduri rrakkomandati li għandhom jiġu segwiti għall-valutazzjoni talkaratteristiċi sesswali fil-karpjun buras u fil-medaka, rispettivament.

9.

Id-definizzjonijiet użati f'dan il-metodu ta' ttestjar jingħataw fl-Appendiċi 1.

IL-PRINĊIPJU TAT-TEST
10. Fl-assaġġ, il-ħut maskili u dawk femminili li jkunu fi stat riproduttiv jiġu
esposti f'reċipjenti tat-test flimkien. L-istat adult u riproduttiv tagħhom
jippermetti sabiex issir differenzjazzjoni ċara bejn is-sessi, u b'hekk tkun
tista' ssir analiżi relatata mas-sess ta' kull punt ta' tmiem, u jiżgura s-sensit
tività tagħhom lejn sustanzi kimiċi esoġeni. Fi tmiem it-test, is-sess jiġi
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kkonfermat permezz ta' eżami makroskopiku tal-gonadi wara ftuħ ventrali
tal-addome b'imqass. Fl-Appendiċi 2 tingħata ħarsa ġenerali lejn il-kundizz
jonijiet rilevanti tal-bijoassaġġ. Normalment l-assaġġ jinbeda b'kampjun ta'
ħut minn popolazzjoni li tkun f'kundizzjoni riproduttiva; m'għandhomx
jintużaw annimali li qed jixjieħu. Fis-sezzjoni dwar l-Għażla tal-ħut hija
pprovduta gwida dwar l-età tal-ħut u dwar l-istatus riproduttiv. L-assaġġ
isir permezz ta' tliet konċentrazzjonijiet ta' sustanzi kimiċi li jintużaw għallespożizzjoni kif ukoll kontroll tal-ilma, u kontroll tas-solvent jekk ikun
hemm bżonn. Għal kull trattament jintużaw żewġ reċipjenti jew repliki
(kull reċipjent ikun fih 5 irġiel u 5 nisa) fil-medaka u ż-żebra, filwaqt li
fil-karpjun buras jintużaw erba' reċipjenti jew repliki għal kull trattament
(kull reċipjent ikun fih 2 irġiel u 4 nisa). Dan isir biex tiġi akkomodata limġiba territorjali tal-karpjun buras maskili filwaqt li jinżamm assaġġ
b'saħħtu biżżejjed. L-espożizzjoni ssir għal 21 jum u l-kampjunar tal-ħut
isir fil-21 jum ta' espożizzjoni.
11. Mal-kampjunar fil-jum 21, l-annimali kollha jinqatlu bla tbatija. Il-karatte
ristiċi sesswali sekondarji jitkejlu fil-karpjun buras u fil-medaka (ara lAppendiċi 5A u l-Appendiċi 5B); fiż-żebra u l-karpjun buras jinġabru
kampjuni tad-demm għad-determinazzjoni tal-vitelloġenina, inkella jistgħu
jinġabru r-ras/denb għad-determinazzjoni tal-vitelloġenina fiż-żebra (Appen
diċi 6); fil-medaka l-fwied jinġabar għall-analiżi tal-VTG (Appendiċi 6).
IL-KRITERJI TA' AĊĊETTAZZJONI TAT-TEST
12. Biex ir-riżultati tat-test ikunu aċċettabbli, japplikaw il-kundizzjonijiet li
ġejjin:
— il-mortalità fil-kontrolli tal-ilma (jew tas-solvent) m'għandhiex taqbeż l10 % fi tmiem il-perjodu ta' espożizzjoni;
— matul il-perjodu ta' espożizzjoni l-konċentrazzjoni ta' ossiġenu dissolt
għandha tilħaq minimu ta' 60 % tal-valur tas-saturazzjoni tal-arja (ASV);
— it-temperatura tal-ilma fir-reċipjenti tat-test qatt m'għandha tvarja b'iktar
minn ± 1,5 °C matul il-perjodu ta' espożizzjoni u din għandha tinżamm
fi ħdan 2 °C tal-meded ta' temperaturi speċifikati għall-ispeċi tat-test
(Appendiċi 2);
— l-evidenza għandha tkun disponibbli biex jintwera li l-konċentrazzjoni
jiet tas-sustanza kimika tat-test fis-soluzzjoni jkunu nżammu b'mod
sodisfaċenti bejn ± 20 % tal-valuri medji mkejlin.
DESKRIZZJONI TAL-METODU
Apparat
13. Tagħmir normali tal-laboratorju u speċjalment dan li ġej:
(a) ossiġenometri u apparati li jkejlu l-pH;
(b) tagħmir għad-determinazzjoni tal-ebusija u l-alkalinità tal-ilma;
(c) apparat adegwat għall-kontroll tat-temperatura u preferibbilment moni
toraġġ kontinwu;
(d) tankijiet magħmulin minn materjal kimiku inerti u ta' kapaċità adattata
b'rabta mad-densità rrakkomandata tat-tagħbija u tal-istokkjar (ara lAppendiċi 2);
(e) sottostrat tal-bidien għall-karpjun buras u ż-żebra, l-Appendiċi 4 jagħti
d-dettalji neċessarji;
(f) bilanċ preċiż biżżejjed (jiġifieri preċiż sa ± 0,5mg).
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Ilma
14. Kwalunkwe ilma li fih l-ispeċi tat-test juru sopravivenza u tkabbir adegwat
fit-tul jista' jintuża bħala ilma tat-test. Għandu jkun ta' kwalità kostanti
matul il-perjodu tat-test. Il-pH tal-ilma għandha tkun fil-medda ta' 6,5 sa
8,5, iżda matul test speċifiku għandha tkun f'medda ta' ± 0,5 unitajiet talpH. Sabiex jiġi żgurat li l-ilma tad-dilwizzjoni ma jinfluwenzax bla bżonn
ir-riżultat tat-test (pereżempju billi jbiddel is-sustanza kimika tat-test; kull
ċertu żmien għandhom jittieħdu kampjuni biex jiġu analizzati). Fejn l-ilma
tad-dilwizzjoni ikun magħruf li huwa relattivament kostanti fil-kwalità, ilkejl ta' metalli tqal (eż. Cu, Pb, Zn, Hg, Cd, u Ni), ta' anjoni u katjoni
ewlenin (eż. Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl–, u SO42–), ta' pestiċidi (eż. pestiċidi
organofosforiċi totali u pestiċidi organokloriniċi totali), ta' karbonju orga
niku u ta' solidi sospiżi totali għandu jsir, pereżempju, kull tliet xhur. Jekk
ikun intwera li l-kwalità tal-ilma hija kostanti matul tal-anqas sena, iddeterminazzjonijiet jistgħu jkunu inqas spissi u l-intervalli jistgħu jittawlu
(eż. kull sitt xhur). Xi karatteristiċi kimiċi ta' ilma b'dilwizzjoni aċċettabbli
huma elenkati fl-Appendiċi 3.

Is-soluzzjonijiet tat-test
15. Is-soluzzjonijiet tat-test tal-konċentrazzjonijiet magħżulin jiġu preparati billi
tiġi dilwita soluzzjoni ewlenija. Idealment, is-soluzzjoni ewlenija għandha
tiġi ppreparata permezz ta' sempliċi tħallit jew theżżiż tas-sustanza kimika
tat-test f'ilma tad-dilwizzjoni bl-użu ta' mezzi mekkaniċi (eż. tħawwid jew
ultrasonikazzjoni). Biex tinkiseb soluzzjoni ewlenija konċentrata adegwata
jistgħu jintużaw kolonni ta' saturazzjoni (kolonni ta' solubilità). L-użu ta'
portatur ta' solvent mhuwiex rakkomandat. Madankollu, f'każ li jkun hemm
bżonn ta' solvent, fl-istess ħin għandu jsir solvent ta' kontroll ukoll, fl-istess
konċentrazzjoni tas-solvent bħat-trattamenti kimiċi. Għal sustanzi kimiċi tattest diffiċli, teknikament solvent jista' jkun l-aħjar soluzzjoni; għandu jiġi
kkonsultat id-Dokument ta' Gwida tal-OECD dwar l-ittestjar tat-tossiċità
akwatika ta' sustanzi u taħlitiet diffiċli (22). L-għażla tas-solvent tiġi deter
minata mill-karatteristiċi kimiċi tas-sustanza kimika. Id-Dokument ta' Gwida
tal-OECD jirrakkomanda massimu ta' 100 μl/l, li għandu jiġi osservat.
Madankollu reviżjoni reċenti (23) enfasizzat fuq tħassib addizzjonali meta
jintużaw solventi għall-ittestjar tal-attività fis-sistema endokrinali. Għalhekk,
huwa rrakkomandat li l-konċentrazzjoni tas-solvent, jekk ikun meħtieġ, tiġi
minimizzata meta dan ikun teknikament fattibbli (skont il-proprjetajiet fiżi
kokimiċi tas-sustanza kimika tat-test).

16. Għandha tintuża sistema ta' test bi fluss kontinwu. Sistema bħal din tiddis
tribwixxi u tiddilwixxi b'mod kontinwu soluzzjoni ewlenija tas-sustanza
kimika tat-test (eż. pompa tal-kejl, dilwitur proporzjonali, sistema ta' satu
razzjoni) sabiex twassal serje ta' konċentrazzjonijiet fil-kompartimenti tattest. Ir-rati tal-fluss tas-soluzzjonijiet ewlenin u tal-ilma tad-dilwizzjoni
għandhom jiġu ċċekkjati kull ċertu żmien, idealment kuljum, matul it-test
u m'għandhomx ivarjaw b'aktar minn 10 % matul it-test. Għandha tingħata
attenzjoni biex jiġi evitat l-użu ta' tubi tal-plastik ta' grad baxx jew materjal
ieħor li jista' jkun fih sustanzi kimiċi bijoloġikament attivi. Meta jkun qed
jintgħażel il-materjal għas-sistema bi fluss kontinwu, għandha titqies ilpossibilità li s-sustanza kimika tat-test tiġi adsorbita f'dan il-materjal.

Iż-żamma tal-ħut
17. Il-ħut tat-test għandu jintgħażel minn popolazzjoni tal-laboratorju, idealment
minn stokk wieħed, li jkun idderra għal mill-inqas ġimgħatejn qabel it-test
fil-kondizzjonijiet ta' kwalità tal-ilma u ta' illuminazzjoni li jkunu simili għal
dawk użati fit-test. Importanti li r-rata tat-tagħbija u d-densità tal-istokkjar
(għad-definizzjonijiet, ara l-Appendiċi 1) jkunu xierqa għall-ispeċi tat-test
użata (ara l-Appendiċi 2).

18. Wara perjodu ta' 48 siegħa li fih il-ħut jitħallew joqogħdu, jiġu rreġistrati lmortalitajiet u jiġu applikati l-kriterji li ġejjin:
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— mortalitajiet ta' aktar minn 10 % tal-popolazzjoni f'sebat ijiem: il-lott
kollu jitwarrab;

— mortalitajiet ta' bejn 5 % u 10 % tal-popolazzjoni: akklimatizzazzjoni
għal sebat ijiem oħra; jekk ikun hemm mortalità ogħla minn 5 %
matul it-tieni sebat ijiem, il-lott kollu jitwarrab;

— mortalitajiet ta' inqas minn 5 % tal-popolazzjoni f'sebat ijiem: il-lott jiġi
aċċettat

19. Matul il-perjodu ta' akklimatizzazzjoni, fil-perjodu ta' qabel l-espożizzjoni,
jew matul il-perjodu ta' espożizzjoni l-ħut m'għandux jingħata kura għal
mard.

Preespożizzjoni u l-għażla tal-ħut
20. Huwa rrakkomandat li jkun hemm perjodu ta' preespożizzjoni ta' ġimgħa, li
matulu l-annimali jitqiegħdu f'reċipjenti simili għal dawk tat-test innifsu.
Matul il-perjodu ta' żamma u matul il-fażi ta' espożizzjoni l-ħut għandhom
jintemgħu ad libitum. Il-fażi ta' espożizzjoni tinbeda b'ħut adulti sesswal
ment dimorfiku minn provvista tal-laboratorju ta' annimali maturi biżżejjed
għar-riproduzzjoni (eż. b'karatteristiċi sesswali sekondarji li jidhru firrigward tal-karpjun buras u l-medaka), u li jkunu qed ibidu b'mod attiv.
Għal gwida ġenerali biss (u dan ma għandux jitqies mingħajr l-osservaz
zjoni tal-istatus riproduttiv propju ta' lott partikolari ta' ħut), il-karpjuni
buras għandu jkollhom madwar 20 (± 2) ġimgħa, jekk wieħed jassumi li
jkunu ġew ikkolturati f'temperatura ta' 25 ± 2 °C matul ħajjithom. Il-medaka
Ġappuniża għandu jkollha madwar 16 (± 2)–il ġimgħa, jekk wieħed jassumi
li jkunu ġew ikkulturati f'temperatura ta' 25 ± 2 °C matul ħajjithom. Iżżebra għandu jkollhom madwar 16 (± 2)-il ġimgħa, jekk wieħed jassumi li
jkunu ġew ikkulturati f'temperatura ta' 26 ± 2 °C matul ħajjithom.

ID-DISINN TAT-TEST
21. Jintużaw tliet konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test, kontroll
wieħed (tal-ilma) u, jekk ikun hemm bżonn, kontroll tas-solvent. Id-dejta
tista' tiġi analizzata sabiex jiġu determinati differenzi statistikament sinifi
kanti bejn ir-risponsi għat-trattament u għall-kontroll. Dawn l-analiżijiet ser
jindikaw jekk hemmx il-ħtieġa ta' ittestjar ulterjuri aktar fit-tul għal effetti
avversi (jiġifieri, sopravivenza, żvilupp, tkabbir u riproduzzjoni) għassustanza kimika, aktar milli għall-użu fil-valutazzjoni tar-riskju (24).

22. Għaż-żebra u l-medaka, fil-jum 21 tal-esperiment, l-irġiel u n-nisa minn kull
livell ta' trattament (5 irġiel u 5 nisa f'kull wieħed miż-żewġ repliki) u millkontroll(i) jiġu kampjunati għall-kejl tal-vitelloġenina u tal-karatteristiċi
sesswali sekondarji, fejn applikabbli. Għall-karpjun buras, fil-jum 21 ta'
espożizzjoni, l-irġiel u n-nisa (2 irġiel u 4 nisa f'kull wieħed mill-erba'
repliki) u mill-kontroll(i) jiġu kampjunati għall-kejl tal-vitelloġenina u talkaratteristiċi sesswali sekondarji.

L-għażla tal-konċentrazzjonijiet tat-test
23. Għall-finijiet ta' dan it-test, l-ogħla konċentrazzjoni tat-test għandha tiġi
stabbiliti mill-konċentrazzjoni massima tollerata (MTC) li tiġi ddeterminata
minn range finder jew minn dejta oħra dwar it-tossiċità, jew 10 mg/l, jew
is-solubilità massima fl-ilma, skont liema tkun l-aktar baxxa. L-MTC hija
definita bħala l-ogħla konċentrazzjoni tat-test tas-sustanza kimika li twassal
għal mortalità ta' inqas minn 10 %. L-użu ta' dan l-approċċ jassumi li teżisti
dejta empirika dwar tossiċità akuta jew dejta oħra dwar it-tossiċità li minnha
tista' tiġi stmata l-MTC. L-istima tal-MTC tista' ma tkunx eżatta u normal
ment teħtieġ ċertu ġudizzju professjonali.
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24. Huma meħtieġa tliet konċentrazzjonijiet tat-test, spazjati b'fattur kostanti li
ma jaqbiżx l-10, u kontroll ta' ilma tad-dilwizzjoni (u kontroll tas-solvent
jekk ikun meħtieġ). Huwa rrakkomandat li l-fatturi ta' spazjar jkunu f'firxa
ta' bejn 3.2 u 10.
PROĊEDURA
L-għażla u l-użin tal-ħut tat-test
25. Huwa importanti li fil-bidu tal-assaġġ tiġi minimizzata l-varjazzjoni fil-piż
tal-ħut. Il-meded ta' daqsijiet adattati għall-ispeċi differenti rrakkomandati
għall-użu f'dan it-test huma mogħtija fl-Appendiċi 2. Għal-lott kollu ta' ħut
użat fit-test, il-medda tal-piżijiet individwali għall-ħut maskili u femminili
fil-bidu tat-test għandha, jekk possibbli, tinżamm bejn ± 20 % tal-piż medju
aritmetiku tal-istess sess. Huwa rrakkomandat li qabel it-test jintiżen sotto
kampjun tal-istokk tal-ħut sabiex jiġi stmat il-piż medju.
Kundizzjonijiet ta' espożizzjoni
Durata
26. It-test idum għaddej 21 jum, wara perjodu ta' preespożizzjoni. Il-perjodu
rrakkomandat ta' preespożizzjoni huwa ta' ġimgħa.
Tmigħ
27. Il-ħut għandhom jintemgħu ad libitum b'ikel adattat (Appendiċi 2) b'rata
suffiċjenti biex tinżamm il-kundizzjoni tal-ġisem. Għandha tingħata attenz
joni biex jiġi evitat tkabbir mikrobiku u turbidità fl-ilma. Bħala gwida
ġenerali, ir-razzjon ta' kuljum jista' jinqasam f'żewġ jew tliet porzjonijiet
ugwali għal tmigħ multiplu kuljum, separat b'mill-inqas tliet sigħat bejn kull
tmigħ. Huwa aċċettabbli li jingħata razzjon akbar uniku b'mod partikolari
għat-tmiem il-ġimgħa. Il-ħut m'għandux jingħata x'jiekol għal 12-il siegħa
qabel il-kampjunar/nekroskopija.
28. L-ikel tal-ħut għandu jiġi evalwat għall-preżenza ta' kontaminanti bħal pesti
ċidi organokloriniċi, idrokarboni aromatiċi poliċikliċi (PAHs), bifenili polik
lorinati (PCBs). Għandu jiġi evitat ikel b'livell għoli ta' fitoestroġeni li jista'
jikkomprometti r-rispons tal-assaġġ għal agonisti magħrufa tal-estroġenu
(eż. 17-beta estradiol).
29. Ikel mhux mikul u materjal tar-rawt għandu jitneħħa mir-reċipjent tat-test
tal-inqas darbtejn fil-ġimgħa, eż. billi l-qiegħ ta' kull tank jitnaddaf sew
permezz ta' sifun.
Dawl u temperatura
30. Il-fotoperjodu u t-temperatura tal-ilma għandhom ikunu adattati għall-ispeċi
tat-test (ara Appendiċi 2).
Il-frekwenza tad-determinazzjonijiet analitiċi u tal-kejl
31. Qabel jibda l-perjodu ta' espożizzjoni, għandu jiġi żgurat li s-sistema tattwassil tas-sustanza kimika taħdem kif suppost. Għandhom jiġu stabbiliti lmetodi analitiċi kollha meħtieġa, inkluż għarfien suffiċjenti dwar l-istabbiltà
kimika fis-sistema tat-test. Matul it-test, il-konċentrazzjonijiet tas-sustanza
kimika tat-test jiġu determinati f'intervalli regolari, kif ġej: idealment, ir-rati
tal-fluss tas-soluzzjoni ewlenija dilwenti u tossikanti għandhom jiġu vveri
fikati kuljum, iżda tal-inqas darbtejn fil-ġimgħa, u m'għandhomx ivarjaw
b'aktar minn 10 % matul it-test. Huwa rrakkomandat li l-konċentrazzjonijiet
tas-sustanzi kimiċi tat-test innifsu jitkejlu fir-reċipjenti kollha fil-bidu tat-test
u f'intervalli ta' ġimgħa wara dan.
32. Huwa rrakkomandat li r-riżultati jkunu bbażati fuq il-konċentrazzjonijiet
imkejla. Madankollu, jekk matul it-test il-konċentrazzjoni tas-sustanza
kimika tat-test fis-soluzzjoni tkun inżammet b'mod sodisfaċenti bejn ±
20 % tal-konċentrazzjoni nominali, ir-riżultati jkunu jistgħu jiġu bbażati
fuq valuri nominali jew valuri mkejla.
33. Il-kampjuni jistgħu jeħtieġu jiġu ffiltrati (eż., bl-użu ta' pori ta' 0,45 μm) jew
jiġu ċentrifugati. Jekk ikun hemm bżonn, imbagħad iċ-ċentrifugazzjoni hija
l-proċedura rrakkomandata. Madankollu, jekk il-materjal tat-test ma jiġix
adsorbit mill-filtri, il-filtrazzjoni tista' tkun aċċettabbli wkoll.
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34. Matul it-test, l-ossiġenu dissolt, it-temperatura, u l-pH għandhom jitkejlu firreċipjenti kollha tat-test tal-inqas darba fil-ġimgħa. L-ebusija u l-alkalinità
totali għandhom jitkejlu fil-kontrolli u f'reċipjent wieħed fl-ogħla konċen
trazzjoni tal-anqas darba fil-ġimgħa. Idealment, it-temperatura għandha tiġi
ssorveljata kontinwament f'mill-inqas reċipjent wieħed tat-test.

Osservazzjonijiet
35. Għadd ta' risponsi ġenerali (eż. sopravivenza) u r-risponsi bijoloġiċi ewlenin
(eż. il-livelli tal-vitelloġenina) jiġu vvalutati matul l-assaġġ jew fi tmiem lassaġġ. Il-kejl u l-valutazzjoni ta' dawn il-punti ta' tmiem u l-utilità tagħhom
huma deskritti hawn taħt.

Sopravivenza
36. Matul il-perjodu tat-test, il-ħut għandu jiġi eżaminat kuljum u kwalunkwe
mortalità għandha tiġi rreġistrata u l-ħut mejjet għandu jitneħħa malajr
kemm jista' jkun. Il-ħut mejjet m'għandux jiġi sostitwit la fir-reċipjent talkontroll u lanqas fir-reċipjent tat-trattament. Is-sess tal-ħut li jmut matul ittest għandu jiġi determinat permezz ta' evalwazzjoni makroskopika talgonadi.

Imġiba u dehra
37. Għandha tittieħed nota ta' kwalunkwe mġiba abnormali (relatata malkontrolli); din tista' tinkludi sinjali ta' tossiċità ġenerali inklużi iperventilaz
zjoni, għawm mhux ikkoordinat, telf tal-bilanċ, u inattivitá jew tmigħ mhux
tas-soltu. Barra minn hekk għandha tittieħed nota ta' anormalitajiet esterni
(bħal emorraġija, skolorazzjoni). Dawn is-sinjali ta' tossiċità għandhom jiġu
kkunsidrati bir-reqqa waqt l-interpretazzjoni tad-dejta peress li jistgħu
jindikaw konċentrazzjonijiet li fihom il-bijomarkaturi ta' attività endokrinali
ma jkunux affidabbli. Dawn l-osservazzjonijiet tal-imġiba jistgħu anke
jipprovdu informazzjoni kwalitattiva biex jinkiseb tagħrif dwar rekwiżiti
futuri potenzjali għall-ittestjar tal-ħut. Per eżempju, fil-karpjuni buras, f'ir
ġiel normali jew f'nisa b'karatteristiċi maskili ġiet osservata aggressività
territorjali matul espożizzjoni androġenika; fiż-żebra, l-imġiba karatteristika
ta' tgħammir u riproduzjoni wara jinxtegħel id-dawl tiddgħajjef jew tiġi
mfixkla minn espożizzjoni estroġenika jew antiandroġenika.

38. Peress li xi aspetti tad-dehra (primarjament il-kulur) jistgħu jinbidlu malajr
bit-tqandil, importanti li l-osservazzjonijiet kwalitattivi jsiru qabel ma lannimali jitneħħew mis-sistema tat-test. L-esperjenza miksuba s'issa bilkarpjuni buras tissuġġerixxi li għall-ewwel xi sustanzi kimiċi attivi fissistema endokrinali jistgħu jikkawżaw tibdil fil-karatteristiċi esterni li ġejjin:
il-kulur tal-ġisem (ċar jew skur), mudelli ta' kolorazzjoni (il-preżenza ta'
strixxi vertikali), u l-forma tal-ġisem (ir-ras u r-reġjun pettorali). Għalhekk,
l-osservazzjonijiet dwar id-dehra fiżika tal-ħut għandhom isiru matul it-test,
u fi tmiem l-istudju

Il-qtil bla tbatija tal-ħut
39. Fil-jum 21, jiġifieri fi tmiem l-espożizzjoni, il-ħut għandu jiġi ewtanizzat
b'ammonti xierqa ta' Trikaina (Trikaina metan sulfonat, Metakaina, MS-222
(CAS 886-86-2), 100-500 mg/l ibbaferjat bi 300 mg/l NaHCO3 (bikarbonat
tas-sodju, CAS 144-55-8) biex titnaqqas l-irritazzjoni fil-membrana mukuża;
imbagħad jittieħed kampjun tad-demm jew it-tessut għad-determinazzjoni
tal-vitelloġenina, kif spjegat fis-sezzjoni tal-Vitelloġenina.
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Osservazzjoni tal-karatteristiċi sesswali sekondarji
40. Ċerti sustanzi kimiċi attivi fis-sistema endokrinali jistgħu jikkawżaw tibdil
fil-karatteristiċi sesswali sekondarji speċjalizzati (l-għadd ta' tuberkuli tannamra fil-karpjun buras maskili, il-proċessi papillari fil-medaka maskili).
B'mod partikulari, sustanzi kimiċi li jkollhom ċerti modi ta' azzjoni jistgħu
jikkawżaw l-okkorrenza anormali ta' karatteristiċi sesswali sekondarji flannimali tas-sess oppost; pereżempju, agonisti tar-riċettur tal-androġenu,
bħal trenbolon, metiltestosteron u diidrotestosteron, jistgħu jwasslu sabiex
il-karpjuni buras femminili jiżviluppaw tuberkuli tan-namra prominenti jew
sabiex il-medaka femminili tiżviluppa proċessi papillari (11, 20, 21). Ġie
rrapportat ukoll li l-agonisti tar-riċettur tal-estroġenu jistgħu jnaqqsu l-għadd
tat-tuberkuli tan-namra u d-daqs tal-kuxxinett tal-kozz dorsali f'irġiel adulti
(25, 26). Dawn l-osservazzjonijiet morfoloġiċi grossi jistgħu jipprovdu
tagħrif kwalitattiv u kwantitattiv siewi biex jingħata tagħrif dwar rekwiżiti
futuri potenzjali għall-ittestjar tal-ħut. L-għadd u d-daqs tat-tuberkuli tannamra fil-karpjun buras u l-proċessi papillari fil-medaka jistgħu jiġu kkwan
tifikati b'mod dirett jew b'mod aktar prattiku f'kampjuni ppreservati. Ilproċeduri rrakkomandati għall-evalwazzjoni tal-karatteristiċi sesswali sekon
darji fil-karpjun buras u l-medaka huma disponibbli mill-Appendiċi 5A u lAppendiċi 5B, rispettivament.

Vitelloġenina (VTG)
41. Id-demm jinġabar mill-arterja/vina kawdali permezz ta' tubulu kapillari
mikroematokritiku eparinizzat, jew inkella permezz ta' titqiba fil-qalb b'si
ringa. Skont kemm hi kbira l-ħuta, il-volumi tad-demm li jistgħu jinġabru
ġeneralment ivarjaw bejn 5 u 60 μl għal kull ħuta individwali għall-karpjuni
buras u minn 5-15 μl għal kull ħuta individwali għaż-żebra. Il-plażma tiġi
separata mid-demm permezz ta' ċentrifugazzjoni, u tinħażen ma' inibituri
tal-proteażi f'temperatura ta' – 80 °C, sakemm tiġi analizzata għall-vitello
ġenina. Inkella, fil-medaka jintuża l-fwied, u fiż-żebra l-omoġenat tarras/denb jista' jintuża bħala sors ta' tessut għad-determinazzjoni tal-vitello
ġenina (Appendiċi 6). Il-kejl tal-VTG għandu jkun imsejjes fuq metodu
ELISA omologu vvalidat, bl-użu ta' standard omologu tal-VTG u antikorpi
omologi. Huwa rrakkomandat li jintuża metodu li jkun kapaċi jiskopri livelli
ta' VTG baxxi daqs ftit ng/ml fil-plażma (jew ng/mg fit-tessut), li huwa llivell ta' sfond f'ħut maskili li ma jkunx ġie espost.

42. Il-kontroll tal-kwalità tal-analiżi tal-vitelloġenina jintlaħaq permezz tal-użu
ta' standards, bjanki u tal-anqas analiżijiet duplikati. Għal kull metodu
ELISA, għandu jsir test għall-effett matriċi (effett ta' dilwizzjoni ta'
kampjun) biex jiġi determinat il-fattur minimu tad-dilwizzjoni tal-kampjun.
Kull platt ELISA li jintuża għall-assaġġi tal-VTG għandu jinkludi l-kamp
juni tal-kontroll tal-kwalità li ġejjin: tal-anqas 6 standards ta' kalibraġġ li
jkopru l-firxa ta' konċentrazzjonijiet mistennija tal-vitelloġenina, u tal-anqas
bjank tal-assaġġ mhux speċifiku wieħed (analiżi duplikata). L-assorbiment
ta' dawn il-bjanki għandu jkun ta' anqas minn 5 % tal-assorbiment standard
massimu ta' kalibrazzjoni. Minn kull kampjun ta' dilwizzjoni jiġu analizzati
tal-anqas żewġ alikwoti (well-duplicates). Well-duplicates li jvarjaw b'aktar
minn 20 % għandhom jerġgħu jiġu analizzati.

43. Il-koeffiċjent tal-korrelazzjoni (R2) għall-kurvi ta' kalibrazzjoni għandu jkun
ta' aktar minn 0,99. Madankollu, korrelazzjoni għolja mhijiex biżżejjed biex
tiggarantixxi tbassir adegwat tal-konċentrazzjoni fil-meded kollha. Minbarra
li jkun hemm korrelazzjoni għolja biżżejjed għall-kurva ta' kalibrazzjoni, ilkonċentrazzjoni ta' kull standard, kif ikkalkolata mill-kurva ta' kalibrazzjoni,
dejjem għandha taqa' bejn 70 u 120 % tal-konċentrazzjoni nominali tiegħu.
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Jekk il-konċentrazzjonijiet nominali jxaqilbu lil hinn mil-linja ta' rigressjoni
tal-kalibrazzjoni (eż. f'konċentrazzjonijiet inqas), jista' jkun hemm bżonn li
l-kurva ta' kalibrazzjoni tinqasam f'meded baxxi u għoljin jew li jintuża
mudell nonlineari li jaqbel b'mod adegwat mad-dejta dwar l-assorbiment.
Jekk il-kurva tinqasam, iż-żewġ segmenti tal-linja għandu jkollhom R2 >
0,99.

44. Il-limitu ta' detezzjoni (LOD) huwa definit bħala l-konċentrazzjoni tal-inqas
standard analitiku, u l-limitu ta' kwantitazzjoni (LOQ) huwa definit bħala lkonċentrazzjoni tal-inqas standard analitiku mmoltiplikata bl-inqas fattur ta'
dilwizzjoni.

45. F'kull jum li fih isiru l-assaġġi tal-vitelloġenina għandu jiġi analizzat
kampjun ta' fortifikazzjoni permezz ta' standard ta' referenza interassaġġi
(Appendiċi 7). Il-proporzjon tal-konċentrazzjoni mistennija għall-konċen
trazzjoni mkejla jiġi rrapportat flimkien mar-riżultati minn kull sett ta'
assaġġi li jkunu saru dakinhar.

DEJTA U RAPPORTAR
Valutazzjoni tar-Risponsi tal-Bijomarkatur permezz ta' Analiżi talVarjanza (ANOVA)
46. Biex tiġi identifikata l-attività endokrinali potenzjali ta' sustanza kimika, irrisponsi jitqabblu bejn il-gruppi ta' trattament u ta' kontroll permezz ta'
analiżi tal-varjanza (ANOVA). Meta jintuża kontroll tas-solvent, għandu
jsir test statistiku xieraq bejn il-kontroll tal-ilma tad-dilwizzjoni u l-kontroll
tas-solvent għal kull punt ta' tmiem. Gwida dwar kif titratta d-dejta dwar ilkontroll tal-ilma tad-dilwizzjoni u dik dwar is-solvent fl-analiżi statistika
sussegwenti tista' tinstab fl-OECD, 2006c (27). Id-dejta kollha dwar irrispons bijoloġiku għandha tiġi analizzata u rrapportata separatament
skont is-sess. Jekk ma jintlaħqux is-suppożizzjonijiet meħtieġa għall-metodi
parametriċi — distribuzzjoni mhux normali (eż. it-test ta' Shapiro-Wilk) jew
varjanza eteroġena (it-test ta' Bartlett jew it-test ta' Levene), għandha tiġi
kkunsidrata l-possibilità li d-dejta tiġi konvertita f'varjanzi omoġenizzati
qabel ma ssir l-ANOVA, jew qabel ma ssir ANOVA ppeżata. It-test ta'
Dunnett (parametriku) fuq tqabbiliet multipli bejn pari jew it-test ta'
Mann-Whitney b'aġġustament Bonferroni (mhux parametriku) jista' jintuża
għal rispons mhux monotonu għad-doża. Jekk ir-rispons għad-doża ikun
kważi monotonu jistgħu jintużaw testijiet statistiċi oħra (eż. it-test ta' Jonck
heere-Terpstra jew it-test ta' Williams). Fl-Appendiċi 8 ġiet ipprovduta
flowchart statistika biex tgħin fid-deċiżjoni dwar l-aktar test statistiku xieraq
li għandu jintuża. Tagħrif addizzjonali jista' jinkiseb ukoll mid-Dokument
tal-OECD dwar Approċċi Attwali lejn l-Analiżi Statistika ta' Dejta dwar lEkotossiċità (27).

Rapportar tar-riżultati tat-test
47. Id-dejta tal-istudju għandha tinkludi:

Il-faċilità ta' ttestjar:

— Persunal responsabbli u r-responsabbiltajiet ta' studju tagħhom

— Kull laboratorju għandu jkun wera profiċjenza fl-użu ta' firxa ta' sustanzi
kimiċi rappreżentattivi

Is-sustanza kimika tat-test:

— Karatterizzazzjoni tas-sustanza kimika tat-test

— In-natura fiżika u l-proprjetajiet fiżikokimiċi rilevanti
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— Il-metodu u l-frekwenza tal-preparazzjoni tal-konċentrazzjonijiet tat-test
— Informazzjoni dwar l-istabbiltà u l-bijodegradabilità
Solvent:
— Karatterizzazzjoni tas-solvent (in-natura, il-konċentrazzjoni użata)
— Ġustifikazzjoni tal-għażla tas-solvent (jekk ma jkunx ilma)
Annimali tat-test:
— L-ispeċi u r-razza
— Il-fornitur u l-faċilità speċifika tal-fornitur
— L-età tal-ħut fil-bidu tat-test u l-istatus ta' riproduzzjoni
— Dettalji tal-proċedura ta' akklimatizzazzjoni tal-annimali
— Il-piż tal-ġisem tal-ħut fil-bidu tal-espożizzjoni (minn sottokampjun talistokk tal-ħut)
Kundizzjonijiet tat-Test:
— Il-proċedura tat-test użata (it-tip tat-test, ir-rata tat-tagħbija, id-densità
tal-istokkjar, eċċ.);
— Il-metodu ta' preparazzjoni tas-soluzzjonijiet ewlenin u r-rata tal-fluss;
— Il-konċentrazzjonijiet nominali tat-test, il-konċentrazzjonijiet tas-soluz
zjonijiet tat-test imkejla kull ġimgħa u l-metodu analitiku użat, ilmedji tal-valuri mkejla u d-devjazzjonijiet standard fir-reċipjenti tattest u evidenza li l-kejl jirreferi għall-konċentrazzjonijiet tas-sustanza
kimika tat-test fis-soluzzjoni vera;
— Il-karatteristiċi tal-ilma tad-dilwizzjoni (inkluż il-pH, l-ebusija, l-alkali
nità, it-temperatura, il-konċentrazzjoni tal-ossiġenu maħlul, il-livelli ta'
klorin residwu, il-karbonju organiku totali, is-solidi sospiżi u kwalunkwe
kejl ieħor li jkun sar)
— Il-kwalità tal-ilma fir-reċipjenti tat-test: il-pH, l-ebusija, it-temperatura u
l-konċentrazzjoni tal-ossiġenu maħlul;
— Informazzjoni ddettaljata dwar it-tmigħ (eż. it-tip ta' ikel, is-sors, lammont li ngħata u l-frekwenza u analiżijiet għal kontaminanti relevanti
jekk disponibbli (eż. PCBs, PAHs u pestiċidi organoklorurati).
Riżultati
— Evidenza li l-kontrolli jissodisfaw il-kriterji ta' aċċettazzjoni tat-test;
— Dejta dwar il-mortalitajiet li jseħħu fi kwalunkwe konċentrazzjoni tattest u fil-kontroll;
— Tekniki analitiċi statistiċi użati, it-trattament tad-dejta u ġustifikazzjoni
tat-tekniki użati;
— Dejta dwar osservazzjonijiet bijoloġiċi ta' morfoloġija grossa, inklużi lkaratteristiċi sesswali sekondarji u l-vitelloġenina;
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— Riżultati tal-analiżi tad-dejta, idealment f'forma tabulari u grafika;

— Inċidenza ta' kwalunkwe reazzjoni mhux tas-soltu mill-ħut u kwalunkwe
effett viżibbli kkawżat mis-sustanza kimika tat-test

GWIDA GĦALL-INTERPRETAZZJONI U L-AĊĊETTAZZJONI TARRIŻULTATI TAT-TEST
48. Din is-sezzjoni fiha ftit kunsiderazzjonijiet li għandhom jitqiesu fl-interpre
tazzjoni tar-riżultati tat-test għad-diversi punti ta' tmiem imkejla. Ir-riżultati
għandhom jiġu interpretati b'kawtela fejn is-sustanza kimika tat-test tidher li
tkun qed tikkawża tossiċità evidenti jew li qed ikollha impatt fuq il-kundiz
zjoni ġenerali tal-annimal tat-test.

49. Meta tkun qed tiġi stabbilita l-medda tal-konċentrazzjonijiet tat-test,
għandha tingħata attenzjoni biex ma tinqabiżx il-konċentrazzjoni massima
tollerata biex tkun tista' ssir interpretazzjoni valida tad-dejta. Importanti li
tal-anqas ikun hemm trattament wieħed li fih ma jkunx hemm sinjali ta'
effetti tossiċi. Sinjali ta' mard u sinjali ta' effetti tossiċi għandhom jiġu
vvalutati u rrapportati f'ċertu dettall. Pereżempju, huwa possibbli li l-produz
zjoni tal-VTG fin-nisa tiġi affettwata wkoll mit-tossiċità ġenerali u modi ta'
azzjoni tossiċi mhux endokrinali, eż. epatotossiċità. Madankollu, l-interpre
tazzjoni tal-effetti tista' tiġi sostnuta minn livelli oħra ta' kura li ma
jitfixklux mit-tossiċità sistemika.

50. Hemm xi aspetti li wieħed irid iqis għall-aċċettazzjoni tar-riżultati tat-test.
Bħala gwida, il-livelli tal-VTG fi gruppi ta' kontroll tal-irġiel u tan-nisa
għandhom ikunu distinti u separati b'madwar tliet ordnijiet ta' kobor filkarpjun buras u fiż-żebra, u b'madwar ordni uniku ta' kobor għall-medaka.
Eżempji tal-medda ta' valuri li wieħed jista' jiltaqa' magħhom fil-gruppi ta'
kontroll u ta' kura huma disponibbli fir-rapporti ta' validazzjoni (1, 2, 3, 4).
Valuri għolja tal-VTG fl-irġiel ta' kontroll jistgħu jikkompromettu r-rispons
tal-assaġġ u l-kapaċità tiegħu li jiskopri agonisti dgħajfa tal-estroġenu.
Valuri baxxi tal-VTG fin-nisa ta' kontroll jistgħu jikkompromettu r-rispon
sività tal-assaġġ u l-ħila tiegħu li jiskopri inibituri tal-aromatażi u antago
nisti tal-estroġenu. Biex tinbena dik il-gwida ntużaw l-istudji ta' validaz
zjoni.

51. Jekk laboratorju ma jkunx għamel l-assaġġ qabel jew jekk ikunu saru bidliet
sostanzjali (eż. bidla fir-razza tal-ħut jew tal-fornitur) huwa rrakkomandat li
jsir studju tal-profiċjenza teknika. Huwa rrakkomandat li jintużaw sustanzi
kimiċi li jkopru firxa ta' modi ta' azzjoni jew impatti fuq għadd tal-punti ta'
tmiem tat-test. Fil-prattika, kull laboratorju huwa mħeġġeġ jibni dejta
storika ta' kontroll propja għall-irġiel u għan-nisa u biex jagħmel kimika
ta' kontroll pożittiv għall-attività estroġenika (eż. 17β-estradjol f'doża ta' 100
ng/l, jew agonist dgħajjef magħruf) li twassal għal żieda fil-VTG fil-ħut
maskili, kimika ta' kontroll pożittiv għall-inibizzjoni tal-aromatażi (eż.
fadrozole jew prochloraz f'doża ta' 300 μg/l) li twassal għal tnaqqis filVTG fil-ħut nisa, u kimika ta' kontroll pożittiv għall-attività androġenika
(eż. 17β-trenbolon f'doża ta' 5 μg/l) li twassal għall-induzzjoni ta' karatte
ristiċi sesswali sekondarji fil-karpjun buras u l-medaka femminili. Din iddejta kollha tista' titqabbel ma' dejta disponibbli mill-istudji ta' validazzjoni
(1, 2, 3) biex tiġi żgurata l-profiċjenza tal-laboratorju.

52. B'mod ġenerali, il-kejl tal-vitelloġenina għandu jitqies pożittiv jekk ikun
hemm żieda statistikament sinifikanti fil-VTG fl-irġiel (p < 0,05), jew
tnaqqis statistikament sinifikanti fin-nisa (p < 0,05) tal-anqas fl-ogħla
doża ttestjata meta mqabbla mal-grupp ta' kontroll, u fin-nuqqas ta' sinjali
ta' tossiċità ġenerali. Riżultat pożittiv jikseb sostenn ikbar meta jintwera li
hemm relazzjoni bijoloġikament plawżibbli bejn id-doża u l-kurva tarrispons. Kif intqal qabel, it-tnaqqis fil-vitelloġenina jaf ma jkollux oriġini
kompletament endokrinali; madankollu, ġeneralment riżultat pożittiv għandu
jiġi interpretat bħala evidenza ta' attività endokrinali in vivo, u normalment
għandu jagħti bidu għal azzjonijiet għal kjarifika ulterjuri.
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Appendiċi 1
Abbrevjazzjonijiet u definizzjonijiet
Sustanza Kimika: Sustanza jew taħlita
CV: Koeffiċjent ta' varjazzjoni.
ELISA: Assaġġ ta' Immunoassorbiment Enzimatiku.
Rata ta' tagħbija: Piż bil-likwidu tal-ħut f'kull volum ta' ilma.
Densità tal-istokkjar: L-għadd ta' ħut f'kull volum ta' ilma.
VTG (Vitelloġenina): Prekursur tal-fosfolipoglikoproteina għall-proteina fl-isfar
tal-bajd li normalment iseħħ f'nisa sesswalment attivi tal-ispeċijiet ovipari kollha.
Assi HPG: Assi ipotalamika-pitwitarja-gonadali.
MTC: Konċentrazzjoni Massima Tollerata, li tirrapreżenta madwar 10 % talLC50.
Sustanza kimika tat-test: Kwalunkwe sustanza jew taħlita li tkun qed tiġi
ttestjata permezz ta' dan il-metodu ta' ttestjar.
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Appendiċi 2
Kundizzjonijiet sperimentali għall-assaġġ tal-iskrinjar tas-sistema endokrinali tal-ħut
1.

Speċijiet Rakkomandati

Karpjun buras
(Pimephales promelas)

Medaka
(Oryzias latipes)

Żebra
(Danio rerio)

2.

Tip ta' test

Bi fluss kontinwu

Bi fluss kontinwu

Bi fluss kontinwu

3.

Temperatura tal-ilma

25 ± 2 °C

25 ± 2 °C

26 ± 2 °C

4.

Kwalità
illuminazzjoni

5.

Intensità tad-dawl

10-20 μE/m2/s, 540-1 000
lux, jew 50-100 ft-c (livelli
tal-laboratorju ambjentali)

10-20 μE/m2/s, 540-1 000
lux, jew 50-100 ft-c (livelli
tal-laboratorju ambjentali)

10-20 μE/m2/s, 540-1 000
lux, jew 50-100 ft-c
(livelli tal-laboratorju
ambjentali)

6.

Fotoperjodu (it-tranżiz 16-il siegħa ta' dawl, 8
zjonijiet bejn tlugħ ix- sigħat ta' dlam
xemx / nżul ix-xemx
huma fakultattivi, mada
nakollu
ma
jitqisux
neċessarji)

12-16-il siegħa ta' dawl, 128 sigħat dlam

12-16-il siegħa ta' dawl,
12-8 sigħat ta' dlam

7.

Rata ta' tagħbija

< 5 g għal kull l

< 5 g għal kull l

< 5 g għal kull l

8.

Daqs tal-kompartiment
tat-test

10 l (minimu)

2 l (minimu)

5 l (minimu)

9.

Volum tas-soluzzjoni tattest

8 l (minimu)

1,5 l (minimu)

4 l (minimu)

10. Volum tal-iskambji tassoluzzjonijiet tat-test

Minimu ta' 6 kuljum

Minimu ta' 5 kuljum

Minimu ta' 5 kuljum

11. Età tal-organiżmi tat-test

Ara l-paragrafu 20

Ara l-paragrafu 20

Ara l-paragrafu 20

12. Piż imxarrab approssi Nisa: 1,5 ± 20 %
mattiv tal-ħut adulti (g)
Irġiel: 2,5 ± 20 %

Nisa: 0,35 ± 20 %
Irġiel: 0,35 ± 20 %

Nisa: 0,65 ± 20 %
Irġiel: 0,4 ± 20 %

13. Nru ta' ħut f'kull reċip 6 (2 irġiel u 4 nisa)
jent tat-test

10 (5 irġiel u 5 nisa)

10 (5 irġiel u 5 nisa)

14. Nru ta' trattamenti

= 3 (flimkien mal-kontrolli
xierqa)

= 3 (flimkien mal-kontrolli
xierqa)

= 3 (flimkien malkontrolli xierqa)

15. Nru ta' reċipjenti għal
kull trattament

Minimu ta' 4

Minimu ta' 2

Minimu ta' 2

16. Nru ta' ħut għal kull
konċentrazzjoni tat-test

16-il mara adulta u 8 irġiel
(4 nisa u 2 irġiel f'kull
reċipjent replika)

10 nisa adulti u 10 irġiel (5 10 nisa adulti u 10 irġiel
nisa u 5 irġiel f'kull reċip (5 nisa u 5 irġiel f'kull
jent irreplikat)
reċipjent irreplikat)

17. Reġim ta' tmigħ

Gambli adulti jew nauplii
tal-ilma mielaħ ħajjin jew
iffriżati darbtejn jew tliet
darbiet kuljum (ad libitum),
ikel disponibbli fis-suq jew
taħlita ta' dawn t'hawn fuq

Gambli nauplii tal-ilma
mielaħ darbtejn jew tliet
darbiet kuljum (ad libitum),
ikel disponibbli fis-suq jew
taħlita ta' dawn t'hawn fuq

tal-

Bozoz fluworexxenti
spettru wiesa')

(bi

Bozoz fluworexxenti
spettru wiesa')

(bi

Bozoz fluworexxenti (bi
spettru wiesa')

Gambli nauplii tal-ilma
mielaħ darbtejn jew tliet
darbiet kuljum (ad
libitum), ikel disponibbli
fis-suq jew taħlita ta'
dawn ta' hawn fuq
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18. Ossiġenazzjoni

Xejn ħlief jekk il-konċen
trazzjoni tad-DO taqa' taħt
is-60 % tas-saturazzjoni talarja

Xejn ħlief jekk il-konċen
trazzjoni tad-DO taqa' taħt
is-60 % tas-saturazzjoni talarja

Xejn ħlief jekk il-konċen
trazzjoni tad-DO taqa' taħt
is-60 % tas-saturazzjoni
tal-arja

19. Ilma tad-dilwizzjoni

Ilma tal-wiċċ, tal-bir jew
rikostitwit jew ilma tal-vit
deklorinat nadif

Ilma tal-wiċċ, tal-bir jew
rikostitwit jew ilma tal-vit
deklorinat nadif

Ilma tal-wiċċ, tal-bir jew
rikostitwit jew ilma tal-vit
deklorinat nadif

7 ijiem rakkomandati

7 ijiem rakkomandati

7 ijiem rakkomandati

21 jum

21 jum

21 jum

22. Punti ta' tmiem bijoloġiċi

sopravivenza
imġiba
karatteristiċi sesswali sekon
darji
VTG

sopravivenza
sopravivenza
imġiba
imġiba
karatteristiċi sesswali sekon VTG
darji
VTG

23. Aċċettabilità tat-test

Ossiġenu dissolt > 60 %
tas-saturazzjoni; tempera
tura medja ta' 25 ± 2 °C;
sopravivenza ta' 90 % talħut fil-kontrolli; konċentraz
zjonijiet imkejla tat-test fi
ħdan 20 % tal-valuri medji
mkejla għal kull livell ta'
trattament.

Ossiġenu dissolt > 60 %
tas-saturazzjoni; tempera
tura medja ta' 24 ± 2 °C;
sopravivenza ta' 90 % talħut fil-kontrolli; konċentraz
zjonijiet imkejla tat-test fi
ħdan 20 % tal-valuri medji
mkejla għal kull livell ta'
trattament.

20. Perjodu
preespożizzjoni
21. Durata
kimika

ta'

tal-espożizzjoni

Ossiġenu dissolt > 60 %
tas-saturazzjoni; tempera
tura medja ta' 26 ± 2 °C;
sopravivenza ta' 90 % talħut fil-kontrolli; konċen
trazzjonijiet imkejla tattest fi ħdan 20 % talvaluri medji mkejla għal
kull livell ta' trattament.
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Appendiċi 3
Uħud mill-karatteristiċi kimiċi ta' ilma tad-dilwizzjini aċċettabbli
Komponent

Konċentrazzjonijiet

Materja partikolata

< 20 mg/l

Karbonju organiku totali

< 2 mg/l

Ammonijaka mhux jonizzata

< 1 μg/l

Kloru residwu

< 10 μg/l

Pestiċidi organofosforiċi totali

< 50 ng/l

Pestiċidi organofosforiċi
poliklorinati
Klorin organiku totali

totali

flimkien

ma'

bifenili

< 50 ng/l
< 25 ng/l
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Appendiċi 4A
Sottostrat għall-bidien għaż-żebra
Trej għall-bidien: dixx kollu tal-ħġieġ, per eżempju 22 × 15 × 5,5 cm (l × w ×
d), kopert b'kannizzata tal-azzar inossidabbli li tista' titneħħa (xibka wiesgħa 2
mm). Il-kannizzata għandha tgħatti l-bokka tad-dixx f'livell taħt ix-xifer.

Is-sottostrat tal-bidien għandu jitpoġġa fuq il-kannizzata. Għandu jipprovdi strut
tura biex il-ħut ikunu jistgħu jidħlu fiha. Pereżempju, pjanti artifiċjali tal-akkwarji
magħmulin minn materjal aħdar tal-plastik huma tajbin (NB: għandu jitqies ladsorbiment possibbli tal-kimika tat-test fil-materjal tal-plastik). Il-materjal talplastik għandu jitbattal f'volum suffiċjenti ta' ilma sħun għal tul ta' żmien suffiċ
jenti biex jiġi żgurat li ma tintreħa ebda sustanza kimika fl-ilma tat-test. Meta
jkun qed jintuża materjal tal-ħġieġ għandu jiġi żgurat li l-ħut la jindarab u lanqas
ma jkun iffullat matul l-azzjonijiet vigorużi tiegħu.
Id-distanza bejn it-trej u l-panewwi tal-ħġieġ għandha tkun ta' mill-inqas 3 cm
biex jiġi żgurat li l-bidien ma jsirx barra mit-trej. Il-bajd li jitbied fuq it-trej jaqa'
minn ġol-kannizzata u jista' jiġi kampjunat tliet kwarti sa siegħa wara l-bidu talilluminazzjoni. Il-bajd trasparenti ma jeħilx u jista' jingħadd faċilment permezz
tal-użu ta' dawl transversali. Meta jkunu qed jintużaw ħames nisa f'kull reċipjent,
sa 20 bajda f'ġurnata jistgħu jitqiesu bħala kwantità baxxa, sa 100 bħala medja u
aktar minn 100 bħala kwantità għolja. It-trej tal-bidien għandu jitneħħa, il-bajd
għandu jinġabar u t-trej tal-bidien għandu jerġa' jiddaħħal fir-reċipjent tat-test,
jew l-aktar tard possibbli filgħaxija jew kmieni ħafna filgħodu. It-trej tal-bidien
m'għandux jitħalla aktar minn siegħa biex jerġa' jiddaħħal peress li nkella s-sinjal
tas-sottostrat tal-bidien jista' jinduċi tgħammir individwali u bidien fi żmien mhux
tas-soltu. Jekk sitwazzjoni tkun teħtieġ li t-trej tal-bidien jiddaħħal aktar tard, dan
għandu jsir mill-inqas 9 sigħat wara l-bidu tal-illuminazzjoni. F'dan il-ħin tard filġurnata, il-bidien ma jibqax jiġi indott iktar.
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Appendiċi 4B
Sottostrat tal-bidien għall-karpjun buras
F'kull kompartiment tat-test jitqiegħdu żewġ jew tliet madumiet jew trejs ripro
duttivi kkombinati tal-plastik/ċeramika/ħġieġ jew tal-azzar inossidabbli (eż., kanal
semiċirkulari griż twil 80 mm mqiegħed fuq trej bix-xoffa twil 130 mm) (ara listampa). Intwera li madum taċ-ċeramika jew tal-PVC akklimatizzati sew
joqgħod bħala sottostrat tal-bidien (Thorpe et al, 2007).
Huwa rrakkomandat li l-madum jinbarax biex tittejjeb l-adeżjoni. It-trej għandu
jiġi skrinjat ukoll biex il-ħut jitwaqqaf milli jaċċessa l-bajd li jkun waqa' sakemm
ma tkunx intweriet effiċjenza tas-sottostrat tal-bidien użat fl-adeżjoni tal-bajd.

Il-bażi hija ddisinjata biex iżżomm kwalunkwe bajd li ma jeħilx mal-wiċċ talmadum u għalhekk jaqa' f'qiegħ it-tank (jew dak il-bajd li jitbied direttament fuq
il-bażi ċatta tal-plastik). Qabel jintużaw is-sottostrati tal-bidien għandhom jitbattlu
lkoll għal mhux anqas minn 12-il siegħa, f'ilma tad-dilwizzjoni.
REFERENZI
Thorpe KL, Benstead R, Hutchinson TH, Tyler CR, 2007. An optimised expe
rimental test procedure for measuring chemical effects on reproduction in the
fathead minnow, Pimephales promelas. Aquatic Toxicology, 81, 90–98.
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Appendiċi 5A
Valutazzjoni tal-karatteristiċi sesswali sekondarji fil-karpjun buras għaddetezzjoni ta' ċerti sustanzi kimiċi attivi fis-sistema endokrinali
Ħarsa ġenerali
Karatteristiċi potenzjalment importanti fid-dehra fiżika fil-karpjuni buras adulti flittestjar għal sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali jinkludu l-kulur tal-ġisem
(jiġifieri ċar/skur), il-mudelli ta' kolorazzjoni (jiġifieri l-preżenza jew in-nuqqas
ta' faxex vertikali), il-forma tal-ġisem (jiġifieri l-forma tar-ras u tar-reġjun petto
rali, id-distensjoni tal-addome), u l-karatteristiċi sesswali sekondarji speċjalizzati
(jiġifieri l-għadd u d-daqs tat-tuberkuli tan-namra, id-daqs tal-kuxxinett dorsali u
tal-ovipożitur).

It-tuberkuli tan-namra jinsabu fuq ir-ras (il-kuxxinett dorsali) tal-karpjuni buras
irġiel riproduttivament-attivi, u ġeneralment ikunu rranġati f'mudell simmetriku
bilateralment (Jensen et al. 2001). In-nisa tal-kontroll u l-irġiel u n-nisa żgħar ma
juru l-ebda żvilupp ta' tuberkuli (Jensen et al. 2001). Jista' jkun hemm sa tmien
tuberkuli individwali madwar l-għajnejn u bejn l-imnifsejn tal-irġiel. L-akbar
għadd ta' tuberkuli u l-akbar tuberkuli jinsabu f'żewġ linji paralleli eżatt taħt limnieħer u fuq il-ħalq. F'ħafna ħut hemm gruppi ta' tuberkuli taħt ix-xedaq t'isfel;
dawk l-eqreb tal-ħalq ġeneralment jinsabu bħala par uniku, filwaqt li l-iktar sett
ventrali jista' jkun magħmul minn massimu ta' erba' tuberkuli. L-għadd attwali ta'
tuberkuli rarament ikun ta' aktar minn 30 (medda, 18-28; Jensen et al. 2001). Ittuberkuli predominanti (f'termini ta' għadd) huma preżenti bħala struttura waħda,
relattivament tonda, b'għoli kważi ekwivalenti għar-raġġ. Ħafna mill-irġiel attivi
fir-riproduzzjoni għandhom ukoll, tal-anqas ftit, tuberkuli mkabbrin u evidenti li
m'humiex distingwibbli bħala strutturi individwali.

Xi tipi ta' sustanzi kimiċi li jfixklu s-sistema endokrinali jistgħu jikkawżaw lokkorrenza anormali ta' ċerti karatteristiċi sesswali sekondarji fis-sess oppost;
pereżempju, agonisti tar-riċettur tal-androġenu, bħal 17β-metiltestosteron jew
17β-trenbolon, jistgħu jikkawżaw l-iżvilupp ta' tuberkuli tan-namra fil-karpjuni
buras nisa (Smith 1974; Ankley et al. 2001; 2003), filwaqt li agonisti tar-riċettur
tal-estroġenu jistgħu jnaqqsu l-għadd jew id-daqs tat-tuberkuli tan-namra fl-irġiel
(Miles-Richardson et al. 1999; Harries et al. 2000).

Hawn taħt hawn deskrizzjoni tal-karatterizzazzjoni tat-tuberkuli tan-namra filkarpjuni buras fuq il-bażi ta' proċeduri użati fil-laboratorju tal-Environmental
Protection Agency f'Duluth, MN, l-Istati Uniti. Prodotti u/jew tagħmir speċifiċi
jistgħu jiġu sostitwiti ma' materjali paragunabbli disponibbli.

L-osservazzjoni ssir l-aħjar bl-użu ta' lenti illuminata jew mikroskopju 3X illu
minat għad-dissezzjonijiet. Ħares lejn il-ħuta mil-lat dorsali u anterjuri 'l quddiem
(ir-ras lejn min ikun qed josserva).

a) Poġġi l-ħuta f'dixx Petri żgħir (eż., b'dijametru ta' 100 mm), anterjuri 'l
quddiem, u ventrali 'l isfel. Iffoka l-viewfinder biex tippermetti l-identifikaz
zjoni tat-tuberkuli. Bil-galbu u bil-mod dawwar il-ħuta minn naħa għall-oħra
biex tidentifika ż-żoni fejn ikun hemm it-tuberkuli. Għodd u kklassifika ttuberkuli.

b) Irrepeti l-osservazzjoni fuq il-lat ventrali tar-ras billi tpoġġi l-lat anterjuri
dorsali tal-ħuta 'l quddiem fid-dixx Petri.

c) L-osservazzjonijiet għandhom jitlestew fi żmien 2 minuti għal kull ħuta.
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L-Għadd u l-Klassifikazzjoni tat-Tuberkuli
Ġew identifikati sitt żoni speċifiċi għall-valutazzjoni tal-preżenza u tal-iżvilupp
tat-tuberkuli f'karpjuni buras adulti. Ġie żviluppat mudell biex jiġi mmappjat ilpost u l-kwantità tat-tuberkuli preżenti (ara tmiem dan l-Appendiċi). L-għadd ta'
tuberkuli jiġi rreġistrat u d-daqs tagħhom jista' jiġi kklassifikat b'mod kwantitattiv
bħala: 0- xejn, 1-preżenti, 2-imkabbrin u 3-evidenti għal kull organiżmu (Fig. 1).
Klassifikazzjoni ta' 0- ebda tuberkulu preżenti. Klassifikazzjoni ta' 1-preżenti, hija
identifikata bħala kwalunkwe tuberkulu li jkollu punt uniku li l-għoli tiegħu ikun
kważi ekwivalenti għar-raġġ tiegħu (dijametru). Klassifikazzjoni ta' 2- mkabbrin,
hija identifikata bħala tessut li fid-dehra jixbah asterisk, li ġeneralment ikollu bażi
radjali kbira bi xquq jew kanali ħerġin miċ-ċentru. Ħafna drabi l-għoli tat-tuber
kuli ikun aktar ippizzjat iżda xi drabi jista' jkun naqra fit-tond. Klassifikazzjoni
ta' 3- evidenti, ġeneralment ikun pjuttost kbir u ttundjat bi struttura inqas definita.
Xi drabi dawn it-tuberkuli ikunu qrib xulxin u jiffurmaw massa waħda tul żona
individwali jew taħlita ta' żoni (B, C u D, deskritti hawn taħt). Il-kolorazzjoni u
d-disinn huma simili għall-klassifikazzjoni ta' 2 iżda xi drabi ikunu pjuttost
indiskriminati. Ġeneralment l-użu ta' din is-sistema ta' klassifikazzjoni jwassal
għal punteġġi globali ta' tuberkuli ta' < 50 f'raġel normali tal-kontroll b'għadd
ta' 18 sa 20 tuberkulu (Jensen et al. 2001

Figura 1

F'ċertu ħut l-għadd propju ta' tuberkuli jista' jkun akbar mill-kaxxi tal-mudelli
(Appendiċi A) għal żona partikolari ta' klassifikazzjoni. F'dan il-każ, in-numri
addizzjonali ta' klassifikazzjoni jistgħu jiġu mmarkati ġewwa, fuq il-lemin jew
fuq ix-xellug tal-kaxxa. Għalhekk, il-mudell m'għandux għalfejn ikun simme
triku. Teknika addizzjonali għall-immappjar tat-tuberkuli f'pari jew mehmużin
vertikalment tul il-pjan orizzontali tal-ħalq tista' ssir billi f'kaxxa waħda jitniżżlu
żewġ punti ta' klassifikazzjoni tat-tuberkuli.
Reġjuni ta' mmappjar:
A — Tuberkuli li jinsabu madwar l-għajnejn. Jiġu mmappjati mil-lat dorsali għal
dak ventrali madwar ir-rimm anterjuri tal-għajn. Komunement dawn ikunu f'mul
tipli f'irġiel maturi ta' kontroll, ma jkunux preżenti f'nisa ta' kontroll, ikunu
ġeneralment f'par (wieħed ħdejn kull għajn) jew waħedhom f'nisa esposti
għall-androġeni.
B — Tuberkuli li jinsabu bejn l-imnieħer, (pori sensorjali fil-kanal). Normalment
dawn ikunu f'pari f'irġiel tal-kontroll f'livelli aktar elevati (2- imkabbrin jew 3evidenti) ta' żvilupp. Mhux preżenti f'nisa tal-kontroll b'xi okkorrenza u żvilupp
f'nisa esposti għall-androġeni.
C — Tuberkuli li jinsabu eżatt wara l-imnieħer, paralleli mal-ħalq. Ġeneralment
dawn ikunu mkabbrin jew evidenti f'irġiel maturi tal-kontroll. Preżenti jew
imkabbrin f'irġiel anqas żviluppati jew f'nisa ttrattati bl-androġeni.
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D — Tuberkuli li jinsabu paralleli tul il-linja tal-ħalq. Ġeneralment ikklassifika
tati bħala żviluppati f'irġiel tal-kontroll. Assenti f'nisa tal-kontroll iżda preżenti
f'nisa esposti għall-androġeni.
E — Tuberkuli li jinsabu fuq ix-xedaq t'isfel, qrib il-ħalq, normalment ikunu
żgħar u ġeneralment ikunu f'pari. Ivarjaw f'irġiel tal-kontroll jew ittrattati, u f'nisa
ttrattati.
F — Tuberkuli li jinsabu fil-lat ventrali għal E. Normalment ikunu żgħar u f'pari.
Preżenti f'irġiel tal-kontroll u f'nisa esposti għall-androġeni.
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Mudell għat-Tuberkuli

Klassifikazzjoni Numerika

ID

1-preżenti

Data

2-mkabbar

Total

3-pronunzjat

A

X1

X1

X1

X1

B

X1

X1

X1

X1

C

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X1

D

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X1

E

X1

X1

X1

X1

X1

F

X1
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Appendiċi 5B
Valutazzjoni tal-karatteristiċi sesswali sekondarji fil-medaka għad-detezzjoni
ta' ċerti sustanzi kimiċi attivi fis-sistema endokrinali
Hawn taħt hawn deskrizzjoni tal-kejl tal-proċessi papillari (*), li huma l-karatte
ristiċi sesswali sekondarji fil-medaka (Oryzias latipes).

(*) Normalment il-proċessi papillari jidhru biss f'irġiel adulti u jinsabu fuq ixxewk tal-pinen mit-tieni sas-seba' jew it-tmien waħda jekk wieħed jgħodd
min-naħa posterjuri tal-pinna anali (Fig.1 u 2). Madankollu, il-proċessi rara
ment jidhru fl-ewwel xewka tal-pinna mil-lat posterjuri tal-pinna anali. Dan lSOP ikopri l-kejl ta' proċessi fuq l-ewwel xewka tal-pinna (l-għadd ta' xewk
tal-pinen jirreferi għall-ordni min-naħa posterjuri tal-pinna anali f'dan l-SOP).

(1) Wara l-qtugħ tal-fwied (Appendiċi 6), il-karkassa titqiegħed f'tubu koniku li
jkun fih madwar 10 ml ta' 10 % formalina newtrali bbaferjata ('il fuq: ir-ras,
'l isfel: id-denb). Jekk il-gonada titqiegħed f'soluzzjoni oħra li mhix 10 %
formalina newtrali bbaferjata, agħmel qatgħa trasversali tul il-karkassa bejn
ir-reġjun anterjuri tal-pinna anali u l-anus permezz ta' xafra, u ara li ma
tagħmilx ħsara lill-gonopori u l-gonada stess (Fig.3). Poġġi n-naħa kranjali
tal-ġisem tal-ħuta fis-soluzzjoni fissattiva biex tippreserva l-gonada, u nnaħa tad-denb tal-ġisem tal-ħuta f'10 % formalina newtrali bbaferjata kif
deskritta hawn fuq.

(2) Wara li tpoġġi l-ġisem tal-ħuta f'10 % formalina newtrali bbaferjata, aqbad
ir-reġjun anterjuri tal-pinna anali b'pinzetta u itwih għal madwar 30 sekonda
biex iżomm il-pinna anali miftuħa. Meta tkun qed taqbad il-pinna anali
b'pinzetta, aqbad ftit xewk tal-pinen fir-reġjun anterjuri bil-galbu biex ma
tobroxx il-proċessi papillari.

(3) Wara li żżomm il-pinna anali miftuħa għal madwar 30 sekonda, aħżen
ġisem il-ħuta f'10 % formalina newtrali bbaferjata f'temperatura ambjentali
sakemm jitkejlu l-proċessi papillari (il-kejl għandu jsir wara ffissar għal
mhux anqas minn 24 siegħa).

Kejl
(1) Wara l-iffissar tal-ġisem tal-ħuta f'10 % formalina newtrali bbaferjata għal
mill-inqas 24 siegħa, iġbor il-karkassa tal-ħuta mit-tubu koniku u imsaħ ilformalina fuq il-karta tal-filtru (jew b'xugaman tal-karta).

(2) Poġġi l-ħuta bl-addome 'l fuq. Imbagħad aqta' l-pinna anali b'imqass żgħar
tad-dissezzjoni bil-galbu (idealment għandek taqta' l-pinna anali b'ammont
żgħir ta' pteriġjofora).

(3) Aqbad ir-reġjun anterjuri tal-pinna anali li tkun inqatgħet b'pinzetta u
poġġiha fuq lastra tal-ħġieġ b'diversi qtar tal-ilma. Imbagħad agħtti lpinna anali b'għatu tal-ħġieġ. Ara li meta tkun qed taqbad il-pinna anali
bil-pinzetta ma tobroxx il-proċessi papillari.

(4) Għodd in-numru tal-joint plate bi proċessi papillari permezz ta' kontatur taħt
mikroskopju bijoloġiku (mikroskopju wieqaf jew mikroskopju invertit). Ilproċessi papillari jingħarfu meta jkun hemm formazzjoni żgħira ta' proċessi
viżibbli fuq in-naħa posterjuri tal-joint plate. Ikteb in-numru tal-patt
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magħqud li jkollu proċessi papillari f'kull xewka tal-pinna fuq il-worksheet
(eż. l-ewwel xewka tal-pinna: 0, it-tieni xewka tal-pinna: 10, it-tielet xewka
tal-pinna: 12, eċċ.) u daħħal it-total ta' dan in-numru fuq l-spreadsheet talExcel għal kull ħuta individwali. Jekk ikun hemm bżonn, ħu ritratt tal-pinna
anali u għodd in-numru tal-joint plate bi proċessi papillari fuq ir-ritratt.

(5) Wara l-kejl, poġġi l-pinna anali fit-tubu koniku deskritt f'(1) u aħżnu.

Fig.1.
Dijagramma li turi differenza sesswali fil-forma u d-daqs tal-pinna anali. A,
raġel; B, mara. Oka, T. B., 1931. On the processes on the fin rays of the
male of Oryzias latipes and other sex characters of this fish. J. Fac. Sci.,
Tokyo Univ., IV, 2: 209-218.

Fig.2.
A, Proċessi fuq joint plates ta' xewka tal-pinna anali. J.P., joint plate; A.S.,
spazju assjali; P., proċess. B, Estremità distali tax-xewka tal-pinna. LAktinotrikiji (Act.) qegħdin fuq il-ponta. Oka, T. B., 1931. On the
processes on the fin rays of the male of Oryzias latipes and other sex
characters of this fish. J. Fac. Sci., Tokyo Univ., IV, 2: 209-218.
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Fig.3.
Ritratt tal-ġisem ta' ħuta li juri l-post tal-qtugħ meta l-gonada tkun iffissata
fis-soluzzjoni fissattiva li mhijiex 10 % formalina newtrali bbaferjata. F'dak
il-każ, il-ġisem li jifdal jinqata' bejn ir-reġjun anterjuri tal-pinna anali u lanus b'xafra (strixxa ħamra), u l-parti tar-ras tal-ġisem tal-ħuta titqiegħed
fis-soluzzjoni fissattiva għall-gonada u l-parti tad-denb ta' ġisem il-ħuta
titqiegħed f'10 % formalina newtrali bbaferjata.
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Appendiċi 6
Proċeduri

rakkomandati

għall-ġbir ta' kampjuni
vitelloġenina

għall-analiżi

tal-

Għandha tingħata attenzjoni biex tiġi evitata kontrokontaminazzjoni bejn ilkampjuni tal-VTG tal-irġiel u tan-nisa.

Proċedura 1A: Karpjun Buras, Il-Ġbir ta' Demm mill-Vina/Arterja Kawdali
Wara li tingħata l-anestesija, il-pedunkulu kawdali jinqata' parzjalment b'xafra taliskarpell u d-demm jinġabar mill-vina/arterja kawdali b'tubu kapillari mikroema
tokritiku eparinizzat. Wara li jinġabar id-demm, il-plażma tiġi iżolata malajr
permezz ta' ċentrifugazzjoni għal 3 min f'15 000 g (jew inkella għal 10 min.
f'15 000g f'temperatura ta' 4 °C). Jekk ikun mixtieq, il-persentaġġ tal-ematokrit
jista' jiġi determinat wara ċ-ċentrifugazzjoni. Imbagħad il-porzjon tal-plażma
jitneħħa mit-tubu mikroematokritiku u jinħażen ġo tubu ċentrifugu b'0,13-il
unità ta' aprotinin (inibitur tal-proteażi) f'temperatura ta' – 80 °C sakemm tista'
ssir id-determinazzjoni tal-vitelloġenina. Skont id-daqs tal-karpjun buras (li jidde
pendi mis-sess), il-volumi tal-plażma li jistgħu jinġabru ġeneralment ivarjaw
minn 5 sa 60 mikrolitru għal kull ħuta (Jensen et al. 2001).

Proċedura 1B: Karpjun Buras, Il-Ġbir ta' Demm mill-Qalb
Inkella d-demm jista' jinġabar ukoll permezz ta' titqiba fil-qalb b'siringa epari
nizzata (1 000 unità eparina għal kull ml). Id-demm jiġi ttrasferit f'tubi Eppendorf
(miżmuma fuq is-silġ) u mbagħad jiġi ċentrifugat (5 min, 7 000 g, f'temperatura
ambjentali). Il-plażma għandha tiġi ttrasferita f'tubi Eppendorf nodfa (f'alikwoti
jekk il-volum tal-plażma jippermetti li dan isir) u dlonk tiġi ffriżata f'temperatura
ta' – 80 °C, sakemm tiġi analizzata (Panter et al., 1998).

Proċedura 2A: Medaka Ġappuniża, il-Qtugħ tal-Fwied fil-Medaka
It-tneħħija tal-ħuta tat-test mill-kompartiment tat-test
(1) Il-ħut tat-test għandu jitneħħa mill-kompartiment tat-test permezz ta' xibka
żgħira f'forma ta' mgħarfa (spoon-net). Ara li ma twaqqax il-ħut tat-test filkompartimenti l-oħra tat-test.

(2) Fil-prinċipju, il-ħut tat-test għandu jitneħħa fl-ordni li ġejja: il-kontroll, ilkontroll tas-solvent (fejn xieraq), l-inqas konċentrazzjoni, il-konċentrazzjoni
tan-nofs, l-ogħla konċentrazzjoni u l-kontroll pożittiv. Barra minn hekk, lirġiel kollha għandhom jitneħħew minn kompartiment wieħed tat-test qabel
ma jitneħħew in-nisa li jifdal.

(3) Is-sess ta' kull ħuta tat-test jiġi identifikat abbażi tal-karatteristiċi sesswali
sekondarji esterni (eż. il-forma tal-pinna anali).

(4) Poġġi l-ħut tat-test f'reċipjent għat-trasport u ġorru lejn l-istazzjon taxxogħol għall-qtugħ tal-fwied. Iċċekkja t-tikketti tal-kompartiment tat-test u
tar-reċipjent tat-trasport għall-eżattezza u biex tikkonferma li l-għadd ta' ħut
li jkun tneħħa mill-kompartiment tat-test u li l-għadd ta' ħut li fadal filkompartiment tat-test huma konsistenti ma' dak li huwa mistenni.

(5) Jekk is-sess ma jkunx jista' jiġi identifikat mid-dehra esterna tal-ħuta, neħħi
l-ħut kollu mill-kompartiment tat-test. F'dan il-każ, is-sess għandi jiġi iden
tifikat billi jiġu osservati l-gonadi jew il-karatteristiċi sesswali sekondarji
taħt mikroskopju sterjoskopiku.
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Qtugħ tal-fwied
(1) Ittrasferixxi l-ħut tat-test mir-reċipjent biex jiġi trasportat lejn is-soluzzjoni
anestetika bix-xibka żgħira f'forma ta' mgħarfa.
(2) Wara li l-ħut tat-test ikun ġie anestetizzat, ittrasferixxi l-ħut tat-test fuq karta
fitru (jew biċċa tal-karti) b'pinzetta (tip bażiku). Meta tkun qed iżżomm ilħut tat-test, applika l-pinzetta fuq il-ġnub tar-ras biex tevita milli tikser iddenb.
(3) Imsaħ l-ilma fuq wiċċ il-ħuta tat-test fuq il-karta filtru (jew il-biċċa talkarti).
(4) Poġġi l-ħut bl-addome 'l fuq. Imbagħad agħmel inċiżjoni trażversali żgħira
bejn ir-reġjun ventrali tal-għonq u r-reġjun addominali tan-nofs b'imqass
tad-dissezzjoni.
(5) Daħħal l-imqass tad-dissezzjoni fl-inċiżjoni ż-żgħira, u agħmel inċiżjoni fladdome minn punt kawdali għall-branchial mantle għan-naħa kranjali talanus tul il-linja tan-nofs tal-addome. Ara li ma daħħalx l-imqass tad-dissez
zjoni wisq fil-fond biex tevita milli tagħmel ħsara fil-fwied u l-gonadi.
(6) Wettaq l-operazzjonijiet li ġejjin taħt il-mikroskopju sterjoskopiku.
(7) Poġġi l-ħut tat-test bl-addome 'l fuq fuq il-biċċa tal-karti (dixx Petri talħġieġ jew lastri tal-ħġieġ huma disponibbli wkoll).
(8) Estendi l-ħitan tal-kavità addominali b'pinzetta ta' preċiżjoni u oħroġ lorgani interni fuq barra. Huwa aċċettabbli wkoll li toħroġ l-organi interni
fuq barra billi tneħħi naħa waħda tal-ħajt tal-kavità addominali jekk ikun
meħtieġ.
(9) Esponi l-parti mqabbda tal-fwied u tal-marrara b'pinzetta oħra ta' preċiżjoni.
Imbagħad aqbad il-kanal tal-bili u aqta' l-marrara barra. Ara li ma tiksirx ilmarrara.
(10) Aqbad l-esofagu u bl-istess mod aqta' l-passaġġ gastrointestinali minn malfwied. Ara li l-kontenut tal-passaġġ gastrointestinali ma jnixxix. Aqta' lpassaġġ gastrointestinali kawdali minn mal-anus u neħħi l-passaġġ millkavità addominali.
(11) Ittrimmja l-massa ta' xaħam u t-tessuti l-oħrajn mill-periferija tal-fwied. Ara
li ma tobroxx il-fwied.
(12) Aqbad iż-żona portali tal-fwied permezz tal-pinzetta ta' preċiżjoni u neħħi lfwied mill-kavità addominali.
(13) Poġġi l-fwied fuq il-lastra tal-ħġieġ. Permezz tal-pinzetta ta' preċiżjoni,
neħħi kwalunkwe xaħam addizzjonali u tessut estranju (eż., ir-rita addomi
nali), jekk ikun meħtieġ, mill-wiċċ tal-fwied.
(14) Kejjel il-piż tal-fwied b'mikrotubu ta' 1,5 ml bħala tara permezz ta' miżien
analitiku elettroniku. Irreġistra l-valur fuq il-worksheet (jinqara: 0,1 mg).
Ikkonferma l-informazzjoni ta' identifikazzjoni fuq it-tikketta tal-mikrotubu.
(15) Agħlaq l-għatu tal-mikrotubu li fih il-fwied. Żommu maħżun fi xtilliera
għat-tkessiħ (jew fi xtilliera tas-silġ).
(16) Wara l-qtugħ ta' fwied wieħed, naddaf l-istrumenti tad-dissezzjoni jew
ibdilhom ma' oħrajn nodfa.
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(17) Neħħi l-fwied mill-ħut kollu fir-reċipjent tat-trasport kif deskritt hawn fuq.

(18) Wara l-qtugħ tal-fwied mill-ħut kollu fir-reċipjent tat-trasport (jiġifieri lirġiel jew in-nisa kollha f'kompartiment tat-test), poġġi l-kampjuni kollha
tal-fwied fi xtilliera għat-tubi b'tikketta għall-identifikazzjoni u aħżinha filfriża. Meta l-fwied jingħata għal pretrattament ftit wara l-qtugħ, il-kampjuni
jittieħdu fl-istazzjon tax-xogħol li jmiss fi xtilliera għat-tkessiħ (jew fi xtil
liera tas-silġ).

Wara l-qtugħ tal-fwied, il-karkassa tal-ħuta tkun disponibbli għall-kejl tal-karat
teristiċi sesswali sekondarji.

Kampjun
Aħżen il-kampjuni tal-fwied li ttieħdu mill-ħut tat-test f'temperatura ta' ≤ – 70 °C
jekk ma jintużawx għall-pretrattament ftit wara l-qtugħ.

Fig-1
Qatgħa eżatt wara l-pinen pettorali bi mqass.

Fig-2
Inċiżjoni fil-linja tan-nofs tal-addome b'imqass sa punt madwar 2 mm
kranjali għall-anu.
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Fig-3
Il-ħitan addominali jinferqu b'forċipi biex jiġi espost il-fwied u organi
interni oħra. (Inkella, il-ħitan addominali jistgħu jiġu ppinjati
lateralment). Il-vleġġa turi l-fwiedOvarji

Fig-4
Il-fwied ġie dissezzjonat u jinqata' malajr bil-forċipi.

Fig-5
L-intestini jinħarġu bil-galbu permezz tal-forċipi.
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Fig-6
Iż-żewġ trufijiet tal-intestini u kwalunkwe appendiċi meżenterika jinqatgħu
bl-imqass.

Fig-7 (mara)
Il-proċedura hija identika għall-mara.

Fig-8
Il-proċedura lesta.

Proċedura 2 B: Medaka Ġappuniża (Oryzias latipes), Pretrattament talFwied għall-Analiżi tal-Vitelloġenina
Ħu l-flixkun tal-bafer omoġenat mill-kitt ELISA u kesħu b'silġ imfarrak (tempe
ratura tas-soluzzjoni: ≤ 4 °C). Jekk ikun qed jintuża bafer omoġenat mis-sistema
EnBio ELISA, ħalli s-soluzzjoni toqgħod f'temperatura tal-kamra, u mbagħad
kessaħ il-flixkun bis-silġ imfarrak.
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Ikkalkola l-volum tal-bafer omoġenat għall-fwied fuq il-bażi tal-piż tiegħu (għallomoġenat żid 50 μl ta' bafer omoġenat għal kull mg tal-piż tal-fwied). Pere
żempju, jekk il-piż tal-fwied ikun ta' 4,5 mg, il-volum tal-bafer omoġenat
għall-fwied ikun ta' 225 μl. Ħejji lista tal-volum tal-bafer omoġenat għall-fwied
kollu.

Tħejjija tal-fwied għal pretrattament
(1) Oħroġ il-mikrotubu ta' 1,5 ml li jkun fih il-fwied mill-friża eżatt qabel ittrattament minn qabel.

(2) Il-pretrattament tal-fwied mill-irġiel għandu jsir qabel dak tan-nisa biex tiġi
evitata kontaminazzjoni tal-vitelloġenina. Barra minn hekk, il-pretrattament
għall-gruppi tat-test għandu jsir fl-ordni li ġejja: il-kontroll, il-kontroll tassolvent (fejn xieraq), l-inqas konċentrazzjoni, il-konċentrazzjoni tan-nofs, logħla konċentrazzjoni u l-kontroll pożittiv.

(3) L-għadd ta' mikrotubi ta' 1,5 ml li jkun fihom kampjuni tal-fwied meħudin
mill-friża fi żmien partikolari m'għandux jaqbeż l-għadd li jista' jiġi ċentri
fugat dak il-ħin.

(4) Irranġa l-mikrotubi ta' 1,5 ml li fihom il-kampjuni tal-fwied fl-ordni tannumru tal-kampjun fuq ix-xtilliera tas-silġ (m'hemmx bżonn li l-fwied
jinħall).

Operazzjoni tal-pretrattament
1. Żieda tal-bafer omoġenizzanti
(1) Iċċekkja l-lista għall-volum tal-bafer omoġenat li se jintuża għal kampjun
partikolari ta' fwied u aġġusta l-mikropipetta (medda tal-volum: 100-1 000
μl) sakemm jintlaħaq il-volum xieraq. Waħħal ponta nadifa mal-mikropi
petta.

(2) Ħu l-bafer omoġenat mill-flixkun tar-reaġent u żid il-bafer mal-mikrotubu
ta' 1,5 ml li jkun fih il-fwied.

(3) Żid il-bafer omoġenat fil-mikrotubi kollha ta' 1,5 ml li jkun fihom il-fwied
skont il-proċedura deskritta hawn fuq. M'hemmx bżonn li tibdel il-ponta
tal-mikropipetta ma' waħda ġdida. Madanakollu, jekk il-ponta tkun konta
minata jew ikun hemm suspett li tkun kontaminata, il-ponta għandha
tinbidel.

2. Omoġenizzazzjoni tal-fwied
(1) Waħħal lida ġdida għall-omoġenizzazzjoni mal-omoġenizzatur tal-mikro
tubu.

(2) Daħħal il-lida fil-mikrotubu ta' 1,5 ml. Żomm l-omoġenizzatur tal-mikro
tubu biex tagħfas il-fwied bejn il-wiċċ tal-lida u l-ħajt intern tal-mikrotubu
ta' 1,5 ml.

(3) Ħaddem l-omoġenizzatur tal-mikrotubu għal 10 sa 20 sekonda. Matul loperazzjoni kessaħ il-mikrotubu ta' 1,5 ml b'silġ imfarrak.

(4) Neħħi l-lida mill-mikrotubu ta' 1,5 ml u ħalliha tistrieħ għal madwar 10
sekondi. Imbagħad spezzjona viżwalment l-istat tas-sospensjoni.

(5) Jekk tara biċċiet ta' fwied fis-sospensjoni, irrepeti l-operazzjonijiet (3) u
(4) biex tħejji omoġenat sodisfaċenti tal-fwied.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1813
▼M6
(6) Kessaħ l-omoġenat tal-fwied sospiż fuq l-ixtilliera tas-silġ sakemm issir
iċ-ċentrifugazzjoni.

(7) Biddel il-lida ma' waħda ġdida għal kull omoġenat.

(8) Omoġenizza l-fwied kollha bil-bafer omoġenat skont il-proċedura deskritta
hawn fuq.

3. Ċentrifugazzjoni tal-omoġenat tal-fwied sospiż
(1) Ikkonferma li t-temperatura
imkessaħ tkun ta' ≤ 5 °C.

tal-kompartiment

taċ-ċentrifugazzjoni

(2) Daħħal il-mikrotubi ta' 1,5 ml li jkun fihom l-omoġenat tal-fwied sospiż
f'ċentrifuga mkessħa (aġġusta l-bilanċ jekk ikun hemm bżonn).

(3) Iċċentrifuga l-omoġenat tal-fwied sospiż f'13 000 g għal 10 min f'tempe
ratura f'≤ 5 °C. Madankollu, jekk is-supernatanti ikunu ġew separati
b'mod adegwat, il-forza ċentrifuga u l-ħin jistgħu jiġu aġġustati skont ilbżonn.

(4) Wara ċ-ċentrifugazzjoni, ara li s-supernatanti jkunu separati b'mod
adegwat (saff tal-wiċċ: lipidu, saff intermedju: supernatant, saff talqiegħ: tessut tal-fwied). Jekk is-separazzjoni ma tkunx adegwata, erġa'
ċċentrifuga s-sospensjoni fl-istess kondizzjonijiet.

(5) Neħħi l-kampjuni kollha miċ-ċentrifugu mkessaħ u rranġahom fl-ordni
tan-numru tal-kampjun fuq l-ixtilliera tas-silġ. Ara li ma terġax tissospendi
kull saff li jkun ġie sseparat wara ċ-ċentrifugazzjoni.

4. Il-ġbir tas-supernatant
(1) Poġġi erba' mikrotubi ta' 0,5 ml biex fihom taħżen is-supernatant fl-ixtil
liera tat-tubi.

(2) Iġbor 30 μl minn kull supernatant (separat bħala s-saff intermedju) bilmikropipetta u poġġih f'wieħed mill-mikrotubi ta' 0,5 ml. Ara li ma
tiġborx il-lipidu fuq is-saff tal-wiċċ jew it-tessut tal-fwied fis-saff talqiegħ.

(3) Iġbor is-supernatant u qassmu fiż-żewġ mikrotubi l-oħra ta' 0,5 ml blistess mod kif deskritt hawn fuq.

(4) Iġbor il-bqija tas-supernatant bil-mikropipetta (jekk dan ikun jista' jsir: ≥
100 μl). Imbagħad itfa' s-supernatant fil-mikrotubu ta' 0,5 ml li jifdal. Ara
li ma tiġborx il-lipidu fuq il-wiċċ jew it-tessut tal-fwied fis-saff tal-qiegħ.

(5) Agħlaq l-għatu tal-mikrotubu ta' 0,5 ml u ikteb il-volum tas-supernatant
fuq it-tikketta. Imbagħad kessaħ minnufih il-mikrotubi fuq l-ixtilliera tassilġ.

(6) Biddel il-ponta tal-mikropipetta b'waħda ġdida għal kull supernatant. Jekk
ikun hemm ammont kbir ta' lipidu mwaħħal mal-ponta, ibdilha ma' waħda
ġdida minnufih biex tiġi evitata kontaminazzjoni tal-estratt tal-fwied bixxaħam.

(7) Qassam is-supernatant ċentrifugat kollu f'erba' mikrotubi ta' 0,5 ml skont
il-proċedura deskritta hawn fuq.
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(8) Wara li tkun qassamt is-supernatant fil-mikrotubi ta' 0,5 ml, poġġihom
kollha fl-ixtilliera tat-tubi bit-tikketta ta' identifikazzjoni, u mbagħad iffri
żahom fil-friża minnufih. Jekk il-konċentrazzjonijiet tal-VTG jitkejlu eżatt
wara l-pretrattament, żomm mikrotubu wieħed ta' 0,5 ml (li fih 30 μl ta'
supernatant) kiesaħ fl-ixtilliera tat-tubi u ttrasferixxih fl-istazzjon taxxogħol fejn se jsir l-assaġġ ELISA. F'dan il-każ, poġġi l-mikrotubi li
fadal fl-ixtillieri tat-tubi u ffriżahom fil-friża.

(9) Wara li tiġbor is-supernatant, armi l-fdalijiet b'mod adegwat.

Ħażna tal-kampjun
Aħżen il-mikrotubi ta' 0,5 ml li jkun fihom is-supernatant tal-omoġenat tal-fwied
f'temperatura ta' ≤ – 70 °C sakemm jintużaw għall-ELISA.

Proċedura 3A: Żebra, Il-Ġbir ta' Demm mill-Vina / Arterja Kawdali
Eżatt wara li tingħata l-anestesija, il-pedunkulu kawdali jinqata' b'mod trażversali,
u d-demm jittieħed mill-vina/arterja kawdali permezz ta' tubu kapillari mikroe
matokritiku eparinizzat. Il-volumi tad-demm ivarjaw minn 5 sa 15 μl skont iddaqs tal-ħuta. Mat-tubu mikrokapillari jiżdied volum indaqs ta' bafer ta' aprotinin
(6 μgml f'PBS), u l-plażma tiġi separata mid-demm permezz ta' ċentrifugazzjoni
(5 minuti b'600 g). Il-plażma tinġabar fit-tubi tat-test u tinħażen f'temperatura ta'
– 20 °C sakemm tiġi analizzata għall-vitelloġenina jew għal proteini oħrajn ta'
interess.

Proċedura 3B: Żebra, Il-Ġbir ta' Demm permezz ta' Titqiba fil-Qalb
Biex jiġi evitat milli d-demm jikkoagula u l-proteini jiddegradaw, il-kampjuni
jinġabru f'bafer ta' salina b'bafer tal-Fosfat (PBS) li jkun fih eparina (1 000
unità/ml) u l-inibitur tal-proteażi aprotinin (2 TIU/ml). Bħala ingredjenti għallbafer, huma rrakkomandati melħ tal-ammonijaka-eparina, u aprotinin lijofilizzat.
Għall-kampjunar tad-demm, hija rrakkomandata siringa (1 ml) b'labra fissa rqiqa
(eż. Braun Omnikan-F). Is-siringa għandha timtela minn qabel b'bafer (madwar
100 μl) biex il-volumi żgħar tad-demm minn kull ħuta jitneħħew kompletament.
Il-kampjuni tad-demm jittieħdu permezz ta' titqiba fil-qalb. L-ewwel il-ħut
għandu jiġi anestetizzat b'MS-222 (100 mg/l). Il-pjan xieraq ta' anestesija jipper
metti sabiex l-utent jiddistingwi t-taħbita tal-qalb taż-żebra. Waqt li tkun qed
ittaqqab il-qalb, żomm il-pistun tas-siringa taħt pressjoni baxxa. Il-volumi taddemm li jistgħu jinġabru jvarjaw bejn 20 — 40 mikrolitru. Wara t-titqiba talqalb, it-taħlita tad-demm/bafer għandha tintefa' fit-tubu tat-test. Il-plażma tiġi
separata mid-demm permezz ta' ċentrifugazzjoni (20 min; 5 000 g) u għandha
tinħażen f'temperatura ta' – 80 °C sakemm tkun meħtieġa għall-analiżi.

Proċedura 3Ċ: SOP: Żebra, l-omoġenizzazzjoni tar-ras u d-denb
(1) Il-ħut jiġi anestetizzat u ewtanizzat skont id-deskrizzjoni tat-test.

(2) Ir-ras u d-denb jinqatgħu mill-ħuta skont il-Figura 1.

Importanti: L-istrumenti kollha tad-dissezzjoni, u l-injama tat-tqattigħ għandhom
jitlaħalħu u jitnaddfu sew (eż. b'96 % etanol) bejn l-immaniġġjar ta' kull ħuta
biex jiġi evitat “tniġġis tal-vitelloġenina” minn nisa jew irġiel indotti lil irġiel li
ma ġewx indotti.
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Figura 1

(3) Il-piż ikkombinat tar-ras u d-denb minn kull ħuta jitkejjel sal-eqreb mg.
(4) Wara li jintiżnu, il-partijiet jitpoġġew f'tubi adattati (eż. Eppendorf ta' 1,5 ml)
u jiġu ffriżati f'– 80 °C sakemm jiġu omoġenizzati jew jiġu omoġenizzati
direttament fuq is-silġ b'żewġ pistilli tal-plastik. (Jistgħu jintużaw metodi
oħrajn jekk isiru fuq is-silġ u r-riżultat ikun massa omoġena). Importanti:
It-tubi għandhom jiġu enumerati sew sabiex ir-ras u d-denb mill-ħuta jkunu
jistgħu jiġu relatati mas-sezzjoni tal-ġisem rispettiva tagħhom użata għallistoloġija gonadali.
(5) Meta tintlaħaq massa omoġena, jiżdied bafer omoġenizzanti (*) kiesaħ silġ li
jkun 4 darbiet il-piż tat-tessut. Kompli aħdem bil-pistili sakemm it-taħlita
tkun omoġenja. Nota importanti: Għal kull ħuta jintużaw pistili ġodda.
(6) Il-kampjuni jitqiegħdu fuq is-silġ sakemm issir ċentrifugazzjoni f'4 °C
b'50 000 × g għal 30 min.
(7) Uża pipetta biex tqassam porzjonijiet ta' 20 μl ta' supernatant f'mill-inqas
żewġ tubi billi tgħaddas il-ponta tal-pipetta taħt is-saff tax-xaħam fuq ilwiċċ u tiġbed bil-mod is-supernatant mingħajr frazzjonijiet ta' xaħam jew
ta' gerbub.
(8) It-tubi jinħażnu f'– 80 °C sakemm jiġu biex jintużaw.

(*) Bafer omoġenizzanti:
— (50 mM Tris-HCl pH 7,4; 1 % Koktejl ta' inibituri tal-proteażi (Sigma)): 12 ml TrisHCl pH 7,4 + 120 μl Koktejl ta' inibituri tal-proteażi.
— TRIS: TRIS-ULTRA PURE (ICN) eż. minn Bie & Berntsen, id-Danimarka.
— Koktejl ta' inibituri tal-proteażi: Minn Sigma (għal tessut tal-mammiferi) Numru talprodott P 8340.
— Nota: Il-bafer omoġenizzanti għandu jintuża dakinhar stess meta jiġi manifatturat.
Poġġi fuq is-silġ waqt li jkun qed jintuża.
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Appendiċi 7
Kampjuni b'fortifikazzjoni ta' vitelloġenina u standard ta' referenza
interassaġġ
F'kull jum li jsiru l-assaġġi tal-vitelloġenina, irid jiġi analizzat kampjun taż-żieda
magħmul permezz ta' standard ta' referenza interassaġġ. Il-vitelloġenina użata
biex isir l-istandard ta' referenza interassaġġ għandha tkun minn lott differenti
minn dak użat għat-tħejjija ta' standards tal-kalibraġġ għall-assaġġ imwettaq.
Il-kampjun taż-żieda se jittieħed billi tiżdied kwantità magħrufa tal-istandard
interassaġġ ma' kampjun ta' plażma tal-irġiel tal-kontroll. Il-kampjun se jiġi
miżjud sabiex tinkiseb konċentrazzjoni tal-vitelloġenina bejn 10 u 100 darba lkonċentrazzjoni mistennija tal-vitelloġenina tal-ħut maskili ta' kontroll. Ilkampjun tal-plażma tal-irġiel tal-kontroll li huwa miżjud jista' jittieħed minn
ħuta waħda jew jista' jkun ġej minn diversi ħut.
Sottokampjun tal-plażma tal-irġiel tal-kontroll mhux miżjuda se jiġi analizzat
f'tal-anqas żewġ wells duplikati. Il-kampjun miżjud se jiġi analizzat f'tal-anqas
żewġ wells duplikati wkoll. Il-kwantità medja tal vitelloġenina fiż-żewġ kampjuni
tal-plażma mhux miżjuda tal-irġiel tal-kontroll tiżdied mal-kwantità kkalkolata
tal-vitelloġenina miżjuda maż-żieda tal-kampjuni biex tiġi determinata konċen
trazzjoni mistennija. Il-proporzjon ta' din il-konċentrazzjoni mistennija għallkonċentrazzjoni mkejla ser jiġi rrapportat flimkien mar-riżultati minn kull sett
ta' assaġġi li jkunu saru dakinhar.

▼M6
Appendiċi 8
Flowchart deċiżjonali għall-analiżi statistika
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C.38.

L-ASSAĠĠ TAL-METAMORFOSI TAL-AMFIBJI

INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linja gwida dwar l-ittestjar
(TG) 231 tal-OECD (2009). Il-ħtieġa ta' żvilupp u validazzjoni ta' assaġġ li
kapaċi jidentifika sustanzi kimiċi attivi fis-sistema tat-tirojde ta' speċijiet
vertebrati ġejja mit-tħassib fuq il-fatt li l-livelli ambjentali tas-sustanzi
kimiċi jistgħu jikkaġunaw effetti avversi kemm fuq il-bniedem kif ukoll
fuq l-organiżmi slavaġ. Fl-1998, l-OECD nediet attività ta' prijorità għolja
biex tirrevedi t-TGs eżistenti u tiżviluppa TGs ġodda għat-tgħarbil u littestjar ta' sustanzi potenzjali li jfixklu s-sistema endokrinali. Element talattività kien li tiġi żviluppata TG għat-tgħarbil tas-sustanzi kimiċi attivi fissistema tat-tirojde ta' speċijiet vertebrati. Ġew proposti kemm tisħiħ talIstudju dwar it-tossiċità b'doża orali ripetuta ta' 28 jum (Kapitlu B.7 ta' dan
l-Anness) kif ukoll l-Assaġġ tal-Metamorfosi tal-Amfibji (AMA). Ilmetodu ta' ttestjar imsaħħaħ B.7 ġie vvalidat u nħareġ metodu ta' ttestjar
rivedut. L-Assaġġ tal-Metamorfosi tal-Amfibji (AMA) ġie soġġett għal
programm estensiv ta' validazzjoni li kien jinkludi studji intra u interlabo
ratorji li wrew ir-relevanza u l-affidabilità tal-assaġġ (1, 2). Imbagħad, ilvalidazzjoni tal-assaġġ ġiet soġġetta għal evalwazzjoni bejn il-pari minn
panil ta' esperti indipendenti (3). Dan il-metodu ta' ttestjar huwa r-riżultat
tal-esperjenza miksuba matul l-istudji ta' validazzjoni għall-identifikazzjoni
tas-sustanzi attivi fit-tirojde, u tal-ħidma mwettqa fi mkejjen oħra f'pajjiżi
membri tal-OECD.

PRINĊIPJU TAT-TEST
2.

L-Assaġġ tal-Metamorfosi tal-Amfibji (AMA) huwa assaġġ ta' tgħarbil
maħsub sabiex jidentifika b'mod empiriku dawk is-sustanzi kimiċi li
jistgħu jfixklu mal-funzjoni normali tal-assi ipotalamiku-pitwitarju-tirojde
(HPT). L-AMA jirrappreżenta mudell iġġeneralizzat tal-vertebrati sal-punt
li huwa bbażat fuq l-istrutturi u l-funzjonijiet miżmumin tal-assi HPT.
Huwa assaġġ importanti għaliex il-metamorfosi tal-amfibji tipprovdi
proċess studjat sew li jiddependi fuq it-tirojde li jirrispondi għal sustanzi
kimiċi attivi fi ħdan l-assi HPT, u huwa l-uniku assaġġ eżistenti li jidenti
fika attività fit-tirojde f'annimal li jkun għaddej minn żvilupp morfoloġiku.

3.

Id-disinn sperimentali ġenerali jinvolvi l-espożizzjoni ta' mrieżeb Xenopus
laevis fl-istadju 51 għal minimu ta' tliet konċentrazzjonijiet differenti ta'
sustanza kimika tat-test u kontroll tal-ilma ta' dilwizzjoni għal 21 jum.
Hemm erba' rreplikati ta' kull trattament tat-test. Id-densità tal-larva filbidu tat-test hija ta' 20 marżebba għal kull tank tat-test għall-gruppi kollha
tat-trattament. Il-punti ta' tmiem osservazzjonali huma t-tul tas-sieq ta'
wara, it-tul mill-imnieħer sal-anus (SVL), l-istadju ta' żvilupp, il-piż
imxarrab, l-istoloġija tat-tirojde, u osservazzjonijiet ta' kuljum tal-mortalità.

DESKRIZZJONI TAL-METODU
Speċijiet tat-Test
4.

Xenopus laevis hija kkolturata b'rutina f'laboratorji madwar id-dinja u faċli
tinkiseb mingħand fornituri kummerċjali. Ir-riproduzzjoni malajr tista' tiġi
indotta f'din l-ispeċi tul is-sena billi jintużaw tilqimiet tal-gonadotrofina
korjonika umana (hCG) u l-larva li tirriżulta tista' titrabba b'rutina salistadji ta' żvilupp magħżulin f'numri kbar biex ikunu jistgħu jintużaw
protokolli tat-testijiet speċifiċi għall-istadju. Idealment il-larva użata
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fl-assaġġ tinġieb minn adulti mrobbijin fl-istess post. Għad li din mhijiex
il-proċedura ideali, hemm l-alternattiva li l-bajd jew l-embriji jistgħu jint
bagħtu lil-laboratorju li jagħmel it-test u jitħallew iderru; mhuwiex aċċet
tabbli li jintbagħtu stadji ta' larva għall-użu fit-test.
Tagħmir u Provvisti
5.

It-tagħmir u l-provvisti li ġejjin huma meħtieġa sabiex isir dan l-assaġġ:
a) Sistema ta' espożizzjoni (ara d-deskrizzjoni iktar 'l isfel);
b) Akkwarji tal-ħġieġ jew tal-azzar inossidabbli (ara d-deskrizzjoni iktar 'l
isfel);
c) Tankijiet għat-tgħammir;
d) Apparat għall-kontroll tat-temperatura (eż., ħiters jew berrieda (aġġus
tabli sa 22° ± 1 °C));
e) Termometru;
f) Mikroskopju ta' dissezzjoni binokulari;
g) Kamera diġitali b'riżoluzzjoni minima ta' 4 megapixels u mikrofunz
joni;
h) Software għad-diġitizzazzjoni tal-istampi;
i) Dixx petri (eż. 100 × 15 mm) jew kompartiment tal-plastik trasparenti
ta' daqs paragunabbli;
j) Miżien analitiku li kapaċi jkejjel sa 3 punti deċimali (mg);
k) Metru tal-ossiġenu dissolt;
l) Metru tal-pH;
m) Metru tal-intensità tad-dawl li kapaċi jkejjel f'unitajiet lux;
n) Għodod u oġġetti tal-ħġieġ mixxelanji tal-laboratorju;
o) Pipetti aġġustabbli (10 sa 5 000 μl) jew pipetti varji ta' daqsijiet ekwi
valenti;
p) Sustanza kimika tat-test f'biżżejjed kwantitajiet sabiex isir l-istudju,
idealment lott waħda;
q) Strumentizzazzjoni analitika xierqa għas-sustanza kimika tat-test jew
servizzi analitiċi kkuntrattati.
Testabilità tas-Sustanza Kimika

6.

L-AMA huwa bbażat fuq protokoll ta' espożizzjoni milwiema li bih issustanza kimika tat-test tiddaħħal fil-kompartimenti tat-test permezz ta'
sistema bi fluss kontinwu. Madankollu, il-metodi bi fluss kontinwu jġibu
magħhom restrizzjonijiet fuq it-tipi ta' sustanzi kimiċi li jistgħu jiġu ttest
jati, kif stabbilit mill-karatteristiċi fiżikokimiċi tas-sustanza kimika. Għal
daqstant, qabel ma jintuża dan il-protokoll għandha tinkiseb informazzjoni
tax-xenarju bażi dwar is-sustanza kimika li tkun relevanti sabiex tiġi stab
bilita t-testabilità, u għandu jiġi kkonsultat id-Dokument ta' Gwida talOECD dwar l-Ittestjar tat-Tossiċità Akwatika ta' Sustanzi u Taħlitiet
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Diffiċli (4). Il-karatteristiċi li jindikaw li s-sustanza kimika tista' tkun
diffiċli li tiġi ttestjata f'sistemi akkwatiċi jinkludu: koeffiċjenti għoljin ta'
partizzjoni ottanol/ilma (log Kow), volatilità għolja, suxxettibilità għal idro
liżi, u suxxettibilità għal fotoliżi f'kundizzjonijiet ta' dawl tal-laboratorju
ambjentali. Sabiex tiġi stabbilita t-testabilità jista' jkun hemm fatturi rele
vanti oħrajn, li għandhom jiġu stabbiliti fuq bażi ta' każ b'każ. Jekk ma
jkunx possibbli li tintuża b'suċċess sistema ta' ttestjar bi fluss kontinwu
għas-sustanza kimika, tista' titħaddem sistema ta' tiġdid statiku. Jekk l-ebda
sistema ma tkun kapaċi takkomoda s-sustanza kimika tat-test, f'dak il-każ
l-għażla predefinita hija li ma tiġix ittestjata billi jintuża dan il-protokoll.

Sistema ta' Espożizzjoni
7.

Sistema ta' dilwitur bi fluss kontinwu hija ppreferita, meta tkun possibbli,
meta mqabbla ma' sistema ta' tiġdid statiku. Jekk karatteristiċi fiżiċi u/jew
kimiċi ta' xi waħda mis-sustanzi kimiċi tat-test ma jkunux adattati għal
sistema ta' dilwitur bi fluss kontinwu, f'dak il-każ tista' tintuża sistema ta'
espożizzjoni alternattiva (eż., b'tiġdid statiku). Il-komponenti tas-sistema
għandu jkollhom komponenti li jmissu mal-ilma tal-ħġieġ, tal-azzar inos
sidabbli u/jew tal-Politetrafluworoetilen. Madankollu, jistgħu jintużaw
materjali xierqa tal-plastik jekk ma jkunux ta' xkiel għall-istudju. It-tanki
jiet ta' espożizzjoni għandhom ikunu akkwarji tal-ħġieġ jew tal-azzar inos
sidabbli mgħammrin b'pajpijiet wiqfin li jirriżultaw f'volum tat-tank ta'
bejn 4,0 u 10,0 l u fond minimu tal-ilma ta' bejn 10 u 15-il cm. Is-sistema
għandha tkun tiflaħ għall-konċentrazzjonijiet tal-espożizzjoni kollha u
kontroll, b'erba' rreplikati għal kull trattament. Ir-rata tal-fluss għal kull
tank għandha tkun kostanti wara li jingħata kont kemm liż-żamma talkundizzjonijiet bijoloġiċi kif ukoll lill-espożizzjoni kimika (eż. 25
ml/min). It-tankijiet tat-trattament għandhom jiġu assenjati għal għarrieda
għal pożizzjoni fis-sistema ta' espożizzjoni sabiex jitnaqqsu l-effetti pożiz
zjonali potenzjali, inklużi ċaqliqiet żgħar fit-temperatura, l-intensità taddawl, eċċ. Għandu jintuża dawl fluworexxenti sabiex jiġi pprovut fotoper
jodu ta' 12-il siegħa dawl: 12-il siegħa dlam b'intensità li tvarja bejn 600 u
2 000 lux (lumen/m2) f'wiċċ l-ilma. It-temperatura tal-ilma għandha
tinżamm fi 22° ± 1 °C, il-pH tinżamm bejn 6,5 u 8,5, u l-konċentrazzjoni
tal-ossiġenu dissolt (DO) > 3,5 mg/l (> 40 % tas-saturazzjoni tal-arja) f'kull
tank tat-test. Tal-inqas, it-temperatura tal-ilma, il-pH u l-ossiġenu dissolt
għandhom jitkejlu darba fil-ġimgħa; idealment it-temperatura titkejjel
b'mod kontinwu f'tal-inqas reċipjent wieħed tat-test. L-Appendiċi 1 jisp
jega l-kundizzjonijiet sperimentali li fihom għandu jiġi eżegwit il-proto
koll. Għal iktar informazzjoni dwar kif jiġu stabbiliti sistemi ta' espożiz
zjoni bi fluss kontinwu u/jew sistemi ta' tiġdid statiku, jekk jogħġbok
irreferi għall-Gwida Standard tal-ASTM għat-Twettiq ta' Testijiet tat-Tossi
ċità Akuta fuq Materjali tat-Test b'Ħut, Makroinvertebrati, u Amfibji (5) u
testijiet tat-tossokoloġija akkwatika ġenerali.

Kwalità tal-ilma
8.

Jista' jintuża kwalunkwe ilma li huwa disponibbli lokalment (eż. ilma tannixxiegħa jew ilma tal-vit iffiltrat għall-karbonju) u li jippermetti tkabbir u
żvilupp normali tal-imrieżeb. Peress li l-kwalità tal-ilma lokali tista' tvarja
b'mod sostanzjali bejn żona u oħra, għandha tiġi analizzata l-kwalità talilma, b'mod partikolari jekk ma jkunx hemm disponibbli dejta storika dwar
l-użu tal-ilma għat-trobbija ta' Xenopus. Għandha tingħata attenzjoni speċ
jali għall-fatt li l-ilma jkun ħieles minn ram, kloru u kloramini, li kollha
huma tossiċi għal żrinġijiet u mrieżeb. Huwa rrakkomandat ukoll li jiġi
analizzat l-ilma fid-dawl tal-livelli ta' sfond ta' fluworur, perkolat u klorat
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(prodotti sekondarji tad-diżinfezzjoni tal-ilma tajjeb għax-xorb) peress li
dawn l-anjoni kollha huma substrati tat-trasportatur tal-jodju tal-glandola
tat-tirojde u livelli għoljin ta' kull wieħed minn dawn l-anjoni jista' jfixkel
l-eżitu tal-istudju. Għandha ssir analiżi qabel ma jibdew it-testijiet u,
normalment, l-ilma tat-testijiet għandu jkun ħieles minn dawn l-anjoni.

Konċentrazzjoni ta' Jodur fl-Ilma tat-Test
9.

Sabiex il-glandola tat-tirojde tissintetizza t-TH, irid jitqiegħed għad-dispo
żizzjoni biżżejjed jodur għal-larva permezz ta' taħlita ta' sorsi milwiema u
djetetiċi. Bħalissa, ma hemm ebda linja gwida derivata b'mod empiriku
għal konċentrazzjonijiet minimi ta' jodur. Madankollu, id-disponibilità taljodur tista' taffettwa r-risponsività tas-sistema tat-tirojde għal aġenti attivi
fit-tirojde u hija magħrufa li timmodula l-attività tal-bażi tal-glandola tattirojde, aspett li jistħoqqlu attenzjoni meta jiġu interpretati r-riżultati millistopatoloġija tat-tirojde. Għaldaqstant, għandhom jiġu rrapportati lkonċentrazzjonijiet tal-jodur milwiema mkejlin mill-ilma tat-test. Fuq ilbażi tad-dejta disponibbli mill-istudji ta' validazzjoni, intwera li l-protokoll
jaħdem sew meta l-konċentrazzjonijiet tal-jodur tal-ilma tat-test (I-) varjaw
bejn 0,5 u 10 μg/l. Idealment, il-konċentrazzjoni minima tal-jodur fl-ilma
tat-test għandha tkun ta' 0,5 μg/l. Jekk l-ilma tat-test jiġi rikostitwit minn
ilma dejonizzat, il-jodju għandu jiżdied b'konċentrazzjoni minima ta' 0,5
μg/l. Kwalunkwe suppliment addizzjonali tal-ilma tat-test bil-jodju jew
melħiet oħrajn għandu jitniżżel fir-rapport.

Żamma tal-annimali
Tgħammir u Indukrar tal-Adulti
10.

It-tgħammir u l-indukrar tal-adulti jsiru skont il-linji gwida standard u
huwa ssuġġerit li l-qarrej jaqra l-gwida standard għat-twettiq tal-Assaġġ
tat-Teratoġenesi tal-Embriji taż-Żrinġijiet (FETAX) (6) għal iktar infor
mazzjoni ddettaljata. It-tali linji gwida standard jipprovdu eżempju ta'
metodi xierqa ta' indukrar u tgħammir, iżda ma hemmx bżonn ta' aderenza
stretta. Biex jiġi pprovokat it-tgħammir, pari (3-5) ta' nisa adulti u rġiel
jiġu injettati b'gonadotrofina korjonika umana (hCG). L-eżemplari nisa u
rġiel huma injettati b'madwar 800 IU-1 000 IU u 600 IU-800 IU, rispetti
vament, ta' hCG dissolta f'soluzzjoni salmastra ta' 0,6-0,9 % Il-pari għattgħammir jinżammu f'tankijiet kbar, mhux disturbati u f'kundizzjonijiet
statiċi sabiex tiġi promossa l-amplessi. Il-qiegħ ta' kull tank tat-tgħammir
għandu jkollu qiegħ falz ta' xibka tal-azzar inossidabbli jew tal-plastik li
jippermetti sabiex il-mases tal-bajd jaqgħu f'qiegħ it-tank. Iż-żrinġijiet
injettati iktar tard waranofsinhar normalment jiddepożitaw ħafna millbajd tagħhom sa nofs il-għodwa tal-għada. Wara li tinħeles u tiġu fferti
lizzata kwantità suffiċjenti ta' bajd, l-adulti għandhom jitneħħew mit-tanki
jiet tat-tgħammir.

Indukrar u Għażla tal-Larva
11.

Wara li l-adulti jitneħħew mit-tankijiet tat-tgħammir, il-bajd jinġabar u jiġi
evalwat għall-vijabbiltà billi jintuża subsett rappreżentattiv tal-embriji mittankijiet kollha tat-tgħammir. L-aħjar bajd individwali tal-ħut (irrakkoman
dati 2-3 biex tiġi evalwata l-kwalità tal-bajd tal-ħut) għandu jinżamm fuq
il-bażi tal-vijabbiltà tal-embriji u l-preżenza ta' numru adegwat (tal-inqas
1 500) ta' embriji. L-organiżmi kollha użati fi studju għandhom ikunu
ġejjin minn avveniment ta' riproduzzjoni wieħed (jiġifieri l-bajd ma
għandux ikun komħallat). L-embriji huma ttrasferiti f'dixx jew taġen ċatt
kbir u l-bajd ovvju mejjet jew anormali (ara d-definizzjoni f'(5)) jitneħħa
bl-użu ta' pipetta jew kontagoċċi. L-embriji b'saħħithom minn kull wieħed
minn dawn l-avvenimenti ta' riproduzzjoni jiġu ttrasferiti fi tliet tankijiet
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separati għat-tifqis. Erbat ijiem wara li jitqiegħed fit-tankijiet għat-tifqis,
jingħażel l-aħjar bajd, fuq il-bażi tal-vijabilità u s-suċċess tat-tifqis, u llarva tiġi ttrasferita f'numru xieraq ta' tankijiet tat-trobbija fi 22° ± 1 °C.
Barra minn hekk, ċerta larva addizzjonali titqiegħed f'tankijiet żejda sabiex
tintuża bħala sostituta f'każ li jmutu wħud fit-tankijiet tat-trobbija matul lewwel ġimgħa. Din il-proċedura żżomm densità konsistenti tal-organiżmi u
b'hekk tnaqqas id-diverġenza fl-iżvilupp fi ħdan il-koorta ta' avveniment
wieħed ta' riproduzzjoni. It-tankijiet kollha tat-trobbija għandhom jitbattlu
u jitnaddfu kuljum. Bħala prekawzjoni, huma ppreferuti ngwanti tal-vinil
jew tan-nitril u mhux ingwanti tal-latex. Il-mortalitajiet għandhom
jitneħħew ta' kuljum u għandha tiżdied il-larva ta' sostituzzjoni sabiex
tinżamm id-densità tal-organiżmi matul l-ewwel ġimgħa. It-tmigħ għandu
jsir tal-inqas darbtejn kuljum.

12.

Matul il-fażi ta' qabel l-espożizzjoni, l-imrieżeb iderru fil-kundizzjonijiet
tal-fażi propja ta' espożizzjoni, inklużi t-tip ta' ikel, it-temperatura, iċ-ċiklu
ta' dawl-dlam u l-midjum għall-koltura. Għaldaqstant, huwa rrakkomandat
li jintuża l-istess ilma tal-koltura/dilwizzjoni matul il-fażi ta' qabel l-espo
żizzjoni u l-fażi ta' espożizzjoni. Jekk tintuża sistema ta' koltura statika
għaż-żamma tal-imrieżeb matul il-fażi ta' qabel l-espożizzjoni, il-midjum
għall-koltura għandu jitbiddel kompletament tal-inqas darbtejn fil-ġimgħa.
Iffullar, ikkaġunat minn densitajiet għoljin ta' larva matul il-perjodu ta'
qabel l-espożizzjoni, għandu jiġi evitat għaliex it-tali effetti jistgħu
jaffetwaw mhux ftit l-iżvilupp tal-imrieżeb matul il-fażi sussegwenti ta'
ttestjar. Għaldaqstant, id-densità tat-trobbija ma għandhiex taqbeż bejn
wieħed u ieħor l-erba' mrieżeb/l midjum għall-koltura (sistema ta' espożiz
zjoni statika) jew l-10 imrieżeb/l midjum għall-koltura (b'eż. rata ta' fluss
ta' 50 ml/min fis-sistema ta' qabel l-espożizzjoni jew tal-koltura). F'dawn
il-kundizzjonijiet, l-imrieżeb għandhom jiżviluppaw mill-istadji 45/46 salistadju 51 fi żmien tnax-il jum. L-imrieżeb rappreżentattivi ta' din il-popo
lazzjoni tal-istokkijiet għandhom jiġu spezzjonati kuljum għall-istadju ta'
żvilupp sabiex jiġi stmat il-punt ta' żmien xieraq għall-bidu tal-espożiz
zjoni. Għandha tingħata attenzjoni sabiex jiġu mminimizzati l-istress u ttrawma għall-imrieżeb, speċjalment matul iċ-ċaqliq, it-tindif tal-akkwarji, u
l-manipolazzjoni tal-larva. Għandhom jiġu evitati kundizzjonijiet/attivitajiet
ta' stress bħal ħsejjes storbjużi u/jew bla heda, taptip fuq l-akkwarji,
vibrazzjonijiet fl-akkwarji, attività żejda fil-laboratorju, u bidliet rapidi
fil-midjums ambjentali (disponibilità ta' dawl, temperatura, pH, DO, rati
tal-fluss tal-ilma, eċċ.) Jekk l-imrieżeb ma jiżviluppawx sal-istadju 51 fi
żmien 17-il jum wara l-fertilizzazzjoni, stress eċċessiv għandu jitqies bħala
kaġuni potenzjali.

Koltura u Tmigħ tal-Larva
13.

L-imrieżeb jintemgħu, pereżempju, b'għalf kummerċjali għall-imrieżeb
użat fl-istudji ta' validazzjoni (ara l-appendiċi 1 ukoll) matul il-perjodu
ta' qabel l-espożizzjoni (wara l-istadju 45/46 ta' Nieuwkoop u Faber
(NF) (8)) u matul il-perjodu sħiħ tat-test ta' 21 jum, jew dieta oħra li
wriet li tilħaq prestazzjoni ekwivalenti bħall-Assaġġ tal-Metamorfosi talAmfibji. Ir-reġim tat-tmigħ matul il-perjodu ta' qabel l-espożizzjoni għandu
jiġi aġġustat bir-reqqa biex jissodisfa l-ħtiġijiet tal-imrieżeb li qed jiżvi
luppaw. Jiġifieri, għandhom jiġu pprovduti porzjonijiet żgħar ta' ikel lillimrieżeb li faqqsu bosta drabi kuljum (tal-inqas darbtejn). Ikel żejjed
għandu jiġi evitat sabiex i) tinżamm il-kwalità tal-ilma u ii) jiġi evitat
milli jinstaddu l-filtri tal-garġi b'partikoli u frak tal-ikel. Għall-għalf talimrieżeb użat fl-istudji ta' validazzjoni, il-porzjonijiet tal-ikel ta' kuljum
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għandhom jiżdiedu flimkien mat-tkabbir tal-imrieżeb għal madwar 30
mg/annimali/jum ftit qabel jinbeda t-test. Fl-istudji ta' validazzjoni ntwera
li dan l-għalf kummerċjalment disponibbli jsostni t-tkabbir u l-iżvilupp
xierqa ta' mrieżeb X. laevis, u huwa magħmul minn partikoli fini li jibqgħu
sospiżi fil-kolonna tal-ilma għal perjodu twil ta' żmien u huwa soġġett li
joħroġ mal-fluss. Għaldaqstant, l-ammont totali ta' ikel ta' kuljum għandu
jinqasam f'porzjonijiet żgħar u jingħata tal-inqas darbtejn kuljum. Għal dan
it-tmigħ, ir-reġim tat-tmigħ huwa spjegat fit-Tabella 1. Ir-rati tat-tmigħ
għandhom jiġu rreġistrati. Jista' jintema' xott jew bħala soluzzjoni ewlenija
mħejjija f'ilma ta' dilwizzjoni. Soluzzjoni ewlenija bħal din għandha
titħejja ġdida kull jumejn u tinħażen f'4 °C meta ma tintużax.

Tabella 1.
Ir-reġim tat-tmigħ b'għalf kummerċjali għall-imrieżeb użat fl-istudji
ta' validazzjoni għal imrieżeb X. laevis matul il-porzjon tul il-ħajja talAMA f'kundizzjonijiet bi fluss kontinwu
Jum tal-Istudju

Proporzjon tal-ikel (mg għalf/annimal/
jum)

0-4

30

5-7

40

8-10

50

11-14

70

15-21

80

Kimika Analitika
14.

Qabel ma jsir studju, għandha tiġi evalwata l-istabbiltà tas-sustanza kimika
tat-test billi tintuża l-informazzjoni eżistenti dwar is-solubilità, id-degrada
bilità u l-volatilità tagħha. Is-soluzzjonijiet tat-test minn kull tank irreplikat
f'kull konċentrazzjoni għandhom jiġu kampjunati għal analiżijiet kimiċi
analitiċi fil-bidu tat-test (jum 0), u kull ġimgħa matul it-test għal talinqas erba' kampjuni. Huwa rrakkomandat ukoll li kull konċentrazzjoni
tat-test tiġi analizzata matul it-tħejjija tas-sistema, qabel jibda t-test, sabiex
tiġi vverifikata l-prestazzjoni tas-sistema. Barra minn hekk, huwa rrakko
mandat li s-soluzzjonijiet ewlenin jiġu analizzati meta jinbidlu, speċjalment
jekk il-volum tas-soluzzjoni ewlenija ma jipprovdix ammonti adegwati tassustanza kimika biex iservu għad-durata tal-perjodi ta' kampjunar ta' rutina.
Fil-każ ta' sustanzi kimiċi li ma jistgħux jiġu identifikati f'uħud millkonċentrazzjonijiet użati f'test jew f'kollha kemm huma, is-soluzzjonijiet
ewlenin għandhom jitkejlu u r-rati tal-fluss tas-sistema għandhom jiġu
rreġistrati sabiex jiġu kkalkolati l-konċentrazzjonijiet nominali.

Twassil tas-Sustanza Kimika
15.

Il-metodu użat biex is-sustanza kimika tat-test tiddaħħal fis-sistema jista'
jvarja skont il-karatteristiċi fiżikokimiċi tagħha. Sustanzi kimiċi li jinħallu
fl-ilma jistgħu jiġu dissolti f'alikwoti tal-ilma tat-test f'konċentrazzjoni li
tippermetti t-twassil bil-konċentrazzjoni tat-test fil-mira f'sistema bi fluss
kontinwu. Sustanzi kimiċi li huma likwidi f'temperatura ambjentali u ftit li
xejn jinħallu fl-ilma jistgħu jiddaħħlu bl-użu ta' likwidu: metodi ta' satu
ratur tal-likwidi. Sustanzi kimiċi li huma solidi f'temperatura ambjentali u
li ftit li xejn jinħallu fl-ilma jistgħu jiddaħħlu bl-użu ta' saturaturi talkolonna tal-ħġieġ f'forma ta' fibri (7). Idealment tintuża sistema tat-test
mingħajr trasportatur, iżda sustanzi kimiċi tat-test differenti ser ikollhom
karatteristiċi fiżikokimiċi diversi li aktarx ser ikunu jeħtieġu approċċi diffe
renti għat-tħejjija ta' ilma ta' espożizzjoni kimika. Aħjar isir sforz sabiex
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jiġu evitati solventi jew trasportaturi għaliex: i) ċerti solventi nfushom
jistgħu jirriżultaw f'tossiċità u/jew risponsi endokrinoloġiċi mhux misten
nija jew mhux mixtieqa, ii) l-ittestjar tas-sustanzi kimiċi 'il fuq mis-solu
bilità tal-ilma tagħhom (kif spiss jista' jseħħ meta jintużaw solventi) jista'
jirriżulta f'determinazzjonijiet impreċiżi tal-konċentrazzjonijiet effettivi, u
iii) l-użu ta' solventi f'testijiet iktar fit-tul jista' jirriżulta fi grad importanti
ta' “biofilming” assoċjat ma' attività mikrobika. Għal sustanzi kimiċi li
diffiċli tittestjahom, jista' jintuża solvent bħala l-aħħar rikors, u għandu
jiġi kkonsultat id-Dokument ta' Gwida tal-OECD dwar l-ittestjar tat-tossi
ċità akkwatika ta' sustanzi u taħlitiet diffiċli (4) sabiex jiġi stabbilit l-aħjar
metodu. L-għażla tas-solvent ser tiġi stabbilita mill-karatteristiċi kimiċi tassustanza kimika. Solventi li nstab li huma effettivi għall-ittestjar tat-tossi
ċità akkwatika inkluż l-aċetun, l-etanol, il-metanol, id-dimetilformamid u ttrietilen glikol. Jekk jintuża trasportatur tas-solvent, il-konċentrazzjonijiet
tas-solvent għandhom ikunu inqas mill-Konċentrazzjoni Mingħajr Effetti
Osservabbli (NOEC) kronika; id-Dokument ta' Gwida tal-OECD jirrakko
manda massimu ta' 100 μl/l; reviżjoni riċenti tirrakkomanda li jintużaw
konċentrazzjonijiet tas-solvent li jinżlu sa 20μl/l ilma ta' dilwizzjoni (12).
Jekk jintużaw trasportaturi tas-solvent, għandhom jiġu evalwati kontrolli
xierqa tas-solvent minbarra kontrolli mhux tas-solvent (ilma nadif). Jekk
mhuwiex possibbli li sustanza kimika tiddaħħal bl-ilma, jew minħabba lkaratteristiċi fiżikokimiċi (solubilità baxxa) jew id-disponibilità kimika
limitata, jista' jiġi kkunsidrat li tiġi introdotta mal-ikel. Saret ħidma preli
minari fuq espożizzjonijiet djetetiċi; madankollu, din ir-rotta ta' espożiz
zjoni ma tintużax spiss. L-għażla tal-metodu għandha tiġi ddokumentata u
vverifikata b'mod analitiku.

Għażla tal-konċentrazzjonijiet tat-test
Stabbiliment tal-Konċentrazzjoni Għolja tat-Test
16.

Għall-finijiet ta' dan it-test, il-konċentrazzjoni għolja tat-test għandha tiġi
stabbilita permezz tal-limitu tas-solubilità tas-sustanza kimika tat-test; ilkonċentrazzjoni massima ttollerata (MTC) għal sustanzi kimiċi b'tossiċità
akuta; jew 100 mg/l, liema minnhom ikun l-inqas.

17.

L-MTC hija ddefinita bħala l-ogħla konċentrazzjoni tat-test tas-sustanza
kimika li tirriżulta f'mortalità akuta ta' inqas minn 10 %. L-użu ta' dan lapproċċ jassumi li hemm dejta empirika eżistenti dwar il-mortalità akuta li
minnha tista' tiġi stmata l-MTC. L-istima tal-MTC jaf ma tkunx preċiża u
normalment teħtieġ ċertu ġudizzju professjonali. Għad li l-użu ta' mudelli
ta' rigressjoni jista' jkun l-iktar approċċ teknikament validu sabiex tiġi
stmata l-MTC, approssimazzjoni siewja tal-MTC tista' tinkiseb mid-dejta
akuta eżistenti billi jintuża terz mill-valur tal-LC50 akuta. Madankollu, iddejta dwar it-tossiċità akuta tista' tkun nieqsa għall-ispeċijiet tat-test. Jekk
ma jkunx hemm dejta dwar it-tossiċità akuta speċifika għall-ispeċi dispo
nibbli, jista' jsir test tal-LC50 fuq 96 siegħa b'imrieżeb li jirrappreżentaw
(jiġifieri li huma fl-istess stadju) lil dawk tat-test fl-AMA. Jekk hemm
dejta minn speċijiet akkwatiċi oħrajn disponibbli (eż. studji tal-LC50
f'ħut jew speċijiet amfibji oħrajn), huwa possibbli li jintuża ġudizzju
professjonali sabiex tiġi stmata MTC probabbli fuq il-bażi ta' estrapolaz
zjoni bejn l-ispeċijiet.

18.

Inkella, jekk is-sustanza kimika ma tkunx jkollhiex tossiċità akuta u tkun
tinħall f'iktar minn 100 mg/l, f'dak il-każ il-100 mg/l għandha titqies logħla konċentrazzjoni tat-test (HTC), peress li din il-konċentrazzjoni tipi
kament titqies “prattikament mhux tossika.”
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19.

Għad li mhumiex il-proċedura rrakkomandata, jistgħu jintużaw metodi ta'
tiġdid statiku meta l-metodu ta' fluss kontinwu ma jkunux adegwati biex
jiksbu l-MTC. Jekk jintużaw metodi ta' tiġdid statiku, f'dak il-każ l-istab
biltà tal-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test għandha tiġi ddoku
mentata u tibqa' fi ħdan il-limiti tal-kriterji tal-prestazzjoni. Huma rrakko
mandati perjodi ta' tiġdid kull erbgħa u għoxrin siegħa. Perjodi ta' tiġdid li
jaqbżu t-72 siegħa mhumiex aċċettabbli. Barra minn hekk, il-parametri talkwalità tal-ilma (eż. id-DO, it-temperatura, il-pH, eċċ.) għandhom jitkelju
fi tmiem kull perjodu ta' tiġdid, eżatt qabel it-tiġdid.

Medda tal-Konċentrazzjoni tat-Test
20.

Hemm minimu meħtieġ ta' tliet konċentrazzjonijiet tat-test u kontroll talilma nadif (u kontroll tal-veikolu jekk hemm bżonn). Id-differenzjali
minima tal-konċentrazzjoni tat-test bejn l-ogħla u l-inqas għandha tkun
ta' madwar ordni ta' kobor wieħed. Is-separazzjoni tad-doża massima
hija ta' 0,1 u l-minimu huwa 0,33.

PROĊEDURA
Bidu u Twettiq tat-Test
Jum 0
21.

L-espożizzjoni għandha tinbeda meta jkun hemm numru biżżejjed ta'
mrieżeb fil-popolazzjoni tal-istokk ta' qabel l-espożizzjoni li laħqu l-istadju
51 tal-iżvilupp, skont Nieuwkoop and Faber (8), u li għandhom età ta' 17il jum jew inqas wara l-fertilizzazzjoni. Għall-għażla tal-annimali tat-test,
imrieżeb b'saħħithom u normali mill-popolazzjoni tal-istokk għandhom
jinġabru f'reċipjent wieħed li fih volum xieraq ta' ilma ta' dilwizzjoni.
Sabiex jiġi stabbilit l-istadju tal-iżvilupp, l-imrieżeb għandhom jitneħħew
wieħed, wieħed mit-tank tar-raggruppament billi jintużaw xibka żgħira jew
passatur u jiġu ttrasferiti f'kompartiment tal-kejl trasparentI (eż. dixx Petri
ta' 100 mm) li fih ilma ta' dilwizzjoni. Sabiex jiġi stabbilit l-istadju, ideal
ment ma tintużax anesteżija, iżda l-imrieżeb jistgħu jiġu anestetizzati
wieħed, wieħed bl-użu ta' 100 mg/l trikaina metansulfonat (eż. MS-222),
ibbaferjata kif xieraq b'bikarbonat tas-sodju (pH 7,0), qabel it-trasferiment.
Jekk tintuża, il-metodoloġija għall-użu xieraq ta', eż., MS-222 għall-anes
teżija għandha tinkiseb mingħand laboratorji tal-esperjenza u tiġi rrappor
tata mar-riżultati tat-testijiet. L-annimali għandhom jitneħħew b'attenzjoni
matul dan it-trasferiment sabiex jitnaqqas kemm jista' jkun l-istress tattrasferiment u jiġi evitat milli jweġġgħu.

22.

L-istadju tal-iżvilupp tal-annimali huwa stabbilit billi jintuża mikroskopju
ta' dissezzjoni binokulari. Biex titnaqqas il-varjabbiltà finali fl-istadju taliżvilupp, importanti li s-sejbien tal-istadju jsir bl-ikbar preċiżjoni possibbli.
Skont Nieuwkoop and Faber (8), it-tragward primarju tal-iżvilupp għallgħażla tal-organiżmi fl-istadju 51 huwa l-morfoloġija tas-sieq ta' wara. Ilkaratteristiċi morfoloġiċi tas-saqajn ta' wara għandhom jiġu mixtarra taħt
il-mikroskopju. Filwaqt li għandha tiġi kkonsultata l-gwida sħiħa ta'
Nieuwkoop and Faber (8) għal informazzjoni komprensiva dwar is-sejbien
tal-istadji tal-imrieżeb, l-istadju jista' jiġi stabbilit b'mod affidabbli billi
jintużaw tragwardi morfoloġiċi prominenti. Tista' tintuża t-tabella li ġejja
sabiex jiġi ssimplifikat u standardizzat il-proċess ta' sejbien tal-istadju
matul l-istudju billi jiġu identifikati dawk it-tragwardi morfoloġiċi promi
nenti assoċjati ma' stadji differenti, jekk jiġi supponut żvilupp normali.
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Tabella 2.
Tragwardi morfoloġiċi prominenti fis-sejbien tal-istadju fuq il-bażi tal-gwida ta' Nieuwkoop and Faber.
Tragwardi Morfoloġiċi
Prominenti.

Sieq ta' Wara

Stadju tal-Iżvilupp
51

52

53

54

55

56

57

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Saqajn ta' Quddiem

58

59

60

X

X

X

Struttura tal-kranju talwiċċ
Morfoloġija
olfattiv

X

tan-nerv

Tul tad-denb

23.

62

63

X

X

X

X

X

X
X

X L-iktar tragward morfoloġiku prominenti fis-sejbien tal-istadju għal dak
l-istadju huwa l-morfoloġija tas-sieq ta' wara, li jintwera fil-Figura 1.

Figura 1.
Il-morfoloġija tas-sieq ta' wara ta' marżebba X. laevis tal-istadju
51.

24.

61

Minbarra l-għażla tal-istadju tal-iżvilupp, tista' tintuża għażla fakultattiva
tad-daqs tal-annimali sperimentali. Għal dan il-għan, it-tul sħiħ tal-ġisem
(mhux l-SVL) għandu jitkejjel fil-jum 0 għal subkampjun ta' madwar 20
marżebba tal-istadju 51 ta' NF. Wara li jiġi kkalkolat it-tul medju tal-ġisem
sħiħ għal dan il-grupp ta' annimali, jistgħu jiġu stabbiliti l-limiti minimi u
massimi għat-tul tal-ġisem sħiħ tal-annimali sperimentali f'medda tal-valur
medju ± 3 mm (il-valuri medji tal-medda tat-tul tal-ġisem sħiħ bejn 24,0 u
28,1 mm għal imrieżeb tal-istadju 51). Madankollu, is-sejbien tal-istadju
tal-iżvilupp huwa l-parametru primarju sabiex jiġi stabbilit kemm huwa
lest kull annimal tat-test. Imrieżeb li juru sfigurazzjonijiet jew korrimenti
viżibbli mill-ewwel għandhom jiġu esklużi mill-assaġġ.

64

65

66

X

X

X
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25.

Imrieżeb li jissodisfaw il-kriterji tal-istadju deskritti hawn fuq jinżammu
f'tank mimli ilma nadif tal-koltura sakemm jitlesta l-proċess tas-sejbien talistadju. Ladarba jitlesta s-sejbien tal-istadju, il-larva tiġi distribwita għal
għarrieda għal tankijiet tat-trattament ta' espożizzjoni sakemm kull tank
ikun fih 20 larva. Imbagħad, kull tank tat-trattament jiġi spezzjonat għal
annimali b'dehra anormali (eż., korrimenti, imġiba anormali meta jgħumu,
eċċ.). Imrieżeb li jidher biċ-ċar li ma jkunux b'saħħithom għandhom
jitneħħew mit-tankijiet tat-trattament u jinbidlu ma' larva magħżula ġdida
mit-tank tar-raggruppament.

Osservazzjonijiet
26.

Għal iktar informazzjoni ddettaljata dwar il-proċeduri ta' tmiem it-test u lipproċessar tal-imrieżeb, irreferi għad-Dokument ta' Gwida tal-OECD dwar
l-Istoloġija tat-Tirojde tal-Amfibji (9).

Kejliet tal-Jum 7
27.

Fil-jum 7, minn kull tank tat-test jitneħħew ħames imrieżeb magħżulin
għal għarrieda għal kull irreplikat. Il-proċedura għal għarrieda użata
għandha tagħti lil kull organiżmu tat-test probabilità ndaqs li jingħażel.
Dan jista' jinkiseb billi jintuża kwalunkwe metodu ta' għażla għal għarrieda
iżda jeħtieġ li kull marżebba tinqabad bix-xibka. L-imrieżeb magħżulin
jitreġġgħu lura fit-tank ta' oriġini u l-imrieżeb magħżulin jiġu ewtanizzati
b'mod dinjituż f'150 sa 200 mg/l, eż., MS-222, ibbaferjata kif xieraq
b'bikarbonat tas-sodju sabiex tinkiseb pH 7,0. L-imrieżeb ewtanizzati jitla
ħalħu fl-ilma u jitnixxfu b'taptip, u mbagħad jiġi stabbilit il-piż tal-ġisem
tagħhom sal-eqreb milligramma. It-tul tas-sieq ta' wara, it-tul mill-imnieħer
sal-anus, u l-istadju tal-iżvilupp (bl-użu ta' mikroskopju ta' dissezzjoni
binokulari) jiġu stabbiliti għal kull marżebba.

Kejliet tal-Jum 21 (Tmiem it-Test)
28.

Fi tmiem it-test (jum 21), l-imrieżeb li jifdal jitneħħew mit-tankijiet tat-test
u jiġu ewtanizzati b'mod dinjituż f'150 sa 200 mg/l, eż. MS 222, ibbafer
jata kif xieraq b'bikarbonat tas-sodju, kif spjegat iktar 'il fuq. L-imrieżeb
jitlaħilħu fl-ilma u jitnixxfu b'taptip, u mbagħad jiġi stabbilit il-piż talġisem tagħhom sal-eqreb milligramma. L-istadju tal-iżvilupp, l-SVL, u ttul tas-sieq ta' wara jitkejlu għal kull marżebba.

29.

Il-larva kollha titqiegħed f'fissattiv ta' Davidson għal 48 sa 72 siegħa jew
bħala kampjuni tal-ġisem sħiħ jew bħala kampjuni tat-tessut tar-ras
maqtugħ li fihom ix-xedaq ta' isfel għal valutazzjonijiet istoloġiċi. Għal
istopatoloġija, b'kollox għandhom jiġu kkampjunati ħames imrieżeb minn
kull tank irreplikat. Peress li l-għoli taċ-ċelloli tal-follikoli jiddependi millistadju (10), l-iktar approċċ xieraq tal-kampjunar għall-analiżijiet istoloġiċi
huwa li jintużaw individwi mqabblin mal-istadju, kull meta dan ikun
possibbli. Sabiex jintgħażlu individwi mqabblin mal-istadju, l-ewwel irid
jinstab l-istadju tal-larva kollha qabel l-għażla u l-ipproċessar sussegwenti
għall-preservazzjoni u l-ġbir tad-dejta. Dan huwa neċessarju għaliex diver
ġenza normali fl-iżvilupp tirriżulta f'distribuzzjonijiet differenzjali talistadji f'kull tank irreplikat.

30.

L-annimali magħżulin għal istopatoloġija (n = 5 minn kull irreplikat)
għandhom jitlaqqgħu mal-istadju medju tal-kontrolli (l-irreplikati raggrup
pati) kull meta dan ikun possibbli. Jekk hemm tankijiet irreplikati b'iktar
minn ħames larva fl-istadju xieraq, f'dak il-każ il-ħames larva jintgħażlu
għal għarrieda.
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31.

Jekk hemm tankijiet irreplikati b'inqas minn ħames larva fl-istadju xieraq,
f'dak il-każ l-individwi magħżulin mill-istadju tal-iżvilupp superjuri jew
inferjuri li jmiss għandhom jiġu kampjunati sabiex jintlaħaq daqs totali
tal-kampjun ta' ħames larva għal kull irreplikat. Idealment, id-deċiżjoni ta'
kampjunar ta' larva addizzjonali mill-istadju tal-iżvilupp superjuri jew
inferjuri li jmiss għandha tittieħed fuq il-bażi ta' evalwazzjoni ġenerali
tad-distribuzzjoni tal-istadju fit-trattamenti ta' kontroll u kimiċi. Jiġifieri,
jekk it-trattament kimiku jkun assoċjat ma' żvilupp tardiv, għandu
mbagħad jittieħed kampjun ta' larva addizzjonali mill-istadju inferjuri li
jmiss. Iżda jekk it-trattament kimiku jkun assoċjat ma' żvilupp mgħaġġel,
għandu jittieħed kampjun ta' larva addizzjonali mill-istadju superjuri li
jmiss.

32.

F'każijiet ta' alterazzjonijiet serji fl-iżvilupp tal-imrieżeb minħabba tratta
ment b'sustanza kimika tat-test, ma jistax ikun hemm sovrapożizzjoni taddistribuzzjoni tal-istadju fit-trattamenti kimiċi fuq l-istadju tal-iżvilupp
medju ta' kontroll ikkalkolat. F'dawn il-każijiet biss, il-proċess tal-għażla
għandu jiġi mmodifikat billi jintuża stadju differenti mill-istadju medju ta'
kontroll sabiex jinkiseb kampjunar imqabbel mal-istadju tal-larva għal
istopatoloġija tat-tirojde. Barra minn hekk, jekk l-istadji huma indetermi
nati (jiġifieri asinkronija), f'dak il-każ għandhom jingħażlu 5 imrieżeb għal
għarrieda minn kull irreplikat għal analiżi istoloġika. Għandha tiġi rrap
portata r-raġuni għall-kampjunar ta' kwalunkwe larva li mhijiex fi stadju
ekwivalenti għall-istadju tal-iżvilupp medju ta' kontroll.

Determinazzjoni tal-Punti ta' Tmiem Bijoloġiċi
33.

Matul il-fażi ta' espożizzjoni tal-jum 21, il-kejl tal-punti ta' tmiem primarji
jsir fil-jiem 7 u 21, madankollu hemm bżonn li l-annimali tat-test jiġu
osservati kuljum. It-Tabella 3 tagħti ħarsa ġenerali lejn il-punti ta' tmiem
tal-kejl u l-punti ta' żmien tal-osservazzjoni korrispondenti. Hemm iktar
informazzjoni ddettaljata dwar il-proċeduri tekniċi għall-kejl tal-punti ta'
tmiem apikali u l-valutazzjonijiet istoloġiċi disponibbli fid-dokumenti ta'
gwida tal-OECD (9).

Tabella 3.
Punti ta' żmien tal-osservazzjoni għal punti ta' tmiem primarji flAMA.
Punti ta' Tmiem Apikali

Jum 7

Jum 21

— Stadju tal-Iżvilupp

•

•

— Tul tas-Sieq ta' Wara

•

•

— Tul mill-Imnieħer salAnus

•

•

— Piż
Imxarrab

•

•

— Mortalità

Kuljum

•

tal-Ġisem

— Istoloġija tal-Glandola
tat-Tirojde

•
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Punti ta' Tmiem Apikali
34.

L-istadju tal-iżvilupp, it-tul tas-sieq ta' wara, l-SVL u l-piż imxarrab huma
l-punti ta' tmiem apikali tal-AMA, u kull wieħed minnhom huwa diskuss
fil-qosor hawn taħt. Hemm iktar informazzjoni teknika għall-ġbir ta' din
id-dejta disponibbli fid-dokumenti ta' gwida referenzjati, inklużi proċeduri
għal analiżi assistita bil-kompjuter li huma rrakkomandati għall-użu.

L-Istadju tal-Iżvilupp
35.

L-istadju tal-iżvilupp ta' mrieżeb X. laevis jiġi stabbilit bl-użu tal-kriterji
tas-sejbien tal-istadju ta' Nieuwkoop and Faber (8). Id-dejta dwar l-istadju
tal-iżvilupp tintuża sabiex jiġi stabbilit jekk liżvilupp huwiex mgħaġġel,
asinkroniku, tardiv jew mhux affettwat. Żvilupp mgħaġġel jew tardiv huwa
stabbilit billi jsir paragun bejn l-istadju medju miksub mill-grupp ta'
kontroll u dak ittrattat. Żvilupp asinkroniku huwa rrapportat meta t-tessuti
eżaminati ma jkunux sfigurati jew anormali, iżda t-twaqqit relattiv talmorfoġenesi jew l-iżvilupp ta' tessuti differenti jkun imfixkel fi ħdan
marżebba waħda.

It-Tul tas-Sieq ta' Wara
36.

Differenzazzjoni u tkabbir tas-sieq ta' wara huma taħt il-kontroll tal-ormoni
tat-tirojde u huma tragwardi kbar tal-iżvilupp li diġà huma użati meta jiġi
stabbilit l-istadju tal-iżvilupp. L-iżvilupp tas-sieq ta' wara jintuża b'mod
kwalitattiv meta jiġi stabbilit l-istadju tal-iżvilupp, iżda hawnhekk jitqies
bħala punt ta' tmiem kwantitattiv. Għaldaqstant, it-tul tas-sieq ta' wara
jitkejjel bħala punt ta' tmiem sabiex jiġu identifikati l-effetti fuq l-assi
tat-tirojde (Figura 2). Għal konsistenza, it-tul tas-sieq ta' wara jitkejjel
fuq is-sieq xellugija ta' wara. It-tul tas-sieq ta' wara jiġi evalwat fil-jum
7 u fil-jum 21 tat-test. Fil-jum 7, il-kejl tas-sieq ta' wara huwa sempliċi, kif
muri fil-Figura 2. Madankollu, il-kejl tat-tul tas-sieq ta' wara fil-jum 21
huwa iktar ikkumplikat minħabba liwjiet fis-sieq. Għaldaqstant, il-kejliet
tas-sieq ta' wara fil-jum 21 għandhom jibdew mir-rita ta' barra tal-ġisem u
jsegwu l-linja medjana tas-sieq u jibqgħu għaddejjin minn kwalunkwe
devjazzjoni fl-angoli. Bidliet fit-tul tas-sieq fil-jum 7, anki jekk ma jkunux
evidenti fil-jum 21, xorta waħda jitqiesu sinifikanti għal attività potenzjali
tat-tirojde. Il-kejliet tat-tul jinkisbu minn ritratti diġitali bl-użu ta' software
ta' analiżi tal-immaġnijiet kif spjegat fid-Dokument ta' Gwida tal-OECD
dwar l-Istoloġija tat-Tirojde tal-Amfibji (9).

It-Tul tal-Ġisem u l-Piż Imxarrab
37.

Il-kalkoli tat-tul mill-imnieħer sal-anus (SVL) (Figura 2) u l-piż imxarrab
huma inklużi fil-protokoll tat-test sabiex jiġu vvalutati l-effetti possibbli
tas-sustanzi kimiċi tat-test fuq ir-rata tat-tkabbir tal-imrieżeb meta mqab
blin mal-grupp ta' kontroll u huma siewja sabiex tinstab it-tossiċità ġene
ralizzata għas-sustanza kimika tat-test. Peress li t-tneħħija tal-ilma aderenti
għall-kalkoli tal-piż tista' tikkaġuna kundizzjonijiet stressanti għallimrieżeb u tista' tikkaġuna ħsara fuq il-ġilda, dawn il-kejliet isiru fuq limrieżeb tas-subkampjun tal-jum 7 u l-imrieżeb kollha li jifdal fi tmiem ittest (jum 21). Għal konsistenza, uża l-aspett kranjali tal-anus bħala l-limitu
inferjuri tal-kejl.

38.

It-tul mill-imnieħer sal-anus (SVL) jintuża biex jiġi vvalutat kemm kibret
il-marżebba kif muri fil-Figura 2.
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Figura 2.
(A) It-tipi ta' kejliet tat-tul tal-ġisem u (B) Il-kejliet tat-tul tas-sieq ta' wara għal imrieżeb X. laevis (1).

Istoloġija tal-Glandola tat-Tirojde
39.

Filwaqt li l-istadju tal-iżvilupp u t-tul tas-sieq ta' wara huma punti ta'
tmiem importanti biex jiġu evalwati bidliet marbutin mal-espożizzjoni fliżvilupp metamorfiku, żvilupp tardiv, minnu nnifsu, ma jistax jitqies bħala
indikatur djanjostiku ta' attività antitirojde. Ċerti bidliet jistgħu jiġu osser
vati biss permezz ta' analiżi istopatoloġika ta' rutina. Il-kriterji djanjostiċi
jinkludu ipertrofija/atrofija tal-glandola tat-tirojde, ipertrofija taċ-ċelloli
follikolari, iperplażja taċ-ċelloli follikolari, u bħala kriterji kwalitattivi ad
dizzjonali: żona tal-lumen follikolari, kwalità tal-kollojde u tul/forma taċċelloli follikolari. Għandu jiġi rrapportat il-grad tas-severità (4 gradi).
Informazzjoni dwar il-kisba u l-ipproċessar ta' kampjuni għal analiżi isto
loġika u għat-twettiq ta' analiżijiet istoloġiċi fuq kampjuni ta' tessuti hija
disponibbli fl-“Assaġġ tal-Metamorfosi tal-Amfibji: Parti 1 — Gwida
teknika għall-kampjunar morfoloġiku u t-tħejjija istoloġika” u “Assaġġ
tal-Metamorfosi tal-Amfibji: Parti 2 — Approċċ għall-qari ta' studji,
kriterji djanjostiċi, klassifikazzjoni tas-severità u atlas” (9). Laboratorji li
jagħmlu l-assaġġ għall-ewwel darba/drabi għandhom ifittxu pariri
mingħand patoloġisti tal-esperjenza għal skopijiet ta' taħriġ qabel ma
jagħmlu analiżi istoloġika u evalwazzjoni tal-glandola tat-tirojde. Bidliet
kbar u sinifikanti fil-punti ta' tmiem apikali li jindikaw żvilupp mgħaġġel
jew asinkronija jistgħu jipprekludu l-ħtieġa li ssir analiżi istopatoloġika talglandoli tat-tirojde. Madankollu, nuqqas ta' bidliet morfoloġiċi ċari jew
evidenza ta' żvilupp tardiv huma motivi validi għal analiżijiet istoloġiċi.

Mortalità
40.

It-tankijiet tat-test kollha għandhom jiġu vverifikati kuljum għal imrieżeb
mejtin u n-numri jridu jiġu rreġistrati għal kull tank. Għandhom jitniżżlu
d-data, il-konċentrazzjoni u n-numru tat-tank għal kwalunkwe osservaz
zjoni tal-mortalità. L-annimali mejtin għandhom jitneħħew mit-tank tattest malli jiġu osservati. Rati tal-mortalità li jaqbżu l-10 % jistgħu jindikaw
kundizzjonijiet tat-test mhux xierqa jew effetti tossiċi tas-sustanza kimika
tat-test.

Osservazzjonijiet Addizzjonali
41.

Każijiet ta' mġiba anormali u sfigurazzjonijiet u leżjonijiet li jidhru millewwel għandhom jiġu rreġistrati. Id-data, il-konċentrazzjoni u n-numru tattank għandhom jiġu rreġistrati għal kwalunkwe osservazzjoni ta' mġiba
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anormali, sfigurazzjonijiet jew leżjonijiet kbar. Imġiba normali hija kkarat
terizzata minn imrieżeb sospiżi fil-kolonna tal-ilma bid-denb 'il fuq fuq irras, taħbit ritmiku regolari tal-pinna tad-denb, tlugħ perjodiku fil-wiċċ,
operkulazzjoni, u risponsività għall-istimoli. Imġiba anormali tinkludi,
pereżempju, meta jibqgħu fil-wiċċ, mimdudin f'qiegħ it-tank, jgħowmu
b'lura jew b'mod irregolari, ma tantx ikunu attivi fil-wiċċ, u ma tantx
ikunu risponsivi għall- istimoli. Barra minn hekk, għandu jinżamm rekord
tad-differenzi gross fil-konsum tal-ikel bejn it-trattamenti. Sfigurazzjonijiet
u leżjonijiet kbar jistgħu jinkludi anormalitajiet morfoloġiċi (eż. deformi
tajiet tas-saqajn), leżjonijiet emorraġiċi, infezzjonijiet batterjali jew fungali,
li huma biss ftit minnhom. Dawn il-kalkoli huma kwalitattivi u għandhom
jitqiesu l-istess bħal sinjali kliniċi ta' mard/stress u jsiru f'paragun malannimali ta' kontroll. Jekk l-okkorrenza jew ir-rata ta' okkorrenza tkun
ikbar fit-tankijiet esposti milli fil-kontrolli, f'dak il-każ dawn għandhom
jitqiesu bħala evidenza għal tossiċità kbira.
DEJTA U RAPPORTAR
Ġbir ta' Dejta
42.

Id-dejta kollha għandha tinġabar bl-użu ta' sistemi elettroniċi jew manwali
li jikkonformaw ma' prattiki tajbin tal-laboratorju (GLP). Id-dejta talistudju għandha tinkludi:
Is-sustanza kimika tat-test:
— Karatterizzazzjoni tas-sustanza kimika tat-test: karatteristiċi fiżikoki
miċi; informazzjoni fuq l-istabbiltà u l-bijodegradabilità;
— Informazzjoni u dejta dwar is-sustanza kimika: metodu u frekwenza
tal-preparazzjoni ta' dilwizzjonijiet. L-informazzjoni dwar is-sustanza
kimika tat-test tinkludi konċentrazzjonijiet propji u nominali tassustanza kimika tat-test, u f'xi każijiet, sustanza kimika mhux oriġi
narja, kif xieraq. Il-kejliet tas-sustanza kimika tat-test jistgħu jkunu
meħtieġa għal soluzzjonijiet ewlenin kif ukoll għal soluzzjonijiet tattest;
— Solvent (jekk mhuwiex ilma): ġustifikazzjoni tal-għażla tas-solvent, u
karatterizzazzjoni tas-solvent (għamla, konċentrazzjoni użata);
Kundizzjonijiet tat-test:
— Rekords operazzjonali: dawn jikkonsistu f'osservazzjonijiet li jappart
jenu għat-tħaddim tas-sistema tat-test u l-ambjent u l-infrastruttura ta'
sostenn. Ir-rekords tipiċi jinkludu: temperatura ambjentali, temperatura
tat-test, fotoperjodu, status tal-komponenti kritiċi tas-sistema ta' espo
żizzjoni (eż. pompi, ċiklometri, pressjonijiet), rati tal-fluss, livelli talilma, bidliet tal-flixkun tal-istokkijiet, u rekords dwar it-tmigħ. Il-para
metri ġenerali tal-kwalità tal-ilma jinkludu: pH, DO, kondottività, jodju
totali, alkalinità u l-ebusija;
— Devjazzjonijiet mill-metodu ta' ttestjar: din l-informazzjoni għandha
tinkludi kwalunkwe informazzjoni jew deskrizzjoni narrattiva ta'
devjazzjonijiet mill-metodu ta' ttestjar;
Riżultati:
— Osservazzjonijiet u dejta bijoloġiċi: dawn jinkludu osservazzjonijiet ta'
kuljum tal-mortalità, konsum ta' ikel, imġiba anormali tal-għawm,
letarġija, telf ta' ekwilibriju, sfigurazzjonijiet, leżjonijiet, eċċ. Osservaz
zjonijiet u dejta miġburin f'intervalli prestabbiliti jinkludu: stadju taliżvilupp, tul tas-sieq ta' wara, tul mill-imnieħer sal-anus, u l-piż
imxarrab;

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1832
▼M6
— Tekniki analitiċi statistiċi u ġustifikazzjoni tat-tekniki użati; riżultati
tal-analiżi statistika, idealment f'forma ta' tabella;

— Dejta istoloġika: dawn jinkludu deskrizzjonijiet narrattivi, kif ukoll ilpunteġġi tas-severità u l-inċidenza kklassifikati tal-osservazzjonijiet
speċifiċi, kif spjegati fid-dokument ta' gwida dwar l-istopatoloġija;

— Osservazzjonijiet ad hoc: dawn l-osservazzjonijiet għandhom jinkludu
deskrizzjonijiet narrattivi tal-istudju li ma joqogħdux fil-kategoriji
deskritti qabel.

Rapportar tad-dejta
43.

L-Appendiċi 2 fih spreadsheets tal-ġbir ta' dejta ta' kuljum li jistgħu
jintużaw bħala gwida għat-tidħil tad-dejta mhux ipproċessata u għallkalkoli ta' statistiki sommarji. Barra minn hekk, huma pprovduti tabelli
tar-rapportar li huma konvenjenti għall-komunikazzjoni ta' sommarji ta'
dejta dwar il-punti ta' tmiem. It-tabelli ta' rapportar għal valutazzjonijiet
istoloġiċi jistgħu jinstabu fl-Appendiċi 2.

Kriterji tal-Prestazzjoni u Aċċettabilità/Validità tat-Test
44.

Ġeneralment, devjazzjonijiet kbar mill-metodu ta' ttestjar ser iwasslu għal
dejta mhux aċċettabbli għall-interpretazzjoni jew ir-rapportar. Għaldaqs
tant, il-kriterji li ġejjin fit-Tabella 4 ġew żviluppati bħala gwida sabiex
tiġi stabbilita l-kwalità tat-test imwettaq, il-prestazzjoni ġenerali tal-orga
niżmi ta' kontroll.

Tabella 4.
Il-kriterji ta' prestazzjoni għall-AMA.
Kriterju

Limiti aċċettabbli

Konċentrazzjonijiet tat-test

Miżmuma f'≤ 20 % CV(varjabbiltà tal-konċen
trazzjoni tat-test imkejla) tul it-test ta' 21 jum

Mortalità fil-kontrolli

≤ 10 % — il-mortalità fi kwalukwe rreplikat
minnhom fil-kontrolli ma għandhiex taqbeż
iż-2 imrieżeb

L-istadju tal-iżvilupp medju minimu talkontrolli fi tmiem it-test

57

Il-firxa tal-istadju tal-iżvilupp fil-grupp ta'
kontroll

L-10 u d-90 perċentil tad-distribuzzjoni talistadju tal-iżvilupp ma għandhomx ivarjaw
b'iktar minn 4 stadji

Ossiġenu Dissolt

≥ 40 % saturazzjoni tal-arja (*)

pH

il-pH għandha tinżamm bejn 6,5-8,5. Id-diffe
renzjali interreplikati/intertrattament ma għand
hiex taqbeż iż-0,5.

Temperatura tal-ilma

22° ± 1 °C — id-differenzjali interreplikati/
intertrattament ma għandhiex taqbeż iż-0,5 °C

Konċentrazzjonijiet tat-test mingħajr tossiċità
ċara

≥ 2

Prestazzjoni tal-irreplikati

≤ 2 irreplikati fit-test jistgħu jkunu f'riskju
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Kriterju

Limiti aċċettabbli

Kundizzjonijiet speċjali għall-użu ta' solvent

Jekk jintuża solvent trasportatur, għandu
jintuża kemm kontroll tas-solvent kif ukoll
kontroll tal-ilma nadif u r-riżultati għandhom
jiġu rrapportati
Differenzi statistikament importanti bejn ilkontroll tas-solvent u l-gruppi ta' kontroll talilma huma ttrattati b'mod separat. Ara iktar 'il
quddiem għal iktar informazzjoni

Kundizzjonijiet
tiġdid statiku

speċjali

għas-sistema

ta'

Għandhom jiġu rrapportati l-analiżijiet tassustanzi kimiċi rappreżentattivi qabel u wara
t-tiġdid
Il-livelli tal-ammonijaka għandhom jitkejlu
eżatt qabel it-tiġdid
Il-parametri kollha tal-kwalità tal-ilma elenkati
fit-Tabella 1 tal-Appendiċi 1 għandhom jitkejlu
eżatt qabel it-tiġdid
Il-perjodu ta' tiġdid ma għandux jaqbeż it-72
siegħa
L-iskeda xierqa tat-tmigħ (50 % tal-proporzjon
tal-ikel ta' kuljum tal-għalf kummerċjali talimrieżeb) (*)

(*) L-ossiġenazzjoni tal-ilma tista' tinkiseb b'apparati baqbieqa. Huwa rrakkomandat li l-apparati baqbieqa
jiġu stabbiliti f'livelli li ma joħolqux stress żejjed għall-imrieżeb.

Validità tat-Test
45.

Ir-rekwiżiti li ġejjin għandhom jiġu ssodisfati sabiex test jitqies aċċettab
bli/validu:
Esperiment validu f'test stabbilit bħala negattiv għall-attività tat-tirojde:
(1) Għal kwalunkwe trattament partikolari (inklużi kontrolli), il-mortalità
ma tistax taqbeż l-10 %. Għal kwalunkwe rreplikat partikolari, ilmortalità ma tistax taqbeż it-tliet imrieżeb, inkella l-irreplikat jitqies
li huwa f'riskju
(2) Tal-inqas żewġ livelli tat-trattament, bl-erba' rreplikati mhux f'riskju
kollha, għandhom ikunu disponibbli għal analiżi
(3) Tal-inqas żewġ livelli mingħajr tossiċità kbira għandhom ikunu dispo
nibbli għal analiżi
Esperiment validu f'test stabbilit bħala pożittiv għal attività tat-tirojde:
(1) Il-mortalità ta' mhux iktar minn żewġ imrieżeb/irreplikati fil-grupp ta'
kontroll tista' sseħħ
Loġika wara d-deċiżjoni għat-twettiq tal-AMA

46.

Il-loġika wara d-deċiżjoni ġiet żviluppata għall-AMA sabiex tingħata assis
tenza loġika fit-twettiq u l-interpretazzjoni tar-riżultati tal-bijoassaġġ (ara lflowchart fil-Figura 3). Essenzjalment, il-loġika wara d-deċiżjoni tixtarr ilpunti ta' tmiem f'dak l-iżvilupp avvanzat, l-iżvilupp asinkroniku u l-isto
patoloġija tat-tirojde jingħataw ponderazzjoni importanti, filwaqt li l-iżvi
lupp tardiv, it-tul mill-imnieħer sal-anus u l-piż tal-ġisem imxarrab, para
metri li għandhom il-potenzjal li jkunu affettwati mit-tossiċità ġenerali,
jingħataw ponderazzjoni inqas importanti.
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Figura 3.
Il-loġika wara d-deċiżjoni għat-twettiq tal-AMA.

Żvilupp avvanzat (stabbilit bl-użu tal-istadju tal-iżvilupp, l-SVL u l-HLL)
47.

L-iżvilupp avvanzat huwa magħruf li jseħħ biss bl-effetti li huma relatati
mal-ormon tat-tirojde. Dawn jistgħu jkunu effetti tat-tessut periferali bħal
interazzjoni diretta mar-riċettur tal-ormon tat-tirojde (bħal bit-T4) jew
effetti li jibdlu l-livelli tal-ormon tat-tirojde ċirkolanti. Ikun xi jkun ilkaż, dan jitqies bħala prova biżżejjed li tindika li s-sustanza kimika
għandha attività fit-tirojde. L-iżvilupp avvanzat huwa evalwat b'mod
wieħed minn tnejn. L-ewwel, l-istadju tal-iżvilupp ġenerali jista' jiġi
evalwat billi jintuża l-approċċ standardizzat spjegat f'Nieuwkoop and
Faber (8). It-tieni, karatteristiċi morfoloġiċi speċifiċi jistgħu jiġu kkwanti
fikati, bħat-tul tas-sieq ta' wara, fil-jum 7 u 21, li għandu assoċjazzjoni
pożittiva mal-effetti agonistiċi fuq ir-riċettur tal-ormon tat-tirojde. Jekk
isiru avvanzi statistikament sinifikanti fl-iżvilupp jew fit-tul tas-sieq ta'
wara, f'dak il-każ it-test jindika li s-sustanza kimika hija attiva fit-tirojde.
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48.

L-evalwazzjoni tal-annimali tat-test għall-preżenza ta' żvilupp mgħaġġel
b'rabta mal-popolazzjoni ta' kontroll ser tkun imsejsa fuq ir-riżultati ta'
analiżijiet statistiċi mwettqin għall-erba' punti ta' tmiem li ġejjin:

— it-tul tas-sieq ta' wara (normalizzat mill-SVL) fil-jum 7 tal-istudju

— it-tul tas-sieq ta' wara (normalizzat mill-SVL) fil-jum 21 tal-istudju

— l-istadju tal-iżvilupp fil-jum 7 tal-istudju

— l-istadju tal-iżvilupp fil-jum 21 tal-istudju

49.

L-analiżijiet statistiċi tat-tul tas-sieq ta' wara għandhom isiru fuq il-bażi talkejliet tat-tul tas-sieq xellugija ta' wara. It-tul tas-sieq ta' wara huwa
normalizzat billi jittieħed il-proporzjon tat-tul tas-sieq ta' wara għat-tul
mill-imnieħer għall-anus ta' individwu. Imbagħad titqabbel il-medja talvaluri normalizati għal kull livell tat-trattament. Imbagħad, l-aċċelerazzjoni
tal-iżvilupp tiġi indikata minn żieda importanti fit-tul medju tas-sieq ta'
wara (normalizzat) fi grupp tat-trattament bis-sustanza kimika meta
mqabbel mal-grupp ta' kontroll fil-jum 7 tal-istudju u/jew fil-jum 21 talistudju (ara l-Appendiċi 3).

50.

L-analiżijiet statistiċi tal-istadju tal-iżvilupp għandhom isiru fuq il-bażi talistabbiliment tal-istadji tal-iżvilupp skont il-kriterji morfoloġiċi deskritti
minn Nieuwkoop and Faber (8). Żvilupp mgħaġġel huwa indikat meta lanaliżi multikwantali ssib żieda importanti fil-valuri tal-istadju tal-iżvilupp
fi grupp tat-trattament bis-sustanza kimika meta mqabbel mal-grupp ta'
kontroll fil-jum 7 tal-istudju u/jew fil-jum 21 tal-istudju.

51.

Fil-metodu ta' ttestjar tal-AMA, effett importanti fuq kwalunkwe wieħed
mill-erba' punti ta' tmiem imsemmijin hawn fuq jitqies biżżejjed għal
identifikazzjoni pożittiva ta' żvilupp mgħaġġel. Jiġifieri, effetti importanti
fuq it-tul tas-sieq ta' wara f'punt ta' żmien speċifiku ma jeħtiġux li jiġu
korroborati minn effetti importanti fuq it-tul tas-sieq ta' wara f'punt ta'
żmien ieħor u lanqas minn effetti importanti fuq l-istadju tal-iżvilupp
f'dan il-punt ta' żmien speċifiku. Min-naħa tagħhom, effetti importanti
fuq l-istadju tal-iżvilpp f'punt ta' żmien speċifiku ma jeħtiġux li jiġu korro
borati minn effetti importanti fl-istadju tal-iżvilupp f'punt ta' żmien ieħor u
lanqas minn effetti importanti fuq it-tul tas-sieq f'dan il-punt ta' żmien
speċifiku. Il-piż tal-evidenza għall-iżvilupp mgħaġġel xorta waħda ser
jiżdied jekk jinstabu effetti importanti għal iktar minn punt ta' tmien
wieħed.

Żvilupp asinkroniku (stabbilit bl-użu ta' kriterji tal-istadju tal-iżvilupp)
52.

L-iżvilupp asinkroniku huwa kkaratterizzat minn tfixkil tat-twaqqit relattiv
tal-morfoġenesi jew l-iżvilupp ta' tessuti differenti fi ħdan marżebba indi
vidwali. In-nuqqas ta' ħila li jiġi stabbilit l-istadju tal-iżvilupp ta' orga
niżmu bl-użu tal-firxa ta' punti ta' tmiem morfoloġiċi meqjusin tipiċi ta'
kwalunkwe stadju partikolari jindika li t-tessuti qed jiżviluppaw b'mod
asinkroniku bil-metamorfożi. L-iżvilupp asinkroniku huwa indikatur ta'
attività fit-tirojde. L-uniċi modalitajiet magħrufin ta' azzjoni li jikkaġunaw
żvilupp asinkroniku huma permezz tal-effetti ta' sustanzi kimiċi fuq azzjoni
tal-ormon tat-tirojde periferali u/jew metaboliżmu tal-ormon tat-tirojde fliżvilupp ta' tessuti kif inhu osservat b'inibituri tad-dejodinażi.
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53.

L-evalwazzjoni tal-annimali tat-test għall-preżenza ta' żvilupp asinkroniku
relatat mal-popolazzjoni tal-kontroll ser tkun ibbażata fuq valutazzjoni
morfoloġika gross tal-annimali tat-test fil-jum 7 tal-istudju u fil-jum 21
tal-istudju.

54.

Id-deskrizzjoni tal-iżvilupp normali tal-Xenopus laevis minn Nieuwkoop
and Faber (8) tipprovdi l-qafas għall-identifikazzjoni ta' ordni sekwenzjali
tar-rimodellar tat-tessut normali. It-terminu “żvilupp asinkroniku” jirreferi
b'mod speċifiku għal dawk id-devjazzjonijiet fl-iżvilupp morfoloġiku gross
tal-imrieżeb li ma jippermettux li jiġi stabbilit b'mod definittiv stadju taliżvilupp skont il-kriterji ta' Nieuwkoop and Faber (8) għaliex tragwardi
morfoloġiċi importanti juru karatteristiċi ta' stadji differenti.

55.

Kif jimplika t-terminu “żvilupp asinkroniku”, huma biss każijiet li juru
devjazzjonijiet fil-progress ta' mmudellar mill-ġdid tat-tessuti speċifiċi rela
tati mal-progress tal-immudellar mill-ġdid ta' tessuti oħrajn li għandhom
jiġu kkunsidrati. Ċerti fenotipi klassiċi jinkludu dewmien jew nuqqas ta'
emerġenza tas-saqajn ta' wara minkejja żvilupp normali jew avvanzat tassaqajn ta' wara u t-tessuti tad-denb, jew ir-risorbiment prekoċi tal-garġi
b'rabta mal-istadju tal-morfoġenesi tas-saqajn ta' wara u r-risorbiment
tad-denb. Annimal ser jiġi rreġistrat li qed juri żvilupp asinkroniku jekk
ma jkunx jista' jiġi assenjat fi stadju għaliex jonqos milli jissodisfa lmaġġor parti tal-kriterji tal-iżvilupp tragward għal stadju partikolari ta'
Niewkoop and Faber (8), jew jekk ikun hemm ittardjar jew aċċelerazzjoni
estremi ta' karatteristika importanti waħda jew iktar (eż. risorbiment sħiħ
tad-denb, iżda s-saqajn ta' quddiem ma jkunux feġġew). Din il-valutazzjoni
ssir b'mod kwalitattiv u għandha teżamina l-firxa sħiħa ta' karatteristiċi
tragward elenkati minn Niewkoop and Faber (8). Madankollu, ma
hemmx bżonn li jiġi rreġistrat l-istat tal-iżvilupp tad-diversi karatteristiċi
tragward tal-annimali osservati. Annimali rreġistrati li juru żvilupp asink
roniku mhumiex assenjati stadju tal-iżvilupp ta' Niewkoop and Faber (8).

56.

B'hekk, kriterju ċentrali għad-deżinjazzjoni ta' każijiet ta' żvilupp morfo
loġiku anormali bħala “żvilupp asinkroniku” huwa li t-twaqqit relattiv talimmudellar mill-ġdid tat-tessuti u l-morfoġenesi tat-tessut huwa mxekkel
filwaqt li l-morfoloġija tat-tessuti affettwati mhijiex anormali biċ-ċar.
Eżempju li juri din l-interpretazzjoni ta' anormalitajiet morfoloġiċi gross
huwa li l-morfoġenesi ttardjata tas-saqajn ta' wara b'rabta mal-iżvilupp ta'
tessuti oħrajn ser tissodisfa l-kriterju ta' “żvilupp asinkroniku” filwaqt li
każijiet li juru saqajn ta' wara niqsin, swaba' anormali (eż. ettrodattilja,
polidattilja), jew sfigurazzjonijiet ċari oħrajn tas-saqajn ma għandhomx
jitqiesu bħala “żvilupp asinkroniku”.

57.

F'dan il-kuntest, it-tragwardi morfoloġiċi l-kbar li għandhom jiġu evalwati
għall-progress metamorfiku koordinat tagħhom għandhom jinkludu morfo
ġenesi tas-saqajn ta' wara, morfoġenesi tas-saqajn ta' quddiem, feġġa tassaqajn ta' quddiem, l-istadju tar-risorbiment tad-denb (b'mod partikolari rrisorbiment tal-pinna tad-denb), u l-morfoloġija tar-ras (eż. daqs tal-garġi u
daqs tar-risorbiment tal-garġi, morfoloġija tax-xedaq ta' taħt, protrużjoni
tal-qarquċa ta' Mechel).

58.

Skont il-modalità tal-azzjoni tas-sustanza kiika, jistgħu jseħħu fenotipi
morfoloġiċi gross differenti. Ċerti fenotipi klassiċi jinkludu ttardjar jew
nuqqas ta' feġġa tas-saqajn ta' quddiem minkejja żvilupp normali jew
avvanzat tas-saqajn ta' wara u t-tessuti tad-denb, risorbiment prekoċi talgarġi b'rabta mal-immudellar mill-ġdid tas-saqajn ta' wara u tad-denb.
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Istopatoloġija
59.

Jekk is-sustanza kimika ma tikkaġunax tossiċità importanti u ma tħaffifx liżvilupp jew tikkaġuna żvilupp asinkroniku, f'dak il-każ l-istopatoloġija talglandoli tat-tirojde tiġi evalwata bl-użu tad-dokument ta' gwida xieraq (9).
L-ittardjar tal-iżvilupp, fin-nuqqas ta' tossiċità, huwa indikatur b'saħħtu ta'
attività antitirojde, iżda l-analiżi tal-istadju tal-iżvilupp hija inqas sensittiva
u inqas djanjostika mill-analiżi istopatoloġika tal-glandola tat-tirojde. Għal
hekk, f'dan il-każ huwa meħtieġ li jsiru analiżijiet istopatoloġiċi tal-glan
doli tat-tirojde. L-effetti fuq l-istoloġija tal-glandola tat-tirojde ntwerew finnuqqas ta' effetti tal-iżvilpp. Jekk iseħħu bidliet fl-istopatoloġija tat-tirojde,
is-sustanza kimika titqies li hija attiva fit-tirojde. Jekk ma jkun osservat
ebda ttardjar fl-iżvilupp jew leżjonijiet istoloġiċi fil-glandoli tat-tirojde, issustanza kimika titqies li hija inattiva fit-tirojde. Il-ħsieb wara din iddeċiżjoni huwa li l-glandola tat-tirojde hija taħt l-influwenza tat-TSH u
kwalunkwe sustanza kimika li tibdel l-ormon tat-tirojde ċirkolanti biżżejjed
tant li tinbidel is-sekrezzjoni tat-TSH ser tirriżulta f'bidliet istopatoloġiċi
fil-glandoli tat-tirojde. Diversi modalitajiet u mekkaniżmi ta' azzjoni
jistgħu jibdlu l-ormon tat-tirojde ċirkolanti. B'hekk, filwaqt li l-livell talormon tat-tirojde jindika effett marbut mat-tirojde, dan mhuwiex biżżejjed
sabiex jiġi stabbilit liema modalità jew mekkaniżmu ta' azzjoni huma
marbutin mar-rispons.

60.

Peress li dan il-punt ta' tmiem mhuwiex attribwibbli għal approċċi statistiċi
bażiċi, opinjoni esperta ta' patoloġist għandha tistabbilixxi effett marbut
mal-espożizzjoni għal sustanza kimika.

Żvilupp tardiv (stabbilit bl-użu tal-istadju tal-iżvilupp, HLL, BW, SVL)
61.

Żvilupp tardiv jista' jseħħ permezz ta' mekkaniżmi antitirojde u permezz ta'
tossiċità indiretta. Ittardjar ħafif fl-iżvilupp flimkien ma' sinjali ċari ta'
tossiċità aktarx li jindikaw effett tossiku mhux speċifiku. Evalwazzjoni
tat-tossiċità mhux tat-tirojde hija element essenzjali tat-test biex titnaqqas
il-probabilità ta' riżultati ta' pożittiv falz. Mortalità eċċessiva hija indikaz
zjoni ovvja li qed iseħħu mekkaniżmi tossiċi oħrajn. B'mod simili, tnaqqi
siet ħfief fit-tkabbir, kif stabbiliti mill-piż imxarrab u/jew it-tul tal-SVL,
jissuġġerixxu tossiċità mhux tat-tirojde wkoll. Żidiet apparenti fit-tkabbir
huma osservati spiss b'sustanzi kimiċi li jaffettwaw l-iżvilupp normali
b'mod negattiv. Konsegwentement, il-preżenza ta' annimali kbar mhux
bilfors li tindika tossiċità mhux tat-tirojde. Madankollu, it-tkabbir qatt
ma għandu jkun l-unika bażi sabiex tiġi stabbilita t-tossiċità tat-tirojde.
Minflok għandhom jintużaw it-tkabbir flimkien mal-istadju tal-iżvilupp u
l-istopatoloġija tat-tirojde sabiex tiġi stabbilita l-attività tat-tirojde. Punti ta'
tmiem oħrajn għandhom jiġu kkunsidrati wkoll meta tiġi stabbilita tossiċità
ċara inklużi edema, leżjonijiet emorraġiċi, letarġija, konsum inqas ta' ikel,
imġiba tal-għawm stramba/mibdula, eċċ. Jekk il-konċentrazzjonijiet kollha
tat-test juru sinjali ta' tossiċità ċara, is-sustanza kimika tat-test għandha
terġa' tiġi evalwata f'konċentrazzjonijiet inqas tat-test qabel jiġi stabbilit
jekk is-sustanza kimika hijiex potenzjalment attiva jew inattiva fit-tirojde.

62.

Ittardjar statistikament importanti fl-iżvilupp, fin-nuqqas ta' sinjali oħrajn
ta' tossiċità ċara, jindika li s-sustanza kimika hija attiva fit-tirojde (antago
nistika). Fin-nuqqas ta' risponsi statistiċi kbar, dan l-eżitu jista' jissaħħaħ
b'riżultati mill-istopatoloġija tat-tirojde.
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Analiżijiet statistiċi
63.

Idealment, l-analiżijiet statistiċi tad-dejta għandhom isegwu l-proċeduri
deskritti fid-dokument Approċċi Attwali fl-Analiżi Statistika tad-Dejta
dwar l-Ekotossiċità: Gwida għall-Applikazzjoni (11). Għall-punti ta'
tmiem kwantitattivi kontinwi kollha (HLL, SVL, piż imxarrab) konsistenti
ma' doża-rispons monotoni, għandu jiġi applikat it-test rigressiv ta' Jonck
heere-Terpstra sabiex jiġi stabbilit effett tat-trattament importanti.

64.

Għal punti ta' tmiem kontinwi li mhumiex konsistenti ma' doża-rispons
monotoni, id-dejta għandha tiġi vvalutata għan-normalità (idealment billi
jintuża t-test ta' Shapiro-Wilk jew Anderson-Darling) u omoġenità talvarjanza (idealment bl-użu tat-test ta' Levene). Iż-żewġ testijiet isiru fuq
ir-residwi minn ANOVA. Jista' jintuża ġudizzju espert minflok dawn ittestijiet formali għan-normalità u l-omoġenità tal-varjanza, għad li t-testijiet
formali huma ppreferuti. Meta tinstab nonnormalità jew eteroġenità talvarjanza, għandha titfittex trasformazzjoni normalizzanti li tistabbilizza lvarjanza. Jekk id-dejta (forsi wara trasformazzjoni) normalment tiġi distrib
wita b'varjanza omoġena, it-test ta' Dunnett jistabbilixxi effett tat-tratta
ment sinifikanti. Jekk id-dejta (forsi wara trasformazzjoni) normalment
tiġi distribwita b'varjanza eteroġena, it-test ta' Tamhane-Dunnett jew T3
jew it-test-U ta' Mann-Whitney-Wilcoxon jistabbilixxi effett tat-trattament
sinifikanti. Meta ma tkun tista' tinstab ebda trasformazzjoni normalizzanti,
effett tat-trattament jiġi stabbilit mit-test-U ta' Mann-Whitney-Wilcoxon blużu ta' aġġustament ta' Bonferroni-Holm għall-valuri-p. It-test ta' Dunnett
huwa applikat b'mod indipendenti minn kwalunkwe test-F ANOVA u t-test
ta' Mann-Whitney huwa applikat b'mod indipendenti minn kwalunkwe test
ġenerali ta' Kruskall-Wallis.

65.

Mortalità sinifikanti mhijiex mistennija iżda għandha tiġi vvalutata mit-test
rigressiv ta' Cochran-Armitage li fih id-dejta hija konsistenti mal-monoto
niċità tad-doża-rispons, u nkella mit-test Eżatt ta' Fisher b'aġġustament
Bonferroni-Holm.

66.

Effett importanti tat-trattament għal stadju tal-iżvilupp huwa stabbilit millapplikazzjoni rigressiva tat-test ta' Jonckheere-Terpstra applikat għall-medji
tal-irreplikati. Inkella, u idealment, għandu jintuża t-test multikwantali ta'
Jonckheere mill-20 sat-80 perċentil sabiex jiġi stabbilit l-effett, peress li
jieħu f'kunsiderazzjoni bidliet fil-profil tad-distribuzzjoni.

67.

L-unità xierqa ta' analiżi hija l-irreplikat sabiex id-dejta tkun tikkonsisti
f'medjani tal-irreplikati jekk jintuża t-test ta' Jonckheere-Terpstra jew ittest-U ta' Mann-Whitney, jew il-medji tal-irreplikati jekk jintuża t-test ta'
Dunnett. Il-monotoniċità tad-doża-rispons tista' tiġi vvalutata viżwalment
mill-medji jew il-medjani tal-irreplikati u t-trattament jew minn testijiet
formali bħal dawk deskritti qabel (11). Bi ftit inqas minn ħames irreplikati
għal kull trattament jew kontroll, għandhom jintużaw il-verżjonijiet ta'
permutazzjoni eżatti tat-testijiet ta' Jonckheere-Terpstra u Mann-Whitney
jekk disponibbli. L-importanza statistika tat-testijiet kollha indikati hija
ġġudikata fil-livell ta' sinifikanza 0,05.

68.

Il-Figura 4 hija flow-chart għat-twettiq ta' testijiet statistiċi fuq dejta
kontinwa.

▼M6
Figura 4.
Flow-chart għal approċċi statistiċi għal dejta dwar ir-rispons kontinwu.
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Kunsiderazzjonijiet speċjali għall-analiżi tad-dejta
Użu ta' livelli tat-trattament f'riskju
69.

Jiġu kkunsidrati bosta fatturi meta jiġi stabbilit jekk irreplikat jew tratta
ment sħiħ jurix tossiċità ċara u għandux jitneħħa mill-analiżi. Tossiċità
ċara hija ddefinita bħala > 2 mortalitajiet fi kwalunkwe rreplikat li jistgħu
jiġu spjegati biss b'tossiċità u mhux żball tekniku. Sinjali oħrajn ta' tossi
ċità ċara jinkludu emorraġija, imġiba anormali, xejriet tal-għawn anormali,
anoressija u kwalunkwe sinjal kliniku ieħor ta' mard. Għal sinjali subletali
ta' tossiċità, jista' jkun hemm bżonn ta' evalwazzjonijiet kwalitattivi, u
dejjem għandha ssir referenza għall-grupp ta' kontroll bl-ilma nadif.

Kontrolli tas-solvent
70.

L-użu ta' solvent għandu jiġi kkunsidrat biss bħala l-aħħar rikors, wara li
jkunu ġew ikkunsidrati l-għażliet kollha l-oħrajn ta' twassil. Jekk jintuża
solvent, f'dak il-każ għandu jsir fl-istess ħin kontroll b'ilma nadif. Fi tmiem
it-test, għandha ssir evalwazzjoni tal-effetti potenzjali tas-solvent. Dan isir
permezz ta' paragun statistiku tal-grupp ta' kontroll tas-solvent u l-grupp ta'
kontroll bl-ilma nadif. L-iktar punti ta' tmiem relevanti li jridu jiġu kkun
sidrati f'din l-analiżi huma l-istadju tal-iżvilupp, l-SVL u l-piż imxarrab,
peress li dawn jistgħu jkunu affettwati permezz ta' tossiċitajiet mhux tiroj
dali. Jekk jinstabu differenzi statistikament importanti f'dawn il-punti ta'
tmiem bejn il-grupp ta' kontroll bl-ilma nadif u dak ta' kontroll bis-solvent,
sib il-punti ta' tmiem tal-istudju għall-miżuri tar-rispons bl-użu tal-kontroll
bl-ilma nadif. Jekk ma jkun hemm ebda differenza statistikament impor
tanti bejn il-kontroll bl-ilma nadif u l-kontroll bis-solvent għall-varjabbli
tar-rispons kollha mkejlin, stabbilixxi l-punti ta' tmiem tal-istudju għallmiżuri tar-rispons bl-użu tal-kontrolli bl-ilma ta' dilwizzjoni u bis-solvent
raggruppati.

Gruppi tat-trattament li jilħqu l-istadju 60 u iktar tal-iżvilupp
71.

Wara l-istadju 60, l-imrieżeb juru tnaqqis fid-daqs u l-piż minħabba risor
biment tat-tessut u tnaqqis tal-kontenut tal-ilma assolut. B'hekk, il-kejliet
tal-piż imxarrab u l-SVL ma jistgħux jintużaw kif xieraq fl-analiżijiet
statistiċi għal differenzi fir-rati ta' tkabbir. Għaldaqstant, il-piż imxarrab
u d-dejta dwar it-tul mill-organiżmi > NF60 għandhom jiġu ċensurati u ma
jistgħux jintużaw fl-analiżijiet tal-medji tal-irreplikati jew il-medjani talirreplikati. Jistgħu jintużaw żewġ approċċi differenti sabiex jiġu analizzati
dawn il-parametri relatati mat-tkabbir.

72.

Approċċ minnhom huwa li jiġu kkunsidrati biss imrieżeb fl-istadju 60 taliżvilupp jew inqas għall-analiżijiet statistiċi tal-piż imxarrab u/jew l-SVL.
Dan l-approċċ huwa mifhum li jipprovdi informazzjoni robusta biżżejjed
dwar is-serjetà tal-effetti possibbli tat-tkabbir diment li sehem żgħir biss
mill-annimali tat-test jitneħħew mill-analiżijiet (≤ 20 %). Jekk numru ikbar
ta' mrieżeb juru żvilupp lil hinn mill-istadju 60 (≤ 20 %), f'konċentrazzjoni
nominali waħda jew iktar, għandha ssir ANOVA b'żewġ fatturi bi struttura
ta' varjanza mbejta fuq l-imrieżeb kollha sabiex jiġu vvalutati l-effetti tattkabbir dovuti għal trattamenti kimiċi filwaqt li jiġi kkunsidrat l-effett taliżvilupp tardiv tal-istadju fuq it-tkabbir. L-Appendiċi 3 jipprovdi gwida
dwar l-analiżi ANOVA b'żewġ fatturi tal-piż u t-tul.
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Appendiċi 1
Tabella 1
Kundizzjonijiet Sperimentali għall-Assaġġ tal-Metamorfosi tal-Amfibji fuq 21 jum
Annimal tat-Test

Larva Xenopus laevis

Stadju Inizjali tal-Larva

Stadju 51 ta' Nieuwkoop and Faber

Perjodu ta' Espożizzjoni

21 jum

Kriterji tal-Għażla tal-Larva

Stadju tal-iżvilupp u tul totali (mhux obbligatorju)

Konċentrazzjonijiet tat-test

Minimu ta' 3 konċentrazzjonijiet li jvarjaw bejn wieħed u
ieħor ordni wieħed ta' kobor

Reġim ta' Espożizzjoni

Fluss kontinwu (preferut) u/jew tiġdid statiku

Rata tal-Fluss tas-Sistema tat-Test

25 ml/min (sostituzzjoni tal-volum sħiħ bejn wieħed u
ieħor kull 2,7 siegħa)

Punti ta' Tmiem Primarji / Jiem tal-Istabbiliment

Mortalità

Kuljum

Stadju tal-Iżvilupp

J 7 u 21

Tul tas-Sieq ta' Wara

J 7 u 21

Tul mill-Imnieħer sal-Anus

J 7 u 21

Piż tal-Ġisem Imxarrab

J 7 u 21

Istoloġija tat-Tirojde

J 21

Ilma ta' Dilwizzjoni / Kontroll tal-Laboratorju

Ilma tal-vit deklorinat (iffiltrat għall-karbonju) jew is-sors
tal-laboratorju ekwivalenti

Densità tal-Larva

20 larva / reċipjent tat-test (5 / l)

Soluzzjoni tat-Test / Reċipjent tat-Test

4-10 l (tal-inqas 10-15 cm ilma) / Reċipjent tat-test talħġieġ jew tal-Azzar Inossidabbli (eż., 22,5 cm × 14 cm
× 16,5 cm)

Replikazzjoni

4 reċipjenti tat-test tal-irreplikati / konċentrazzjoni u
kontroll tat-test

Rata ta' Mortalità Aċċettabbli fil-Kontrolli

≤ 10 % għal kull reċipjent tat-test tal-irreplikati

Fissazzjoni tat-Tirojde

Numru Ffissat

L-imrieżeb kollha (fil-bidu jiġu evalwati 5/irreplikat)

Reġjun

Ras jew ġisem sħiħ

Fluwidu
Fissazzjoni
Tmigħ

Dawl

tal-

Fissattiv ta' Davidson

Ikel

Sera Micron® jew ekwivalenti

Ammont / Frekwenza

Ara t-Tabella 1 għar-reġim tat-tmigħ bl-użu ta' Sera
Micron®

Fotoperjodu

12-il siegħa Dawl: 12-il siegħa dlam
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Intensità

600 sa 2 000 lux (Imkejlin fil-Wiċċ tal-Ilma)

Temperatura tal-Ilma

22° ± 1 °C

pH

6,5 — 8,5

Konċentrazzjoni ta' Ossiġenu Dissolt (DO)

> 3,5 mg/l (> 40 % Saturazzjoni tal-Arja)

Skeda tal-Kampjun Kimiku Analitiku

Darba / Ġimgħa (4 Avvenimenti tal-Kampjun / Test)
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Appendiċi 2
Tabelli tar-rapportar għad-dejta mhux ipproċessata u d-dejta sommarja
Tabella 1
Informazzjoni ġenerali dwar is-sustanza kimika tat-test
Informazzjoni kimika
Daħħal is-sustanza kimika tat-test, l-unitajiet tal-konċentrazzjoni, u t-trattamenti

Sustanza kimika tat-test:
Unitajiet tal-konċentrazzjoni:
Trattament 1
Trattament 2
Trattament 3
Trattament 4

Data (jum 0):

Daħħal id-data (xx/jj/ss)

Data (jum 7):

Daħħal id-data (xx/jj/ss)

Data (jum 21):

Daħħal id-data (xx/jj/ss)

Tabella 2
Skedi għall-ġbir ta' dejta mhux ipproċessata għall-jiem 7 u 21
JUM X
DATA 00/00/00
Konċentrazzjoni

Numru
tat-Trattament

Numru
tal-Irreplikat

Numru
tal-individwu

Identifikatur tal-Individwu

Stadju talIżvilupp

Tul talSVL (mm)

Tul tasSieq ta'
Wara
(mm)

Piż imxarrab tal-Organiżmu
Sħiħ (mg)

RINGIE
LA

TRT

TRT#

REP

IND

ID#

STADJU

BL

HLL

PIŻ

1

0,00

1

2

0,00

1

3

0,00

1

4

0,00

1

5

0,00

1

6

0,00

1

7

0,00

1

8

0,00

1
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Konċentrazzjoni

Numru
tat-Trattament

Numru
tal-Irreplikat

Numru
tal-individwu

Identifikatur tal-Individwu

Stadju talIżvilupp

Tul talSVL (mm)

Tul tasSieq ta'
Wara
(mm)

Piż imxarrab tal-Organiżmu
Sħiħ (mg)

RINGIE
LA

TRT

TRT#

REP

IND

ID#

STADJU

BL

HLL

PIŻ

9

0,00

1

10

0,00

1

11

0,00

1

12

0,00

1

13

0,00

1

14

0,00

1

15

0,00

1

16

0,00

1

17

0,00

1

18

0,00

1

19

0,00

1

20

0,00

1

21

0,00

2

22

0,00

2

23

0,00

2

24

0,00

2

25

0,00

2

26

0,00

2

27

0,00

2

28

0,00

2

29

0,00

2

30

0,00

2

31

0,00

2

32

0,00

2

33

0,00

2
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Konċentrazzjoni

Numru
tat-Trattament

Numru
tal-Irreplikat

Numru
tal-individwu

Identifikatur tal-Individwu

Stadju talIżvilupp

Tul talSVL (mm)

Tul tasSieq ta'
Wara
(mm)

Piż imxarrab tal-Organiżmu
Sħiħ (mg)

RINGIE
LA

TRT

TRT#

REP

IND

ID#

STADJU

BL

HLL

PIŻ

34

0,00

2

35

0,00

2

36

0,00

2

37

0,00

2

38

0,00

2

39

0,00

2

40

0,00

2

41

0,00

3

42

0,00

3

43

0,00

3

44

0,00

3

45

0,00

3

46

0,00

3

47

0,00

3

48

0,00

3

49

0,00

3

50

0,00

3

51

0,00

3

52

0,00

3

53

0,00

3

54

0,00

3

55

0,00

3

56

0,00

3

57

0,00

3

58

0,00

3
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Konċentrazzjoni

Numru
tat-Trattament

Numru
tal-Irreplikat

Numru
tal-individwu

Identifikatur tal-Individwu

Stadju talIżvilupp

Tul talSVL (mm)

Tul tasSieq ta'
Wara
(mm)

Piż imxarrab tal-Organiżmu
Sħiħ (mg)

RINGIE
LA

TRT

TRT#

REP

IND

ID#

STADJU

BL

HLL

PIŻ

59

0,00

3

60

0,00

3

61

0,00

4

62

0,00

4

63

0,00

4

64

0,00

4

65

0,00

4

66

0,00

4

67

0,00

4

68

0,00

4

69

0,00

4

70

0,00

4

71

0,00

4

72

0,00

4

73

0,00

4

74

0,00

4

75

0,00

4

76

0,00

4

77

0,00

4

78

0,00

4

79

0,00

4

80

0,00

4
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Tabella 3
Sommarji kkalkolati għad-dejta dwar il-punti ta' tmiem mill-jiem 7 u 21

Stadju tal-Iżvilupp

Tul tas-Sieq ta' Wara
(mm)

SVL (mm)

Piż (mg)

TRT

REP

MIN

MEDJAN

MASS

MEDJA

ŻVI STD

MEDJU

ŻVI STD

MEDJU

ŻVI STD

1

1

0

#NUM!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

1

2

0

#NUM!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

1

3

0

#NUM!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

1

4

0

#NUM!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

2

1

0

#NUM!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

2

2

0

#NUM!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

2

3

0

#NUM!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

2

4

0

#NUM!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

3

1

0

#NUM!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

3

2

0

#NUM!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

3

3

0

#NUM!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

3

4

0

#NUM!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

4

1

0

#NUM!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

4

2

0

#NUM!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

4

3

0

#NUM!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

4

4

0

#NUM!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

3

1

3

Nota: Il-kalkoli taċ-ċelloli huma assoċjati mal-entrati tad-dejta fit-Tabella 2.

Tabella 4
Dejta dwar il-mortalità ta' kuljum
Jum tatTest

Data

0

00/00/00

1

#Value!

2

#Value!

3

#Value!

4

#Value!

5

#Value!

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

4

2

4
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Jum tatTest

Data

6

#Value!

7

#Value!

8

#Value!

9

#Value!

10

#Value!

11

#Value!

12

#Value!

13

#Value!

14

#Value!

15

#Value!

16

#Value!

17

#Value!

18

#Value!

19

#Value!

20

#Value!

21

#Value!

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Għadd tal-irreplikati

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Għadd tat-Trattament

0

0

0

Nota: Il-kalkoli taċ-ċelloli huma assoċjati mal-entrati tad-dejta fit-Tabella 1.

Tabella 5
Kriterji tal-Kwalità tal-Ilma
Sistema ta' Espożizzjoni (bi fluss kontinwu/tiġdid statiku):
Temperatura:
Intensità tad-dawl:
Ċiklu dawl-dlam:
Ikel:
Rata tat-tmigħ:
pH tal-ilma:
Konċentrazzjoni tal-jodju fl-ilma tat-test:

0
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Tabella 6
Dejta kimika sommarja
Isem is-Sustanza Kimika:
Każ #:
Jum tatTest

Data

0

00/00/00

1

#Value!

2

#Value!

3

#Value!

4

#Value!

5

#Value!

6

#Value!

7

#Value!

8

#Value!

9

#Value!

10

#Value!

11

#Value!

12

#Value!

13

#Value!

14

#Value!

15

#Value!

16

#Value!

17

#Value!

18

#Value!

19

#Value!

20

#Value!

21

#Value!

1

2

3

4

1

2

3

4

1

Nota: Il-kalkoli taċ-ċelloli huma assoċjati mal-entrati tad-dejta fit-Tabella 1.

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ID tal-Annimal
tad-Doża — irreplikat 2

ID tal-Annimal
tad-Doża — irreplikat 2

Total:

Total:

Ipertrofija
taċ-ċelloli follikolari
Iperplażja
taċ-ċelloli follikolari

Ipertrofija
taċ-ċelloli follikolari
Iperplażja
taċ-ċelloli follikolari

Iperplażja
taċ-ċelloli follikolari

Ipertrofija
taċ-ċelloli follikolari

Atrofija
tal-glandola tat-tirojde

Ipertrofija
tal-glandola tat-tirojde

Atrofija
tal-glandola tat-tirojde

ID tal-Annimal
tad-Doża — irreplikat 1

ID tal-Annimal
tal-Kontroll — irreplikat 1

Atrofija
tal-glandola tat-tirojde

Total:

Ipertrofija
tal-glandola tat-tirojde

ID tal-Annimal
tad-Doża — irreplikat 2

Total:

Ipertrofija
tal-glandola tat-tirojde

Iperplażja
taċ-ċelloli follikolari

Ipertrofija
taċ-ċelloli follikolari

Atrofija
tal-glandola tat-tirojde

Ipertrofija
tal-glandola tat-tirojde

ID tal-Annimal
tal-Kontroll — irreplikat 2

Data:

ID tal-Annimal
tad-Doża — irreplikat 1

ID tal-Annimal
tad-Doża — irreplikat 1
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Tabella 7

Tabelli għar-rapportar tal-istopatoloġija għall-kriterji ċentrali
Sustanza kimika:
Patoloġista:

Total:

Total:

Tnaqqis fiż-żona
tal-lumen follikolari

Żieda fiż-żona
tal-lumen follikolari

Tnaqqis fiż-żona
tal-lumen follikolari

Annimal
tad-Doża ID — irreplikat 1

ID tal-Annimal
tal-Kontroll — irreplikat 1

Tnaqqis fiż-żona
tal-lumen follikolari

Total:

Żieda fiż-żona
tal-lumen follikolari

Annimal tad-Doża
ID — irreplikat 2

ID tal-Annimal
tal-Kontroll — irreplikat 2

Sustanza kimika:

Żieda fiż-żona
tal-lumen follikolari

Tnaqqis fiż-żona
tal-lumen follikolari

Żieda fiż-żona
tal-lumen follikolari

Total:

ID tal-Annimal
tad-Doża — irreplikat 1

ID tal-Annimal
tad-Doża — irreplikat 1

Data:

ID tal-Annimal
tad-Doża — irreplikat 2

ID tal-Annimal
tad-Doża — irreplikat 2
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Tabella 8

Kriterji addizzjonali tal-istopatoloġija
Patoloġista:
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Tabella 9
Deskrizzjonijiet narrattivi għal sejbiet istopatoloġiċi
Data:
Sustanza kimika:
Patoloġista:

ID tal-Annimal
tad-Doża — irreplikat 2

ID tal-Annimal
tad-Doża — irreplikat 1

ID tal-Annimal
tal-Kontroll — irreplikat 2

ID tal-Annimal
tal-Kontroll — irreplikat 1

Deskrizzjoni narrattiva

ID tal-Annimal
tad-Doża — irreplikat 2

ID tal-Annimal
tad-Doża — irreplikat 1

ID tal-Annimal
tad-Doża — irreplikat 2

ID tal-Annimal
tad-Doża — irreplikat 1
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Tabella 10
Mudell tat-tabella sommarja ta' rapportar għall-jum × (7 jew 21) tal-AMA
Kontroll
Punt ta' tmiem

Irreplikat

Sieq ta' Wara
Tul (mm)

1

Medju

SD

CV

Doża 1
N

Medju

SD

CV

Doża 2
N

valur-p

Medja

SD

CV

Doża 3
N

valur-p

Medja

SD

CV

N

valur-p

2
3
4
Medja:
SVL
(mm)

1

3
4
Medja:
Piż imxarrab
(mg)

1
2
3
4
Medja:
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Tabella 11
Mudell tat-tabella sommarja ta' rapportar għal dejta dwar l-istadju tal-iżvilupp tal-jum × (7 jew 21) għall-AMA
Kontroll
Irreplikat

Stadju
Iżvilupp

tal-

Medjan

Min

Mass

Doża 1
N

Medjan

Min

Mass

Doża 2
N

valur-p

Medjan

Min

Mass

Doża 3
N

valur-p

Medjan

Min

Mass

Medjan

valur-p

1
2
3
4
Medja:
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Appendiċi 3
Analiżi alternattiva tal-piż u t-tul fil-każ ta' żvilupp tardiv tal-istadju li
jaqbeż l-20 % tal-imrieżeb f'konċentrazzjoni waħda jew iktar
Jekk numru ikbar ta' mrieżeb juru żvilupp lil hinn mill-istadju 60 (≥ 20 %)
f'konċentrazzjoni nominali waħda jew iktar, għandha ssir ANOVA b'żewġ fatturi
bi struttura ta' varjanza mbejta fuq l-imrieżeb kollha biex jiġu vvalutati l-effetti
tat-tkabbir minħabba trattamenti kimiċi filwaqt li jittieħed f'kunsiderazzjoni leffett tal-iżvilupp tardiv tal-istadju fuq it-tkabbir.
Il-proposta hija sabiex tintuża d-dejta kollha iżda jingħata kont lill-effett taliżvilupp tardiv tal-istadju. Dan jista' jsir b'ANOVA b'żewġ fatturi bi struttura
ta' varjanza mbejta. Iddefinixxi StadjuTard = “Iva” għal annimal jekk l-istadju
tal-iżvilupp tiegħu huwa 61 jew ikbar. Inkella, iddefinixxi StadjuTard = “Le”.
F'dak il-każ tista' ssir ANOVA b'żewġ fatturi b'konċentrazzjoni u StadjuTard u linterazzjoni tagħhom, b'fattur għal għarrieda Rep(Conc) u fattur ieħor għal għar
rieda Marżebba(Rep). Dan xorta jittratta lir-rep bħala l-unità tal-analiżi u essenz
jalment jagħti l-istess riżultati bħala analiżi ponderata tal-medji tar-rep*stadjutard,
ponderati bin-numru ta' annimali għal kull medja. Jekk id-dejta tikser ir-rekwiżiti
dwar l-omoġenità tal-varjanza jew in-normalità tal-ANOVA, f'dak il-każ tista' ssir
trasformazzjoni tal-ordni tal-klassifikazzjoni normalizzata sabiex titneħħa dik loġġezzjoni.
Minbarra t-testijiet-F standard tal-ANOVA għall-effetti ta' Konċ, StadjuTard, u linterazzjonijiet tagħhom, it-test-F tal-interazzjoni jista' jinqasam f'żewġ testijiet-F
addizzjonali tal-ANOVA, wieħed fuq ir-risponsi medji fil-konċentrazzjonijiet
għal StadjuTard = “Le” u ieħor fuq ir-risponsi medji fuq konċentrazzjonijiet
għal StadjuTard = “Iva”. Isiru wkoll paraguni oħrajn tal-medji tat-trattament
kontra l-kontroll fi ħdan kull livell ta' StadjuTard. Tista' ssir analiżi tat-tip taxxejra bl-użu tal-kuntrasti xierqa jew jistgħu jsiru paraguni sempliċi bejn il-pari
jekk ikun hemm evidenza ta' doża-rispons mhux monotoni fi ħdan livell talvarjabbli ta' StadjuTard. Aġġustament Bonferroni-Holm għall-valuri-p isir biss
jekk it-taqsima-F korrispondenti ma tkunx sinifikanti. Dan jista' jsir fl-SAS u,
presumibbilment, f'pakketti ta' software statistiċi oħrajn. Jistgħu jirriżultaw
kumplikazzjonijiet meta ma jkun hemm ebda annimali bi stadju tardiv f'ċerti
konċentrazzjonijiet, iżda dawn is-sitwazzjonijiet jistgħu jiġu ġestiti b'mod dirett.
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Appendiċi 4
Definizzjonijiet
Sustanza kimika: Sustanza jew taħlita
Sustanza kimika tat-test: Kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata bl-użu ta' dan
il-metodu ta' ttestjar.
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C.39.

TEST TAR-RIPRODUZZJONI TAL-KOLLEMBOLANI FILĦAMRIJA

INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linja gwida dwar l-ittestjar
(TG) 232 tal-OECD (2009). Dan il-metodu ta' ttestjar tfassal sabiex jiġu
vvalutati l-effetti tas-sustanzi kimiċi fuq ir-riżultati riproduttivi tal-kollembo
lani fil-ħamrija. Huwa bbażat fuq proċeduri eżistenti (1) (2). Il-partenoġene
tiċi Folsomia candida u s-sesswalment riproduttivi Folsomia fimetaria huma
tnejn mill-iktar speċijiet aċċessibbli ta' Kollembola, u huma kolturabbli u
disponibbli fis-suq. Meta jkunu jridu jiġu vvalutati ħabitats speċifiċi mhux
koperti miż-żewġ speċijiet, il-proċedura tista' tiġi estiża wkoll għal speċijiet
oħrajn ta' Kollembola jekk kapaċi jissodisfaw il-kriterji tal-validità tat-test.

2.

Kollembola li jgħixu fil-ħamrija huma speċijiet ekoloġikament relevanti
għall-ittestjar ekotossikoloġiku. Il-kollemboli huma esapodi b'eksoskeletru
rqiq ferm permeabbli għall-arja u l-ilma, u jirrappreżentaw speċijiet ta' artro
podi b'rotta differenti u rata differenti ta' espożizzjoni meta mqabblin malħniex u l-enkitraeidi.

3.

Id-densitajiet tal-popolazzjoni tal-Kollembola spiss jilħqu l-105 m– 2 filħamrija u s-saffi ta' skart tal-weraq f'ħafna ekosistemi terrestri (3) (4). Ladulti tipikament ikunu twal 0,5 — 5 mm, il-kontribuzzjoni tagħhom għarrespirazzjoni u l-bijomassa totali tal-annimali tal-ħamrija hija baxxa, stmata
bejn 1 % u 5 % (5). Għalhekk, l-iktar rwol importanti tagħhom jista' jkun
bħala regolaturi potenzjali tal-proċessi permezz ta' predazzjoni tal-mikrobi
vori u mikrofawna. L-ispringtails huma annimali tal-priża għal firxa wiesgħa
ta' invertebrati endoġeiċi u epiġeiċi, bħal dud, ċentopiedi, brimb, Carabidae u
kappillani. Il-Kollembola jikkontribwixxu għall-proċessi ta' dekompożizzjoni
f'ħamrija aċidużi fejn jistgħu jkunu l-iktar invertebrati importanti tal-ħamrija
minbarra enkitraeidi, peress li normalment il-ħniex u d-diplopodi jkunu
niqsin.

4.

F. fimetaria għandha distribuzzjoni madwar id-dinja u hija komuni f'diversi
tipi ta' ħamrija li jvarjaw minn ħamrija mrammla sa raba' kif ukoll ħamrija
aċidużi u oħrajn li mhumiex. Hija kollembolan mingħajr għajnejn u bla
pigment. Ġiet irreġistrata fil-ħamrija agrikoli madwar l-Ewropa kollha (6).
Għandha drawwa ta' ikel omnivoru, inklużi ifa fungali, batterji, protożoa u
detrite fl-alimentazzjoni tagħha. Tinteraġixxi permezz ta' ragħha b'infezzjo
nijiet ta' fungi patoġeniċi tal-pjanti (7) u tista' tinfluwenza l-mikorriża, kif
inhu magħruf li huwa l-każ għal F. candida. Bħal ħafna mill-ispeċijiet
kollembolani, tirriproduċi sesswalment u teħtieġ il-preżenza permanenti tarraġel għall-fertilizzazzjoni tal-bajd.

5.

F. candida hija distribwita madwar id-dinja wkoll. Għad li mhijiex komuni
f'ħafna mill-ħamrija naturali, spiss issibha f'numru kbar ħafna f'siti rikki
f'ħamrija humus. Hija kollembolan mingħajr għajnejn u bla pigment.
Għandha furka żviluppata sew (organu biex taqbeż) u moviment ta' ġiri
attiv u taqbeż mill-ewwel meta disturbata. Ir-rwol ekoloġiku ta' F. candida
jixbah ir-rwol ta' F. fimetaria, iżda l-ħabitats huma ħamrija iktar organika
ment rikki. Tirriproduċi partenoġenetikament. L-irġiel jistgħu jkunu inqas
minn 1 f'elf.

PRINĊIPJU TAT-TEST
6.

Kollembola adulti (F. fimetaria) jew żgħar (F. candida) sinkroniċi huma
esposti għal medda ta' konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test
imħallta f'ħamrija artifiċjali mmodifikata (8) bl-użu ta' kontenut ta' materja
organika ta' 5 % (jew ħamrija oħra). Ix-xenarju tat-test jista' jinqasam f'żewġ
stadji:

— Test tas-sejbien tal-medda, fil-każ li ma jkunx hemm biżżejjed informaz
zjoni dwar it-tossiċità disponibbli, li fih il-mortalità u r-riproduzzjoni
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jkunu l-punti ta' tmiem ewlenin ivvalutati wara ġimgħatejn għal F. fime
taria u 3 ġimgħat għal F. candida.

— Test definittiv tar-riproduzzjoni li fih jiġi vvalutat n-numru totali ta' żgħar
prodotti mill-annimali ġenituri u s-sopravivenza tal-annimali ġenituri. Ittul ta' dan it-test definittiv huwa ta' 3 ġimgħat għal F. fimetaria jew 4
ġimgħat għal F. candida.

L-effett tossiku tas-sustanza kimika tat-test fuq ir-riżultati tal-mortalità u tarriproduzzjoni tal-adulti jingħata bħala LCx u ECx billi d-dejta titqiegħed
f'mudell xieraq permezz ta' rigressjoni mhux lineari biex tiġi stmata lkonċentrazzjoni li tikkaġuna mortalità ta' x % jew tnaqqis fir-riżultat tarriproduzzjoni, rispettivament, jew inkella bħala l-valur NOEC/LOEC (9).

INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA KIMIKA TAT-TEST
7.

Preferibbilment għandhom ikunu magħrufa l-karatteristiċi fiżiċi, is-solubbiltà
fl-ilma, il-log Kow, il-koeffiċjent tal-partizzjoni tal-ilma ħamrija u l-pressjoni
tal-fwar tas-sustanza kimika tat-test. Tajjeb li jkun hemm informazzjoni ad
dizzjonali dwar l-eżitu tas-sustanza kimika tat-test fil-ħamrija, bħar-rati talfotoliżi u idroliżi u d-degradazzjoni bijotika. L-identifikazzjoni tas-sustanza
kimika tat-test skont in-nomenklatura tal-IUPAC, in-numru tas-CAS, il-lott,
il-formula strutturali u l-purità għandha tiġi ddokumentata meta disponibbli.

8.

Dan il-Metodu ta' Ttestjar jista' jintuża għal sustanzi li jinħallu u dawk li ma
jinħallux fl-ilma. Madankollu, il-modalità ta' applikazzjoni tas-sustanza
kimika tat-test ser tvarja skont il-każ. Il-metodu ta' ttestjar mhuwiex appli
kabbli għal sustanzi kimiċi volatili, jiġifieri sustanzi kimiċi għal liema lkostant ta' Henry jew il-koeffiċjent ta' partizzjoni arja/ilma huwa ikbar
minn wieħed, jew is-sustanzi kimiċi għal liema l-pressjoni tal-fwar taqbeż
0,0133 Pa f'25 °C.

VALIDITÀ TAT-TEST
9.

Għandhom jiġu ssodisfati l-kriterji li ġejjin fil-kontrolli mhux ittrattati sabiex
riżultat tat-test jitqies validu:

— Il-mortalità medja fl-adulti ma għandhiex taqbeż l-20 % fi tmiem it-test;

— In-numru medju ta' żgħar għal kull reċipjent għandu jkun tal-inqas 100 fi
tmiem it-test;

— Il-koeffiċjent ta' varjazzjoni kkalkolat għan-numru ta' żgħar għandu jkun
inqas minn 30 % fi tmiem it-test definittiv.

SUSTANZA KIMIKA TA' REFERENZA
10. Sustanza kimika ta' referenza għandha tiġi ttestjata fil-konċentrazzjoni EC50
tagħha għat-tip ta' ħamrija tat-test magħżul f'intervalli regolari jew inkella
possibbilment inkluża f'kull test sabiex jiġi vverifikat li r-rispons tal-orga
niżmi tat-test fis-sistema tat-test qiegħed fi ħdan il-livell normali. Sustanza
kimika ta' referenza xierqa hija aċidu boriku, li għandu jnaqqas ir-riproduzz
joni b'50 % (10 (11) f'madwar 100 mg/kg piż xott tal-ħamrija għaż-żewġ
speċijiet.

DESKRIZZJONI TAT-TEST
Reċipjenti u tagħmir tat-test
11. Kontenituri li jifilħu 30 g ħamrija niedja huma reċipjenti tat-test xierqa. Ilmaterjal għandu jkun tal-ħġieġ jew tal-plastik inerti (mhux tossiku). Madan
kollu, l-użu ta' kontenituri tal-plastik għandu jiġi evitat jekk l-espożizzjoni
għas-sustanza kimika tat-test tonqos minħabba sorbiment. Ir-reċipjenti tat-test
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għandu jkollhom żona trażversali li tippermetti sabiex il-fond propju talħamrija fir-reċipjent tat-test ikun 2-4 cm. Ir-reċipjenti għandu jkollhom għot
jien (eż. ħġieġ jew polietilen) imfaslin biex inaqqsu l-evaporazzjoni tal-ilma
filwaqt li jippermettu li jgħaddu gassijiet bejn il-ħamrija u l-atmosfera. Ilkontenitur għandu jkun tal-inqas parzjalment trasparenti biex ikun jista'
jgħaddi d-dawl.
12. Huwa meħtieġ tagħmir normali tal-laboratorju, speċifikament dawn li ġejjin:
— armadju tat-tnixxif;
— sterjomikroskopju;
— metru tal-pH u metru tad-dawl;
— imwieżen preċiżi xierqa;
— tagħmir adegwat għall-kontroll tat-temperatura;
— tagħmir adegwat għall-kontroll tal-umdità (mhux essenzjali jekk ir-reċip
jenti tal-espożizzjoni ikunu mgħottija bl-għotjien);
— inkubatur jew kamra żgħira bit-temperatura kkontrollata;
— forċipi jew apparat tal-fluss tal-arja b'irdigħ baxx.
Tħejjija tal-ħamrija tat-test
13. Tintuża ħamrija artifiċjali mmodifikata (8) b'kontenut ta' materja organika ta'
5 %. Inkella tista' tintuża ħamrija naturali, peress li l-ħamrija artifiċjali ma
tixbahx lil ħamrija naturali. Il-kompożizzjoni rrakkomandata tal-ħamrija arti
fiċjali hija kif ġej (ibbażata fuq piżijiet nixfin, imnixxfin għal piż kostanti
f'105 °C):
— 5 % pit ta' sfanju, imnixxef bl-arja u mitħun fin (daqs ta' partikola ta' 2 ±
1 mm huwa aċċettabbli);
— 20 % tafal tal-kawlina (kontenut ta' kaolinit preferibbilment iktar minn
30 %);
— madwar 74 % ramel industrijali mnixxef bl-arja (skont l-ammont ta'
CaCO3 meħtieġ), prinċipalment ramel irqiq b'aktar minn 50 % tal-frak
bejn 50 u 200 mikron. L-ammont eżatt ta' ramel jiddependi fuq l-ammont
ta' CaCO3 (ara hawn taħt), flimkien għandhom jagħmlu 75 %.
— 1,0 % karbonat tal-kalċju (CaCO3, polverizzat, grad analitiku) biex
jinkiseb pH ta' 6,0 ± 0,5; l-ammont ta' karbonat tal-kalċju li għandu
jiżdied jiddependi prinċipalment fuq il-kwalità/natura tal-pit (ara Nota 1).

Nota 1: L-ammont ta' CaCO3 meħtieġ ser ikun jiddependi mill-komponenti
tas-substrat tal-ħamrija u għandu jiġi stabbilit billi titkejjel il-pH tassubkampjuni tal-ħamrija niedja preinkubata eżatt qabel it-test.
Nota 2: Huwa rrakkomandat li titkejjel il-pH u jistgħu jitkejlu wkoll ilproprozjon C/N, il-Kapaċità ta' Skambju ta' Katjoni (CEC) u l-kontenut ta'
materja organika tal-ħamrija sabiex tkun tista' ssir normalizzazzjoni fi stadju
iktar tard u jiġu interpretati aħjar ir-riżultati.
Nota 3: Jekk meħtieġ, eż. għal skopijiet speċifiċi ta' ttestjar, ħamrija naturali
minn siti mhux imniġġsin jistgħu jservu ta' test u/jew substrat tal-koltura
wkoll. Madankollu, jekk tintuża ħamrija naturali, għandha tiġi kkaratterizzata
tal-inqas skont l-oriġini (sit ta' ġbir), il-pH, is-sawra (distribuzzjoni tad-daqs
tal-partikoli), is-CEC u l-kontenut ta' materja organika u għandha tkun ħielsa
minn kwalunkwe kontaminazzjoni. Għal ħamrija naturali huwa rakkomandat
li tintwera l-adegwatezza tagħha għal test u għall-ilħuq tal-kriterji ta' validità
tat-test qabel ma tintuża l-ħamrija f'test definittiv.
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14. Il-kostitwenti nixfin tal-ħamrija huma mħalltin sew (eż. f'ħallat tal-laboratorju
fuq skala kbira). Il-kapjenza massima tal-ilma (WHC) tal-ħamrija artifijali
hija stabbilita skont il-proċeduri deskritti fl-Appendiċi 5. Il-kontenut ta'
umdità tal-ħamrija tal-ittestjar għandu jiġi ottimizzat sabiex tinkiseb struttura
tal-ħamrija poruża laxka li tippermetti sabiex il-kollembolani jidħlu fil-pori.
Normalment, dan uwa bejn 40-60 % tad-WHC massima.

15. Il-ħamrija artifiċjali niexfa tixxarrab minn qabel billi jiżdied biżżejjed ilma
dejonizzat biex jinkiseb madwar nofs il-kontenut finali ta' ilma 2-7 ijiem
qabel jibda t-test, sabiex tiġi ekwilibrata/stabbilizzata l-aċidità. Sabiex tiġi
stabbilita pH, tintuża taħlita ta' ħamrija u soluzzjoni ta' 1 M klorur talpotassju (KCI) jew 0,01 M klorur tal-kalċju (CaCl2) fi proporzjon ta' 1:5
(skont l-Appendiċi 6). Jekk il-ħamrija hija iktar aċiduża mill-medda
meħtieġa, tista' tiġi aġġustata billi jiżdied ammont xiearq ta' CaCO3. Jekk
il-ħamrija hija alkalina wisq, tista' tiġi aġġustata billi jiżdied aċidu inorganiku
li ma jagħmilx ħsara lill-kollembolani.

16. Il-ħamrija mxarrba minn qabel tinqasam f'porzjonijiet li jaqblu man-numru ta'
konċentrazzjonijiet tat-test (u s-sustanza kimika ta' referenza fejn xieraq) u lkontrolli użati għat-test. Jiddaħħlu s-sustanzi kimiċi tat-test u jiġi rregolat ilkontenut ta' ilma skont il-paragrafu 24.

Għażla u tħejjija tal-annimali tat-test
17. Il-partenoġenetika F. candida hija l-ispeċi rrakkomandata, peress li fir-ring
testing tal-metodu ta' ttestjar (11), din l-ispeċi ssodisfat il-kriterji ta' validità
għas-sopravivenza ħafna iktar mill-F. fimetaria. Jekk tintuża speċi oħra, din
trid tissodisfa l-kriterji ta' validità spjegati fil-paragrafu 9. Fil-bidu tat-test, lannimali għandhom ikunu mitmugħin sew u jkollhom età ta' bejn 23-26 jum
għal F. fimetaria u 9-12-il jum għal F. candida. Għal kull irreplikat, innumru ta' F. fimetaria għandu jkun ta' 10 irġiel u 10 nisa, u għal F. candida
għandhom jintużaw 10 nisa (ara l-Appendiċi 2 u l-Appendiċi 3). L-annimali
sinkroniċi jingħażlu għal għarrieda mid-dixxijiet u l-kundizzjoni tas-saħħa u
fiżika tagħhom tiġi vverifikata għal kull lott imdaħħal f'irreplikat. Kull grupp
ta' 10/20 individwu jiddaħħal f'kontenitur tat-test magħżul għal għarrieda u
jingħażlu n-nisa l-kbar tal-F. fimetaria sabiex tiġi żgurata distinzjoni xierqa
mill-F. fimetaria rġiel.

Tħejjija tal-konċentrazzjonijiet tat-test
18. Jistgħu jintużaw erba' metodi ta' applikazzjoni tas-sustanza kimika tat-test: 1)
taħlit tas-sustanza kimika tat-test fil-ħamrija bl-ilma bħala trasportatur, 2)
taħlit tas-sustanza kimika tat-test fil-ħamrija b'solvent organiku bħala traspor
tatur, 3) taħlit tas-sustanza kimika tat-test fil-ħamrija bir-ramel bħala traspor
tatur, jew 4) applikazzjoni tas-sustanza kimika tat-test fuq wiċċ il-ħamrija. Lgħażla tal-metodu xieraq jiddependi mill-karatteristika tas-sustanza kimika u
l-iskop tat-test. B'mod ġenerali, huwa rrakkomandat it-taħlit tas-sustanza
kimika tat-test fil-ħamrija. Madankollu, jistgħu jkunu meħtieġa proċeduri
ta' applikazzjoni li huma konsistenti mal-użu prattiku tas-sustanza kimika
tat-test (eż. sprejjar tal-formulazzjoni likwida jew l-użu ta' formulazzjonijiet
ta' pestiċidi speċjali bħal bċejjeċ żgħar jew tlestija taż-żerriegħa). Il-ħamrija
tiġi ttrattata qabel ma jiddaħħlu l-kollembolani, ħlief meta s-sustanza kimika
tat-test tiddaħħal f'wiċċ il-ħamrija, il-kollembolani għandhom jitħallew jidħlu
fil-ħamrija.

Sustanza kimika tat-test li tinħall fl-ilma
19. Soluzzjoni tas-sustanza kimika tat-test titħejja f'ilma dejonizzat fi kwantità
biżżejjed għall-irreplikati kollha ta' konċentrazzjoni waħda tat-test. Kull
soluzzjoni tas-sustanza kimika tat-test titħallat sew ma' lott ħamrija mxarrba
minn qabel qabel ma tiddaħħal fir-reċipjent tat-test.

Sustanza kimika tat-test li ma tinħallx fl-ilma
20. Għal sustanzi kimiċi li ma jinħallux fl-ilma, iżda jinħallu f'solventi organiċi,
is-sustanza kimika tat-test tista' tinħall fl-iżgħar volum possibbli ta' solvent
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xieraq (eż. aċetun) li xorta waħda jiżgura taħlit xieraq tas-sustanza kimika filħamrija u titħallat ma' porzjon tar-ramel kwarzuż meħtieġ. Għandhom
jintużaw solventi volatili biss. Meta jintuża solvent organiku, il-konċentraz
zjonijiet kollha tat-test u kontroll addizzjonali negattiv bis-solvent għandu
jkun fihom l-istess ammont minimu tas-solvent. Il-kontenituri tal-applikazz
joni għandhom jitħallew mikxufin għal ċertu perjodu biex is-solvent assoċjat
mal-applikazzjoni tas-sustanza kimika tat-test ikun jista' jevapora, u jiġi
żgurat li ma ssir ebda dissipazzjoni tas-sustanza kimika tul dan iż-żmien.

Sustanza kimika tat-test li bilkemm tinħall fl-ilma u f'solventi organiċi
21. Għal sustanzi kimiċi li bilkemm jinħallu fl-ilma u f'solventi organiċi, ir-ramel
kwarzuż, li għandu jkun parti mir-ramel totali mdaħħal fil-ħamrija, jitħallat
mal-kwantità tas-sustanza kimika tat-test sabiex tinkiseb il-konċentrazzjoni
mixtieqa tat-test. Din it-taħlita ta' ramel kwarzuż u sustanza kimika tat-test
tiddaħħal fil-ħamrija mxarrba minn qabel u titħallat sew wara li jiddaħħal
ammont xieraq ta' ilma dejonizzat sabiex jinkiseb il-kontenut meħtieġ ta'
umdità. It-taħlita finali tinqasam bejn ir-reċipjenti tat-test. Il-proċedura tiġi
ripetuta għal kull konċentrazzjoni tat-test u jitħejja kontroll xieraq ukoll.

Applikazzjoni tas-sustanza kimika tat-test fuq wiċċ il-ħamrija
22. Meta s-sustanza kimika tat-test tkun pestiċida, jista' jkun xieraq li tiġi appli
kata fuq wiċċ il-ħamrija billi tiġi sprejjata. Il-ħamrija tiġi ttrattata wara li
jiżdiedu l-kollembolani. L-ewwel il-kontenituri tat-test jimtlew bis-substrat
tal-ħamrija mxarrba, jiddaħħlu l-annimali u mbagħad jintiżnu l-kontenituri
tat-test. Sabiex tiġi evitata kwalunkwe espożizzjoni diretta tal-annimali
għas-sustanza kimika tat-test permezz ta' kuntatt dirett, is-sustanza kimika
tat-test tiġi applikata tal-inqas nofs siegħa wara li jiżdiedu l-Kollembola. Issustanza kimika tat-test għandha tiġi applikata fuq wiċċ il-ħamrija b'mod
imqassam tajjeb kemm jista' jkun bl-użu ta' apparat xieraq li jisprejja fuq
skala tal-laboratorju li jkun jixbah l-applikazzjoni bi sprej fl-għelieqi. Lapplikazzjoni għandha ssir f'temperatura fi ħdan ± 2 °C tal-varjazzjoni u
għal soluzzjonijiet milwiema, emulsjonijiet jew dispersjonijiet b'rata ta' app
likazzjoni tal-ilma skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-valutazzjoni tar-riskju.
Ir-rata għandha tiġi vverifikata bl-użu ta' teknika xierqa ta' kalibraġġ. Formu
lazzjonijiet speċjali bħal bċejjeċ żgħar jew tlestija taż-żerriegħa jistgħu jiġu
applikati b'mod konsistenti mal-użu agrikolu. L-ikel jiżdied wara l-isprejjar.

PROĊEDURA
Kundizzjonijiet tat-test
23. It-temperatura medja tat-test għandha tkun ta' 20 ± 1 °C b'medda tat-tempe
ratura ta' 20 ± 2 °C. It-test isir f'ċikli ta' dawl-dlam ikkontrollati (idealment
12-il siegħa dawl u 12-il siegħa dlam) b'illuminazzjoni ta' 400 sa 800 lux fiżżona tar-reċipjenti tat-test.

24. Sabiex tiġi vverifikata l-umdità tal-ħamrija, ir-reċipjenti jintiżnu fil-bidu, finnofs u fi tmiem it-test. Telf ta' piż ta' > 2 % tpatti għalih żieda ta' ilma
dejonizzat. Ta' min jinnota li t-telf tal-ilma jista' jitnaqqas billi tinżamm
umdità għolja tal-arja (> 80 %) fl-inkubatur tat-test.

25. Il-pH għandha titkejjel fil-bidu u fi tmiem kemm it-test ta' sejbien tal-medda
kif ukoll fit-test definittiv. Il-kejliet għandhom isiru f'kampjun ta' kontroll
wieħed żejjed u kampjun żejjed wieħed mill-kampjuni ta' ħamrija ttrattati (ilkonċentrazzjonijiet kollha) imħejjijin u miżmumin bl-istess mod bħall-kolturi
tat-test, iżda bla ma jiżdiedu l-kollembolani.

Proċedura u kejliet tat-test
26. Għal kull konċentrazzjoni tat-test, ammont tal-ħamrija tat-test li jikkorris
pondi għal 30 g piż frisk jitqiegħed fir-reċipjent tat-test. Jitħejjew ukoll
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kontrolli tal-ilma, mingħajr is-sustanza kimika tat-test. Jekk jintuża veikolu
għall-applikazzjoni tas-sustanza kimika tat-test, għandha ssir serje ta' kontroll
li jkun fiha l-veikolu waħdu minbarra s-serje tat-test. Il-konċentrazzjoni tassolvent jew id-dispersiv għandha tkun l-istess bħal dik użata fir-reċipjenti tattest li fihom is-sustanza kimika tat-test.

27. L-ispringtails individwali jiġu ttrasferiti bir-reqqa f'kull reċipjent tat-test (allo
kati għal għarrieda fir-reċipjenti tat-test) u jitqiegħdu f'wiċċ il-ħamrija. Għal
trasferiment effiċjenti tal-annimali jista' jintuża apparat tal-fluss tal-arja b'ir
digħ baxx. In-numru ta' rreplikati għall-konċentrazzjonijiet tat-test u għallkontrolli jiddependi mid-disinn tat-test użat. Ir-reċipjenti tat-test jitqiegħdu
għal għarrieda fl-inkubatur tat-test u dawn il-pożizzjonijiet jerġgħu jingħażlu
għal għarrieda kull ġimgħa.

28. Għat-test tal-F. fimetaria għandhom jintużaw għoxrin adult, 10 irġiel u 10
nisa, b'età ta' 23-26 jum għal kull reċipjent tat-test. Fil-jum 21, il-kollembo
lani jiġu estratti mill-ħamrija u jingħaddu. Għal F. fimetaria, is-sessi jiġu
diskriminati skont id-daqs fil-lott tal-annimali sinkronizzati użat għat-test. Innisa huma ferm ikbar mill-irġiel (Ara l-Appendiċi 3)

29. Għat-test tal-F. candida, għandhom jintużaw għaxar żgħar b'età ta' 9-12-il
jum għal kull reċipjent tat-test. Fil-jum 28, il-kollembolani jiġu estrattati
mill-ħamrija u jingħaddu.

30. Bħala sors tal-ikel xieraq, fil-bidu tat-test u wara madwar ġimgħatejn jiżdied
ma' kull kontenitur ammont suffiċjenti, eż. 2-10 mg, ta' ħmira mnixxfa u
mfarrka tal-furnar, disponibbli fis-suq għal użu domestiku.

31. Fi tmiem it-test, jiġu vvalutati l-mortalità u r-riproduzzjoni. Wara 3 ġimgħat
(F. fimetaria) jew 4 ġimgħat (F. candida), il-kollembolani jiġu estrattati millħamrija tat-test (ara l-Appendiċi 4) u jingħaddu (12). Kollembolan jiġi rreġis
trat mejjet jekk ma jinstabx fl-estrazzjoni. Il-metodu ta' estrazzjoni u għadd
għandu jiġi vvalidat. Il-validità tinkludi effiċjenza fl-estrazzjoni taż-żgħar
ogħla minn 95 %, eż. billi jiżdied numru magħruf fil-ħamrija.

32. Sommarju prattiku u skeda taż-żmien tal-proċedura tat-test huma spjegati flAppendiċi 2.

Disinn tat-test
Test ta' sejbien tal-medda
33. Meta jkun hemm bżonn, isir test ta' sejbien tal-medda, pereżempju, b'ħames
konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test ta' 0,1, 1,0, 10, 100, u 1 000
mg/kg piż xott ta' ħamrija u żewġ irreplikati għal kull trattament u kontroll.
Informazzjoni addizzjonali, minn testijiet b'sustanzi kimiċi simili jew minn
tagħrif, dwar il-mortalità jew ir-riproduzzjoni tal-Kollembola, tista' tkun
siewja wkoll meta tittieħed deċiżjoni fuq il-medda ta' konċentrazzjonijiet li
ser jintużaw fit-test ta' sejbien tal-medda.

34. Id-durata tat-test ta' sejbien tal-medda hija ta' ġimgħatejn għal F. fimetaria u
3 ġimgħat għal F. candida sabiex jiġi żgurat li ġiet prodotta tqegħida waħda
ta' żgħar. Fi tmiem it-test, jiġu vvalutati l-mortalità u r-riproduzzjoni talKollembola. Għandhom jiġu rreġistrati n-numru ta' adulti u l-okkorrenza
ta' żgħar.

Test finali
35. Għad-determinazzjoni tal-ECx (eż. EC10, EC50), għandhom jiġu ttestjati tnaxil konċentrazzjoni. Huma rrakkomandati minimu ta' żewġ irreplikati għal kull
trattament b'konċentrazzjoni tat-test u sitt irreplikati tal-kontroll. Il-fattur ta'
spazjar jista' jvarja skont il-mudell tad-doża-rispons.
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36. Għad-determinazzjoni tal-NOEC/LOEC, għandhom jiġu ttestjati tal-inqas
ħames konċentrazzjonijiet f'sensiela ġeometrika. Huma rrakkomandati erba'
rreplikati għal kull trattament bil-konċentrazzjoni tat-test flimkien ma' tmien
kontrolli. Il-konċentrazzjonijiet għandhom jitferrxu b'fattur li ma jaqbiżx il1,8.

37. Approċċ kombinat jippermetti li jiġu stabbiliti kemm l-NOEC/LOEC kif
ukoll l-ECx. Għal dan l-approċċ kombinat, għandhom jintużaw tmien
konċentrazzjonijiet tat-trattament f'sensiela ġeometrika. Huma rrakkomandati
erba' rreplikati għal kull trattament flimkien ma' tmien kontrolli. Il-konċen
trazzjonijiet għandhom jitferrxu b'fattur li ma jaqbiżx il-1,8.

38. Jekk ma jiġi osservat ebda effett fl-ogħla konċentrazzjoni fit-test ta' sejbien
tal-medda (jiġifieri 1 000 mg/kg), it-test tar-riproduzzjoni jista' jsir bħala test
tal-limitu, bl-użu ta' konċentrazzjoni tat-test ta' 1 000 mg/kg u l-kontroll. Test
tal-limitu ser jipprovdi l-opportunità li jintwera li ma hemm ebda effett
statistikament sinifikanti fil-konċentrazzjoni limitu. Għandhom jintużaw
tmien irreplikati kemm għall-ħamrija ttrattata kif ukoll għall-kontroll.

DEJTA U RAPPORTAR
Trattament tar-riżultati
39. Ir-riżultat tar-riproduzzjoni huwa l-punt ta' tmiem ewlieni (eż. in-numru ta'
żgħar prodotti għal kull reċipjent tat-test). L-analiżi statistika, eż. il-proċeduri
tal-ANOVA, tqabbel it-trattamenti skont it-test-t ta' Student, it-test ta'
Dunnett, jew it-test ta' Williams. L-intervalli ta' kunfidenza ta' 95 % huma
kkalkolati għal medji tat-trattamenti individwali.

40. In-numru ta' adulti sopravissuti fil-kontrolli mhux ittrattati huwa kriterju ta'
validità kbir u għandu jiġi ddokumentat. Bħal fit-test ta' sejbien tal-medda,
is-sinjali dannużi kollha l-oħrajn għandhom jiġu rrapportati fir-rapport finali
wkoll.

LCx u ECx
41. Il-valuri ECx, inklużi l-limiti ta' kunfidenza ta' 95 % inferjuri u superjuri
assoċjati magħhom għall-parametru huma kkalkolati bl-użu ta' metodi statis
tiċi xierqa (eż. il-funzjoni loġistika jew Weibull, il-metodu Spearman-Karber
trimmjat, jew sempliċi interpolazzjoni). ECx tinkiseb billi jiddaħħal valur li
jikkorrispondi għal x % tal-medja tal-kontroll fl-ekwazzjoni misjuba. Biex
tiġi kkalkolata l-EC50 jew kwalunkwe ECx oħra, is-sett sħiħ ta' dejta għandu
jkun soġġett għal analiżi tar-rigressjoni. LC50 normalment tiġi stmata
permezz ta' analiżi probit jew analiżi simili li tieħu f'kunsiderazzjoni ddejta dwar il-mortalità distribwita b'mod binomjali.

NOEC/LOEC
42. Jekk analiżi statistika tkun maħsuba sabiex tistabbilixxi l-NOEC/LOEC,
hemm bżonn tal-istatistiki għal kull reċipjent (reċipjenti individwali jitqiesu
li huma rreplikati). Għandhom jintużaw metodi statistiċi xierqa skont idDokument 54 tal-OECD dwar l-Approċċi Attwali fl-Analiżi Statistika tadDejta dwar l-Ekotossiċità: Gwida għall-Applikazzjoni (9). B'mod ġenerali,
effetti avversi tas-sustanza kimika tat-test meta mqabbla mal-kontroll huma
investigati bl-użu ta' ttestjar tal-ipoteżi fuq naħa waħda b'p ≤ 0,05.

43. Distribuzzjoni normali u omoġenità tal-varjanza jistgħu jiġu ttestjati bl-użu
ta' test statistiku xieraq, eż. it-test ta' Shapiro-Wilk u t-test ta' Levene, rispet
tivament (p ≤ 0,05). Jistgħu jsiru analiżi tal-Varjanza Unidirezzjonali
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(ANOVA) u testijiet multiparaguni sussegwenti. Jistgħu jintużaw testijiet
b'bosta paraguni (eż. it-test ta' Dunnett) jew testijiet tax-xejriet rigressivi
(eż. it-test ta' Williams) sabiex jiġi kkalkolat jekk hemmx differenzi impor
tanti (p ≤ 0,05) bejn il-kontrolli u l-bosta konċentrazzjonijiet tas-sustanzi
kimiċi tat-test (għażla tat-test irrakkomandat skont id-Dokument 54 talOECD (9)). Inkella, jistgħu jintużaw metodi mhux parametriċi (eż. test-UBonferroni skont it-test tax-xejriet ta' Holm jew Jonckheere-Terpstra) sabiex
jiġu stabbiliti l-NOEC u l-LOEC.
Test tal-limitu
44. Jekk sar test tal-limitu (paragun tal-kontroll u trattament wieħed biss) u lprerekwiżiti tal-proċeduri tat-test parametriku (normalità, omoġenità) huma
ssodisfati, ir-risponsi metriċi jistgħu jiġu evalwati mit-test ta' Student (test-t).
Jista' jintuża t-test-t tal-varjanza mhux ugwali (test-t ta' Welch) jew test mhux
parametriku, bħat-test-U ta' Mann-Whitney, jekk dawn ir-rekwiżiti ma jiġux
issodisfati.
45. Biex jiġu ddeterminati differenzi sinifikanti bejn il-kontrolli (kontroll u
kontroll tas-solvent), ir-repliki ta' kull kontroll jistgħu jiġu ttestjati kif deskritt
għat-test tal-limitu. Jekk dawn it-testijiet ma jidentifikawx differenzi sinifi
kanti, ir-repliki tal-kontroll u tal-kontrolli tas-solventi kollha jistgħu jiġu
raggruppati. Inkella t-trattamenti kollha għandhom jitqabblu mal-kontroll
tas-solvent.
Rapport tat-test
46. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi tal-inqas l-informazzjoni li ġejja:
Sustanza kimika tat-test
— l-identità tas-sustanza kimika tat-test, il-lott u n-numru tas-CAS, il-purità;
— il-karatteristiċi fiżikokimiċi tas-sustanza kimika tat-test (eż. il-log Kow,
is-solubilità fl-ilma, il-pressjoni tal-fwar, il-kostanti ta' Henry (H) u ideal
ment informazzjoni fuq l-eżitu tas-sustanza kimika tat-test fil-ħamrija)
jekk disponibbli;
— il-formulazzjoni tas-sustanza kimika tat-test u l-addittivi għandhom jiġu
speċifikati jekk ma tiġix ittestjata s-sustanza kimika pura;
Organiżmi tat-test
— identifikazzjoni tal-ispeċijiet u l-fornitur tal-organiżmi tat-test, deskriz
zjoni tal-kundizzjonijiet tat-tgħammir u l-medda tal-etajiet tal-organiżmi
tat-test;
Kundizzjonijiet tat-test
— deskrizzjoni tad-disinn u l-proċedura tal-esperiment;
— dettalji dwar it-tħejjija tal-ħamrija tat-test; speċifikazzjoni ddettaljata jekk
tintuża ħamrija naturali (l-oriġini, l-istorja, id-distribuzzjoni tad-daqs talpartikoli, il-pH, il-kontenut ta' materja organika);
— il-kapjenza tal-ilma tal-ħamrija;
— deskrizzjoni tat-teknika użata biex is-sustanza kimika tat-test tiġi appli
kata għall-ħamrija;
— il-kundizzjonijiet tat-test: l-intensità tad-dawl, id-durata taċ-ċikli ta' dawldlam, it-temperatura;
— deskrizzjoni tar-reġim tat-tmigħ, it-tip u l-ammont ta' ikel użat fit-test, iddati tat-tmigħ;
— il-pH u l-kontenut ta' ilma tal-ħamrija fil-bidu u fi tmiem it-test (kontroll
u kull trattament);
— deskrizzjoni ddettaljata tal-metodu ta' estrazzjoni u l-effiċjena tal-estraz
zjoni;
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Riżultati tat-test
— in-numru ta' żgħar stabbilit f'kull reċipjent tat-test fi tmiem it-test;
— in-numru ta' adulti u l-mortalità tagħhom (%) f'kull reċipjent tat-test fi
tmiem it-test;
— deskrizzjoni tas-sintomi fiżjoloġiċi jew patoloġiċi ovvji jew tal-bidliet
ċari fl-imġiba;
— ir-riżultati miksuba bis-sustanza kimika tat-test ta' referenza;
— il-valuri tal-NOEC/LOEC, LCx għall-mortalità u l-ECx għar-riproduzz
joni (l-iktar LC50, LC10, EC50, u EC10) flimkien mal-intervalli ta' kunfi
denza ta' 95 %. Graff tal-mudell adattat użat għall-kalkolu, l-ekwazzjoni
tal-funzjoni tiegħu u l-parametri tiegħu (Ara (9));
— l-informazzjoni u l-osservazzjonijiet kollha siewja sabiex jiġu interpre
tati r-riżultati;
— is-saħħa tat-test propju jekk isir l-ittestjar tal-ipoteżi (9);
— id-devjazzjonijiet mill-proċeduri deskritti f'dan il-Metodu ta' Ttestjar u
kwalunkwe okkorrenza mhux tas-soltu matul it-test;
— il-validità tat-test;
— għall-NOEC, meta stmata, id-differenza identifikabbli minima.
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Appendiċi 1
Definizzjonijiet
Id-definizzjonijiet li ġejjin huma applikabbli għal dan il-metodu ta' ttestjar (f'dan
it-test, il-konċentrazzjonijiet effettivi kollha jingħataw bħala massa tas-sustanza
kimika tat-test għal kull massa niexfa tal-ħamrija tat-test):
Sustanza kimika hija sustanza jew taħlita.
NOEC (konċentrazzjoni mingħajr effetti osservabbli) hija l-konċentrazzjoni
tas-sustanza kimika tat-test li fiha ma huwa osservat ebda effett. F'dan it-test,
il-konċentrazzjoni li tikkorrispondi għall-NOEC, ma għandha ebda effett statisti
kament sinifikanti (p < 0,05) fi ħdan perjodu ta' espożizzjoni partikolari meta
mqabbel mal-kontroll.
LOEC (konċentrazzjoni bl-inqas effett osservat) hija l-inqas konċentrazzjoni
tas-sustanza kimika tat-test li għandha effett statistikament sinifikanti (p < 0,05) fi
ħdan perjodu ta' espożizzjoni partikolari meta mqabbla mal-kontroll.
ECx (Konċentrazzjoni tal-effett għall-effett ta' x %) hija l-konċentrazzjoni li
tikkawża x % tal-effett fuq l-organiżmi tal-ittestjar f'perjodu ta' espożizzjoni meta
mqabbel ma' kontroll. Pereżempju, EC50 hija konċentrazzjoni stmata li tikkawża
effett fuq il-punt ta' tmiem l-ittestjar f'50 % ta' popolazzjoni esposta fuq perjodu
ta' espożizzjoni ddefinit.
Is-sustanza kimika tat-test hija kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata bl-użu
ta' dan il-metodu ta' ttestjar.
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Appendiċi 2
L-azzjonijiet ewlenin u skeda ta' żmien għat-twettiq ta' test tal-kollembolani
L-istadji tat-test jistgħu jinġabru fil-qosor kif ġej:
Ħin (ġurnata)

Azzjoni

– 23 sa – 26

Tħejjija tal-koltura tal-F. fimetaria sinkronika

– 14

Ħejji l-ħamrija artifiċjali (taħlit tal-kostitwenti nixfin)
Ivverifika l-pH tal-ħamrija artifiċjali u aġġustaha kif xieraq
Kejjel id-WHC mass tal-ħamrija

– 9 sa – 12

Tħejjija tal-koltura tal-F. candida sinkronika

– 2 sa – 7

Ħamrija mxarrba minn qabel

– 1

Qassam iż-żgħar f'lottijiet
Ħejji s-soluzzjonijiet ewlenin u applika s-sustanza kimika tattest jekk hemm bżonn ta' solvent

0

Ħejji s-soluzzjonijiet ewlenin u applika s-sustanza kimika tattest jekk hija sustanza kimika solida, tinħall fl-ilma jew
hemm bżonn ta' applikazzjoni fuq il-wiċċ.
Kejjel il-pH tal-ħamrija u iżen il-kontenituri.
Żid l-ikel. Daħħal il-kollembolani.

14

Test ta' sejbien tal-medda tal-F. fimetaria: Temm it-test,
estratta l-annimali, kejjel il-pH tal-ħamrija u t-telf ta' ilma
(piż)
Testijiet definittivi: Kejjel il-kontenut tal-umdità u erġ'imla lilma u żid 2-10 mg ħmira

21

Test definittiv tal-F. fimetaria: Temm it-test, estratta l-anni
mali, kejjel il-pH tal-ħamrija u t-telf ta' ilma (piż)
Sejbien tal-medda tal-F. candida: Temm it-test, estratta lannimali, kejjel il-pH tal-ħamrija u t-telf ta' ilma (piż)

28

Test definittiv tal-F. candida: Temm it-test, estratta l-anni
mali, kejjel il-pH tal-ħamrija u t-telf ta' ilma (piż)
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Appendiċi 3

Gwida dwar it-trobbija u s-sinkronizzazzjoni ta' F. fimetaria u F. candida
Iż-żmien u d-durati mogħtijin f'din il-gwida għandhom jiġu vverifikati għal kull
razza ta' kollembolani speċifiċi sabiex jiġi żgurat li t-twaqqit ikun biżżejjed għal
żgħar sinkronizzati biżżejjed. Bażikament, l-inċidenza tal-ovipożizzjoni wara li ladulti jiġu ttrasferiti għal substrat frisk u t-tifqis tal-bajd jiddetermina l-jum xieraq
għall-ġbir tal-bajd u l-ġbir ta' żgħar sinkroniċi.
Huwa rrakkomandat li wieħed ikollu koltura permanenti ta' stokk li tikkonsisti f',
eż., 50 kontenitur/dixx Petri. Il-koltura tal-istokk għandha tinżamm f'kundizzjoni
tajba ta' tmigħ permezz ta' tmigħ, tisqija u tneħħija ta' ikel u karkassi qodma.
Jekk ma jkunx hemm biżżejjed kollembolani fis-substrat jista' jkun hemm inibiz
zjoni minħabba tkabbir fungali msaħħaħ. Jekk il-koltura tal-istokk tintuża spiss
wisq għall-produzzjoni tal-bajd, il-koltura tista' tgħeja. Sinjali ta' għeja huma
adulti mejtin u moffa fuq is-substrat. Il-bajd li jifdal mill-produzzjoni ta' annimali
sinkroniċi jistgħu jintużaw biex tiġġedded il-koltura.
F'koltura sinkronika tal-F. fimetaria, issir distinzjoni bejn l-irġiel u n-nisa,
primarjament skont id-daqs. L-irġiel huma ferm iżgħar min-nisa, u l-irġiel
jimxu b'rata iktar mgħaġġla min-nisa. L-għażla korretta tas-sess ftit li xejn teħtieġ
prattika u tista' tiġi kkonfermata bi spezzjoni mikroskopika taż-żona ġenitali (13).
1.

Trobbija

1.a. Tħejjija tas-substrat tal-koltura
Is-substrat tal-koltura huwa materjal tal-kisi ta' Pariġi (sulfat tal-kalċju)
b'karbonju attivat. Dan jipprovdi substrat niedi, bil-funzjoni li l-karbonju
jassorbi gassijiet ta' skart u eskreti (14) (15). Jistgħu jintużaw forom diffe
renti ta' karbonju biex jiġu ffaċilitati osservazzjonijiet tal-Kollembola. Pere
żempju, jintuża karbonju mitħuna għal F. candida u F. fimetaria (li jippro
duċi materjal tal-kisi iswed/griż ta' Pariġi):
Kostitwenti tas-substrat:
— 20 ml karbonju attivat
— 200 ml ilma distillat
— 200 ml materjal tal-kisi ta' Pariġi
jew
— 50 g karbonju mitħun attivat
— 260-300 ml ta' ilma distillat
— 400 g materjal tal-kisi ta' Pariġi.
It-taħlita tas-substrat titħalla toqgħod qabel tintuża.
1.b. Tgħammir
Il-kollembolani jinżammu f'kontenituri bħal dixxijiet Petri (90 mm × 13
mm), bil-qiegħ miksi b'saff ta' 0,5 cm substrat tal-karbonju/ materjal talkisi. Huma kkolturati f'20 ± 1 °C f'ċiklu ta' dawl-dlam ta' 12-12-il siegħa
(400-800 Lux). Il-kontenituri jridu jinżammu mxarrbin il-ħin kollu billi jiġi
żgurat li l-umdità tal-arja fi ħdan il-kontenituri tkun ta' 100 %. Dan jista' jiġi
ggarantit bil-preżenza ta' ilma ħieles fi ħdan il-materjal tal-kisi poruż, iżda
tiġi evitata l-ġenerazzjoni ta' rita tal-ilma fuq wiċċ il-materjal tal-kisi. It-telf
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ta' ilma jista' jiġi evitat billi tiġi pprovduta arja ambjentali umda.
Kwalunkwe individwu mejjet għandu jitneħħa mill-kontenituri, kif ukoll
kwalunkwe ikel immuffat. Biex tiġi stimolata l-produzzjoni ta' bajd,
hemm bżonn li l-annimali adulti jitqiegħdu f'dixxijiet Petri b'materjal talkisi ta' Pariġi ppreparat ġdid/substrat tal-karbonju.

1.c. Sors tal-ikel
Tintuża ħmira mnixxfa u mitħuna tal-furnar bħala l-unika provvista ta' ikel
kemm għal F. candida kif ukoll F fimetaria. Ikel frisk jiġi pprovdut darba
jew darbtejn fil-ġimgħa, sabiex tiġi evitata l-moffa. Jitqiegħed eżatt fuq ilmaterjal tal-kisi ta' Pariġi f'munzell żgħir. Il-massa tal-ħmira tal-furnar
miżjuda għandha tiġi aġġustata għad-daqs tal-popolazzjoni tal-kollembolani,
iżda bħala regola ġenerali 2-15-il mg huma biżżejjed.

2.

Sinkronizzazzjoni
It-test għandu jsir b'annimali sinkronizzati sabiex jinkisbu annimali tat-test
omoġeni tal-istess instar u daqs. Barra minn hekk, is-sinkronizzazzjoni
tippermetti d-diskriminazzjoni tal-F. fimetaria rġiel u nisa mill-età ta' 3
ġimgħat 'il quddiem fuq il-bażi ta' dimorfiżmu sesswali, jiġifieri differenzi
fid-daqs. Il-proċedura ta' hawn taħt hija suġġeriment fuq kif jinkisbu anni
mali sinkronizzati (l-istadji prattiċi mhumiex obbligatorji).

2.a. Sinkronizzazzjoni.
— Ħejji l-kontenituri b'saff ta' 0,5 cm ta' materjal tal-kisi ta' Pariġi/substrat
tal-karbonju.

— Meta jiġu biex ibidu, ittrasferixxi 150-200 F. fimetaria adult u 50-100 F.
candida mill-aħjar 15-20 kontenitur tal-koltura tal-istokk b'substrat ta' 48 ġimgħat għall-kontenituri u itmagħhom 15-il mg ħmira tal-furnar.
Evita milli tinkludi liż-żgħar flimkien mal-adulti peress li l-preżenza
taż-żgħar tista' tinibixxi l-produzzjoni tal-bajd.

— Żomm il-koltura f'20 ± 1 °C (il-medja għandha tkun ta' 20 °C) u ċiklu
ta' dawl-dlam ta' 12-12-il siegħa (400-800 Lux). Ara li jkun hemm ikel
frisk disponibbli u l-arja hija saturata bl-ilma. Nuqqas ta' ikel jista'
jwassal sabiex l-annimali jneħħu l-ħmieġ fuq il-bajd, u dan jirriżulta fi
tkabbir fungali fuq il-bajd jew inkella l-F. candida jistgħu jikkanniba
lizzaw il-bajd tagħhom stess. Wara 10 ijiem, il-bajd jinġabar bir-reqqa
b'labra u spatula u jitqiegħed f'“karti tal-bajd” (biċċiet żgħar ta' karta
filtru mxappa fil-materjal tal-kisi ta' Pariġi/sospensjoni magħquda talkarbonju) li jitqiegħdu f'kontentur b'substrat ta' materjal tal-kisi frisk/
substrat tal-karbonju). Jiżdiedu ftit ħbub tal-ħmira mas-substrat sabiex
jiġu attirati ż-żgħar u jkollhom jitilqu mill-karti tal-bajd. Importanti li lkarti tal-bajd u s-substrat jibqgħu umdi, jew inkella l-bajd jiġi deidratat.
Inkella, l-annimali adulti jistgħu jitneħħew mill-kaxex tal-koltura tassinkronizzazzjoni wara li jipproduċu l-bajd għal jumejn jew tlieta.

— Wara tliet ijiem, ħafna mill-bajd fuq il-karti tal-bajd ser ikun faqqas, u
wħud miż-żgħar jistgħu jispiċċaw taħt il-karti tal-bajd.

— Biex ikun hemm żgħar b'età ndaqs, il-karti tal-bajd b'bajd li ma faqqasx
jitneħħew mid-dixx Petri bil-forċipi. Iż-żgħar, issa 0-3 ijiem, jibqgħu fiddixx u jintemgħu ħmira tal-furnar. Il-bajd li ma jfaqqasx jintrema.

— Il-bajd u ż-żgħar li faqqsu jiġu kkolturati bl-istess mod bħall-adulti.
B'mod partikolari għall-F. fimetaria, għandhom jittieħdu l-miżuri li
ġejjin: żgurar li jkun hemm biżżejjed ikel frisk, jitneħħa l-ikel qadim
li qed jimmoffa, wara ġimgħa ż-żgħar jitqassmu f'dixxijiet Petri ġodda
diment li d-densità tkun ta' iktar minn 200.
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2.b. Ġestjoni tal-kollembolani fil-bidu tat-test
— F. candida b'età ta' 9-12-il jum jew il-F. fimetaria b'età ta' 23-26 jum
jinġabru, eż. b'irdigħ, u jinħelsu f'kontenitur żgħir b'materjal tal-kisi
mxarrab/substrat tal-karbonju u l-kundizzjoni fiżika tagħhom tiġi vveri
fikata taħt il-mikroskopju binokulari (annimali li korrew u li weġġgħu
jitneħħew). Il-passi kollha għandhom jittieħdu filwaqt li l-kollembolani
jinżammu f'atmosfera niedja biex jiġi evitat stress minn nixfa, eż. billi
jintużaw uċuħ imxarrbin eċċ.
— Dawwar il-kontenitur minn fuq għal isfel u taptap fuqu biex tittrasferixxi
l-kollembolani fil-ħamrija. Elettriku statiku għandu jiġi newtralizzat,
inkella l-annimali jaf jaqbdu u jtiru fl-arja, jew jeħlu mal-ġenb tal-konte
nitur tat-test u jinxfu. Għal newtralizzazzjoni jistgħu jintużaw jonizzatur
jew biċċa niedja taħt il-kontenitur.
— L-ikel għandu jitferrex fuq il-wiċċ kollu tal-ħamrija u mhux biss f'mun
zell wieħed.
— Matul it-trasportar u matul il-perjodu ta' ttestjar, għandhom jiġu evitati
daqqiet jew disturb fiżiku ieħor fuq il-kontenituri tat-test, peress li dan
jista' jżid l-kompattar tal-ħamrija, u jxekkel l-interazzjoni bejn il-kollem
bolani.
3.

Speċijiet ta' Kollembolani alternattivi
Jistgħu jingħażlu speċijiet ta' kollembolani oħrajn għall-ittestjar skont dan ilmetodu ta' ttestjar bħal Proisotoma minuta, Isotoma viridis, Isotoma angli
cana, Orchesella cincta, Sinella curviseta, Paronychiurus kimi, Orthonyc
hiurus folsomi, Mesaphorura macrochaeta. L-ewwel iridu jiġu ssodisfati
numru ta' prerekwiżiti qabel ma jintużaw speċijiet alternattivi:
— Għandhom jiġu identifikati bla ekwivoki;
— Għandha tiġi spjegata l-motivazzjoni wara l-għażla tal-ispeċijiet;
— Għandu jiġi żgurat li l-bijoloġika riproduttiva tkun inkluża fil-fażi talittestjar sabiex tkun mira potenzjali matul l-espożizzjoni;
— Il-ġrajja għandha tkun magħrufa: l-età tal-maturità, id-durata tal-iżvilupp
tal-bajd, u l-instars soġġetti għal espożizzjoni;
— Il-kundizzjonijiet ottimali għat-tkabbir u r-riproduzzjoni għandhom jiġu
pprovduti mis-substrat tat-test u l-provvista tal-ikel;
— Il-varjabbiltà għandha tkun baxxa biżżejjed biex tinħareġ stima preċiża u
eżatta tat-tossiċità.
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Appendiċi 4
Estrazzjoni u għadd tal-annimali
1.

Jistgħu jintużaw żewġ metodi ta' estrazzjoni.

1.a. L-ewwel metodu: Jista' jintuża estrattur tal-gradjent bit-temperatura kkon
trollata bbażat fuq il-prinċipji minn MacFadyen (1). Is-sħana li ġejja minn
element tat-tisħin fil-quċċata tal-kaxxa ta' estrazzjoni (irregolata minn
termistur imqiegħed fuq wiċċ il-kampjun tal-ħamrija). It-temperatura fillikwidu mkessaħ madwar ir-reċipjent miġbur huwa rregolat permezz ta'
termistur li jinsab fil-wiċċ tal-kaxxa tal-ġbir (imqiegħda taħt il-qalba talħamrija). It-termisturi huma mqabbdin ma' unità ta' kontroll programmabbli
li jżid it-temperatura skont skeda pprogrammata minn qabel. L-annimali
jinġabru fil-kaxxa ta' ġbir imkessħa (2 °C) b'saff tal-qiegħ tal-materjal talkisi ta' Pariġi/karbonju. L-estrazzjoni tinbeda f'25 °C u t-temperatura tiżdied
b'5 °C b'mod awtomatiku kull 12-il siegħa u għandha durata totali ta' 48
siegħa. Wara 12-il siegħa f'40 °C l-estrazzjoni tkun lesta.
1.b. It-tieni metodu: Wara l-perjodu ta' inkubazzjoni sperimentali, in-numru ta'
Kollembola żgħar jiġi vvalutat biż-żamma fil-wiċċ. Għal dan il-għan, it-test
isir fir-reċipjenti b'volum ta' bejn wieħed u ieħor 250 ml. Fi tmiem it-test,
jiddaħħal 200 ml ilma distillat. Il-ħamrija titħawwad bilmod b'pinzell fin
biex il-Kollembola jkunu jistgħu jżommu f'wiċċ l-ilma. Jista' jiżdied ammont
żgħir, madwar 0,5 ml, ta' kolorant fotografiku Kentmere mal-ilma biex jgħin
fl-għadd billi jżid il-kuntrast bejn l-ilma u l-Kollembola bojod. Il-kolorant
mhuwiex tossiku għall-Kollembola.
2.

L-għadd:
L-għadd tal-kwantità jista' jsir bl-għajnejn jew taħt mikroskopju ħafif bl-użu
ta' grilja mqiegħda fuq ir-reċipjent taż-żamma fil-wiċċ jew permezz ta' ritratt
tal-wiċċ ta' kull reċipjent u billi wara jingħaddu l-Kollembola fuq ritratti
stampati kbar jew slides tal-projjettur. L-għadd jista' jsir ukoll bl-użu ta'
tekniki ta' pproċessar ta' immaġnijiet diġitali (12). It-tekniki kollha
għandhom jiġu vvalidati.
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Appendiċi 5
Determinazzjoni tad-WHC massima tal-ħamrija
Instab li l-metodu li ġej sabiex tiġi stabbilita l-kapjenza massima tal-ilma (WHC)
tal-ħamrija huwa xieraq. Huwa deskritt fl-Anness C tal-ISO DIS 11268-2
(Kwalità tal-Ħamrija — Effetti tas-sustanzi niġġiesa fuq il-ħniex (Eisenia fetida).
Parti 2: Determinazzjoni tal-effetti fuq ir-riproduzzjoni).
Iġbor kwantità definita (eż. 5 g) tas-substrat tal-ħamrija tat-test billi tuża apparat
tal-kampjunar xieraq (tubu trapan eċċ.). Għatti qiegħ it-tubu b'biċċa mxarrba ta'
karta filtru u mbagħad qiegħdu fuq xtilliera f'banjumarija. It-tubu għandu
jitgħaddas b'mod gradwali sakemm il-livell tal-ilma jkun fuq wiċċ il-ħamrija.
Imbagħad għandu jitħalla fl-ilma għal madwar tliet sigħat. Peress li mhux lilma kollu assorbit mill-kapillari tal-ħamrija jista' jinżamm, il-kampjun tal-ħamrija
għandu jitħalla jitbattal għal perjodu ta' sagħtejn billi t-tubu jitqiegħed fuq medda
ramel kwarzuż mitħun fin u mxarrab ħafna li jinsab f'reċipjent mgħotti (biex jiġi
evitat tnixxif). Imbagħad, il-kampjun għandu jintiżen, imnixxef għal massa
kostanti f'105 °C. Il-kapjenza tal-ilma (WHC) għandha tiġi kkalkolata kif ġej:
WHC ðf 0 % ta0 massa niexfaÞ ¼

SÄTÄD
Ü 100
D

Fejn:
S = sottostrat saturat bl-ilma + massa tat-tubu + massa tal-karta filtru
T = ġulbiena (massa tat-tubu + massa tal-karta filtru)
D = massa niexfa ta' substrat
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Appendiċi 6
Determinazzjoni tal-pH tal-ħamrija
Il-metodu li ġej sabiex tiġi stabbilita l-pH ta' ħamrija huwa bbażat fuq id-deskriz
zjoni mogħtija fl-ISO DIS 10390: Kwalità tal-Ħamrija — Stabbiliment tal-pH.
Kwantità ddefinita ta' ħamrija titnixxef f'temperatura tal-kamra għal tal-inqas 12il siegħa. Imbagħad issir sospensjoni tal-ħamrija (li fiha tal-inqas 5 grammi ta'
ħamrija) f'ħames darbiet il-volum tagħha ta' soluzzjoni ta' 1 M ta' klorur talpotassju ta' grad analitiku (KCl) jew soluzzjoni ta' 0,01 M ta' klorur tal-kalċju
ta' grad analitiku (CaCl2). Is-sospensjoni mbagħad titħallat sew għal ħames
minuti u mbagħad titħalla toqgħod għal tal-inqas sagħtejn iżda mhux għal iktar
minn 24 siegħa. Imbagħad il-pH tal-fażi likwida titkejjel bl-użu ta' metru tal-pH li
ġie kkalibrat qabel kull kejl bl-użu ta' sensiela xieraq ta' soluzzjonijiet ta' bafer
(eż. pH 4,0 u 7,0).
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C.40.

TEST TAT-TOSSIĊITÀ TAĊ-ĊIKLU TAL-ĦAJJA TALKIRONOMIDI F'ILMA TAN-NAQAL BL-UŻU TA' ILMA
MIŻJUD JEW NAQAL MIŻJUD
INTRODUZZJONI

1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-Linja Gwida dwar lIttestjar (TG) 233 (2010) tal-OECD. Tfassal sabiex jiġu vvalutati l-effetti
tal-espożizzjoni tul il-ħajja tas-sustanzi kimiċi fuq id-ditteru tal-ilma ħelu
Chironomus sp., billi jkopri bis-sħiħ l-ewwel ġenerazzjoni (ġenerazzjoni
P) u l-parti bikrija tat-tieni ġenerazzjoni (ġenerazzjoni F1). Huwa estens
joni tal-metodi ta' ttestjar eżistenti C.28 (1) jew C.27 (15) bl-użu ta'
xenarju ta' espożizzjoni tal-ilma miżjud jew xenarju tan-naqal miżjud,
rispettivament. Jieħu f'kunsiderazzjoni l-protokolli eżistenti dwar l-ittestjar
tat-tossiċità għal Chironomus riparius u Chironomus dilutus (qabel
imsejħin C. tentans (2)) li ġew żviluppati fl-Ewropa u l-Amerika ta'
Fuq (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) u li mbagħad sarilhom ringtest (1) (7)
(10) (11) (12). Jistgħu jintużaw speċijiet kironomidi oħrajn iddokumentati
sew, eż. Chironomus yoshimatsui (13) (14). Id-durata sħiħa tal-espożiz
zjoni hija ta' madwar 44 jum għal C. riparius u C. yoshimatsui, u
–madwar 100 jum għal C. dilutus.

2.

Kemm ix-xenarju ta' espożizzjoni tal-ilma kif ukoll dak tan-naqal huma
deskritti f'dan il-metodu ta' ttestjar. L-għażla ta' xenarju ta' espożizzjoni
xieraq jiddependi mill-applikazzjoni maħsuba tat-test. Ix-xenarju ta' espo
żizzjoni tal-ilma, b'żieda mal-kolonna tal-ilma, huwa maħsub sabiex jisti
mola avveniment ta' deriva sprejjata tal-pestiċidi u jkopri l-konċentraz
zjoni massima inizjali fl-ilmijiet tal-wiċċ. Iż-żieda mal-ilma hija siewja
wkoll għal tipi oħrajn ta' espożizzjoni (inkluż it-tixrid ta' sustanzi kimiċi),
iżda mhux għal proċessi ta' akkumulazzjoni fi ħdan in-naqal li jdum iktar
mill-perjodu tat-test. F'dak il-każ, u anki meta l-iskol ikun ir-rotta ewlenija
ta' dħul ewlenija tal-pestiċidi fil-korpi tal-ilma, disinn ta' naqal miżjud
jista' jkun iktar xieraq. Jekk ikun hemm xenarji ta' espożizzjoni oħrajn
ta' interess, id-disinn tat-test jista' jiġi adattat malajr. Pereżempju, jekk iddistribuzzjoni tas-sustanza kimika tat-test bejn il-fażi tal-ilma u s-saff tannaqal ma tkunx ta' interess u l-assorbiment fin-naqal irid jiġi minimizzat,
jista' jiġi kkunsidrat l-użu tan-naqal artifiċjali surrogat (eż. ramel
kwarzuż).

3.

Sustanzi kimiċi li jeħtieġu testijiet ta' organiżmi li jgħixu fin-naqal jistgħu
jibqgħu fin-naqal tul perjodi twal. L-organiżmi li jgħixu fin-naqal jistgħu
jiġu esposti għal għadd ta' rotot. L-importanza relattiva ta' kull rotta ta'
espożizzjoni, u ż-żmien meħud għal kull waħda sabiex tikkontribwixxi
għall-effett tossiku globali, tiddependi mill-karatteristiċi fiżikokimiċi tassustanza kimika. Għal sustanzi kimiċi b'assorbiment qawwi jew għal
sustanzi kimiċi b'rabta kovalenti man-naqal, l-inġestjoni ta' ikel ikkonta
minat jista' jkun rotta ta' espożizzjoni importanti. Sabiex ma tiġix sotto
valutata t-tossiċità ta' sustanzi kimiċi ferm lipofiliċi, jista' jiġi kkunsidrat lużu tal-ikel imdaħħal fin-naqal qabel tiġi applikata s-sustanza kimika tattest (ara l-paragrafu 31). Għalhekk, huwa possibbli li jiġu inklużi r-rotot
kollha ta' espożizzjoni u l-istadji kollha tal-ħajja.

4.

Il-punti ta' tmiem imkejlin huma n-numru totali ta' adulti li jfeġġu (kemm
għall-1 ġenerazzjoni kif ukoll għat-2 ), ir-rata ta' żvilupp (kemm għall-1
ġenerazzjoni kif ukoll għat-2), il-proporzjon tas-sessi tal-adulti li feġġew
bis-sħiħ u ħajjin (kemm għall-1 ġenerazzjoni kif ukoll għat-2), in-numru
taċ-ċwiemi bajd għal kull mara (l-ewwel ġenerazzjoni biss) u l-fertilità
taċ-ċwiemi bajd (l-ewwel ġenerazzjoni biss).

5.

Huwa ferm rakkomandat naqal ifformulat. Naqal ifformulat għandu bosta
vantaġġi fuq naqal naturali:
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— il-varjabbiltà sperimentali titnaqqas għaliex tagħmel parti minn
“matriċi standardizzat” riproduċibbli u titneħħa l-ħtieġa li jinkiseb
naqal nadif mhux ikkontaminat;

— it-testijiet jistgħu jinbdew fi kwalunkwe ħin mingħajr ma jkun hemm
varjabbiltà staġjonali fin-naqal tat-test u ma hemm ebda bżonn ta'
pretrattament tan-naqal biex titneħħa fawna indiġena;

— inqas spejjeż meta mqabbel mal-ġbir fuq il-post ta' biżżejjed kwanti
tajiet għal testijiet ta' rutina;

— in-naqal ifformulat jippermetti li jsiru paraguni tat-tossiċità bejn listudji u l-klassifikazzjoni tas-sustanzi kimiċi kif xieraq (3).

6.

Id-definizzjonijiet użati jingħataw fl-Appendiċi 1.

PRINĊIPJU TAT-TEST
7.

L-ewwel larva kironomidi instar huma esposti għal medda ta' konċentraz
zjoni tas-sustanza kimika tat-test f'sistema tal-ilma tan-naqal. It-test jibda
billi titqiegħed l-ewwel larva instar (l-ewwel ġenerazzjoni) fil-bekkijiet tattest li fihom naqal miżjud jew inkella s-sustanza kimika tat-test tiġi
miżjuda fl-ilma wara li tiddaħħal il-larva. Jiġu vvalutati l-emerġenza kiro
nomida, iż-żmien sal-feġġa u l-proporzjon tas-sessi tal-insetti li feġġew
kompletament u ħajjin. L-adulti li feġġew huma ttrasferiti f'gaġeġ tattgħammir, biex jitħaffu l-ġmigħ, it-tgħammir u l-ovipożizzjoni. Jiġu
vvalutati n-numru ta' ċwiemi bajd prodotti u l-fertilità tagħhom. Minn
dawn iċ-ċwiemi bajd, jinkisbu l-ewwel larva instar tat-tieni ġenerazzjoni.
Dawn il-larva jitqiegħdu f'bekkijiet tat-test ippreparati ġodda (il-proċedura
ta' żieda bħal dik għall-1 ġenerazzjoni) sabiex tiġi stabbilita l-vijabbiltà
tat-2 ġenerazzjoni permezz ta' valutazzjoni tal-feġġa tagħhom, iż-żmien
għall-feġġa u l-proporzjon tas-sessi tal-insetti li feġġew kompletament u
ħajjin (preżentazzjoni skematika tat-test taċ-ċiklu tal-ħajja hija pprovduta
fl-Appendiċi 5). Id-dejta kollha tiġi analizzata jew permezz ta' mudell ta'
rigressjoni sabiex tiġi stmata l-konċentrazzjoni li tikkaġuna tnaqqis ta' X
% fil-punt ta' tmiem relevanti, jew bl-użu ta' ttestjar tal-ipoteżi sabiex tiġi
stabbilita Konċentrazzjoni Mingħajr Effetti Osservabbli (NOEC). Din talaħħar teħtieġ paragun tar-risponsi għat-trattament bir-risponsi ta' kontroll
xierqa bl-użu ta' testijiet statistiċi. Ta' min jinnota li fix-xenarju tal-ilma
miżjud, fil-każ ta' sustanzi kimiċi b'degradazzjoni veloċi, l-istadji tal-ħajja
aħħarin ta' kull ġenerazzjoni (eż. il-fażi ta' pupa) jistgħu jkunu esposti għal
livell ta' konċentrazzjoni konsiderevolment inqas fl-ilma tal-madwar milli
fl-ewwel larva instar. Jekk dan huwa ta' tħassib, u hemm bżonn ta' livell
ta' espożizzjoni paragunabbli għal kull stadju tal-ħajja, jistgħu jiġu kkun
sidrati l-emendi li ġejjin tal-metodu ta' ttestjar:

— serje parallela b'żidiet fi stadji differenti tal-ħajja, jew

— żidiet ripetuti (jew tiġdid tal-ilma tal-madwar) tas-sistema tat-test
matul iż-żewġ fażijiet ta' ttestjar (l-ewwel u t-tieni ġenerazzjonijiet),
filwaqt li l-intervalli taż-żidiet (tiġdid) għandhom jiġu aġġustati għallkaratteristiċi tal-eżitu tas-sustanza kimika tat-test.

It-tali emendi huma fattibbli biss fix-xenarju tal-ilma miżjud, iżda mhux
fix-xenarju bin-naqal miżjud.

INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA TAT-TEST
8.

Is-solubilità tas-sustanza kimika tat-test fl-ilma, il-pressjoni tal-fwar u llog Kow tagħha, għandha tkun magħrufa l-partizzjoni mkejla jew ikkalko
lata fin-naqal u l-istabbiltà fl-ilma u n-naqal. Għandu jkun hemm dispo
nibbli metodu analitiku affidabbli biex tiġi kkwantifikata s-sustanza
kimika tat-test fl-ilma tal-madwar, l-ilma tal-pori u n-naqal bi preċiżjoni
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u limitu ta' detezzjoni magħrufin u rrapportati. Informazzjoni siewja tink
ludi l-formula strutturali u l-purità tas-sustanza kimika tat-test. L-eżitu
kimiku tas-sustanza kimika tat-test (eż. dissipazzjoni, degradazzjoni abijo
tika u bijotika, eċċ.) huwa siewi wkoll. F'(16) hija pprovduta gwida ulter
juri għall-ittestjar tas-sustanzi kimiċi bi karatteristiċi fiżikokimiċi li jagħm
luhielhom diffċli biex isirilhom it-test.

SUSTANZI TA' REFERENZA
9.

Is-sustanzi kimiċi ta' referenza jistgħu jiġu ttestjati b'mod perjodiku bħala
mezz sabiex jiġi żgurat li s-sensittività tal-popolazzjoni tal-laboratorju ma
nbidlitx. Bħal bid-dafnidi, biżżejjed li jsir test akut fuq 48 siegħa (skont
17). Madankollu, sakemm ikun hemm linja gwida akuta vvalidata dispo
nibbli, jista' jiġi kkunsidrat test skont il-Kapitolu C.28 ta' dan l-Anness.
Eżempji ta' tossikanti ta' referenza użati b'suċċess fir-ringtests u studji ta'
validazzjoni huma: lindan, trifluralin, pentaklorofenol, klorur tal-kadmju u
klroru tal-potassju. (1) (3) (6) (7) (18).

VALIDITÀ TAT-TEST
10.

Sabiex it-test ikun validu, japplikaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

— il-feġġa medja fit-trattament tal-kontroll għandha tkun tal-inqas 70 %
fi tmiem il-perjodu ta' espożizzjoni għaż-żewġ ġenerazzjonijiet (1) (7);

— għal C. riparius u C. yoshimatsui, 85 % tal-insetti adulti totali li
feġġew mit-trattament tal-kontroll fiż-żewġ ġenerazzjonijiet għandha
sseħħ bejn il-jum 12 u 23 wara t-tidħil tal-ewwel larva instar firreċipjenti; għal C. dilutus, huwa aċċettabbli perjodu ta' 20 sa 65 jum;

— il-proporzjon medju tas-sessi tal-adulti li feġġew kompletament u
ħajjin (bħala frazzjoni ta' nisa jew irġiel) fit-trattament tal-kontroll
taż-żewġ ġenerazzjonijiet għandu jkun tal-inqas 0,4, iżda ma jaqbiżx
iż-0,6;

— għal kull gaġġa tat-tgħammir, in-numru ta' ċwiemi bajd fil-kontrolli
tal-ewwel ġenerazzjoni għandu jkun tal-inqas 0,6 għal kull mara
miżjuda fil-gaġġa tat-tgħammir;

— il-frazzjoni taċ-ċwiemi bajd fertili f'kull gaġġa tat-tgħammir talkontrolli tal-ewwel ġenerazzjoni għandha tkun tal-inqas 0,6;

— fi tmiem il-perjodu ta' espożizzjoni għaż-żewġ ġenerazzjonijiet, il-pH
u l-konċentrazzjoni tal-ossiġenu dissolt għandhom jitkejlu f'kull reċip
jent. Il-konċentrazzjoni tal-ossiġenu għandha tkun tal-inqas 60 % talvalur ta' saturazzjoni tal-arja (ASV (1)), u l-pH tal-ilma tal-madwar
għandu jkun bejn 6 u 9 fir-reċipjenti tat-test kollha;

— it-temperatura tal-ilma ma għandhiex tvarja b'iktar minn ± 1,0 °C.

DESKRIZZJONI TAL-METODU
Reċipjenti tat-test u gaġeġ tat-tgħammir
11.

Il-larva hija esposta f'bekki tal-ħġieġ ta' 600 ml b'dijametru ta' madwar 8,5
cm (ara l-Appendiċi 5). Reċipjenti oħrajn huma xierqa, iżda għandhom
jiggarantixxu fond tal-ilma tal-madwar u n-naqal. Il-wiċċ tan-naqal
għandu jkun biżżejjed sabiex jingħataw 2 sa 3 cm2 għal kull larva. Ilproporzjon tal-fond tas-saff tan-naqal għall-fond tal-ilma tal-madwar

(1) F'20 °C taħt pressjoni atmosferika standard, l-ASV fl-ilma ħelu huwa ta' 9,1 mg/l (60 %
isarraf f'5,46 mg/l)
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għandu jkun ta' madwar 1:4. Bħala minimu għandhom jintużaw gaġeġ tattgħammir (tal-inqas 30 cm fit-tliet dimensjonijiet kollha kemm huma)
b'xibka tal-wajer (daqs tax-malja madwar 1 mm) fin-naħa ta' fuq u filġenb tal-gaġġa (ara l-Appendiċi 5). F'kull gaġġa jitqiegħed dixx kristal
lizzanti ta' 2 l, li fih ilma u naqal tat-test, għal ovipożizzjoni. Anki għaddixx kristallizzanti, il-proporzjon tal-fond tas-saff tan-naqal għall-fond talilma tal-madwar għandu jkun ta' madwar 1:4. Wara li ċ-ċwiemi bajd
jinġabru mid-dixx kristallizzanti, jitqiegħdu fi platt mikrotiter bi 12-il
toqba (ċima waħda għal kull toqba li fiha tal-inqas 2,5 ml ilma middixx kristallizzanti miżjud) u wara dan il-platti jitgħattew b'għatu biex
tiġi evitata evaporazzjoni sinifikanti. Jistgħu jintużaw ukoll reċipjenti
oħrajn xierqa sabiex jinżammu ċ-ċwiemi bajd. Bl-eċċezzjoni tal-platti
tal-mikrotiter, ir-reċipjenti kollha tat-test u l-apparati kollha l-oħrajn li
ser jidħlu f'kuntatt mas-sistema ta' ttestjar għandhom ikunu magħmulin
kompletament mill-ħġieġ jew materjal kimikament interi ieħor (eż. Poli
tetrafluworoetilen).

Għażla tal-ispeċijiet
12.

Idealment, l-ispeċi li għandha tintuża fit-test hija Chironomus riparius.
Tista' tintuża C. yoshimatsui. Tista' tintuża C. dilutus ukoll iżda diffiċli
timmaniġġjaha u teħtieġ perjodu ta' ttestjar itwal. Id-dettalji dwar il-metodi
tal-koltura jingħataw fl-Appendiċi 2 għal C. riparius. Hemm informaz
zjoni dwar il-kundizzjonijiet tal-koltura disponibli għal C. dilutus (5) u C.
yoshimatsui (14). L-identifikazzjoni tal-ispeċi għanda tiġi kkonfermata
qabel l-ittestjar iżda mhijiex meħtieġa qabel kull test jekk l-organiżmi
jkunu ġejjin minn koltura meħuda mil-laboratorju stess.

Naqal
13.

Idealment għandu jintuża naqal ifformulat (imsejjaħ ukoll naqal rikos
titwit, artifiċjali jew sintetiku). Madankollu, jekk jintuża naqal naturali,
dan għandu jkun ikkaratterizzat (tal-inqas il-pH, il-kontenut ta' karbonju
organiku, l-istabbiliment ta' parametri oħrajn bħall-proporzjon C/N u lgranulometrija huma rrakkomandati wkoll) u għandu jkun ħieles minn
kwalunkwe kontaminazzjoni u organiżmu ieħor li jista' jikkompeti mallarva kironomida jew jikkonsmaha. Qabel l-ittestjar huwa rrakkomandat
ukoll li n-naqal jiġi kkondizzjonat għal sebat ijiem fil-kundizzjonijiet tattest. In-naqal ifformulat li ġej, kif deskritt f'(1), huwa rrakkomandat (1)
(20) (21):

a. 4-5 % pit (piż xott): qrib pH 5,5 sa 6,0 kemm jista' jkun; importanti li
jintuża pit f'forma ta' trab, mitħun fin (daqs tal-partikoli ≤ 1 mm) u
mnixxef bl-arja biss;

b. 20 % tafal tal-kawlina (piż xott) (idealment il-kontenut tal-kawlina
jkun iktar minn 30 %);

c. 75-76 % ramel kwarzuż (piż xott) (ir-ramel fin għandu jkun predomi
nanti b'iktar minn 50 fil-mija tal-partikoli bejn 50 u 200 μm);

d. Jiddaħħal ilma dejonizzat sabiex tinkiseb umdità tat-taħlita finali filmedda ta' 30–50 %;

e. Il-karbonat tal-kalċju ta' kwalità kimikament pura (CaCO3) jiżdied
sabiex tiġi aġġustata l-pH tat-taħlita finali tan-naqal għal 7,0 ± 0,5;

f.

14.

Il-kontenut tal-karbonju organiku tat-taħlita finali għandu jkun ta' 2 %
(± 0,5 %) u jrid jiġi aġġustat billi jintużaw l-ammonti xierqa ta' pit u
ramel, skont (a) u (c).

Is-sors tal-pit, it-tafal tal-kawlina u r-ramel għandu jkun magħruf. Ilkomponenti tan-naqal għandhom jiġu kkontrollati sabiex jiġi żgurat li
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ma hemmx kontaminazzjoni kimika (eż. metalli tqal, komposti tal-orga
nokloru, komposti organofosforużi). Eżempju għat-tħejjija tan-naqal iffr
mulat huwa deskritt fl-Appendiċi 3. It-taħlit tal-kostitwenti nixfin huwa
aċċettabbli wkoll jekk jintwera li wara ż-żieda tal-ilma tal-madwar ma
sseħħx separazzjoni tal-kostitwenti tan-naqal (eż. partikoli tal-pit li
jżommu fil-wiċċ), u li l-pit jew in-naqal huwa kkondizzjonat biżżejjed.

Ilma
15.

Kwalunkwe ilma li jikkonforma mal-karatteristiċi kimiċi tal-ilma ta'
dilwizzjoni aċċettabbli kif elenkat fl-Appendiċijiet 2 u 4 huwa xieraq
bħala ilma tat-test. Kwalunkwe ilma xieraq, ilma naturali (ilma tal-wiċċ
jew ta' taħt l-art), ilma rikostitwit (ara l-Appendiċi 2) jew ilma tal-vit
deklorinat huma aċċettabbli bħala ilma tal-koltura u ilma tat-test, jekk
il-kironomidi jgħixu fih mingħajr ma juru sinjali ta' stress sakemm
jitlestew il-koltura u t-testijiet. Fil-bidu tat-test, il-pH tal-ilma tat-test
għandha tkun ta' bejn 6 u 9 u l-ebusija totali mhijiex ikbar minn 400
mg/l bħala CaCO3. Madankollu, jekk hemm suspett ta' interazzjoni bejn
il-joni tal-ebusija u s-sustanza kimika tat-test, għandu jintuża l-ilma talebusija inferjuri (u b'hekk, f'din is-sitwazzjoni ma għandux jintuża lElendt Medium M4). L-istess tip ta' ilma għandu jintuża tul l-istudju
kollu. Il-karatteristiċi tal-kwalità tal-ilma elenkati fl-Appendiċi 4
għandhom jitkejlu tal-inqas darbtejn fis-sena jew meta jkun hemm suspett
li dawn il-karatteristiċi setgħu nbidlu ħafna.

Soluzzjonijiet ewlenin — Ilma miżjud
16. a. Il-konċentrazzjonijiet tat-test huma kkalkolati fuq il-bażi tal-konċentraz
zjonijiet tal-kolonna tal-ilma, jiġifieri l-ilma ta' fuq in-naqal. Is-soluzzjo
nijiet tat-test tal-konċentrazzjonijiet magħżulin normalment jitħejjew b'dil
wizzjoni ta' soluzzjoni ewlenija. Idealment is-soluzzjonijiet ewlenin
jitħejjew billi tiġi dissolta s-sustanza kimika tat-test fl-ilma tat-test. Lużu ta' solventi jew dispersivi jista' jkun meħtieġ f'ċerti każijiet sabiex
tiġi prodotta soluzzjoni ewlenija kkonċentrata kif xieraq. Eżempji ta'
solventi xierqa huma aċetun, etilen glikol monoetil eter, etilen glikol
dimetileter, dimetilformamid u trietilen glikol. Id-dispersivi li jistgħu
jintużaw huma Cremophor RH40, Tween 80, metilċelluloża 0,01 % u
HCO-40. Il-konċentrazzjoni tal-aġent solubilizzanti fil-midjum tat-test
finali għandha tkun minima (jiġifieri ≤ 0,1 ml/l) u għandha tkun l-istess
fit-trattamenti kollha. Meta jintuża aġent solubilizzanti, ma għandu jkollu
ebda effett importanti fuq is-sopravivenza kif muri minn kontroll bissolvent meta mqabbel ma' kontroll negattiv (bl-ilma). Madankollu, għandu
jsir kull sforz sabiex jiġi evitat l-użu tat-tali materjali.

Soluzzjonijiet ewlenin — Naqal miżjud
16. b. In-naqal miżjud fil-konċentrazzjoni magħżula normalment jitħejja billi
tiżdied soluzzjoni tas-sustanza kimika tat-test direttament fin-naqal. Soluz
zjoni ewlenija tas-sustanza kimika tat-test dissolta f'ilma dejonizzat
titħallat man-naqal ifformulat mitħna ta' rrumblar, ħallat tal-għalf jew
taħlit bl-idejn. Jekk ftit li xejn tinħall fl-ilma, is-sustanza kimika tat-test
tista' tiġi dissolta f'volum żgħir kemm jista' jkun ta' solvent organiku
xieraq (eż. essan, aċetun jew kloroformi). Imbagħad is-soluzzjoni titħallat
ma' 10 g ramel kwarzuż fin għal kull reċipjent tat-test. Is-solvent jitħalla
jevapora u għandu jitneħħa kompletament mir-ramel; imbagħad ir-ramel
jitħallat mal-ammont xieraq tan-naqal. Jistgħu jintużaw biss aġenti li
jivvolatilizzaw malajr sabiex iħollu, jifirxu jew jemulsifikaw is-sustanza
kimika tat-test. Ta' min ifakkar li r-ramel ipprovdut mis-sustanza kimika
tat-test u t-taħlita ta' ramel għandu jittieħed f'kunsiderazzjoni meta jitħejja
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n-naqal (jiġifieri, b'hekk, in-naqal għandu jitħejja b'inqas ramel). Għandha
tingħata attenzjoni sabiex jiġi żgurat li s-sustanza kimika tat-test miżjuda
man-naqal hija mifruxa u mqassma sew fin-naqal. Jekk hemm bżonn, issubkampjuni jistgħu jiġu analizzati sabiex jiġi stabbilit il-grad ta' omoġe
nità.

DISINN TAT-TEST
17.

Id-disinn tat-test huwa marbut mal-għażla tan-numru u l-ispazjar talkonċentrazzjonijiet tat-test, in-numru ta' reċipjenti f'kull konċentrazzjoni,
in-numru ta' larva għal kull reċipjent, in-numru ta' dixxijiet kristallizzanti
u l-gaġeġ tat-tgħammir. Id-disinji għall-ECx, NOEC u test tal-limitu huma
deskritti hawn taħt.

Disinn għall-analiżi b'rigressjoni
18.

Il-konċentrazzjoni effettiva (ECx,) u l-medda tal-konċentrazzjoni li huwa
ta' interess l-effett tas-sustanza kimika tat-test fuqha, għandha tkun ikka
librata mit-test, b'tali mod li l-punt ta' tmiem ma jiġix estrapolat barra lkonfini tad-dejta ġġenerata. Għandha tiġi evitata estrapolazzjoni ferm
inqas mill-inqas jew ogħla mill-ogħla konċentrazzjoni. Test preliminari
tas-sejbien tal-medda skont il-Metodi ta' Ttestjar C.27 jew C.28 jista'
jkun siewi meta tiġi biex tingħażel medda xierqa tal-konċentrazzjonijiet
tat-test.

19.

Għal approċċ tal-ECx, huma meħtieġa tal-inqas ħames konċentrazzjonijiet
u tmien irreplikati għal kull konċentrazzjoni. Għal kull konċentrazzjoni
għandhom jintużaw żewġ gaġeġ tat-tgħammir (A u B). It-tmien irreplikati
jinqasmu f'żewġ gruppi ta' erba' rreplikati biex iservu kull gaġġa tattgħammir. Dan it-tagħqid tal-irreplikati huwa meħtieġ minħabba nnumru ta' insetti meħtieġa fil-gaġġa għall-valutazzjonijiet tar-riproduzzjoni
tal-ħsejjes. Madankollu, it-tieni ġenerazzjoni għandha tmien irreplikati
wkoll, li l-ewwel bdew fil-popolazzjonijiet esposti fil-gaġeġ tat-tgħammir.
Il-fattur bejn il-konċentrazzjonijiet ma għandux ikun ikbar minn tnejn
(tista' ssir eċċezzjoni f'każijiet li fihom il-kurva ta' doża — rispons ikollha
inklinazzjoni grafika baxxa). In-numru ta' rreplikati f'kull trattament jista'
jitnaqqas sa sitta (tlieta f'kull gaġġa tat-tgħammir) jekk jiżdied in-numru
tal-konċentrazzjonijiet tat-test b'risponsi differenti. Iż-żieda tan-numru ta'
rreplikati jew it-tnaqqis tad-daqs tal-intervalli tal-konċentrazzjonijiet tattest għandhom tendenza li jwasslu għal intervalli ta' kunfidenza iqsar
madwar l-ECX.

Disinn għall-istima ta' NOEC
20.

Għal approċċ tal-NOEC, għandhom jintużaw ħames konċentrazzjonijiet
tat-test b'tal-inqas tmien irreplikati (4 għal kull gaġġa tat-tgħammir, A u
B) u l-fattur bejn il-konċentrazzjonijiet ma għandux ikun ikbar minn tnejn.
In-numru ta' rreplikati għandu jkun biżżejjed sabiex tiġi żgurata saħħa
statistika adegwata sabiex tinstab differenza ta' 20 % mill-kontroll fil-livell
ta' sinifikanza ta' 5 % (α = 0,05). Għar-rata tal-iżvilupp, il-fekondità u lfertilità, normalment xieraq li ssir analiżi tal-varjana (ANOVA), segwita
minn test ta' Tunnett jew ta' Williams (22-25). Għall-proporzjon tal-feġġa
u l-proporzjon tas-sessi, it-test ta' Cochran-Armitage, it-test eżatt ta' Fisher
(bil-korrezzjoni Bonferroni), jew it-test Mantel-Haentzal jistgħu jkunu
xierqa.

Test tal-limitu
21.

Jista' jsir test tal-limitu (konċentrazzjoni waħda tat-test u kontroll(i)) jekk
ma jiġu osservati ebda effetti fit-test preliminari fakultattiv ta' sejbien talmedda sa konċentrazzjoni massima. L-iskop tat-test tal-limitu huwa li
jindika li nstab xi effett tossiku tas-sustanza kimika f'livelli ogħla millkonċentrazzjoni limitu ttestjata. Huwa ssuġġerit li għall-ilma jintużaw 100
mg/l u għan-naqal 1 000 mg/kg (piż xott). Normalment, ikun hemm bżonn
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ta' minimu ta' tmien irreplikati kemm għat-trattament kif ukoll għallkontroll. Għandha tintwera saħħa statistika adegwata biex tinstab diffe
renza ta' 20 % mill-kontroll fil-livell ta' sinifikanza ta' 5 % (α = 0,05).
B'risponsi metriċi (eż. rata tal-iżvilupp), it-test-t huwa metodu statistiku
xieraq jekk id-dejta tissodisfa r-rekwiżiti ta' dan it-test (normalità, varjanzi
omoġeni). Jista' jintuża test-t tal-varjanza mingħajr ekwivoku jew test
mhux parametriku, bħat-test ta' Wilcoxon-Mann-Whitney, jekk ma jkunux
issodisfati dawn ir-rekwiżiti. Bil-proporzjon tal-feġġa, xieraq li jintuża ttest eżatt ta' Fisher.

PROĊEDURA
Kundizzjonijiet tal-espożizzjoni
Tħejjija tas-sistema tal-ilma-naqal (ilma miżjud)
22. a. Naqal ifformulat (ara l-paragrafi 13-14 u l-Appendiċi 3) jiddaħħal f'kull
reċipjent tat-test u dixx kristallizzanti sabiex jiġi fformat saff ta' tal-inqas
1,5 cm (għad-dixx kristallizzanti jista' jkun kemxejn inqas) iżda mhux
iktar minn 3 cm. L-ilma (ara l-paragrafu 15) jiżdied sabiex il-proporzjon
tal-fond tas-saff tan-naqal u l-fond tal-ilma ma jaqbiżx il-1:4. Wara li
jitħejjew ir-reċipjenti tat-test, is-sistema tan-naqal-ilma għandha titħalla
tieħu arja ħafifa għal madwar sebat ijiem qabel ma tiddaħħal l-ewwel
larva instar tal-ewwel jew it-tieni ġenerazzjoni (ara l-paragrafu 14 u lAppendiċi 3). Is-sistema tan-naqal-ilma tad-dixxijiet kristallizzanti ma
tingħatax arja matul it-test, peress li dawn ma għandhomx bżonn isostnu
s-sopravivenza tal-larva (qabel ma jfaqqsu ċ-ċwiemi bajd diġà miġburin).
Sabiex tiġi evitata separazzjoni tal-ingredjenti tan-naqal u s-sospensjoni
mill-ġdid tal-materjal fin matul iż-żieda tal-ilma tat-test fil-kolonna talilma, in-naqal jista' jitgħatta b'diska tal-plastik filwaqt li jitferra' l-ilma
fiha. Id-diska titneħħa eżatt wara. Jistgħu jintużaw apparati xierqa oħrajn.

Tħejjija tas-sistema ta' ilma-naqal (naqal miżjud)
22. b. Kull naqal miżjud imħejji skont il-paragrafu 16b jitqiegħed fir-reċipjent u
dixx kristallizzanti u jitferra' l-ilma tal-madwar sabiex jiġi prodott
proporzjon tal-volum tan-naqal-ilma ta' 1:4. Il-fond tas-saff tan-naqal
għandu jvarja bejn 1,5 sa 3 cm (jista' jkun kemxejn inqas għad-dixx
kristallizzanti). Sabiex tiġi evitata separazzjoni tal-ingredjenti tan-naqal u
s-sospensjoni mill-ġdid tal-materjal fin meta jitferra' l-ilma fil-kolonna talilma, in-naqal jista' jitgħatta b'diska tal-plastik meta jkun qed jitferra' lilma, u d-diska titneħħa għal kollox wara. Jistgħu jintużaw apparati xierqa
oħrajn. Ladarba jitħejja n-naqal miżjud bl-ilma tal-madwar, idealment
tkun tista' ssir partizzjoni tas-sustanza kimika tat-test min-naqal għallfażi milwiema (4) (5) (7) (18). Idealment dan għandu jsir fil-kundizzjo
nijiet tat-temperatura u tal-arja użati fit-test. Iż-żmien għall-ekwilibrazzjoni
xierqa huwa speċifiku għan-naqal u s-sustanza kimika, u jista' jvarja bejn
sigħat sa jiem u f'każijiet rari sa ħames ġimgħat. Peress li sa dan iż-żmien
ħafna sustanzi kimiċi jibdew jiddegradaw, m'hemmx bżonn li wieħed
jistenna ekwilibriju, iżda huwa rrakkomandat perjodu ta' 48 siegħa
għall-ekwilibrazzjoni. Madankollu, meta n-nofs ħajja tad-degradazzjoni
tas-sustanza kimika fin-naqal ikun magħruf bħala wieħed twil (ara l-para
grafu 8), il-ħin għall-ekwilibrazzjoni jista' jiġi estiż. Fi tmiem dan ilperjodu mtawwal għall-ekwilibrazzjoni, għandha titkejjel il-konċentraz
zjoni tas-sustanza kimika tat-test fl-ilma tal-madwar, l-ilma tal-pori u nnaqal, tal-inqas fl-ogħla konċentrazzjoni u waħda inqas (ara l-paragrafu
38). Dawn id-determinazzjonijiet analitiċi tas-sustanzi kimiċi tat-test
jippermettu sabiex jiġi kkalkolat il-bilanċ tal-massa u jinħarġu r-riżultati
fuq il-bażi tal-konċentrazzjonijiet imkejlin.

23.

Ir-reċipjenti tat-test għandhom jitgħattew (eż. bi platti tal-ħġieġ). Jekk
hemm bżonn, matul l-istudju jista' jiżdied l-ilma biex ipatti għall-evapo
razzjoni bil-għan li jerġa' jintlaħaq il-volum oriġinali. Dan għandu jsir blużu ta' ilma distillat jew dejonizzat sabiex tiġi evitata kwalunkwe akku
mulazzjoni ta' melħ. Id-dixxijiet kristallizzanti fil-gaġeġ tat-tgħammir
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mhumiex mgħottjin u jistgħu, iżda mhux bilfors, jiġu aġġustati sabiex
ipattu għat-telf tal-ilma matul il-perjodu tat-test, peress li ċ-ċwiemi bajd
jidħlu f'kuntatt mal-ilma għal madwar jum wieħed biss u d-dixxijiet
jintużaw biss għal perjodu qasir tat-test.

Tidħil tal-organiżmi tat-test
24.

Erba' sa ħamest ijiem qabel ma tiddaħħal l-ewwel larva għall-ewwel
ġenerazzjoni, il-mases tal-bajd għandhom jittieħdu mill-koltura u
jitqiegħdu f'reċipjenti żgħar f'midjum tal-koltura. Jista' jintuża midjum
antik mill-koltura tal-istokk jew inkella midjum imħejji ġdid. Xorta
waħda dejjem għandu jiżdied ammont żgħir ta' ikel, eż. ftit taqtiriet ta'
filtrat minn sospensjoni mitħuna sew ta' għalf tal-ħut imsaffaf, malmidjum tal-koltura (ara l-Appendiċi 2). Għandhom jintużaw biss mases
ta' bajd frisk. Is-soltu, il-larva tibda taqqas ftit tal-jiem wara li l-adulti
jbidu (jumejn sa 3 ijiem għal C. riparius f'20 °C u bejn jum u erbgħa għal
C. dilutus at 23 °C u C. yoshimatsui f'25 °C) u t-tkabbir tal-larva jseħħ
f'erba' instars, b'kull wieħed b'durata ta' bejn 4 u 8 ijiem. Fit-test għandu
jintuża l-ewwel larva instar (massimu ta' 48 siegħa wara t-tifqis). L-istadju
instar tal-larva jista' jiġi vverifikat billi tintuża l-wisgħa tal-kapsula tar-ras
(7).

25.

L-ewwel għoxrin larva instar għall-ewwel ġenerazzjoni jiġu allokati għal
għarrieda għal kull reċipjent tat-test li fih is-sistema ta' naqal-ilma, bl-użu
ta' pipetta bil-ponta. L-ilma ma jibqax jingħata l-arja meta tkun qed
tiddaħħal il-larva fir-reċipjenti tat-test u dan għandu jibqa' jseħħ għal 24
siegħa wara li tiddaħħal il-larva (ara l-paragrafu 32). Skont id-disinn tattest użat (ara l-paragrafi 19 u 20), in-numru ta' larva użata għal kull
konċentrazzjoni huwa tal-inqas 120 (6 irreplikati għal kull konċentraz
zjoni) għall-approċċ tal-ECX u 160 għall-approċċ tal-NOEC (8 irreplikati
għal kull konċentrazzjoni). Fid-disinn tan-naqal miżjud, l-espożizzjoni
tibda billi tiddaħħal il-larva.

Ilma tal-madwar miżjud
26.

Erbgħa u għoxrin siegħa wara li tiddaħħal l-ewwel larva instar għallewwel ġenerazzjoni, is-sustanza kimika tat-test tiżdied fil-kolonna talilma tal-madwar, u terġa' tingħata ftit arja (għal emendi possibbli fiddisinn tat-test, ara l-paragrafu 7). Jiġu applikati volumi żgħar tas-soluz
zjonijiet ewlenin tas-sustanza kimika tat-test taħt wiċċ l-ilma bl-użu ta'
pipetta. Imbagħad l-ilma tal-madwar għandu jitħawwad bil-galbu sabiex
in-naqal ma jkunx iddisturbat. Fid-disinn tal-ilma miżjud, l-espożizzjoni
tibda biż-żieda fl-ilma (jiġifieri jum wara li tiddaħħal il-larva).

Ġbir tal-adulti li feġġew
27.

L-insetti li feġġew tal-ewwel ġenerazzjoni jinġabru tal-inqas darba, iżda
idealment darbtejn kuljum (ara l-punt 36) mir-reċipjenti tat-test bl-użu ta'
aspiratur, eżawrient jew apparat simili (ara l-Appendiċi 5). Għandha
tingħata attenzjoni speċjali sabiex l-adulti ma jġarrbux ġrieħi. L-insetti
miġburin mill-erba' reċipjenti tat-test fi ħdan trattament wieħed jinħelsu
f'gaġġa tat-tgħammir li kienu ġew assenjati fiha. Fil-jum tal-ewwel feġġa
(ta' raġel), id-dixxijiet kristalizzanti jiżdiedu permezz ta' pipetta b'volum
żgħir tas-soluzzjoni ewlenija tas-sustanza kimika tat-test taħt wiċċ l-ilma
(id-disinn tal-ilma miżjud). Imbagħad l-ilma tal-madwar għandu
jitħawwad bil-galbu sabiex in-naqal ma jkunx iddisturbat. Nominalment,
il-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test fid-dixx kristallizzanti hija listess bħal fir-reċipjenti tat-trattament li huma assenjati għal dik il-gaġġa
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tat-tgħammir speċifika. Għad-disinn tan-naqal miżjud, id-dixxijiet kristal
lizzanti huma mħejjijin f'madwar il-jum 11 wara l-bidu tal-espożizzjoni
(jiġifieri t-tidħil tal-larva tal-ewwel ġenerazzjoni) sabiex ikunu jistgħ
jekwilibraw għal madwar 48 siegħa qabel jiġu prodotti l-ewwel ċwiemi
bajd.

28.

Iċ-ċwiemi bajd jinġabru mid-dixx kristallizzanti fil-gaġġa tat-tgħammir blużu ta' pinzetti jew pipetta bil-ponta. Kull ċima bajd titqiegħed f'reċipjent
li fih midjum tal-koltura mid-dixx kristallizzanti li nġabret minnu (eż.
toqba ta' mikroplatt bi 12-il toqba flimkien ma' tal-inqas 2,5 ml midjum).
Ir-reċipjenti biċ-ċwiemi bajd huma mgħottjin b'għatu sabiex tiġi evitata
evaporazzjoni sinifikanti. Iċ-ċwiemi tal-bajd jinżammu taħt osservazzjoni
għal tal-inqas sitt ijiem wara li jkunu ġew prodotti sabiex ikunu jistgħu
jiġu kklassifikati bħala fertili jew infertili.

Għall-bidu tat-tieni ġenerazzjoni, tal-inqas tlieta iżda idealment sitt ċwiemi
bajd fertili jingħażlu minn kull gaġġa tat-tgħammir u flimkien ma' xi ikel
jitħejjew ifaqqsu. Dawn iċ-ċwiemi bajd ġew prodotti fl-eqqel żmien ta'
ovipożizzjoni, li normalment iseħħ madwar il-jum 19 tat-test fil-kontrolli.
Idealment, it-tieni ġenerazzjoni tat-trattamenti kollha tinbeda dakinhar
stess, iżda minħabba l-effetti relatati mas-sustanza kimika fuq l-iżvilupp
tal-larva, dan mhux dejjem ikun possibbli. F'każ bħal dan, il-konċentraz
zjonijiet ogħla jistgħu jinbdew iktar tard meta mqabblin mat-trattamenti
inqas u l-kontroll (bis-solvent).

29. a. Fid-disinn tal-ilma miżjud, is-sistema tan-naqal-ilma għat-tieni ġeneraz
zjoni titħejja billi tiżdied is-sustanza kimika tat-test fil-kolonna tal-ilma
tal-madwar madwar siegħa qabel tiddaħħal l-ewwel larva instar fir-reċip
jenti tat-test. Jiġu applikati volumi żgħar tas-soluzzjonijiet tas-sustanza
kimika tat-test taħt wiċċ l-ilma bl-użu ta' pipetta. Imbagħad l-ilma talmadwar għandu jitħawwad bil-galbu sabiex in-naqal ma jkunx iddisturbat.
Wara ż-żieda, tingħata ftit arja.

29. b. Fid-disinn tan-naqal miżjud, ir-reċipjenti ta' espożizzjoni li fihom issistema tan-naqal-ilma għat-tieni ġenerazzjoni jitħejjew bl-istess mob
bħall-ewwel ġenerazzjoni.

30.

L-ewwel għoxrin larva instar (mhux iktar minn 48 siegħa wara t-tifqis)
tat-tieni ġenerazzjoni jiġu allokati għall-għarrieda għal kull reċipjent tattest li fih is-sistema ta' naqal-ilma miżjuda, bl-użu ta' pipetta bil-ponta. Lilma ma għandux jibqa' jingħata arja filwaqt li tiddaħħal l-ewwel larva
instar fir-reċipjenti tat-test u dan għandu jibqa' jseħħ għal 24 siegħa oħra
wara li tiddaħħal il-larva. Skont id-disinn tat-test użat (ara l-paragrafi 19 u
20), in-numru ta' larva użata għal kull konċentrazzjoni huwa tal-inqas 120
(6 irreplikati għal kull konċentrazzjoni) għall-approċċ tal-ECX u 160
għall-approċċ tal-NOEC (8 irreplikati għal kull konċentrazzjoni).

Ikel
31.

Hemm bżonn li l-larva jingħataw għalt fir-reċipjenti tat-test, idealment
kuljum jew tal-inqas tliet darbiet fil-ġimgħa. 0,25 — 0,5 mg (0,35 —
0,5 mg għal C. yoshimatsui) għalf għall-ħut (sospensjoni fl-ilma jew ikel
mitħun fin, eż. Tetra-Min jew Tetra-Phyll; ara d-dettalji fl-Appendiċi 2)
għal kull larva kull jum huwa ammont adegwat ta' ikel għal larva żgħar
matul l-ewwel għaxart ijiem tal-iżvilupp tagħhom. Larva ikbar tista' tkun
teħtieġ ftit iktar ikel: 0,5 — 1,0 mg għal kull larva kull jum għandu jkun
biżżejjed għall-bqija tat-test. Il-porzjon tal-ikel għandha titnaqqas fit-trat
tamenti kollha u l-kontroll jekk jiġi osservat tkabbir fungali jew jekk tiġi
osservata mortalità fil-kontrolli. Jekk l-iżvilupp fungali ma jkunx jista'
jitwaqqaf, it-test għandu jiġi rripetut.

Ir-relevanza tossikoloġika tal-espożizzjoni permezz ta' inġestjoni ġeneral
ment tkun ikbar f'sustanzi kimiċi b'affinità għolja għal karbonju organiku
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jew sustanzi kimiċi b'rabta kovalenti man-naqal. B'hekk, meta jiġu ttestjati
sustanzi kimiċi b'dawn il-karatteristiċi, l-ammont ta' ikel meħtieġ sabiex
jiġu żgurati sopravivenza u tkabbir naturali tal-larva jista' jiżdied mannaqal ifformulat qabel il-perjodu ta' stabilizzazzjoni, skont id-domanda
regolatorja. Sabiex jiġi evitat milli titgħarraq il-kwalità tal-ilma, għandu
jintuża materjal tal-pjanti minflok għalf għall-ħut, eż. żieda ta' 0,5 % (piż
xott) weraq mitħunin fini ta' ħurrieq (Urtica dioica), ċawsli (Morus alba),
xnien abjad (Trifolium repens), spinaċi (Spinacia oleracea) jew materjal
ieħor tal-pjanti (Cerophyl jew α-ċelluloża). L-għoti tal-proporzjon sħiħ ta'
sors tal-ikel organiku fin-naqal qabel iż-żieda mhuwiex trivjali fir-rigward
tal-kwalità tal-ilma u l-prestazzjoni bijoloġika (21), u lanqas metodu stan
dardizzat, iżda studji riċenti jagħtu indikazzjonijiet li dan il-metodu
jaħdem (19) (26). Normalment, l-insetti adulti fil-gaġġa tat-tgħammir ma
jeħtieġu ebda tmigħ, iżda l-fekondità u l-fertilità jissaħħu meta tajjara
mxarrba f'soluzzjoni tas-sukrożju saturat tiġi offruta bħala sors tal-ikel
għal adulti li feġġew (34).

Kundizzjonijiet ta' inkubazzjoni
32.

L-għoti ta' ftit arja lill-ilma tal-madwar fir-reċipjenti tat-test isir 24 siegħa
wara li tiddaħħal l-ewwel larva instar taż-żewġ ġenerazzjonijiet u jkompli
jseħħ matul it-test sħiħ (għandha tingħata attenzjoni li l-konċentrazzjoni ta'
ossiġenu dissolt ma taqax taħt is-60 % tal-ASV). Tingħata l-arja permezz
ta' pipetta Pasteur tal-ħġieġ li l-iżbokk tagħha huwa fiss 2-3 cm 'il fuq
mis-saff tan-naqal u tagħti ftit bżieżaq/sek. Meta jiġu ttestjati sustanzi
kimiċi volatili, għandha tingħata kunsiderazzjoni sabiex ma tingħatax
arja lis-sistema ta' naqal-ilma, filwaqt li fl-istess ħin għandu jiġi ssodisfat
il-kriterju ta' validità tal-ASV minimu ta' 60 % (paragrafu 10). Tingħata
gwida ulterjuri f'(16).

33.

It-test b'C. riparius isir f'temperatura kostanti ta' 20°C (± 2 °C). Għal C.
dilutus u C. yoshimatsui, it-temperaturi rrakkomandati huma 23 °C u
25 °C (± 2 °C), rispettivament. Jintuża fotoperjodu ta' 16-il siegħa u lintensità tad-dawl għandha tkun ta' 500 sa 1 000 lux. Għall-gaġeġ tattgħammir tista' tiġi inkluża fażi ta' siegħa addizzjonali taż-żerniq u raxx
id-dlam.

Durata tal-espożizzjoni
34.

Disinn tal-ilma miżjud: Il-perjodu ta' espożizzjoni tal-ewwel ġenerazzjoni
jibda meta l-oġġett tat-test jiżdied fl-ilma fir-reċipjenti tat-test (li jsir jum
wara t-tidħil tal-larva — għal emendi possibbli tad-disinn tal-espożizzjoni,
ara l-paragrafu 7). L-espożizzjoni tat-tieni ġenerazzjoni tal-larva tibda
minnufih, peress li tiddaħħal f'sistema tan-naqal-ilma li diġà ġiet miżjuda.
Id-durata massima tal-espożizzjoni għall-ewwel ġenerazzjoni hija ta' 27
jum u għat-tieni ġenerazzjoni 28 jum (il-larva tal-ewwel ġenerazzjoni
tqatta' jum fir-reċipjenti bla espożizzjoni) għal C. riparius u C. yoshi
matsui. Fid-dawl tas-sovrappożizzjoi, id-durata sħiħa tat-test hija ta'
madwar 44 jum. Għal C. dilutus, id-durati massimi tal-espożizzjoni
huma ta' 64 u 65 jum, għall-ewwel u t-tieni ġenerazzjoni, rispettivament.
Id-durata totali hija ta' madwar 100 jum.

Disinn tan-naqal miżjud: l-espożizzjoni tibda billi tiddaħħal il-larva u hija
ta' massimu ta' 28 jum għaż-żewġ ġenerazzjonijiet għal C. riparius u C.
yoshimatsui u massimu ta' 65 jum għaż-żewġ ġenerazzjonijiet għal C.
dilutus.

Osservazzjonijiet
Emerġenza
35.

Iż-żmien tal-iżvilupp u n-numru totali tal-insetti rġiel u nisa ħajjin u li
feġġew kompletament jiġu stabbiliti għaż-żewġ ġenerazzjonijiet. L-irġiel
faċli jiġu identifikati mill-antenni pilużi u l-ġisem irqiq tagħhom.
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36.

Ir-reċipjenti tat-test taż-żewġ ġenerazzjonijiet għandhom jiġu osservati talinqas tliet darbet fil-ġimgħa biex issir valutazzjoni viżwali ta' kwalunkwe
mġiba anormali tal-larva (eż. jitilqu min-naqal, għawm mhux bħas-soltu),
meta mqabbla mal-kontroll. Matul il-perjodu tal-feġġa, li jibda madwar
12-il jum wara t-tidħil tal-larva għal C. riparius u C. yoshimatsui (wara 20
jum għal C. dilutus), l-insetti li jfeġġu jingħaddu u jitqassmu skont is-sess
tal-inqas darba, iżda idealment darbtejn kuljum (kmieni filgħodu u tard
waranofshinar). Wara li jiġu identifikati, l-insetti tal-ewwel ġenerazzjoni
jitneħħew bil-galbu mir-reċipjenti u jiġu ttrasferiti f'gaġġa tat-tgħammir.
Insetti tat-tieni ġenerazzjoni jitneħħew u jinqatlu wara li jiġu identifikati.
Kwalunkwe ċima bajd iddepożitata fir-reċipjenti tat-test tal-ewwel ġene
razzjoni għandha tinġabar għaliha u tiġi ttrasferita ma' tal-inqas 2,5 ml
ilma nattiv f'mikroplatti bi 12-il toqba (jew reċipjenti xierqa oħrajn) li
jitgħattew b'għatu sabiex tiġi evitata evaporazzjoni sinifikanti. In-numru
ta' larva mejta u pupi viżibbli li naqsu milli jfeġġu għandu jiġi rreġistrat
ukoll. Eżempji ta' gaġġa tat-tgħammir, reċipjent tat-test u eżawrient huma
pprovduti fl-Appendiċi 5.

Riproduzzjoni
37.

L-effetti fuq ir-riproduzzjoni huma vvalutati permezz tan-numru ta'
ċwiemi bajd prodotti mill-ewwel ġenerazzjoni ta' insetti u l-fertilità ta'
dawn iċ-ċwiemi bajd. Iċ-ċwiemi bajd jinġabru darba kuljum mid-dixx
kristallizzanti li jitqiegħed f'kull kontenitur tat-tgħammir. Iċ-ċwiemi bajd
għandhom jinġabru u jiġu ttrasferiti ma' tal-inqas 2,5 ml ilma nattiv
f'mikroplatt bi 12-il toqba (ċima bajd waħda f'kull toqba) jew reċipjenti
xierqa oħrajn, li jitgħattew b'għatu biex tiġi evitata evaporazzjoni sinifi
kanti. Il-karatteristiċi li ġejjin huma ddokumentati għal kull ċima bajd:
jum il-produzzjoni, daqs (normali, jiġifieri 1,0 ± 0,3 cm jew żgħar; tipi
kament ≤ 0,5 cm), u struttura (normali = forma ta' banana bi spaga bajd fi
spiral jew anormali, eż. spaga bajd mhux fi spiral) u l-fertilità (fertili jew
infertili). Matul is-sitt ijiem wara li tiġi prodotta, tiġi vvalutata l-fertilità ta'
ċima bajd. Ċima bajd titqies fertili meta jfaqqsu tal-inqas terz mill-bajd.
In-numru totali ta' nisa mdaħħlin fil-gaġġa tat-tgħammir jintuża sabiex jiġi
kkalkolat in-numru ta' ċwiemi bajd għal kull mara u n-numru ta' ċwiemi
bajd fertili għal ull mara. Jekk ikun hemm bżonn, in-numru ta' bajd f'ċima
bajd jista' jiġi stmat mingħajr qirda bl-użu tal-metodu ta' għadd taċ-ċrieki
(spjegat fi 32 u 33).

Kejliet analitiċiti
Konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test
38.

Bħala minimu, il-kampjuni tal-ilma tal-madwar, l-ilma tal-pori u n-naqal
għandhom jiġu analizzati fil-bidu tal-espożizzjoni (fil-każ ta' ilma miżjud,
idealment siegħa wara l-applikazzjoni) u fi tmiem it-test, fl-ogħla konċen
trazzjoni u waħda inqas. Dan japplika għal reċipjenti miż-żewġ ġeneraz
zjonijiet. Mid-dixxijiet kristallizzanti fil-gaġġa tat-tgħammir jiġi analizzat
l-ilma tal-madwar biss, peress li dan huwa ma' xiex jidħlu f'kuntatt iċċwiemi bajd (għad-disinn tan-naqal miżjud, tista' tiġi kkunsidrata
konferma analitika tal-konċentrazzjoni tan-naqal). Jistgħu jsiru kejliet
oħrajn tan-naqal, l-ilma tal-pori jew l-ilma tal-madwar matul it-test, jekk
dawn jitqiesu neċessarji. Dawn id-determinazzjonijiet tal-konċentrazzjoni
tas-sustanza kimika tat-test jipprovdu informazzjoni dwar l-imġiba/ilpartizzjoni tas-sustanza kimika tat-test fis-sistema tal-ilma-naqal. Il-kamp
junar tan-naqal u l-ilma tal-pori fil-bidu u matul it-test (ara l-paragrafu 39)
jeħtieġ reċipjenti addizzjonali tat-test sabiex isiru determinazzjonijiet
analitiċi. Il-kejliet fin-naqal fid-disinn tal-ilma miżjud jaf ma jkunux
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meħtieġa jekk il-partizzjoni tas-sustanza kimika tat-test bejn l-ilma u nnaqal tkun iddeterminata biċ-ċar fi studju tal-ilma/naqal f'kundizzjonijiet
paragunabbli (eż. proporzjon tan-naqal għall-ilma, it-tip ta' applikazzjoni,
il-kontenut ta' karbonju organiku tan-naqal), jew jekk jintwera li l-konċen
trazzjonijiet imkejlin fl-ilma tal-madwar jibqgħu fi ħdan it-80 sa 120 %
tal-konċentrazzjonijiet inizjali nominali jew imkejlin.

39.

Meta jsiru kejliet intermedji (eż. fil-jum 7 u/jew 14) u jekk l-analiżi
teħtieġ kampjuni kbar li ma jistgħux jittieħdu mir-reċipjenti tat-test bla
ma tiġi influwenzata s-sistema tat-test, għandhom isiru determinazzjonijiet
analitiċi fuq kampjuni minn reċipjenti addizzjonali tat-test ittrattati blistess mod (inkluża l-preżenza tal-organiżmi tat-test) iżda mhux użati
għal osservazzjonijiet bijoloġiċi.

40.

Ċentrifugazzjoni, eż., b'10 000 g f'4 °C għal 30 min hija l-proċedura
rrakkomandata biex jiġi iżolat ilma interstizjali (= tal-pori). Madankollu,
jekk jintwera li s-sustanza kimika tat-test ma tassorbix filtri, tista' tkun
aċċettata filtrazzjoni wkoll. F'ċerti każijiet, jaf ma jkunx possibbli li jiġu
analizzati konċentrazzjonijiet fl-ilma tal-pori peress li l-volum tal-kampjun
jista' jkun żgħir wisq.

Parametri fiżikokimiċi
41.

Il-pH, l-ossiġenu dissolt fl-ilma tat-test u t-temperatura tal-ilma fir-reċip
jenti tat-test u d-dixxijiet kristallizzanti għandhom jitkelju kif xieraq (ara lparagrafu 10). L-ebusija u l-ammonijaka għandhom jitkejlu fil-kontrolli u
f'reċipjent tat-test wieħed u f'dixx kristallizzanti fl-ogħla konċentrazzjoni
fil-bidu u fi tmiem it-test.

DEJTA U RAPPORTAR
Trattament tar-riżultati
42.

L-iskop ta' dan it-test taċ-ċiklu tal-ħajja huwa li jiġi stabbilit l-effett tassustanza kimika tat-test fuq ir-riproduzzjoni u, għal żewġ ġenerazzjonijiet,
ir-rata tal-iżvilupp u n-numru totali tal-insetti rġiel u nisa ħajjin u li
feġġew kompletament. Għad-dejta dwar il-proporzjon tal-feġġa, l-irġiel
u n-nisa għandhom jiġu raggruppati. Jekk ma jkun hemm ebda differenza
statistikament sinifikanti bejn is-sensitivitajiet fir-rata tal-iżvilupp tas-sessi
separati, ir-riżultati tal-irġiel u n-nisa jistgħu jitgħaqqdu flimkien għal
analiżi statistika.

43.

Il-konċentrazzjonijiet effettivi mogħtijin bħala konċentrazzjonijiet fl-ilma
tal-madwar (għal ilma miżjud) jew fin-naqal (għal naqal miżjud), normal
ment jiġu kkalkolati fuq il-bażi tal-konċentrazzjonijiet imkejlin fil-bidu
tal-espożizzjoni (ara l-paragrafu 38). Għalhekk, għal ilma miżjud, tinstab
il-medja għal kull trattament tal-konċentrazzjonijiet tipikament imkejlin
fil-bidu tal-espożizzjoni fl-ilma tal-madwar tar-reċipjenti għaż-żewġ ġene
razzjonijiet u dawk tad-dixxijiet kristallizzanti. Għal naqal miżjud, tinstab
il-medja għal kull trattament tal-konċentrazzjonijiet tipikament imkejlin
fil-bidu tal-espożizzjoni fir-reċipjenti għaż-żewġ ġenerazzjonijiet (u
dawk tad-dixxijiet kristallizzanti, iżda mhux bilfors).

44.

Biex tiġi kkalkolata stima ta' punt, jiġifieri ECx, jistgħu jintużaw l-ista
tistiki għal kull reċipjent u kull gaġġa tat-tgħammir bħala rreplikati veri.
Fil-kalkolu ta' intervall tal-kunfidenza għal kwalunkwe ECx, għandu
jingħata kont lill-varjabbiltà bejn ir-reċipjenti, jew inkella għandu jintwera
li din il-varjabbiltà tant hija żgħira li tista' ma tagħtix kasha. Meta lmudell jiġi adattat skont l-Inqas Kaxex, għandha tiġi applikata trasformaz
zjoni għall-istatistiki għal kull reċipjent sabiex titjieb l-omoġenità talvarjanza. Madankollu, il-valuri tal-ECx għandhom jiġu kkalkolati wara
li r-rispons jiġi ttrasformat lura lejn il-valur oriġinali (31).
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45.

Meta l-analiżi statistika jkollha l-għan li tiddetermina l-NOEC permezz ta'
ttestjar tal-ipoteżi, irid jingħata kont lill-varjabblità bejn ir-reċipjenti, u dan
huwa ggarantit bl-użu tal-metodi ANOVA (eż. il-proċeduri tat-test ta'
Williams u Dunnett). It-test ta' Williams ikun xiraq meta fit-teorija jkun
mistenni rispons-doża monotoniku u t-test ta' Dunnett ikun xieraq meta
ma tkunx valida l-ipoteżi tal-monotoniċità. Inkella, jistgħu jkunu xierqa
testijiet iktar robusti (27) f'sitwazzjonijiet li fihom ikun hemm ksur tassuppożizzjonijiet normali tal-ANOVA (31).
Proporzjon tal-feġġa

46.

Il-proporzjonijiet tal-feġġa huma dejta kwantali, u jistgħu jiġu analizzati
bit-test rigressiv Cochran-Armitage meta jkun mistenni doża-rispons
monotoniku u din id-dejta tkun konsistenti ma' din l-aspettattiva. Jekk
le, jista' jintuża test eżatt ta' Fisher jew Mantel-Haentzal b'valuri-p aġġus
tati ta' Bonferroni-Holm. Jekk hemm evidenza ta' varjabbiltà ikbar bejn lirreplikati fi ħdan l-istess konċentrazzjoni milli tindika distribuzzjoni
binomjali (spiss imsejħa bħala varjazzjoni “extrabinomjali”, f'dak il-każ
għandu jintuża test eżatt ta' Fisher jew Cochran-Armitage robust bħal kif
propost f'(27).
Is-somma tal-insetti ħajjin (irġiel u nisa f'daqqa) li feġġew għal kull
reċipjent, ne, hija stabbilita u maqsuma bin-numru ta' larva mdaħħla, na:

ER ¼

ne
na

fejn:
ER = proporzjon tal-feġġa
ne = in-numru ta' insetti ħajjin li feġġew għal kull reċipjent
na = in-numru ta' larva mdaħħla għal kull reċipjent (normalment 20)
Meta ne jkun ikbar minn na (jiġifieri meta jkun ikbar b'mod imprevist
min-numru previst ta' larva mdaħħla) na għandu jkun ekwivalenti għal ne.
47.

Approċċ ieħor li huwa l-iktar xieraq għal daqsijiet ta' kampjuni kbar,
meta jkun hemm varjanza binomjali żejda, huwa li l-proporzjon talfeġġa jiġi ttrattat bħala rispons kontinwu u jintużaw proċeduri konsistenti
ma' din id-dejta dwar l-ER. Daqs ta' kampjun kbir hawnhekk huwa
ddefinit bħala n-numru ta' insetti li feġġew u n-numru li ma feġġewx li
t-tnejn li huma jaqbżu l-ħamsa, fuq bażi għal kull irreplikat (għal kull
reċipjent).

48.

Sabiex jiġu applikati l-metodi ANOVA, l-ewwel il-valuri tal-ER iridu jiġu
ttrasformati mit-trasformazzjoni tal-għerq kwadrat tal-arksin jew it-trasfor
mazzjoni Tukey-Freeman sabiex tinkiseb distribuzzjoni approssimata
normali u biex jiġu ekwalizzati l-varjanzi. Jista' jiġi applikat it-test ta'
Cochran-Armitage, it-test eżatt ta' Fisher (Bonferroni), jew it-test ta'
Mantel-Haentzal meta jintużaw il-frekwenzi assoluti. It-trasformazzjoni
tal-għerq kwadrat tal-arksin hija applikata billi jittieħed is-sine invers
(sine– 1) tal-għerq u kwadrat tal-ER.

49.

Għal proporzjonijiet tal-feġġa, il-valuri ECx huma kkalkolati bl-użu ta'
analiżi tar-rigressjoni (eż. mudelli probit, logit jew Weibull (28)). Jekk
l-analiżi tar-rigressjoni ma tirnexxiex (eż. meta jkun hemm inqas minn
żewġ risponsi parzjali), jistgħu jintużaw metodi mhux parametriċi oħrajn
bħall-medja f'ċaqliq jew interpolazzjoni sempliċi.
Rata tal-iżvilupp

50.

Iż-żmien medju tal-iżvilupp jirrappreżenta l-medda medja ta' żmien bejn
it-tidħil tal-larva (jum 0 tat-test) u l-feġġa tal-koorta sperimentali ta' insetti
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(għall-kalkolu taż-żmien propju tal-iżvilupp, għandha tiġi kkunsidrata l-età
tal-larva fi żmien it-tidħil). Ir-rata tal-iżvilupp (unità: 1/jum) hija r-reċi
proku taż-żmien tal-iżvilupp u tirrappreżenta dak il-porzjon tal-iżvilupp
tal-larva li jseħħ kull jum. Ir-rata tal-iżvilupp hija ppreferuta għall-eval
wazzjoni ta' dawn l-istudji dwar it-tossiċità tan-naqal u l-varjanza tagħha
huwa inqas, u hija iktar omoġena u eqreb distribuzzjoni normali meta
mqabbla maż-żmien tal-iżvilupp. B'hekk, jistgħu jintużaw proċeduri tattest parametriku iktar b'saħħithom bir-rata tal-iżvilupp għall-kuntrarju tażżmien tal-iżvilupp. Għar-rata tal-iżvilupp bħala rispons kontinwu, ECx-ilvaluri jistgħu jiġu stmati b'analiżi tar-rigressjoni (eż. (29) (30)). NOEC
għar-rata medja tal-iżvilupp jista' jiġi stabbilit permezz tal-metodi
ANOVA, eż. test ta' Williams jew Dunnett. Peress li l-irġiel ifeġġu
iktar malajr min-nisa, jiġifieri għandhom rata tal-iżvilupp ogħla, jagħmel
sens li tiġi kkalkolata r-rata tal-iżvilupp għal kull sess b'mod separat
minbarra dik għall-insetti totali.
51.

Għall-ittestjar statistiku, huwa supponut li n-numru ta' insetti osservati filjum ta' spezzjoni x feġġ fil-medja tal-intervall ta' żmien bejn il-jum x u ljum x – l (l = tul tal-intervall ta' spezzjoni, normalment jum). Ir-rata
medja tal-iżvilupp għal kull reċipjent x ( ) huwa kkalkolat skont:

x¼

m
X
f iX i
i¼1

ne

fejn:
x:

ir-rata medja tal-iżvilupp għal kull reċipjent

i:

l-indiċi tal-intervall ta' spezzjoni

m:

in-numru massimu ta' intervalli ta' spezzjoni

fi:

in-numru ta' insetti li feġġew fl-intervall ta' spezzjoni i

ne:

in-numru totali ta' insetti li feġġew fi tmiem l-esperiment ( )

xi:

ir-rata tal-iżvilupp tal-insetti li feġġew fl-intervall i

xi ¼ 1=dayi Ä

li
2

fejn:
jumi:

jum l-ispezzjoni (jiem mit-tidħil tal-larva)

li:

tul tal-intervall ta' spezzjoni i (jiem, normalment jum)

Proporzjon tas-sessi
52.

Il-proporzjonijiet tas-sessi huma dejta kwantali u għaldaqstant għandhom
jiġu evalwati permezz ta' test eżatt ta' Fisher jew metodi xierqa oħrajn. Ilproporzjon naturali tas-sessi ta' C. riparius huwa wieħed, jiġifieri l-irġiel u
n-nisa huma abbundanti ndaqs. Għaż-żewġ ġenerazzjonijiet, id-dejta dwar
il-proporzjon tas-sessi għandu jiġi ttrattat bl-istess mod. Peress li n-numru
massimu ta' insetti għal kull reċipjent (jiġifieri 20) huwa baxx wisq għal
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analiżi statistika sinifikanti, in-numru totali ta' insetti li feġġew kompleta
ment u ħajjin għal kull sess jingħadd mir-reċipjenti kollha ta' trattament
wieħed. Din id-dejta mhux ittrasformata hija ttestjata kontra l-kontroll
(bis-solvent) jew dejta kollettiva dwar il-kontroll f'tabella tal-kontinġenza
2 × 2.
Riproduzzjoni
53.

Ir-riproduzzjoni, bħall-fekondità, hija kkalkolata bħala n-numru ta' ċwiemi
bajd għal kull mara. B'mod iktar speċifiku, in-numru totali ta' ċwiemi bajd
prodotti f'gaġġa tat-tgħammir huwa maqsun bin-numru totali ta' nisa ħajjin
u mhux korruti mdaħħlin f'dik il-gaġġa. NOEC għall-fekondità tista' tiġi
stabbilita permezz tal-metodi tal-ANOVA, eż. test ta' Williams jew
Dunnett.

54.

Il-fertilità taċ-ċwiemi bajd tintuża biex tikkwantifika n-numru ta' ċwiemi
bajd fertili għal kull mara. In-numru totali ta' ċwiemi bajd fertili prodotti
f'gaġġa tat-tgħammir jinqasam bin-numru totali ta' nisa ħajjin u mhux
korruti mdaħħlin f'dik il-gaġġa. NOEC għall-fertilità tista' tiġi stabbilita
permezz tal-metodi tal-ANOVA, eż. test ta' Williams jew Dunnett.
Rapport tat-test

55.

Ir-rapport tat-test għandu jipprovdi l-informazzjoni li ġejja:
Sustanza kimika tat-test:
— l-għamla fiżika u l-karatteristiċi fiżikokimiċi (solubilità fl-ilma, ilpressjoni tal-fwar, il-log Kow, il-koeffiċjent ta' partizzjoni fil-ħamrija
(jew fin-naqal jekk disponibbli), l-istabbiltà fl-ilma u n-naqal eċċ.);
— dejta dwar l-identifikazzjoni tas-sustanza kimika (l-isem komuni, isem
is-sustanza kimika, il-formula strutturali, in-numru tas-CAS, eċċ.)
inklużi l-purità u l-metodu analitiku għall-kwantifikazzjoni tassustanza kimika tat-test.
Speċijiet tat-test:
— l-organiżmi tat-test użati: l-ispeċijiet, l-isem xjentifiku, is-sors tal-orga
niżmi u l-kundizzjonijiet tat-tgħammir;
— informazzjoni dwar kif tqandlu l-mases bajd u l-larva;
— informazzjoni dwar it-tqandil tal-adulti li feġġew tal-ewwel ġeneraz
zjoni bl-għajnuna ta' eżawrient eċċ (ara l-Appendiċi 5)
— l-età tal-organiżmi tat-test fil-ħin tat-tidħil fir-reċipjenti tat-test talewwel u t-tieni ġenerazzjoni.
Kundizzjonijiet tat-test:
— in-naqal użat, jiġifieri naqal naturali jew ifformulat (artifiċjali);
— naqal naturali: post u deskrizzjoni tas-sit mnejn ittieħed kampjun tannaqal, inkluża, jekk possibbli, l-istorja tal-kontaminazzjoni; il-karatte
ristiċi tan-naqal: il-pH, il-kontenut ta' karbonju argoniku, il-proporzjon
C/N u l-granulometrija (jekk xieraq).
— naqal ifformulat: tħejjija, ingredjenti u karatteristiċi (il-kontenut ta'
karbonju organiku, il-pH, l-umdità, eċċ. imkejlin fil-bidu tat-test);
— tħejjija tal-ilma tat-test (jekk jintuża ilma rikostitwit) u karatteristiċi (ilkonċentrazzjoni tal-ossiġenu, il-pH, l-ebusija, eċċ. imkejlin fil-bidu tattest);
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— il-fond tan-naqal u l-ilma tal-madwar għar-reċipjenti tat-test u d-dixxi
jiet kristallizzanti;
— il-volum tal-ilma tal-madwar u tal-pori; il-piż tan-naqal imxarrab blilma tal-pori u mingħajr għar-reċipjenti tat-test u d-dixxijiet kristalliz
zanti;
— reċipjenti tat-test (il-materjal u d-daqs);
— dixxijiet kristallizzanti (il-materjal u d-daqs);
— il-gaġeġ tat-tgħammir (il-materjal u d-daqs)
— il-metodu tat-tħejjija tas-soluzzjonijiet ewlenin u l-konċentrazzjonijiet
tat-test għar-reċipjenti tat-test u d-dixxijiet kristallizzanti;
— l-applikazzjoni tal-oġġett tat-test fir-reċipjenti tat-test u d-dixxijiet kris
tallizzanti: konċentrazzjonijiet tat-test, in-numru ta' rreplikati u ssolventi, jekk meħtieġa;
— il-kundizzjonijiet tal-inkubazzjoni għar-reċipjenti tat-test: it-tempera
tura, iċ-ċiklu u l-intensità tad-dawl, l-għoti ta' arja (bżieżaq fissekonda);
— il-kundizzjonijiet ta' inkubazzjoni għall-gaġeġ ta' tgħammir u d-dixxi
jiet kristallizzanti: it-temperatura, iċ-ċiklu u l-intensità tad-dawl;
— il-kundizzjonijiet ta' inkubazzjoni għaċ-ċwiemi bajd fil-mikroplatti
(jew reċipjenti oħrajn): it-temperatura, iċ-ċiklu u l-intensità tad-dawl:
— informazzjoni ddettaljata dwar it-tmigħ inklużi t-tip ta' ikel, it-tħejjija,
l-ammont u r-reġim tat-tmigħ.
Riżultati:
— il-konċentrazzjonijiet nominali tat-test, il-konċentrazzjonijiet imkejlin
tat-test u r-riżultati tal-analiżijiet kollha sabiex tiġi stabbilita l-konċen
trazzjoni tas-sustanza kimika tat-test fir-reċipjenti tat-test u d-dixxijiet
kristallizzanti;
— il-kwalità tal-ilma fi ħdan ir-reċipjenti tat-test u d-dixxijiet kristalliz
zanti, jiġifieri l-pH, it-temperatura, l-ossiġenu dissolt, l-ebusija u lammonijaka;
— is-sostituzzjoni tal-ilma evaporat tat-test għar-reċipjenti tat-test, jekk
tkun seħħet;
— in-numru ta' insetti rġiel u nisa li feġġew għal kull reċipjent u għal
kull jum għall-ewwel u t-tieni ġenerazzjoni;
— il-proporzjon tas-sessi tal-insetti li feġġew kompletament u ħajjin għal
kull trattament għall-ewwel u t-tieni ġenerazzjoni
— in-numru ta' larva li naqset milli tfeġġ bħala insetti għal kull reċipjent
għall-ewwel u t-tieni ġenerazzjoni;
— il-perċentwal/frazzjoni tal-feġġa għal kull irreplikat u konċentrazzjoni
tat-test (insetti rġiel u nisa kollettivi) għall-ewwel u t-tieni ġeneraz
zjoni;
— ir-rata medja tal-iżvilupp tal-insetti li feġġew kompletament u ħajjin
għal kull irreplikat u r-rata tat-trattament (insetti rġiel u nisa separati u
anki kollettivi) għall-ewwel u t-tieni ġenerazzjoni;
— in-numru ta' ċwiemi bajd iddepożitati fid-dixxijiet kristallizzanti għal
kull gaġġa tat-tgħammir u l-jum;
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— il-karatteristiċi ta' kull ċima bajd (daqs, forma u fertilità);
— il-fekondità — in-numru totali ta' ċwiemi bajd għal kull numru totali
ta' nisa mdaħħlin fil-gaġġa tat-tgħammir;
— il-fertilità — in-numru totali ta' ċwiemi bajd għal kull numru totali ta'
nisa mdaħħlin fil-gaġġa tat-tgħammir;
— stimi tal-punti ta' tmiem tossiċi eż. ECx (u l-intervalli ta' kunfidenza
assoċjati), l-NOEC u l-metodi statistiċi użati sabiex tiġi stabbilita;
— diskussjoni tar-riżultati, inkluż kwalunkwe influwenza fuq l-eżitu tattest li tirriżulta mid-devjazzjonijiet minn dan il-metodu ta' ttestjar.
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Appendiċi 1
Definizzjonijiet
Għall-fini ta' dan il-metodu ta' ttestjar, jintużaw id-definizzjonijiet li ġejjin:
Sustanza kimika hija sustanza jew taħlita
Naqal ifformulat jew naqal rikostitwit, artifiċjali jew sintetiku huwa taħlita ta'
materjali użati biex jimitaw il-komponenti fiżiċi tan-naqal naturali.
Ilma tal-madwar huwa l-ilma li jitqiegħed fuq in-naqal fir-reċipjent tat-test.
Ilma interstizjali jew ilma tal-pori huwa l-ilma li jokkupa l-post bejn in-naqal u
l-partikoli tal-ħamrija.
Ilma miżjud huwa l-ilma tat-test li miegħu tiżdied is-sustanza kimika tat-test.
Sustanza kimika tat-test hija kwalunkwe sustanza kimika jew taħlita ttestjata blużu ta' dan il-metodu ta' ttestjar.
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Appendiċi 2
Rakkomandazzjonijiet għall-koltura ta' Chironomus riparius
1.

Larva Chironomus tista' titrabba f'dixxijiet kristallizzanti jew kontenituri
kbar. Ramel kwarzuż fin jitferrex f'saff irqiq ta' madwar 5 sa 100 mm
fond f'qiegħ il-kontenitur. Intwera li anki Kieselgur (eż. Merck, Art 8117)
huwa substrat xieraq (saff irqaq sa ftit mm biss huwa biżżejjed). Imbagħad
jitferra' ilma xieraq b'fond sa bosta cm. Il-livelli tal-ilma għandhom
jerġgħu jittellgħu kemm ikun hemm bżonn sabiex jitpatta għat-telf millevaporazzjoni, u tiġi evitata dessikazzjoni. L-ilma jista' jitbiddel jekk ikun
hemm bżonn. Għandha tingħata arja ħafifa. Ir-reċipjenti li fihom titrabba llarva għandhom jinżammu f'gaġġa xierqa li ser tevita milli jaħarbu l-adulti
li jfeġġu. Il-gaġġa għandha tkun kbira biżżejjed biex ikunu jistgħu
jinġemgħu l-adulti li jfeġġu, inkella ma jkunx jista' jinħareġ kalkolu
(minimu huwa ta' madwar 30 × 30 × 30 cm).

2.

Il-gaġeġ għandhom jinżammu f'temperatura tal-kamra jew f'temperatura
ambjentali kostanti ta' 20 ± 2 °C b'fotoperjodu ta' 16-il siegħa dawl
(intensità ta' madwar 1 000 lux), 8 sigħat dlam. Ġie rrapportat li umdità
fl-arja ta' inqas minn 60 % RH tista' timpedixxi r-riproduzzjoni.

Ilma ta' dilwizzjoni
3.

Jista' jintuża kwalunkwe ilma naturali jew sintetiku xieraq. Spiss jintużaw
ilma tal-bir, ilma tal-vit deklorinat u midjums artifiċjali (eż. il-midjum
Elendt “M4” or “M7”). L-ilma għandu jingħata l-arja qabel jintuża.
Jekk ikun hemm bżonn, l-ilma tal-koltura jista' jiġġedded billi l-ilma
użat jitferra jew jitbattal mir-reċipjenti tal-koltura bil-galbu mingħajr ma
jinqerdu t-tubi tal-larva.

Tmigħ tal-larva
4.

Larva Chironomus għandha tingħata ikel imsaffaf tal-ħut (Tetra Min®,
Tetra Phyll® jew ditta simili oħra ta' ikel tal-ħut proprjetarju), b'madwar
250 mg għal kull reċipjent kuljum. Dan jista' jingħata bħala trab mitħun
xott jew bħala sospensjoni fl-ilma: 1,0 g ikel imsaffaf jiżdied ma' 20 ml
ilma ta' dilwizzjoni u jitħallat sabiex tingħata taħlita omoġena. Din ilpreparazzjoni tista' tintema' b'rata ta' madwar 5 ml għal kull reċipjent
kuljum. (heżżiżha qabel tużaha.) Larva ikbar tista' tingħata iktar.

5.

It-tmigħ jiġi aġġustat skont il-kwalità tal-ilma. Jekk il-midjum tal-koltura
jsir “imċajpar”, it-tmigħ għandu jitnaqqas. Iż-żidiet tal-ikel għandhom jiġu
ssorveljati bil-galbu. Ikel fi kwantitajiet żgħar wisq ser jikkaġuna emigraz
zjoni tal-larva lejn il-kolonna tal-ilma, u ikel żejjed ser jikkaġuna attività
mikrobjali ikbar u konċentrazzjonijiet inqas tal-ossiġenu. Iż-żewġ kundizz
jonijiet jistgħu jirriżultaw f'rati mnaqqsin ta' tkabbir.

6.

Jistgħu jiżdiedu wkoll ċerti ċelloli ta' algi ħodor (eż. Scenedesmus subs
picatus, Chlorella vulgaris) meta jissawru reċipjenti ġodda tal-koltura.

Tmigħ tal-adulti li jfeġġu
7.

Ċerti sperimentaturi ssuġġerew li tajjara mxappa f'soluzzjoni tas-sukrożju
saturat tista' sservi bħala ikel għal adulti li jfeġġu.
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Feġġa
8.

F'20 ± 2 °C l-adulti ser jibdew ifeġġu mir-reċipjenti tat-trobbija tal-larva
madwar 13 — 15-il jum wara. L-irġiel faċilment jingħarfu minħabba lantenni pilużi u l-ġisem irqiq tagħhom.

Mases bajd
9.

Ladarba l-adulti jkunu preżenti fil-gaġġa tat-tgħammir, ir-reċipjenti kollha
tat-trobbija tal-larva għandhom jiġu kkontrollati tliet darbiet fil-ġimgħa
għal depożiti tal-mases bajd ġelatinużi. Jekk ikunu preżenti, il-mases
bajd għandhom jitneħħew bil-galbu. Għandhom jiġu ttrasferiti f'dixx
żgħir li fih kampjun tal-ilma tat-tgħammir. Il-mases bajd jintużaw biex
jinbeda reċipjent ġdid tal-koltura (eż. 2- 4 mases bajd / reċipjent) jew
jintużaw għal testijiet tat-tossiċità.

10.

L-ewwel larva instar għandha tfaqqas wara jumejn — 3.

Tiswir ta' reċipjenti ġodda tal-koltura
11.

Ladarba jiġu stabbiliti l-kolturi, għandu jkun possibbli li jissawwar reċip
jent tal-koltura tal-larva frisk fil-ġimgħa jew inqas spiss skont ir-rekwiżiti
tal-ittestjar, billi jitneħħew ir-reċipjenti l-qodma wara li jkunu feġġew linsetti adulti. Bl-użu ta' din is-sistema, tiġi prodotta provvista regolari ta'
adulti bl-inqas ħtieġa ta' ġestjoni.

Tħejjija tas-soluzzjonijiet tat-test “M4” u “M7”
12.

Elendt (1990) iddeskriva l-midju “M4”. Il-midjum “M7” jitħejja bħallmidjum “M4” ħlief għas-sustanzi indikati fit-Tabella 1, li għalihom ilkonċentrazzjonijiet huma erba' darbiet inqas fl-“M7” meta mqabbla mal“M4”. Is-soluzzjoni tat-test ma għandhiex titħejja skont Elendt u Bias
(1990) għall-konċentrazzjonijiet tal-NaSiO3 · 5H2O, NaNO3, KH2PO4 u
K2HPO4 mogħtijin għat-tħejjija tas-soluzzjonijiet ewlenin, peress li dawn
mhumiex adegwati.

Tħejjija tal-midjum “M7”
13.

Kull soluzzjoni ewlenija (I) titħejja għaliha u soluzzjoni ewlenija kkom
binata (II) titħejja minn dawn is-soluzzjonijiet ewlenin (I) (ara t-Tabella
1). Ħamsin ml mis-soluzzjoni ewlenija kkombinata (II) u l-ammonti ta'
kull soluzzjoni ewlenija tal-makronutrijenti li jingħataw fit-Tabella 2
fihom sa litru ilma dejonizzat biex jitħejja l-midjum “M7”. Soluzzjoni
ewlenija tal-vitamini titħejja billi jiżdiedu tliet vitamini mal-ilma dejo
nizzat kif indikat fit-Tabella 3, u 0,1 ml soluzzjoni ewlenija tal-vitamini
kkombinata tiżdied mal-midjum “M7” finali ftit qabel l-użu. Is-soluzzjoni
ewlenija tal-vitamini tinħażen iffriżata f'alikwoti żgħar. Il-midjum jingħata
l-arja u jiġi stabbilizzat.

Tabella 1
Soluzzjonijiet ewlenin tal-mikroelementi għall-midjum M4 u M7

Soluzzjonijiet ewlenin (I)

Biex tħejji s-soluzzjoni ewle
Ammont (mg) nija kkombinata (II): ħallat l- Konċentrazzjonijiet finali f'so
ammonti (ml) li ġejjin tasmagħmul
luzzjonijiet tat-test (mg/l)
soluzzjonijiet ewlenin (I) u
minn litru
tella' sa litru ilma dejonizzat
ilma
dejonizzat
M4
M7
M4
M7

H3BO3 (1)

57 190

1,0

0,25

2,86

0,715

MnCl2 × 4H2O (1)

7 210

1,0

0,25

0,361

0,090

LiCl (1)

6 120

1,0

0,25

0,306

0,077
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Soluzzjonijiet ewlenin (I)

Biex tħejji s-soluzzjoni ewle
Ammont (mg) nija kkombinata (II): ħallat l- Konċentrazzjonijiet finali f'so
ammonti (ml) li ġejjin tasmagħmul
luzzjonijiet tat-test (mg/l)
soluzzjonijiet ewlenin (I) u
minn litru
tella'
sa
litru
ilma
dejonizzat
ilma
dejonizzat
M4

M7

M4

M7

RbCl (1)

1 420

1,0

0,25

0,071

0,018

SrCl2 × 6H2O (1)

3 040

1,0

0,25

0,152

0,038

320

1,0

0,25

0,016

0,004

1 260

1,0

0,25

0,063

0,016

CuCl2 × 2H2O (1)

335

1,0

0,25

0,017

0,004

ZnCl2

260

1,0

1,0

0,013

0,013

CaCl2 × 6H2O

200

1,0

1,0

0,010

0,010

KI

65

1,0

1,0

0,0033

0,0033

Na2SeO3

43,8

1,0

1,0

0,0022

0,0022

NH4VO3

11,5

1,0

1,0

0,00058

0,00058

Na2EDTA × 2H2O (1) (2)

5 000

20,0

5,0

2,5

0,625

FeSO4 × 7H2O (1) (2)

1 991

20,0

5,0

1,0

0,249

NaBr (1)
Na2MoO4 × 2H2O (1)

(1) Dawn is-soluzzjonijiet ivarjaw f'M4 u M7, kif indikat iktar 'il fuq.
(2) Dawn is-soluzzjonijiet jitħejjew għalihom, imbagħad jitferrgħu flimkien u jiġu awtoklavati minnufih.

Tabella 2
Soluzzjonijiet ewlenin tal-mikronutrijenti għall-midjum M4 u M7

Ammont ta' soluzzjonijiet
Konċentrazzjonijiet finali
Ammont magħmul minn
ewlenin tal-makronutri
fis-soluzzjonijiet ewlenin
litru ilma dejonizzat
jenti miżjud biex jitħejja lM4 u M7
(mg)
midjum M4 u M7
(mg/L)
(ml/l)

CaCl2 · 2H2O

293 800

1,0

293,8

MgSO4 · 7H2O

246 600

0,5

123,3

KCl

58 000

0,1

5,8

NaHCO3

64 800

1,0

64,8

NaSiO3 · 9H2O

50 000

0,2

10,0

NaNO3

2 740

0,1

0,274

KH2PO4

1 430

0,1

0,143

K2HPO4

1 840

0,1

0,184
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Tabella 3
Soluzzjoni ewlenija tal-vitamini għall-midjum M4 u M7
It-tliet soluzzjonijiet tal-vitamini kollha huma kkombinati biex jifformaw soluz
zjoni ewlenija waħda tal-vitamini.

Ammont magħmul minn
litru ilma dejonizzat
(mg)

L-ammont ta' soluzzjoni
Konċentrazzjonijiet finali
ewlenija tal-vitamini
fis-soluzzjonijiet ewlenin
miżjud biex jitħejja lM4 u M7
midjum M4 u M7
(mg/l)
(ml/l)

Kloridrat tat-tjamin

750

0,1

0,075

Ċjanokobalamin (B12)

10

0,1

0,0010

Bijotina

7,5

0,1

0,00075
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cultured in standard medium for toxicity testing, Effects on the optimisation of
culture conditions on life history parameters of D. magna, Water Research, 24:
1157-1167.
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Appendiċi 3
Tħejjija tan-naqal ifformulat

KOMPOŻIZZJONI TAN-NAQAL
Il-kompożizzjoni tan-naqal ifformulat għandha tkun kif ġej:
Kostitwent

Karatteristiċi

% tal-piż xott tan-naqal

Pit

Pit ta' sfanju, qrib il-pH 5,5-6,0
kemm jista' jkun, ma jifdal ebda
pjanta viżibbli, mitħun sew (daqs
tal-partikoli ≤ 1 mm) u mnixxef blarja

4 — 5

Ramel kwarzuż

Daqs tal-ħbub: > 50 % tal-partikoli
għandhom ikunu fil-medda ta' 50200 μm

75 — 76

Tafal tal-kawlina

Kontenut ta' kawlina ≥ 30 %

Karbonju
organiku

Aġġustat biż-żieda tal-pit u r-ramel

Karbonat
kalċju
Ilma

tal-

CaCO3, pulverizzat, kimikament pur

Kondottività ≤ 10 μS/cm

20
2 (± 0,5)

0,05 — 0,1

30 — 50

TĦEJJIJA
Il-pit jitnixxef bl-arja u mitħun għal trab irqiq. Tiġi ppreparata sospensjoni talammont meħtieġ ta' trab tal-pit f'ilma dejonizzat permezz ta' apparat ta' omoġe
nizzazzjoni bi prestazzjoni għolja. Il-pH ta' din is-sospensjoni huwa aġġustat għal
5,5 ± 0,5 b'CaCO3. Is-sospensjoni tiġi kkondizzjonata għal tal-inqas jumejn
b'tħawwid bil-galbu f'20 ± 2 °C, sabiex tiġi stabbilizzata l-pH u jiġi stabbilit
komponent mikrobjali stabbli. Il-pH terġa' titkejjel u għandha tkun ta' 6,0 ± 0,5.
Imbagħad is-sospensjoni tal-pit titħallat ma' kosistwenti oħra (ramel u tafal talkawlina) u ilma dejonizzat biex jinkiseb naqal omoġenju b'kontenut ta' ilma
f'medda ta' 30–50 fil-mija ta' piż xott tan-naqal. Il-pH tat-taħlita finali jerġa'
jitkejjel u jiġi aġġustat bejn 6,5 u 7,5 b'CaCO3 jekk ikun meħtieġ. Jittieħdu
kampjuni tan-naqal biex jiġi ddeterminat il-piż xott u l-kontenut ta' karbonju
organiku. Imbagħad, qabel ma jintuża fit-test tat-tossiċità tal-kironomidi, huwa
rrakkomandat li n-naqal ifformulat jiġi kkondizzjonat għal sebat ijiem fl-istess
kundizzjonijiet prevalenti fit-test sussegwenti.
ĦŻIN
Il-kostitwenti nixfin għat-tħejjija tan-naqal artifiċjali jistgħu jinħażnu f'post xott u
frisk f'temperatura tal-kamra. In-naqal ifformulat (imxarrab) ma għandux jinħażen
qabel ma jintuża fit-test. Għandu jintuża minnufih wara perjodu ta' kundizzjona
ment ta' 7 ijiem li jtemm it-tħejjija tiegħu.
REFERENZI
OECD (1984), Earthworm, Acute Toxicity Test, Test Guideline No. 207, Guide
lines for the Testing of Chemicals, OECD, Paris.
Meller, M., Egeler, P., Roembke, J., Schallnass, H., Nagel, R. and B. Streit
(1998), Short-term toxicity of lindane, hexachlorobenzene and copper sulfate
on tubificid sludgeworms (Oligochaeta) in artificial media, Ecotox. Environ.
Safety, 39: 10-20.
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Appendiċi 4
Karatteristiċi tas-sustanzi kimiċi ta' ilma ta' dilwizzjoni aċċettabbli

KOSTITWENT

KONĊENTRAZZJ
ONIJIET

Materja partikolata

< 20 mg/l

Karbonju organiku totali

< 2 mg/l

Ammonijaka mhux jonizzata

< 1 μg/l

Ġebla bħal CaCO3

< 400 mg/l (*)

Kloru residwu

< 10 μg/l

Pestiċidi organofosfori totali

< 50 ng/l

Pestiċidi organokloru totali flimkien ma' poliklorobifenili

< 50 ng/l

Kloru organiku totali

< 25 ng/l

(*) Madankollu, ta' min jinnota li jekk ikun hemm suspett ta' interazzjoni bejn il-joni talebusija u s-sustanza kimika tat-test, għandu jintuża l-ilma bl-inqas ebusija (u b'hekk, ilMidjum M4 ta' Elendt ma għandux jintuża f'din is-sitwazzjoni).
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Appendiċi 5
Gwida għat-twettiq tat-test
Eżempju ta' gaġġa tat-tgħammir:

A:

xibka fuq u tal-inqas waħda fil-ġenb tal-gaġġa (daqs tal-malja ta' madwar 1
mm)

B:

fetħa għat-tqegħid tal-adulti li jfeġġu fil-gaġġa tat-tgħammir u sabiex
jitneħħew iċ-ċwiemi bajd imbajdin mid-dixxijiet kristallizzanti (mhux murija
f'din il-grafika)

C:

daqs minimu tal-gaġġa tat-tgħammir: tul ta' 30 cm, għoli ta' 30 cm u wisgħa
ta' 30 cm
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Eżempju ta' reċipjent tat-test:

A:

pipetta Pasteur għall-provvista tal-arja fl-arja tal-madwar

B:

għatu tal-ħġieġ biex jiġi evitat milli jaħarbu l-insetti

C:

saff tal-wiċċ tal-ilma

D:

reċipjent tat-test (bekk tal-ħġieġ tal-inqas ta' 600 ml)

E:

saff tan-naqal
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Eżempju ta' eżawrient għall-qbid tal-insetti adulti (il-vleġeġ jindikaw id-direz
zjoni tal-fluss tal-arja):

A:

tubu tal-ħġieġ (dijametru intern ta' madwar 5 mm) imqabbad ma' pompa
awtokarikata

B:

tapp tas-sufra tal-lasktu vulkanizzat, perforat b'tubu tal-ħġieġ (A). Fuq
ġewwa, il-fetħa tat-tubu tal-ħġieġ (A) titgħatta b'xi qoton u xibka (daqs
tal-malja ta' madwar 1 mm) biex tiġi evitata ħsara lill-insetti meta jinġibdu
fl-eżawrient

C:

kontenitur trasparenti (plastik jew ħġieġ, tul ta' madwar 15-il cm) għallinsetti maqbudin

D:

tapp tas-sufra tal-lasktu vulkanizzat, perforat b'tubu (E). Biex l-insetti
jinħelsu fil-gaġġa tat-tgħammir, it-tapp tas-sufra D jinħall mill-kontenitur Ċ

E:

tubu (plastik jew ħġieġ, dijametru ta' ġewwa ta' madwar 8 mm) biex l-insetti
adulti jinġabru mir-reċipjent
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Preżentazzjoni skematika ta' test taċ-ċiklu tal-ħajja:

A:

l-ewwel ġenerazzjoni — reċipjenti tat-test li fihom sistema ta' naqal-ilma,
tmien irreplikati, 20 larva tal-ewwel instar għal kull reċipjent

B:

erba' reċipjenti tat-test għal kull gaġġa tat-tgħammir, A u B

C:

gaġeġ tat-tgħammir (A u B) għall-iffullar, it-tgħammir u l-ovipożizzjoni

D:

dixxijiet kristallizzanti għad-depożitu ta' ċwiemi bajd

E:

mikroplatti, toqba waħda għal kull ċima bajd

F:

it-tieni ġenerazzjoni — reċipjenti tat-test li fihom sistema ta' naqal-ilma,
tmien irreplikati, 20 larva tal-ewwel instar għal kull reċipjent.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1907
▼M6
C.41.

TEST TAL-IŻVILUPP SESSWALI TAL-ĦUT

INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linja gwida ta' ttestjar (TG)
234 tal-OECD (2011). Huwa bbażat fuq deċiżjoni mill-1998 li jiġu żvilup
pati metodi ta' ttestjar ġodda jew li jiġu aġġornati dawk eżistenti għattgħarbil u l-ittestjar ta' interferenti endokrinali potenzjali. It-Test tal-Iżvilupp
Sesswali tal-Ħut (FSDT) ġie identifikat bħala metodu ta' ttestjar promettenti
li jkopri stadju sensittiv fil-ħajja tal-ħut risponsiv kemm għal sustanzi kimiċi
li jibxhu lill-estroġen kif ukoll lill-androġen. Bejn l-2006 u l-2010 il-metodu
ta' ttestjar sarlu eżerċizzju ta' validazzjoni interlaboratorja, li fih il-medaka
Ġappuniża (Oryzias latipes), iż-żebra (Danio rerio) u l-ispinarell (Gasteros
teus aculeatus) ġew ivvalidati u l-karpjun buras (Pimephales promelas) ġie
parzjalment ivvalidat (41) (42) (43). Dan il-protokoll jinkludi l-medaka
Ġappuniża, l-ispinarell u ż-żebra. Fil-prinċipju, il-protokoll huwa tisħiħ
tat-TG 210 tal-OECD “Fish, Early Life Stage Toxicity Test” (1), li fiha lespożizzjoni titkompla sakemm il-ħut ikun sesswalment differenzjat, jiġifieri
madwar 60 jum wara t-tifqis (dph) għall-medaka Ġappuniża, l-ispinarell u żżebra (il-perjodu ta' espożizzjoni jista' jkun iqsar jew itwal għal speċijiet
oħrajn li jiġu vvalidati fil-ġejjieni), u żdiedu punti ta' tmiem sensittivi għallendokrina. L-FSDT jivvaluta l-effetti fl-istadju bikri tal-ħajja u l-konse
gwenzi avversi potenzjali ta' sustanzi kimiċi li huma interferenti endokrinali
putattivi (eż. estroġeni, androġeni u inibituri tal-isterojdoġenesi) fuq l-iżvi
lupp sesswali. It-taħlita taż-żewġ punti ta' tmiem ċentrali, il-konċentrazzjoni
tal-vitelloġenina (VTG) u l-proporzjon tas-sessi fenotipiċi jippermettu sabiex
it-test jindika l-modalità ta' azzjoni tas-sustanza kimika tat-test. Minħabba lbidla relevanti għall-popolazzjoni fil-proporzjon tas-sessi fenotipiċi, l-FSDT
jista' jintuża għal valutazzjoni tal-perikli u r-riskji. Madankollu, jekk it-test
jintuża għal valutazzjoni tal-perikli u r-riskji, ma għandux jintuża l-ispinarell
għaliex id-dejta ta' validazzjoni disponibbli s'issa wriet li f'din l-ispeċi lalterazzjonijiet tal-proporzjon tas-sessi fenotipiċi mis-sustanzi kimiċi tattest ma kinux komuni.

2.

Il-protokoll huwa msejjes fuq ħut espost bl-ilma għal sustanzi kimiċi matul
il-perjodu tas-sess li fih il-ħut huwa mistenni jkun iktar sensittiv għall-effetti
tas-sustanzi kimiċi li huma interferenti endokrinali li jxekklu l-iżvilupp sess
wali. Jitkejlu żewġ punti ta' tmiem ċentrali bħala indikaturi ta' aberrazzjo
nijiet tal-iżvilupp assoċjati mal-endokrina, il-konċentrazzjonijiet tal-VTG u lproporzjonijiet tas-sessi (proporzjonijiet tas-sessi) stabbiliti bl-istoloġija talgonadi. L-istopatoloġija gonadali (evalwazzjoni u sejbien tal-istadju talooċiti u ċelloli spermatoġenetiċi) mhijiex obbligatorja. Barra minn hekk,
is-sess ġenetiku huwa stabbilit kull meta jkun possibbli (eż. fil-medaka
Ġappuniża u l-ispinarell). Il-preżenza ta' markatur tas-sess ġenetiku hija
vantaġġ kbir peress li żżid is-saħħa tal-istatistiki tal-proporzjon tas-sessi u
tippermetti li jiġi identifikat bdil lura tas-sess fenotipiku individwali. Punti
ta' tmiem apikali oħrajn li għandhom jitkejlu jinkludu r-rata tat-tifqis, issopravivenza, it-tul u l-piż tal-ġisem. Il-metodu ta' ttestjar jista' jkun adat
tabbli għal speċijiet oħrajn minbarra dawk imsemmijin hawn fuq diment li lispeċijiet l-oħrajn issirilhom validazzjoni bħal dik li saret għall-medaka
Ġappuniża, l-ispinarell u ż-żebra, li l-ħut tal-kontroll ikunu sesswalment
differenzjati fi tmiem it-test, li l-livelli tal-VTG ikunu għoljin biżżejjed
biex jiġu identifikati varjazzjonijiet sinifikanti marbutin mas-sustanza
kimika, u li s-sensittività tas-sistema tat-test tiġi stabbilita bl-użu ta' sustanzi
kimiċi ta' referenza attivi fl-endokrina ((anti)-estroġeni, (anti)-androġeni,
inibituri tal-aromatażi eċċ). Barra minn hekk, kwalunkwe rapport ta' validaz
zjoni li jirreferi għal dejta tal-FSDT li tuża speċijiet oħrajn għandu jiġi
rivedut mill-OECD, u l-eżitu tal-validazzjoni għandu jitqies sodisfaċenti.
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Kunsiderazzjonijiet inizjali u limitazzjonijiet
3.

Normalment il-VTG tiġi prodotta mill-fwied tal-vertebrati oviparużi nisa
bħala rispons għall-estroġen endoġenu ċirkolanti (2). Hija prekursur talproteini tal-isfar tal-bajd u, ladarba tiġi prodotta fil-fwied, tgħaddi maddemm fl-ovarju, fejn tittieħed u tiġi mmodifikata mill-bajd fi żvilupp. Issinteżi tal-VTG hija ferm limitata, għad li identifikabbli, f'ħut immatur u ħut
irġiel adulti għaliex dawn ma għandhomx biżżejjed estroġen ċirkolanti.
Madankollu, il-fwied kapaċi jissintetizza u jnixxi VTG bħala rispons għal
stimulazzjoni tal-estroġen esoġena (3) (4) (5).

4.

Il-kejl tal-VTG iservi għall-identifikazzjoni tas-sustanzi kimiċi b'modalitajiet
ta' azzjoni estroġeniċi, antiestroġeniċi u androġeniċi u sustanzi kimiċi li
jinterferixxu mal-isterojdoġenesi bħal pereżempju inibituri tal-aromatażi. Lidentifikazzjoni tas-sustanzi kimiċi estroġeniċi hija possibbli bil-kejl tattidħil tal-VTG f'ħut irġiel, u din ġiet iddokumentata ħafna f'tagħrif xjentifiku
evalwat bejn il-pari. L-induzzjoni tal-VTG intweriet wara l-espożizzjoni għal
androġeni aromatizzabbli wkoll (6) (7). Tnaqqis fil-livell ċirkolanti talestroġen fin-nisa, pereżempju bl-inibizzjoni tal-aromatażi li tikkonverti landroġen endoġenuż fl-estroġen naturali 17β-oestradjol, jikkaġuna tnaqqis
fil-konċentrazzjoni tal-VTG, li tintuża biex jiġu identifikati sustanzi kimiċi
bi karatteristiċi li jinibixxu l-aromatażi jew inibituri tal-isterojdoġenesi b'mod
iktar mifrux (33). Ir-relevanza bijoloġika tar-rispons tal-VTG wara inibiz
zjoni estroġenika/tal-aromatażi hija stabbilita u ġiet iddokumentata sew (8)
(9). Madankollu, huwa possibbli li l-produzzjoni tal-VTG fin-nisa tista' tiġi
affettwata mit-tossiċità ġenerali u l-modalitajiet ta' azzjoni tossiċi mhux
endokrinali.

5.

Ġew żviluppati u standaridzzati b'suċċess bosta metodi ta' kejl għall-użu
b'rutina sabiex il-VTG tiġi kkwantifikata f'kampjuni tad-demm, il-fwied,
il-ġisem sħiħ jew l-omoġenati tar-ras/tad-denb miġburin minn ħut individ
wali. Dan huwa l-każ għaż-żebra, l-ispinarell u l-medaka Ġappuniża u anki
l-ispeċi parzjalment ivvalidata karpjun buras; il-metodi speċifiċi għall-ispeċi
tal-Assaġġ tal-Immunosorbenti Marbut mal-Enżimi (ELISA) li jużaw limmunokimika għall-kwantifikazzjoni tal-VTG huma disponibbli (5) (10)
(11) (12) (13) (14) (15) (16). Fil-medaka Ġappuniża u ż-żebra, hemm
korrelazzjoni tajba bejn il-VTG imkejla minn kampjuni tal-plażma taddemm, il-fwied u l-omoġenati għad li l-omoġenati għandhom tendenza li
juru valuri ftit inqas minn plażma (17) (18) (19). L-Appendiċi 5 jipprovdi lproċeduri rrakkomandati għall-ġbir tal-kampjuni għal analiżi tal-VTG.

6.

Bidla fil-proporzjon tas-sessi fenotipiċi (proporzjonijiet tas-sessi) hija punt
ta' tmiem li jirrifletti bidla lura fis-sess. Fil-prinċipju, sustanzi kimiċi li
jinibixxu estroġeni, antiestroġeni, androġeni, antiandroġeni u sterojdoġenesi
jistgħu jaffettwaw il-proporzjon tas-sessi tal-ħut fi żvilupp (20). Intwera li
din il-bidla lura tas-sess hija parzjalment riversibbli fiż-żebra (21) wara
espożizzjoni għas-sustanza kimika li tixbah l-estroġen, filwaqt li l-bidla
lura tas-sess wara espożizzjoni għas-sustanza kimika li tixbah l-androġen
hija permanenti (30). Is-sess huwa ddefinit bħala mara, raġel, interess
(kemm ooċiti kif ukoll ċelloli spermatoġeniċi f'gonada waħda) jew mhux
differenzjat, stabbilit f'ħut individwali permezz ta' eżaminazzjoni istoloġika
tal-gonadi. Tingħata gwida fl-Appendiċi 7 u fl-“OECD Guidance Document
on the Diagnosis of Endocrine-Related Histopathology of Fish Gonads”
(22).

7.

Is-sess ġenetiku huwa eżaminat permezz ta' markaturi ġenetiċi meta jkunu
jeżistu fi speċi partikolari tal-ħut. Fil-medaka Ġappuniża, il-ġeni XX tan-nisa
jew XY tal-irġiel jistgħu jiġu identifikati bir-Reazzjoni Katina tal-Polimerażi
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(PCR), jew inkella l-ġene tad-dominju DM marbut mal-Y (DMY) jista' jiġi
analizzat (negattiv jew pożittiv għad-DMY) kif deskritt fi (23) (24). Flisprinarell, hemm metodu ekwivalenti tal-PCR sabiex jiġi stabbilit is-sess
ġenetiku deskritt fl-Appendiċi 10. Meta s-sess ġenetiku jkun jista' jintrabat
b'mod individwali għas-sess fenotipiku, is-saħħa tat-test titjieb u għaldaqs
tant is-sess ġenetiku għandu jiġi stabbilit fi speċijiet b'markaturi tas-sess
ġenetiku ddokumentati.

8.

Iż-żewġ punti ta' tmiem endokrinali ċentrali, il-VTG u l-proprozjon tas-sess,
flimkien, jistgħu juru l-modalità ta' azzjoni endokrinali (MOA) tas-sustanza
kimika (Tabella 1). Il-proporzjon tas-sessi huwa bijomarkatur relevanti
għall-popolazzjoni (25) (26) u għal ċerti modalitajiet ta' azzjoni ddefiniti
sew, ir-riżultati tal-FSDT jistgħu jintużaw għal skopijiet ta' valutazzjoni
tal-perikli u r-riskji meta dan jitqies xieraq mill-aġenzija regolatorja.
Bħalissa, dawn il-modalitajiet ta' azzjoni huma estroġeni, androġeni u inibi
turi tal-isterojdoġenesi.

Tabella 1
Reazzjoni tal-punti ta' tmiem endokrinali għal modalitajiet ta' azzjoni differenti tassustanzi kimiċi:
↑ = f'żieda, ↓=fi tnaqqis, — = mhux investigati

MOA

VTG ♀

Proporzjon tas-sessi

Referenzi

Agonist
estroġen

dgħajjef

tal-

↑

↑

↑♀ jew ↑Mhux diff

(27) (40)

Agonist
estroġen

b'saħħtu

tal-

↑

↑

↑♀ jew ↑Mhux diff,
Le ♂

(28) (40)

—

—

↓♀, ↑ Mhux diff.

(29)

↓ jew —

↓ jew —

↑ ♂, Le ♀

(28) (30)

Antagonist tal-androġen

—

—

↑♀
Intersess

(31)

Inibitur tal-Aromatażi

↓

↓

↓♀

(33)

Antagonist tal-estroġen
Agonist tal-androġen

9.

VTG ♂

L-FSDT ma jkoprix l-istadju riproduttiv tal-ħajja tal-ħut u, għaldaqstant, issustanzi kimiċi li huma ssuspettati li jaffettwaw ir-riproduzzjoni f'konċen
trazzjonijiet inqas mill-iżvilupp sesswali għandhom jiġu eżaminati f'test li
jkopri r-riproduzzjoni.

10. Fl-Appendiċi 1 jingħataw id-definizzjonijiet għall-fini ta' dan il-Metodu ta'
Ttestjar.

11. L-FSDT in vivo huwa maħsub sabiex jidentifika sustanzi kimiċi bi karatte
ristiċi androġeniċi u estroġeniċi kif ukoll karatteristiċi li jinibixxu antiandro
ġeni, antiestroġeni u sterejdoġenesi. Il-fażijiet ta' validazzjoni tal-FSDT (1 u
2) koprew sustanzi kimiċi li jinibixxu estroġeni, androġeni u sterojdoġenesi.
L-effetti fl-FSDT ta' antagonisti tal-estroġen u l-androġen jistgħu jinkisbu
mit-Tabella 1 iżda dawn l-MOA huma inqas iddokumentati bħalissa.

IL-PRINĊIPJU TAT-TEST
12. Fit-test, il-ħut huwa espost, minn bajd iffertilizzat ġdid sat-tlestija tad-diffe
renzazzjoni sesswali, għal tal-inqas tliet konċentrazzjonijiet tas-sustanza
kimika tat-test dissolta fl-ilma. Il-kundizzjonijiet tat-test għandhom ikunu
bi fluss kontinwu sakemm dan ma jkunx possibbli minħabba d-disponibilità
jew l-għamla (eż. solubilità limitata) tas-sustanza kimika tat-test. It-test jibda
billi l-bajd iffertilizzat ġdid (qabel il-qasma tal-blastodiska) jitqiegħed filkompartimenti tat-test. It-tagħbija tal-kompartimenti hija deskritta għal kull
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speċi fil-paragrafu 27. Għall-ispeċijiet tal-ħut ivvalidati, il-medaka Ġappu
niża, l-ispinarell u ż-żebra, it-test jintemm f'60 dph. Fi tmiem it-test, il-ħut
kollu jiġi ewtanizzat b'mod dinjituż. Kampjun bijoloġiku (plażma tad-demm,
fwied jew omoġenat tar-ras/tad-denb) jinġabar għal analiżi tal-VTG minn
kull ħuta u l-parti li jifdal tiġi ffissata għal evalwazzjoni istoloġika talgonadi sabiex jiġi stabbilit is-sess fenotipiku; tista' ssir istopatoloġija (eż.
sejbien tal-istadju tal-gonadi, severità tal-interess). Fi speċijiet li għandhom
il-markaturi xierqa jittieħed kampjun bijoloġiku (il-pinna anali jew dorsali)
sabiex jiġi stabbilit is-sess ġenetiku (Appendiċijiet 9 u 10).

13. Ħarsa ġenerali lejn il-kundizzjonijiet relevanti tat-test għal speċijiet ivvali
dati: Il-medaka Ġappuniża, l-ispinarell u ż-żebra huma pprovduti fl-Appen
diċi 2.

INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA KIMIKA TAT-TEST
14. Ir-riżultati minn test tat-tossiċità akuta jew assaġġ ieħor tat-tossiċità fuq
terminu qasir [eż. il-metodu ta' ttestjar C.14 (34) u it-TG 210 tal-OECD
(1)], li idealment isir bl-ispeċijiet magħżulin għal dan it-test, għandhom
ikunu disponibbli. Dan jimplika li s-solubilità fl-ilma u l-pressjoni tal-fwar
tas-sustanza kimika tat-test huma magħrufin u huwa disponibbli metodu
analitiku affidabbli għall-kwantifikazzjoni tas-sustanza kimika fil-komparti
menti tat-test, bi preċiżjoni magħrufa u rrapportata u limitu tal-identifikaz
zjoni.

15. Informazzjoni siewja oħra tinkludi l-formula strutturali, il-purità tas-sustanza
kimika, l-istabbiltà fl-ilma u d-dawl, pKa, Pow u r-riżultati ta' test għal
bijodegradabilità lesta (Metodu ta' Ttestjar C.4) (35).

Kriterji ta' aċċettazzjoni tat-test
16. Sabiex ir-riżultati tat-test ikunu aċċettabbli, japplikaw il-kundizzjonijiet li
ġejjin:

— Il-konċentrazzjoni tal-ossiġenu dissolt għandha tkun tal-inqas 60 fil-mija
tal-valur ta' saturazzjoni tal-arja (ASV) tul it-test;

— It-temperatura tal-arja ma għandhiex tvarja b'iktar minn ± 1,5 °C bejn ilkompartimenti tat-test fi kwalunkwe ħin matul il-perjodu ta' espożizzjoni
u trid tinżamm fi ħdan il-meded tat-temperatura speċifikati għall-ispeċi
jiet tat-test (Appendiċi 2);

— Metodu vvalidat għall-analiżi tas-sustanza kimika ta' espożizzjoni b'li
mitu ta' detezzjoni ferm inqas mill-inqas konċentrazzjoni nominali
għandu jkun disponibbli u għandha tinġabar evidenza sabiex jintwera
li l-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test fis-soluzzjoni nżammu
b'mod sodisfaċenti fi ħdan ± 20 % tal-valuri medjin imkejlin;

— Is-sopravivenza ġenerali tal-bajd iffertilizzat fil-kontrolli u, meta rele
vanti, fil-kontrolli bis-solvent, għandha tkun ikbar minn jew daqs illimiti ddefiniti fl-Appendiċi 2;

— Il-kriterji ta' aċċettazzjoni marbutin mat-tkabbir u l-proporzjonijiet tassess fi tmiem it-test huma bbażati fuq dejta mill-gruppi tal-kontroll
(kontroll bl-ilma u s-solvent kollettivi sakemm ma jvarjawx ħafna,
f'liema każ solvent biss):
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Tkabbir

Piż imxarrab tal-ħut,
imnixxef bit-taptip

Medaka
Ġappuniża

Żebra

Spinarell

> 150 mg

> 75 mg

> 120 mg

> 20mm

> 14 mm

> 20 mm

30-70 %

30-70 %

30-70 %

Tul (tul standard)
Proporzjon tas-sessi (% irġiel jew nisa)

— Meta jintuża solvent, dan ma għandu jkollu ebda effett statistikament
sinifikanti fuq is-sopravivenza u ma għandux jipproduċi xi effett ta'
interferent endokrinali jew xi effett avvers ieħor fuq l-istadji bikrin talħajja li jinstabu minn kontroll bis-solvent.

Jekk tiġi osservata devjazzjoni mill-kriterji ta' aċċettazzjoni tat-test,
għandhom jiġu kkunsidrati l-konsegwenzi b'rabta mal-affidabbiltà tad-dejta
tat-test u dawn il-kunsiderazzjonijiet għandhom jiġu inklużi fir-rapportar.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TA' TTESTJAR
Kompartimenti tat-test
17. Jista' jintuża kwalunkwe kompartiment tal-ħġieġ, tal-azzar inossidabbli jew
xi kompartiment ieħor kimikament inert. Id-dimensjonijiet tal-kompartimenti
għandhom ikunu kbar biżżejjed biex tinżamm konformità mal-kriterji dwar
ir-rata ta' tagħbija mogħtijin hawn taħt. Idealment, il-kompartimenti tat-test
jitqiegħdu f'pożizzjoni għal għarrieda fiż-żona tat-test. Disinn għal għarrieda
tal-blokok b'kull konċentrazzjoni preżenti f'kull blokka huwa ppreferut meta
mqabbel ma' disinn kompletament għal għarrieda. Il-kompartimenti tat-test
għandhom ikunu protetti minn disturbanza mhux mixtieqa.

Għażla tal-ispeċijiet
18. L-ispeċijiet irrakkomandati tal-ħut jingħataw fl-Appendiċi 2. Il-proċeduri
għall-inklużjoni ta' speċijiet ġodda jingħataw fil-paragrafu 2.

Iż-żamma tal-ħut ġenituri
19. Id-dettalji dwar iż-żamma tal-ħut ġenituri f'kundizzjonijiet sodisfaċenti
jistgħu jinkisbu mit-TG 210 tal-OECD(1). Il-ħut ġenituri għandhom
jintemgħu darba jew darbtejn kuljum b'ikel xieraq.

Tqandil ta' embrijuni u larva
20. Għall-ewwel, l-embrijuni u l-larva jistgħu jiġu esposti fi ħdan kompartiment
ewlieni f'komponenti tal-ħġieġ jew tal-azzar inossidabbli, mgħammrin bi
xbieki fil-ġenb jew fit-truf biex ikun hemm fluss tas-sustanza kimika tattest fi ħdan il-komponent. Fluss mhux turbolenti fi ħdan dawn il-komparti
menti żgħar jista' jiġi indott billi jiġu sospiżi minn fergħa mqiegħda biex ilkompartiment jiċċaqlaq 'il fuq u 'l isfel filwaqt li l-organiżmi jibqgħu
mgħaddsin.

21. Meta jkunu intużaw kontenituri tal-bajd, grilji jew xbieki biex il-bajd
jinżamm fi ħdan il-kompartiment ewlieni tat-test, dawn ir-restrizzjonijiet
għandhom jitneħħew wara li tfaqqas il-larva, ħlief li x-xbieki għandhom
jinżammu biex jiġi evitat milli jaħrab il-ħut. Jekk ikun hemm bżonn li
tiġi ttrasferita l-larva, din ma għandhiex tkun esposta għall-arja u ma għand
homx jintużaw xbieki biex il-ħut jinħeles minn kontenituri tal-bajd. Ittwaqqit ta' dan it-trasferiment ivarja skont l-ispeċijiet u mhux bilfors dejjem
ikun hemm bżonn isir trasferiment.
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Ilma
22. Kwalunkwe ilma li fih l-ispeċi tat-test turi sopravivenza bil-kontroll li talinqas tkun tajba daqs fl-ilma deskritta fl-Appendiċi 3 huwa xieraq bħala
ilma tat-test. Għandu jkun ta' kwalità kostanti matul il-perjodu tat-test.
Sabiex jiġi żgurat li l-lima ta' dilwizzjoni mhuwiex ser ikollu influwenza
żejda fuq ir-riżultat tat-test (pereżempju b'reazzjoni mas-sustanza kimika tattest) jew jaffettwa b'mod avvers il-prestazzjoni tal-istokk tad-duqqajs,
għandhom jittieħdu kampjuni f'intervalli għal analiżi. Il-karbonju organiku
totali, il-konduttività, il-pH u s-solidi sospiżi għandhom jitkejlu, pereżempju
kull tliet xhur meta l-ilma ta' dilwizzjoni jkun magħruf li huwa ta' kwalità
relattivament kostanti. Għandhom isiru kejliet tal-metalli tqal (eż. Cu, Pb,
Zn, Hg, Cd, Ni), l-anjoni u l-katjoni l-kbar (eż. Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl–,
SO42–) u l-pestiċidi, jekk ikun hemm dubji dwar il-kwalità tal-ilma. Iddettalji dwar analiżi kimika u l-ġbir tal-ilma jistgħu jinkisbu mill-para
grafu 34.

Soluzzjonijiet tat-test
23. Jekk dan ikun possibbli fil-prattika, għandha tintuża sistema bi fluss
kontinwu. Għal testijiet bi fluss kontinwu, sistema b'distribuzzjoni u dilwiz
zjoni kontinwi ta' soluzzjoni ewlenija tas-sustanza kimika tat-test (eż. pompa
tal-kejl, u sistema ta' saturatur) hija meħtieġa sabiex tiddaħħal sensiela ta'
konċentrazzjonijiet fil-kompartimenti tat-test. Ir-rati tal-fluss tas-soluzzjoni
jiet ewlenin u l-ilma ta' dilwizzjoni għandhom jiġu kkontrollati f'ċerti inter
valli matul it-test u ma għandhomx ivarjaw b'iktar minn 10 % matul it-test.
Instab li rata tal-fluss ekwivalenti għal tal-inqas ħames volumi tal-komparti
menti tat-test kull 24 siegħa hija xierqa (1). Għandha tingħat attenzjoni
sabiex jiġi evitat l-użu ta' tubi tal-plastik jew materjali oħrajn, u wħud
minnhom jista' jkun fihom sustanzi kimiċi bijoloġikament attivi jew jistgħu
jassorbu s-sustanza kimika tat-test.

24. Idealment, is-soluzzjoni ewlenija għandha titħejja mingħajr l-użu ta' solventi
permezz ta' sempliċi taħlit jew ċaqliq tas-sustanza kimika tat-test fl-ilma ta'
dilwizzjoni bl-użu ta' mezzi mekkaniċi (eż. tħawwid jew ultrasonikazzjoni).
Jekk is-sustanza kimika tat-test diffiċli biex tinħall fl-ilma, għandhom jiġu
segwiti l-proċeduri deskritti fl-OECD Guidance Document on aquatic toxi
city testing of difficult substances and mixtures (36). L-użu ta' solventi
għandu jiġi evitat iżda jista' jkun meħtieġ f'ċerti każijiet sabiex tiġi prodotta
soluzzjoni ewlenija kkonċentrata kif suppost. Eżempji ta' solventi xierqa
jingħataw f'(36).

25. Għandhom jiġu evitati kundizzjonijiet tat-test semistatiċi sakemm ma
tingħatax ġustifikazzjoni għar-raġunijiet validi assoċjati mas-sustanza kimika
tat-test (eż. stabbiltà, disponibilità limitata, spejjeż għoljin jew perikli). Għatteknika semistatika, jistgħu jiġu segwiti żewġ proċeduri differenti ta' tiġdid.
Is-soluzzjonijiet tat-test il-ġodda jitħejjew f'kompartimenti nodfa u bajd
sopravissuti u larva ttrasferita bil-galbu fil-kompartimenti l-ġodda, jew lorganiżmi tat-test jinżammu fil-kompartimenti tat-test filwaqt li kuljum
jinbidel proporzjon (tal-inqas żewġ terzi) mill-ilma tat-test.

PROĊEDURA
Kundizzjonijiet tal-Espożizzjoni
Ġbir tal-bajd u d-durata
26. Biex jiġi evitat preġudizzju ġenetiku, il-bajd jinġabar minn tal-inqas tliet pari
jew gruppi tat-tgħammir, imħalltin u magħżulin għal għarrieda biex jinbeda
t-test. Għall-ispinarell, ara d-deskrizzjoni tal-fertilizzazzjoni artifiċjali flAppendiċi 11. It-test għandu jibda malajr kemm jista' jkun wara li jkun
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ġie ffertilizzat il-bajd, idealment filwaqt li l-embrijuni jitgħaddsu fis-soluz
zjonijiet tat-test qabel tibda l-qasma blastodiska, jew ftit kemm jista' jkun
wara dan l-istadju u mhux iktar tard minn 12-il siegħa wara l-fertilizzaz
zjoni. It-test għandu jkompli sakemm titlesta d-differenzazzjoni sesswali filgrupp bil-kontroll (60 dph għall-medaka Ġappuniża, l-ispinarell u ż-żebra).

Tagħbija
27. In-numru ta' bajd iffertilizzat fil-bidu tat-test għandu jkun tal-inqas 120 għal
kull konċentrazzjoni maqsum bejn tal-inqas 4 irreplikati (allokazzjoni talgħerq kwadrat għall-kontroll hija aċċettata). Il-bajd għandu jitqassam għal
għarrieda (bl-użu ta' tabelli statistiċi għal każwalizzazzjoni) bejn it-tratta
menti. Ir-rata tat-tagħbija (għad-definizzjoni, ara l-Appendiċi 1) għandha
tkun baxxa biżżejjed sabiex tkun tista' tinżamm konċentrazzjoni tal-ossiġenu
dissolt ta' tal-inqas 60 % tal-ASV mingħajr ma tingħata arja diretta filkompartimenti. Għal testijiet bi fluss kontinwu, hija rrakkomandata rata
tat-tagħbija li ma taqbiżx iż-0,5 g/l f'24 siegħa, u li ma taqbiżx il-5 g/l
tas-soluzzjoni fi kwalunkwe ħin. Xejn iktar tard minn 28 jum wara l-ferti
lizzazzjoni, in-numru ta' ħut għal kull irreplikat għandu jerġa' jiġi distribwit,
b'tali mod li kull irreplikat ikun fih numru kemm jista' jkun indaqs ta' ħut.
Jekk isseħħ mortalità relatata mal-espożizzjoni, in-numru ta' rreplikati
għandu jitnaqqas kif xieraq b'tali mod li d-densità tal-ħut bejn il-livelli
tat-trattament jinżamm indaqs kemm jista' jkun.

Dawl u temperatura
28. Il-fotoperjodu u t-temperatura tal-ilma għandhom ikunu xierqa għall-ispeċi
jiet tat-test (ara l-Appendiċi 2 għall-kundizzjonijiet sperimentali għallFSDT).

Tmigħ
29. L-ikel u t-tmigħ huma kritiċi, u huwa essenzjali li jingħata l-ikel it-tajjeb
għal kull stadju f'intervalli xierqa ta' ħin u f'livell biżżejjed sabiex isostni ttkabbir normali. It-tmigħ għandu jkun ad libitum filwaqt li jiġi minimizzat leċċess. Biex tinkiseb rata biżżejjed tat-tkabbir, il-ħut għandu jintema' talinqas darbtejn kuljum (aċċettat darba kuljum fi tmiem il-ġimgħa), b'intervall
minimu ta' tliet sigħat bejn kull tmigħ. Għandhom jitneħħew ikel u rawt
żejda, skont kif ikun hemm bżonn, sabiex tiġi evitata akkumulazzjoni ta'
skart. Hi u tinkiseb esperjenza, l-ikel u r-reġimi tat-tmigħ ikomplu jiġu
rfinati sabiex titjieb is-sopravivenza u jiġi ottimizzat it-tkabbir. Għaldaqstant
għandu jsir sforz sabiex jiġi kkonfermat ir-reġim propost ma' esperti riko
noxxuti. It-tmigħ għandu jiġi pprojbit 24 siegħa qabel jinetmm it-test.
Eżempji ta' oġġetti xierqa tal-ikel huma elenkati fl-Appendiċi 2 (ara wkoll
l-OECD Fish Testing Framework (39).

Konċentrazzjonijiet tat-test
30. Is-sustanzi kimiċi tat-test huma spazjati kif deskritt fl-Appendiċi 4. Tal-inqas
għandhom jintużaw tliet konċentrazzjonijiet tat-test f'tal-inqas erba' rrepli
kati. Il-kurva li tirrelata l-LC50 ma' perjodu ta' espożizzjoni fl-istudji akuti
disponibbli għandha tiġi kkunsidrata meta tingħażel il-medda ta' konċentraz
zjonijiet tat-test. Huma rrakkomandati ħames konċentrazzjonijiet tat-test jekk
għandha tintuża d-dejta għall-valutazzjoni tar-riskju.

31. Il-konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika ogħla minn 10 % tal-LC50 akuta
fl-adulti jew 10 mg/l, tkun liema tkun l-inqas waħda, ma għandhomx bżonn
jiġu ttestjati. Il-konċentrazzjoni massima tat-test għandha tkun 10 % tal-LC50
fl-istadju tal-ħajja tal-larva/taż-żgħar.
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Kontrolli
32. Għandu jsir kontroll bl-ilma ta' dilwizzjoni (≥ 4 irreplikati) u, jekk relevanti,
kontroll bis-solvent (≥ 4 irreplikati) minbarra l-konċentrazzjonijiet tat-test.
Fit-test għandhom jintużaw biss solventi li ġew investigati u li ma
għandhom ebda influwenza statistikament sinifikanti fuq il-punti ta' tmiem
tat-test.

33. Meta jintuża solvent, il-konċentrazzjoni finali tiegħu ma għandhiex tkun
ikbar minn 0,1 ml/l (36) u għandha tkun l-istess konċentrazzjoni fil-kompar
timenti kollha tat-test, ħlief il-kontroll bl-ilma ta' dilwizzjoni. Madankollu,
għandu jsir kull sforz sabiex jiġi evitat l-użu tat-tali solvent jew sabiex
jinżammu konċentrazzjonijiet tas-solvent għall-minimu possibbli.

Frekwenza tad-Determinazzjonijiet Analitiċi u l-Kejliet.
34. Għandha ssir analiżi kimika tal-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test
qabel ma jibda t-test sabiex tiġi vverifikata l-konformità mal-kriterji ta'
aċċettazzjoni. L-irreplikati kollha għandhom jiġu analizzati għalihom filbidu u fi tmiem it-test. Tal-inqas darba fil-ġimgħa għandu jiġi analizzat
irreplikat wieħed għal kull konċentrazzjoni tat-test matul it-test, b'bidla siste
matika bejn l-irreplikati (1,2,3,4,1,2 …). Jekk il-kampjuni jinħażnu sabiex
jiġu analizzati iktar tard, il-metodu ta' ħżin tal-kampjuni għandu jiġi vvalidat
minn qabel. Il-kampjuni għandhom jiġu ffiltrati (eż. bl-użu ta' daqs ta' 0,45
μm tal-pori) jew iċċentrifugati sabiex jiġi żgurat li jsiru determinazzjonijiet
fuq is-sustanza kimika f'soluzzjoni vera.

35. Matul it-test, l-ossiġenu dissolt, il-pH, l-ebusija totali, il-konduttività, issalinità (jekk relevanti), u t-temperatura għandhom jitkejlu fil-kompartimenti
kollha tat-test. Tal-inqas, l-ossiġenu dissolt, is-salinità (jekk relevanti), u ttemperatura għandhom jitkejlu kull ġimgħa, u l-pH, il-kondottività u lebusija fil-bidu u fi tmiem it-test. Idealment, it-temperatura għandha titkejjel
kontinwament f'tal-inqas kompartiment wieħed tat-test.

36. Ir-riżultati għandhom ikunu bbażati fuq konċentrazzjonijiet imkejlin. Madan
kollu, jekk il-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test f'soluzzjoni
tinżamm b'mod sodisfaċenti fi ħdan ±20 % tal-konċentrazzjoni nominali
tul it-test sħiħ, f'dak il-każ ir-riżultati jistgħu jkunu bbażati fuq valuri nomi
nali jew inkella mkejlin.

Osservazzjonijiet u kejliet
Stadju tal-iżvilupp embrijoniku
37. L-espożizzjoni għandu jibda malajr kemm jista' jkun wara l-fertilizzazzjoni u
qabel tibda l-qasma blastodiska u mhux iktar minn 12-il siegħa wara lfertilizzazzjoni sabiex tiġi żgurata espożizzjoni matul l-iżvilupp embrijoniku
bikri.

Tifqis u sopravivenza
38. Osservazzjonijiet fuq it-tifqis u s-sopravivenza għandhom isiru tal-inqas
darba kuljum u n-numri jridu jiġu rreġistrati. Embrijuni, larva u ħut żgħir
mejtin għandhom jitneħħew malli jiġu osservati peress li jistgħu jitmermru
malajr u jistgħu jiġu disaggregati skont l-azzjonijiet tal-ħut l-ieħor. Għandha
tingħata attenzjoni kbira meta jitneħħew l-individwi mejtin sabiex ma jint
laqtux u lanqas ma ssir ħsara fiżika fuq bajd/larva fil-qrib, peress li dawn
huma estremament delikati u sensittivi. Il-kriterji għall-mewt ivarjaw skont listadju tal-ħajja:

— għall-bajd: b'mod partikolari fl-istadji bikrin, telf qawwi fit-transluċenza
u l-bidla fil-kolorazzjoni, ikkaġunat minn koagolazzjoni u/jew preċipi
tazzjoni tal-proteina, li jwasslu għal dehra opaka bajda;
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— għal larva u ħut żgħir: immobilità u/jew nuqqas ta' ċaqliq respiratorju
u/jew nuqqas ta' taħbit il-qalb u/jew kolorazzjoni opaka bajda tas-sistema
nervuża ċentrali u/jew nuqqas ta' reazzjoni għal stimoli mekkaniċi.
Dehra anormali
39. In-numru ta' larva jew ħut li juri anormalità fil-forma tal-ġisem għandu jiġi
rreġistrat, u d-dehra u l-għamla tal-anormalità deskritta. Ta' min jinnota li
embrijuni u larva anormali jseħħu b'mod naturali u jistgħu jkunu fl-ordni ta'
perċentwal kbir fil-kontroll(i) f'ċerti speċijiet. Annimali anormali għandhom
jitneħħew biss mill-kompartimenti tat-test meta jmutu. Madankollu, skont idDirettiva 2010/63/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta'
Settembru 2010 dwar il-protezzjoni tal-annimali li jintużaw għal skopijiet
xjentifiċi, jekk l-anormalitajiet jirriżultaw f'uġigħ, tbatija u diffikultà jew
ħsara dejjiema, u l-mewt tista' titbassar b'mod affidabbli, l-annimali
għandhom jiġu anestetizzati u ewtanizzati skont id-deskrizzjoni fil-paragrafu
44 u ttrattati bħala mortalità għall-analiżi tad-dejta.
Imġiba anormali
40. Anormalitajiet, eż. iperventilazzjoni, għawm mhux ikkoordinat, trankwillità
atipika u mġiba atipika tat-tmigħ għandhom jiġu rreġistrati malli jidhru.
Piż
41. Fi tmiem it-test, il-ħut kollu li jkun għadu ħaj għandu jiġi ewtanizzat (anes
tetizzat jekk għandhom jittieħdu kampjuni tad-demm), u għandu jintiżen ilpiż imxarrab individwali (imnixxef bit-taptip).
Tul
42. Fi tmiem it-test, għandu jitkejjel it-tul individwali (tul standard).
43. Dawn l-osservazzjonijiet ser jirriżultaw fid-dejta kollha li ġejja jew parti
minnha disponibbli għar-rapportar:
— il-mortalità kumulattiva;
— in-numri ta' ħut b'saħħtu fi tmiem it-test;
— iż-żmien sal-bidu tat-tifqis u tmiem it-tifqis;
— it-tul u l-piż tal-annimali li għadhom ħajjin;
— in-numri ta' larva sfigurata;
— in-numri ta' ħut li jesibixxi mġiba anormali.
Kampjunar tal-ħut
44. Il-kampjunar tal-ħut isir fi tmiem it-test. Il-ħut fil-kampjun għandu jiġi
ewtanizzat b'eż. MS-222 (100-500 mg għal kull l ibbaferjat b'200 mg
NaHCO3 għal kull l) jew FA-100 (4-allil-2-metossifenol: ewġenol) u jitkejjel
u jintiżen bħala piż nett (imnixxef bit-taptip) jew anestetizzat jekk għandu
jittieħed kampjun tad-demm (ara l-paragrafu 49).
Kampjunar għall-analiżi tal-VTG u determinazzjoni tas-sess permezz
ta' evalwazzjoni istoloġika
45. Il-ħut kollu għandu jiġi kampjunat u jitħejja għal analiżi tas-sess u l-VTG.
Il-ħut kollu għandu jiġi analizzat istikoloġikament sabiex jiġi ddeterminat issess. Għall-kejliet tal-VTG, huwa aċċettat subkampjunar ta' tal-inqas 16-il
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ħuta minn kull irreplikat. Għandu jiġi analizzat iktar ħut għall-VTG jekk irriżultati tas-subkampjunar ma jkunx ċar.

46. Il-proċedura ta' kampjunar għall-VTG u l-istabbiliment tas-sess jiddependu
mill-metodu ta' analiżi tal-VTG:

Metodu tal-omoġenat tar-ras/tad-denb għal analiżi tal-VTG
47. Il-ħut huwa ewtanizzat. Ir-ras u d-denb ta' kull ħuta huma sseparati millġisem tal-ħut permezz ta' qatgħat li jsiru eżatt wara l-pinen pettorali, u eżatt
wara l-pinna dorsali, bl-użu ta' sikkinka kirurġika (Ara l-Figura 1). Il-parti
tar-ras u d-denb minn kull ħuta jinġabru flimkien, jintiżnu u jingħataw
numru individwali, jiġu ffriżati f'nitroġenu likwidu u jinħażnu f'-70o jew
inqas għala analiżi tal-VTG. Il-parti tal-ġisem tal-ħut tingħata numru u tiġi
stabbilita f'fissattiv xieraq għal evalwazzjoni istoloġika (22). Bl-użu ta' dan
il-metodu, il-VTG u l-istopatoloġija jiġu evalwati fuq kull individwu u,
b'hekk, bidla possibbli fil-livell tal-VTG tista' tkun relatata mas-sess fenoti
piku tal-ħut jew is-sess ġenetiku (il-medaka Ġappuniża u l-ispinarell) tal-ħut.
Għal iktar informazzjoni, ara l-gwida għall-omoġenizzazzjoni (Appendiċi 5)
u gwida għall-kwantifikazzjoni tal-VTG (Appendiċi 6).

Metodu ta' omoġenat tal-fwied għal analiżi tal-VTG
48. Il-ħut jiġi ewtanizzat. Il-fwiet jinqata' u jinħażen f'– 70 °C jew inqas. Ilproċeduri rrakkomandati għal qtugħ tal-fwied u pretrattament huma dispo
nibbli fit-TG 229 tal-OECD (37) jew il-Kapitolu C.37 ta' dan l-Anness (38).
Imbagħad, il-fwied jiġi omoġenizzat b'mod individwali kif deskritt fit-TG
229 tal-OECD jew il-Kapitolu C.37 ta' dan l-Anness. Is-supernatant miġbur
jintuża għall-kejl tal-VTG b'teknika ELISA omologa (ara l-Appendiċi 6 għal
eżempju ta' kwantifikazzjoni fiż-żebra jew it-TG 229 tal-OECD (37) għal
medaka Ġappuniża). Skont dan l-approċċ, huwa possibbli wkoll li jkun
hemm dejta tal-ħut individwali kemm fuq il-VTG kif ukoll l-istoloġija talgonadi.

Il-metodu tal-plażma tad-demm għal analiżi tal-VTG
49. Id-demm jinġabar mill-ħut anestetizzat b'titqib kardijaku, vina kawdali jew
qtugħ tad-denb, u jiġi ċċentrifugat f'4 °C għall-ġbir tal-plażma. Il-plażma
tinħażen f'70 °C jew inqas sal-użu. Il-ħut sħiħ jiġi ewtanizzat u ffissat għal
istoloġija. Kemm il-kampjuni tal-plażma kif ukoll il-ħut jingħataw numru
individwali sabiex il-livelli tal-VTG jiġu relatati mas-sess tal-ħut.

Figura 1
Kif taqta' ħuta għall-kejl tal-VTG fl-omoġenat tar-ras/tad-denb u levalwazzjoni istoloġika tas-sezzjoni tan-nofs
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Determinazzjoni tas-sess ġenetiku
50. Jittieħed kampjun bijoloġiku għad-determinazzjoni tas-sess ġenetiku minn
ħuta individwali fi speċijiet li għandhom markaturi xierqa. Għal medaka
Ġappuniża, tinġabar il-pinna anali jew dorsali. Tingħata deskrizzjoni ddet
taljata fl-Appendiċi 9 inkluż il-kampjunar tat-tessut u d-determinazzjoni tassess b'metodu tal-PCR. Bl-istess mod, għall-ispinarella, fl-Appendiċi 10
tingħata deskrizzjoni tal-kampjunar tat-tessuti u metodu tal-PCR li jistabbi
lixxi s-sess.

Kejl tal-VTG
51. Il-kejl tal-VTG għandu jkun ibbażat fuq metodu kwantitattiv u analitikament
ivvalidat. L-informazzjoni għandha tkun disponibbili fuq il-varjabbiltà
intrassaġġ u interassaġġ tal-metodu użat f'laboratorju partikolari. Is-sors
tal-varjabbiltà interlaboratorja u intralaboratorja hija (ferm probabbli) ibba
żata fuq l-istadji differenti tal-iżvilupp tal-popolazzjoni tal-ħut. Minħabba lvarjabbiltà tal-kejl tal-VTG, l-NOECs ibbażati fuq dan il-punt ta' tmiem
waħdu għandhom jiġu ttrattati bil-galbu. Hemm disponibbli metodi diffe
renti sabiex tiġi vvalutata l-produzzjoni tal-VTG fl-ispeċijiet tal-ħut ikkun
sidrati f'dan l-assaġġ. Teknika ta' kejl li hija kemm relattivament sensittiva u
speċifika hija d-determinazzjoni tal-konċentrazzjonijiet tal-proteini permezz
tal-assaġġ tal-immunosorbenti marbutin mal-enżimi (ELISA). Għandhom
jintużaw antikorpi omologi (imrobbijin kontra l-VTG tal-istess speċijiet) u
l-iktar standards importanti tal-omologi.

Determinazzjoni tas-sess
52. Skont il-proċedura ta' kampjunar tal-VTG, ħut sħiħ jew is-sezzjoni tan-nofs
li jifdal ta' kull ħuta jitqiegħdu f'kaxxetta ta' pproċessar ittikkettata minn
qabel u jiġu ffissati f'fissattiv xieraq għad-determinazzjoni istoloġika tassess (dan jista' jsir ukoll għall-evalwazzjoni tas-sejbien tal-istadju talgonadi). Gwida dwar l-iffissar u l-inkorporazzjoni hija pprovduta fl-Appen
diċi 7 kif ukoll fl-“OECD Guidance Document on the Diagnosis of Endoc
rine-Related Histopathology of Fish Gonads” (22). Wara l-ipproċessar, il-ħut
jiġi inkorporat fi blokok tal-paraffina. L-individwi għandhom jitqiegħdu
b'mod lonġitudinali fil-blokka tal-paraffina. Minn kull individwu jittieħdu
minimu ta' sitt sezzjonijiet lonġitudinali (ħxuna ta' 3-5 μm) fi pjan frontali
inkluż tessut gonadali miż-żewġ gonadi. L-intervall bejn dawn is-sezzjonijiet
għandu jkun ta' madwar 50 μm għall-irġiel u 250 μm għan-nisa. Madan
kollu, peress li spiss kull blokka ser ikun fiha rġiel u nisa (jekk iktar minn
individwu wieħed jiġi inkorporat f'kull blokka), l-intervall ta' bejn is-sezzjo
nijiet minn dawn il-blokok għandu jkun ta' madwar 50 μm sakem jinkisbu
tal-inqas sitt sezzjonijiet tal-gonadi minn kull raġel. Wara, l-intervall bejn issezzjonijiet jista' jiżdided għal madwar 250 μm għan-nisa. Is-sezzjonijiet
jittebbgħu b'ematossilina u eożina u jiġu eżaminati b'mikroskopju ħafif b'en
fasi fuq is-sess (irġiel, nisa, intersess jew mhux differenzjati). L-interess
huwa ddefinit bħala preżenza ta' iktar minn ooċita waħda f'testikolu għal
kull sitt sezzjonijiet analizzati jew ċelloli spermatoġeniċi (iva/le) fl-ovarji. Listopatoloġija u s-sejbien tal-istadju tal-ovarji u t-testikoli mhumiex obbliga
torji iżda jekk jiġu investigati, ir-riżultati għandhom jiġu analizzati statisti
kament u rrapportati. Ta' min jinnota li fin-natura tagħhom ċerti speċijiet talħut ma għandhomx par żviluppat ta' gonadi u jista' jkun hemm gonada
waħda (eż. il-medaka Ġappuniża u kultant iż-żebra). Dawn l-osservazzjoni
jiet kollha għandhom jiġu rreġistrati.

53. Id-determinazzjoni tas-sess ġenetiku f'medaka Ġappuniża individwali hija
bbażata fuq il-preżenza jew l-assenza tal-ġene ta' determinazzjoni tas-sess
maskili tal-medaka, id-DMY, li jinsab fuq il-kromożoma Y. Is-sess ġenoti
piku tal-medaka jista' jiġi identifikat b'sekwenzjar tal-ġene DMY mid-DNA
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estratt minn, pereżempju, biċċa pinna anali jew dorsali. Il-preżenza tadDMY tindika individwu (raġel) XY indipendentement mill-fenotip, filwaqt
li n-nuqqas ta' DMY jindika individwu XX (mara) indipendentement millfenotip (23). Fl-Appendiċi 9 tingħata gwida għat-tħejjija tat-tessuti u lmetodu tal-PCR. Id-determinazzjoni tas-sess ġenetiku fl-ispinarell issir bilmetodu ta' PCR ukoll, deskritt fl-Appendiċi 10.

54. L-okkorrenza ta' interess (għad-definizzjoni ara l-Appendiċi 1) għandha tiġi
rrapportata.

Karatteristiċi sesswali sekondarji
55. Il-karatteristiċi sesswali sekondarji huma taħt kontroll endokrinali fi speċijiet
bħall-medaka Ġappuniża; għaldaqstant, l-osservazzjonijiet tad-dehra fiżika
tal-ħut għandhom isiru fi tmiem l-espożizzjoni, jekk dan ikun possibbli.
Fil-medaka Ġappuniża, il-formazzjoni papillari fuq il-parti ta' wara talpinna anali fin-nisa hija sensittiva għall-androġeni. Il-Kapitolu C.37 ta'
dan l-Anness (38) jipprovdi ritratti relevanti tal-karatteristiċi sesswali sekon
darji tal-irġiel u n-nisa androġenizzati.

DEJTA U RAPPORTAR
Trattament tar-riżultati
56. Importanti li l-iktar test statistiku validu b'saħħtu jistabbilixxi l-punt ta'
tmiem. L-irreplikat huwa l-unità sperimentali iżda l-varjabbiltà intrarreplikati
għandha tkun inkluża fl-ittestjar statistiku. Flow-chart tad-deċiżjonijiet hija
disponibbli fl-Appendiċi 8 biex tgħin fl-iktar test statistiku xieraq li għandu
jintuża fuq il-bażi tal-karatteristika tad-dejta miksuba mit-test. Il-livell ta'
importanza statistika huwa ta' 0,05 għall-punti ta' tmiem kollha inklużi.

Proporzjonijiet tas-sess u s-sess ġenetiku.
57. Il-proporzjonijiet tas-sess għandhom jiġu analizzati għal effett sinifikanti
(approċċ tal-NOEC/LOEC) tal-espożizzjoni b'(test tax-xejriet) JonckheereTerpstra jekk jeżisti doża-rispons monotonu. Jekk tinstab nonmonotoniċità,
f'dak il-każ għandu jiġi applikat pair wise test: Uża t-test ta' Dunnett jekk
jistgħu jinkisbu normalità u varjanza omoġena. Uża Tamhane-Dunnett jekk
tkun preżenti varjanza eteroġena. Inkella uża test eżatt ta' Mann-Whitney
b'aġġustament ta' Bonferroni-Holm. Fl-Appendiċi 8 hemm flow chart li
tiddeskrivi l-istatistiki tal-proporzjonijiet tas-sess. Il-proporzjonijiet tas-sess
għandhom jiġu ppreżentati f'tabelli bħala proporzjonijiet tal-konċentrazzjoni
± SD ta' rġiel, nisa, interess u mhux differenzjati. Għandu jinxteħet dawl fuq
is-sinifikat statistika. L-eżempji huma ppreżentati fir-rapport ta' validazzjoni
tal-Fażi 2 tal-FSDT (42). Is-sess ġenetiku għandu jiġi rrapportat bħala
perċentwal tal-bidla lura tas-sess fenotipiku ta' rġiel, nisa, intersess u
mhux differenzjati.

Konċentrazzjonijiet tal-VTG
58. Il-konċentrazzjonijiet tal-VTG għandhom jiġu analizzati għal effett sinifi
kanti (approċċ tal-NOEC/LOEC) tal-espożizzjoni. It-test ta' Dunnett huwa
ppreferut iktar mit-test-t bil-korrezzjoni ta' Bonferroni. Meta tintuża korrez
zjoni Bonferroni, aħjar tintuża l-korrezzjoni ta' Bonferroni-Holm. Għandu
jiġi pprovdut għal log-trasformazzjoni tal-VTG sabiex jinkisbu normalità u
omoġenità tal-varjanza. Imbagħad, jekk il-konċentrazzjoni-rispons ikun
konsistenti ma' monotoniċità, f'dak il-każ aħjar jintuża t-test ta' Jonckheere
Terpstra u mhux dawk imsemmijin iktar 'il fuq. Jekk jintużaw it-testijiet-t
jew it-test ta' Dunnett, ma hemmx bżonn ta' test-F ANOVA ta' sinifikanza
biex wieħed jipproċedi. Għad-dettalji, ara l-flow-chart fl-Appendiċi 8. Irriżultati għandhom jiġu rrapportati f'tabelli bħala medji tal-konċentrazzjoni
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± SD għal irġiel, nisa, intersess u mhux differenzjati b'mod separat. Għandu
jinxteħet dawl fuq is-sinifikanza statistika għal nisa fenotipiċi u rġiel feno
tipiċi. L-eżempji huma ppreżentati fir-rapport ta' validazzjoni tal-Fażi 2 talFSDT (42).
Konċentrazzjonijiet propji tas-sustanza kimika tat-test
59. Il-konċentrazzjonijiet propji tal-kompartiment tas-sustanza kimika tat-test
għandhom jiġu analizzati fil-frekwenzi deskritti fil-paragrafu 34. Ir-riżultati
għandhom jiġu rrapportati f'tabelli bħala konċentrazzjoni medja ± SD fuq
bażi tal-irreplikati kif ukoll fuq il-bażi tal-konċentrazzjoni b'enfasi fuq linformazzjoni dwar in-numru ta' kampjuni u b'outliers mill-konċentrazzjoni
medja tat-trattament ± 20 %. L-eżempji jistgħu jinkisbu mir-rapport ta' vali
dazzjoni tal-Fażi 2 tal-FSDT (42).
Interpretazzjoni tar-riżultati
60. Ir-riżultati tat-test għandhom jiġu interpretati bil-galbu meta l-konċentrazzjo
nijiet imkejlin tas-sustanza kimika tat-test fis-soluzzjonijiet tat-test iseħħu
f'livelli qrib il-limitu ta' identifikazzjoni tal-metodu analitiku.
Rapport tat-test
61. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Sustanza kimika tat-test
— Il-karatteristiċi fiżikokimiċi relevanti; identifikazzjoni tas-sustanza
kimika, dejta li tinkludi l-purità u l-metodu analitiku għall-kwantifikaz
zjoni tas-sustanza kimika tat-test.
Kundizzjonijiet tat-test
— Il-proċedura tat-test użata (eż. tiġdid/semistatiku bi fluss kontinwu); iddisinn tat-test għandu jinkludi konċentrazzjonijiet tat-test, il-metodu ta'
tħejjija tas-soluzzjonijiet ewlenin (f'Anness), il-frekwenza tat-tiġdid
(għandhom jingħataw l-aġent solubilizzanti u l-konċentrazzjoni tiegħu,
meta jintużaw);
— Il-konċentrazzjonijiet nominali tat-test, il-medji tal-valuri mkejlin u ddevjazzjonijiet standard tagħhom fil-kompartimenti tat-test u l-metodu
li bih inkisbu (il-metodu analitiku użat għandu jiġi ppreżentat f'Annes
s);Evidenza li l-kejliet jirreferu għall-konċentrazzjonijiet tas-sustanza
kimika tat-test f'soluzzjoni vera;
— Il-kwalità tal-ilma fi ħdan il-kompartimenti tat-test: il-pH, l-ebusija, ittemperatura u l-konċentrazzjoni ta' ossiġenu dissolt;
— Informazzjoni ddettaljata dwar it-tmigħ (eż. it-tip ta' ikel, is-sors, lammont mogħti u l-frekwenza u l-analiżijiet għall-kontaminanti (eż. ilPCBs, il-PAHs u l-pestiċidi organokloru) jekk relevanti.
Riżultati
— Evidenza li l-kontrolli ssodisfaw il-kriterji dwar il-validità: dejta dwar irrata ta' tifqis għandha tiġi ppreżentata f'tabelli bħala perċentwal għal kull
irreplikat u għal kull konċentrazzjoni. L-outliers mill-kriterji ta' aċċettaz
zjoni (fil-kontrolli) għandhom jiġu enfasizzati. Is-sopravivenza għandha
tiġi ppreżentata bħala perċentwal għal kull irreplikat u għal kull konċen
trazzjoni. L-outliers mill-kriterji tal-validità (fil-kontrolli) għandhom jiġu
enfasizzati;
— Indikazzjoni ċara tar-riżultati miksubin fuq il-punti ta' tmiem differenti
osservati: sopravivenza u tifqis b'suċċess tal-embrijuni; anormalitajiet
esterni; tul u piż; kejliet tal-VTG (ng/g omoġenat, ng/ml plażma jew
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ng/mg fwied); istoloġija tal-gonadi, proporzjon tas-sessi, dejta dwar issess ġenetiku; inċidenza ta' kwalunkwe reazzjoni mhux tas-soltu mill-ħut
u kwalunkwe effett viżibbli prodott mis-sustanza kimika tat-test.
62. Ir-riżultati għandhom jiġu ppreżentati bħala valur medji ± devjazzjoni stan
dard (SD) jew żball standard (SE). L-istatistiki għandhom jiġu rrapportati
tal-inqas bħala NOEC u LOEC u intervalli ta' kunfidenza. Għandha tiġi
segwita l-flow-chart statistika (Appendiċi 8).
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Appendiċi 1
Abbrevjazzjonijiet u definizzjonijiet
Punt ta' tmiem apikali: Li jikkaġuna effett fil-livell tal-popolazzjoni
ASV: Valur ta' saturazzjoni tal-arja
Bijomarkatur: Li jikkaġuna effett fil-livell individwali
Sustanza kimika: Sustanza jew taħlita.
Dph: Jiem wara t-tifqis
DMY: Ġene tad-dominju DM speċifiku għall-Y meħtieġ għall-iżvilupp tal-irġiel
fil-ħut medaka
ELISA: Assaġġ tal-Immunosorbent Marbut mal-Enżimi
Piż tal-ħut: Piż imxarrab tal-ħut (imnixxef bit-taptip)
FSDT: Test tal-Iżvilupp Sesswali tal-Ħut
Assi tal-HPG: Assi ipotalamiku-pitwitarju-gonadali
Ħut intersess: Ħut b'iktar minn ooċita waħda fit-testikoli għal kull 6 sezzjonijiet
analizzati jew ċelloli spermatoġeniċi fl-ovarji (iva/le)
Rata tat-tagħbija: Piż imxarrab tal-ħut għal kull volum ta' ilma
MOA: Modalità ta' azzjoni
RT-PCR: Reazzjoni Katina tal-Polimerażi tat-Transkriptażi Rigressiva
Sustanza kimika tat-test: Kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata li tuża dan ilmetodu ta' ttestjar.
Ħut mhux differenzjat: Ħut b'gonadi li ma jesibixxu ebda ċellula ġerminali
dixxernibbli.
VTG: Vitelloġenina
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Appendiċi 2
Kundizzjonijiet sperimentali għall-FSDT (speċijiet tal-ilma ħelu)

1.

Speċijiet
irrakkomandati

Medaka Ġappuniża
(Oryzias latipes)

Żebra (Danio rerio)

Spinarell (Gasteros
treus aculeatus)

2.

Tip tat-test

Bi fluss kontinwu jew
semistatiku

Bi fluss kontinwu jew
semistatiku

Bi fluss kontinwu jew
semistatiku

3.

Temperatura
ilma

25 ± 2 °C

27 ± 2 °C

20 ± 2 °C

4.

Kwalità
talilluminazzjoni

Bozoz fluworexxenti
(spettru wiesa')

Bozoz fluworexxenti
(spettru wiesa')

Bozoz fluworexxenti
(spettru wiesa'

5.

Intensità tad-dawl

10-20 μE/m2/s, 5401 080 lux, jew 50-100
ft-c (livelli tal-labora
torju ambjentali)

10-20 μE/m2/s, 5401 080 lux, jew 50-100
ft-c (livelli tal-labora
torju ambjentali)

10-20 μE/m2/s, 5401 080 lux, jew 50-100
ft-c (livelli tal-labora
torju ambjentali)

6.

Fotoperjodu

12-16-il siegħa dawl,
8-12-il siegħa dlam

12-16-il siegħa dawl,
8-12-il siegħa dlam

16-il siegħa dawl, 8
sigħat dlam

7.

Daqs minimu talkompartiment

Il-kompartimenti indi
vidwali għandu jkun
fihom volum minimu
tal-ilma ta' 7 l

Il-kompartimenti
individwali għandu
jkun fihom volum
minimu tal-ilma ta' 7
l

Il-kompartimenti indi
vidwali għandu jkun
fihom volum minimu
tal-ilma ta' 7 l

8.

Skambji
talvolumi tas-soluz
zjonijiet tat-test

Tal-inqas 5 kuljum

Tal-inqas 5 kuljum

Tal-inqas 5 kuljum

9.

Età tal-organiżmi
tat-test fil-bidu
tal-espożizzjoni

Bajd iffertilizzat ġdid
(Stadju bikri talblastula)

Bajd iffertilizzat ġdid
(Stadju bikri talblastula)

Bajd iffertilizzat ġdid

10. Nru ta' bajd għal
kull trattament

Tal-inqas 120

Tal-inqas 120

Tal-inqas 120

11. Nru ta' trattamenti

Tal-inqas 3 (kif ukoll
kontrolli xierqa)

Tal-inqas 3 (kif ukoll
kontrolli xierqa)

Tal-inqas 3 (kif ukoll
kontrolli xierqa)

12. Nru ta' rreplikati
għal kull
trattament

Tal-inqas 4 (ħlief f'każ
ta' allokazzjoni talgħerq kwadrat għallkontrolli)

Tal-inqas 4 (ħlief
f'każ ta' allokazzjoni
tal-għerq kwadrat
għall-kontrolli)

Tal-inqas 4 (ħlief f'każ
ta' allokazzjoni talgħerq kwadrat għallkontrolli)

13. Reġim tat-tmigħ

Artemia ħajjin,
gamblu tas-salmura
adult iffriżat, ikel
imsaffaf, eċċ. Huwa
rrakkomandat tmigħ
darbtejn kuljum

Ikel speċjali għall-ħut
żgħir, Artemia ħajjin,
gamblu tas-salmura
adult iffriżat, ikel
imsaffaf, eċċ. Huwa
rrakkomandat tmigħ
darbtejn kuljum

Artemia ħajjin, gamblu
tas-salmura adult
iffriżat, ikel imsaffaf,
eċċ. Huwa rrakko
mandat tmigħ darbtejn
kuljum

14. Għoti tal-arja

Xejn sakemm ilkonċentrazzjonijiet
tad-DO ma jaqgħux
f'livell ta' saturazzjoni
inqas minn 60 %

Xejn sakemm ilkonċentrazzjonijiet
tad-DO ma jaqgħux
f'livell ta' saturazzjoni
inqas minn 60 %

Xejn sakemm ilkonċentrazzjonijiet tadDO ma jaqgħux f'livell
ta' saturazzjoni inqas
minn 70 %

tal-
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15. Ilma
dilwizzjoni

ta'

Ilma tal-wiċċ, tal-bir
jew rikostitwit nadif

Ilma tal-wiċċ, tal-bir
jew rikostitwit nadif

Ilma tal-wiċċ, tal-bir
jew rikostitwit nadif

60-dph

60-dph

Suċċess tat-tifqis,
Sopravivenza Morfo
loġija gross, VTG
istoloġija tal-gonadi,
Proporzjon tas-sessi

Suċċess tat-tifqis,
Sopravivenza Morfolo
ġija gross, VTG isto
loġija tal-gonadi,
Proporzjon tas-sessi

Suċċess tat-tifqis >
80 %

Suċċess tat-tifqis >
80 %

Sopravivenza wara ttifqis ≥ 70 % tkabbir

Sopravivenza wara ttifqis ≥ 70 % tkabbir

(Piż imxarrab tal-ħut,
imnixxef bit-taptip) >
150 mg

(Piż imxarrab tal-ħut,
imnixxef bit-taptip) >
75 mg

(Piż imxarrab tal-ħut,
imnixxef bit-taptip) >
120 mg

Tul (tul standard) > 20
mm

Tul (tul standard) >
14 mm

Tul (tul standard) > 20
mm

Proporzjon tas-sessi
(% irġiel jew nisa)
30 %-70

Proporzjon tas-sessi
(% irġiel jew nisa)
30 %-70 %

Proporzjon tas-sessi (%
irġiel jew nisa) 30 %70 %

16. Durata tal-espo 60-dph
żizzjoni għassustanza kimika
tat-test
17. Punti ta' tmiem
bijoloġiċi

Suċċess tat-tifqis,
morfoloġija Gross tasSopravivenza, VTG
istoloġija tal-gonadi,
Sess ġenetiku
Proporzjon tas-sessi

18. Kriterji tal-aċċet Suċċess tat-tifqis >
tabilità tat-test
80 %
għall-irreplikati
kollettivi talSopravivenza wara tkontrolli
tifqis ≥ 70 % tkabbir
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Appendiċi 3
Karatteristiċi kimiċi ta' ilma ta' dilwizzjoni aċċettabbli
KOSTITWENT

KONĊETRAZZJONI

Materja partikolata

< 20 mg/l

Karbonju organiku totali

< 2 mg/l

Ammonijaka mhux jonizzata

< 1 μg /l

Kloru residwu

< 10 μg /l

Pestiċidi organofosfori totali

< 50 ng/l

Pestiċidi organokloru totali flimkien ma' poliklorobifenili

< 50 ng/l

Kloru organiku totali

< 25 ng/l
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Appendiċi 4
Mill-metodu ta' ttestjar C.14 /gwida dwar il-konċentrazzjonijiet tat-test
Kolonna (Numru ta' konċentrazzjonijiet bejn 100 u 10 jew bejn 10 u 1) (*)
1

2

3

4

5

6

7

100

100

100

100

100

100

100

32

46

56

63

68

72

75

10

22

32

40

46

52

56

3,2

10

18

25

32

37

42

1,0

4,6

10

16

22

27

32

2,2

5,6

10

15

19

24

1,0

3,2

6,3

10

14

18

1,8

4,0

6,8

10

13

1,0

2,5

4,6

7,2

10

1,6

3,2

5,2

7,5

1,0

2,2

3,7

5,6

1,5

2,7

4,2

1,0

1,9

3,2

1,4

2,4

1,0

1,8
1,3
1,0

(*) Minn kolonna tista' tingħażel sensiela ta' tliet konċentrazzjonijiet suċċessivi (jew iktar). Il-punti tan-nofs bejn
il-konċentrazzjonijiet fil-kolonna (x) jinsabu fil-kolonna (2x + 1). Il-valuri elenkati jistgħu jirrappreżentaw
konċentrazzjonijiet mogħtijin bħala perċentwal għal kull volum jew piż (mg/l jew μg/l). Il-valuri jistgħu jiġu
mmoltiplikati jew jiġu diviżi bi kwalunkwe power ta' 10 kif xieraq. Tista' tintuża l-kolonna 1 jekk kien hemm
inċertezza konsiderevoli fuq il-livell tat-tossiċità.
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Appendiċi 5
Gwida għall-omoġenizzazzjoni tar-ras u d-denb minn żebra, karpjun buras,
spinarell u medaka ġappuniża żgħar
L-iskop ta' din is-sezzjoni huwa li tiddeskrivi l-proċeduri li jseħħu qabel ma
tiġi kkwantifikata l-konċentrazzjoni tal-VTG. Jistgħu jintużaw proċeduri
oħrajn li jirriżultaw fi kwantifikazzjoni paragunabbli tal-VTG. Tista' tiġi stab
bilita l-konċentrazzjoni tal-VTG fil-plażma tad-demm jew il-fwied minflok lomoġenat tar-ras/tad-denb.
Proċedura
1. Il-ħut huwa anestetizzat u ewtanizzat skont id-deskrizzjoni tat-test.
2. Ir-ras u d-denb jinqatgħu skont id-deskrizzjoni tat-test. Importanti: L-istru
menti kollha ta' dissezzjoni, u l-injama tal-qtugħ għandhom jitlaħalħu u
jitnaddfu sew (eż. b'etanol 96 %) bejn it-tqandil ta' kull ħuta individwali
sabiex jiġi evitat “tniġġis tal-VTG” minn nisa jew irġiel indotti għal irġiel
mhux indotti.
3. Il-piż tar-ras u d-denb kollettivi minn kull ħuta jitkejjel sal-eqreb mg.
4. Wara li jintiżnu, il-partijiet jitqiegħdu f'tubi xierqa (eż. eppendorf 1,5 ml) u
jiġu ffriżati f'– 80 °C sal-omoġenizzazzjoni jew jiġu omoġenizzati direttament
fuq is-silġ b'żewġ pistils tal-plastik. (Jistgħu jintużaw metodi oħrajn jekk isiru
fuq is-silġ u r-riżultat ikun massa omoġena). Importanti: It-tubi għandu
jkollhom in-numru xieraq sabiex ir-ras u d-denb mill-ħuta jkunu jistgħu
jiġu rrelatati mas-sezzjoni tal-ġisem rispettiva tagħhom użata għall-istoloġija
tal-gonadi.
5. Meta tinkiseb massa omoġena jiżdied ammont ta' 4-10 darbiet il-piż tat-tessut
ta' bafer ta' omoġenizzazzjoni (*) kiesaħ silġ (ħu nota tad-dilwizzjoni). Ibqa'
aħdem bil-pistils sakemm it-taħlita tiġi omoġena. Nota importanti: Għal kull
ħuta jintużaw pistils ġodda.
6. Il-kampjuni jitqiegħdu fis-silġ saċ-ċentrifugazzjoni f'4 °C f'50 000 g għal 30
min.
7. Uża pipetta biex tiddistribwixxi porzjonijiet ta' 20 sa 50 μl (ħu nota talammont) supernatant f'tal-inqas żewġ tubi billi tbill il-ponta tal-pipetta taħt
is-saff ta' xaħam tal-wiċċ u billi tiġbed bil-galbu s-supernatant mingħajr
xaħam- jew frazzjonijiet ta' gerbub.
8. It-tubi jinħażnu f'– 80 °C sakemm jintużaw.
(*) Bafer ta' omoġenizzazzjoni
50 mM Tris-HCl pH 7,4; 1 % Taħlita tal-inibitur tal-proteażi (Sigma): 12 ml
Tris-HCl pH 7,4 + 120 μl Taħlita tal-inibitur tal-proteażi (jew taħlitiet talinibitur tal-proteażi ekwivalenti).
TRIS: TRIS-ULTRA PUR (ICN)
Taħlita tal-inibitur tal-proteażi: Mis-Sigma (għal tessut tal-mammiferi) Numru
tal-prodott P 8340.
Nota: Il-bafer ta' omoġenizzazzjoni għandu jintuża dakinhar tal-manifattura
tiegħu. Qiegħdu fuq is-silġ matul l-użu
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Appendiċi 6
Gwida għall-kwantifikazzjoni tal-vitelloġenina tal-omoġenat tar-ras u d-denb
fiż-żebra (Danio rerio) (immodifikata minn Holbech et al., 2001). jistgħu
jintużaw proċeduri oħrajn li jużaw standards u antikorpi omologi
1.

Il-platti tal-mikrotiter (Maxisorp F96 iċċertifikat, Nunc, Roskilde id-Dani
marka) miksijin minn qabel b'5 μg/ml lipovitellina-IgG antiżebra jitħallew
joqogħdu u jinħaslu tliet darbiet b'bafer tal-ħasil (*).

2.

Il-vitelloġenina ppurifikata standard taż-żebra (1) tiġi dilwita b'mod serjali
għal 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 u 20 ng/ml f'bafer ta' dilwizzjoni (**) u lkampjuni jiġu dilwiti tal-inqas 200 darba (sabiex jiġi evitat effett matriċi)
f'bafer ta' dilwizzjoni u tiġi applikata għall-platti. Jiġi applikat kontroll
tal-assaġġ f'duplikat. Jiġu applikati 150 μl f'kull toqba. L-istandards huma
applikati fid-duplikat u l-kampjuni fi triplikat. Inkubahom tul il-lejl f'4 °C
fuq xejker.

3.

Il-platti jinħaslu 5 darbiet b'bafer tal-ħasil (*)

4.

HRP akkoppjata ma' katina dextran (eż. AMDEX A/S, id-Danimarka) u
antikorpi kkonjugati huma dilwiti f'bafer tal-ħasil; Id-dilwizzjoni propja
tvarja skont il-lott u l-età. Jiġu applikati 150 μl għal kull toqba u l-platti
jiġu inkubati għal siegħa f'temperatura tal-kamra fuq xejker.

5.

Il-platti jinħaslu 5 darbiet b'bafer tal-ħasil u qiegħ il-platti jitnaddaf bilgalbu bl-etanol.

6.

F'kull toqba jiġu applikati 150 μl TMB plus (***). Ipproteġi l-platt kontra
d-dawl b'fojl tal-landa, u ara l-iżvilupp tal-kulur fuq xejker.

7.

Meta l-kurva standard tiġi żviluppata bis-sħiħ, l-attività tal-enżima
titwaqqaf billi jiżdiedu 150 μl 0,2 M H2SO4 f'kull toqba.

8.

L-assorbenza titkejjel b'450 nm (eż. fuq Molecular Devices Thermomax
plate reader). Id-dejta tiġi analizzata fuq is-software assoċjat (eż.
Softmax).

(*)

Bafer tal-ħasil:

PBS-stock (****)

500,0

ml

BSA

5,0

g

Tween 20

5,0

ml

Aġġusta l-pH għal 7,3 u imla sa 5 l b'H2O millipori. Aħżen f'4 °C.
(**)

Bafer ta' dilwizzjoni:

PBS-Stock (****)

100,0

ml

BSA

3,0

g

Tween 20

1,0

ml

Aġġusta l-pH għal 7,3 u imla sa 1 l b'H2O millipori. Aħżen f'4 °C.
(***)

TMB plus huwa substrat “lest biex tużah” immanifatturat minn
KemEnTec (id-Danimarka). Huwa sensittiv għad-dawl. Aħżen f'4 °C.

(1) Battelle AP4.6.04 (1.18 mg/ml (AAA)), ippurifikat skont: Denslow, N.D., Chow, M.C.,
Kroll, K.J., Green, L. (1999). Vitellogenin as a biomarker of exposure for estrogen or
estrogen mimics. Ecotoxicology 8: 385-398.
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(****) PBS stock
NaCl
KH2PO4
Na2HPO4 2H2O
KCl

160,0

g

4,0

g

26,6

g

4,0

g

Aġġusta l-pH għal 6,8 u imla sa 2 l b'H2O millipori. Aħżen f'temperatura
tal-kamra.
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Appendiċi 7
Gwida għat-tħejjija tas-sezzjonijiet tat-tessut għad-determinazzjoni tas-sessi
u s-sejbien tal-istadju tal-gonadi
L-iskop ta' din is-sezzjoni huwa li tiddeskrivi l-proċeduri li jseħħu qabel l-eval
wazzjoni tas-sezzjonijiet istoloġiċi. Jistgħu jintużaw proċeduri oħrajn li jirriżultaw
f'determinazzjoni tas-sessi u sejbien tal-istadji tal-gonadi li huma simili.
Bi ftit eċċezzjonijiet, dawn il-proċeduri huma simili għal medaka Ġappuniża
(JMD) u żebra (ZF).
Ewtanażja, Nekropsija, u Fissazzjoni tat-Tessuti
Objettivi:
1. Jiġi pprovdut għas-sagrifiċċju dinjituż tal-ħut.
2. Il-kisba tal-piżijiet u l-kejliet meħtieġa.
3. Evalwazzjoni ta' karatteristiċi sekondarji tas-sessi.
4. Dissezzjoni tat-tessuti għal analiżi tal-VTG.
5. Fissazzjoni tal-gonadi.
Proċeduri:
1. Il-ħut għandu jiġi ssagrifikat eżatt qabel in-nekropsija. Għalhekk, sakemm ma
jkunx hemm bosta prosetturi disponibbli, ma għandhomx jiġu ssagrifikati
diversi ħutiet fl-istess ħin.
2. Bl-użu ta' xibka b'manku żgħir, ħuta titneħħa mill-kompartiment sperimentali
u tittieħed fiż-żona tan-nekropsija fil-kontenitur tat-trasport.
3. Il-ħut jitqiegħed fis-soluzzjoni tal-ewtanażja. Il-ħut jitneħħa mis-soluzzjoni
meta jieqaf jieħu nifs u ma jibqax risponsiv għal stimoli esterni.
4. Jittieħed il-piż imxarrab tal-ħut.
5. Għat-tħejjija tat-tessuti għal analiżi tal-VTG, il-ħut jista' jitqieħed fuq bord tassufra fuq il-pjanċa ta' mikroskopju ta' dissezzjoni.
a. Għaż-żebra, ir-ras tinqata' eżatt wara l-pinna pettorali u d-denb jinqata'
eżatt wara l-pinna dorsali.
b. Għal medaka Ġappuniża, l-addome jinfetaħ permezz ta' qatgħa magħmula
bil-galbu li testendi tul il-linja tan-nofs ventrali miċ-ċintura pettorali sa punt
kranjali sal-anus. Bl-użu ta' forċipi żgħar u mqass żgħir, jitneħħa bil-galbu
l-fwied.
6. Il-kampjuni għall-analiżi tal-VTG jitqiegħed f'tubi eppendorf u jiġu ffriżati
minnufih f'nitroġenu likwidu.
7. Il-karkassi inklużi l-gonadi jitqiegħdu f'kaxxetta tat-tessuti tal-plastik immar
kata minn qabel, li mbagħad tiġi ttrasferita f'fissattiv ta' Davidson jew Bouin.
Il-volum tal-fissattiv għandu jkun tal-inqas 10 darbiet daqs il-volum appros
simat tat-tessuti. Il-kontenitur tal-fissattiv jitħawwad bil-galbu għal ħames
sekondi sabiex jinqalgħu l-bżieżaq tal-arja mill-kaxxetta.
8. a. It-tessuti kollha jibqgħu f'fissattiv ta' Davidson tul il-lejl kollu, u mbagħad
l-għada jiġu ttrasferiti f'kontenituri individwali ta' formalina bbaferjata
newtrali ta' 10 %. Il-kontenituri bil-kaxxetti jitħalltu bil-galbu għal 5
sekondi sabiex tiġi żgurata penetrazzjoni adegwata tal-formalina filkaxxetti.
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b. It-tessuti jibqgħu f'fissattiv ta' Bouin għal 24 siegħa, u mbagħad jiġu ttras
feriti f'etanol ta' 70 %.
Ipproċessar tat-Tessuti
Objettivi:
1. Tessut deidratat għal penetrazzjoni adegwata tal-paraffina.
2. Introduċi l-paraffina fit-tessut sabiex tinżamm l-integrità tat-tessut u jinħoloq
wiċċ sod għal mikrotomija.
Proċeduri:
3. Il-kaxxetti tat-tessut immarkati jitneħħew mill-formalina/ħżin tal-etanol u lkaxxetti jitqiegħdu fil-basket/basktijiet tal-ipproċessar. Il-basket tal-ipproċessar
jiġi kkargat fil-proċessur tat-tessuti.
4. Tingħażel l-iskeda tal-ipproċessar.
5. Meta l-proċessur tat-tessuti jlesti ċ-ċiklu ta' pproċessar, il-basket/basktijiet jista'
jiġi ttrasferit fl-istazzjon inkorporata.
Inkorporazzjoni
Objettiv:
Orjenta l-kampjun kif xieraq f'paraffina ssolidifikata għal mikrotomija.
Proċeduri:
1. Il-basket/basktijiet tal-kaxxetti jitneħħa mill-proċessur u jitgħaddas fil-kompar
timent ta' quddiem mimli paraffina tal-konsol termali tal-istazzjon ta' inkorpo
razzjoni jew inkella l-kaxxetti jitqiegħdu f'ħiter tal-paraffina separat.
2. L-ewwel kaxxetta li trid tiġi inkorporata mill-kompartiment ta' quddiem talkonsol termali jew il-ħiter tal-paraffina. L-għatu tal-kaxxetta jitneħħa u
jintrema, u t-tikketta tal-kaxxetta tiġi kkontrollata mar-rekords tal-annimali
biex jiġu solvuti diskrepanzi potenzjali qabel l-inkorporazzjoni.
3. Tingħażel kaxxa tat-tiswir ta' inkorporazzjoni b'daqs xieraq.
4. Il-kaxxa tat-tiswir tinżamm taħt iż-żennuna tal-konsol tad-distribuzzjoni u
timtela' b'paraffina mdewba.
5. Il-kampjun jitneħħa mill-kaxxetta u jitqiegħed fil-paraffina mdewba fil-kaxxa
tat-tiswir. Dan jiġi rripetut b'4-8 kampjuni għal kull kaxxa tat-tiswir tal-paraf
fina. Il-pożizzjoni tal-ħut individwali tiġi mmarkata billi l-ħuta nru 1 titqieħed
f'180 grad mill-ħuta 2-4/8.
6. Hija meħtieġa paraffina addizzjonali biex ikun kopert il-kampjun.
7. Il-kaxxa tat-tiswir bil-bażi tal-kaxxetta titqiegħed fuq il-platt tat-tkessiħ talkriokonsol.
8. Wara li tissolidifika l-paraffina, il-blokka (jiġifieri l-paraffina mwebbsa li fiha
t-tessuti u l-bażi tal-kaxxetta) titneħħa mill-kaxxa tat-tiswir.
Mikrotomija
Objettiv:
Aqta' u tella' s-sezzjonijiet istoloġiċi għat-tilwin.
Proċeduri:
1. Il-fażi inizjali tal-mikrotomija msejħa “facing” issir kif ġej:
a. Il-blokka tal-paraffina titqiegħed fiċ-ċokk tal-mikrotoma.
b. Iċ-ċokk jitmexxa billi tiddawwar ir-rota tal-mikrotoma u s-sezzjonijiet
ħoxnin jinqatgħu mill-wiċċ tal-paraffina tal-blokka sakemm is-sikkina
tilħaq it-tessuti inkorporati.
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c. Il-ħxuna tas-sezzjoni fuq il-mikrotoma hija stabbilita għal bejn 3 — 5
mikroni. Iċ-ċokk jitmexxa u jinqatgħu bosta sezzjonijiet mill-blokka sabiex
jitneħħa kwalunkwe oġġett maħluq fuq wiċċ il-qatgħa tat-tessut matul ilqtugħ ta' fuq fuq.
d. Il-blokka tista' titneħħa miċ-ċokk u titqiegħed wiċċha 'l isfel fuq is-silġ biex
tassorbi t-tessut.
2. Il-fażi li jmiss tal-mikrotoma hija s-sezzjonar finali u t-tlugħ tas-sezzjonijiet
tat-tessut fuq is-slides. Dawn il-proċeduri jsiru kif ġej:
a. Jekk il-blokka tqiegħdet fuq is-silġ, il-blokka titneħħa mis-silġ u tiġi
sostitwita fiċ-ċokk tal-mikrotoma.
b. Bil-ħxuna tas-sezzjoni fuq il-mikrotoma stabbilita għal 3 — 5 mikroni, iċċokk jitmexxa bit-tidwir tar-rota tal-mikrotoma. Is-sezzjonijiet jinqatgħu
mill-blokka sakemm tiġi prodotta “żigarella” waħda li jkun fiha tal-inqas
sezzjoni aċċettabbli waħda inklużi l-gonadi. (Skont kif ikun il-bżonn
matul is-sezzjonar, il-blokka tista' titneħħa miċ-ċokk, titqiegħed fuq issilġ biex tixrob it-tessut, u tiġi sostitwita fiċ-ċokk.)
c. Is-sezzjonijiet jiġu ggalleġġati ċatti fuq wiċċ l-ilma fil-banju tal-ilma. Isir
tentattiv biex tal-inqas tinkiseb sezzjoni waħda li ma jkun fiha ebda
tikmix u ma jkollha ebda bżieżaq tal-arja maqbudin taħtha.
d. Slide tal-mikroskopju titgħaddas taħt l-aħjar sezzjoni, li tinħareġ mill-ilma
bl-użu tas-slide. Dan il-proċess jissejjaħ “tlugħ” tas-sezzjoni fuq is-slide.
e. It-tliet sezzjonijiet jitħejjew għal sett ħut. It-tieni u t-tielet sezzjonijiet
jittieħdu f'intervalli ta' 50 mikron wara l-ewwel sezzjoni. Jekk il-ħut ma
jiġix inkorporat bil-gonadi tiegħu fl-istess livell ta' sezzjonar, iridu jsiru
iktar sezzjonijiet sabiex jiġi żgurat li jinkisbu tal-inqas sitt sezzjonijiet
inklużi l-gonadi minn kull ħuta.
f.

B'pinna li timmarka s-slides, fuq is-slide jitħażżeż in-numru tal-blokka li
minnu ġiet prodotta s-slide.

g. Is-slide titqiegħed f'reċipjent tat-tilwin.
h. Il-blokka titneħħa miċ-ċokk u titqiegħed wiċċha 'l isfel għall-ħżin.
Tilwin, Vetrina għatu, u Tikkettar tas-Slides
Objettivi:
— Ċappas is-sezzjonijiet għal eżaminazzjoni istopatoloġika
— Issiġilla b'mod permanenti t-tessuti mtellgħin u mlewna.
— Identifika b'mod permanenti s-sezzjonijiet imlewnin b'mod li jippermetti traċ
ċabbiltà sħiħa.
Proċeduri:
1. Tilwin
a. Is-slides jitnixxfu bl-arja tul il-lejl qabel jitlewnu.
b. Is-sezzjonijiet jiċċappsu b'Ematossilina-Eosina.
2. Vetrina għatu
a. Il-vetrini għatu jistgħu jiġu applikati b'mod manwali jew awtomatiku.
b. Slide titgħaddas fil-ksilen jew TissueClear, u l-ksilen/TissueClear żejjed
jitneħħa b'taptip ħafif mill-ġenb.
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c. Jiġi applikat madwar 0,1 ml tal-midjum tat-tlugħ qrib tmiem is-slide
faċċata t-tarf finali kiesaħ jew fuq il-vetrina għatu.
d. Il-vetrina għatu tiddawwar f'angolu baxx u tiġi applikata fuq is-slide.
3. Tikkettar
e. Kull tikketta tas-slide għandu jkun fiha l-informazzjoni li ġejja.
i.

Isem il-laboratorju

ii. L-ispeċijiet
iii. Nru tal-Kampjun / Nru tas-Slide
iv. Grupp tat-trattament / Sustanza Kimika
v. Data
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Appendiċi 8
Flow Chart Statistika għal analiżi tal-vitelloġenina
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Flow Chart Statistika għal analiżi tal-proporzjon tas-sessi
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Appendiċi 9
Gwida għall-kampjunar tat-tessuti għal determinazzjoni tas-sess ġenetiku u
għad-determinazzjoni tas-sess ġenetiku bil-metodu tal-PCR
Il-kampjunar, it-tħejjija u l-ħżin tat-tessuti qabel ma jiġi stabbilit is-sess
ġenetiku bil-metodu PCR fil-medaka (Imħejji mil-Laboratorju għall-Orga
niżmi Akkwatiċi ta' Bayer CropScience AG)
1. B'imqass jaqta' sew ser tinqata' l-pinna anali jew dorsali f'kull ħuta individwali
u titqiegħed f'tubu mimli b'100 μl bafer ta' estrazzjoni 1 (ara iktar 'il quddiem
dettalji dwar il-preparazzjoni tal-bafer). L-imqass jitnaddaf wara kull ħuta
f'bekk mimli H2O distillat u mnixxef b'biċċa tal-karti.
2. Imbagħad it-tessuti tal-pinna ser jiġu omoġenizzati b'pistil tat-teflon tal-mikro
tubu għal-liżi taċ-ċelloli. Għal kull tubu ser jintuża pistil ġdid biex tiġi evitata
kwalunkwe kontaminazzjoni. Il-pistils ser jitqiegħdu f'0,5 M NaOH għal lejl
sħiħ, jitlaħilħu f'H2O distillat għal ħames minuti u jinħażnu f'etanol jew jiġu
sterilizzati wara l-awtoklava sakemm jintużaw.
3. Huwa possibbli wkoll li t-tessut tal-pinna jinħażen mingħajr ebda bafer ta'
estrazzjoni 1 f'silġ xott u mbagħad fi friġġ ta' – 80 °C sabiex tiġi evitata
kwalunkwe degradazzjoni tad-DNA. Iżda l-estrazzjoni tmur aħjar, jekk
testratta d-DNA fl-istess ħin (ara iktar 'il fuq dwar it-tqandil; il-kampjuni
għandhom jitħallew joqogħdu fuq is-silġ wara li jinħażnu f'– 80 °C qabel
ma l-bafer jinħażen fit-tubi).
4. Wara l-omoġenizzazzjoni, it-tubi kollha jitqiegħdu f'banjumarija u jitgħallew
għal 15-il minuta f'100 °C.
5. Imbagħad bil-pipetta ser jiddaħħlu 100 μl bafer ta' estrazzjoni 2 (ara iktar 'il
quddiem għal dettalji dwar il-preparazzjoni tal-bafer) f'kull tubu. Il-kampjuni
jinħażnu f'temperatura tal-kamra għal 15-il minuta u fl-istess ħin kultant ser
jitheżżu bl-id sabiex jitħalltu bil-galbu.
6. Wara, it-tubi kollha jitqiegħdu fil-banju tal-ilma mill-ġdid u jitgħallew għal
15-il minuta oħra f'100 °C.
7. Sakemm issir analiżi ulterjuri, it-tubi ser jiġu ffriżati f'– 20 °C.
Preparazzjoni tal-bafer
PCR-bafer 1:
500 mg N-Lauroilsarkożina (eż. Merck KGaA, Darmstadt, GE)
2 ml 5M NaCl
ad 100 ml dest. H2O
→ awtoklava
PCR-bafer 2:
20 g Chelex (eż. Biorad, Munich, GE)
Biex jintefaħ f'100 ml dest. H2O
→ awtoklava
Stabbiliment tas-sess ġenetiku (bil-metodu PCR) fil-medaka (Imħejji milLaboratorju għall-Organiżmi Akkwatiċi ta' Bayer CropScience AG u
Universität Würzburg Biozentrum)
It-tubi mħejjin u ffriżati (deskritti fis-sezzjoni ta' hawn fuq) ser jitħallew
joqogħdu fuq is-silġ. Wara, ser jiġu ċċentrifugati bl-użu ta' ċentrifugu Eppendorf
(30sek b'veloċità massima f'temperatura tal-kamra). Għall-PCR, jintuża s-super
natant ċar isseparat mill-preċipitat. Irid jiġi evitat b'mod assolut milli xi traċċa ta'
Chelex (li jinsab fil-preċipitat) tiġi ttrasferita fir-reazzjoni PCR, għaliex din tinter
ferixxi mal-attività polimerażi-“Taq”. Is-supernatant ser jintuża direttament jew
jista' jinħażen iffriżat (f'– 20 °C) u jerġa' jitħalla joqgħod f'bosta ċikli mingħajr
impatt negattiv fuq id-DNA għal analiżijiet iktar tard.
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1. Tħejjija tat-“Taħlita tar-Reazzjoni” (25 μl għal kull kampjun):
Volum

DNA Mudell

Konċentraz
zjoni Finali

0,5 μl-2 μl

10xPCR-bafer b'MgCl2

2,5 μl

1x

Nukleotidi (kull wieħed ta' dATP, dCTP, dGTP,
dTTP)

4 μl (5
mM)

200 μM

Primer 'il Quddiem (10 μM) (ara taħt 3-5)

0,5 μl

200 nM

Primer b'Lura (10 μM) (ara taħt 3-5)

0,5 μl

200 nM

DMSO

1,25 μl

5%

Ilma (grad tal-PCR)

sa 25 μl

Taq E- Polimerażi

0,3 μl

1,5U

10xPCR-bafer b'MgCl2: 670mM Tris/HCl (pH8,8 at 25°C), 160mM
(NH4)2SO4, 25mM MgCl2, 0,1 %Tween 20
Għal kull PCR (ara taħt 3-5), hemm bżonn tal-primer speċjali bħala taħlita
ġdida ta' “Taħlita tar-Reazzjoni” u l-ammont adegwat meħtieġ tad-DNA
mudell għal kull kampjun (ara iktar 'il fuq). Il-volumi rispettivi jiġu ttrasferiti
f'tubi ġodda bl-użu tal-pipetti. Wara jingħalqu t-tubi kollha, jitħalltu (madwar
0 sek) u jiġu ċċentrifugati (10 sek f'temperatura tal-kamra). Imbagħad ikunu
jistgħu jibdew il-programmi-PCR rispettivi. Barra minn hekk, kontroll pożittiv
(kampjun ta' DNA eżemplari b'attività magħrufa u riżultati ċari) u kontroll
negattiv (1 μl dest. H2O) ser jintuża f'kull programm PCR.
2. Tħejjija tal-ġel tal-agarożju (1 %) – Meta jkunu qed isiru l-programmi-PCR:
— Ħoll 3 g agarożju fi 300 ml × TAE-bafer (1 % ġel tal-agarożju)
— Din is-soluzzjoni għandha titgħalla b'microwave (madwar 2-3 min)
— Ittrasferixxi s-soluzzjoni taħraq f'kaxxa speċjali għall-funditura, li tkun fuq
is-silġ
— Wara madwar 20 min, il-ġel tal-agarożju jkun lest sabiex jintuża
— Il-ħżin tal-ġel tal-agarożju f'1 × TAE-bafer sa tmiem il-programmi-PCR
3. Programm-Aċtina-PCR:
Din ir-reazzjoni tal-PCR għandha l-għan li turi li d-DNA fil-kampjun ma
ġarrabx ħsara.
— Primer speċjali:
“Mact1(superjuri/'il quddiem)” → TTC AAC AGC CCT GCC ATG TA
“Mact2(inferjuri/b'lura)” → GCA GCT CAT AGC TCT TCT CCA GGG
AG
— Programm:
5 min 95 °C
Ċiklu (35 darba):
Denaturazzjoni

→ 45 sek f'95 °C

Rikottura

→ 45 sek f'56 °C

Ġebbid

→ 1 min fi 68 °C

15 min 68 °C
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4. Programm-PCR tal-Ġeni X u Y:
Il-kampjuni bid-DNA sħiħ jintużaw f'dan il-programm-PCR biex jiġu identi
fikati l-Ġeni X u Y. Id-DNA tal-irġiel għandu juri faxxa doppja u d-DNA tannisa għandu juri faxxa waħda (wara tilwin u elettroforeżi bil-ġel). Għal dan ilprogramm għandu jkun inkluż kontroll pożittiv għall-irġiel (kampjun-XY) u
ieħor għan-nisa (kampjun-XX).
— Primer speċjali:
“PG 17.5” (superjuri/'il quddiem) → CCG GGT GCC CAA GTG CTC
CCG CTG
“PG 17.6” (inferjuri/b'lura) → GAT CGT CCC TCC ACA GAG AAG
AGA
— Programm:
5 min 95 °C
Ċiklu (40 darba):
Denaturazzjoni

→ 45 sek f'95 °C

Rikottura

→ 45 sek f'55 °C

Ġebbid

→ 1 min 30 sek fi 68 °C

15 min 68 °C
5. Il-programm-PCR tal-Ġene Y bħala “kontroll” għall-programm-PCR tal-Ġeni
X u Y:
Dan il-program-PCR jivverifika r-riżultati tal-“programm-PCR tal-Ġeni X u
Y”. Il-“kampjuni tal-irġiel” għandhom juru faxxa waħda u l-“kampjuni tannisa” ma għandhom juru ebda faxxa (wara t-tilwin u l-elettroforeżi bil-ġel).
— Primer speċjali:
“DMTYa (superjuri/'il quddiem)” → GGC CGG GTC CCC GGG TG
“DMTYd (inferjuri/b'lura)” → TTT GGG TGA ACT CAC ATG G
— Programm
5 min 95 °C
Ċiklu (40 darba):
Denaturazzjoni

→ 45 sek f'95 °C

Rikottura

→ 45 sek f'56 °C

Ġebbid

→ 1 min fi 68 °C

15 min 68 °C
6. Tilwin tal-kampjuni tal-PCR:
Soluzzjoni tat-tilwin:
50 % Gliċerol
100 mM EDTA
1 % SDS
0,25 % Bromfenolblu
0,25 % Ksilenksianol
Bil-pipetta daħħal 1 μl soluzzjoni tat-tilwin f'kull tubu
7. Bidu tal-Elettroforeżi bil-Ġel:
— Il-ġel tal-agarożju ta' 1 % jiġi ttrasferit f'kompartiment ta' elettroforeżi bilġel mimli b'1 × TAE-Bafer
— 10 — 15 μl minn kull kampjun tal-PCR imlewwen ser jiddaħħlu f'taqsima
tal-ġel tal-agarożju
— Anki 5 — 15 μl tal-1kb-“Ladder” (Invitroġen) ser jiddaħħlu bil-pipetta
f'taqsima separata
— Ibda l-elettroforeżi b'200 V
— Waqqafha wara 30-45 min
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8. Stabbiliment tal-faxex:
— Naddaf il-ġel tal-agarożju f'H2O distillat
— Imbagħad ittrasferixxi l-ġel tal-agarożju fi bromid tal-Etidju għal 15 — 30
min
— Wara għandu jittieħed ritratt tal-ġel tal-agrożju f'kaxxa tad-dawl UV.
— Fl-aħħar, il-kampjuni jiġu analizzati f'paragun mal-faxxa (jew faxex) ta'
kontroll pożittiv u l-ladder.
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Appendiċi 10
Gwida dwar il-kampjunar tat-tessuti sabiex jiġi stabbilit is-sess ġenetiku bilmetodu tal-PCR fl-ispinarell
Kampjunar tat-tessut u estrazzjoni tad-DNA
Id-DNA jista' jiġi estratt bl-użu ta' firxa ta' reaġenti kummerċjalment disponibbli
u sistemi ta' estrazzjoni manwali kif ukoll awtomatizzati. Il-protokoll użat fillaboratorju Cefas f'Weymouth huwa spjegat hawn taħt, u żdiedu l-approċċi alter
nattivi fejn kienu xierqa.

1. B'imqass li jaqta' sew, titneħħa biċċa tessut żgħira (10-20 mg) miż-żona
dorsolaterali (wara t-tneħħija tar-ras u d-denb għal analiżi tal-VTG) minn
kull ħuta individwali. It-tessut jiddaħħal f'tubu u jew jitqiegħed direttament
f'nitroġenu likwidu (għall-ħżin fi – 80 °C) jew inkella jimtela b'70 % etanol
(għat-trasport u l-ħżin sussegwenti f'4 °C). L-imqass jitnaddaf wara kull ħuta
f'70 % etanol u mbagħad f'ilma ddistillat u jitnixxef b'biċċa tal-karti.

2. L-etanol (jekk preżenti) jitneħħa b'aspirazzjoni u t-tessut jiġi diġestit tul il-lejl
bi proteinażi K f'400 μl bafer ATL (Qiagen). Alikwota (200 μl) tad-diġest tiġi
ttrasferita fi blokka-S b'96 toqba (Qiagen) u d-DNA jiġi estratt f'format ta' 96
toqba bl-żu tal-Qiagen Universal BioRobot u l-QIamp Investigator BioRobot
kit. Id-DNA jiġi elwit f'50 μl ilma ħieles DNase u RNase. Jekk jintużaw
tessuti ibsin biex jiġi estratt id-DNA (bħal spina jew pinna pettorali) jaf
ikun hemm bżonn li l-kampjun jiġi omoġenizzat fil-bafer tal-liżi bl-użu ta'
FastPrep® tissue lyser jew sistema ekwivalenti ta' interferent tat-tessuti.

Inkella,

(a) it-tessut jiġi diġestit tul il-lejl bil-proteinażi K f'400 μl G2 bafer tal-liżi
(Qiagen) u d-DNA jiġi estratt minn 200 μl tad-diġest bl-użu tal-EZ-1
DNA easy tissue mini kit u l-EZ-1 biorobot jew inkella bid-DNA easy
mini tissue kit. Id-DNA jiġi elwit f'volum ta' 50 μl.
(b) It-tessuti jiġu pproċessati bl-użu tar-reaġent DNAzol. Għal ftit żmien, ilkampjuni tat-tessut jiġu liżati f'1ml DNAzol għal 10 minuti f'mikrotubu
ċentrifugu ta' 1,5 ml u mbagħad jiġu ċċentrifugati fi 13 000 rmp għal 5
minuti biex titneħħa kwalunkwe materja partikolata. Imbagħad, ilkampjun liżat jiġi ttrasferit f'mikrotubu ċentrifugu ġdid ta' 1,5 ml li fih
500 μl 100 % etanol ta' grad molekolari u mbagħad jiġi ċċentrifugat fi
13 000 rmp għal 10 minuti sabiex jiġi ppreċipitat id-DNA. L-etanol
jitneħħa u jiġi sostitwit ma' 400 μl 70 % etanol ta' grad molekolari,
iċċentrifugat fi 13 000 rpm għal 5 minuti u l-gerbuba tad-DNA tiġi
dissolta f'50 μl ilma ħieles DNase u RNase molekolari. Mill-ġdid, meta
jintużaw tessuti ibsin (pinna pettorali), jaf ikun hemm bżonn li l-kampjun
jiġi omoġenizzat fil-bafer tal-liżi bl-użu ta' liżatur tat-tessut FastPrep® jew
sistema ta' interferent tat-tessut ekwivalenti qabel ma jiġi estratt id-DNA.

3. Id-DNA jinħażen f'– 20 °C sa kemm hemm bżonn.

Nota importanti: iridu jintlibsu l-ingwanti matul il-proċeduri.

Analiżi tar-reazzjoni katina tal-polimerażi (PCR)
Saru amplifikazzjonijiet bl-użu ta' 2,5 μl mill-estratt tad-DNA f' volum ta' reaz
zjoni ta' 50 μl bl-użu tal-Idh locus primers (kif deskritt minn Peichel et al., 2004.
Current Biology 1:1416-1424):

Primer 'il quddiem
Primer b'lura

5' GGG ACG AGC AAG ATT TAT TGG 3'
5' TAT AGT TAG CCA GGA GAT GG 3'
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Hemm bosta fornituri ta' reaġenti xierqa tal-PCR. Il-metodu spjegat hawn taħt
huwa dak li bħalissa jintuża fil-laboratorju Cefas f'Weymouth.
1. Tħejjija tat-“Taħlita ta' Reazzjoni” (50 μl għal kull kampjun):
Titħejja supertaħlita kif ġej. Din tista' titħejja minn qabel u tinħażen iffriżata f'–
20 °C sakemm hemm bżonn. Agħmel supertaħlita suffiċjenti għal kontroll
negattiv (ilma ta' grad tal-bijoloġija molekolari biss).
Volum (konċ. tal-istokk)/
kampjun

Konċentrazzjoni Finali

10 μl

1x

5 μl (25 mM)

2,5 mM

Nukleotidi (dATP, dCTP,
dGTP, dTTP)

0,5 μl (25 mM kull
wieħed)

250 μM kull wieħed

Primer 'il Quddiem

0,5 μl (0,1 nmol/μl)

2,0 μM

Primer b'Lura

0,5 μl (0,1 nmol/μl)

2,0 μM

5xGoTaq® Bafer ta' Reazzjoni
MgCl2

Ilma ta' grad tal-bijoloġija
molekolari

30,75 μl

GoTaq polimerażi

0,25 μl

1,25 U

— Iddistribwixxi 47,5 μl f'tubu tal-PCR ittikkettat b'ħajt irqiq ta' 0,5 ml.
— Żid 2,5 μl tad-DNA ippurifikat fit-tubu ttikkettat kif xieraq. Irrepeti għallkampjuni kollha u l-kontroll negattiv.
— Fuqhom itfa' 2 taqtiriet żejt minerali. Inkella, uża ċiklatur termali b'għatu
msaħħan.
— Agħlaq l-għotjien.
— Il-kampjuni ġew denaturati f'ċiklatur termali Peltier PTC-225 f'94 ± 2 °C għal
5 minuti segwiti minn 39 ċiklu ta' 94 ± 2 °C għal minuta, 55 ± 2 °C għal
minuta, 72 ± 2 °C għal minuta, u estensjoni finali ta' 72 ± 2 °C għal 10
minuti.
2. Tħejjija tal-ġel tal-agarożju (2 %):
Tradizzjonalment, il-prodotti tal-PCR jiġu riżolti fuq 20 % ġel tal-agarożju li fih
etidju tal-bromur.
Jistgħu jintużaw ukoll sistemi ta' elettroforeżi bbażati fuq il-kapillari.
— Iżen 2 g agarożju f'100 ml 1 × TAE-bafer
— Saħħan f'microwave (madwar 2-3 min) biex tħoll l-agarożju.
— Żid 2 taqtiriet tal-konċentrazzjoni finali tal-bromur tal-etidju 0,5 μg/ml
— Ittrasferixxi s-soluzzjoni taħraq fit-tagħmir ta' funditura tal-ġel.
— Ħalli l-ġel jibbies
3. Elettroforeżi bil-ġel:
— Ittrasferixxi l-ġel tal-agrożju fit-tagħmir tal-elettroforeżi u għaddsu f'1 × TAEbafer
— Tella' 20 μl minn kull kampjun f'toqba separata, billi żżid markatur tal-piż
molekolari (100 bp DNA ladder, Promega) f'toqba vojta.
— L-elettroforeżi ssir f'120 V għal 30-45 minuta.
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4. Viżwalizzazzjoni tal-prodotti ta' amplifikazzjoni
Jekk il-bromur tal-etidju ġie inkorporat fil-ġel tal-agarożju kif spjegat iktar 'il fuq,
il-prodotti tad-DNA jiġu vviżwalizzati taħt sors tal-UV. Inkella, il-ġel talagarożju jingħata lewn billi l-ġel jinkesa b' soluzzjoni dilwita ta' bromur tal-etidju
(0,5 μg/ml fl-ilma) għal 30 minuta qabel il-viżwalizzazzjoni.
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Appendiċi 11
Gwida għall-proċedura ta' fertilizzazzjoni artifiċjali għall-ispinarell
L-iskop ta' din is-sezzjoni huwa li tiddeskrivi l-proċeduri sabiex jinkiseb bajd
iffertilizzat mill-ispinarell sabiex jintuża fl-FSDT.
Proċeduri
Kisba ta' sperma mill-irġiel
1. Jiġi ewtanizzat raġel b'kulur xieraq mill-popolazzjoni mixtieqa.
2. It-testikoli jiġu dissezzjonati minn kull naħa tal-ħuta. It-testikoli ġeneralment
ikunu strutturi b'pigmentazzjoni skura u f'forma ta' lasta li mill-ewwel jidhru
fil-linja tan-nofs laterali tal-ġisem. Uża wieħed mill-metodi li ġejjin:
3. Billi tuża par imqass jaqta' sew, ibda fil-kloaka u agħmel inċiżjoni ta' 1,5 cm
b'qatgħa waħda f'angolu ta' madwar 45 grad.
4. Uża sikkina kirurġika biex tagħmel inċiżjoni żgħira fil-ġenb tal-ħuta ftit wara
l-pelvi u ventrali mis-saffi laterali.
5. It-testikoli jitneħħew bl-użu ta' forċipi tajbin u jitqiegħdu f'dixx petri.
6. Kull testikola tinksa b'100 μl soluzzjoni finali ta' Hank (*) magħmula friska.
7. It-testikoli jinqasmu bir-reqqa bl-użu ta' xafra jew sikkina kirurġika. Dan ser
jeħles l-isperma u jagħti dehra mċajpra lis-soluzzjoni ta' Hank.
8. Il-fluwidu li fih l-isperma tiddaħħal f'tubu, filwaqt li jiġi evitat milli tiddaħħal
xi biċċa mit-testikoli meta tintuża l-pipetta.
9. 800 μl mis-soluzzjoni finali ta' Hank jiddaħħlu fit-tubu u jitħawdu sew.
10. Jekk ikun hemm bżonn, ir-raġel jista' jiġi ppreservat billi jiġi ffissat f'100 %
etanol jew fissattiv mixtieq ieħor. Dan huwa ta' importanza partikolari jekk listudju jkun qiegħed jassenja l-oriġini mill-ġenituri tal-ħut żgħir.
Nota importanti: Għad li ħafna mis-soluzzjonijiet ewlenin meħtieġa jistgħu jsiru
minn qabel, l-istokk 5 u mbagħad is-soluzzjoni finali għandhom isiru friski
dakinhar tal-użu.
Stokk 1
NaCl

8,00 g

KCl

0,40 g

Ilma distillat (DW)

100 ml

Stokk 2
Na2HPO4 (anidruż)

0,358 g

KH2PO4

0,60 g

DW

100 ml

Stokk 3
CaCl2

0,72 g

DW

50 ml

(*) Is-Soluzzjoni Mmellħa Bbaferjata ta' Hank (HBSS):
L-HBSS hija meħtieġa sabiex tiġi ppreservata l-isperma filwaqt li titħejja l-fertilizzaz
zjoni.
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Stokk 4
MgSO4 7H2O

1,23 g

DW

50 ml

Stokk 5 (ippreparat frisk)
NaHCO3

0,35 g

DW

10 ml

Nota: Jekk diġà għandek uħud mill-melħiet ta' hawn fuq iżda b'kontenut ta' ilma
differenti (jiġifieri 2H2O minflok anidru) xorta tista' tużahom iżda l-ewwel trid
taġġusta l-piż fuq il-bażi tal-piż molekolari).

Għas-soluzzjoni finali ta' Hank, għaqqad fl-ordni li ġejja:

stokk 1

1,0 ml

stokk 2

0,1 ml

stokk 3

0,1 ml

DW

8,6 ml

stokk 4

0,1 ml

stokk 5

0,1 ml

Ħawdu sew qabel l-użu.

Fertilizzazzjoni
1. Mill-popolazzjoni mixtieqa jiġu identifikati n-nisa kbar u tqal; in-nisa jkunu
lesti għat-tagħfis biss meta tkun tisa' tara l-bajd ħiereġ mill-kloaka. In-nisa
lesti għandhom il-karatteristika tal-qagħda “b'rashom mgħollija”.

2. Mexxi sebgħek jew sebgħek il-kbir bil-mod fuq il-ġenb tal-ħuta lejn denbha
biex tħeġġeġ il-ħruġ ta' borża tal-bajd f'dixx petri ġdid. Irrepeti fuq in-naħa loħra u qiegħed il-ħuta lura fit-tank tagħha.

3. Il-bajd jista' jitferrex (biex jifforma monosaff) bl-użu ta' pinzell fin. Impor
tanti li tipprova tesponi kemm-il bajda possibbli għall-isperma u b'hekk jgħin
li tiġi massimizzata ż-żona tal-wiċċ tal-uċuħ. Nota importanti: Żomm il-bajd
umdu billi tqiegħed biċċa karta niedja madwarhom (importanti li l-bajd ma
jmissx mal-ilma direttament peress li dan jista' jwebbes il-korjon b'mod
prematur u jipprevjeni l-fertilizzazzjoni). Hemm varjazzjoni kbira fin-numru
ta' bajd li kull mara tista' tipproduċi iżda, bħala medja, faċilment għandhom
jinkisbu madwar 150 bajda minn mara tqila.

4. 25μl sperma fit-taħlita ta' Hank titferrex b'mod indaqs fuq il-wiċċ sħiħ talbajd bl-użu tal-pinzell. Il-bajd malajr jibbies u jibdel il-kulur (fi żmien
minuta) ladarba tibda l-fertilizzazzjoni. Jekk in-numru stmat ta' bajd ikun
ta' iktar minn 150, irrepeti l-proċedura. B'mod simili, jekk il-bajd ma jibbiesx
fi żmien minuta, żid ftit iktar sperma. Nota importanti: Iż-żieda ta' iktar
sperma mhux bilfors itejjeb ir-rata ta' fertilizzazzjoni.

5. Il-bajd u s-soluzzjoni tal-isperma għandhom jitħallew “jinteraġixxu” għal talinqas 15-il minuta u l-bajd iffertilizzat għandu jitqiegħed fl-akkwarji ta' espo
żizzjoni fi żmien siegħa u nofs wara l-fertilizzazzjoni.

6. Il-proċedura tiġi ripetuta bl-użu ta' mara oħra sakemm jinġabar in-numru
mixtieq ta' bajd.

7. Ħalli ftit bajd mill-aħħar lott u ffissahom f'10 % aċidu aċetiku.
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L-għadd u d-distribuzzjoni tal-bajd fl-akkwarji tat-test
1. Il-bajd għandu jitqassam b'mod indaqs bejn kull livell tat-trattament sabiex
jiġi evitat preġudizzju ġenetiku. Kull lott ta' bajd iffertilizzat għandu jiġi
sseparat fi gruppi ndaqs (daqs il-livelli tat-trattament) bl-użu ta' strument
bil-ponta (jiġifieri forċipi tal-entomoloġija b'xafra wiesgħa jew l-użu ta'
loop ta' inokulazzjoni). Jekk għandek mira ta' 4 irreplikati għal kull tratta
ment, b'20 bajda kull wieħed, f'dak il-każ trid tiddistribwixxi 80 bajda għal
kull akkwarju ta' espożizzjoni. Nota importanti: Huwa rakkomandat li
jiżdiedu 20 % oħra (jiġifieri 96 bajda għal kull livell tat-trattament) sakemm
ma tkunx żgur li ser tikseb rati ta' fertilizzazzjoni ta' 100 %.
2. Il-bajd tal-ispinarell malajr jista' jieħu infezzjoni fungali barra l-bejta mħarsa
mill-missier. F'dan ir-rigward, it-trattament tal-bajd kollu bil-metilen blu
matul l-ewwel ħamest ijiem tat-test huwa ta' importanza assoluta. Soluzzjoni
ewlenija tal-metilen blu titħejja f'1 mg/ml u tiddaħħal fl-akkwarji ta' espożiz
zjoni sabiex tingħata konċentrazzjoni finali massima ta' 2,125 mg/l. Nota
importanti: L-ispinarelli ma għandhomx ikunu esposti għal metilen blu
ladarba jfaqqsu u b'hekk is-sistema għandha tkun ħielsa minn metilen blu
sal-jum 6.
3. Il-bajd jiġi spezzjonat kuljum u kwalunkwe bajd mejjet jew mhux iffertilizzat
irid jiġi rreġistrat bħalatali. Nota importanti: Il-bajd qatt ma għandu jkun
barra l-ilma sakemm ifaqqas, lanqas għal perjodi qosra ħafna.
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C.42.

BIJODEGRADABILITÀ FL-ILMA BAĦAR

INTRODUZZJONI ĠENERALI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-Linja Gwida dwar l-Ittestjar
(TG) 306 tal-OECD (1992). Meta ġew żviluppati l-metodi ta' ttestjar oriġi
nali, ma kienx magħruf kemm ir-riżultati mit-testijiet ta' tgħarbil għal bijo
degradabilità lesta bl-użu ta' ilma ħelu, u effluwent tad-drenaġġ jew ħama
attivat bħala inokulu, jistgħu jiġu applikati għall-ambjent marittimu. Fuq
dan il-punt ġew irrapportati riżultati li jvarjaw (eż. (1)).

2.

Ħafna ilmijiet industrijali mormijin, li fihom firxa ta' sustanzi kimiċi, jilħqu
l-baħar jew permezz ta' skariku dirett jew permezz ta' estwarji u xmajjar li
fihom iż-żminijiet ta' residenza huma baxxi meta mqabblin mal-perjodu
meħtieġ għal bijodegradazzjoni sħiħa ta' ħafna mis-sustanzi kimiċi preżenti.
Minħabba l-għarfien dejjem ikbar tal-bżonn li jiġi protett l-ambjent marit
timu kontra volumi dejjem ikbar ta' sustanzi kimiċi u l-ħtieġa li tiġi stmata
l-konċentrazzjoni probabbli tas-sustanzi kimiċi fil-baħar, ġew żviluppati
metodi ta' ttestjar għall-bijodegradabilità fl-ilma baħar.

3.

Il-metodi deskritti hawnhekk jużaw ilma bħala naturali kemm bħala l-fażi
milwiema kif ukoll bħala s-sors tal-mikroorganiżmi. Sabiex tinżamm
konformità mal-metodi għal bijodegradabilità lesta fl-ilma ħelu, ġie inves
tigat l-użu ta' ilma baħar ultraffiltrat u ċċentrifugat, u hekk ukoll ġie inves
tigat l-użu ta' naqal marittimu bħala inokulu. Dawn l-investigazzjonijiet ma
rnexxewx. Għaldaqstant, il-midjum tat-test huwa ilma baħar naturali ttrattat
minn qabel sabiex jitneħħew partikoli mhux maħdumin.

4.

Sabiex tiġi vvalutata l-bijodegradabilità finali bil-Metodu Flask Mheżżeż,
iridu jintużaw konċentrazzjonijiet relattivament għoljin tas-sustanza tat-test
minħabba s-sensittività baxxa tal-metodu analitiku tal-karbonju organiku
dissolt (DOC). Min-naħa tiegħu, dan jeħtieġ li mal-ilma baħar jiżdiedu
nutrijenti minerali (N u P), li l-konċentrazzjonijiet baxxi tagħhom ikunu
qed jillimitaw it-tneħħija tad-DOC. Jista' jkun hemm bżonn li jiżdiedu
wkoll in-nutrijenti fil-Metodu Flixkun Magħluq minħabba l-konċentrazzjoni
tas-sustanza tat-test miżjuda.

5.

B'hekk, il-metodi mhumiex ittestjati għal bijodegradabilità lesta peress li ma
jiżdied ebda inokulu mal-mikroorganiżmi diġà preżenti fl-ilma baħar. Ittestijiet lanqas ma jissimulaw l-ambjent marittimu peress li jiżdiedu n-nutri
jenti u l-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test hija ferm ogħla minn
dik li tkun preżenti fil-baħar. Għal dawn ir-raġunijiet, il-metodi huma
proposti taħt subsezzjoni ġdida “Bijodegradabilità fl-Ilma Baħar”.

APPLIKAZZJONI
6.

Ir-riżultati tat-testijiet, li jiġu applikati għaliex il-mudell ta' użu u rimi tassustanza inkwistjoni indika rotta lejn il-baħar, taw l-ewwel impressjoni ta'
bijodegradabilità fl-ilma baħar. Jekk ir-riżultat ikun pożittiv (tneħħija ta' >
70 % DOC; > 60 % ThOD — domanda teorika ta' ossiġenu), jista' jiġi
konkluż li hemm potenzjal għal bijodegradazzjoni fl-ambjent marittimu.
Madankollu, riżultat negattiv ma jipprekludix potenzjal bħal dan iżda
jindika li hemm bżonn isiru iktar studji, pereżempju, bl-użu tal-inqas
konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test possibbli.
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7.

Fi kwalunkwe każ, jekk hemm bżonn ta' valur iktar definittiv għar-rata jew
il-grad ta' bijodegradazzjoni fl-ilma baħar f'sit partikolari, ikollhom jiġu
applikati metodi oħrajn li huma iktar kumplessi u sofistikati, u b'hekk li
jiswew iktar flus. Pereżempju, test ta' simulazzjoni jista' jiġi applikat bl-użu
ta' konċentrazzjoni ta' sustanza tat-test li tkun eqreb il-konċentrazzjoni
ambjentali probabbli. Barra minn hekk, jista' jintuża ilma baħar mhux iffor
tifikat u mhux ittrattat minn qabel meħud mill-post ta' interess u l-bijode
gradazzjoni primarja tista' tiġi segwita b'analiżi kimika speċifika. Għallbijodegradabilità finali, ikunu meħtieġa sustanzi ttikkettati-14C sabiex
ikunu jistgħu jitkejlu r-rati tal-għibien tal-14C organiċi solubbli u l-produz
zjoni tal-14CO2 f'konċentrazzjonijiet ambjentalment realistiċi.

GĦAŻLA TAL-METODI
8.

L-għażla ta' liema metodu għandu jintuża tiddependi minn għadd ta' fatturi;
tingħata t-Tabella li ġejja biex tgħin fl-għażla. Filwaqt li s-sustanzi tassolubilità tal-ilma inqas mill-ekwivalenti ta' madwar 5 mg C/l ma jistgħux
jiġu ttestjati fil-Metodu tal-Flask Mheżżeż, tal-inqas, fil-prinċipju, sustanzi
ftit li xejn solubbli jistgħu jiġu ttestjati fil-Metodu tal-Flixkun Magħluq.

Tabella
Vantaġġi u żvantaġġi tat-test tal-flask mheżżeż u l-flixkun magħluq
METODU

FLASK MHEŻŻEŻ

VANTAĠĠI

— apparat sempliċi ħlief analizzatur
tal-K
— durata ta' 60 jum mhix problema
— ebda xkiel min-nitrifikazzjoni
— jista' jiġi adattat għal sustanzi volatili

ŻVANTAĠĠI

— jeħtieġ analizzatur tal-K
— juża 5-40 mg DOC/1, jista' jkun ta'
xkiel
— stabbiliment tad-DOC diffiċli f'kon
ċentrazzjonijiet baxxi f'ilma baħar
(effett tal-klorur)
— kultant DOC għoli f'ilma baħar

FLIXKUN MAGĦLUQ

— apparat sempliċi

— jaf ikun diffiċli biex tinżamm l-għeluq
tal-arja tal-fliexken

— stabbiliment bi tmiem sempliċi
— it-tkabbir mal-ħitan ta' batterji jista'
jwassal għal valuri foloz
— juża konċentrazzjoni baxxa tassustanza tat-test (2 mg/l ) u b'hekk
hemm inqas possibbiltà ta' varjaz — il-valuri inbjank ta' teħid tal-O2
zjoni
jistgħu jkunu għoljin speċjalment
wara 28 jum; jista' jiġi evitat aktar
ma jiqdiem l-ilma baħar
— faċilment adattat għal sustanzi volatili
— xkiel possibbli mit-teħid ta' O2 binnitrifikazzjoni

METODU TAL-FLASK MHEŻŻEŻ
INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu huwa varjant tal-ilma baħar tat-Test ta' Tgħarbil Immodifikat
tal-OECD deskritt fil-Kapitolu C.4B ta' dan l-Anness (2). Ġie ffinalizzat
wara ringtest organizzat għall-Kummissjoni Ewropea (KE) mill-Istitut tadDanimarka għall-Kwalità tal-Ilma (3).

2.

Bl-istess mod bħall-Metodu marittimu tal-Flixkun Magħluq li jakkum
panjah, ir-riżultati minn dan it-test ma għandhomx jittieħdu bħala indikaturi
ta' bijodegradabilità lesta, iżda jridu jintużaw b'mod speċifiku sabiex
tinkiseb informazzjoni dwar il-bijodegradabilità tas-sustanzi f'ambjenti
marittimi.
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PRINĊIPJU TAL-METODU
3.

Ammont prestabbilit tas-sustanza tat-test huwa dissolt fil-midjum tat-test
biex tinħareġ konċentrazzjoni ta' 5-40 mg karbonju organiku dissolt
(DOC)/l. Jekk il-limiti tas-sensittività tal-analiżijiet tal-karbonju organiku
jitjiebu, l-użu ta' konċentrazzjonijiet inqas tas-sustanza tat-test jista' jkun
ta' vantaġġ, b'mod partikolari għal sustanzi inibitorji. Is-soluzzjoni tassustanza tat-test fil-midjum tat-test tiġi inkubata waqt tħawwid fid-dlam
jew f'dawl bati f'kundizzjonijiet aerobiċi b'temperatura fissa (ikkontrollata
għal ± 2°C) li normalment tkun fi ħdan il-medda ta' 15-20°C. F'każijiet li
fihom l-objettiv tal-istudju jkun li jiġu ssimulati sitwazzjonijiet ambjentali,
jistgħu jsiru testijiet lil hinn minn din il-medda normali tat-temperatura. Iddurata massima rrakkomandata hija ta' madwar 60 jum. Id-degradazzjoni
hija segwita minn kejliet tad-DOC (degradazzjoni finali) u, f'xi każijiet,
minn analiżi speċifika (degradazzjoni primarja).

INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA TAT-TEST
4.

Sabiex isir magħruf jekk it-test jistax jiġi applikat għal sustanza partikolari,
iridu jkunu magħrufin uħud mill-karatteristiċi tiegħu. Il-kontenut ta'
karbonju organiku tas-sustanza jrid jiġi stabbilit, il-volatilità tagħha trid
tkun tali li ma jseħħx telf sinifikanti matul it-test u s-solubilità tagħha flilma trid tkun ikbar mill-ekwivalenti ta' 25-40 mg C/l. Barra minn hekk, ilmaterjal tat-test ma għandux jaqbad b'mod sinifikanti ma' uċuħ tal-ħġieġ.
Hemm bżonn ta' informazzjoni dwar il-purità jew il-proporzjonijiet relevanti
ta' komponenti kbar tal-materjal tat-test sabiex ikunu jistgħu jiġu interpretati
r-riżultati, speċjalment meta r-riżultat ikun qrib il-livell ta' “suċċess”.

5.

Informazzjoni dwar it-tossiċità tas-sustanza tat-test għall-batterji, pereżempju
kif imkejla fit-testijiet tar-rata ta' respirazzjoni fuq terminu qasir (4), tista'
tkun siewja meta jingħażlu l-konċentrazzjonijiet xierqa tat-test u tista' tkun
essenzjali għall-interpretazzjoni korretta ta' valuri ta' bijodegradazzjoni
baxxi. Madankollu, it-tali informazzjoni mhux dejjem tkun biżżejjed sabiex
jiġu interpretati riżultati miksubin fit-test ta' bijodegradazzjoni u l-proċedura
deskritta fil-paragrafu 18 hija iktar adattata.

SUSTANZI TA' REFERENZA
6.

Iridu jintużaw sustanzi xierqa ta' referenza sabiex tiġi kkontrollata l-attività
mikrobjali tal-kampjun ta' ilma baħar. Benżoat tas-sodju, aċetat tas-sodju u
anilina huma eżempji ta' sustanzi li jistgħu jintużaw għal dan il-għan. Issustanzi ta' referenza jridu jiġu degradati fi ħdan perjodu ta' żmien raġone
volment qasir, inkella huwa rrakkomandat li t-test jiġi ripetut bl-użu ta'
kampjun ieħor ta' ilma baħar.

7.

Fir-ringtest tal-KE li fih ittieħdu kampjuni ta' ilma baħar f'postijiet differenti
u fi żminijiet differenti tas-sena (3), il-fażi ta' dewmien (tL) u ż-żmien
sakemm tinkiseb degradazzjoni ta' 50 fil-mija (t50), ħlief il-fażi ta' dewmien,
kienu ta' bejn jum u 4 ijiem u bejn jum u 7 rispettivament għall-benżoat tassodju. Għal anilina, tL varjat bejn 0 sa 10 ijiem, filwaqt li t50 varjat bejn
jum u 10.

RIPRODUĊIBILITÀ U SENSITTIVITÀ TAL-METODU
8.

Ir-riproduċibilità tal-metodu ġiet stabbilita fir-ringtest (3). L-inqas konċen
trazzjoni tas-sustanza tat-test, li għaliha dan il-metodu jista' jintuża b'analiżi
tad-DOC, hija fil-parti l-kbira ddeterminata mil-limitu ta' identifikazzjoni
tal-analiżi tal-karbonju organiku (madwar 0,5 mg C/l bħalissa) u l-konċen
trazzjoni tal-karbonju organiku dissolt fl-ilma baħar użat (normalment flordni ta' 3-5 mg/l għal ilma mill-baħar internazzjonali). Il-konċentrazzjoni
ta' sfond tad-DOC ma għandhiex taqbeż madwar 20 % tal-konċentrazzjoni

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1950
▼M6
totali tad-DOC wara li tiddaħħal is-sustanza tat-test. Jekk dan ma jkunx
fattibbli, il-konċentrazzjoni ta' sfond tad-DOC kultant tkun tista' titnaqqas
iktar ma jiqdiem l-ilma baħar qabel l-ittestjar. Jekk il-metodu jintuża b'ana
liżi kimika speċifika biss (li biha titkejjel id-degradazzjoni primarja), linvestigatur irid jiddokumenta, billi jforni informazzjoni addizzjonali, jekk
tistax tkun mistennija degradabilità finali. Din l-informazzjoni addizzjonali
tista' tikkonsisti fir-riżultati minn testijiet oħrajn għal bijodegradabilità lesta
jew inerenti.
DESKRIZZJONI TAL-METODU
Apparat
9.

Apparat normali tal-laboratorju u
a. Magna xejker li tiflaħ flasks Erlenmeyer ta' 0,5-2 litri, jew b'kontroll
awtomatiku tat-temperatura jew użata f'kambra b'temperatura kostanti
ta' 15-20 °C ikkontrollata għal ± 2 °C;
b. Flasks Erlenmeyer ta' 0,5-2 litri b'għonq irqiq
c. Apparat għall-filtrazzjoni tal-membrana, jew ċentrifugu;
d. Filtri tal-membrana, 0,2-0,45μm;
e. Analizzatur tal-karbonju;
f. Tagħmir għal analiżi speċifika (mhux obbligatorju).
Ilma baħar

10. Ħu kampjun ta' ilma baħar f'kontenitur imnaddaf sew u ħudu fil-laboratorju,
idealment fi żmien jum jew jumejn mit-teħid. Matul it-trasport, tħallix ittemperatura tal-kampjun taqbeż wisq it-temperatura li għandha tintuża fittest. Identifika l-post tal-kampjunar bi preċiżjoni u ddeskrivih f'termini talistatus ta' tniġġis u n-nutrijenti tiegħu. B'mod partikolari għal ilmijiet talkosta, f'din il-karatterizzazzjoni għandek tinkludi l-għadd tal-kolonja
mikrobjali eterotrofika u d-determinazzjoni tal-konċentrazzjonijiet ta' nitrat,
ammonijaka u fosfat dissolti.
11. Ipprovdi l-informazzjoni li ġejja għall-kampjun ta' ilma baħar stess:
— id-data tat-teħid;
— il-fond tat-teħid;
— id-dehra tal-kampjun — imċajpar, eċċ.;
— it-temperatura f'ħin it-teħid;
— is-salinità;
— id-DOC;
— id-dewmien bejn it-teħid u l-użu fit-test.
12. Jekk il-kontenut tad-DOC tal-kampjun ta' ilma baħar jinstab li huwa għoli
(paragrafu 8), huwa rrakkomandat li l-ilma baħar jitħalla jiqdiem b'ġimgħa
qabel jintuża. Ħallih jiqdiem billi taħżnu f'kundizzjonijiet aerobiċi fit-tempe
raturi tat-test u fid-dlam jew f'dawl bati. Jekk hemm bżonn, żomm il-kun
dizzjonijiet aerobiċi permezz ta' għoti tal-arja ħafifa. Meta jkun qed jiqdiem,
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jonqos il-kontenut tal-materjal organiku faċilment degradabbli. Fir-ringtest
(3), ma nstabet ebda differenza bejn il-potenzjal ta' degradazzjoni tal-kamp
juni ta' ilma baħar li qdiemu u dawk miġburin friski. Qabel jintuża, ittratta lilma baħar minn qabel biex tneħħi partikoli mhux maħdumin, eż. b'filtraz
zjoni permezz ta' filtru tan-najlon jew karta filtru ħarxa (mhux membrana
jew filtri GF-C), jew b'sedimentazzjoni u dikantar. Trid tiġi rrapportata lproċedura użata. Il-pretrattament agħmlu wara li jiqdiem, jekk jintuża.

Soluzzjonijiet ewlenin għal nutrijenti minerali
13. Ħejji s-soluzzjonijiet ewlenin li ġejjin, billi tuża reaġenti ta' grad analitiku:

(a)

Potassium dihydrogen orthophosphate, KH2PO4

8,50 g

Dipotassju idroġenu ortofosfat, K2HPO4

21,75 g

Disodju idroġenu ortofosfat diidrat, Na2HPO4 · 2H2O

33,30 g

Klorid tal-ammonium, NH4Cl

0,50 g

Ħoll u tella' sa litru b'ilma distillat.
(b)

Klorur tal-kalċju, CaCl2

27,50 g

Ħoll u tella' sa litru b'ilma distillat.
(c)

Eptaidrat tas-sulfat tal-magneżju, MgSO4 · 7H2O

22,50 g

Ħoll u tella' sa litru b'ilma distillat.
(d)

Ħadid (III) eksaidrat tal-klorid, FeCl3 · 6H2O

0,25 g

Ħoll u tella' sa litru b'ilma distillat.

Preċipitazzjoni fis-soluzzjoni (d) tista' tiġi evitata billi tiżdied qatra ta' HCl
ikkonċentrat jew 0,4 g etilenedjaminetetra-aċidu aċetiku (EDTA, melħ
disodju) għal kull litru. Jekk jifforma preċipitat f'soluzzjoni ewlenija, ibdilha
ma' soluzzjoni magħmula ġdida.

Preparazzjoni tal-midjum tat-test
14. Żid 1 ml ta' kull waħda mis-soluzzjonijiet ewlenin ta' hawn fuq għal kull
litru ilma baħar pretrattat.

Inokulu
15. Iżżidx inokulu speċifiku minbarra l-mikroorganiżmi diġà preżenti fl-ilma
baħar. Sib (mhux bilfors) in-numru ta' eterotrofi li jifformaw kolonji filmidjum tat-test tal-ilma baħar (u idealment anki fil-kampjuni oriġinali talilma baħar) eż. bl-għadd tal-platti, bl-użu ta' agar marittimu. Dan ikun
partikolarment utli għal kampjuni minn siti kostali jew imniġġsin. Ivverifika
l-attività mikrobjali eterotrofika fl-ilma baħar billi tagħmel test b'sustanza ta'
referenza.
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Preparazzjoni tal-flasks
16. Ara li l-oġġetti kollha tal-ħġieġ huma nodfa tazza, mhux bilfors sterelizzati,
(eż. bl-użu ta' aċidu idrokloriku alkoħoliku), imlaħalħin u mnixxfin qabel
tużahom sabiex tevita kontaminazzjoni mar-residwi minn testijiet li saru
qabel. Il-flasks iridu jitnaddfu anki qabel jintużaw għall-ewwel darba.
17. Evalwa s-sustanzi tat-test fi flasks tad-duplikati fl-istess ħin, flimkien ma'
flask wieħed għas-sustanza ta' referenza. Agħmel test inbjank, f'duplikat,
mingħajr sustanza tat-test u lanqas dik ta' referenza sabiex tistabbilixxi linbjanki analitiċi. Dissolvi s-sustanzi tat-test fil-midjum tat-test — jistgħu
jiddaħħlu b'mod konvenjenti permezz ta' soluzzjoni ewlenija kkonċentrata
— biex jingħataw il-konċentrazzjonijiet ta' bidu mixtieqa li normalment
ikunu ta' 5-40 mg DOC/l. Ittestja s-sustanza ta' referenza b'mod normali
f'konċentrazzjoni tal-bidu li tikkorrispondi għal 20 mg DOC/l. Jekk jintużaw
soluzzjonijiet ewlenin ta' sustanza tat-test u/jew sustanza ta' referenza, ara li
s-salinità tal-midjum tal-ilma baħar ma tinbidilx wisq.
18. Jekk jistgħu jkunu mistennijin effetti tossiċi jew jekk dawn ma jkunux
jistgħu jiġu eliminati b'ċertezza, jista' jkun aħjar li fid-disinn tat-test jiġi
inkluż esperiment ta' inibizzjoni f'duplikat ukoll. Daħħal is-sustanzi tat-test
u ta' referenza fl-istess reċipjent, bil-konċentrazzjoni tas-sustanza ta' refe
renza li normalment tkun daqs fit-test tal-kontroll (jiġifieri 20 mg DOC/l)
sabiex tkun tista' tagħmel paragun.
19. Qassam ammonti adegwati tas-soluzzjonijiet tat-test fil-flasks Erlenmeyer
(sa madwar nofs il-volum tal-flask huwa ammont konvenjenti) u mbagħad
għatti kull flask b'għatu laxk (eż. fojl tal-aluminju) li jippermetti li jiġi
skambjat gass bejn il-flask u l-arja tal-madwar. (Tappijiet magħmulin mittajjar mhumiex tajbin jekk tintuża analiżi tad-DOC). Qiegħed ir-reċipjenti
fuq ix-xejker u heżżeż kontinwament bil-galbu (eż. 100 rpm) tul it-test
kollu. Ikkontrolla t-temperatura (15-20°C u fi ħdan ± 2°C), u ipproteġi rreċipjenti mid-dawl sabiex tevita milli jikbru algi. Ara li l-arja hija ħielsa
minn materjali tossiċi.
Test fiżikokimiku tal-kontroll (mhux obbligatorju)
20. Jekk hemm suspett ta' degradazzjoni abijotika jew mekkaniżmi ta' telf, bħal
idroliżi (problema b'analiżi speċifika biss), volatilizzazzjoni jew assorbi
ment, huwa rakkomandat li tagħmel esperiment fiżikokimiku tal-kontroll.
Dan jista' jsir billi jiddaħħal klorur tal-merkurju (II) (HgCl2) (1) (50-100
mg/l) f'reċipjenti bis-sustanza tat-test sabiex titwaqqaf l-attività mikrobjali.
Tnaqqis kbir fid-DOC jew konċentrazzjoni speċifika tas-substrat fit-test talkontroll fiżikokimiku jindika mekkaniżmi ta' tneħħija abijotiċi. (Jekk jintuża
klorur tal-merkurju, għandha tingħata attenzjoni għal interferenzi jew pożiz
zjonar katalistiku fl-analiżi tad-DOC.)
Numru ta' flasks
21. F'sensiela tipika ta' testijiet, jintużaw il-flasks li ġejjin:
Flasks 1 u 2 li fihom is-sustanza tat-test (sospensjoni tat-test);
Flasks 3 u 4 li fihom ilma baħar biss (inkbjank);
Flask 5

li fihom is-sustanza ta' referenza (kontroll tal-proċedura);

Flask 6

li fih is-sustanza tat-test u ta' referenza (kontroll tat-tossiċità)
— mhux obbligatorju;

Flask 7

li fih is-sustanza tat-test u l-aġent sterelizzanti (kontroll sterili
abijotiku)-mhux obbligatorju.

(1) Klorur tal-merkurju (II) (HgCl2) huwa sustanza ferm tossika li għandha titqandel bilprekawzjonijiet xierqa. Skart milwiem li fih din is-sustanza kimika għandu jintrema kif
xieraq; ma għandux jintrema fis-sistema tal-ilma mormi.
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Analiżi tad-DOC
22. Matul it-test, ħu kampjuni kull ċertu perjodu xieraq għal analiżi tad-DOC
(Appendiċi 1). Dejjem għandek tieħu kampjuni fil-bidu tat-test (jum 0) u filjum 60. Tal-inqas hemm bżonn ta' ħames kampjuni b'kollox sabiex jiddesk
rivu l-medda ta' żmien tad-degradazzjoni. Ma tista' tiġi stabbilita ebda skeda
ta' żmien fissa peress li r-rata ta' bijodegradazzjoni tvarja. Iddetermina dDOC f'duplikat f'kull kampjun.

Kampjunar
23. Il-volum meħtieġ tal-kampjuni jiddependi mill-metodu analitiku (analiżi
speċifika), mill-analizzatur tal-karbonju użat, u mill-proċedura (filtrazzjoni
tal-membrana jew ċentrifugazzjoni) magħżulin għat-trattament tal-kampjun
qabel ma jiġi stabbilit il-karbonju (paragrafi 25 u 26). Qabel il-kampjunar,
ara li l-midjum tat-test ikun imħallat sew u li kwalunkwe materjal imqabbad
ma' ġewwa tal-flask jinħall jew jiġi sospiż.

24. Iffiltra bil-membrana jew iċċentrifuga minnufih wara l-kampjunar. Jekk ikun
hemm bżonn, aħżen il-kampjuni ffiltrati jew iċċentrifugati f'2-4 °C sa 48
siegħa jew inqas -18 °C għal perjodi itwal (jekk ikun magħruf li s-sustanza
mhux ser tiġi affettwata, aċidifikaha sa pH 2 qabel taħżinha).

25. Il-filtri tal-membrana (0,2-0,45 μm) huma xierqa jekk ikun żgurat li la
jeħilsu karbonju u lanqas ma jassorbu s-sustanza fl-istadju tal-filtrazzjoni,
eż. filtri tal-membrana tal-polikarbonat. Ċerti filtri tal-membrana huma
mxappin b'aġenti tensjoattivi għal idrofilizzazzjoni u jistgħu jeħilsu kwanti
tajiet konsiderevoli ta' karbonju dissolt. Ħejji t-tali filtri billi tgħallihom
f'ilma dejonizzat għal tliet perjodi ta' siegħa konsekuttivi. Wara li tgħal
lihom, aħżen il-filtri f'ilma dejonizzat. Armi l-ewwel 20 ml tal-filtrat.

26. Minflok filtrazzjoni tal-membrana tista' tingħażel ċentrifugazzjoni tal-kamp
juni. Iċċentrifuga f'40 000 m.s– 2 (~ 4 000 g) għal 15-il minuta, idealment
f'ċentrifigu mkessaħ.

Nota: Donnha ma taħdimx id-differenzazzjoni tal-Karbonju Organiku Totali
(TOC) mid-DOC (TOC/DOC) b'ċentrifugrazzjoni f'konċentrazzjonijiet baxxi
ħafna, peress li jew jitneħħewx il-batterji kollha, jew jerġa' jiġi dissolt ilkarbonju bħala parti mill-plażma batterjali. F'konċentrazzjonijiet ogħla ((>
10 mg C għal kull litri), l-iżball ta' ċentrifugrazzjoni donnu paragunabbil
ment żgħir.

Frekwenza tal-kampjunar
27. Jekk isiru analiżijiet eżatt wara l-kampjunar, ivvaluta ż-żmien biex isir ilkampjunar li jmiss billi tqis ir-riżultat tad-determinazzjoni analitika.

28. Jekk il-kampjuni jinżammu (paragrafu 24) sabiex jiġu analizzati iktar tard,
ħu iktar kampjuni min-numru minimu meħtieġ ta' ħamsa. L-ewwel analizza
l-aħħar kampjuni, u permezz ta' għażla “b'lura” skont l-istadji tal-kampjuni
xierqa għal analiżi, huwa possibbli li tikseb deskrizzjoni tajba tal-kurva ta'
bijodegradazzjoni b'numru relattivament żgħir ta' determinazzjonijiet anali
tiċi. Jekk ma tkun seħħet ebda degradazzjoni sa tmiem it-test, ma jkun
hemm bżonn li jiġi analizzat ebda kampjun ieħor, u f'din is-sitwazzjoni,
l-istrateġija “b'lura” tista' tiffranka spejjeż konsiderevoli tal-analiżi.
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29. Jekk jiġi osservat plateau fuq il-kurva ta' degradazzjoni qabel il-jum 60,
temm it-test. Jekk ovvjament id-degradazzjoni bdiet sal-jum 60, iżda għadha
ma laħqitx plateau, tawwal l-esperiment għal perjodu itwal.
DEJTA U RAPPORTAR
Trattament tar-riżultati
30. Irreġistra r-riżultati analitiċi fuq l-iskeda tad-dejta mehmuża (Appendiċi 2),
u kkalkola l-valuri tad-degradazzjoni kemm għas-sustanza tat-test kif ukoll
dik ta' referenza mill-ekwazzjoni:

Ï
B
C t Ä C blðtÞ
Dt ¼ 1 Ä
Ü 100
C 0 Ä C blð0Þ
fejn:
Dt

degradazzjoni f'DOC perċentwali jew tneħħija tas-sustanza speċi
fika fiż-żmien t,

Co

bidu tal-konċentrazzjoni tad-DOC jew sustanza speċifika filmidjum tat-test,

Ct

konċentrazzjoni tad-DOC jew sustanza speċifika fil-midjum tat-test
fiż-żmien t,

Cbl(0)

bidu tal-konċentrazzjoni tad-DOC jew sustanza speċifika flinbjank,

Cbl(t)

konċentrazzjoni tad-DOC jew sustanza speċifika fl-inbjank fiżżmien t.

31. Iddikjara d-degradazzjoni bħala t-tneħħija tad-DOC perċentwal (degradaz
zjoni finali) jew tneħħija tas-sustanza speċifika (degradazzjoni primarja) fiżżmien t. Ikkalkola l-konċentrazzjonijiet tad-DOC sal-eqreb 0,1 mg għal kull
litru, u qarreb il-medji tal-valuri Dt sal-eqreb perċentwal sħiħ.
32. Uri kif mexiet id-degradazzjoni fuq grafika f'dijagramma kif muri fil-figura
f'“Validità u interpretazzjoni tar-riżultati”. Jekk hemm dejta suffiċjenti,
ikkalkola mill-kurva l-fażi tad-dewmien (tL) u ż-żmien sabiex tintlaħaq
tneħħija ta' 50 fil-mija minn tmiem il-fażi ta' dewmien (t50).
Rapport tat-test
33. Ir-rapport tat-test irid ikun fih l-informazzjoni li ġejja:
Sustanza tat-test:
— l-għamla fiżika u, fejn relevanti, il-karatteristiċi fiżikokimiċi;
— dejta ta' identifikazzjoni.
Kundizzjonijiet tat-test:
— il-post u d-deskrizzjoni tas-sit ta' kampjunar; status ta' tniġġis u tannutrijenti (għadd tal-kolonja, nitrat, ammonijaka, fosfat jekk xieraq);
— il-karatteristiċi tal-kampjun (data tal-kampjunar, fond, dehra, tempera
tura, salinità, DOC (mhux bilfors), id-dewmien bejn il-ġbir u l-użu fittest;
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— il-metodu użat (jekk jintuża wieħed) sabiex jiqdiem il-baħar;

— il-metodu użat għall-pretrattament (filtrazzjoni/sedimentazzjoni) tal-ilma
baħar;

— il-metodu użat għad-determinazzjoni tad-DOC;

— il-metodu użat għall-analiżi speċifika (mhux obbligatorju);

— il-metodu użat għad-determinazzjoni tan-numru ta' eterotrofi fl-ilma
baħar (il-metodu tal-għadd tal-pjastrini jew proċedura oħra) (mhux
obbligatorju);

— metodi oħrajn (mhux obbligatorji) użati biex jiġi kkaratterizzat l-ilma
baħar (kejliet tal-ATP, eċċ.).

Riżultati:

— dejta analitika rrapportata fuq skeda tad-dejta (Appendiċi 2);

— kif mexa t-test tad-degradazzjoni huwa rrappreżentat fuq grafika f'dija
gramma li turi l-fażi ta' dewmien (tL), inklinazzjoni grafika, u żmien
(b'bidu minn tmiem il-fażi ta' dewmien) sabiex tinkiseb tneħħija ta' 50
fil-mija (t50). Il-fażi ta' dewmien tista' tiġi stmata fuq grafika kif muri filfigura fis-sezzjoni “Validità u interpretazzjoni tar-riżultati” jew għal
konvenjenza jista' jintuża ż-żmien meħtieġ għal degradazzjoni ta' 10
fil-mija;

— id-degradazzjoni f'perċentwali mkejla wara 60 jum, jew fi tmiem it-test.

Diskussjoni tar-riżultati.

Validità u interpretazzjoni tar-riżultati
34. Ir-riżultati miksubin bis-sustanzi ta' referenza eż. benżoat tas-sodju, aċetat
tas-sodju jew anilina, għandhom ikunu paragunabbli mar-riżultati miksubin
fir-ringtest (3) (irreferi għas-sezzjoni dwar is-“Sustanzi ta' referenza”, para
grafu 7). Jekk ir-riżultati miksubin bis-sustanzi ta' referenza ma jkunux
tipiċi, it-test għandu jerġa' jsir bl-użu ta' kampjun ieħor ta' ilma baħar.
Għad li r-riżultati tat-testijiet ta' inibizzjoni mhux dejjem ikun faċli tinter
pretahom minħabba l-kontribuzzjoni tad-DOC mis-sustanza tat-test, tnaqqis
kbir fir-rata ta' tneħħija tad-DOC totali, meta mqabbla ma' dik tal-kontroll,
huwa sinjal pożittiv ta' effetti tossiċi.

35. Minħabba l-konċentrazzjonijiet tat-test relattivament għoljin użati meta
mqabblin ma' ħafna sistemi naturali (u konsegwentement proporzjon
mhux favorevoli bejn il-konċentrazzjonijiet tas-sustanzi tat-test u sorsi
oħrajn tal-karbonju), il-metodu għandu jitqies bħala test preliminari li
jista' jintuża biex jindika jekk sustanza hijiex faċilment bijodegradabbli.
Għalhekk, riżultat baxx mhux bilfors ifisser li s-sustanza tat-test mhijiex
bijodegradazzjoni f'ambjenti marittimi, iżda jindika li hemm bżonn isir
iktar xogħol sabiex jiġi stabbilit jekk dan huwiex minnu.

Eżempju ta' esperiment ta' degradazzjoni teoriku li juri mod fattibbli ta' kif
jistgħu jiġu stmati l-valuri ta' tL (tul tal-“fażi ta' dewmien”) u t50 (intervall
taż-żmien, li jibda f'tL), meħtieġ sabiex tinkiseb tneħħija ta' 50 fil-mija,
huwa mogħti fil-figura ta' hawn taħt.
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METODU TAL-FLIXKUN MAGĦLUQ
INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu huwa varjant tal-ilma baħar tat-Test tal-Flixkun Magħluq (5)
u ġie ffinalizzat wara ringtest organizzat għall-Kummissjoni Ewropea (KE)
mill-Istitut Daniż għall-Kwalità tal-Ilma (3).

2.

B'mod simili għall-Metodu tal-Flask Mheżżeż, ir-riżultati ta' dan it-test ma
għandhomx jitqiesu bħala indikazzjonijiet ta' bijodegradabilità pronta, iżda
għandhom jintużaw b'mod speċifiku sabiex tinkiseb informazzjoni dwar ilbijodegradabilità tas-sustanzi f'ambjenti marittimi.

PRINĊIPJU TAL-METODU
3.

Ammont prestabbilit tas-sustanza tat-test jiġi dissolt fil-midjum tat-test
f'konċentrazzjoni ta', normalment, 2-10 mg tas-sustanza tat-test għal kull
litru (tista' tintuża konċentrazzjoni waħda jew iktar). Is-soluzzjoni tinżamm
fi flixkin magħluq fid-dlam f'banju ta' temperatura kostanti jew f'post
magħluq ikkontrollat sa ± 1 °C fi ħdan medda ta' 15-20 °C. F'dawk ilkażijiet li fihom l-objettiv tal-istudju huwa li jissimula sitwazzjonijiet
ambjentali, jistgħu jitwettqu testijiet lil hinn minn din il-medda ta' tempe
ratura normali diment li jsiru aġġustamenti xierqa għall-kontroll tat-tempe
ratura. Id-degradazzjoni hija segwita minn analiżijiet tal-ossiġenu tul
perjodu ta' 28 jum.

4.

Ir-ringtest wera li jekk it-test ġie estiż lil hinn minn 28 jum, ma tista'
tinġabar ebda informazzjoni siewja f'ħafna każijiet, minħabba xkiel serju.
Il-valuri inbjank tad-domanda bijoloġika ta' ossiġenu (BOD) kienu għoljin
wisq, aktarx minħabba tkabbir man-naħa ta' ġewwa tal-flask, ikkaġunat
minn nuqqas ta' tħawwid, u nitrifikazzjoni. B'hekk, id-durata rrakkomandata
hija ta' 28 jum, iżda jekk il-valur inbjank tal-BOD jibqa' fi ħdan il-limitu ta'
30 fil-mija (paragrafi 15 u 40), it-test jista' jittawwal.

INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA TAT-TEST
5.

Sabiex ikun magħruf jekk it-test jistax jiġi applikat għal sustanza partikolari,
iridu jkunu magħrufin uħud mill-karatteristiċi tagħha. Il-formula empirika
hija meħtieġa sabiex tkun tista' tiġi kkalkolata d-domanda teorika ta' ossi
ġenu (ThOD) (ara l-Appendiċi 3); inkella, tkun trid tiġi stabbilita ddomanda kimika ta' ossiġenu (COD) tas-sustanza sabiex isservi bħala lvalur referenzjarju. L-użu tas-COD huwa inqas sodisfaċenti peress li ċerti
sustanzi mhumiex kompletament ossidizzati fit-test tas-COD.
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6.

Is-solubilità tas-sustanza għandha tkun tal-inqas ta' 2 mg/l, għad li fil-prin
ċipju jistgħu jiġu ttestjati sustanzi inqas solubbli (eż. bl-użu ta' ultrasonifi
kazzjoni) u hekk ukoll sustanzi volatili. Informazzjoni dwar il-purità jew ilproporzjonijiet relattivi tal-komponenti l-kbar tas-sustanza tat-test hija
meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jiġu interpretati r-riżultati miksubin, speċjal
ment meta r-riżultat ikun qrib il-livell ta' “suċċess”.

7.

Informazzjoni dwar it-tossiċità tas-sustanza għall-batterji, eż. kif imkejla fittestijiet ta' respirazzjoni fuq terminu qasir (4) tista' tkun ferm siewja meta
jingħażlu konċentrazzjonijiet xierqa tat-test u tista' tkun essenzjali għallinterpretazzjoni korretta ta' valuri baxxi ta' bijodegradazzjoni. Madankollu,
it-tali informazzjoni mhijiex dejjem biżżejjed sabiex jiġu interpretati r-riżul
tati miksubin fit-test ta' bijodegradazzjoni u l-proċedura deskritta fil-para
grafu 27 hija iktar adattata.

SUSTANZI TA' REFERENZA
8.

Iridu jintużaw sustanzi ta' referenza adattati sabiex tiġi vverifikata l-attività
mikrobjali tal-kampjun ta' ilma baħar. Għal dan il-għan jistgħu jintużaw
anilina, aċetat tas-sodju jew benżoat tas-sodju (pereżempju). Trid isseħħ
degradazzjoni ta' dawn is-sustanzi ta' tal-inqas 60 fil-mija (tat-ThOD
tagħhom) fi ħdan perjodu raġonevolment qasir, inkella huwa rrakkomandat
li t-test jerġa' jsir billi jintuża kampjun ieħor tal-ilma baħar.

9.

Fir-ringtest tal-KE, li fih il-kampjuni ta' ilma baħar ittieħdu minn postijiet
differenti u fi żminijiet differenti tas-sena, il-fażi ta' dewmien (tL) u ż-żmien
sakemm tinkiseb degradazzjoni ta' 50 fil-mija (t50), eskluża l-fażi taddewmien, kienu ta' 0 sa jumejn u jum sa 4 rispettivament għall-benżoat
tas-sodju. Għall-anilina, il-valuri ta' tL u t50 kienu ta' 0 sa 7 u jumejn sa 12il jum rispettivament.

RIPRODUĊIBILITÀ
10. Ir-riproduċibilità tal-metodi ġiet stabbilita fir-ringtest tal-KE (3).

DESKRIZZJONI TAL-METODU
Apparat
11. Tagħmir normali tal-laboratorju u:

(a) jistgħu jintużaw fliexken tal-BOD tal-250-300 ml b'tappijiet tal-ħġieġ
jew flixkun b'għonq dejjaq tal-250 ml b'tappijiet tal-ħġieġ;

(b) Bosta fliexken taż-2, it-3 u l-4 litri b'marki tal-litri għat-tħejjija talesperiment u għall-mili tal-fliexken tal-BOD;

(c) Banjumarija jew kamra b'temperatura kostanti għaż-żamma tal-fliexken
f'temperatura kostanti (± 1 °C) bl-esklużjoni tad-dawl.

(d) Tagħmir għall-analiżi tal-ossiġenu dissolt;

(e) Filtri tal-membrana, 0,2-0,45 μm (mhux obbligatorji);

(f) Tagħmir għal analiżi speċifika (mhux obbligatorju).

Ilma baħar
12. Ħu kampjun ta' ilma baħar f'kontenitur maħsul sew u ħudu fil-laboratorju,
idealment fi żmien jum jew tnejn mit-teħid. Matul it-trasportar, tħallix ittemperatura tal-kampjun taqbeż wisq it-temperatura li ser tintuża fit-test.
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13. Identifika l-post tal-kampunar bi preċiżjoni u ddeskrivih f'termini tal-istatus
ta' tniġġis u nutrizzjonali tiegħu. B'mod partikolari għal ilmijiet tal-kosta
jew imniġġsin, f'din il-karatterizzazzjoni għandek tinkludi għadd tal-kolonja
mikrobjali eterotrofika u d-determinazzjoni tal-konċentrazzjonijiet ta' nitrat,
ammonijaka u fosfat dissolti.
14. Ipprovdi l-informazzjoni li ġejja għall-kampjun ta' ilma baħar stess:
— id-data tat-teħid;
— il-fond tat-teħid;
— id-dehra tal-kampjun — imċajpar eċċ.;
— it-temperatura fil-ħin tat-teħid;
— is-salinità;
— il-karbonju organiku dissolt (DOC);
— id-dewmien bejn it-teħid u l-użu fit-test.
15. Jekk jinstab li l-kontenut tad-DOC tal-kampjun huwa għoli jew jekk huwa
maħsub li l-BOD inbjank wara 28 jum għandha tkun iktar minn 30 fil-mija
ta' dik tas-sustanzi ta' referenza, huwa rrakkomandat li l-ilma baħar jitħalla
jiqdiem għal madwar ġimgħa qabel jintuża.
16. Ħalli l-kampjun jiqdiem billi taħżnu f'kundizzjonijiet aerobiċi fit-tempera
tura tat-test u fid-dlam jew f'dawl bati. Jekk hemm bżonn, żomm il-kun
dizzjonijiet aerobiċi billi tagħtih ftit arja. Meta jkun qed jiqdiem, jonqos ilkontenut ta' materjal organiku faċilment degradabbli. Fir-ringtest (3), ma
nstabet ebda differenza bejn il-potenzjal ta' degradazzjoni tal-kampjun ta'
ilma baħar li tħalla jiqdiem u dak ta' ilma baħar miġbur frisk.
17. Qabel tużah, ittratta l-ilma baħar minn qabel sabiex tneħħi l-partikoli ħorox,
eż. permezz ta' filtrazzjoni minn filtru tan-najlon jew karta filtru ħarxa
(mhux filtri tal-GF-C jew membrana), jew permezz ta' sedimentazzjoni u
dekantar. Irrapporta l-proċedura użata. Ittrattah minn qabel wara li jiqdiem,
jekk jintuża.
Soluzzjonijiet ewlenin għal nutrijenti minerali
18. Ħejji s-soluzzjonijiet ewlenin li ġejjin bl-użu ta' reaġenti tal-grad analitiku:

(a)

Potassium dihydrogen orthophosphate, KH2PO4

8,50 g

Dipotassju idroġenu ortofosfat, K2HPO4

21,75 g

Disodju idroġenu ortofosfat diidrat, Na2HPO4 · 2H2O

33,30 g

Klorid tal-ammonium, NH4Cl

0,50 g

Ħoll u tella' sa litru b'ilma distillat.
(b)

Klorur tal-kalċju, CaCl2

27,50 g

Ħoll u tella' sa litru b'ilma distillat.
(c)

Eptaidrat tas-sulfat tal-magneżju, MgSO4 · 7H2O

22,50 g

Ħoll u tella' sa litru b'ilma distillat.
(d)

Ħadid (III) eksaidrat tal-klorid, FeCl3 · 6H2O
Ħoll u tella' sa litru b'ilma distillat.

0,25 g
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Preċipitazzjoni fis-soluzzjoni (d) tista' tiġi evitata billi tiżdied qatra ta' HCl
ikkonċentrat jew 0,4 g etilenedjaminetetra-aċidu aċetiku (EDTA, melħ
disodju) għal kull litru. Jekk jifforma preċipitat f'soluzzjoni ewlenija, ibdilha
ma' soluzzjoni magħmula ġdida.

Tħejjija tal-midjum tat-test
19. Għal kull litru ilma baħar pretrattat, żid 1 ml ta' kull waħda mis-soluzzjo
nijiet ewlenin ta' hawn fuq. Issatura l-midjum tat-test b'arja fit-temperatura
tat-test billi tagħtih l-arja b'arja kkompressata nadifa għal madwar 20
minuta. Iddetermina l-konċentrazzjoni ta' ossiġenu dissolt għal skopijiet ta'
kontroll. Il-konċentrazzjoni saturata ta' ossiġenu dissolt bħala funzjoni tassalinità u t-temperatura tista' tinqara min-nomogramma inkorporata ma' dan
il-metodu ta' ttestjar (Appendiċi 4).

Inokulu
20. Iżżidx inokulu speċifiku minbarra l-mikroorganiżmi diġà preżenti fl-ilma
baħar. Iddetermina (mhux bilfors) in-numru ta' eterotrofi li jifformaw
kolonja fil-midjum tat-test ta' ilma baħar (u idealment anki fil-kampjun ta'
ilma baħar oriġinali), eż. bl-għadd tal-pjastrini bl-użu ta' agar marittimu.
Dan ikun ideali b'mod partikolari għal kampjuni minn siti kostali jew
imniġġsin. Ivverifika l-attività mikrobjali eterotrofika fl-ilma baħar billi
tagħmel test b'sustanza ta' referenza.

Tħejjija tal-fliexken tat-test
21. Agħmel il-manipolazzjonijiet meħtieġa kollha inkluż li tħalli l-ilma baħar
jiqdiem u tittrattah minn qabel fit-temperatura magħżula tat-test ta' bejn 15 u
20 °C, filwaqt li tiżgura li jkun hemm indafa, iżda mhux sterilità tal-oġġetti
kollha tal-ħġieġ.

22. Ħejji l-gruppi ta' fliexken tal-BOD sabiex issib il-BOD tat-test u s-sustanzi
ta' referenza f'sensiela sperimentali simultanja. Agħmel l-analiżijiet kollha
fuq fliexken ta' duplikati (sustanzi inbjank, ta' referenza u tat-test), jiġifieri
ħejji żewġ fliexken għal kull determinazzjoni. Agħmel analiżijiet tal-inqas
fil-jiem 0, 5, 15 u 28 (erba' determinazzjonijiet). Għal analiżijiet tal-ossi
ġenu, erba' determinazzjonijiet jeħtieġu total ta' 3 x 2 x 4 = 24 flixkun
(sustanzi inbjank, ta' referenza u tat-test), u b'hekk madwar 8 litri talmidjum tat-test (għal konċentrazzjoni waħda tas-sustanza tat-test).

23. Ħejji soluzzjonijiet separati tas-sustanzi tat-test u ta' referenza fi fliexken
kbar ta' volum suffiċjenti (paragrafu 11) billi l-ewwel iżżid is-sustanzi tattest u ta' referenza jew direttament jew billi tuża soluzzjoni ewlenija kkon
ċentrata fil-fliexken il-kbar mimlijin f'parti minnhom. Żid midjum tat-test
ieħor sabiex tagħti l-konċentrazzjonijiet finali mixtieqa. Jekk jintużaw issoluzzjonijiet ewlenin tas-sustanzi tat-test u/jew ta' referenza, ara li s-salinità
tal-midjum tal-ilma baħar ma tinbidilx wisq.

24. Agħżel konċentrazzjonijiet tas-sustanzi tat-test u ta' referenza billi tieħu
f'kunsiderazzjoni:

(a) is-solubilità tal-ossiġenu dissolt fl-ilma baħar fit-temperatura u s-salinità
prevalenti tat-test (ara n-nomogramma inkorporata — Appendiċi 4);

(b) il-BOD inbjank tal-ilma baħar; u

(c) il-bijodegradabilità mistennija tas-sustanza tat-test.
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25. Fi 15 °C u 20 °C u salinità ta' 32 parti għal kull elf (ilma tal-oċean), issolubilità tal-ossiġenu dissolt hija ta' madwar 8,1 u 7,4 mg/l rispettivament.
Il-konsum tal-ossiġenu tal-ilma baħar stess (respirazzjoni inbjank) jista' jkun
ta' 2 mg O2/l jew iktar, jekk l-ilma baħar ma jitħalliex jiqdiem. Għaldaqs
tant, sabiex tiżgura li jkun fadal konċentrazzjoni sinifikanti ta' ossiġenu
wara l-ossidazzjoni tas-sustanza tat-test, uża konċentrazzjoni tal-bidu tassustanza tat-test ta' madwar 2-3 mg/l (skont it-ThOD) għas-sustanzi li
huma mistennijin jiġu degradati bis-sħiħ fil-kundizzjonijiet tat-test (bħal
sustanzi ta' referenza). Ittestja sustanzi inqas degradabbli f'konċentrazzjoni
jiet ogħla, sa madwar 10 mg/l, diment li ma jseħħux effetti tossiċi. Jista'
jkun ta' vantaġġ li jsiru testijiet paralleli b'konċentrazzjoni baxxa (madwar 2
mg/l) u għolja (madwar 10 mg/l) tas-sustanza tat-test.
26. Irid jiġi stabbilit inbjank tal-ossiġenu b'mod parallel fi fliexken li la fih
sustanza tat-test u lanqas ta' referenza.
27. Jekk iridu jiġu stabbiliti effetti inibitorji, ħejji s-sensiela li ġejja ta' soluz
zjonijiet fi fliexken kbar separati (paragrafu 13):
(a) 2 mg għal kull litru ta' sustanza faċilment degradabbli, eż. kwalunkwe
waħda mis-sustanzi ta' referenza msemmijin;
(b) x mg għal kull litru tas-sustanza tat-test (normalment x huwa 2);
(c) 2 mg għal kull litru tas-sustanza faċilment degradabbli flimkien ma' x
mg għal kull litru tas-sustanza tat-test.
Test tal-kontroll fiżikokimiku (mhux obbligatorju)
28. Jekk tintuża l-possibbiltà li jintużaw analiżijiet speċifiċi, jista' jsir esperi
ment fiżikokimiku sabiex jiġi vverifikat jekk is-sustanza tat-test titneħħa
permezz ta' mekkaniżmi abijotiċi, bħal idroliżi jew assorbiment. Test talkontroll fiżikokimiku jista' jsir billi jiżdied klorur tal-merkurju (II)
(HgCl2) (1) (50-100 mg/l) fi flasks ta' duplikati b'sustanza tat-test sabiex
titwaqqaf l-attività mikrobjali. Tnaqqis sinifikanti fil-konċentrazzjoni tassustanza speċifika matul it-test jindika mekkaniżmi ta' tneħħija abijotiċi.
Numru ta' fliexken tal-BOD f'testijiet tipiċi
29. F'testijiet tipiċi jintużaw il-fliexken li ġejjin:
— tal-inqas 8 li fihom is-sustanza tat-test;
— tal-inqas 8 li fihom ilma baħar miżjud bin-nutrijenti biss;
— tal-inqas 8 li fihom is-sustanza ta' referenza, u meta jkun hemm bżonn
— 6 fliexken li fihom is-sustanzia tat-test u ta' referenza (kontroll tat-tossi
ċità).
PROĊEDURA
30. Wara t-tħejjija, battal kull soluzzjoni minnufih, mill-kompartiment inferjuri
(mhux mill-qiegħ) tal-flixkun il-kbir xieraq, biex timla l-grupp rispettiv talfliexken tal-BOD. Minnufih għandek tanalizza l-kontrolli żero (żmien żero)
għal ossiġenu dissolt (paragrafu 33) jew żommhom għal analiżi kimika iktar
tard permezz ta' preċipitazzjoni b'MnCl2 (klroru tal-manjeżju (II)) u NaOH
(idrossidu tas-sodju).
(1) Klorur tal-merkurju (II) (HgCl2) huwa sustanza ferm tossika li għandha titqandel bilprekawzjonijiet xierqa. Skart milwiem li fih din is-sustanza kimika għandu jintrema kif
xieraq; ma għandux jintrema direttament fis-sistema ta' ilma mormi.
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31. Inkuba l-fliexken paralleli tal-BOD li jifdal fit-temperatura tat-test (1520 °C), żommhom fid-dlam, u neħħihom miż-żona ta' inkubazzjoni f'inter
valli xierqa ta' ħin (eż. tal-inqas wara 5, 15 u 28 jum) u analizzahom għal
ossiġenu dissolt (paragrafu 33).
32. Filtru tal-membrana (0,2-0,45 μm) jew iċċentrifuga, għal 15-il minuta, ilkampjuni għal analiżijiet speċifċi (mhux obbligatorji). Aħżinhom għal 48
siegħa f'2-4 °C, jew għal perjodi itwal fi -18 °C, jekk mhux analizzati
minnufih (jekk mhuwiex magħruf li s-sustanza tat-test mhix ser tkun affett
wata, aċidifika għal pH 2 qabel ma taħżinhom).
Determinazzjoni tal-ossiġenu dissolt
33. Iddetermina l-konċentrazzjoni tal-ossiġenu dissolt billi tuża metodu kimiku
jew elettrokimiku li huwa rikonoxxut f'livell nazzjonali jew internazzjonali.
DEJTA U RAPPORTAR
Trattament tar-Riżultati
34. Irreġistra r-riżultati analitiċi fuq l-iskedi ta' dejta mehmużin (Appendiċi 5).
35. Ikkalkola l-BOD bħala d-differenza tat-tnaqqis tal-ossiġenu bejn inbjank u
soluzzjoni tas-sustanza tat-test fil-kundizzjonijiet tat-test. Aqsam it-tnaqqis
tal-ossiġenu nett bil-konċentrazzjoni (w/v) tas-sustanza sabiex tesprimi lBOD bħala mg BOD/mg sustanza tat-test. Id-degradazzjoni hija ddefinita
bħala l-proporzjon tad-domanda bijokimika ta' ossiġenu, idealment, meta
mqabbla mad-domanda teorika ta' ossiġenu (ThOD) jew id-domanda kimika
ta' ossiġenu (COD) u mogħtija bħala perċentwal (ara l-paragrafu 36).
36. Ikkalkola l-valuri ta' bijodegradazzjoni għal kull żmien ta' kampjunar kemm
għas-sustanza tat-test u ta' referenza billi tuża waħda mill-ekwazzjonijiet:

% biodegradation ¼

mg O2 =mgtested substance
Ü 100
mg ThOD=mgtested substance

% biodegradation ¼

mg O2 =mgtested substance
Ü 100
mg COD=mgtested substance

fejn:
ThOD = domanda teorika ta' ossiġenu (kalkolu, Appendiċi 3)
COD = domanda kimika ta' ossiġenu, iddeterminata b'mod sperimentali.

Nota: Kultant, iż-żewġ modi ta' kalkolu (perċentwal tat-ThOD jew
perċentwal tas-COD) ma jagħtux l-istess riżultati; huwa ppreferut l-użu
tat-ThOD, peress li wħud mis-sustanzi mhumiex kompletament ossidizzati
fit-test tas-COD.
37. Uri kif mexa t-test ta' degradazzjoni fuq grafika f'dijagramma (ara l-eżempju
fis-sezzjoni dwar “Validità u interpretazzjoni tar-riżultati”. Jekk hemm
biżżejjed dejta, ikkalkola l-fażi ta' dewmien (tL) u ż-żmien (t50) sabiex
tintlaħaq tneħħija ta' 50 fil-mija minn tmiem il-fażi ta' dewmien millkurva ta' bijodegradazzjoni.
38. Jekk tintuża analiżi speċifika (mhux bilfors), iddikjara l-perċentwal taddegradazzjoni primarja bħala l-perċentwal tat-tneħħija ta' sustanza speċifika
fi ħdan il-perjodu tat-test (ikkoreġi għal inbjanki analitiċi).
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Rapport tat-Test
39. Ir-rapport tat-test irid ikun fih l-informazzjoni li ġejja:
Sustanza tat-test:
— l-għamla fiżika u, fejn relevanti, il-karatteristiċi fiżikokimiċi;
— dejta ta' identifikazzjoni.
Kundizzjonijiet tat-test:
— il-post u d-deskrizzjoni tas-sit tal-kampjunar: status ta' tniġġis u nutriz
zjonali (għadd tal-kolonja, nitrat, ammonijaka, fosfat jekk xieraq);
— il-karatteristiċi tal-kampjun (data tal-kampjunar, fond, dehra, tempera
tura, salinità, DOC (mhux bilfors), dewmien bejn it-teħid u l-użu fittest);
— il-metodu użat (jekk intuża wieħed) sabiex jiqdiem l-ilma baħar;
— il-metodu użat għall-pretrattament (filtrazzjoni/sedimentazzjoni) tal-ilma
baħar;
— il-metodu użat għad-determinazzjoni tas-COD (jekk issir);
— il-metodu użat għall-kejliet tal-ossiġenu;
— il-proċedura ta' dispersjoni għas-sustanzi li ftit li xejn huma solubbli filkundizzjonijiet tat-test;
— il-metodu użat sabiex jiġi stabbilit in-numru ta' eterotrofi fl-ilma baħar
(il-metodu ta' għadd tal-pjastrini jew proċedura oħra);
— il-metodu użat għad-determinazzjoni tad-DOC fl-ilma baħar (mhux
bilfors);
— il-metodu użat għal analiżi speċifika (mhux bilfors);
— metodi mhux obbligatorji oħrajn użati sabiex jiġi kkaratterizzat l-ilma
baħar (kejliet tal-ATP, eċċ.).
Riżultati:
— dejta analitika rrapportata fuq skeda ta' dejta (kif mehmuża, Appendiċi
5);
— matul it-test ta' degradazzjoni rrappreżentat fuq grafika f'dijagramma li
turi l-fażi ta' dewmien, (tL), l-inklinazzjoni grafika u ż-żmien (b'bidu
minn tmiem il-fażi ta' dewmien) sakemm jintlaħaq teħid ta' 50 fil-mija
tat-teħid ta' ossiġenu finali b'ossidazzjoni tas-sustanza tat-test (t50). Ilfażi ta' dewmien tista' tiġi stmata fuq grafika kif muri fil-figura
mehmuża, jew għal konvenjenza tittieħed bħala ż-żmien meħtieġ għal
degradazzjoni ta' 10 fil-mija;
— id-degradazzjoni perċentwali mkejla wara 28 jum.
Diskussjoni tar-riżultati
Validità u interpretazzjoni tar-riżultati
40. Ir-respirazzjoni inbjank ma għandhiex taqbeż it-30 fil-mija tal-ossiġenu filflixkun tat-test. Jekk ma jkunx possibbli li jiġi ssodisfat dan il-kriterju blużu ta' ilma baħar meħud frisk, l-ilma baħar irid jitħalla jiqdiem (jistabbi
lizza) qabel jintuża.
41. Trid tiġi kkunsidrata l-possibbiltà li sustanzi li fihom nitroġenu jaffettwaw
ir-riżultati.
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42. Ir-riżultati miksubin bis-sustanzi ta' referenza benżoat tas-sodju u anilina
għandhom ikunu paragunabbli mar-riżultati miksubin fir-ringtest (3) (para
grafu 9). Jekk ir-riżultati miksubin bis-sustanzi ta' referenza jkunu atipiċi, ittest għandu jerġa' jsir bl-użu ta' kampjun ieħor ta' ilma baħar.
43. Is-sustanza tat-test tista' titqies li hija inibitorja għall-batterji (fil-konċentraz
zjoni użata) jekk il-BOD tat-taħlita tas-sustanza ta' referenza u dik tat-test
tkun inqas mis-somma tal-BOD tas-soluzzjonijiet separati taż-żewġ soluz
zjonijiet.
44. Minħabba l-konċentrazzjonijiet tat-test relattivament għoljin meta mqabblin
ma' ħafna mis-sistemi naturali, u konsegwentement minħabba proporzjon
favorevoli bejn il-konċentrazzjonijiet tas-sustanza tat-test u sorsi talkarbonju oħrajn, il-metodu għandu jitqies bħala test preliminari li jista'
jintuża sabiex jiġi indikat jekk sustanza hijiex faċilment bijodegradabbli
jew le. Għalhekk, riżultat baxx mhux bilfors ifisser li s-sustanza tat-test
mhijiex bijodegradazzjoni f'ambjenti marittimi, iżda jindika li hemm
bżonn isir iktar xogħol sabiex jiġi stabbilit jekk dan huwiex minnu.
Eżempju ta' esperiment teoriku ta' degradazzjoni li juri mod fattibbli kif jiġu
stmati l-valuri ta' tL (tul tal-“fażi ta' dewmien”) u t50, l-intervall taż-żmien
(b'bidu minn tL), meħtieġ sabiex jintlaħaq teħid finali ta' 50 % tal-ossiġenu
kkaġunat minn ossidazzjoni tas-sustanza tat-test, jingħata hawn taħt:
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Appendiċi 1
Determinazzjoni tal-karbonju organiku fl-ilma baħar
METODU TAL-FLASK MHEŻŻEŻ
Għad-determinazzjoni tal-karbonju organiku ta' kampjun ta' ilma, il-komposti
organiċi fil-kampjun huma ossidizzati għal dijossidu tal-karbonju, ġeneralment
bl-użu ta' waħda mit-tliet tekniki li ġejjin:
— ossidazzjoni mxarrba b'persulfat/irradjazzjoni tal-UV;
— ossidazzjoni mxarrba b'persulfat/temperatura għolja (116-130 °C);
— kombustjoni.
CO2 evolut huwa kkwantifikat billi titħaddem titrimetrija jew spettrometrija infra
ħamra. Inkella, CO2 jitnaqqas għal metan, li huwa kkwantifikat fuq detettur taljonizzazzjoni tal-fjamma (FID).
Il-persulfat/metodu tal-UV jintuża spiss għall-analiżi tal-ilma “nadif” b'kontenut
baxx ta' materja partikolata. L-aħħar żewġ metodi jistgħu jiġu applikati għal
ħafna mit-tipi ta' kampjuni ta' ilma, il-persulfat/l-ossidizzazzjoni tat-temperatura
għolja li huma l-iktar xierqa għal kampjuni b'livell baxx, u t-teknika ta' kombust
joni li tapplika għal kampjuni b'kontenut ta' karbonju organiku mhux volatili
(NVOC) ferm ogħla minn 1 mg C/l.
Interferenzi
It-tliet metodi kollha kemm huma jiddependu mill-eliminazzjoni jew il-kumpens
għal karbonju inorganiku (IC) preżenti fil-kampjun. It-tneħħija tas-CO2 millkampjun aċidifikat huwa l-iktar metodu użat spiss biex jiġi eliminat l-IC, għad
li dan jirriżulta wkoll f'telf ta' komposti oraniċi volatili (1). It-tneħħija sħiħa jew
il-kumpens tal-IC iridu jiġu żgurati għal kull matriċi tal-kampjun, u karbonju
organiku volatili (VOC) irid jiġi stabbilit minbarra l-NVOC li jiddependi mittip ta' kampjun.
Konċentrazzjonijiet għoljun ta' klorur jirriżultaw f'effiċjenza mnaqqsa ta' ossidiz
zazzjoni bl-użu ta' persulfat/metodu tal-UV (2). Madankollu, l-applikazzjoni ta'
reaġent ta' ossidizzazzjoni mmodifikat biż-żieda tan-nitrat tal-merkurju (II) tista'
tneħħi din l-interferenza. Huwa rrakkomandat li l-volum massimu tollerabbli talkampjun jintuża sabiex jiġi evalwat kull tip ta' kampjun li fih il-klorur. Konċen
trazzjonijiet għoljin ta' melħ fil-kampjun analizzati bl-użu tal-metodu ta' kombust
joni jistgħu jikkaġunaw kisi bil-melħ tal-katalist u korrożjoni eċċessiva tat-tubu
ta' kombustjoni. Għandhom jittieħdu prekawzjonijiet skont il-manwal tal-mani
fattur.
Kampjuni ferm imċajprin kif ukoll kampjuni li fihom materja partikolata jistgħu
jiġu ossidizzati mhux b'mod totali meta jitħaddem il-persulfat/metodu tal-UV.
Eżempju ta' metodu xieraq
Karbonju organiku mhux volatili huwa stabbilit permezz ta' ossidizzazzjoni b'per
sulfat/irradjazzjoni tal-uv u kwantifikazzjoni sussegwenti tas-CO2 evolut bl-użu
ta' spettrometrija infraħamra mhux dispersiva.
Ir-reaġent ta' ossidizzazzjoni huwa mmodifikat skont is-suġġerimenti mogħtijin
f'(2) kif deskritt fil-manwal tal-manifattur:
a) 8,2 g HgCl2 u 9,6 g Hg(NO3)2 H2O huma dissolti f'diversi mijiet ta' millilitri
ta' ilma reaġent b'konċentrazzjoni baxxa tal-karbonju.
b) 20 g K2S2O8 huma dissolti fis-soluzzjoni ta' melħ merkuriku.
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c) 5 ml HNO3 (konċ.) jiżdiedu mat-taħlita.
d) ir-reaġent jiġi dilwit għal 1 000 ml.
L-interferenza mill-klorur jitneħħa bl-użu ta' volum tal-kampjun ta' 40 μl għal 10
fil-mija klorur u volum tal-kampjun ta' 200 μl għal 1,9 fil-mija klorur. Kampjuni
ta' konċentrazzjonijiet għoljin ta' klorur u/jew volumi ikbar tal-kampjun jistgħu
jiġu analizzati skont dan il-metodu diment li tiġi evitata akkumulazzjoni talklorur fir-reċipjent ta' ossidazzjoni. Imbagħad jista' jiġi stabbilit il-karbonju orga
niku volatili, jekk relevanti, għat-tip ta' kampjun inkwistjoni.
LETTERATURA
(1) ISO, Water quality — determination of total organic carbon. Draft Interna
tional Standard ISO/DIS 8245, January 16, 1986.
(2) American Public Health Association, Standard Methods for the Estimation of
Water and Wastewater. American Water Works Association & Water Pollu
tion Control Federation, 16th edition, 1985.
Ta' interess ukoll (jiddeskrivi sistema ta' awtoanaliżi):
(3) Schreurs W. (1978). An automated colorimetric method for the determination
of dissolved organic carbon in seawater by UV destruction. Hydrobiological
Bulletin 12, 137-142.
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Appendiċi 2
Bijodegradazzjoni fl-ilma baħar
METODU TA' FLASK MHEŻŻEŻ
SKEDA TAD-DEJTA
1.

LABORATORJU:

2.

DATA FIL-BIDU TAT-TEST:

3.

SUSTANZA TAT-TEST:
Isem:
Konċentrazzjoni tas-soluzzjoni ewlenija:

mg/l bħala sustanza

Konċentrazzjoni inizjali fil-midjum, to:

mg/l bħala sustanza
:

4.

mg DOC/l

ILMA BAĦAR:
Is-sors:
Id-data tat-teħid:
Il-fond tat-teħid:
Id-dehra f'ħin it-teħid (eż. imċajpar, eċċ.):
Is-salinità fit-teħid:

‰

It-temperatura fit-teħid:

°C

Id-DOC “x” sigħat wara t-teħid:

mg/l

Il-pretrattament qabel l-ittestjar (eż. filtrazzjoni, sedimentazzjoni, żmien
kemm tħalla jiqdiem, eċċ.):
L-għadd tal-kolonja mikrobjali

— kampjun oriġinali:

kolonji/ml

— fil-bidu tat-test:

kolonji/ml

Karatteristiċi oħrajn:

5.

DETERMINAZZJONIJIET TAL-KARBONJU:
Analizzatur tal-karbonju:
DOC wara n jiem (mg/l)
Nru tal-flask
0

Test:
ilma
baħar
miżjud
bin-nutrijenti
bis-sustanza tat-test

1

a1
a2
medja, Ca(t)

2

b1
b2
medja, Cb(t)

n1

n2

n3

nx
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DOC wara n jiem (mg/l)
Nru tal-flask
0

Inbjank: ilma baħar
miżjud
bin-nutrijenti
mingħajr
is-sustanza
tat-test

1

n1

n2

n3

nx

c1
c2
medja, Cc(t)

2

d1
d2
medja, Cd(t)

medja,CblðtÞ ¼

6.

CcðtÞ þ CdðtÞ
2

EVALWAZZJONI TAD-DEJTA MHUX IPPROĊESSATA:
% Degradazzjoni wara n jiem

Nru talFlask

Kalkolu tar-riżultati
0

1

2

D1 ¼ 1 Ä

C aðtÞ Ä C blðtÞ
Ü 100
C 0 Ä C blð0Þ

0

D2 ¼ 1 Ä

C bðtÞ Ä C blðtÞ
Ü 100
C 0 Ä C blð0Þ

0

Medja (*)

Dt ¼

n1

0

D1 þ D2
2

(*) Ma għandhiex tingħata l-medja ta' D1 u D2 jekk ikun hemm differenza konsiderevoli.

Nota: Jistgħu jintużaw formats simili meta d-degradazzjoni tkun segwita
minn analiżi speċifika u għas-sustanza ta' referenza u l-kontrolli
tat-tossiċità.
7.

DEGRADAZZJONI ABIJOTIKA (mhux obbligatorja)
Żmien (jiem)

Konċ. tad-DOC
kontroll sterili

(mg/l)

fil-

% abiotic degradation ¼

0

t

Cs(o)

Cs(t)

C sð0Þ Ä C sðtÞ
Ü 100
C sðoÞ

n2

n3

nx
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Appendiċi 3
Kalkolu tad-domanda teorika bijokimika ta' ossiġenu
METODU TAL-FLIXKUN MAGĦLUQ
It-ThOD tas-sustanza CcHhClclNnNanaOoPpSs tal-piż molekolari MW hija kkal
kolata skont:
B
Ï
16 2c þ 12 ðh Ä cl Ä 3nÞ þ 3s þ 25p þ 21na Ä o
ThODNH 3 ¼
MW
Dan il-kalkolu jimplika li C huwa mineralizzat għal CO2, H sa H2O, P sa P2O5 u
Na to Na2O. L-aloġenu huwa eliminat bħala aloġenur tal-idroġenu u nitroġenu
bħala ammobijaka.
Eżempju:
Glukożju C6H12O6, MW = 180
Î
Í
16 2 Ü 6 þ 12 Ü 12 Ä 6
¼ 1,07 mg O2 =mgglucose
ThOD ¼
180
Il-piżijiet molekolari tal-melħiet għajr dawk tal-metalli alkali huma kkalkolati fuq
is-suppożizzjoni li l-melħiet ġew idrolizzati.
Il-kubrit huwa supponut li huwa ossidizzat għall-istat ta' + 6.
Eżempju:
Sodium n-dodecylbenzenesulphonate C18H29SO3Na, MW = 348
Î
Í
1
16 36 þ 29
2 þ3þ2Ä3
¼ 2,34 mg O2 =mgsubstance
ThOD ¼
348
Fil-każ ta' sustanzi li fihom nitroġenu, in-nitroġenu jista' jiġi eliminat bħala
ammonijaka, nitrit, jew nitrat li jikkorrispondi għal domandi bijokimiċi teoriċi
differenti ta' ossiġenu.
B
Ï
16 2c þ 12 ðh Ä clÞ þ 3s þ 23n þ 25p þ 21na Ä o
ThODNO2 ¼
MW

ThODNO3 ¼

B
Ï
16 2c þ 12 ðh Ä clÞ þ 3s þ 25n þ 25p þ 21na Ä o
MW

Jekk tiġi osservata formazzjoni ta' nitrat sħiħ permezz ta' analiżi fil-każ tat-tieni
amina:
(C12H25)2 NH, MW = 353
Î
Í
5
þ
16 48 þ 51
2
2
¼ 3,44 mg O2 =mg substance
ThODNO3 ¼
353
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Appendiċi 4
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Appendiċi 5
Bijodegradazzjoni fl-ilma baħar
METODU TAL-FLIXKUN MAGĦLUQ
SKEDA TAD-DEJTA
1.

LABORATORJU:

2.

DATA FIL-BIDU TAT-TEST:

3.

SUSTANZA TAT-TEST:
Isem:

4.

Konċentrazzjoni tas-soluzzjoni ewlenija:

mg/l

Konċ. inizjali fil-midjum ta' ilma baħar:

mg/l

ThOD jew COD:

mg O2/mg
sustanza tat-test

LMA BAĦAR:
Is-sors:
Id-data tat-teħid:
Il-fond tat-teħid:
Id-dehra f'ħin it-teħid (eż. imċajpar, eċċ.):
‰

Is-salinità fit-teħid:
It-temperatura fit-teħid:

°C

Id-DOC “x” sigħat wara t-teħid:

mg/l

Il-pretrattament qabel l-ittestjar (eż. filtrazzjoni, sedimentazzjoni, żmien
kemm tħalla jiqdiem, eċċ.):
L-għadd
mikrobjali

tal-kolonja — kampjun oriġinali:

kolonji/ml
kolonji/ml

— fil-bidu tat-test:
Karatteristiċi oħrajn:
5.

MIDJUM TAT-TEST:
It-temperatura wara l-għoti tal-arja:

°C

Il-konċentrazzjoni tal-O2 wara l-għoti tal-arja u l- mg O2/l
qagħda qabel jibda t-test:
6.

DETERMINAZZJONI TAD-DO:
Metodu: Winkler/elettrodu
mg O2/l wara n jiem
Nru tal-flask
0

Test: nutrijent — ilma
miżjud bis-sustanza tat-test

baħar

1

a1

2

a2

Test medju

mt ¼

a1 þ a2
2

5

15

28
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mg O2/l wara n jiem
Nru tal-flask
0

Inbjank: nutrijent — ilma baħar
miżjud, iżda mingħajr is-sustanza
tat-test

1

c1

2

c2

Inbjank medju

mb ¼

5

15

28

c1 þ c2
2

Nota: Jista' jintuża format simili għas-sustanza ta' referenza u l-kontrolli tattossiċità.
7.

TNAQQIS TAD-DO: % DEGRADAZZJONI (%D):
It-tnaqqis tad-DO wara n jiem

5

(mb – mt) (1)
%D ¼

ðmb Ä mt Þð1Þ
Ü 100
test substance ðmg=lÞ Ü ThOD

(1) Dan jissuponi li mb(o) = mt(o), fejn
mb(o)
= il-valur inbjank fil-jum 0,
mt(o)
= il-valur tas-sustanza tat-test fil-jum 0.
Jekk mb(o) mhuwiex daqs mt(o), uża (mt(o) – mt(x)) – (mb(o) – mb(x)), fejn
= il-valur inbjank fil-jum x,
mb(x)
mt(x)
= il-valur tas-sustanza tat-test fil-jum x.

15

28
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C.43. IL-BIJODEGRADABILITÀ ANEJROBIKA TAS-SUSTANZI ORGA
NIĊI FIL-ĦAMA DIĠESTITA: BIL-KEJL TAL-PRODUZZJONI
TAL-GASS
INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwiavlenti għal-Linja Gwida dwar l-Ittestjar
(TG) 311 tal-OECD (2006). Hemm għadd ta' testijiet ta' tgħarbil għall-valu
tazzjoni tal-bijodegradabilità aerobika tas-sustanzi organiċi (Metodi ta' ttestjar
C.4, C.9, C.10, u C.11 (1) u t-TG 302C tal-OECD (2)) u r-riżultati talapplikazzjoni tagħhom intużaw b'suċċess sabiex jitbassar l-eżitu tas-sustanzi
fl-ambjent aerobiku, b'mod partikolari fl-istadji aerobiċi tat-trattament talilma mormi. Bosta proporzjonijiet ta' sustanzi li solubbli fl-ilma, kif ukoll
ta' dawk li jassorbu mas-solidi tal-iskart, huma indirizzati b'mod aerobiku
wkoll, peress li huma preżenti fi drenaġġ dikantat. Madankollu, il-partijiet ilkbar ta' dawn is-sustanzi huma mqabbdin mal-ħama dikantata primarja, li
hija separata mid-drenaġġ mhux ipproċessat f'vaski ta' dikantazzjoni qabel
ma d-drenaġġ dikantat, jew supernatant, jiġi ttrattat b'mod aerobiku. Imba
għad, il-ħama, li fiha wħud mis-sustanzi solubbli fil-likwidu interstizjali,
titgħadda f'diġestituri msaħħnin għat-trattament anaerobiku. Għalissa għad
ma hemm ebda test f'din is-serje għall-valutazzjoni tal-bijodegradabilità anae
robika f'diġestituri anaerobiċi u dan it-test għandu l-għan li jneħħi din iddiskrepanza; mhux bilfors ikun applikabbli għal kompartimenti ambjentali
anossiċi oħrajn.

2.

Tekniki respirometriċi li jkejlu l-ammonti ta' gass prodott, b'mod partikolari
l-metan (CH4) u d-diossidu tal-karbonju (CO2) intużaw b'suċċess f'kundiz
zjonijiet anaerobiċi sabiex tiġi vvalutata l-bijodegradabilità anaerobika. Birch
et al (3) irrevedew dawn il-proċeduri u kkonkludew li l-ħidma ta' Shelton u
Tiedje (4), fuq il-bażi tal-istudji preċedenti tagħhom (5)(6)(7), kienet l-iktar
waħda komprensiva. Il-metodu (4), li kompla jiġi żviluppat minn oħrajn (8)
u li sar l-istandards Amerikani (9)(10), ma solviex il-problemi marbutin massolubilitajiet differenti tas-CO2 u CH4 fil-midjum tat-test u mal-kalkolu talproduzzjoni teorika tal-gass ta' sustanza tat-test. Ir-rapport tal-ECETOC (3)
irrakkomanda l-kejl addizzjonali tal-kontenut ta' karbonju inorganiku dissolt
(DIC) tal-likwidu supernatant, li għamel it-teknika ferm iktar ġeneralment
applikabbli. Il-metodu tal-ECETOC kien soġġett għal eżerċizzju internazzjo
nali ta' kalibraġġ (jew ringtest) u sar l-Istandard tal-ISO, ISO 11734 (11).

3.

Dan il-metodu ta' ttestjar, li kien ibbażat fuq l-ISO 11734 (11), jiddeskrivi
metodu ta' tgħarbil għall-evalwazzjoni tal-bijodegradabilità anaerobika
potenzjali ta' sustanzi organiċi f'kundizzjoni speċifika (jiġifieri f'diġestitur
anaerobiku fi żmien partikolari u medda ta' konċentrazzjoni ta' mikroorga
niżmi). Peress li ħama dilwita tintuża b'konċentrazzjoni relattivament għolja
tas-sustanza tat-test u d-durata tat-test tipikament tkun itwal mill-ħin ta'
żamma fid-diġestituri anaerobiċi, il-kundizzjonijiet tat-test mhux bilfors
ikunu jikkorrispondu għall-kundizzjonijiet f'diġestituri anaerobiċi, u din
lanqas ma hija applikabbli għall-valutazzjoni tal-bijodegradabilità anaerobika
tas-sustanzi organiċi f'kundizzjonijiet ambjentali differenti. Il-ħama tiġi
esposta għas-sustanza tat-test sa 60 jum, perjodu itwal miż-żmien normali
ta' żamma tal-ħama (25 sa 30 jum) f'diġestituri anaerobiċi, għad li f'żoni
industrijali ż-żminijiet ta' żamma jistgħu jkunu ferm itwal. Il-previżjonijiet
mir-riżultati ta' dan it-test ma jistgħux ikunu daqstantieħor konvinċenti bħal
fil-każ ta' bijodegradazzjoni aerobika, peress li l-evidenza miġbura dwar limġiba tas-sustanzi tat-test f'testijiet aerobiċi “lesti” u f'testijiet ta' simulaz
zjoni u l-ambjent aerobiku huwa biżżejjed biex ikun hemm fiduċja li hemm
rabta; ftit li xejn teżisti evidenza simili għall-ambjent anaerobiku. Huwa
supponut li l-bijodegradazzjoni anaerobika sħiħa sseħħ jekk tintlaħaq
75 %-80 % tal-produzzjoni teorika tal-gass. Il-proporzjonijiet għoljin tassustanza għall-bijomassa użata f'dawn it-testijiet ifissru li sustanza li tgħaddi
għandha probabilità ikbar li tiġi degradata f'diġestitur anaerobiku. Barra minn
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hekk, sustanzi li ma jirnexxilhomx jiġu kkonvertiti f'gass fit-test mhux bilfors
jippersistu fi proporzjonijiet ta' sustanza għall-bijomassa iktar ambjentalment
realistiċi. Barra minn hekk, iseħħu reazzjonijiet anaerobiċi oħrajn li fihom issustanzi jistgħu jkunu tal-inqas parzjalment degradati, eż. b'deklorinazzjoni,
iżda dan it-test ma jidentifikax it-tali reazzjonijiet. Madankollu, bl-applikazz
joni tal-metodi analitiċi speċifiċi għad-determinazzjoni tas-sustanza tat-test, lgħibien tagħha tista' tiġi ssorveljata (ara l-paragrafi 6, 30, 44 u 53).

PRINĊIPJU TAT-TEST
4.

Ħama diġestita maħsula (1), li fiha konċentrazzjonijiet baxxi (< 10 mg/l) ta'
karbonju inorganiku (IC), tiġi dilwita għaxar darbiet għal konċentrazzjoni ta'
solidi totali ta' 1 g/l sa 3 g/l u inkubata f'35 °C ± 2 °C f'reċipjenti ssiġillati
bis-sustanza tat-test f'20 sa 100 mg C/l sa 60 jum. Jiġi pprovdut għall-kejl
tal-attività tal-ħama billi jsiru kontrolli inbjank paralleli b'inokulu tal-ħama
fil-midjum iżda mingħajr is-sustanza tat-test.

5.

Titkejjel iż-żieda fil-pressjoni tal-ispazju vojt fuqani fir-reċipjenti li tirriżulta
mill-produzzjoni tad-diossidu tal-karbonju u l-metan. Ħafna mis-CO2 prodott
ser jiġi dissolt fil-fażi likwida jew jiġi ttrasformat f'karbonat jew karbonat talidroġenu fil-kundizzjonijiet tat-test. Il-karbonju inorganiku jitkejjel fi tmiem
it-test.

6.

L-ammont ta' karbonju (inorganiku flimkien mal-metan) li jirriżulta millbijodegradazzjoni tas-sustanza tat-test jiġi kkalkolat mill-produzzjoni netta
ta' gass u l-formazzjoni netta ta' IC fil-fażi likwida oltre l-valuri tal-kontroll
inbjank. Il-firxa tal-bijodegradazzjoni tiġi kkalkolata mill-IC totali u l-metanC prodott bħala perċentwal tal-ammont imkejjel u kkalkolat ta' karbonju
miżjud bħala sustanza tat-test. Kif qed tipproċedi l-bijodegradazzjoni jista'
jiġi segwit billi jittieħdu kejliet intermedji tal-produzzjoni tal-gass biss. Barra
minn hekk, il-bijodegradazzjoni primarja tista' tiġi stabbilita b'analiżijiet
speċifiċi fil-bidu u fi tmiem it-test.

INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA TAT-TEST
7.

Il-karatteristiċi tal-purità, is-solubilità tal-ilma, il-volatilità u l-assorbiment
tas-sustanza tat-test għandhom ikunu magħrufin sabiex tkun tista' ssir inter
pretazzjoni tajba tar-riżultati. Il-kontenut tal-karbonju organiku (% w/w) tassustanza tat-test irid ikun magħruf jew mill-istruttura kimika tiegħu jew
b'kejl. Għal sustanzi tat-test volatili, kostanti tal-liġi ta' Henry imkejjel jew
ikkalkolat jgħin fid-deċiżjoni ta' jekk test huwiex applikabbli. Informazzjoni
dwar it-tossiċità tas-sustanza tat-test għal batterji anaerobiċi hija siewja meta
tingħażel konċentrazzjoni xierqa tat-test, u sabiex jiġu interpretati riżultati li
juru bijodegradabilità dgħajfa. Huwa rrakkomandat li jiġi inkluż il-kontroll
tal-inibizzjoni sakemm ma jkunx magħruf li s-sustanza tat-test mhijiex inibi
torja għal attivitajiet mikrobjali anaerobiċi (ara l-paragrafu 21 u l-ISO 136411 (12)).

(1) Il-ħama diġestita hija taħlita tal-fażijiet dikantati tad-drenaġġ u l-ħama attivata, li ġew
inkubati f'diġestitur anaerobiku f'madwar 35 °C sabiex jonqsu l-bijomassa u l-problemi
tal-irwejjaħ u sabiex titjieb il-ħila tal-ħama li tneħħi l-ilma. Tikkonsisti f'ġemgħa ta'
batterji metanoġeniċi u fermentattivi anaerobiċi li jipproduċu diossidu tal-karbonju u
metan (11).
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APPLIKABILITÀ TAL-METODU TA' TTESTJAR
8.

Dan il-metodu ta' ttestjar jista' jiġi applikat għal sustanzi li jinħallu fl-ilma;
jista' jiġi applikat ukoll għal sustanzi ftit li xejn solubbli u insolubbli, diment
li jintuża metodu ta' dożaġġ eżatt. eż. ara l-ISO 10634 (13). B'mod ġenerali,
għal sustanzi volatili hemm bżonn ta' deċiżjoni każ, każ. Jista' jkun hemm
bżonn li jittieħdu passi speċjali, pereżempju, sabiex ma jinħelisx gass matul
it-test.

SUSTANZI TA' REFERENZA
9.

Biex tivverifika l-proċedura, tiġi ttestjata sustanza ta' referenza billi jiġu
stabbiliti reċipjenti xierqa b'mod parallel bħala parti mit-testijiet normali.
Fenol, benżoat tas-sodju u polietilen glikol 400 huma eżempji u jkunu
mistennijin li jiġu degradati bi produzzjoni teorika ta' gass ogħla minn
60 % (jiġifieri metan u karbonju inorganiku) fi żmien 60 jum (3)(14).

RIPRODUĊIBILITÀ TAR-RIŻULTATI TAT-TEST
10. F'ringtest internazzjonali (14) kien hemm riproduċibilità tajba f'kejliet talpressjoni tal-gass bejn reċipjenti ta' triplikati. Id-devjazzjoni standard relattiva
(koeffiċjent ta' varjazzjoni, COV) kienet fil-parti l-kbira inqas minn 20 %,
għad li dan il-valur spiss żdied għal > 20 % fil-preżenza ta' sustanzi tossiċi
jew lejn tmiem il-perjodu ta' inkubazzjoni ta' 60 jum. Instabu devjazzjonijiet
ogħla f'reċipjenti b'volum ta' < 150 ml ukoll. Il-valuri finali tal-pH talmidjums tat-test kienu fil-medda 6,5-7,0.

11. Fir-ringtest inkisbu r-riżultati li ġejjin.

Sustanza tattest

Dejta
totali
n1

Degradazzjoni
Devjazzjoni
medja
Standard relattiva
(tad-dejta totali) (tad-dejta totali)
(%)
(%)

Dejta
valida
n2

Degradazzjoni
medja
(tad-dejta totali)
(%)

Devjazzjoni
Standard
relattiva
(tad-dejta
totali)
(%)

Dejta > 60 %
degradazzjoni
f'testijiet validi
n3

Aċidu
palmitiku

36

68,7 ± 30,7

45

27

72,2 ± 18,8

26

19 = 70 % (*)

Polietilen
Glikol 400

38

79,8 ± 28,0

35

29

77,7 ± 17,8

23

24 = 83 % (*)

(*) Proporzjon ta' n2

12. Il-koeffiċjenti ta' varjazzjoni tal-medja għall-valuri kollha miksubin bl-aċidu
palmitiku u l-polietilen glikol 400 telgħu sa 45 % (n = 36) u 35 % (n = 38)
rispettivament. Meta tneħħew il-valuri < 40 % u > 100 % (b'dawk imsem
mijin l-ewwel li ġew supponuti li kienu dovuti għal kundizzjonijiet mhux
ottimali, u tal-aħħar għal raġunijiet mhux magħrufin), is-COVs tnaqqsu għal
26 % u 23 %, rispettivament. Il-proporzjonijiet tal-valuri “validi” li kisbu
degradazzjoni minima ta' 60 % kienu 70 % għal aċidu palmitiku u 83 %
għal polietilen glikol 400. Il-proporzjonijiet tal-bijodegradazzjoni perċentwali
derivata mill-kejliet tad-DIC kienu relattivament baxxi iżda varjabbli. Għallaċidu palmitiku, il-medda kienet ta' 0-35 %, il-medja 12 %, b'COV ta' 92 %
u għal polietilenglikol 400 0-40 %, medja 24 %, b'COV ta' 54 %.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TA' TTESTJAR
Apparat
13. Huma meħtieġa t-tagħmir tal-laboratorju tas-soltu u dawn li ġejjin:

(a) Inkubatur — li jilqa' għall-isparks u kkontrollata f'35 °C ± 2 °C;
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(b) Reċipjenti tat-test tal-ħġieġ reżistenti għall-pressjoni ta' daqs nominali
xieraq (1), b'kull wieħed mgħammar b'septum issiġillat għall-gass, li
jiflaħ madwar 2 bar. Il-volum tal-ispazju vojt fuqani għandu jkun ta'
madwar 10 % sa 30 % mill-volum totali. Jekk il-bijogass jinħeles
b'mod regolari, madwar 10 % tal-volum tal-ispazju vojt fuqani huwa
xieraq, iżda jekk il-ħelsien tal-gass iseħħ biss fi tmiem it-test, 30 %
huwa xieraq. Fliexken tas-serum tal-ħġieġ, b'volum nominali ta' 125
ml u volum totali ta' 160 ml, issiġillat b'septa tas-serum. (2) u ċrieki
tal-aluminju bil-pressa huma rrakkomandati meta tinħeles il-pressjoni
f'kull ħin ta' teħid tal-kampjuni;

(c) Apparat għall-kejl tal-pressjoni (3) adattat sabiex ikun jista' jitkejjel u jiġi
vventjat il-gass prodott, pereżempju, apparat portabbli li jkellel il-press
joni bi preċiżjoni mqabbad ma' labra ta' siringa xierqa; valv issiġillat
għall-gass tridirezzjonali jħaffef il-ħlus ta' pressjoni żejda (Appendiċi
1). Hemm bżonn li l-volum intern tat-tubi u l-valv tat-transdjuser talpressjoni jinżamm baxx kemm jista' jkun, sabiex l-iżbalji dovuti għattwarrib tal-volum tat-tagħmir ma jkunux sinifikanti.

Nota — Il-qari tal-pressjoni jintuża direttament sabiex jiġi kkalkolat lammont ta' karbonju prodott fl-ispazju vojt fuqani (paragrafi 42 sa 44).
Inkella, il-qari tal-pressjoni jista' jiġi kkonvertit f'volumi (f'35 °C, press
joni atmosferika) ta' gass prodott bl-użu ta' graff tal-konverżjoni. Dan ilgraff jinbena minn dejta miksuba bl-injezzjoni ta' volumi magħrufin ta'
gass tan-nitroġenu f'serje ta' reċipjenti tat-test (eż. fliexken tas-serum)
f'35 ° +/– 2 °C u r-reġistrazzjoni tal-qari tal-pressjoni stabbilizzata li
jirriżulta (Ara l-Appendiċi 2). Il-kalkolu jintwera fin-Nota fil-para
grafu 44.

Attenzjoni — Ara li tevita korrimenti bil-labra meta tuża mikrosiringi.

(d) Analizzatur tal-karbonju, xieraq għad-determinazzjoni diretta ta' karbonju
inorganiku fil-medda ta' 1 mg/l sa 200 mg/l;

(e) Siringi bi preċiżjoni kbira għal kampjuni gassużi u likwidi;

(f) Segwituri u ħawwada manjetiċi (mhux bilfors);

(g) Kompartiment tal-ingwanti (rakkomandat);

Reaġenti
14. Uża reaġenti ta' grad analitiku l-ħin kollu.
(1) Id-daqs rakkomandat huwa ta' 0,1 litru sa litru.
(2) Huwa rrakkomandat li jintużaw septa tas-silikon issiġillati għall-gass. Huwa rrakko
mandat ukoll li s-siġill għall-gass tat-tappijiet, speċjalment septa tal-butil lasktu, jiġi
ttestjat għaliex ħafna septa disponibbli fis-suq ma jissiġillawx biżżejjed għall-gass kontra
l-metan u ċerti septa ma jibqgħux issikkati meta jittaqqbu b'labra fil-kundizzjonijiet tattest.
(3) L-apparat għandu jintuża u jiġi kkalibrat f'intervalli regolari, skont l-istruzzjonijiet talmanifattur. Jekk jintuża miter tal-pressjoni tal-kwalità preskritta, eż. kkapsulat b'mem
brana tal-azzar, mhija meħtieġa ebda kalibrazzjoni fil-laboratorju. Il-preċiżjoni tal-kali
brazzjoni tista' tiġi vverifikata fil-laboratorju b'kejl f'punt partikolari f'1 × 105 Pa b'miter
tal-pressjoni b'displej mekkaniku. Meta dan il-punt jitkejjel b'mod korrett, il-linearità
sejra tibqa' l-istess ukoll. Jekk jintużaw apparati oħrajn għall-kejl (mingħajr kalibraġġ
iċċertifikat mill-manifattur), huwa rrakkomandat kalibraġġ fuq il-medda totali f'intervalli
regolari.
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Ilma
15. Ilma distillat jew dejonizzat (deossiġenat bir-raxx bil-gass tan-nitroġenu li fih
inqas minn 5 μl/l ossiġenu), li fih inqas minn 2 mg/l karbonju organiku
dissolt (DOC).

Midjum tat-test
16. Ħejji l-midjum ta' dilwizzjoni biex dan ikun fih il-kostitwenti li ġejjin blammonti ddikjarati;

Anidru potassju diidroġenu fosfat (KH2PO4)

0,27 g

Disodju idroġenu fosfat dodecahydrate (Na2HPO4 · 12H2O))

1,12 g

Klorid tal-ammonium, (NH4Cl)

0,53 g

Kloru tal-kalċju diidrat (CaCl2 · 2H2O)

0,075g

Essaidrat tal-klorur tal-manjeżju (MgCl2 · 6H2O)

0,10 g

Tetraidrat tal-klorur tal-ħadid (II) (FeCl2 · 4H2O)

0,02 g

Resażurina (indikatur tal-ossiġenu)

0,001g

Nonaidrat tas-sulfur tas-sodju (Na2S · 9H2O)

0,10 g

Soluzzjoni ewlenija tal-elementi traċċa (mhux bilfors, paragrafu 18)

10 ml

Żid ilma deossiġenat (paragrafu 15)

sa litru

Nota: Għandu jintuża sulfur tas-sodju fornit ġdid jew inkella għandu jinħasel
u jitnixxef qabel jintuża, sabiex tiġi żgurata kapaċità ta' tnaqqis suffiċjenti. Ittest jista' jsir bla ma jintuża kompartiment tal-ingwanti (ara l-paragrafu 26).
F'dan il-każ, il-konċentrazzjoni finali tas-sulfur tas-sodju fil-midjum għandha
tiżdied għal 0,20 g Na2S · 9H2O għal kull litru. Sulfur tas-sodju jista' jiżdied
ukoll minn soluzzjoni ewlenija anaerobika xierqa permezz tas-septum tarreċipjenti tat-test magħluqin peress li din il-proċedura ser tnaqqas ir-riskju ta'
ossidazzjoni. Is-sulfur tas-sodju jista' jiġi sostitwit miċ-ċitrat tat-titanju (III) li
jiżdied permezz tas-septum tar-reċipjenti tat-test magħluqin peress li din ilproċedura ser tnaqqas ir-riskju ta' ossidazzjoni. Iċ-ċitrat tat-titanju (III) huwa
aġent reduċenti ferm effettiv u b'tossiċità baxxa, li jitħejja kif ġej: Ħoll 2,94
g ta' diidrat taċ-ċitrat tat-trisodju f'50 ml ilma deossiġenat (biex tikseb soluz
zjoni ta' 200 mmol/l) użid 5 ml ta' 15 % (w/v) soluzzjoni tal-klorur tat-titanju
(III) Innewtralizza għal pH 7 ± 0,2 b'alkali minerali u ixħet f'reċipjent xieraq
taħt fluss ta' nitroġenu. Il-konċentrazzjoni taċ-ċitrat tat-titanju (III) f'din issoluzzjoni ewlenija hija ta' 164 mmol/l.

17. Ħallat il-komponenti tal-midjum tat-test ħlief l-aġent reduċenti (ċitrat tattitanju tas-sulfur tas-sodju) u ixħet raxx ta' gass tan-nitroġenu fuq is-soluz
zjoni għal madwar 20 min eżatt qabel l-użu sabiex tneħħi l-ossiġenu. Imba
għad żid il-volum xieraq tas-soluzzjoni mħejjija ġdida tal-aġent reduċenti
(ħejji f'ilma deossiġenat) eżatt qabel ma tuża l-midjum Aġġusta l-pH talmidjum, jekk ikun hemm bżonn, b'alkali jew aċidu minerali dilwit għal 7
± 0,2.
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Soluzzjoni ewlenija tal-elementi traċċa (mhux bilfors)
18. Huwa rrakkomandat li l-midjum tat-test għandu jkun fih l-elementi traċċa li
ġejjin sabiex jitjiebu l-proċessi ta' degradazzjoni anaerobika, speċjalment jekk
jintużaw konċentrazzjonijiet baxxi (eż. 1g/l) ta' innokulu (11).

Manganese chloride tetrahydrate (MnCl2 · 4H2O)

50 mg

Aċidu boriku (H3BO3)

5 mg

Klorur taż-żingu (ZnCl2)

5 mg

Klorur tar-ram (II) (CuCl2)

3 mg

Disodium molybdate dihydrate (Na2MoO4 · 2H2O)

1 mg

Essaidrat tal-klorur tal-kobalt (CoCl2 · 6H2O)
Essaidrat tal-klorur tal-nikil (NiCl2 · 6H2O)
Disodium selenite (Na2SeO3)
Żid l-ilma deossiġenat (paragrafu 15)

100 mg
10 mg
5 mg
sa litru

Sustanza tat-test
19. Żid is-sustanza tat-test bħala soluzzjoni ewlenija, sospensjoni, emulsjoni jew
direttament bħala solida jew likwida, jew assorbita ma' filtru tal-fibra talħġieġ biex tikseb konċentrazzjoni ta' xejn iktar minn 100 mg/l karbonju
organiku. Jekk jintużaw soluzzjonijiet ewlenin, ħejji soluzzjoni xierqa blilma (paragrafu 15) (deossiġenata minn qabel permezz ta' raxx ta' gass tannitroġenu) ta' saħħa tali li l-volum miżjud ikun inqas minn 5 % tal-volum
totali tat-taħlita tar-reazzjoni. Aġġusta l-pH tas-soluzzjoni ewlenija għal pH 7
± 0,2 jekk ikun hemm bżonn. Għas-sustanzi tat-test li ma jkunux solubbli
biżżejjed fl-ilma, ikkonsulta l-ISO 10634 (13). Jekk jintuża solvent, ħejji
kontroll addizzjonali, bis-solvent biss miżjud mal-midjum inokulat.
Għandhom jiġu evitati solventi organiċi li huma magħrufin li jinibixxu lproduzzjoni tal-metan, bħall-kloroform u t-tetraklorur tal-karbonju.

Attenzjoni — Qandel sustanzi tat-test tossiċi u dawk bi karatteristiċi mhux
magħrufin bil-galbu.

Sustanzi ta' referenza
20. Is-sustanzi ta' referenza bħall-benżoat tas-sodju, il-fenol u l-polietilen glikol
400 intużaw b'suċċess sabiex tiġi vverifikata l-proċedura, u ġew bijodegra
dati b'iktar minn 60 % fi żmien 60 jum. Ħejji soluzzjoni ewlenija (f'ilma
deossiġenat) tas-sustanza ta' referenza magħżula bl-istess mod bħas-sustanza
tat-test u aġġusta għal pH 7 ± 0,2 jekk ikun hemm bżonn.

Kontroll tal-inibizzjoni (kundizzjonali)
21. Sabiex tinkiseb informazzjoni dwar it-tossiċità tas-sustanza tat-test għal
mikroorganiżmi anaerobiċi biex issib l-iktar konċentrazzjoni tat-test xierqa,
żid is-sustanza tat-test u s-sustanza ta' referenza f'reċipjent li fih il-midjum
tat-test (ara l-paragrafu 16), b'kull waħda bl-istess konċentrazzjonijiet kif
miżjudin, rispettivament (ara l-paragrafi 19 u 20 u ara wkoll l-ISO 13641
— 1 (12)).
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Ħama diġestita
22. Iġbor il-ħama diġestita minn diġestitur f'impjant għat-trattament tal-ilma
mormi li jittratta fil-parti l-kbira drenaġġ domestiku. Il-ħama għandha tiġi
kkaratterizzata bis-sħiħ u l-informazzjoni ta' sfond dwarha għandha tiġi rrap
portata (ara l-paragrafu 54). Jekk huwa maħsub li ser isir użu mill-inokulu
adattat, tista' tiġi kkunsidrata ħama diġestita minn impjant tat-trattament taddrenaġġ industrijali. Uża fliexken b'għonq wiesa' mibnijin minn polieetilen
b'densità għolja jew materjal simili, li jista' jespandi, għall-ġbir tal-ħama
diġestita. Żid il-ħama sa madwar 1cm mill-quċċata tal-fliexken u ssiġillahom
sew, idealment b'valv tas-sikurezza. Wara li tittrasportaha fil-laboratorju, ilħama miġbura tista' tituża direttament jew titqiegħed f'diġestitur ta' skala tallaboratorju. Eħles il-bijogass żejjed billi tiftaħ il-fliexken tal-ħama bil-galbu.
Inkella, tista' tintuża ħama anaerobika mkabbra fil-laboratorju bħala sors ta'
inokulu iżda jista' jkun li l-ispettru ta' attività tagħha ġie indebolit.

Attenzjoni — Il-ħama diġestita tipproduċi gassijiet li jaqbdu u li jippre
żentaw riskji ta' nirien u splużjoni: potenzjalment fiha wkoll organiżmi pato
ġeniċi, u għalhekk għandek tieħu l-prekawzjonijiet xierqa meta tqandel ilħama. Għal raġunijiet ta' sikurezza, tużax reċipjenti tal-ħġieġ biex tiġbor ilħama.

23. Sabiex tonqos il-produzzjoni tal-gass ta' sfond u tonqos l-influwenza talkontrolli inbjank, tista' tiġi kkunsidrata prediġestjoni tal-ħama. Jekk ikun
hemm bżonn ta' prediġestjoni, il-ħama għandha titħalla tiddiġesti mingħajr
ma jiżdied ebda nutrijent jew subtstrat f'35 °C ± 2 °C għal mhux iktar minn
7 ijiem. Instab li l-prediġestjoni għal madwar 5 ijiem normalment tipprovdi
tnaqqis ottimali fil-produzzjoni tal-gass tal-inbjank mingħajr żidiet mhux
aċċettabbli fil-perjodi ta' dewmien jew ta' inkubazzjoni matul il-fażi tat-test
jew telf ta' attività f'numru żgħir tas-sustanzi ttestjati.

24. Għas-sustanzi tat-test li ftit li xejn huma bijodegradabbli, jew li huma misten
nijin li jkunu hekk, ikkunsidra l-preespożizzjoni tal-ħama għas-sustanza tattest biex tikseb inokulu iktar adattat. F'każ bħal dan, żid is-sustanza tat-test
f'konċentrazzjoni tal-karbonju organiku ta' 5 mg/l għal 20 mg/l mal-ħama
diġestita u inkubata sa massimu ta' ġimgħatejn. Aħsel il-ħama preesposta bilgalbu qabel tużaha (ara l-paragrafu 25) u indika fir-rapport tat-test il-kun
dizzjonijiet tal-preespożizzjoni.

Inokulu
25. Aħsel il-ħama (ara l-paragrafi 22 sa 24) eżatt qabel tużaha, biex tnaqqas ilkonċentrazzjoni tal-IC għal inqas minn 10 mg/l fis-sospensjoni tat-test finali.
Iċċentrifuga l-ħama f'tubi ssiġillati (eż. 3 000 g matul 5 min) u armi ssupernatant. Issospendi l-pelit li jirriżulta f'midjum deossiġenat (paragrafi
16 u 17), erġa' ċċentrifuga s-sospensjoni u armi l-likwidu supernatanti.
Jekk l-IC ma naqsitx biżżejjed, il-proċedura ta' ħasil tal-ħama tista' tiġi
ripetuta għal massimu ta' darbtejn. Dan ma jidhirx li jaffettwa l-mikroorga
niżmi b'mod avvers. Fl-aħħar nett, issospendi l-pelit fil-volum meħtieġ talmidjum tat-test u stabbilixxi l-konċentrazzjoni tas-solidi totali [eż. ISO 11923
(15)]. Il-konċentrazzjoni finali tas-solidi totali fir-reċipjenti tat-test għandha
tkun fil-medda ta' 1 g/l sa 3 g/l (jew madwar 10 % ta' dik fil-ħama diġestita
mhux dilwita). Agħmel l-operazzjonijiet ta' hawn fuq b'tali mod li l-ħama ftit
li xejn tidħol f'kuntatt mal-ossiġenu (eż. uża atmosfera tan-nitroġenu).
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PROĊEDURA TAT-TEST
26. Agħmel il-proċeduri inizjali li ġejjin billi tuża tekniki biex iżżomm il-kuntatt
bejn il-ħama diġestita u l-ossiġenu baxx kemm jista' jkun, pereżempju, jista'
jkun hemm bżonn li jsir xogħol ġewwa kompartiment tal-ingwanti f'atmos
fera ta' nitroġenu u/jew tagħmel porga tal-fliexken bin-nitroġenu (4).

Tħejjija tal-assaġġi tat-test u tal-kontroll
27. Ħejji tal-inqas reċipjenti tat-test triplikati (ara l-paragrafu 13-b) għas-sustanza
tat-test, kontrolli inbjank, sustanza ta' referenza, kontrolli ta' inibizzjoni
(kundizzjonali) u kompartimenti ta' kontroll tal-pressjoni (proċedura mhux
obbligatorja) (ara l-paragrafi 7, 19 sa 21). Jistgħu jitħejjew ukoll reċipjenti
addizzjonali sabiex tiġi evalwata l-bijodegradazzjoni primarja bl-użu ta'
analiżijiet speċifiċi għas-sustanza tat-test. L-istess sett ta' kontrolli inbjank
jista' jintuża għal bosta sustanzi tat-test fl-istess test diment li l-volumi talispazju vojt fuqani jkunu konsistenti.

28. Ħejji l-inokulu dilwit qabel ma żżidu fir-reċipjenti eż. permezz ta' pipetta
b'toqba wiesgħa. Żid l-alikwoti ta' inokulu mħawwad sew (paragrafu 25)
sabiex il-konċentrazzjoni tas-solidi totali tkun l-istess fir-reċipjenti kollha
(bejn 1 g/l u 3 g/l). Żid is-soluzzjonijiet ewlenin tas-sustanza tat-test u ta'
referenza wara li taġġustahom għal pH 7 ± 0,2, jekk ikun hemm bżonn. Issustanza tat-test u s-sustanza ta' referenza għandhom jiżdiedu bl-użu tal-iktar
rotta tal-aministrazzjoni xierqa (paragrafu 19).

29. Is-soltu, il-konċentrazzjoni tat-test tal-karbonju organiku għandha tkun bejn
20 u 100 mg/l (paragrafu 4). Jekk is-sustanza tat-test tkun tossika, il-konċen
trazzjoni tat-test għandha titnaqqas għal 20 mg C/l, jew saħansitra inqas jekk
trid titkejjel biss il-bijodegradazzjoni primarja b'analiżijiet speċifiċi. Ta' min
jinnota li l-varjabbiltà tar-riżultati tat-test tiżdied f'konċentrazzjonijiet inqas
tat-test.

30. Għal reċipjenti inbjank, żid ammont ekwivalenti tat-trasportatur użat biex
tiddoża s-sustanza tat-test minflok soluzzjoni ewlenija, sospensjoni jew
emulsjoni. Jekk is-sustanza tat-test ingħatat bl-użu ta' filtri tal-fibra tal-gass
jew solventi organiċi, żid mal-inbjanki filtru jew solvent b'volum ekwivalenti
li ġie evaporat. Ħejji rreplikat żejjed b'sustanza tat-test għall-kejl tal-valur talpH. Aġġusta l-pH għal 7 ± 0,2, jekk ikun hemm bżonn, b'ammonti żgħar ta'
alkali jew aċidu minerali dilwit. L-istess ammonti ta' aġenti newtralizzanti
għandhom jiżdiedu fir-reċipenti kollha tat-test. Dawn iż-żidiet ma għand
homx ikunu saru peress li l-valur tal-pH tas-soluzzjonijiet ewlenin tassustanza tat-test u s-sustanza ta' referenza diġà jkun aġġustat (ara l-paragrafi
19 u 20). Sabiex titkejjel il-bijodegradazzjoni primarja, għandu jittieħed
kampjun xieraq mir-reċipjent ta' kontroll tal-pH, jew minn reċipjent tat-test
addizjonali, u l-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test għandha titkejjel bl-użu
ta' analiżijiet speċifiċi. Fir-reċipjenti kollha jistgħu jiżdiedu kalamiti mgħot
tijin jekk iridu jitħawdu t-taħlitiet ta' reazzjoni (mhux bilfors).

31. Ara li l-volum totali tal-likwidu V1 u l-volum tal-ispazju vojt fuqani Vh
huma l-istess fir-reċipjenti kollha; ħu nota u rreġistra l-valuri ta' V1 u Vh.
Kull reċipjent għandu jiġi ssiġillat b'septum tal-gass u jiġi ttrasferit millkompartiment tal-ingwanti (ara l-paragrafu 26) fl-inkubatur (ara l-paragrafu
13-a).
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Sustanzi tat-test insolubbli
32. Żid l-ammonti mwieżna tas-sustanzi, li ftit li xejn huma solubbli fl-ilma,
direttament fir-reċipjenti mħejjin. Meta jkun hemm bżonn li jsir użu minn
solvent (ara l-paragrafu 19) ittrasferixxi s-soluzzjoni tas-sustanza tat-test jew
is-sospensjoni fir-reċipjenti vojta. Meta dan ikun possibbli, evapora s-solvent
billi tgħaddi gass tan-nitroġenu mir-reċipjenti u mbagħad żid l-ingredjenti loħrajn, jiġifeiri l-ħama dilwita (paragrafu 25) u l-ilma deossiġenat kif
meħtieġ. Għandu jitħejja kontroll bis-solvent addizzjonali (ara l-paragrafu
19). Għal metodi oħrajn ta' kif jiżdiedu sustanzi insolubbli, jista' jiġi kkon
sultat l-ISO 10634 (13). Is-sustanzi tat-test likwidi jistgħu jiġu dożati b'si
ringa fir-reċipjenti ssiġillati kompletament ippreparati, jekk ikun mistenni li lpH inizjali mhijiex ser taqbeż is-7 ± 1, inkella doża kif spjegat iktar 'il fuq
(ara l-paragrafu 19).

Inkubazzjoni u kejliet tal-pressjoni tal-gass
33. Inkuba r-reċipjenti mħejjin f'35 °C ± 2 °C għal madwar siegħa biex ikunu
jistgħu jekwilibraw u eħles il-gass żejjed fl-atmosfera, pereżempju, billi
theżżeż kull reċipjent għalih, billi ddaħħal il-labra tal-apparat li jkejjel ilpressjoni (paragrafu 13-c) mis-siġill u tiftaħ il-valv sakemm l-apparat li
jkejjel il-pressjoni jaqra żero. Jekk f'dan l-istadju, jew meta jsiru kejliet
intermedji, il-pressjoni tal-ispazju vojt fuqani tkun inqas minn dik atmosfe
rika, għandu jiddaħħal gass tan-nitroġenu sabiex terġa' tiġi stabbilita l-press
joni atmosferika. Agħlaq il-valv (ara l-paragrafu 13-c) u kompli inkuba fiddlam, billi tiżgura li l-partijiet kollha tar-reċipjenti jinżammu fit-temperatura
ta' diġestjoni. Żomm ir-reċipjenti taħt osservazzjoni wara l-inkubazzjoni għal
24 sa 48 siegħa. Irrifjuta r-reċipjenti jekk il-kontenuti tar-reċipjenti juru
tilwin roża distint fil-likwidu supernatanti, jiġifieri jekk ir-Resażurina (ara
l-paragrafu 16) tkun bidliet il-kulur, peress li dan jindika l-preżenza ta'
ossiġenu (ara l-paragrafu 50). Filwaqt li s-sistema tista' tittollera ammonti
żgħar ta' ossiġenu, konċentrazzjonijiet ogħla jistgħu jxekklu serjament ilbijodegradazzjoni anaerobika. Ir-rifjut ta' reċipjent wieħed kultant minn sett
ta' triplikati jista' jiġi aċċettat, iżda l-inċidenza ta' ħafna iktar rifjuti trid iġġib
magħha investigazzjoni fil-proċeduri sperimentali kif ukoll ir-ripetizzjoni tattest.

34. Ħallat il-kontenuti ta' kull reċipjent bil-galbu billi tħawwadhom u theżżiżhom
għal ftit minuti tal-inqas darbtejn jew tlieta fil-ġimgħa u ftit qabel kull kejl
tal-pressjoni. It-theżżiż jerġa' jissospendi l-inokulu u jiżgura ekwilibriju
gassuż. Il-kejliet tal-pressjoni kollha għandhom jittieħdu malajr, peress li rreċipjenti tat-test jistgħu jkunu soġġetti għal tnaqqis tat-temperatura, li
jwassal għal qari ħażin. Matul il-kejl, il-pressjoni tar-reċipjent tat-test
kollu, inkluż l-ispazju vojt fuqani, għandu jinżamm fit-temperatura ta' diġest
joni. Kejjel il-pressjoni tal-gass, pereżempju, billi ddaħħal mis-septum illabra tas-siringa (paragrafu 13-c) imqabbda mal-apparat li jissorvelja l-press
joni. Għandha tingħata attenzjoni sabiex jiġi evitat milli jidħol l-ilma fil-labra
tas-siringa; jekk dan iseħħ, il-partijiet imxarrbin għandhom jiġu xxottati u
titwaħħal labra ġdida. Il-pressjoni għandha titkejjel f'millibars (ara l-paragrafu
42). Il-pressjoni tal-gass fir-reċipjenti tista' titkejjel kull ċertu żmien, eż.
darba fil-ġimgħa, u l-gass żejjed jista' jinħeles fl-atmosfera, iżda dan
mhuwiex obbligatorju. Inkella, il-pressjoni titkejjel biss fi tmiem it-test
sabiex jiġi stabbilit l-ammont ta' bijogass prodott.

35. Huwa rrakkomandat li jsir il-qari intermedju tal-pressjoni tal-gass, peress li
żieda fil-pressjoni tipprovdi gwida dwar meta jista' jiġi tterminat it-test u
tippermetti li tiġi segwita l-kinetika (ara l-paragrafu 6).
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36. Normalment, għandek ittemm it-test wara perjodu ta' inkubazzjoni ta' 60 jum
sakemm il-kurva ta' bijodegradazzjoni miksuba mill-kejliet tal-pressjoni ma
tkunx laħqet il-fażi plateau qabel dak iż-żmien; dik hija l-fażi li fiha tkun
intlaħqet id-degradazzjoni massima u l-kurva ta' bijodegradazzjoni tibqa'
f'livell kostanti. Jekk il-valur tal-plateau jkun inqas minn 60 %, l-interpretaz
zjoni tkun diffiċli għaliex dan jindika li parti biss mill-molekola ġiet mine
ralizzata jew li seħħ żball. Jekk fi tmiem il-perjodu normali ta' inkubazzjoni
jkun qed jiġi prodott gass iżda jkun ċar li ma ntlaħqitx fażi plataeu, f'dak ilkaż għandu jiġi kkunsidrat jekk jittawwalx it-test sabiex jiġi vverifikat jekk
huwiex ser jintlaħaq il-plateau (> 60 %).

Kejl tal-karbonju inorganiku
37. Fi tmiem it-test wara l-aħħar kejl tal-pressjoni tal-gass, ħalli l-ħama toqgħod.
Iftaħ kull reċipjent għalih u mill-ewwel għandek tieħu kampjun biex issib ilkonċentrazzjoni (mg/l) tal-karbonju inorganiku (IC) fil-likur supernatanti. La
għandha tiġi applikata ċentrifugazzjoni u lanqas filtrazzjoni għal-likur super
natanti, peress li jkun hemm telf inaċċettabbli ta' diossidu tal-karbonju
dissolt. Jekk il-likur ma jkunx jista' jiġi analizzat malli jittieħed il-kampjun,
aħżnu f'kunjett issiġillat, mingħajr spazju vojt fuqani u mkessaħ għal madwar
4 °C għal massimu ta' jumejn. Wara l-kejl tal-IC, kejjel u rreġistra l-valur talpH.

38. Inkella, l-IC fis-supernatant jista' jiġi stabbilit indirettament bil-ħlus tal-IC
dissolt bħala diossidu tal-karbonju li jista' jitkejjel fl-ispazju vojt fuqani.
Wara l-aħħar kejl tal-pressjoni tal-gass, aġġusta l-pressjoni f'kull wieħed
mir-reċipjenti tat-test għall-pressjoni atmosferika. Aċidifika l-kontenut ta'
kull reċipjent għal madwar pH 1 billi żżid l-aċidu minerali kkonċentrat
(eż. H2SO4) permezz tas-septum tar-reċipjenti ssiġillati). Inkuba r-reċipjenti
mheżżin f'35 °C ± 2 °C għal madwar 24 siegħa u kejjel il-pressjoni tal-gass
li tirriżulta mid-diossidu tal-karbonju evolut billi tuża l-apparat li jkejjel ilpressjoni.

39. Agħmel qari simili għas-sustanza inbjank ta' referenza korrispondenti u, jekk
inklużi, ir-reċipjenti tal-kontroll ta' inibizzjoni (ara l-paragrafu 21).

40. F'ċerti każijiet, speċjalment jekk jintużaw l-istess reċipjenti tal-kontroll għal
bosta sustanzi tat-test, il-kejliet tal-konċentrazzjonijiet intermedji tal-IC firreċipjenti tat-test u tal-kontroll għandhom jiġu kkunsidrati, kif ikun xieraq.
F'dan il-każ, għandu jitħejja numru suffiċjenti ta' reċipjenti għall-kejliet inter
medji kollha. Dan il-proċediment huwa ppreferut milli meta jittieħdu l-kamp
juni kollha minn reċipjent wieħed biss. Dan tal-aħħar jista' jsir biss jekk ilvolum meħtieġ għall-analiżi tad-DIC ma jitqiesx li jkun għoli wisq. Il-kejl
tad-DIC għandu jsir wara li titkejjel il-pressjoni tal-gass mingħajr ma jinħeles
il-gass eċċessiv kif deskritt hawn taħt:

— ħu l-iżgħar volum possibbli ta' kampjuni ta' supernatant b'siringa misseptum bla ma tiftaħ ir-reċipjenti sabiex jiġi stabbilit l-IC fil-kampjun;

— wara li tieħu l-kampjun jinħeles jew ma jinħelisx il-gass eċċessiv;

— għandu jitqies li anki tnaqqis żgħir fil-volum tas-supernatant (eż. madwar
1 %) jista' jikkaġuna żieda sinifikanti fil-volum tal-gass tal-ispazju vojt
fuqani (Vh);

— l-ekwazzjonijiet (ara l-paragrafu 44) huma kkoreġuti billi jiżdied Vh flekwazzjoni 3, skont kif ikun meħtieġ.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 1982
▼M6
Analiżijiet speċifiċi
41. Jekk trid tiġi stabbilita degradazzjoni anaerobika primarja (ara l-paragrafu
30), ħu volum xieraq tal-kampjun għal analiżijiet speċifiċi fil-bidu u fi
tmiem it-test mir-reċipjenti li fihom is-sustanza tat-test. Jekk isir hekk, kun
af li l-volumi tal-ispazju vojt fuqani (Vh) u tal-likwidu (Vl) ser jinbidlu u dan
għandek tikkunsidrah meta tikkalkola r-riżultati tal-produzzjoni tal-gass.
Inkella, jistgħu jittieħdu kampjuni għal analiżijiet speċifiċi mit-taħlitiet ad
dizzjonali li qabel ġew stabbiliti għal dan il-għan (paragrafu 30).
DEJTA U RAPPORTAR
Trattament tar-riżultati
42. Għal raġunijiet prattiċi, il-pressjoni tal-gass titkejjel f'millibars (1 mbar = 1h
Pa = 102 Pa; 1 Pa = 1 N/m2), il-volum f'litri u t-temperatura fi gradi Celsius.
Karbonju fl-ispazju vojt fuqani
43. Peress li 1 mol tal-metan u 1 mol tad-diossidu tal-karbonju fihom 12-il g
karbonju, il-massa tal-karbonju f'volum partikolari ta' gass evolut tista'
tingħata bħala:
m = 12 × 103 × n

Ekwazzjoni [1]

fejn:
m = il-massa ta' karbonju (mg) f'volum partikolari ta' gass evolut;
12 = il-massa atomika relattiva ta' karbonju;
n

= in-numru ta' moli ta' gass fil-volum partikolari.

Jekk gass li mhuwiex metan jew diossidu tal-karbonju (eż. N2O) jiġi
ġġenerat f'ammonti konsiderevoli, il-formula [1] għandha tiġi emendata
sabiex tiġi deskritta l-possibbiltà ta' effetti mill-gassijiet iġġenerati.
44. Mil-liġijiet tal-gass n jista' jingħata bħala:
n¼

fejn:

pV
RT

Ekwazzjoni [2]

p = il-pressjoni tal-gass (Pascals);
V = il-volum tal-gass (m3);
R = il-kostanti tal-gass molari [8,314J/(mol K)];
T = it-temperatura ta' inkubazzjoni (Kelvins).
Bit-tagħqid tal-ekwazzjonijiet [1] u [2] u r-razzjonalizzazzjoni sabiex tkun
tista' ssir produzzjoni tal-kontroll inbjank tal-gass:
mh ¼

12 000 Ü 0; 1ðΔp · V h Þ
RT

Ekwazzjoni [3]

fejn:
mh = il-massa tal-karbonju nett prodotta bħala gass fl-ispazju vojt fuqani
(mg);
Dp = il-medja tad-differenza bejn il-pressjonijiet inizjali u finali fir-reċip
jenti tat-test neqes il-medja korrispondenti fir-reċipjenti inbjank (milli
bars);
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Vh = il-volum tal-ispazju vojt fuqani fir-reċipjent (l);
0,1 = il-konverżjoni kemm minn newtons/m2 għal millibars kif ukoll minn
m3 għal litri.
L-ekwazzjoni [4] għandha tintuża għat-temperatura normali ta' inkubazzjoni
ta' 35 °C (308 K):
mh = 0,468(Δp·Vh)

Ekwazzjoni [4]

Nota: Kalkolu tal-volum alternattiv. Il-qari tal-apparat li jkejjel il-pressjoni
jiġi kkonvertit f'ml ta' gass prodott bl-użu tal-kurva standard iġġenerata
permezz tal-plot tal-volum (ml) injettat kontra l-qari tal-apparat li jkejjel
(Appendiċi 2). In-numru ta' moli (n) ta' gass fl-ispazju vojt fuqani ta' kull
reċipjent huwa kkalkolat billi tiġi diviża l-produzzjoni ta' gass kumulattiva
(ml) b'25 286 ml/mol, li huwa l-volum okkupat minn mol wieħed ta' gass
f'35 °C u pressjoni atmosferika standard. Peress li mol 1 ta' CH4 u mol 1 ta'
CO2 fihom 12 g karbonju, l-ammont ta' karbonju (mg) fl-ispazju vojt fuqani
(mh) jinkiseb bl-ekwazzjoni [5]:
mh = 12 × 103 × n

Ekwazzjoni [5]

Razzjonalizzazzjoni li tipprovdi għall-produzzjoni tal-kontroll inbjank talgass:

mh ¼

12 000 Ü ΔV
¼ 0; 475ΔV
25 286

Ekwazzjoni [6]

fejn:
mh

= il-massa tal-karbonju nett prodotta bħala gass fl-ispazju vojt fuqani
(mg);

DV

= il-medja tad-differenza bejn il-volum ta' gass prodott fl-ispazju vojt
fuqani fir-reċipjenti tat-test u r-reċipjenti tal-kontroll inbjank;

25286 = il-volum okkupat minn gass tal-mol 1 35 °C, atmosfera 1.
45. Kif mexiet il-bijodegradazzjoni jista' jiġi segwit billi tiġi pplottjata ż-żieda
kumulata tal-pressjoni Dp (millibars) kontra ż-żmien, jekk xieraq. Minn din
il-kurva, identifika u rreġistra l-fażi ta' dewmien (jiem). Il-fażi ta' dewmien
hija ż-żmien mill-bidu tat-test sakemm tibda degradazzjoni sinifikanti (pere
żempju ara l-Appendiċi 3). Jekk il-kampjuni intermedji tas-supernatant
ittieħdu u ġew analizzati (ara l-paragrafi 40, 46 u 47), f'dak il-każ jista'
jiġi pplottjat is-C totali prodott (f'gass flimkien ma' dak f'likwidu) minflok
il-pressjoni kumulattiva biss.
Karbonju fil-likwidu
46. L-ammont ta' metan fil-likwidu huwa injorat peress li huwa magħruf li ssolubilità tiegħu fl-ilma hija baxxa ħafna. Ikkalkola l-massa ta' karbonju
organiku fil-likwidu tar-reċipjenti tat-test billi tuża l-ekwazzjoni [7]:

fejn:
ml

ml = Cnet × Vl

Ekwazzjoni [7]

= il-massa ta' karbonju inorganiku fil-likwidu (mg);

Cnet = il-konċentrazzjoni ta' karbonju inorganiku fir-reċipjenti tat-test neqes
dik fir-reċipjenti tal-kontroll fi tmiem it-test (mg/l);
Vl

= il-volum ta' likwidu fir-reċipjenti tat-test (l).
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Karbonju gassifikat totali
47. Ikkalkola l-massa totali ta' karbonju gassifikat fir-reċipjent bl-użu tal-ekwaz
zjoni [8]:

mt = mh + ml

Ekwazzjoni [8]

fejn:
mt = il-massa totali ta' karbonju gassifikat (mg);
mh u ml huma kif iddefiniti iktar 'il fuq.
Karbonju tas-sustanza tat-test
48. Ikkalkola l-massa ta' karbonju fir-reċipjenti tat-test derivata mis-sustanza tattest miżjuda bl-użu tal-ekwazzjoni [9]:

mv = Cc × Vl

Ekwazzjoni [9]

fejn:
mv = il-massa ta' karbonju tas-sustanza tat-test (mg);
Cc = il-konċentrazzjoni tal-karbonju tas-sustanza tat-test fir-reċipjent tat-test
(mg/l)
Vl = il-volum ta' likwidu fir-reċipjenti tat-test (l).
Firxa tal-bijodegradazzjoni
49. Ikkalkola l-bijodegradazzjoni perċentwali mill-gass tal-ispazju vojt fuqani
billi tuża l-ekwazzjoni [10] u l-bijodegradazzjoni perċentwali totali billi
tuża l-ekwazzjoni [11]:
Dh = (mh/mv) × 100

Ekwazzjoni [10]

Dt = (mt/mv) × 100

Ekwazzjoni [11]

fejn:
Dh = il-bijodegradazzjoni mill-gass tal-ispazju vojt fuqani (%);
Dt = il-bijodegradazzjoni totali (%);
mh, mv u mt huma kif iddefiniti iktar 'il fuq.
Il-grad ta' bijodegradazzjoni primarja huwa kkalkolat mill-kejliet (mhux
obbligatorji) tal-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fil-bidu u fi tmiem linkubazzjoni, bl-użu tal-ekwazzjoni [12]:

Dp = (1 – Se/Si) × 100

Ekwazzjoni [12]

fejn:
Dp = id-degradazzjoni primarja tas-sustanza tat-test (%);
Si = il-konċentrazzjoni inizjali tas-sustanza tat-test (mg/l);
Se = il-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fi tmiem (mg/l).
Jekk il-metodu ta' analiżi jindika konċentrazzjonijiet sinifikanti tas-sustanza
tat-test fl-inokulu tal-ħama anaerobika mhux emendat, uża l-ekwazzjoni [13]:
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Dp1 = [1 – (Se – Seb)/(Si – Sib)] × 100

Ekwazzjoni [13]

fejn:
Dp1 = id-degradazzjoni primarja tas-sustanza tat-test (%);
Sib

= il-konċentrazzjoni inizjali “apparenti” tas-sustanza tat-test filkontrolli inbjank (mg/l);

Seb = il-konċentrazzjoni “apparenti”
inbjank fi tmiem (mg/l).

tas-sustanza

tat-test

fil-kontrolli

Validità tar-riżultati
50. Il-qari tal-pressjoni għandu jintuża biss minn reċipjenti li ma jurux tilwin
roża (ara l-paragrafu 33). Il-kontaminazzjoni bl-ossiġenu tiġi minimizzata blużu ta' tekniki xierqa ta' tqandil anaerobiku.
51. Għandu jiġi kkunsidrat li t-test huwa validu jekk is-sustanza ta' referenza
tilħaq plateau li tirrappreżenta bijodegradazzjoni ta' iktar minn 60 % (1).
52. Jekk il-pH fi tmiem it-test tkun qabżet il-medda ta' 7 ± 1 u tkun seħħet
bijodegradazzjoni insuffiċjenti, irrepeti t-test b'kapaċità ikbar ta' bafer talmidjum.
Inibizzjoni tad-degradazzjoni
53. Il-produzzjoni tal-gass f'reċipjenti li fihom kemm is-sustanza tat-test kif ukoll
dik ta' referenza għandha tkun tal-inqas daqs dik fir-reċipjenti li fihom biss
sustanza ta' referenza; inkella tiġi indikata l-inibizzjoni tal-produzzjoni talgass. F'ċerti każijiet, il-produzzjoni tal-gass f'reċipjenti li fihom is-sustanza
tat-test mingħajr is-sustanza ta' referenza tkun inqas minn dik fil-kontrolli
inbjank, u dan jindika li s-sustanza tat-test hija inibitorja.
Rapport tat-test
54. Ir-rapport tat-test irid jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Sustanza tat-test:
— l-isem komuni, isem is-sustanza kimika, in-numru tas-CAS, il-formula
strutturali u l-karatteristiċi fiżikokimiċi relevanti;
— il-purità (impuritajiet) tas-sustanza tat-test.
Kundizzjonijiet tat-test:
— il-volumi ta' likur diġestitur dilwit (Vl) u tal-ispazju vojt fuqani (Vh) firreċipjent;
— deskrizzjoni tar-reċipjenti tat-test, il-karatteristiċi ewlenin tal-kejl tal-bijo
gass (eż. it-tip ta' apparat li jkejjel il-pressjoni) u tal-analizzatur tal-IC;
— l-applikazzjoni tas-sustanza tat-test u s-sustanza ta' referenza għas-sistema
tat-test: il-konċentrazzjoni tat-test użata u kwalunkwe użu ta' solventi;
— dettalji dwar l-inokulu użat: l-isem tal-impjant ta' trattament tad-drenaġġ,
deskrizzjoni tas-sors tal-ilma mormi ttrattat (eż. it-temperatura operazzjo
nali, il-ħin ta' żamma tal-ħama, predominanza domestika, eċċ.), ilkonċentrazzjoni, kwalunkwe informazzjoni meħtieġa biex tiġi sostanzjata
u informazzjoni dwar kwalunkwe pretrattament tal-inokulu (eż. prediġest
joni, preespożizzjoni);
— it-temperatura ta' inkubazzjoni;
— in-numru ta' rreplikati.
(1) Dan għandu jerġa' jiġi evalwat jekk ikunu inklużi sustanzi kimiċi ta' referenza assobenti
u insolubbli.
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Riżultati:
— il-pH u l-valuri tal-IC fi tmiem it-test;
— il-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fil-bidu u fi tmiem it-test, jekk
ikun sar kejl speċifiku.
— id-dejta kollha mkejla miġbura fis-sustanza tat-test, inbjank u ta' refe
renza u r-reċipjenti tal-kontroll ta' inibizzjoni, kif xieraq (eż. il-pressjoni
f'millibars, il-konċentrazzjoni ta' karbonju inorganiku (mg/l)) f'forma
tabulari (dejta mkejla għall-ispazju vojt fuqani u l-likwidu għandha
tiġi rrapportata b'mod separat);
— it-trattament statistiku tad-dejta, id-durata tat-test u dijagramma tal-bijo
degradazzjoni tas-sustanza tat-test, is-sustanza ta' referenza u l-kontroll
tal-inibizzjoni;
— il-bijodegradazzjoni perċentwali tas-sustanza tat-test u s-sustanza ta'
referenza;
— ir-raġunijiet għal kwalunkwe rifjut tar-riżultati tat-test;
— diskussjoni tar-riżultati.
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(1) Il-kapitoli li ġejjin ta' dan l-Anness:
C.4, Determinazzjoni tal-Bijodegradabilità Lesta;
C.9, Bijodegradazzjoni — Test ta' Zahn-Wellens;
C.10, Test ta' Simulazzjoni — Trattament tad-Drenaġġ Aerobiku:
A: Unitajiet tal-Ħama Attivata, B: Bijofilms
C.11, Bijodegradazzjoni — Inibizzjoni tar-respirazzjoni tal-ħama attivata
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Appendiċi 1
Eżempju ta' apparat li jkejjel il-produzzjoni tal-bijogass bil-pressjoni tal-gass

Leġġenda:
1 — Apparat li jkejjel il-pressjoni
2 — Valv issiġillat għall-gass tridirezzjonali
3 — Labra tas-siringa
4 — Siġill impermeabbli għall-gass (għatu kkrimpjat u septum)
5 — Spazju fil-wiċċ (Vh)
6 — Inokulu ta' ħama diġerita (Vl)
Reċipjenti tat-test f'ambjent ta' 35 °C ± 2 °C
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Appendiċi 2
Konverżjoni tal-apparat li jkejjel il-pressjoni
Il-qari tal-apparat li jkejjel il-pressjoni jista' jkun marbut mal-volumi tal-gass
peremzz ta' kurva standard prodotta bl-injezzjoni ta' volumi magħrufin ta' arja
ta' 35 °C ± 2 °C fil-fliexken tas-serum li fihom volum ta' ilma daqs dak tat-taħlita
tar-reazzjoni, VR:
— Ferra' VR ml alikwoti ta' ilma, miżmuma f'35 °C ± 2 °C f'ħames fliexken tasserum. Issiġilla l-ilmijiet u qiegħedhom siegħa f'banjumarija 35 °C sabiex
jekwilibraw;
— Ixgħel il-miter tal-pressjoni, ħallih jistabbilizza, u aġġusta għal żero;
— Daħħal il-labra tas-siringa minn ġos-siġill ta' wieħed mill-fliexken, iftaħ ilvalv sakemm l-apparat li jkejjel il-pressjoni jaqra żero u agħlaq il-valv;
— Irrepeti l-proċedura bil-bqija tal-fliexken;
— Injetta 1 ml arja f'35 °C ± 2 °C f'kull flixkun. Daħħal il-labra (fuq il-miter)
mis-siġill ta' wieħed mill-fliexken u ħalli l-qari tal-pressjoni jistabbilizza.
Irreġistra l-pressjoni, iftaħ il-valv sakemm il-pressjoni tinqara żero u mbagħad
agħlaq il-valv;
— Irrepeti l-proċedura għall-fliexken li jfidal;
— Irrepeti l-proċedura sħiħa ta' hawn fuq billi tuża 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml,
8 ml, 10 ml, 12 ml, 16 ml, 20 ml u 50 ml arja;
— Ipplottja kurva tal-konverżjoni tal-pressjoni (Pa) kontra l-volum ta' gass
injettat Vb (ml). Ir-rispons tal-istrument huwa lineari tul il-medda bejn 0
Pa sa 70 000 Pa, u 0 ml sa 50 ml tal-produzzjoni tal-gass.
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Appendiċi 3
Eżempju ta' kurva ta' degradazzjoni (żieda fil-pressjoni netta kumulattiva)

▼M6
Appendiċi 4
Eżempju ta' skedi ta' dejta għat-test ta' bijodegradazzjoni anaerobika — skeda ta' dejta għas-sustanza tat-test
Laboratorju:

Sustanza tat-test:

Temperatura tat-test: (°C):

Volum tal-ispazju vojt fuqani (Vh):

Karbonju fis-sustanza tal-ittestjar Cc,v:
Jum

p1 (test)
(mbar)

CIC, 2
test
(mg)

p3 (test)
(mbar)

CIC, 3
test
(mg)

p (test)
medja
(mbar)

CIC
medja tat-test
(mg)

mv (1):
p4 (inbjank)
(mbar)

CIC, 4
inbjank
(mg)

Volum ta' likwidu (Vl ):

(l)

(mg)
p5 (inbjank)
(mbar)

CIC, 5
inbjank
(mg)

IC (tmiem)
pH (tmiem)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(l)

Karbonju fir-reċipjent tal-ittestjar, mv (mg): mv = CC,v × Vl
Karbonju fl-ispazju vojt fuqani, mh (mg) f'temperatura ta' inkubazzjoni normali (35 °C): mh = 0,468 Δp × Vh
Bijodegradazzjoni kkalkolata mill-gass tal-ispazju vojt fuqani, Dh (%): Dh = (mh × 100)/mv
Karbonju fil-likwidu, ml (mg): ml = CIC,net × Vl
Karbonju gassifikat totali, mt (mg): mt + ml
Bijodegradazzjoni totali, Dt (%): Dt = (mt × 100)/mv

p6 (inbjank)
(mbar)

CIC, 6
inbjank
(mg)

p (inbjank)
medja
(mbar)

CIC
medja inbjank
(mg)

p (nett)
test — inbjank
medja (mbar)

CIC, net
test -inbjank
medja
(mg)

Δp (nett)
Kumulattiv
(mbar)

ml
C fillikwidu (4)
(mg)

mh
C fl-ispazju
vojt fuqani (2)
(mg)

mt
C totali (5)
(mg)

Dh
Bijodegradaz
zjoni (3)
(%)

Dt
Bijodegradaz
zjoni (6)
(%)
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CIC, 1
test
(mg)

p2 (test)
(mbar)

(mg/l)

Nru tat-Test:
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Laboratorju:

Sustanza ta' referenza:

Temperatura tat-test: (°C):

Volum tal-ispazju vojt fuqani (Vh):

Karbonju fis-sustanza ta' referenza Cc,v (mg/l):

mv

Jum

p1 (ref.)
(mbar)

CIC, 2
ref.
(mg)

p3 (ref.)
(mbar)

CIC, 3
ref.
(mg)

p (ref.)
medja
(mbar)

CIC
medja tar-ref.
(mg)

p5 (inib.)
(mbar)

CIC, 5
inib.
(mg)

IC (tmiem)
pH (tmiem)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Volum ta' likwidu (Vl) (litri):

(mg):

p4 (inib.)
(mbar)

CIC, 4
inib.
(mg)

(l)

Karbonju fir-reċipjent tal-ittestjar, mv (mg): mv = CC,v × Vl
Karbonju fl-ispazju vojt fuqani, mh (mg) f'temperatura ta' inkubazzjoni normali (35 °C): mh = 0,468 Δp × Vh
Bijodegradazzjoni kkalkolata mill-gass tal-ispazju vojt fuqani, Dh (%): Dh = (mh × 100) / mv
Karbonju fil-likwidu, ml (mg): ml = CIC,net×Vl
Karbonju gassifikat totali, mt (mg): mt + ml
Bijodegradazzjoni totali, Dt (%): Dt = (mt × 100) / mv

p6 (inib.)
(mbar)

CIC, 6
inib.
(mg)

p (inib.)
medja
(mbar)

p (ref.)
ref. — inbjank
(mbar)

CIC
CIC, net
medja ta' inib. ref. — inib.
(mg)
(mg)

Δp (ref.)
kumulattiv
(mbar)

mh
C fl-ispazju
vojt fuqani (2)
(mg)

ml
m
C
fil- t
C totali (5)
4
likwidu ( )
(mg)
(mg)

Dh
Bijodegradaz
zjoni (3)
(%)

Dt
Bijodegradaz
zjoni (6)
(%)
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CIC, 1
ref.
(mg)

p2 (ref.)
(mbar)

(1)

Nru tat-test:
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C.44. LISSIJA F'KOLONNI TAL-ĦAMRIJA
INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-Linja Gwida dwar l-Ittestjar
(TG) 312 tal-OECD (2004). Is-sustanzi kimiċi magħmulin mill-bniedem
jistgħu jaslu fil-ħamrija direttament permezz ta' applikazzjoni deliberata
(eż. agrikimiki) jew permezz ta' rotot indiretti (eż. permezz ta' ilma mormi
→ ħama tad-drenaġġ → ħamrija jew arja → depożitu mxarrab/xott). Għal
valutazzjoni tar-riskju ta' dawn is-sustanzi kimiċi, importanti li jiġi stmat ilpotenzjal tagħhom li jittrasformaw f'ħamrija u għal ċaqliq (lissija) f'saffi iktar
fondi tal-ħamrija u eventwalment f'ilma ta' taħt l-art.

2.

Hemm bosta metodi għad-dispożizzjoni sabiex jitkejjel il-potenzjal ta' lissija
tas-sustanzi kimiċi fil-ħamrija f'kundizzjonijiet tal-laboratorju kkontrollati,
jiġifieri kromatografija b'saff baxx tal-ħamrija, kromatografija b'saff għoli
tal-ħamrija, kromatografija tal-kolonna tal-ħamrija, u kejliet tal-assorbiment
— disorbiment (1) (2). Għal sustanzi kimiċi mhux jonizzati, il-koeffiċjent talpartizzjoni tal-n-ottanol-ilma (Pow) jippermetti li tinħareġ stima bikrija talpotenzjal ta' assorbiment u lissija tagħhom (3)(4)(5).

3.

Il-metodu deskritt f'dan il-metodu ta' ttestjar huwa bbażat fuq kromatografija
tal-kolonna tal-ħamrija fil-ħamrija disturbata (ara l-Appendiċi 1 għad-definiz
zjoni). Isiru żewġ tipi ta' esperimenti sabiex jiġu stabbiliti (i) il-potenzjal ta'
lissija tas-sustanza kimika tat-test, u (ii) il-potenzjal ta' lissija tal-prodotti ta'
trasformazzjoni (studju b'residwi li tħallew jiqdiemu) f'ħamrija f'kundizzjo
nijiet tal-laboratorju kkontrollati (1). Il-metodu ta' ttestjar huwa bbażat fuq
metodi eżistenti (6)(7)(8)(9)(10)(11).

4.

F'sessjoni ta' ħidma tal-OECD dwar l-għażla tal-ħamrija/in-naqal, li saret
f'Belgirate, l-Italja, fl-1995 (12) intlaħaq qbil fuq in-numru u t-tipi ta' ħamrija
li għandhom jintużaw f'dan il-metodu ta' ttestjar. Saru wkoll rakkomandaz
zjonijiet dwar it-teħid, it-tqandil u l-ħżin tal-kampjuni tal-ħamrija għall-espe
rimenti tal-lissija.

PRINĊIPJU TAL-METODU TA' TTESTJAR
5.

Kolonni magħmulin minn materjal inerti xieraq (eż. ħġieġ, azzar inossi
dabbli, aluminju, teflon, PVC, eċċ.) huma ppakkjati bil-ħamrija u wara
jiġu saturati u ekwilibrati b'soluzzjoni ta' “xita artifiċjali” (għad-definizzjoni
ara l-Appendiċi 1) u titħalla titbattal. Imbagħad, il-wiċċ ta' kull kolonna jiġi
ttrattat bis-sustanza kimika tat-test u/jew b'residwi li jitħallew jiqdiemu tassustanza kimika tat-test. Imbagħad tiġi applikata xita artifiċjali għall-kolonni
tal-ħamrija u tinġabar il-lissija. Wara l-proċess ta' lissija, il-ħamrija titneħħa
mill-kolonni u titqassam f'numru xieraq ta' segmenti skont l-informazzjoni
meħtieġa mill-istudju. Imbagħad, kull segment tal-ħamrija u l-lissija jiġu
analizzati għas-sustanza kimika tat-test u, jekk xieraq, għall-prodotti ta' tras
formazzjoni jew sustanzi kimiċi oħrajn ta' interess.

APPLIKABBILTÀ TAL-METODU TA' TTESTJAR
6.

Il-metodu ta' ttestjar huwa applikabbli għas-sustanzi kimiċi tat-test (mhux
ittikketti jew radjutikkettati: eż.14C) li għalihom hemm disponibbli metodu
analitiku bi preċiżjoni u sensittività suffiċjenti. Il-metodu ta' ttestjar għandu
jiġi applikat għas-sustanzi kimiċi li huma volatili mill-ħamrija u l-ilma u
b'hekk ma jibqgux fil-ħamrija u/jew lissija fil-kundizzjonijiet sperimentali
ta' dan il-metodu ta' ttestjar.

INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA KIMIKA TAT-TEST
7.

Sustanzi kimiċi tat-test mhux ittikketti jew radjutikkettati jistgħu jintużaw
sabiex titkejjel l-imġiba tal-lissija fil-kolonni tal-ħamrija. Materjal radjutikkettat
huwa meħtieġ sabiex tiġi studjata l-lissija tal-prodotti ta' trasformazzjoni

(1) L-istudji ta' lixxivjazzjoni tal-kolonna bi prodotti għall-protezzjoni tal-għelejjel jistgħu
jipprovdu informazzjoni dwar il-mobilità dwar sustanza kimika tat-test u l-prodotti ta'
trasformazzjoni tagħha u jistgħu jissuplimentaw studji dwar is-sorbiment tal-lott.
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(residwi li jitħallew jiqdiemu tas-sustanza kimika tat-test) u għad-determinaz
zjonijiet tal-bilanċ tal-massa.14C-tikkettar huwa rrakkomandat iżda isotopi
oħrajn, bħal 13C,15N,3H,32P, jistgħu jkunu siewja. Kemm jista' jkun, it-tikketta
għandha titqiegħed fl-iktar parti(jiet) stabbli tal-molekola. Il-purità tas-sustanza
kimika tat-test għandha tkun tal-inqas 95 %.

8.

Ħafna mis-sustanzi kimiċi għandhom jiġu applikati bħala sustanza waħda.
Madankollu, għal sustanzi attivi fil-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti,
jistgħu jintużaw prodotti fformulati sabiex tiġi studjata l-lissija tas-sustanza
tat-test prinċipali iżda l-ittestjar tagħhom huwa meħtieġ b'mod partikolari
meta t-taħlita jkollha probabbiltà li taffettwa r-rata ta' ħlus (eż. formulazzjo
nijiet bi ħlus ikkontrollat jew granulari). Rigward rekwiżiti speċifiċi għattaħlita għad-disinn tat-test, jista' jkun siewi li tiġi kkonsultata l-awtorità
regolatorja qabel ma jsir it-test. Għal studji dwar il-lissija tar-residwu li
jitħalla jiqdiem, għandha tintuża s-sustanza tat-test prinċipali pura.

9.

Qabel ma jsiru testijiet tal-lissija fil-kolonni tal-ħamrija, idealment għandu
jkun hemm disponibbli l-informazzjoni li ġejja dwar is-sustanza kimika tattest:

(1) [il-metodu ta' ttestjar A.6] tas-solubilità fl-ilma (13);

(2) is-solubilità f'solventi organiċi;

(3) [il-metodu ta' ttestjar A.4] tal-pressjoni tal-fwar (13) u l-kostanti tal-Liġi
ta' Henry;

(4) [il-metodi ta' ttestjar A.8 u A.24] tal-koeffiċjent ta' partizzjoni n-ottano
l/ilma (13);

(5) il-metodi ta' ttestjar C.18 u/jew C.19 tal-koeffiċjent ta' assorbiment (Kd,
Kf or KOC) (13);
(6) idroliżi [metodu ta' ttestjar C.7] (13);

(7) kostanti ta' dissoċjazzjoni (pKa) [OECD TG 112] (25);
(8) trasformazzjoni aerobika u anaerobika fil-ħamrija [metodu ta' ttestjar
C.23] (13)

Nota: It-temperatura li fiha saru dawn il-kejliet għandha tiġi rrapportata firrapporti tat-test rispettivi.

10. L-ammont tas-sustanza kimika applikata għall-kolonni tal-ħamrija għandu
jkun biżżejjed biex tal-inqas tkun tista' tiġi identifikata 0,5 % tad-doża appli
kata fi kwalunkwe segment. Għal sustanzi kimiċi attivi fi prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti, l-ammont tas-sustanza kimika tat-test applikat jista'
jikkorrispondi għar-rata massima rakkomandata ta' użu (applikazzjoni
waħda).

11. Irid ikun hemm disponibbli metodu analitiku xieraq b'reqqa, preċiżjoni u
sensittività magħrufin għall-kwantifikazzjoni tas-sustanza kimika tat-test u,
jekk relevanti, tal-prodotti ta' trasformazzjoni tagħha fil-ħamrija u l-lissija. Illimitu ta' detezzjoni analitika għas-sustanza kimika tat-test u l-prodotti ta'
trasformazzjoni sinifikanti tagħha (normalment tal-inqas il-prodotti ta' tras
formazzjoni kollha ≥ 10 % tad-doża applikata osservata fl-istudji tal-passaġġ
tat-trasformazzjoni, iżda idealment kwalunkwe prodott ta' trasformazzjoni ta'
tħassib) għandu jkun magħruf ukoll (ara l-paragrafu 17).
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SUSTANZI KIMIĊI TA' REFERENZA
12. Sustanzi kimiċi ta' referenza b'imġiba ta' lissija magħrufa bħal atrażina jew
monuron li jistgħu jitqiesu bħala lissiji moderati fl-għalqa għandhom
jintużaw għall-evalwazzjoni tal-mobilità relattiva tas-sustanza kimika tattest fil-ħamrija (1)(8)(11). Sustanza kimika ta' referenza polari mhux sorbenti
u mhux degradabbli (eż. titrju, bromur, fluworosseina, eożina) sabiex jiġi
traċċat il-moviment tal-ilma fil-kolonna jista' jkun siewi wkoll sabiex jiġu
kkonfermati l-karatteristiċi idrodinamiċi fil-kolonna tal-ħamrija.

13. Is-sustanzi kimiċi standard analitiċi jistgħu jkunu siewja wkoll għall-karatte
rizzazzjoni u/jew l-identifikazzjoni tal-prodotti ta' trasformazzjoni misjubin
fis-segmenti tal-ħamrija u fil-lissiji permezz ta' metodi kromatografiċi, spet
troskopiċi jew oħrajn relevanti.

DEFINIZZJONIJIET U UNITAJIET
14. Ara l-Appendiċi 1.

KRITERJI TAL-KWALITÀ
Irkupru
15. Is-somma tal-perċentwali tas-sustanza kimika tat-test misjuba fis-segmenti
tal-ħamrija u l-lissija tal-kolonna wara li l-lissija tagħti l-irkupru għal espe
riment tal-lissija. L-irkupri għandhom ivarjaw minn 90 % sa 110 % għal
sustanzi kimiċi radjutikkettati (11) u minn 70 % sa 110 % għal sustanzi
kimiċi mhux ittikkettati (8).

Repetibilità u sensittività tal-metodu analitiku
16. Ir-repetibilità tal-metodu analitiku sabiex jiġu kkwantifikati s-sustanza kimika
tat-test u l-prodotti ta' trasformazzjoni tista' tiġi vverifikata b'analiżi tadduplikat tal-istess estratt ta' segment tal-ħamrija jew ta' lissija (ara l-paragrafu
11).

17. Il-limitu ta' detezzjoni (LOD) tal-metodu analitiku għas-sustanza kimika tattest u għall-prodotti ta' trasformazzjoni għandu jkun tal-inqas 0,01 mg · kg– 1
f'kull segment tal-ħamrija jew lissija (bħala sustanza kimika tat-test) jew
0,5 % tad-doża applikata fi kwalunkwe segment wieħed li jkun l-inqas. Illimitu ta' kwantifikazzjoni (LOQ) għandu jkun speċifikat ukoll.

DESKRIZZJONI TAL-METODU TA' TTESTJAR
Sistema ta' ttestjar
18. Għat-test jintużaw kolonni ta' lissija (li jistgħu jinqatgħu jew le) magħmulin
minn materjal inerti kif xieraq (eż. ħġieġ, azzar inossidabbli, aluminju, teflon,
PVC, eċċ.) b'dijametru intern ta' tal-inqas 4 cm u għoli minimu ta' 35 cm. Ilmaterjali tal-kolonni għandhom jiġu ttestjati għal interazzjonijiet potenzjali
mas-sustanza kimika tat-test u/jew il-prodotti ta' trasformazzjoni tagħha.
Eżempji ta' kolonni li jistgħu jinqatgħu u dawk li ma jistgħux jinqatgħu
jintwerew fl-Appendiċi 2.

19. Għall-mili u l-impakkettar tal-kolonni tal-ħamrija jintużaw mgħarfa, pompa u
apparat tal-vibrazzjoni.

20. Għall-applikazzjoni tax-xita artifiċjali għall-kolonni tal-ħamrija, jistgħu
jintużaw pompi peristaltiċi jew bil-pistuni, showering heads, fliexken
Mariotte jew sempliċi lenbut bi fluss kontrollat.
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Tagħmir tal-laboratorju u sustanzi kimiċi
21. Huwa meħtieġ tagħmir standard tal-laboratorju, b'mod partikolari dan li ġej:
(1) strumenti analitiċi bħal tagħmir tal-GLC, HPLC u TLC, inklużi s-sistemi
xierqa ta' detezzjoni għall-analiżi tas-sustanzi kimiċi ttikkettati jew mhux
ittikkettati jew metodu ta' dilwizzjoni tal-isotopi inversi;
(2) strumenti għal skopijiet ta' identifikazzjoni (eż. MS, GC-MS, HPLC-MS,
NMR, eċċ.);
(3) kontatur tax-xintillar likwidu għal sustanza kimika tat-test radjuttikket
tata;
(4) ossidizzant għall-kombustjoni ta' materjal ittikkettat;
(5) apparat ta' estrazzjoni (pereżempju, tubi ta' ċentrifugi għal estrazzjoni filkesħa u apparat Soxhlet għal estrazzjoni kontinwa taħt rifluss);
(6) strumentazzjoni għall-konċentrazzjoni ta' soluzzjonijiet u estratti (eż.
evaporatur rotanti).
22. Is-sustanzi kimiċi użati jinkludu: solventi, grad analitiku, bħal aċetun,
metanol, eċċ.; xintillar likwidu; soluzzjoni ta' 0,01 M CaCl2 f'ilma distillat
jew dejonizzat (= xita artifiċjali).
Sustanza kimika tat-test
23. Biex tiġi applikata s-sustanza kimika tat-test għall-kolonna tal-ħamrija, din
għandha tiġi dissolta fl-ilma (dejonizzata jew distillata). Jekk is-sustanza
kimika tat-test ftit li xejn hija solubbli fl-ilma, tista' tiġi applikata jew
bħala prodott ifformulat (jekk hemm bżonn wara sospensjoni jew emulsifi
kazzjoni fl-ilma) jew f'xi solvent organiku. F'każ li jintuża solvent organiku,
għandu jinżamm għall-minimu u għandu jiġi evaporat mill-wiċċ tal-kolonna
tal-ħamrija qabel ma tinbeda l-proċedura ta' lissija. Formulazzjonijiet solidi,
bħal granuli, għandhom jiġu applikati fil-forma solida mingħajr ilma; biex
tkun tista' ssir distribuzzjoni aħjar tul il-wiċċ tal-kolonna tal-ħamrija, ilprodott ifformulat jista' jitħallat ma' ammont żgħir ta' ramel kwarzuż (eż. 1
g) qabel l-applikazzjoni.
24. L-ammont tas-sustanza kimika tat-test applikata għall-kolonni tal-ħamrija
għandu jkun biżżejjed sabiex tkun tista' tiġi identifikata 0,5 % tad-doża
applikata fi kwalunkwe segment. Għal sustanzi attivi fi prodotti għall-protez
zjoni tal-pjanti, dan jista' jkun ibbażat fuq rata ta' użu massima rrakkoman
data (rata ta' applikazzjoni unika) u, kemm għal lissija prinċipali u li tħalliet
tiqdiem, għandu jkun marbut mal-erja tas-superfiċje tal-kolonna tal-ħamrija
użata (1).
Sustanza kimika ta' referenza
25. Għandha tintuża sustanza kimika ta' referenza fl-esperimenti tal-lissija (ara lparagrafu 12). Għandha tiġi applikata għall-wiċċ tal-kolonna tal-ħamrija b'mod
simili bħas-sustanza kimika tat-test u b'rata xierqa li tippermetti detezzjoni
(1) L-ammont li jrid jiġi applikat għall-kolonni tal-ħamrija ċilindrika jista' jiġi kkalkolat bilformula li ġejja:
M ½μgâ ¼
fejn:
M =
A =
d =
π =

A ½kg=haâ · 109 ½μg=kgâ · d2 ½cm2 â · π
108 ½cm2 =haâ · 4

l-ammont applikat għal kull kolonna [μg]
ir-rata ta' applikazzjoni [kg · ha– 1]
id-dijametru tal-kolonna tal-ħamrija [cm]
3,14
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adegwata jew bħala standard intern flimkien mas-sustanza kimika tat-test fuq listess kolonna tal-ħamrija jew inkella waħedha fuq kolonna tal-ħamrija separata.
Idealment iż-żewġ sustanzi kimiċi jiġu applikati fuq l-istess kolonna, għajr meta
ż-żewġ sustanzi kimiċi jkunu ttikkettati b'mod simili.

Ħamrija
Għażla tal-ħamrija
26. Għal studji dwar il-lissija bis-sustanza kimika tat-test prinċipali għandhom
jintużaw 3 sa 4 ħamrija b'pH, kontenut ta' karbonju organiku u sawra varjanti
(12). Fit-Tabella 1 ta' hawn taħt tingħata gwida għall-għażla ta' ħamrija
għall-esperimenti ta' lissija. Għal sustanzi kimiċi tat-test jonizzabbli, ilħamrija magħżulin għandhom ikopru firxa wiesgħa ta' pH, sabiex tiġi eval
wata l-mobilità tas-sustanza kimika fil-forom jonizzati u mhux jonizzati
tagħha; tal-inqas 3 ħamrija għandu jkollhom pH li fiha s-sustanza kimika
tat-test tkun fil-forma mobbli tagħha.

Tabella 1
Gwida għall-għażla ta' ħamrija għal studji dwar il-lissija
Nru talĦamrija

Valur tal-pH

Karbonju organiku
%

Kontenut ta' tafal
%

Sawra (*)

1

> 7,5

3,5 — 5,0

20 — 40

lom tat-tafal

2

5,5 — 7,0

1,5 — 3,0

15 — 25

lom tal-fajd

3

4,0 — 5,5

3,0 — 4,0

15 — 30

lom

4

< 4,0 — 6,0 §

< 0,5 — 1,5 § ‡

< 10 — 15 §

ramel grass

5

< 4,5

> 10 #

< 10

ramel grass/ramel

(*) Skont is-sistemi tal-FAO u l-USDA (14).
§ Idealment, il-varjabbli rispettivi għandhom juru valuri li jaqgħu fi ħdan il-medda mogħtija. Madankollu,
jekk ikun hemm diffikultajiet fis-sejbien tal-materjal tal-ħamrija xieraq, jiġu aċċettati valuri inqas millminimu indikat.
‡ Ħamrija b'karbonju organiku ta' inqas minn 0,3 % jistgħu jxekklu l-korrelazzjoni bejn kontenut organiku
u assorbiment. B'hekk, huwa rrakkomandat li jintużaw ħamrija b'kontenut minimu ta' karbonju organiku
ta' 0,3 %.
# Ħamrija b'kontenut ta' karbonju għoli ħafna (eż. > 10 %) jaf ma jkunux legalment aċċettabbli eż. għal
finijiet ta' reġistrazzjoni tal-pestiċidi.

27. Kultant jistgħu jkunu meħtieġa tipi oħrajn ta' ħamrija sabiex jirrappreżentaw
reġjuni iktar kisħin, sħan u tropikali. Għaldaqstant, jekk ikunu ppreferiti tipi
oħrajn ta' ħamrija, għandhom jiġu kkaratterizzati bl-istess parametri u għandu
jkollhom varjazzjonijiet simili bħal dawk deskritti fil-gwida għall-għażla talħamrija għal studji dwar il-lissija (ara t-Tabella 1 iktar 'il fuq), anki jekk ma
jkunux jaqblu mal-kriterji bl-eżatt.

28. Għall-istudji dwar il-lissija b'“residwi li tħallew jiqdiemu”, għandha tintuża
ħamrija waħda (12). Għandu jkollha kontenut ta' ramel ta' > 70 % u kontenut
ta' karbonju organiku ta' bejn 0,5 — 1,5 % (eż. Nru tal-ħamrija 4 fit-Tabella
1). Jista' jkun hemm bżonn li jintużaw iktar minn tip wieħed ta' ħamrija jekk
id-dejta dwar il-prodotti ta' trasformazzjoni tkun importanti.

29. Il-ħamrija kollha għandhom ikunu kkaratterizzati tal-inqas għas-sawra [%
ramel, % fajd, % tafal skont is-sistemi ta' klassifikazzjoni tal-FAO u lUSDA (14)], il-pH, il-kapaċità ta' skambju ta' katjoni, il-kontenut ta'
karbonju organiku, id-densità grossa (għal ħamrija disturbata) u l-kapaċità
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ta' felħan ta' ilma. Il-kejl tal-bijomassa mikrobjali huwa meħtieġ biss għallħamrija li tintuża fil-perjodu ta' inkubazzjoni/li fih titħalla tiqdiem imwettaq
wara l-esperiment ta' lissija li titħalla titqdiem. Informazzjoni dwar karatte
ristiċi addizzjonali tal-ħamrija (eż. klassifikazzjoni tal-ħamrija, mineraloġija
tat-tafal, erja tas-superfiċje speċifika) tista' tkun siewja sabiex jiġu interpretati
r-riżultati ta' dan l-istudju. Sabiex jiġu stabbiliti l-karatteristiċi tal-ħamrija,
jistgħu jintużaw il-metodu rrakkomandati fir-referenzi (15)(16)(17)(18)(19).

Il-ġbir u l-ħżin tal-ħamrija
30. Il-ħamrija għandhom jittieħdu mis-saff ta' fuq (orizzont-A) sa fond massimu
ta' 20 cm. Il-fdalijiet ta' veġetazzjoni, makrofawna u iġbla għandhom
jitneħħew. Il-ħamrija (ħlief dawk użati biex is-sustanza kimika tat-test titħalla
tiqdiem) jitnixxu bl-arja f'temperatura tal-kamra (idealment bejn 20-25 °C).
Id-disaggregazzjoni għandha ssir b'saħħa minima, sabiex is-sawra orġinali
tal-ħamrija tinbidel bl-inqas mod possibbli. Il-ħamrija huma mgħarbula
minn passatur ta' ≤ 2 mm. Hija rrakkomandata omoġenizzazzjoni birreqqa, peress li din issaħħaħ ir-riproduċibilità tar-riżultati. Qabel ma
jintużaw, il-ħamrija jistgħu jinħażnu f'temperatura ambjentali u jitnixxfu blarja (12). Ma huwa rrakkomandat ebda limitu iżda l-ħamrija maħżunin għal
iktar minn 3 snin għandhom jerġgħu jiġu analizzati qabel ma jintużaw firrigward tal-kontenut ta' karbonju organiku u l-pH tagħhom.

31. Għandu jkun hemm għad-dispożizzjoni informazzjoni ddettaljata dwar listorja tas-siti tal-għelieqi mnejn jinġabru l-ħamrija tat-test. Id-dettalji jink
ludu l-post eżatt [iddefiniti bl-eżatt mill-UTM (Universal Transversal
Mercator-Projection/European Horizontal Datum) jew il-koordinati ġeogra
fiċi], il-kopertura tal-veġetazzjoni, it-trattamenti b'fertilizzanti organiċi u inor
ganiċi, żidiet ta' materjali bijoloġiċi jew kontaminazzjoni inċidentali (12).
Jekk il-ħamrija tiġi ttrattata bis-sustanza kimika tat-test jew l-analogi struttu
rali tagħha fl-erba' snin ta' qabel, dawn il-ħamrija ma għandhomx jintużaw
għal studji dwar il-lissija.

Kundizzjonijiet tat-test
32. Matul il-perjodu ta' ttestjar, il-kolonni ta' lissija tal-ħamrija għandhom
jinżammu fid-dlam f'temperatura ambjentali sakemm din it-temperatura
tinżamm fi ħdan il-medda ta' ± 2 °C. It-temperaturi rrakkomandati huma
ta' bejn 18 u 25 °C.

33. Għandha tiġi applikata xita artifiċjali (0,01 M CaCl2) kontinwament fuq wiċċ
il-kolonni tal-ħamrija b'rata ta' 200 mm tul perjodu ta' 48 siegħa (1); din irrata hija ekwivalenti għal applikazzjoni ta' 251 għal kolonna b'dijametru
intern ta' 4 cm. Jekk ikunu meħtieġa għall-fini tat-test, jistgħu jintużaw
ukoll rati oħrajn ta' xita artifiċjali u ta' durata itwal.

Twettiq tat-test
Lissija b'sustanza kimika tat-test prinċipali
34. Tal-inqas, kolonni ta' lissija ta' duplikati jiġu mpakkettati b'ħamrija mhux
ittrattata, imnixxfa bl-arja u mgħarbula (< 2 mm) b'għoli li jasal sa madwar
30 cm. Biex jinkiseb ippakkjar uniformi, il-ħamrija tiddaħħal fil-kolonni
f'porzjonijiet żgħar b'imgħarfa u titniżżel 'l isfel b'pompa b'vibrazzjoni simul
tanja ħafifa tal-kolonna sakemm il-quċċata tal-kolonna tal-ħamrija ma tinżilx
iktar. L-ippakkjar uniformi huwa meħtieġ sabiex jinkisbu riżultati riprodu
ċibbli minn kolonni ta' lissija. Għal dettalji dwar tekniki ta' ppakkettjar
(1) Dan jissimula ammont kbir ta' xita. Ix-xita annwali medja, pereżempju, fl-Ewropa
Ċentrali, hija fl-ordni ta' 800-1 000 mm.
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tal-kolonni, ara r-referenzi (20)(21) u (22). Biex tiġi kkontrollata r-riprodu
ċibilità tal-proċedura ta' ppakkjar, jiġi stabbilit il-piż sħiħ tal-ħamrija ppakk
jata fil-kolonni. (1); il-piżijiet tal-kolonni ta' duplikati għandhom ikunu simili.

35. Wara l-impakkettar, il-kolonni tal-ħamrija jixxarrbu minn qabel b'xita artifi
jali (0,01 M CaCl2) mill-qiegħ sa fuq sabiex l-arja fil-pori tal-ħamrija tiġi
spostata bl-ilma. Wara, il-kolonni tal-ħamrija jitħallew jekwilibraw u l-ilma
żejjed jitbattal bil-gravità. Il-metodi għas-saturazzjoni tal-kolonni huma rive
duti fir-referenza (23).

36. Imbagħad, is-sustanza kimika tat-test u/jew is-sustanza kimika ta' referenza
jiġu applikati għall-kolonni tal-ħamrija (ara wkoll il-paragrafi 23-25). Biex
tinkiseb distribuzzjoni omoġena, is-soluzzjonijiet, is-sospensjonijiet jew lemulsjonijiet tas-sustanza kimika tat-test u/jew ta' referenza għandhom jiġu
applikati ndaqs fuq il-wiċċ tal-kolonni tal-ħamrija. Jekk tkun irrakkomandata
inkorporazzjoni fil-ħamrija għall-applikazzjoni ta' sustanza kimika tat-test,
għandha titħallat f'ammont żgħir (eż. 20 g) ta' ħamrija u tiżdied fuq wiċċ
il-kolonna tal-ħamrija.

37. Imbagħad l-uċuħ tal-kolonni tal-ħamrija jitgħattew b'disk tas-sinter tal-ħġieġ,
perli tal-ħġieġ, filtri tal-fibra tal-ħġieġ jew karta filtru tonda biex ix-xita
artifiċjali tiġi distribwita b'mod ekwu fuq il-wiċċ sħiħ u jiġi evitat milli
jiġi disturbat il-wiċċ tal-ħamrija minħabba l-qtar tax-xita. Iktar ma jkun
kbir id-dijametru tal-kolonna, iktar trid toqgħod attent fl-applikazzjoni taxxita artifiċjali fuq il-kolonni tal-ħamrija sabiex tiġi żgurata distribuzzjoni
ndaqs tax-xita artifiċjali fuq il-wiċċ tal-ħamrija. Imbagħad, ix-xita artifiċjali
tiżdied mal-kolonni tal-ħamrija qatra, qatra bl-għajnuna ta' pistun jew pompa
peristaltika jew lenbut bi fluss kontrollat. Idealment, il-lissiji għandhom
jinġabru fi frazzjonijiet u l-volumi rispettivi tagħhom jiġu rreġistrati (2).

38. Wara l-lissija u wara li l-kolonni jitħallew jitbattlu, il-kolonni tal-ħamrija
jitqassmu f'numru xieraq ta' segmenti skont l-informazzjoni meħtieġa millistudju, is-segmenti jiġu estrattati b'solventi xierqa jew taħlitiet ta' solventi u
jiġu analizzati għas-sustanza kimika tat-test u, meta jkun xieraq, għal prodotti
ta' trasformazzjoni, għar-radjuattività totali u għas-sustanza kimika ta' refe
renza. Il-lissiji jew il-frazzjonijiet tal-lissiji jiġu analizzati direttament jew
wara l-estrazzjoni għall-istess prodotti. Meta tintuża sustanza kimika tattest radjuttikkettata, għandhom jiġu identifikati l-frazzjonijiet kollha li
fihom ≥ 10 % tar-radjuattività applikata.

Lissija b'residwi li jitħallew jiqdiemu
39. Ħamrija ġdida (mhux imnixxfa bl-arja qabel) tiġi ttrattata b'rata li tikkorris
pondi għall-erja tas-superfiċje tal-kolonni tal-ħamrija (ara l-paragrafu 24) bissustanza kimika tat-test radjutikkettata u inkubata f'kundizzjonijiet aerobiċi
skont il-Metodu ta' Ttestjar C.23 (13). Il-perjodu ta' inkubazzjoni (li fih
titħalla tiqdiem) għandu jkun twil biżżejjed biex jiġu prodotti ammonti sini
fikanti ta' prodotti ta' trasformazzjoni; huwa rrakkomandat perjodu li fih
(1) Dawn li ġejjin huma eżempji ta' densitajiet bl-ingrossa għal ħamrija disturbati:għal
ħamrija ramlija 1,66 g · ml– 1
għal ħamrija ramlija tal-lom 1,58 g · ml– 1
għal ħamrija tal-lom 1,17 g · ml– 1
għal ħamrija tal-fajd = 1,11 · g ml– 1
(2) Il-volumi tipiċi tal-lissiji jvarjaw minn 230-260 ml li jikkorrispondu għal madwar 92104 % tax-xita artifiċjali totali applikata (251 ml) meta jintużaw kolonni tal-ħamrija
b'dijametru ta' 4 cm u tul ta' 30 cm.
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titħalla tiqdiem ta' nofs ħajja waħda tas-sustanza kimika tat-test (1), iżda ma
għandux jaqbeż il-120 jum. Qabel il-lissija, il-ħamrija li titħalla tiqdiem tiġi
analizzata għas-sustanza kimika tat-test u l-prodotti ta' trasformazzjoni
tagħha.

40. Il-kolonni ta' lissija huma ppakkjati sa għoli ta' 28 cm bl-istess ħamrija (iżda
jitnixxfu bl-arja) kif użata fl-esperiment li fih titħalla tiqdiem kif deskritt filparagrafu 34 u l-piż totali tal-kolonni tal-ħamrija ppakkjati jiġi stabbilit ukoll.
Imbagħad, il-kolonni tal-ħamrija jixxarrbu minn qabel kif spjegat fil-para
grafu 35.

41. Imbagħad, is-sustanza kimika tat-test u l-prodotti ta' trasformazzjoni tagħha
jiġu applikati fuq wiċċ il-kolonni tal-ħamrija fil-forma ta' residwi tal-ħamrija
li jitħallew jiqdiemu (ara l-paragrafu 39) bħala segment tal-ħamrija ta' 2 cm.
Idealment, l-għoli totali tal-kolonni tal-ħamrija (ħamrija mhux ittrattata +
ħamrija li titħalla tiqdiem) ma għandux jaqbeż it-30 cm (ara l-paragrafu 34).

42. Il-lissija ssir kif spjegat fil-paragrafu 37.

43. Wara l-lissija, is-segmenti tal-ħamrija u l-lissiji jiġu analizzati kif indikat filparagrafu 38 għas-sustanza kimika tat-test, il-prodotti ta' trasformazzjoni
tagħha u r-radjuattività mhux estratta. Biex jiġi stabbilit kemm ir-residwu
li jitħalla jiqdiem jinżamm fis-saff ta' fuq ta' 2 cm wara l-lissija, dan issegment għandu jiġi analizzat għalih.

DEJTA U RAPPORTAR
Trattament tar-riżultati
44. L-ammonti tas-sustanza kimika tat-test, il-prodotti ta' trasformazzjoni, dawk
mhux estrattabbli u, jekk inklużi, tas-sustanza kimika ta' referenza għandhom
jingħataw f' % ta' doża inizjali applikata għal kull segment tal-ħamrija u
frazzjoni tal-lissija. Għandha tingħata preżentazzjoni grafika għal kull
kolonna billi jiġu plottjati l-perċentwali misjubin bħala funzjoni tal-fondi
tal-ħamrija.

45. Meta sustanza kimika ta' referenza tkun inkluża f'dawn l-istudji dwar il-lissija
tal-kolonna, il-lissija ta' sustanza kimika tista' tiġi evalwata fuq skala relattiva
li tuża fatturi ta' mobilità relattiva (RMF; għad-definizzjoni ara l-Appendiċi
3) (1)(11) li biha tkun tista' titqabbel dejta dwar il-lissija ta' bosta sustanzi
kimiċi miksubin b'tipi ta' ħamrija differenti. Fl-Appendiċi 3 jingħataw
eżempji ta' valuri tal-RMF għal firxa ta' sustanzi kimiċi għall-protezzjoni
tal-uċuħ tar-raba'.

46. Stimi tal-Koc (il-koeffiċjent ta' assorbiment normalizzat għall-karbonju orga
niku) u l-Kom (koeffiċjent ta' distribuzzjoni normalizzat għall-materja orga
nika) jistgħu jinkisbu wkoll mir-riżultati ta' lissija tal-kolonna bl-użu ta'
distanza medja ta' lissija jew korrelazzjonijiet stabbiliti bejn l-RMF u lKom rispettivament Koc (4) jew bl-applikazzjoni ta' sempliċi teorija ta' kroma
tografika (24). Madankollu, l-aħħar metodu għandu jintuża bil-galbu,
speċjalment meta jitqies li l-proċess ta' lissija ma jinvolvix biss kundizz
jonijiet ta' fluss saturati, iżda anki sistemi mhux saturati.
(1) Jista' jiġi fformat prodott wieħed kbir ta' trasformazzjoni f'ħamrija li anki din tista' tidher
f'punti ta' żmien differenti matul studju ta' trasformazzjoni. F'dawn il-każijiet, jista' jkun
hemm bżonn li jsiru studji dwar il-lixxivjazzjoni b'residwi li tħallew jiqdiemu għal
żminijiet differenti.
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Interpretazzjoni tar-riżultati
47. L-istudji dwar il-lissija tal-kolonna deskritti f'dan il-metodu jippermettu
sabiex jiġi stabbilit il-potenzjal ta' lissija jew mobilità fil-ħamrija tas-sustanza
kimika tat-test (fl-istudju dwar il-lissija prinċipali) u/jew il-prodotti ta' tras
formazzjoni tagħha (fl-istudju dwar il-lissija tar-residwu li jitħalla jiqdiem).
Dawn it-testijiet ma jbassrux b'mod kwantitattiv l-imġiba ta' lissija fil-kun
dizzjonijiet tal-għalqa, iżda jistgħu jintużaw biex iqabblu l-“lixxivjabbiltà” ta'
sustanza kimika ma' oħrajn b'imġiba ta' lissija li jaf tkun magħrufa (24).
Lanqas ma jkejlu b'mod kwantitattiv il-perċentwal tas-sustanza kimika appli
kata li tista' tilħaq l-ilma ta' taħt l-art (11). Madankollu, ir-riżultati tal-istudji
dwar il-lissija tal-kolonna jistgħu jgħinu biex jiġi deċiż jekk iridx isir ittestjar
addizzjonali ta' nofs l-għalqa jew tal-għalqa mwettaq għal sustanzi kimiċi
b'potenzjal kbir ta' mobilità f'testijiet tal-laboratorju.
Rapport tat-test
48. Ir-rapport irid jinkludi:
Sustanza kimika tat-test u sustanza kimika ta' referenza (meta tintuża):
— l-isem komuni, l-isem tas-sustanza kimika (nomenklatura tas-CAS u lIUPAC), in-numru tas-CAS, l-istruttura kimika (inkluża l-pożizzjoni tattikketta meta jintuża materjal radjutikkettat) u l-karatteristiċi fiżikokimiċi
relevanti;
— il-puritajiet (impuritajiet) tas-sustanza kimika tat-test;
— il-purità radjukimika tas-sustanza kimika ttikkettata u l-attività speċifika
(fejn xieraq).
Ħamrija tat-test:
— dettalji dwar il-post tal-ġbir;
— il-karatteristiċi tal-ħamrija, bħall-pH, il-karbonju organiku u l-kontenut ta'
tafal, is-sawra u d-densità bl-ingrossa (għal ħamrija disturbata);
— l-attività mikrobjali tal-ħamrija (iżda biss għal ħamrija użata sabiex issustanza kimika tat-test titħalla tiqdiem);
— it-tul tal-ħżin tal-ħamrija u l-kundizzjonijiet ta' ħżin tagħha.
Kundizzjonijiet tat-test:
— id-dati ta' meta saru l-istudji;
— it-tul u d-dijametru tal-kolonni ta' lissija;
— il-piż totali tal-ħamrija tal-kolonni tal-ħamrija;
— l-ammont tas-sustanza kimika tat-test u, jekk xieraq, is-sustanza kimika
ta' referenza applikata;
— l-ammont, il-frekwenza u d-durata tal-applikazzjoni tax-xita artifiċjali;
— it-temperatura tas-sistema tal-esperiment;
— in-numru ta' rreplikati (tal-inqas tnejn);
— il-metodi għall-analiżi tas-sustanza kimika tat-test, il-prodotti ta' trasfor
mazzjoni u, fejn xieraq, tas-sustanza kimika ta' referenza fil-bosta
segmenti u lissiji tal-ħamrija;
— il-metodi għall-karatterizzazzjoni u l-identifikazzjoni tal-prodotti ta' tras
formazzjoni fis-segmenti tal-ħamrija u l-lissiji.
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Riżultati tat-test:
— it-tabelli tar-riżultati mogħtijin bħala konċentrazzjonijiet u bħala % taddoża applikata għas-segmenti u l-lissiji tal-ħamrija;
— il-bilanċ tal-massa, jekk xieraq;
— il-volumi tal-lissija;
— id-distanzi tal-lissija u, fejn xieraq, il-fatturi relevanti tal-mobilità;
— il-plott grafiku ta' % misjuba fis-segmenti tal-ħamrija kontra l-fond tassegment tal-ħamrija;
— diskussjoni u interpretazzjoni tar-riżultati.
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Appendiċi 1
Definizzjonijiet u unitajiet
Residwu tal-ħamrija li jitħalla jiqdiem: Is-sustanza kimika tat-test u l-prodotti
ta' trasformazzjoni preżenti fil-ħamrija wara l-applikazzjoni u wara perjodu twil
biżżejjed biex il-proċessi ta' trasport, assorbiment, metaboliżmu, u dissipazzjoni
jibdlu d-distribuzzjoni u l-għamla kimika ta' wħud mis-sustanzi kimiċi applikati
(1).
Xita artifiċjali: soluzzjoni ta' 0,01 M CaCl2 f'ilma distillat jew dejonizzat.
Distanza Medja ta' Lissija: Il-qiegħ tat-taqsima tal-ħamrija fejn is-sustanza
kimika rkuprata kumulattiva = 50 % tas-sustanza kimika tat-test totali rkuprata
[esperiment normali tal-lissija], jew; (il-qiegħ tat-taqsima tal-ħamrija fejn issustanza kimika rkuprata kumulattiva = 50 % tas-sustanza kimika tat-test totali
rkuprata) — ((il-ħxuna tas-saff tar-residwu li tħalla jiqdiem)/2) [l-istudju dwar illissija tar-residwu li tħalla jiqdiem]
Sustanza kimika: sustanza jew taħlita.
Lissija: Il-fażi milwiema perkolata minn profil tal-ħamrija jew kolonna talħamrija (1).
Lissija: Proċess li bih sustanza kimika tinżel 'l isfel minn ġol-profil tal-ħamrija
jew kolonna tal-ħamrija (1).
Distanza ta' lissija: L-iktar segment fond tal-ħamrija li fih instab ≥ 0,5 % tassustanza kimika tat-test applikata jew ir-residwu li tħalla jiqdiem wara l-proċess
ta' lissija (ekwivalenti għall-fond tal-penetrazzjoni).
Limitu ta' detezzjoni (LOD) u limitu tal-kwantifikazzjoni (LOQ): Il-limitu ta'
detezzjoni (LOD) huwa l-konċentrazzjoni ta' sustanza kimika li f'livell inqas
minnha l-identità tas-sustanza kimika ma tkunx tista' tiġi differenzjata minn arte
fatti analitiċi. Il-limitu ta' kwantifikazzjoni (LOQ) huwa l-konċentrazzjoni ta'
sustanza kimika li f'livell inqas minnha l-konċentrazzjoni ma tkunx tista' tiġi
stabbilita bi preċiżjoni aċċettabbli.
Fattur ta' Mobilità Relattiva tal-RMF: (distanza ta' lissija tas-sustanza kimika
tat-test (cm)) / (distanza ta' lissija tas-sustanza kimika ta' referenza (cm))
Sustanza kimika tat-test: Kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata bl-użu ta' dan
il-metodu ta' ttestjar.
Prodott ta' trasformazzjoni: Is-sustanzi kimiċi kollha li jirriżultaw minn reaz
zjonijiet ta' trasformazzjoni bijotiċi jew abijotiċi tas-sustanza kimika tat-test
inklużi CO2 u prodotti li huma maqbudin f'residwi.
Ħamrija: Taħlita ta' kostitwenti minerali u organiċi tas-sustanzi kimiċi, b'dawn
tal-aħħar li fihom komposti ta' kontenut għoli ta' karbonju u nitroġenu u piżijiet
molekolari kbar, popolati b'organiżmi żgħar (ħafna minnhom mikroorganiżmi).
Il-ħamrija tista' titqandel f'żewġ stati:
— mhux disturbata, kif żviluppat maż-żmien, f'saffi karatteristiċi ta' firxa ta' tipi
ta' ħamrija;
— disturbata, kif normalment tinstab fir-raba' jew kif isseħħ meta jittieħdu
kampjuni bit-tħaffir u jintużaw f'dan il-metodu ta' ttestjar (2).
(1) Holland, P.T. (1996). Glossary of Terms Relating to Pesticides. IUPAC
Reports on Pesticide (36). Pure & Appl. Chem. 68, 1167-1193.
(2) OECD Test Guideline 304 A: Inherent Biodegradability in Soil (adopted
12 May 1981).
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Appendiċi 2
Figura 1
Eżempju ta' kolonni ta' lissija li ma jistgħux jinqatgħu magħmulin mill-ħġieġ
B'tul ta' 35 cm u dijametru intern ta' 5 cm (1)

(1) Drescher, N. (1985). Moderner Acker- und Pflanzenbau aus Sicht der Pflan
zenschutzmittelindustrie. In Unser Boden — 70 Jahre Agrarforschung der
BASF AG, 225-236. Verlag Wissenschaft und Politik, Köln.
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Figura 2
Eżempju ta' kolonna tal-metall li tista' tinqata' b'dijametru intern ta' 4 cm (1)

(1) Burkhard, N., Eberle D.O. and Guth, J.A. (1975). Model systems for
studying the environmental behaviour of pesticides. Environmental Quality
and Safety, Suppl. Vol. III, 203-213.
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Appendiċi 3
Eżempji ta' Fatturi ta' Mobilità Relattiva (*) (RMF) għal firxa ta' Sustanzi kimiċi għallprotezzjoni tal-uċuħ tar-raba' (1)(2) u l-klassijiet ta' mobilità korrispondenti (+)
Sustanza Kimika (RMF)

Medda tal-RMF

Klassi tal-Mobilità

≤ 0,15

Paratjon (< 0,15), Flurodifen (0,15)

Iimmobbli

0,15 — 0,8

Profenofos (0,18), Propikonażol (0,23), Djażinon (0,28),
Djuron (0,38), Terbutilażina (0,52), Metidatjon (0,56),
Prometrin (0,59), Propażina (0,64), Alaklor (0,66), Meto
laklor (0,68)

II
ftit mobbli

0,8 — 1,3

Monuron (**) (1,00), Atrażina (1,03), Simażina (1,04),
Fluwometuron (1,18)

III
moderatament
mobbli

1,3 — 2,5

Prometon (1,67), Ċianażina (1,85), Bromaċil (1,91), Karbu
tilate (1,98)

IV
kemxejn mobbli

2,5 — 5,0

Karbofuran (3,00), Diossakarb (4,33)

> 5,0

Monokrotofos (> 5,0), Dikrotofos (> 5,0)

(*)

V
mobbli
VI
mobbli ħafna

Il-Fattur tal-Mobilità Relattiva huwa derivat kif ġej (3):
RMF ¼

id Ä distanza ta0 lissija tas Ä sustanza kimika tat Ä testðcmÞ
id Ä distanza ta0 lissija tas Ä sustanza kimika ta0 referenzaðcmÞ

(**) Sustanza kimika ta' referenza
+
Sistemi oħrajn biex tiġi kklassifikata l-mobilità ta' sustanza kimika fil-ħamrija huma bbażati fuq il-valuri talRf mill-kromatografija tas-saff irqiq tal-ħamrija (4) u fuq valuri tal-Koc (5)(6).

(1) Guth, J.A. (1985). Adsorption/desorption. In Joint International Symposium
“Physicochemical Properties and their Role in Environmental Hazard Assess
ment.” Canterbury, UK, 1-3 July 1985.
(2) Guth, J.A. and Hörmann, W.D. (1987). Problematik und Relevanz von Pflan
zenschutzmittel-Spuren im Grund (Trink-) Wasser. Schr.Reihe Verein
WaBoLu, 68, 91-106.
(3) Harris, C.I. (1967). Movement of herbicides in soil. Weeds 15, 214-216.
(4) Helling, C.S. (1971). Pesticide mobility in soils. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 35,
743-748.
(5) McCall, P.J., Laskowski, D.A., Swann, R.L. and Dishburger, H.J. (1981).
Measurements of sorption coefficients of organic chemicals and their use in
environmental fate analysis. In Test Protocols for Environmental Fate and
Movement of Toxicants. Proceedings of AOAC Symposium, AOAC,
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C.45. STIMA TAL-EMISSJONIJIET MILL-INJAM ITTRATTAT BILPRESERVATTIV
FL-AMBJENT:
IL-METODU
TALLABORATORJU GĦALL-KOMODITAJIET TAL-INJAM LI
MHUMIEX KOPERTI U LI HUMA F'KUNTATT MA' ILMA
ĦELU JEW ILMA BAĦAR
INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linja gwida dwar l-ittestjar
(TG) 313 tal-OECD (2007). L-emissjonijiet mill-injam ittrattat bil-preser
vattiv fl-ambjent iridu jiġu kkwantifikati sabiex tkun tista' ssir valutazzjoni
tar-riskju ambjentali tal-injam ittrattat. Dan il-metodu ta' ttestjar jiddeskrivi
metodu tal-laboratorju għall-istima tal-emissjonijiet minn injam ittrattat bilpreservattiv f'żewġ sitwazzjonijiet li fihom l-emissjonijiet jistgħu jidħlu flilma:

— Emissjonijiet minn injam ittrattat f'kuntatt ma' ilma ħelu. Emissjonijiet
mill-wiċċ tal-injam ittrattat jistgħu jidħlu fl-ilma.

— Emissjonijiet minn injam ittrattat f'kuntatt ma' ilma baħar. Emissjonijiet
mill-wiċċ tal-injam ittrattat jistgħu jidħlu fl-ilma baħar.

2.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa maħsub sabiex jiġu ttestjati l-emissjonijiet
mill-injam u komoditajiet tal-injam li mhumiex koperti u li huma f'kuntatt
ma' ilma ħelu jew ilma baħar. Il-Klassijiet tal-Użu jintużaw b'mod internaz
zjonali u jikkategorizzaw il-periklu bijoloġiku li għalih ser tkun soġġetta lkomodità ttrattata. Il-Klassijiet tal-Użu jiddefinixxu wkoll is-sitwazzjoni li
fiha tintuża l-komodità ttrattata u jistabbilixxu l-kompartimenti ambjentali
(arja, ilma, ħamrija) li huma f'riskju potenzjali mill-injam ittrattat bil-preser
vattiv.

3.

Il-metodu ta' ttestjar huwa proċedura tal-laboratorju għall-kisba ta' kampjuni
(emissat) minn ilma li fih jitgħaddas l-injam ittrattat, f'intervalli ta' żmien
dejjem itwal wara l-espożizzjoni. Il-kwantità ta' emissjonijiet fl-emissat hija
marbuta mal-erja tas-superfiċje tal-injam u t-tul tal-espożizzjoni, sabiex jiġi
stmat fluss f'mg/m2/jum. B'hekk ikun jista' jiġi stmat il-fluss (rata ta' lissija)
wara perjodi dejjem itwal ta' espożizzjoni.

4.

Il-kwantità ta' emissjonijiet tisat' tintuża f'valutazzjoni tar-riskju ambjentali
tal-injam ittrattat.

KUNSIDERAZZJONIJIET INIZJALI
5.

Il-mekkaniżmu ta' lissija fuq wiċċ l-injam mill-ilma frisk mhuwiex supponut
li huwa l-istess fl-għamla u s-severità tiegħu bħal-lissija minn wiċċ tal-injam
mill-ilma baħar. B'hekk, għal prodotti jew taħlitiet ta' preservattivi tal-injam
użati sabiex jittrattaw injam użat f'akwati tal-ilma baħar, hemm bżonn li jsir
studju dwar il-lissija tal-injam għall-ilma baħar.

6.

L-injam, fil-każ ta' injam ittrattat b'preservattiv tal-injam, għandu jkun jirrap
preżenta l-injam użat b'mod kummerċjali. Għandu jiġi ttrattat skont l-istruz
zjonijiet tal-manifattur tal-preservattiv u b'konformità mal-istandards u l-ispe
ċifikazzjonijiet xierqa. Qabel ma jibda t-test għandhom jiġu ddikjarati l-para
metri għall-kundizzjonament wara t-trattament tal-injam.

7.

Il-kampjuni tal-injam użati għandhom ikunu jirrappreżentaw il-komoditajiet
użati (eż., fir-rigward tal-ispeċijiet, id-densità u karatteristiċi oħrajn).
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8.

It-test jista' jiġi applikat għal injam bl-użu ta' proċess penetrattiv jew appli
kazzjoni superfiċjali jew għal injam ittrattat li għandu trattament tal-wiċċ
obbligatorju addizzjonali (eż. żebgħa li hija applikata bħala rekwiżit għal
użu kummerċjali).

9.

Il-kompożizzjoni, l-ammont, il-pH u l-għamla fiżika tal-ilma huma importanti
sabiex jiġu stabbiliti l-kwantità, il-kontenut u l-għamla tal-emissjonijiet millinjam.

PRINĊIPJU TAL-METODU TA' TTESTJAR
10. Il-kampjuni tat-test tal-injam ittrattat bil-preservattiv jitgħaddsu fl-ilma. Lilma (emissat) jinġabar u jiġi analizzat kimikament bosta drabi tul il-perjodu
ta' espożizzjoni li jkun twil biżżejjed biex ikunu jistgħu jsiru kalkoli statistiċi.
Ir-rati ta' emissjoni f'mg/m2/jum huma kkalkolati mir-riżultati analitiċi. Ilperjodi ta' kampjunar għandhom jiġu rreġistrati. It-testijiet b'kampjuni
mhux ittrattati għandhom jitwaqqfu jekk ma jkun hemm ebda sfond misjub
fl-ewwel tliet punti ta' dejta.

11. L-inklużjoni ta' kampjuni tal-injam mhux ittrattat tippermetti li jiġu stabbiliti
l-livelli ta' sfond għal emissati minn injam li mhumiex il-preservattiv użat.

KRITERJI TAL-KWALITÀ
Preċiżjoni
12. Il-preċiżjoni tal-metodu ta' ttestjar biex tiġi stmata l-emissjoni tiddependi
minn kemm il-kampjuni tat-test jirrappreżentaw l-injam ittrattat kummerċjal
ment, kemm l-ilma jirrappreżenta ilma veru u kemm ir-reġim ta' espożizzjoni
jirrappreżenta l-kundizzjonijiet naturali.

13. Il-preċiżjoni, ir-reqqa u r-ripetibilità tal-metodu analitiku għandhom jiġu
stabbiliti qabel ma jsir it-test.

Riproduċibilità
14. Jinġabru u jiġu analizzati tliet kampjuni ta' ilma u l-valur medju jittieħed
bħala l-valur ta' emissjoni. Ir-riproduċibilità tar-riżultati fi ħdan laboratorju
wieħed u bejn laboratorji differenti tiddependi mir-reġim ta' tgħaddis u linjam użat bħala kampjuni tat-test.

Medda Aċċettabbli tar-Riżultati
15. Medda tar-riżultati minn dan it-test li fiha l-valuri superjuri u inferjuri
jvarjaw b'inqas minn ordni ta' manjitudni waħda hija aċċettabbli.

KUNDIZZJONIJIET TAT-TEST
Ilma
16. Xenarji ta' lissija ta' ilma ħelu: Ilma dejonizzat (eż., ASTM D 1193 Tip II)
huwa rrakkomandat sabiex jintuża fit-test tal-lissija meta jkun irid jiġi
evalwat injam espost għal ilma ħelu. It-temperatura tal-ilma għandha tkun
20 °C +/– 2 °C u l-pH imkejla u t-temperatura tal-ilma jridu jkunu inklużi
fir-rapport tat-test. Analiżi tal-kampjuni tal-ilma użat meħudin qabel ittgħaddis tal-kampjuni ttrattati tippermetti li jiġu stmati s-sustanzi kimiċi
analizzati fl-ilma. Dan huwa kontroll sabiex jiġu stabbiliti l-livelli ta' sfond
tas-sustanzi kimiċi li mbagħad jiġu analizzati kimikament.
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17. Xenarji ta' lissija tal-ilma baħar: Ilma baħar sintetiku (eż., ASTM D 1141
Ilma tal-Oċean Sostitut mingħajr Metalli Tqal) huwa rrakkomandat sabiex
jintuża fit-test tal-lissija meta jkun irid jiġi evalwat injam espost għal ilma
baħar. It-temperatura tal-ilma għandha tkun 20 °C +/– 2 °C u l-pH imkejla u
t-temperatura tal-ilma jridu jkunu inklużi fir-rapport tat-test. Analiżi talkampjuni tal-ilma użat meħudin qabel it-tgħaddis tal-kampjuni ttrattati tipper
metti li jiġu stmati s-sustanzi kimiċi analizzati fl-ilma. Dan huwa kontrol
għall-analiżi tal-livelli ta' sfond għas-sustanzi kimiċi ta' importanza.

Kampjuni tat-Test tal-Injam
18. L-ispeċijiet tal-injam għandhom ikunu dawk tipiċi tal-ispeċijiet tal-injam
użati għall-ittestjar tal-effikaċja tal-preservattivi tal-injam. L-ispeċijiet rakko
mandati huma Pinus sylvestris L. (arżnu tal-Iskozja), Pinus resinosa Ait.
(arżnu aħmar) jew Pinus spp (arżnu tan-Nofsinhar). Jistgħu jsiru testijiet
addizzjonali bl-użu ta' speċijiet oħrajn.

19. Għandu jintuża injam b'vina dritta mingħajr ingroppi. Għandu jiġi evitat
materjal b'dehra reżinuża. L-injam għandu jkun injam tipiku disponibbli
kummerċjalment. Għandhom jiġu rreġistrati s-sors, id-densità u n-numru ta'
ċrieki annwali għal kull 10 mm.

20. Huwa rrakkomandat li l-kampjuni tat-test tal-injam ikunu settijiet ta' ħamsa
skont l-EN 113 blokok tad-daqs (dimensjonijiet ta' 25 mm × 50 mm × 15
mm) bin-naħat lonġitudinali paralleli għall-vina tal-injam, għad li jistgħu
jintużaw dimensjonijiet oħrajn bħal 50 mm, b'150 mm, b'10 mm. Il-kampjun
tat-test għandu jitgħaddas kompletament fl-ilma. Il-kampjuni tat-test
għandhom ikunu 100 % lbieba taz-zokk tas-siġra. Kull kampjun jiġi mmarkat
b'mod uniku sabiex ikun jista' jiġi identifikat matul it-test kollu.

21. Il-kampjuni kollha tat-test għandhom jiġu nċanati jew illixxati bis-serrieq u luċuħ ma għandhomx jiġu mrammlin.

22. In-numru ta' settijiet ta' kampjuni tat-test tal-injam użati għall-analiżi huwa
tal-inqas ħamsa: tliet settijiet ta' kampjuni jiġu ttrattati bil-preservattiv, sett ta'
kampjuni ma jiġix ittrattat u sett ta' kampjuni sabiex jiġi stmat il-kontenut ta'
umdità mnixxef bil-forn tal-kampjuni tat-test qabel it-trattament. Jitħejjew
biżżejjed kampjuni tat-test sabiex ikunu jistgħu jingħażlu tliet settijiet ta'
kampjuni li huma fi ħdan 5 % tal-valur medju tar-retenzjonijiet tal-preservat
tivi tal-grupp ta' kampjuni tat-test.

23. Il-kampjuni kollha tat-test huma ssiġillati fit-truf b'sustanza kimika li tevita
milli l-preservattiv jippenetra fil-vina tat-tarf tal-kampjuni jew tevita lissija
mill-kampjuni mill-vina tat-tarf. Hemm bżonn li ssir distinzjoni bejn kamp
juni użati għall-applikazzjoni superfiċjali u l-proċessi ta' penetrazzjoni għallapplikazzjoni tas-siġillant tat-truf. L-applikazzjoni tas-siġillant tat-truf trid
issir qabel it-trattament fil-każ ta' applikazzjoni superfiċjali biss.

24. Il-vina tat-truf trid tinfetaħ għat-trattamenti permezz ta' proċessi ta' penetraz
zjoni. Għalhekk, il-kampjuni jridu jiġu ssiġillati fit-truf fi tmiem il-perjodu ta'
kundizzjonament. L-emissjoni trid tiġi stmata għan-naħa tal-wiċċ lonġitudi
nali biss. Is-siġillanti għandhom jiġu spezzjonati u jerġgħu jiġu applikati jekk
ikun hemm bżonn qabel ma tibda l-lissija u ma għandhomx jerġgħu jiġu
applikati wara li tkun bdiet il-lissija.
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Kontenitur tat-Tgħaddis
25. Il-kontenitur huwa magħmul minn materjal inerti u huwa kbir biżżejjed biex
ikun jiflaħ għal 5 kampjuni tal-injam EN113 f'500 ml ilma li jirriżultaw fi
proporzjon ta' erja tas-superfiċje għal volum tal-ilma ta' 0,4 cm2/ml.

Assemblaġġ tat-Test tal-Kampjuni
26. Il-kampjuni tat-test huma sostnuti fuq assemblaġġ li jippermetti sabiex l-uċuħ
esposti kollha tal-kampjun jidħlu f'kuntatt mal-ilma.

PROĊEDURA GĦAT-TRATTAMENT TA' PRESERVAZZJONI
Tħejjija tal-Kampjuni tat-Test Ittrattati
27. Il-kampjun tat-test tal-injam li ser jiġi ttrattat bil-preservattiv fit-test jiġi
ttrattat bil-metodu speċifikat għall-preservattiv, li jista' jkun permezz ta'
proċess ta' trattament b'penetrazzjoni jew proċessi ta' applikazzjoni superfiċ
jali, li jista' jkun b'għodsa, sprejjar jew pinzellata.

Preservattivi li jiġu applikati bi proċess ta' trattament b'penetrazzjoni
28. Għandha titħejja soluzzjoni tal-preservattiv li tikseb it-teħid jew iż-żamma
speċifikati meta jiġu applikati bl-użu tal-proċess ta' trattament b'penetraz
zjoni. Il-kampjun tat-test tal-injam jintiżen u jitkejlu d-daqsijiet tiegħu. Ilproċess ta' trattament b'penetrazzjoni għandu jiġi speċifikat għall-applikazz
joni tal-preservattiv għall-injam sabiex jintuża fil-Klassi tal-Użu 4 jew 5. Ilkampjun jerġa' jintiżen wara t-trattament u r-retenzjoni tal-preservattiv
(kg/m3) tiġi kkalkolata bl-ekwazzjoni:

Massa wara t Ä trattamentðkgÞ Ä Massa qabel it Ä trattamentðkgÞ Soluzzjoni Konċentrazzjonið% massa=massaÞ
Ü
100
Volum tal Ä kampjun tat Ä testðm3 Þ

29. Kun af li f'dan it-test jista' jintuża injam ittrattat f'impjant tat-trattament
industrijali (eż. b'mili bi pressjoni ta' vakwu). Il-proċeduri użati għandhom
jiġu rreġistrati u r-retenzjoni tal-materjal ittrattat b'dan il-mod għandha tiġi
analizzata u rreġistrata.

Preservattivi li jiġu applikati bi proċessi ta' applikazzjoni superfiċjali
30. Il-proċess ta' applikazzjoni superfiċjali jinkludi għodsa, sprejjar jew pinzel
lata tal-kampjuni tat-test tal-injam. Il-proċess u r-rata ta' applikazzjoni (eż.
litri/m2) għandhom ikunu kif speċifikat għall-appikazzjoni superfiċjali talpreservattiv.

31. Kun af ukoll li f'dan il-każ jista' jintuża injam ittrattat f'impjant tat-trattament
industrijali. Il-proċeduri użati għandhom jiġu rreġistrati u r-retenzjoni talmaterjal ittrattat b'dan il-mod trid tiġi analizzata u rreġistrata.

Kondizzjonament tal-Kampjuni tat-Test wara t-Trattament
32. Wara t-trattament, il-kampjuni tat-test ittrattati għandhom jiġu kondizzjonati
skont ir-rakkomandazzjonijiet magħmulin mill-fornitur tal-preservattiv tat-test
skont ir-rekwiżiti tat-tikketta tal-preservattiv jew b'konformità mal-prattiki
tat-trattament kummerċjali jew skont l-Istandard EN 252.
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Tħejjija u Għażla tal-Kampjuni tat-Test
33. Wara l-kondizzjonament ta' wara t-trattament, ir-retenzjoni medja tal-grupp
tal-kampjuni tat-test tiġi kkalkolata u jingħażlu għal għarrieda tliet settijiet
rappreżentattivi tal-kampjuni b'retenzjoni li tkun fi ħdan 5 % mill-medja
għall-grupp sabiex titkejjel il-lissija.

PROĊEDURA GĦALL-KEJLIET TAL-EMISSJONI TAL-PRESERVAT
TIVI
Metodu ta' Immersjoni
34. Il-kampjuni tat-test jintiżnu u wara jitgħaddsu kompletament fl-ilma u jiġu
rreġistrati d-data u l-ħin. Il-kontenitur jitgħatta biex tonqos l-evaporazzjoni.

35. L-ilma jinbidel kull ċertu żmien li ġej: 6 sigħat, jum, jumejn, 4 ijiem, 8
ijiem, 15-il jum, 22 jum, 29 jum (nota: dawn huma l-ħinijiet/żminijiet totali
mhux il-ħinijiet/żminijiet ta' intervall). Għandhom jiġu rreġistrati ż-żmien u
d-data tal-bidla tal-ilma u l-massa tal-ilma rkuprata mill-kontenitur.

36. Wara kull bidla tal-ilma, jinżamm kampjun tal-ilma li fih tgħaddas is-sett ta'
kampjuni tat-test sabiex imbagħad tkun tista' ssir analiżi kimika.

37. Il-proċedura ta' kampjunar tippermetti li jiġi kkalkolat il-profil tal-kwantità
tal-emissjonijiet kontra ż-żmien. Il-kampjuni għandhom jinħażnu f'kundizzjo
nijiet li jippreservaw l-analit, eż., fi friġġ fid-dlam biex jonqos it-tkabbir ta'
mikrobi fil-kampjun qabel l-analiżi.

KEJLIET TAL-EMISSJONIJIET
Kampjuni Ttrattati
38. L-ilma miġbur jiġu analizzat kimikament għas-sustanza attiva u/jew ilprodotti relevanti ta' degradazzjoni/trasformazzjoni, jekk ikun xieraq.

Kampjuni Mhux Ittrattati
39. Il-ġbir tal-ilma (emissat) f'din is-sistema u l-analiżi sussegwenti tas-sustanzi
kimiċi li ġew lixxivjati mill-kampjuni ta' injam mhux ittrattati jippermetti
sabiex tiġi stmata r-rata possibbli ta' emissjoni tal-preservattiv mill-injam
mhux ittrattat. Il-ġbir u l-analiżi tal-emissat wara perjodi ta' żmien dejjem
itwal jippermettu sabiex tiġi stmata r-rata ta' bidla tar-rata ta' emissjoni mażżmien. Din l-analiżi hija proċedura tal-kontroll sabiex jiġu stabbiliti l-livelli
ta' sfond tas-sustanza kimika tat-test f'injam mhux ittrattat sabiex jiġi kkon
fermat li l-injam użat bħala sors tal-kampjuni ma jkunx ġie ttrattat minn
qabel bil-preservattiv.

DEJTA U RAPPORTAR
Analiżijiet Kimiċi
40. L-ilma miġbur jiġi analizzat kimikament u r-riżultat tal-analiżi tal-ilma
tingħata f'unitajiet xierqa, eż., μg/l.

Rapportar tad-Dejta
41. Jiġu rreġistrati r-riżultati kollha. L-Appendiċi juri eżempju ta' formola ta'
reġistrazzjoni ssuġġerita għal sett wieħed ta' kampjuni tat-test ittrattati, u ttabella sommarju sabiex jiġu kkalkolati l-valuri medji ta' emissjoni tul kull
intervall tal-kampjunar.

42. Il-fluss ta' emissjoni ta' kuljum f'mg/m2/jum jiġi kkalkolat bit-teħid tal-medja
tat-tliet kejliet mit-tliet irreplikati u d-diviżjoni bin-numru ta' jiem tattgħaddis.
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Rapport tat-Test
43. Tal-inqas għandha tiġi pprovduta l-informazzjoni li ġejja fir-rapport tat-test:
— Isem il-fornitur tal-preservattiv attwalment ittestjat;
— L-isem jew il-kodiċi speċifiku u uniku tal-preservattiv ittestjat;
— L-isem kummerċjali jew komuni tal-ingredjent(i) attiv(i) b'deskrizzjoni
ġenerika tal-koformulanti (eż. kosolvent, reżina), u l-kompożizzjoni f'
% m/m tal-ingredjenti;
— Ir-retenzjoni jew it-tagħbija relevanti (f'kg/m3 jew l/m2, rispettivament)
speċifikati għall-injam użat f'kuntatt mal-ilma;
— L-ispeċi ta' injam użata, bid-densità tagħha u r-rata ta' tkabbir fi ċrieki
kull 10 mm;
— It-tagħbija jew ir-retenzjoni tal-preservattiv ittestjat u l-formula użata
sabiex tiġi kkalkolata r-retenzjoni, mogħtija bħala l/m2 jew kg/m3;
— Il-metodu ta' applikazzjoni tal-preservattiv, li jispeċifika l-iskeda tat-trat
tament użata għal proċess ta' penetrazzjoni, u l-metodu ta' applikazzjoni
jekk intuża trattament superfiċjali;
— Id-data ta' applikazzjoni tal-preservattiv, u stima tal-kontenut ta' umdità
tal-kampjuni tat-test, mogħtijin bħala perċentwal;
— Il-proċeduri ta' kondizzjonament użati, billi jiġu speċifikati t-tip, il-kun
dizzjonijiet u d-durata;
— Speċifikazzjoni tas-siġillant tat-truf użat u kemm-il darba ġie applikat;
— Speċifikazzjoni ta' kwalunkwe trattament sussegwenti tal-injam, eż.
speċifikazzjoni tal-fornitur, it-tip, il-karatteristiċi u t-tagħbija ta' żebgħa;
— Il-ħin u d-data ta' kull avveniment ta' tgħaddis, l-ammont ta' ilma użat
għat-tgħaddis tal-kampjuni tat-test f'kull avveniment, u l-ammont ta' ilma
assorbit mill-injam matul l-għodsa;
— Kwalunkwe varjazzjoni mill-metodu deskritt u kwalunkwe fattur li seta'
influwenza r-riżultati.
LETTERATURA
(1) European Standard, EN 84 — 1997. Wood preservatives. Accelerated ageing
of treated wood prior to biological testing. Leaching procedure.
(2) European Standard, EN 113/A1 — 2004. Wood preservatives. Test method
for determining the protective effectiveness against wood destroying basidio
mycetes. Determination of the toxic values.
(3) European Standard, EN 252 — 1989. Field test method for testing the
relative protective effectiveness of a wood preservative in ground contact.
(4) European Standard, EN 335 — Part 1: 2006. Durability of wood and woodbased products — Definition of use classes — Part1: General.
(5) American Society for Testing and Materials Standards, ASTM D 1141 —
1998. Standard Practice for the Preparation of Substitute Ocean Water,
Without Heavy Metals. Annual Book of ASTM Standards, Volume 11.02.
(6) American Society for Testing and Materials Standards, ASTM D 1193-77
Type II — 1983. Specifications for Reagent Water. Annual Book of ASTM
Standards, Volume 11.01.
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Appendiċi 1
Formola ta' reġistrazzjoni għall-metodu ta' ttestjar
Stima ta' Emissjonijiet mill-Injam Ittrattat bil-Preservattiv fl-Ambjent: Metodu tal-Laboratorju għallKomoditajiet tal-Injam li mhumiex Koperti u li huma f'Kuntatt ma' Ilma Ħelu jew Ilma Baħar

Laboratorju tat-test

Preservattiv tal-injam

Il-fornitur tal-preservattiv

L-isem jew il-kodiċi speċifiku u uniku tal-preserattiv

L-isem kummerċjali jew komuni tal-preservattiv

Il-koformulanti

Ir-retenzjoni relevanti għall-injam użat f'kuntatt mal-ilma

Applikazzjoni

Il-metodu ta' applikazzjoni

Id-data ta' applikazzjoni

Il-formula użata biex tiġi kkalkolata r-retenzjoni:

Il-proċedura ta' kondizzjonament

Id-durata tal-kondizzjonament

Is-siġillant tat-truf / kemm-il darba ġie applikat

It-trattament sussegwenti

jekk relevanti

Kampjuni tat-test

Speċijiet ta' injam

Densità tal-injam

(minimu … valur medju … massimu)

Rata ta' tkabbir (ċrieki għal kull 10 mm)

(minimu … valur medju … massimu)

Kontenut ta' umdità
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Assemblaġġi tat-test (*)

Retenzjoni (eż. kg/m3)

Ittrattat “x”

Valur medju u devjazzjoni standard jew medda għal 5
kampjuni

Ittrattat “y”

Valur medju u devjazzjoni standard jew medda għal 5
kampjuni

Ittrattat “z”

Valur medju u devjazzjoni standard jew medda għal 5
kampjuni

Mhux ittrattat
Varjazzjoni tal-parametri tal-metodu ta' ttestjar
(*) x, y, z jirrappreżentaw it-tliet kampjuni tal-irreplikat

eż. kwalità tal-ilma, dimensjoni tal-kampjuni tat-test eċċ.
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Teħid ta' ilma

Massa tal-kampjun
Żmien

Kampjun ta' ilma

Bidla talima
Ittrattat (medju) Mhux ittrattat
Data

g

g

Ittrattat (medju)

Mhux ittrattat

g

g

nru

Ilma tat-test

x

y

z

pH

pH

pH

pH

bidu
1

24 siegħa

2

jumejn

3

4 j

4

8 j

5

15-il j

6

22 j

7

29 j

8
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Jekk jogħġbok ħejji tabelli separati għal kull ingredjent attiv

Riżultati Analitiċi
Kampjuni Mhux Ittrattati
Żmien

Kampjuni Ttrattati

Bidla tal-Ilma
Kwantità emessa

Konċentrazzjoni a.i. fl-ilma
Konċentraz
zjoni a.i flilma
mg/l
Data

Kwantità
emessa
mg/m2

Rata ta'
emissjoni
mg/m2/jum

Rata ta' emissjoni

x

y

z

Medja

x

y

z

Medja

x

y

z

Medja

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/m2

mg/m2

mg/m2

mg/m2

mg/m2/d

mg/m2/d

mg/m2/d

mg/m2/d

6 sigħat
24 siegħa

4 j
8 j
15-il j
22 j
29 j
Nota: Peress li r-riżultati mill-kampjuni mhux ittrattati jaf ikollhom jintużaw sabiex jiġu korretti r-rati ta' emissjoni mill-kampjuni mhux, ir-riżultati tal-mhux ittrattati għandhom jiġu l-ewwel u
l-valuri kollha għall-kampjuni ttrattati jkunu “valuri korretti”. Jista' jkun hemm ukoll korrezzjoni għall-analiżi tal-ilma inizjali.
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Appendiċi 2
Definizzjonijiet
Sustanza kimika: Sustanza jew taħlita.
Sustanza kimika tat-test: Kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata b'dan ilmetodu ta' ttestjar.
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C.46. BIJOAKKUMULAZZJONI F'OLIGOĊAETI BENTIĊI LI JGĦIXU
FIN-NAQAL
INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linja gwida ta' ttestjar (TG)
315 tal-OECD (2008) Annimali endobentiċi li jinġestu n-naqal jistgħu jkunu
esposti għal sustanzi maqbudin fin-naqal (1). Fost dawn l-inġesturi tan-naqal,
l-oligoċaeti akkwatiċi għandhom rwol importanti fil-qigħan tas-sistemi
akkwatiċi. Jgħixu fin-naqal u spiss jirrappreżentaw l-iktar speċijiet abbun
danti, speċjalment f'ħabitats b'kundizzjonijiet ambjentali avversi għal anni
mali oħrajn. Minħabba l-bijoturbazzjoni tan-naqal u peress li jservu ta' priża,
dawn l-annimali jista' jkollhom influwenza kbira fuq il-bijodisponibilità tattali sustanzi għal organiżi oħrajn, eż. ħut bentivoruż. Għall-kuntrarju ta'
organiżmi epibentiċi, l-oligoċaeti akkwatiċi endobentiċi jħaffru fin-naqal, u
jinġestu partikoli tan-naqal taħt il-wiċċ tan-naqal. Għalhekk, dawn l-orga
niżmi huma esposti għal sustanzi permezz ta' ħafna rotot ta' teħid, inklużi
kuntatt dirett, l-inġestjoni ta' partikoli kontaminati tan-naqal, ilma tal-pori u
ilma tal-madwar. Ċerti speċijiet ta' oligoċaeti bentiċi li bħalissa jintużaw flittestjar ekotossikoloġiku huma deskritti fl-Appendiċi 6.

2.

Il-parametri li jikkaratterizzaw il-bijoakkumulazzjoni ta' sustanza jinkludu lewwel u qabel kollox il-fattur ta' bijoakkumulazzjoni (BAF), il-kostanti tarrata ta' teħid tan-naqal (ks) u l-kostanti tar-rata ta' eliminiazzjoni (ke). Iddefinizzjonijiet iddettaljati ta' dawn il-parametri huma pprovduti fl-Appen
diċi 1.

3.

Biex tivvaluta l-potenzjal ta' bijoakkumulazzjoni tas-sustanzi inġenerali, u
biex tinvestiga l-bijoakkumulazzjoni tas-sustanzi li għandhom tendenza
jinqasmu fin-naqal jew fuqu, huwa meħtieġ metodu ta' ttestjar speċifiku
għall-kompartiment (1)(2)(3)(4).

4.

Il-metodu ta' ttestjar huwa mfassal sabiex tiġi vvalutata l-bijoakkumulazzjoni
tas-sustanzi assoċjati man-naqal f'dud oligoċaet endobentiku. Is-sustanza tattest hija miżjuda fin-naqal. L-użu ta' naqal miżjud huwa maħsub sabiex
jissimula naqal ikkontaminat.

5.

Dan il-metodu huwa bbażat fuq il-metodi eżistenti ta' ttestjar tat-tossiċità u lbijoakkumulazzjoni tan-naqal (1)(4)(5)(6)(7)(8)(9). Dokumenti siewja oħrajn
huma: id-diskussjonijiet u r-riżultati ta' sessjoni ta' ħidma internazzjonali
(11), u l-eżitu ta' ringtest internazzjonali (12).

6.

Dan it-test japplika għal sustanzi organiċi stabbli u newtrali, li għandhom
tendenza li jaqbdu man-naqal. Il-bijoakkumulazzjoni ta' komposti metalorga
niċi stabbli li jaqbdu man-naqal tista' titkejjel b'dan il-metodu wkoll (12).
Mhuwiex applikabbli għal metalli u elementi traċċa oħrajn (11) bla modifika
tad-disinn tat-test fir-rigward tas-substrat u l-volumi ta' ilma, u possibilment
id-daqs tal-kampjun tat-tessut.

PREREKWIŻIT U INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA TAT-TEST
7.

Bħalissa hemm disponibbli biss ftit Relazzjonijiet Kwantitattivi stabbiliti sew
bejn l-Istruttura u l-Attività (QSAR) rigward il-proċessi ta' bijoakkumulaz
zjoni (14). L-iktar relazzjoni użata b'mod komuni hija l-korrelazzjoni bejn ilbijoakkumulazzjoni u l-bijokonċentrazzjoni ta' sustanzi organiċi stabbli u llipofiliċità tagħhom (mogħtija bħala l-logaritma tal-koeffiċjent ta' partizzjoni
ottanol/ilma (log Kow); ara l-Appendiċi 1 għad-definizzjoni), rispettivament,
li ġiet żviluppata għad-deskrizzjoni ta' sustanza b'partizzjoni bejn l-ilma u lħut. Korrelazzjonijiet għall-kompartiment tan-naqal ġew stabbiliti bl-użu ta'
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din ir-relazzjoni wkoll (15)(16)(17)(18). Il-korrelazzjoni log Kow-log tal-BCF
bħala QSAR prinċipali tista' tkun siewja għall-ewwel stima preliminari talpotenzjal ta' bijoakkumulazzjoni tas-sustanzi li jaqbdu man-naqal. Madan
kollu, il-BAF jista' jkun influwenzat minn kontenut lipidu tal-organiżmu tattest u l-kontenut ta' karbonju organiku tan-naqal. Għalhekk, il-koeffiċjent ta'
partizzjoni karbonju/ilma (Koc) jista' jintuża wkoll bħala determinant impor
tanti tal-bijoakkumulazzjoni tas-sustanzi organiċi assoċjati man-naqal.
8.

Dan it-test huwa applikabbli għal:
— sustanzi stabbli u organiċi b'valuri tal-log Kow ta' bejn 3,0 u 6,0 (5)(19) u
sustanzi superlipofiliċi li juru log Kow ta' iktar minn 6,0 (5);
— sustanzi li jappartjenu għal klassi ta' sustanzi organiċi magħrufin għallpotenzjal ta' bijoakkumulazzjoni tagħhom f'organiżmi ħajjin, eż. tensjoat
tivi jew sustanzi ferm assorbenti (eż. Koc għoli).

9.

L-informazzjoni dwar is-sustanza tat-test, bħal prekawzjonijiet tas-sikurezza,
kundizzjonijiet u stabbiltà xierqa tal-ħżin, u metodi analitiċi għandha tinkiseb
qabel jinbeda l-istudju. Gwida għall-ittestjar ta' sustanzi bi karatteristiċi fiżi
kokimiċi li jagħmluha diffiċli sabiex jiġu ttestjati hija pprovduta f'(20) u
(21). Qabel ma jsir test għall-bijoakkumulazzjoni b'oligoċaeti, għandha
tkun magħrufa l-informazzjoni li ġejja dwar is-sustanza tat-test:
— l-isem komuni, isem is-sustanza kimika (idealment l-isem tal-IUPAC), ilformula strutturali, in-numru tar-reġistru tas-CAS, il-purità;
— is-solubilità fl-ilma [metodu ta' ttestjar A.6 (22) ];
— il-koeffiċjent ta' partizzjoni ottanol/ilma, Kow [il-metodi ta' ttestjar A.8,
A.24 (22)];
— il-koeffiċjent ta' partizzjoni ilma/naqal, mogħti bħala Kd jew Koc [metodu
ta' ttestjar C,19 (22)];
— idroliżi [metodu ta' ttestjar C.7 (22)];
— fototrasformazzjoni fl-ilma (23);
— pressjoni tal-fwar [metodu ta' ttestjar A.4 (22)];
— bijodegradabilità lesta [metodi ta' ttestjar C.4 u C.29 (22)];
— tensjoni tas-superfiċje [metodu ta' ttestjar A.5 (22)];
— konċentrazzjoni kritika ta' miċelli (24).
Barra minn hekk, l-informazzjoni li ġejja — meta tkun disponibbli- tkun
relevanti:
— il-bijodegradazzjoni fl-ambjent akkwatiku [metodi ta' ttestjar C.24 u C.25
(22)];
— il-kostanti tal-liġi ta' Henry.

10. Sustanzi tat-test radjuttikkettati jistgħu jħaffu l-analiżi tal-kampjuni ta' ilma,
naqal u bijoloġiċi, u jistgħu jintużaw sabiex jiġi stabbilit jekk għandhomx
jiġu identifikati u kkwantifikati l-prodotti ta' degradazzjoni. Il-metodu desk
ritt hawnhekk ġie vvalidat f'ringtest internazzjonali (12) għal sustanzi ttik
kettati 14C. Jekk jitkejlu r-residwi radjuattivi totali, il-fattur ta' bijoakkumu
lazzjoni (BAF) ikun ibbażat fuq is-sustanza prinċipali inkluż kwalunkwe
prodott ta' degradazzjoni miżmum. Huwa possibbli wkoll li studju dwar ilmetaboliżmu jitgħaqqad flimkien ma' studju dwar il-bijoakkumulazzjoni
b'analiżi u kwantifikazzjoni tal-perċentwal ta' sustanza prinċipali u l-prodotti
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ta' degradazzjoni tagħha f'kampjuni meħudin fi tmiem il-fażi ta' teħid jew flogħla livell ta' bijoakkumulazzjoni. Xorta waħda dejjem huwa rrakkomandat
li l-kalkolu tal-BAF ikun ibbażat fuq il-konċentrazzjoni tas-sustanza prinċi
pali fl-organiżmi u mhux biss fuq residwi radjuattivi totali.

11. Minbarra l-karatteristiċi tas-sustanza tat-test, informazzjoni oħra li hija
meħtieġa hija t-tossiċità għall-ispeċijiet ologoċaeti li għandhom jintużaw
fit-test, bħal konċentrazzjoni letali medjana (LC50) għall-perjodu meħtieġ
għall-fażi tat-teħid, sabiex jiġi żgurat li l-konċentrazzjonijiet ta' espożizzjoni
magħżulin huma ferm inqas mil-livelli tossiċi. Jekk disponibbli, għandha
tingħata preferenza lil valuri tat-tossiċità miġjubin minn studji fit-tul fuq
punti ta' tmiem subletali (EC50). Jekk it-tali dejta ma tkunx disponibbli,
test dwar it-tossiċità akuta fl-istess kundizzjonijiet bħall-kundizzjonijiet tattest tal-bijoakkumulazzjoni, jew dejta dwar it-tossiċità fuq dejta ta' speċijiet
surrogati oħrajn jistgħu jipprovdi informazzjoni siewja.

12. Irid ikun disponibbli metodu analitiku xieraq bi preċiżjoni, reqqa u sensitti
vità magħrufin sabiex jikkwantifika s-sustanza fis-soluzzjonijiet tat-test, finnaqal u fil-materjal bijoloġiku, flimkien ma' dettalji tat-tħejjija u l-ħżin talkampjun kif ukoll l-iskedi ta' dejta ta' sigurtà tal-materjali. Għandhom ikunu
magħrufin ukoll il-limiti ta' detezzjoni analitika tas-sustanza tat-test fl-ilma,
in-naqal u t-tessut tad-dud. Jekk tintuża sustanza tat-test radjuttikkettata, irradjuattività speċifika (jiġifieri Bq mol– 1), il-pożizzjoni tal-atomu radjuttik
kettat, u l-perċentwal ta' radjuattività assoċjat mal-impuritajiet iridu jkunu
magħrufin ukoll. Ir-radjuattività speċifika tas-sustanza tat-test għandha tkun
għolja kemm jista' jkun sabiex jinstabu l-inqas konċentrazzjonijiet tat-test
possibbli (11).

13. Għandha tkun disponibbli informazzjoni dwar il-karatteristiċi tan-naqal li ser
jintuża (eż. l-oriġini tan-naqal jew il-kostitwenti tiegħu, il-pH u l-konċentraz
zjoni ta' ammonijaka tal-ilma tal-pori (naqal tal-għelieqi), il-kontenut ta'
karbonju organiku (TOC), id-distribuzzjoni tad-daqs tal-partikoli (perċentwal
ta' ramel, fajd u tafal) (6).

PRINĊIPJU TAT-TEST
14. It-test jikkonsisti f'żewġ fażijiet; il-fażi ta' teħid (espożizzjoni) u l-fażi ta'
eliminazzjoni (wara l-espożizzjoni). Matul il-fażi tat-teħid, id-dud jiġi espost
għan-naqal miżjud bis-sustanza tat-test, flimkien ma' ilma rikostitwit u ekwi
librat kif xieraq (11). Il-gruppi tad-dud tal-kontroll jinżammu fl-istess kun
dizzjonijiet mingħajr is-sustanza tat-test.

15. Għall-fażi tal-eliminazzjoni, id-dud jiġi ttrasferit f'sistema ta' naqal u ilma
ħielsa mis-sustanza tat-test. Fażi ta' eliminazzjoni hija neċessarja biex
tinkiseb informazzjoni dwar ir-rata li biha s-sustanza tat-test titneħħa millorganiżmi tat-test (19)(25). Fażi ta' eliminazzjoni dejjem tkun meħtieġa
sakemm it-teħid tas-sustanza tat-test matul il-fażi ta' espożizzjoni ma jkunx
insinifikanti (eż. ma jkun hemm ebda differenza statistika bejn il-konċentraz
zjoni tas-sustanza tat-test fid-dud tat-test u tal-kontroll). Jekk ma jkunx
inkiseb stat kostanti matul il-fażi tat-teħid, id-determinazzjoni tal-kinetika
— il-kostanti tal-BAFk, it-teħid u r-rata ta' eliminazzjoni — tista' ssir blużu tar-riżultati tal-fażi ta' eliminazzjoni. Bidla fil-konċentrazzjoni tassustanza tat-test fid-dud/fuqhom tiġi ssorveljata matul iż-żewġ fażijiet tattest.

16. Matul il-fażi tat-teħid,
stat kostanti. Is-soltu,
esperjenza fil-prattika
biżżejjed sabiex bosta
(6)(8)(9).

isiru kejliet sakemm il-BAF ikun laħaq plateau jew
it-tul tal-fażi tat-teħid għandu jkun ta' 28 jum. Lwriet li fażi ta' teħid ta' bejn 12 u 14-il jum hija
sustanzi organiċi newtrali stabbli jilħqu stat kostanti
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17. Madankollu, jekk l-istat kostanti ma jintlaħaqx sal-jum 28, il-fażi ta' elimi
nazzjoni tinbeda bit-trasferiment tal-oligoċaeti esposti fir-reċipjenti li fihom
l-istess midjum mingħajr is-sustanza tat-test. Il-fażi ta' eliminazzjoni tintemm
meta jew jintlaħaq il-livell ta' 10 % tal-konċentrazzjoni mkejla fid-dud filjum 28 tal-fażi ta' teħid, jew inkella wara tul massimu ta' 10 ijiem. Il-livell
residwu fid-dud fi tmiem il-fażi ta' eliminazzjoni jiġi rrapportat bħala punt ta'
tmiem addizzjonali, eż. bħala Residwi mhux eliminati (NER). Il-fattur ta'
bijoakkumulazzjoni (BAFss) huwa kkalkolat idealment kemm bħala lproporzjon ta' konċentrazzjoni f'dud (Ca) kif ukoll fin-naqal (Cs) fi stat li
jidher kostanti, u bħala fattur ta' bijoakkumulazzjoni kinetika, BAFK bħala lproporzjon tal-kostanti tar-rata ta' teħid min-naqal (ks) u l-kostanti tar-rata ta'
eliminazzjoni (ke) jekk tiġi supponuta kinetika tal-ewwel ordni. Jekk ma
jintlaħaqx stat kostanti fi żmien 28 jum, ikkalkola l-BAFk mill-kostanti
tar-rata ta' teħid u dak tar-rata ta' eliminazzjoni. Għall-kalkolu ara l-Appen
diċi 2. Jekk ma tkunx applikabbli kinetika tal-ewwel ordni, għandhom
jitħaddmu mudelli iktar kumplessi Appendiċi 2 u referenza (25).

18. Jekk ma jinkisibx stadju kostanti fi żmien 28 jum, il-fażi tat-teħid tista' tiġi
estiża billi l-gruppi ta' dud espost — jekk possibbli — jiġu soġġetti għal
iktar kejliet sakemm jintlaħaq l-istat kostanti; b'mod parallel, il-fażi ta' tneħ
ħija xorta waħda għandha tinbeda fil-jum 28 tal-fażi ta' teħid.

19. Il-kostanti tar-rata ta' teħid, il-kostanti tar-rata ta' eliminazzjoni (jew bosta
kostanti, meta jkunu involuti mudelli iktar kumplessi), il-fattur ta' bijoakku
mulazzjoni kinetika (BAFK) u, fejn possibbli, il-limiti ta' kunfidenza ta' kull
wieħed minn dawn il-parametri huma kkalkolati minn ekwazzjonijiet b'mu
dell kompjuterizzat (ara l-Appendiċi 2 għall-mudelli). Kemm kwalunkwe
mudell ikun xieraq jista' jiġi stabbilit mill-koeffiċjent ta' korrelazzjoni jew
il-koeffiċjent ta' determinazzjoni (koeffiċjenti qrib 1 jindikaw idoneità).

20. Biex tonqos il-varjabbiltà fir-riżultati tat-test għal sustanzi organiċi b'lipofi
liċità għolja, il-fatturi tal-bijoakkumulazzjoni għandhom jingħataw ukoll
b'rabta mal-kontenut lipidu tal-organiżmi tat-test u l-kontenut ta' karbonju
organiku (TOC) fin-naqal (fattur ta' akkumulazzjoni ta' bijota-naqal jew
BSAF f'kg TOC tan-naqal kg– 1 ta' kontenut lipidu tad-dud). Dan l-approċċ
huwa bbażat fuq esperjenzi u korrelazzjonijiet teoriċi għall-kompartiment
akkwatiku, fejn — għal ċerti klassijiet ta' sustanzi kimiċi — hemm relazzjoni
ċara bejn il-potenzjal li sustanza tibbijoakkumula u l-lipofiliċità tagħha, li
ġiet stabbilita sew għall-ħut bħala organiżmi mudell (14)(25)(27). Hemm
anki relazzjoni bejn il-kontenut lipidu tal-ħut tat-test u l-bijoakkumulazzjoni
osservata tat-tali sustanzi. Għal organiżmi bentiċi, instabu korrelazzjonijiet
simili (15)(16)(17)(18). Jekk hemm biżżejjed tessut tad-dud disponibbli, ilkontenut lipidu tal-annimali tat-test jista' jiġi stabbilit fuq l-istess materjal
bijoloġiku bħal dak użat sabiex tiġi stabbilita l-konċentrazzjoni tas-sustanza
tat-test. Madankollu, huwa prattiku li jintużaw annimali tal-kontroll imdor
rijin, tal-inqas fil-bidu, jew — idealment — fl-aħħar tal-fażi tat-teħid sabiex
jitkejjel il-kontenut lipidu, li mbagħad jista' jintuża biex jiġu normalizzati lvaluri tal-BAF.

VALIDITÀ TAT-TEST
21. Sabiex test ikun validu japplikaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

— Il-mortalità kumulattiva tad-dud (kontrolli u trattamenti) sa tmiem it-test
ma għandhiex taqbeż l-20 % tan-numru inizjali.

— Barra minn hekk, għandu jintwera li d-dud iħaffer fin-naqal sabiex jiġi
espost sal-livell massimu. Għad-dettalji ara l-paragrafu 28.
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DESKRIZZJONI TAL-METODU
Speċijiet tat-test
22. Għat-test jistgħu jintużaw bosta speċijiet ta' oligoċaeti akkwatiċi. L-iktar
speċijiet użati spiss huma elenkati fl-Appendiċi 6.

23. It-testijiet tat-tossiċità (96 siegħa, fl-ilma biss) għandhom isiru f'intervalli
regolari (eż. kull xahar) b'tossikant ta' referenza bħall-klorur tal-potassju
(KCl) jew sulfat tar-ram (CuSO4) (1) sabiex jintwerew il-kundizzjonijiet
tas-saħħa tal-annimali tat-test (1)(6). Jekk it-testijiet tat-tossiċità ta' referenza
ma jsirux kull ċertu żmien, il-lott tal-organiżmi li għandhom jintużaw f'test
tal-bijoakkumulazzjoni tan-naqal għandu jiġi vverifikat bl-użu ta' tossikant ta'
referenza. Il-kejl tal-kontenut lipidu jista' jservi wkoll ta' informazzjoni
siewja dwar il-kundizzjoni tal-annimali.

Koltura tal-organiżmi tat-test
24. Sabiex ikun hemm numru suffiċjenti ta' dud għat-twettiq ta' testijiet talbijoakkumulazzjoni, id-dud jaf ikollu jinżamm f'koltura tal-laboratorju
permanenti ta' speċi waħda. Il-metodi tal-koltura tal-laboratorju għall-ispeċi
magħżula tat-test huma spjegati fil-qosor fl-Appendiċi 6. Għad-dettalji ara rreferenzi (8)(9)(10)(18)(28)(29)(30)(31)(32).

Apparat
25. Ara li tevita milli tuża materjali għall-partijiet kollha tat-tagħmir li jistgħu
jinħallu, jassorbu sustanzi tat-test jew inixxu sustanzi oħrajn u għandhom
effett avvers fuq l-annimali tat-test. Il-kompartimenti rettangolari jew ċilin
driċi standard, magħmulin minn materjal kimikament inerti u b'kapaċità
xierqa f'konformità mar-rata ta' tagħbija, jiġifieri jista' jintuża n-numru ta'
dud tat-test. Għandu jiġi evitat l-użu ta' tubi tal-plastik rotob għall-għoti talilma jew l-arja. Għandhom jintużaw politetrafluworoetilen, azzar inossidabbli
u/jew ħġieġ għal kwalunkwe tagħmir li jidħol f'kuntatt mal-midjums tat-test.
Għal sustanzi b'koeffiċjenti ta' assorbiment għoljin, bħal piretrojdi sintetiċi,
jaf ikun meħtieġ ħġieġ silanizzat. F'dawn is-sitwazzjonijiet, it-tagħmir ikollu
jintrema wara li jintuża (5). Għal sustanzi tat-test radjutikkettati, u għal
sustanzi volatili, għandha tingħata attenzjoni sabiex jiġi evitat strippaġġ u
l-ħruġ ta' sustanza tat-test strippata. Għandhom jintużaw nases (eż. fliexken
tal-ħasil tal-gass tal-ħġieġ) li fihom assorbimenti xierqa biex iżommu
kwalunkwe residwu li jevapora mill-kompartimenti tat-test (11).

Ilma
26. L-ilma tal-madwar irid ikun ta' kwalità li tippermetti li l-ispeċijiet tat-test
jibqgħu ħajjin matul il-perjodi ta' akklimazzjoni u tat-test bla ma juru xi
dehra jew imġiba anormali. Ilma rikostitwit skont il-metodu ta' ttestjar C.1
(25) huwa rrakkomandat sabiex jintuża bħala ilma tal-madwar fit-testijiet kif
ukoll fil-kolturi tal-laboratorju tad-dud. Intwera li bosta speċijiet tat-test
jistgħu jibqgħu ħajjin, jikbru, u jirriproduċu f'dan l-ilma (8), u hija pprovduta
standardizzazzjoni massima tal-kundizzjonijiet tat-test u tal-koltura. L-ilma
għandu jkun ikkaratterizzat tal-inqas mill-pH, il-kondottività u l-ebusija. Lanaliżi tal-ilma għal mikroinkwinanti qabel l-użu tista' tipprovdi informaz
zjoni siewja (Appendiċi 4).

27. L-ilma għandu jkun ta' kwalità kostanti matul il-perjodu ta' test. Il-pH talilma tal-madwar għandha tkun ta' bejn 6 u 9. L-ebusija totali għandha tkun
ta' bejn 90 u 400 mg CaCO3 għal kull litru fil-bidu tat-test (7). Il-meded
għall-pH u l-ebusija fl-ilma rikostitwit imsemmi jingħataw fil-metodu ta'
ttestjar C.1 (25). Jekk hemm suspett ta' interazzjoni bejn il-joni tal-ebusija
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u s-sustanza tat-test, għandu jintuża l-ilma bl-inqas ebusija. L-Appendiċi 4
jiġbor fil-qosor il-kriterji addizjonali ta' ilma ta' dilwizzjoni aċċettabbli skont
it-TG 210 tal-OECD (34).

Naqal
28. In-naqal irid ikun ta' kwalità li tippermetti s-sopravivenza u, idealment, irriproduzzjoni tal-organiżmi tat-test sad-durata tal-perjodi tad-drawwa u t-test
bla ma juru xi dehra jew imġiba anormali. Id-dud għandu jħaffer fin-naqal.
L-imġiba ta' tħaffir jista' jkollha influwenza fuq l-espożizzjoni, u konsegwen
tement fuq il-BAF. Għalhekk, imġiba ta' evitar jew tħaffir tan-naqal millorganiżmi tat-test għandha tiġi rreġistrata, meta ċ-ċarezza tal-ilma tal-madwar
tippermetti li jsiru osservazzjonijiet bħal dawn. Id-dud (kontroll u tratta
menti) għandu jħaffer fin-naqal fi ħdan perjodu ta' 24 siegħa minn meta
jiddaħħal fir-reċipjenti tat-test. Jekk jiġi osservat nuqqas ta' tħaffir jew evitar
tan-naqal b'mod permanenti (eż. iktar minn 20 % tul iktar minn nofs il-fażi
tat-teħid), dan jindika li jew il-kundizzjonijiet tat-test mhumiex xierqa, jew
inkella l-organiżmi tat-test mhumiex b'saħħithom, jew li l-konċentrazzjoni
tas-sustanza tat-test tikkaġuna din l-imġiba. F'dan il-każ, it-test għandu
jitwaqqaf u jerġa' jsir f'kundizzjonijiet aħjar. Informazzjoni addizzjonali
dwar l-inġestjoni tan-naqal tista' tinkiseb bl-użu tal-metodi deskritti
f'(35)(36), li jispeċifikaw l-inġestjoni tan-naqal jew l-għażla tal-partikoli florganiżmi tat-test. Jekk osservabbli, tal-inqas il-preżenza jew l-assenza ta'
gerbub tar-rawt fuq il-wiċċ tan-naqal, li jindikaw inġestjoni tan-naqal middud, trid tiġi rreġistrata u kkunsidrata fl-interpretazzjoni tar-riżutati tat-test
fir-rigward tal-passaġġi ta' espożizzjoni.

29. Naqal artifiċjali bbażat fuq il-ħamrija artifiċjali deskritta fil-metodu ta' ttestjar
C.8 (40) huwa rrakkomandat sabiex jintuża fiż-żewġ testijiet u fil-kolturi tallaboratorju tad-dud (Appendiċi 5), peress li naqal naturali ta' kwalità xierqa
jaf ma jkunx disponibbli tul is-sena. Barra minn hekk, l-organiżmi indiġeni
kif ukoll il-preżenza possibbli ta' mikroinkwinanti f'naqal naturali jistgħu
jinfluwenzaw it-test. Bosta speċijiet tat-test jistgħu jibqgħu ħajjin, jikbru u
jirriproduċu fin-naqal artifiċjali (8).

30. In-naqal artifiċjali għandu jkun ikkaratterizzat tal-inqas mill-oriġini tal-kostit
wenti, id-distribuzzjoni tad-daqs tal-ħbub (perċentwal ta' ramel, fajd u tafal),
il-kontenut ta' karbonju organiku (TOC), il-kontenut ta' ilma, u l-pH. Il-kejl
tal-potenzjal ta' redox mhuwiex obbligatorju. Madankollu, naqal naturali
minn siti mhux imniġġsin jista' jservi bħala naqal tat-test u/jew tal-koltura
(1). Naqal naturali għandu jkun ikkaratterizzat tal-inqas mill-oriġini (sit ta'
ġbir), il-pH u l-ammonijaka tal-ilma tal-pori, il-kontenut ta' karbonju orga
niku (TOC), id-distribuzzjoni tad-daqs tal-partikoli (perċentwal ta' ramel, fajd
u tafal) u l-kontenut perċentwali ta' ilma (6). Huwa rrakkomandat li, qabel
jiżdied bis-sustanza tat-test, in-naqal naturali jiġi kondizzjonat għal sebat
ijiem fl-istess kundizzjonijiet li huma prevalenti fit-test sussegwenti, jekk
ikun mistenni li tiżviluppa l-ammonijaka. Fi tmiem dan il-perjodu ta' kundiz
zjonament, l-ilma tal-madwar għandu jitneħħa u jintrema. Analiżi tan-naqal
jew il-kostitwenti tiegħu għall-mikroinkwinanti qabel jintużaw tista' tipprovdi
informazzjoni siewja.

Tħejjija
31. It-tqandil ta' naqal naturali qabel jintuża fil-laboratorju huwa deskritt
f'(1)(6)(44). It-tħejjija tan-naqal artifiċjali hija deskritta fl-Appendiċi 5.
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Ħżin
32. In-naqal naturali għandu jinħażen fil-laboratorju għall-inqas żmien possibbli.
L-EPA tal-Istati Uniti (6) tirrakkomanda perjodu massimu ta' ħżin ta' 8
ġimgħat f'4 ± 2 °C fid-dlam. Ma għandux ikun hemm spazju vojt fuqani
fuq in-naqal fil-kontenituri tal-ħżin. Ir-rakkomandazzjonijiet għall-ħżin ta'
naqal artifiċjali jingħataw fl-Appendiċi 5.

Applikazzjoni tas-sustanza tat-test
33. In-naqal huwa miżjud mas-sustanza tat-test. Il-proċedura ta' żieda tinvolvi
kisi ta' kostitwent wieħed jew iktar tan-naqal bis-sustanza tat-test. Pere
żempju, ir-ramel kwarzuż, jew sehem minnu (eż. 10 g tar-ramel kwarzuż
għal kull reċipjent tat-test), jistgħu jitgħaddsu f'soluzzjoni tas-sustanza tat-test
f'solvent xieraq, li mbagħad tiġi evaporata bil-mod sabiex tinxef. Imbagħad,
il-parti miksija tista' titħallat fin-naqal imxarrab. L-ammont ta' ramel
ipprovdut mit-taħlita tas-sustanza tat-test u r-ramel irid jiġi kkunsidrat meta
jitħejja n-naqal, jiġifieri, għalhekk, in-naqal għandu jitħejja b'inqas ramel (6).

34. B'naqal naturali, is-sustanza tat-test tista' tiddaħħal permezz ta' żieda ta'
sehem imnixxef tan-naqal kif deskritt iktar 'il fuq għan-naqal artifiċjali,
jew permezz ta' tħawwid tas-sustanza tat-test fin-naqal imxarrab, b'evaporaz
zjoni sussegwenti ta' kwalunkwe aġent solubilizzanti użat. Is-solventi xierqa
għaż-żieda tan-naqal imxarrab huma l-etanol, il-metanol, l-etilen glikol
monometil eter, l-etilen glikol dimetil eter, id-dimetilformamid u l-glikol
tat-trietilen (5)(34). It-tossiċità u l-volatilità tas-solvent u s-solubilità tassustanza tat-test fis-solvent magħżul għandhom ikunu l-kriterji ewlenin
għall-għażla ta' aġent solubilizzanti xieraq. F'Environment Canada
(1995)(41) tingħata gwida addizzjonali dwar il-proċeduri ta' żieda. Għandha
tingħata attenzjoni sabiex jiġi żgurat li s-sustanza tat-test li tiddaħħal mannaqal titqassam sew u b'mod indaqs fin-naqal. Is-subkampjuni tal-irreplikati
tan-naqal miżjud għandhom jiġu analizzati sabiex jiġu vverifikati l-konċen
trazzjonijiet tas-sustanza tat-test fin-naqal, u sabiex jiġi stabbilit il-grad ta'
omoġenità tat-tqassim tas-sustanza tat-test.

35. Ladarba jkun tħejja n-naqal miżjud bl-ilma tal-madwar, idealment għandek
tħalli s-sustanza tat-test tinqasam bejn in-naqal u l-fażi milwiema. L-aħjar
ħaġa hija li dan isir fil-kundizzjonijiet tat-temperatura u l-arja użati fit-test.
Iż-żmien xieraq ta' ekwilibrazzjoni huwa speċifiku għan-naqal u s-sustanza,
u jista' jkun fl-ordni ta' sigħat sa jiem u f'każijiet rari jista' jieħu bosta
ġimgħat (4-5 ġimgħat (28)(42). F'dan it-test, l-ekwilibriju mhuwiex mistenni
iżda huwa rrakkomandat perjodu ta' ekwilibriju ta' 48 siegħa sa 7 ijiem.
Skont l-iskop tal-istudju, eż, meta jkollhom jiġu imitati l-kundizzjonijiet
ambjentali, in-naqal miżjud jista' jiġi ekwilibrat jew jitħalla jiqdiem għal
perjodu itwal (11).

TWETTIQ TAT-TEST
Test preliminari
36. Jista' jkun siewi li jsir esperiment preliminari sabiex jiġu ottimizzati l-kun
dizzjonijiet tat-test definittiv, eż. għażla tal-konċentrazzjoni(jiet) tas-sustanza
tat-test u d-durata tal-fażijiet ta' teħid u eliminazzjoni. L-imġiba tad-dud,
pereżempju l-evitar tan-naqal, jiġifieri d-dud jaħrab min-naqal, xi ħaġa li
tista' tkun ikkaġunata mis-sustanza tat-test u/jew min-naqal stess, għandha
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tiġi osservata u rreġistrata matul test preliminari. L-evitar tan-naqal jista'
jintuża wkoll bħala parametru subletali f'test preliminari sabiex tiġi stmata
l-konċentrazzjoni(jiet) tas-sustanza tat-test li għandha tintuża f'test tal-bijoak
kumulazzjoni.

Kundizzjonijiet ta' espożizzjoni
Durata tal-fażi ta' teħid
37. L-organiżmi tat-test huma esposti għas-sustanza tat-test matul il-fażi ta' teħid.
L-ewwel kampjun għandu jittieħed bejn 4 u 24 siegħa minn meta tibda l-fażi
ta' teħid. Il-fażi ta' teħid għandha ddum għaddejja sa 28 jum (1)(6)(11)
sakemm ma jkunx jista' jintwera li ntlaħaq ekwilibriju qabel. L-istat kostanti
jseħħ meta: (1) plott tal-fatturi ta' bijoakkumulazzjoni f'kull perjodu ta'
kampjunar kontra ż-żmien huwa parallel għall-assi taż-żmien; (ii) tliet anali
żijiet suċċessivi tal-BAF li saru fuq kampjuni meħudin f'intervalli ta' talinqas jumejn ma jvarjawx minn xulxin b'iktar minn ± 20 %; u (iii) ma hemm
ebda differenza sinifikanti bejn it-tliet perjodi ta' kampjunar (fuq il-bażi ta'
paraguni statistiċi, eż. analiżi tal-varjanza u analiżi tar-rigressjoni). Jekk listat kostanti ma jkunx għadu ntlaħaq sal-jum 28, il-fażi ta' teħid tista'
tintemm billi tinbeda l-fażi ta' eliminazzjoni, u l-BAFK jista' jiġi kkalkolat
mill-kostanti tar-rata ta' teħid u eliminazzjoni (ara wkoll il-paragrafi 16 sa
18).

Durata tal-fażi ta' eliminazzjoni
38. L-ewwel kampjun għandu jittieħed bejn 4 u 24 siegħa minn meta tibda l-fażi
ta' eliminazzjoni, peress li matul il-perjodu inizjali, jistgħu jseħħu bidliet
rapidi fir-residwu tat-tessut. Huwa rrakkomandat li tintemm il-fażi ta' elimi
nazzjoni meta l-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test tkun inqas minn 10 %
tal-konċentrazzjoni ta' stat kostanti, jew inkella wara durata massima ta' 10
ijiem. Il-livell ta' residwu fid-dud fi tmiem il-fażi ta' eliminazzjoni huwa
rrapportat bħala punt ta' tmiem sekondarju. Madaknollu, il-perjodu jista'
jkun irregolat mill-perjodu li fih il-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fiddud tibqa' ogħla mil-limitu ta' detezzjoni analitika.

Organiżmi tat-test
Numru ta' dud tat-test
39. In-numru ta' dud għal kull kampun irid jipprovdi massa ta' tessut tad-dud
b'tali mod li l-massa tas-sustanza tat-test għal kull kampjun fil-bidu tal-fażi
ta' teħid u fi tmiem il-fażi ta' eliminazzjoni, rispettivament, tkun ferm ogħla
mil-limitu ta' detezzjoni għas-sustanza tat-test f'materjal bijoloġiku. Fl-istadji
msemmijin tal-fażijiet ta' teħid u eliminazzjoni, il-konċentrazzjoni fl-annimali
tat-test normalment tkun relattivament baxxa (6)(8)(18). Peress li l-piż indi
vidwali f'ħafna speċijiet ta' oligoċaeti akkwatiċi huwa baxx ħafna (5-10 mg
piż imxarrab għal kull individwu għal Lumbriculus variegatus u Tubifex
tubifex), id-dud ta' kompartiment tat-test ta' rreplikat partikolari jista' jiġi
raggruppat sabiex jintiżen u għal analiżi tas-sustanza kimika tat-test. Għal
speċijiet tat-test b'piż individwali ikbar (eż. Branchiura sowerbyi) jistgħu
jintużaw irreplikati li fihom individwu wieħed, iżda f'dawn il-każijiet innumru ta' rreplikati għandu jiżdied għal ħamsa għal kull punt ta' kampjunar
(11). Madankollu, ta' min jinnota li B. sowerbyi ma kienx inkluż fir-ringtest
(12), u għalhekk mhuwiex rakkomandat bħala speċi ideali fil-metodu.

40. Għandu jintuża dud ta' daqs simili (għal L. variegatus ara l-Appendiċi 6).
Għandu jkun ġej mill-istess sors, u għandu jkun adult jew kbir tal-istess
klassi ta' età (ara l-Appendiċi 6). Il-piż u l-età ta' annimal jista' jkollhom
effett sinifikanti fuq il-valuri tal-BAF (eż. minħabba kontenut lipidu diffe
renti u/jew il-preżenza ta' bajd); dawn il-parametri għandhom jiġu rreġistrati
bi preċiżjoni. Biex tkejjel il-piż xott u mxarrab medju għandu jintiżen
subkampjun ta' dud qabel ma jibda t-test.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 2027
▼M6
41. B'Tubifex tubifex u Lumbriculus variegatus, ir-riproduzzjoni hija mistennija
matul il-perjodu ta' ttestjar. Nuqqas ta' riproduzzjoni f'test ta' bijoakkumulaz
zjoni għandu jiġi rreġistrat, u kkunsidrat meta jiġu interpretati r-riżultati tattest.

Tagħbija
42. Għandhom jintużaw proporzjonijiet għoljin ta' naqal għall-ilma u ilma għaddud sabiex jiġi mminimizzat it-tnaqqis tal-konċentrazzjoni tas-sustanza tattest fin-naqal matul il-fażi ta' teħid, u sabiex jiġi evitat tnaqqis fil-konċen
trazzjoni ta' ossiġenu dissolt. Ir-rata ta' tagħbija magħżula għandha tkun
tikkorrispondi wkoll għal densitajiet tal-popolazzjoni li jseħħu b'mod naturali
tal-ispeċi magħżula (43). Pereżempju, għal Tubifex tubifex hija rrakkoman
data rata ta' tagħbija ta' 1-4 mg ta' tessut tad-dud (piż imxarrab) għal kull
gramma naqal imxarrab (8)(11). Ir-referenzi (1) u (6) jirrakkomandaw rata ta'
tagħbija ta' ≤1 g piż xott tat-tessut tad-dud għal kull 50 g ta' karbonju
organiku tan-naqal għal L. variegatus.

43. Id-dud li ser jintuża f'test jitneħħa mill-koltura billi n-naqal tal-koltura
jingħadda minn passatur. L-annimali (dud adult jew kbir bla sinjali ta' fram
mentazzjoni riċenti) jiġu ttrasferiti f'dixxijiet tal-ħġieġ (eż. dixxijiet petri) li
fihom ilma nadif. Jekk il-kundizzjonijiet tat-test ivarjaw mill-kundizzjonijiet
tal-koltura, fażi ta' drawwa ta' 24 siegħa għandha tkun biżżejjed. Qabel
jintiżen, id-dud għandu jitneħħielu l-ilma żejjed. Dan jista' jsir billi d-dud
jitqiegħed bil-galbu fuq karta mxarrba minn qabel. Mhuwiex rakkomandat li
tintuża karta assorbenti biex jitnixxef id-dud peress li din tista' tikkaġuna
stress jew ħsara lid-dud. Brunson et al. (1998) irrakkomanda l-użu ta' dud
mhux ixxottat b'taptip ta' madwar 1,33 darba ikbar mill-bijomassa fil-mira.
Dan it-33 % addizzjonali jikkorrispondi għad-differenza bejn id-dud
imnixxef bit-taptip u dak li mhuwiex (28).

44. Fil-bidu tal-fażi tat-teħid (jum 0 tat-test), l-orgniżmi tat- test jitneħħew millkompartiment ta' akklimatizzazzjoni u jitqassmu għal għarrieda f'reċipjenti
(eż. dixxijiet petri) li fihom ilma rikostitwit billi jiddaħħlu gruppi ta' żewġ
dud f'kull reċipent, sakemm kull reċipjent ikun fih għaxar dud. Imbagħad,
kull wieħed minn dawn il-gruppi jiġi ttrasferit għal għarrieda f'reċipjenti tattest separati, eż. bl-użu ta' forċipi tal-azzar ħafif. Imbagħad ir-reċipjenti tattest jiġu inkubati fil-kundizzjonijiet tat-test.

Tmigħ
45. Fid-dawl tal-kontenut baxx ta' nutrijenti tan-naqal artifiċjali, in-naqal għandu
jiġi emendat b'sors tal-ikel. Sabiex ma tiġix sottovalutata l-espożizzjoni talorganiżmi tat-test, eż. bit-tmigħ selettiv ta' ikel mhux kontaminat, l-ikel
meħtieġ għar-riproduzzjoni u t-tkabbir tal-organiżmi tat-test għandu
jiddaħħal fin-naqal darba qabel jew matul l-applikazzjoni tas-sustanza tattest (ara l-Appendiċi 5).

Proporzjon ta' naqal u ilma
46. Il-proporzjon ta' naqal u ilma rrakkomandat huwa ta' 1:4 (45). Dan ilproporzjon jitqies xieraq sabiex il-konċentrazzjonijiet ta' ossiġenu jinżammu
f'livelli xierqa u sabiex tiġi evitata akkumulazzjoni tal-ammonijaka fl-ilma
tal-madwar. Il-kontenut ta' ossiġenu fl-ilma tal-madwar għandu jinżamm
f'saturazzjoni ta' ≥ 40 %. L-ilma tal-madwar tar-reċipjenti tat-test għandu
jingħata ftit arja (eż. 2 — 4 ibżieżaq fis-sekonda) permezz ta' pipetta pasteur
imqiegħda madwar 2 cm 'il fuq mill-wiċċ tan-naqal sabiex tonqos kemm
jista' jkun il-perturbazzjoni tan-naqal.
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Dawl u temperatura
47. Il-fotoperjodu fil-koltura u t-test huwa ta' 16-il siegħa (1)(6). L-intensità taddawl fiż-żona tat-test għandha tinżamm għal madwar 500-1 000 lx. It-tempe
ratura għandha tinżamm 20 ± 2 °C matul it-test.

Konċentrazzjonijiet tat-test
48. Tintuża konċentrazzjoni waħda tat-test (l-inqas possibbli) sabiex tiġi stabbi
lita l-kinetika tat-teħid, iżda tista' tintuża konċentrazzjoni oħra (ogħla) (eż.
(46)). F'dak il-każ, il-kampjuni jittieħdu u jiġu analizzati fi stat kostanti jew
wara l-jum 28 sabiex jiġi kkonfermat il-BAF imkejjel fl-inqas konċentraz
zjoni (11). Il-konċentrazzjoni superjuri għandha tingħażel sabiex ikunu
jistgħu jiġu esklużi l-effetti avversi (eż. bl-għażla ta' madwar 1 % tal-inqas
konċentrazzjoni tal-effett kroniku magħrufa ECx kif derivata mill-istudji rele
vanti dwar it-tossiċità kronika). L-inqas konċentrazzjoni tat-test għandha
tkun ferm ogħla mil-limitu ta' detezzjoni fil-kampjuni tan-naqal u bijoloġiċi
bil-metodu analitiku użat. Jekk il-konċentrazzjoni tal-effett tas-sustanza tattest tkun qrib il-limitu ta' detezzjoni analitiku, huwa rrakkomandat li tintuża
sustanza tat-test radjutikkettata b'radjuattività speċifika għolja.

Irreplikati Ttrattati u tal-Kontroll
49. In-numru minimu ta' rreplikati ttrattati għall-kejliet kinetiċi għandu jkun talinqas tlieta għal kull punt ta' kampjunar (11) matul il-fażi ta' teħid u elimi
nazzjoni. Irreplikati addizzjonali għandhom jintużaw eż. għal dati ta' kamp
junar addizzjonali mhux obbligatorji. Għall-fażi ta' eliminazzjoni, jitħejja
numru ndaqs ta' rreplikati b'naqal mhux miżjud u ilma tal-madwar, sabiex
id-dud ittrattat ikun jista' jiġi ttrasferit mir-reċipjenti ttrattati magħżulin f're
ċipjenti mhux ittrattati fi tmiem il-fażi tat-teħid. In-numru totali ta' rreplikati
ttrattati għandu jkun biżżejjed kemm għall-fażi ta' teħid kif ukoll għal dik ta'
eliminazzjoni.

50. Inkella, id-dud magħżul għall-kampjunar matul il-fażi ta' eliminazzjoni jista'
jkun espost f'kontenitur kbir li fih naqal miżjud tal-istess lott bħal dak użat
għall-kinetika tat-teħid. Għandu jintwera li l-kundizzjonijiet tat-test (eż. fond
tan-naqal, proporzjon ta' ilma/naqal, tagħbija, temperatura, kwalità tal-ilma)
huma paragunabbli għall-irreplikati magħżulin għall-fażi tat-teħid. Fi tmiem
il-fażi tat-teħid, il-kampjuni tal-ilma, in-naqal u d-dud għandhom jittieħdu
minn dan il-kontenitur sabiex jiġu analizzati, u għandu jitneħħa numru
suffiċjenti ta' dud kbir li ma juri ebda sinjal ta' frammentazzjoni riċenti
biex jiġi ttrasferit fl-irrepikati mħejjin għall-fażi ta' eliminazzjoni (eż. għaxar
organiżmi għal kull reċipjent tal-irreplikati).

51. Jekk ma jintuża ebda solvent ieħor għajr l-ilma, għandhom jiġu pprovduti
tal-inqas 9 irreplikati ta' kontroll negattiv (tal-inqas 3 kampjunati fil-bidu, 3
fi tmiem it-teħid u 3 fi tmiem l-eliminazzjoni) għal analiżi bijoloġika u talisfond. Jekk jintuża xi aġent solubilizzanti għall-applikazzjoni tas-sustanza
tat-test, għandu jsir kontroll bis-solvent (tal-inqas 3 irreplikati għandhom jiġu
kampjunati fil-bidu, 3 fi tmiem il-fażi tat-teħid, u 3 fi tmiem il-fażi ta'
eliminazzjoni). F'dan il-każ, tal-inqas għandhom jiġu pprovduti 4 irreplikati
ta' kontroll negattiv (ebda solvent) għall-kampjunar fi tmiem il-fażi tat-teħid.
Dawn l-irreplikati jistgħu jitqabblu bijoloġikament mal-kontroll bis-solvent
sabiex tinkiseb informazzjoni fuq l-influwenza possibbli tas-solvent fuq lorganiżmi tat-test. Id-dettalji jingħataw fl-Appendiċi 3.
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Il-frekwenza tal-kejliet tal-kwalità tal-ilma
52. Tal-inqas, għandhom jitkejlu l-parametri tal-ilma li ġejjin fl-ilma tal-madwar
matul il-fażi ta' teħid u eliminazzjoni:

It-temperatura

f'reċipjent wieħed ta' kull livell tat-trattament għal kull
data tal-kampjunar, u f'reċipjent wieħed tal-kontroll
fil-ġimgħa u fil-bidu u tmiem il-perjodu ta' teħid u
eliminazzjoni; tista' tiġi rreġistrata wkoll it-tempera
tura fil-midjum tal-madwar (arja ambjentali jew banju
marija) jew f'reċipjent rappreżentattiv wieħed tat-test
eż. f'intervalli kontinwi jew fis-siegħa;

Il-kontenut ta' ossiġenu dissolt

f'reċipjent wieħed ta' kull livell tat-trattament, u f're
ċipjent tal-kontroll wieħed għal kull data ta' kamp
junar; mogħti bħala mg/L u % ASV (valur tas-satu
razzjoni tal-arja);

Il-provvista tal-arja

kkontrollata tal-inqas darba kuljum (jiem tax-xogħol)
u aġġustata jekk ikun hemm bżonn;

Il-pH

f'reċipjent ittrattat wieħed ta' kull livell tat-trattament
għal kull data tal-kampjunar, u f'reċipjent wieħed talkontroll fil-ġimgħa u fil-bidu u tmiem il-perjodu ta'
teħid u eliminazzjoni;

L-ebusija totali tal-ilma

tal-inqas f'reċipjent ittrattat wieħed u reċipjent tat-test
tal-kontroll fil-bidu u fi tmiem il-perjodu tat-teħid u ta'
eliminazzjoni, mogħti bħala mg/l CaCO3;

Il-kontenut totali ta' ammonijaka

tal-inqas f'reċipjent ittrattat wieħed u reċipjent tat-test
tal-kontroll wieħed fil-bidu u fi tmiem il-perjodu ta'
teħid u eliminazzjoni; mogħti bħala mg/l NH4+ jew
NH3 jew l-ammonijaka totali-N.

Kampjunar u analiżi tad-dud, in-naqal u l-ilma
Skeda tal-Kampjunar
53. Fl-Appendiċi 3 jingħataw eżempji tal-iskedi ta' kampjunar għal fażi ta' teħid
ta' 28 jum u fażi ta' eliminazzjoni ta' 10 ijiem.
54. Ħu kampjun tal-ilma u n-naqal mill-kompartimenti tat-test sabiex tistabbi
lixxi l-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test qabel ma jiddaħħal id-dud, u
matul il-fażi ta' teħid kif ukoll ta' eliminazzjoni. Matul it-test, il-konċentraz
zjonijiet tas-sustanza tat-test jiġu stabbiliti fid-dud, in-naqal u l-ilma sabiex
jiġi ssorveljat it-tqassim tas-sustanza tat-test fil-kompartimenti tas-sistema
tat-test.
55. Ħu kampjun tad-dud, in-naqal u l-ilma tal-inqas sitt darbiet matul il-fażi tatteħid kif ukoll dik ta' eliminazzjoni.
56. Kompli ħu kampjuni sakemm jiġi stabbilit plateau (stat kostanti) (ara lAppendiċi 1) jew għal 28 jum. Jekk il-plateau ma jintlaħaqx fi żmien 28
jum, ibda bil-fażi ta' eliminazzjoni. Meta tibda l-fażi ta' eliminazzjoni, ittras
ferixxi d-dud magħżul biex tirreplika l-kompartimenti li fihom naqal mhux
ittrattat u ilma (ara wkoll il-paragrafi 17 u 18).
Kampjunar u tħejjija tal-kampjun
57. Ikseb kampjuni tal-ilma b'dekantazzjoni, tbattil b'pajp jew pipetta ta' volum
suffiċjenti biex tkun tista' tkejjel il-kwantità tas-sustanza tat-test fil-kampjun.
58. L-ilma tal-madwar li jifdal jiġi dekantat jew jitbattal b'pajp bil-galbu millkompartiment(i) tat-test. Il-kampjuni tan-naqal għandhom jittieħdu bil-galbu,
b'tali mod li jikkaġunaw tfixkil minimu lid-dud.
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59. Neħħi d-dud kollu mill-irreplikat tat-test fil-ħin tal-kampjunar, eż. billi tissos
pendi n-naqal bl-ilma tal-madwar u tifrex il-kontenuti ta' kull irreplikat fuq
trej baxxa u billi taqbad id-dud billi tuża forċipi tal-azzar artab. Laħlaħhom
malajr bl-ilma fi trej baxxa tal-ħġieġ jew tal-azzar. Neħħi l-ilma żejjed.
Ittrasferixxi d-dud bil-galbu f'reċipjent li ntiżen minn qabel u iżinhom. Issa
grifika d-dud billi tiffriża (eż. ≤ – 18 °C). Il-preżenza u n-numru ta' fosdqiet
tal-larva u/jew żgħar għandhom jiġu rreġistrati.

60. B'mod ġenerali, id-dud għandu jintiżen u jiġi ssagrifikat eżatt wara l-kamp
junar mingħajr fażi ta' żvujtar tal-imsaren biex jinkiseb BAF konservattiv li
jinkludi kontenut kontaminat tal-imsaren, u jiġi evitat it-telf tar-residwi talġisem matul kwalunkwe perjodu ta' żvujtar tal-imsaren fl-ilma biss (8).
Sustanzi b'log Kow ta' iktar minn 5 mhumiex mistennijin li jiġu eliminati
b'mod sinifikanti matul xi perjodu ta' żvujtar tal-imsaren fl-ilma biss, filwaqt
li sustanzi b'log Kow ta' inqas minn 4 jistgħu jintilfu f'ammonti notevoli
(47).

61. Matul il-fażi ta' eliminazzjoni, id-dud jiżvojta l-imsaren tiegħu f'naqal nadif.
Dan ifisser li l-kejliet eżatt qabel il-fażi ta' eliminazzjoni jinkludu naqal blimsaren ikkontaminat, filwaqt li wara l-ewwel 4-24 siegħa tal-fażi ta' elimi
nazzjoni, ħafna mill-kontenut tal-imsaren ikkontaminat huwa supponut li
jkun ġie sostitwit minn naqal nadif (11)(47). Imbagħad, il-konċentrazzjoni
fid-dud ta' dan il-kampjun tista' titqies bħala l-konċentrazzjoni tat-tessut wara
l-iżvujtar tal-imsaren. Biex jingħata kont għad-dilwizzjoni tal-konċentraz
zjoni tas-sustanza tat-test fin-naqal mhux ikkontaminat matul il-fażi ta' elimi
nazzjoni, il-piż tal-kontenut tal-imsaren jista' jiġi stmat mill-proporzjonijiet
tal-piż imxarrab tad-dud/piż tal-irmied tad-dud jew il-piż xott tad-dud/piż talirmied tad-dud.

62. Jekk l-iskop ta' studju speċifiku jkun li jkejjel il-bijodisponibilità u r-residwi
tat-tessuti veri fl-organiżmi tat-test, f'dak il-każ tal-inqas subkampjun ta'
annimali ttrattati (eż. mit-tliet reċipjenti tal-irreplikati addizzjonali), idealment
kampjunati matul stat kostanti, għandhom jintiżnu, jiżvojtaw f'ilma nadif
għal perjodu ta' 6 sigħat (47), u jerġgħu jintiżnu qabel l-analiżi. Imbagħad,
id-dejta dwar il-piż tad-dud u l-konċentrazzjoni fil-ġisem ta' dan issubkampjun tista' titqabbel mal-valuri miksubin minn dud li ma żvojtax.
Id-dud magħżul sabiex titkejjel l-eliminazzjoni ma għandux jiżvojta qabel
it-trasferiment f'naqal nadif sabiex jiġi mminimizzat l-istress żejjed għallannimali.

63. Idealment analizza l-kampjuni tal-ilma, in-naqal u d-dud eżatt (jiġifieri fi
żmien jum sa jumejn) wara t-tneħħija sabiex tevita degradazzjoni jew telf
ieħor u tikkalkola r-rati ta' teħid u eliminazzjoni approssimati int u tipproċedi
bit-test. Analiżi minnufih tevita wkoll dewmien fl-istabbiliment ta' jekk intla
ħaqx plateau.

64. Jekk ma ssirx analiżi minnufih, il-kampjuni għandhom jinħażnu f'kundizzjo
nijiet xierqa. Ikseb informazzjoni dwar l-istabbiltà u l-kundizzjonijiet xierqa
ta' ħżin għas-sustanza tat-test partikolari qabel tibda l-istudju, (eż. id-durata u
t-temperatura tal-ħżin, il-proċeduri ta' estrazzjoni, eċċ.). Jekk it-tali informaz
zjoni ma tkunx disponibbli u jiġi ġġudikat li hija neċessarja, jistgħu jsiru
tessuti tal-kontroll miżjudin fl-istess ħin sabiex tiġi stabbilita l-istabbiltà talħżin.

Kwalità tal-metodu analitiku
65. Peress li essenzjalment il-proċedura sħiħa hija rregolata mill-preċiżjoni, irreqqa u s-sensittività tal-metodu analitiku użat għas-sustanza tat-test, ivveri
fika bl-esperimenti li l-preċiżjoni u r-riproduċibilità tal-analiżi kimika, kif
ukoll l-irkupru tas-sustanza tat-test mill-kampjuni tal-ilma, in-naqal u
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d-dud huma sodisfaċenti għall-metodu partikolari. Barra minn hekk, għandek
tivverifika li s-sustanza tat-test ma tinsabx fil-kompartimenti tal-kontroll
f'konċentrazzjonijiet ogħla mill-isfond. Jekk ikun hemm bżonn, ikkoreġi lvaluri ta' Cw, Cs u Ca għall-irkupri u l-valuri ta' sfond tal-kontrolli. Qandel ilkampjuni kollha matul it-test b'tali mod li tnaqqas kemm jista' jkun il-konta
minazzjoni u t-telf (eż. li jirriżultaw mill-assorbiment tas-sustanza tat-test fuq
l-apparat tal-kampjunar).

66. L-irkupru ġenerali u l-irkupru tas-sustanza tat-test fid-dud, in-naqal, l-ilma u,
jekk jintużaw, fin-nases li fihom l-assorbenti biex iżommu s-sustanza tat-test
evaporata, għandhom jiġu rreġistrati u rrapportati.

67. Peress li huwa rrakkomandat li jintużaw sustanzi radjutikkettati, huwa
possibbli li tiġi analizzata r-radjuattività totali (jiġifieri l-prodotti prinċipali
u ta' degradazzjoni). Madankollu, jekk din tkun analitikament fattibbli, ilkwantifikazzjoni tas-sustanza prinċipali u l-prodotti ta' degradazzjoni fi stat
kostanti jew fi tmiem il-fażi tat-teħid tista' tipprovdi informazzjoni impor
tanti. Jekk huwa maħsub li ser isiru t-tali kejliet, il-kampjuni għandhom jiġu
soġġetti għal proċeduri xierqa ta' estrazzjoni sabiex is-sustanza prinċipali
tkun tista' tiġi kkwantifikata għaliha. Meta prodott ta' degradazzjoni identi
fikat ikun jirrappreżenta perċentwal importanti (eż. > 10 %) mir-radjuattività
mkejla fl-organiżmi tat-test fi stat kostanti jew fi tmiem il-fażi tat-teħid,
huwa rrakkomandat li jiġu identifikati t-tali prodotti ta' degradazzjoni (5).

68. Minħabba bijomassa individwali baxxa, spiss ma jkunx possibbli li tiġi
stabbilita l-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test f'kull dudu individwali,
sakemm ma tintużax Branchiura sowerbyi (40-50 mg piż imxarrab għal
kull dudu) bħala speċi tat-test (11). Għaldaqstant, ir-raggruppament tal-indi
vidwi kampjunati minn reċipjent tat-test partikolari huwa aċċettabbli, iżda
dan jillimita l-proċeduri statistiċi li jistgħu jiġu applikati għad-dejta. Jekk
proċedura statistika speċifika u s-saħħa huma kunsiderazzjonijiet importanti,
f'dak il-każ fit-test għandu jiġi inkluż numru adegwat ta' annimali tat-test
u/jew kompartimenti tat-test tal-irreplikati sabiex jilqgħu ir-raggruppament,
proċedura u saħħa meħtieġa.

69. Huwa rrakkomandat li l-BAF jingħata kemm bħala funzjoni tal-piż imxarrab
totali u l-piż xott totali kif ukoll, meta meħtieġ (eż. għal sustanzi ferm
lipofiliċi) bħala funzjoni tal-kontenut lipidu u t-TOC tan-naqal. Għandhom
jintużaw metodi xierqa sabiex jiġi stabbilit il-kontenut lipidu (48)(49). Itteknika ta' estrazzjoni bil-kloroform/metanol (50) tista' tkun irrakkomandata
bħala metodu standard (48). Madankollu, biex tevita milli tuża solventi
klorinati, tista' tintuża modifika ringtested tal-metodu Bligh & Dyer (50)
kif deskritt f'(51). Peress li bosta metodi ma jagħtux l-istess valuri (48),
importanti li tispjega l-metodu użat fid-dettall. Meta jkun possibbli, jiġifieri
jekk ikun hemm biżżejjed tessut tad-dud, il-kontenut lipidu jitkejjel fl-istess
kampjun jew estratt bħal dak prodott għall-analiżi tas-sustanza tat-test, peress
li spiss il-lipidi jkunu jridu jitneħħew mill-estratt qabel jiġi analizzat bi
kromatografija (5). Madankollu, huwa prattiku li jintużaw annimali talkontroll imdorrijin tal-inqas fil-bidu jew — idealment — fi tmiem il-fażi
tat-teħid sabiex jitkejjel il-kontenut lipidu, eż. fi tliet kampjuni.

DEJTA U RAPPORTAR
Trattament tar-riżultati
70. Il-kurva tat-teħid tas-sustanza tat-test tinkiseb billi fl-iskala aritmetika
tipplottja l-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fid-dud/fuqu matul il-fażi
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tat-teħid kontra ż-żmien. Jekk il-kurva laħqet plateau, ikkalkola l-BAFss talistat kostanti:

Ca fi stat kostanti jew fil Ä jum 28 ðmedjaÞ
Cs fi stat kostanti jew fil Ä jum 28 ðmedjaÞ
71. Stabbilixxi l-fattur tal-bijoakkumulazzjoni kinetika (BAFK) bħala lproporzjon ks/ke. Normalment il-kostanti ta' eliminazzjoni (ke) jiġi stabbilit
mill-kurva ta' eliminazzjoni (jiġifieri plott tal-konċentrazzjoni tas-sustanza
tat-test fid-dud matul il-fażi ta' eliminazzjoni). Imbagħad il-kostanti tar-rata
tat-teħid ks jiġi kkalkolat mill-kinetika tal-kurva tat-teħid. Il-metodu ppreferit
għall-kisba tal-BAFK u l-kostanti tar-rata, ks u ke, huwa li jintużaw metodi
ta' stima tal-parametri mhux lineari fuq kompjuter (ara l-Appendiċi 2). Jekk
l-eliminazzjoni ovvjament mhijiex l-ewwel ordni, f'dak il-każ għandhom
jitħaddmu mudelli iktar kumplessi (25)(27)(52).
72. Il-fattur ta' akkumulazzjoni tan-naqal-bijota (BSAF) huwa stabbilit billi jiġi
normalizzat il-BAFK għall-kontenut lipidu tad-dud u l-kontenut ta' karbonju
organiku totali tan-naqal.
Interpretazzjoni tar-riżultati
73. Ir-riżultati għandhom jiġu interpretati bil-galbu meta l-konċentrazzjonijiet
imkejlin tal-konċentrazzjonijiet tat-test iseħħu f'livelli qrib il-limitu ta' detez
zjoni tal-metodu analitiku użat.
74. Kurvi ta' teħid u eliminazzjoni ddefiniti ċari huma indikazzjoni ta' dejta dwar
il-bijoakkumulazzjoni ta' kwalità tajba. Ġeneralment, il-limiti tal-kunfidenza
għall-valuri tal-BAF minn studji ddiżinjati kif suppost ma jaqbżux il-25 %
(5).
Rapport tat-test
75. Ir-rapport tat-test irid ikun jinkludi l-informazzjoni li ġejja.
Sustanza tat-test
— l-għamla fiżika u, il-karatteristiċi fiżikokimiċi, eż. il-log Kow, is-solubilità
fl-ilma;
— dejta dwar l-identifikazzjoni tas-sustanza kimika; is-sors tas-sustanza tattest, l-identità u l-konċentrazzjoni ta' kwalunkwe solvent użat;
— jekk radjutikkettata, il-pożizzjoni eżatta tal-atomi tikkettati, ir-radjuatti
vità speċifika, u l-perċentwal ta' radjuattività assoċjata mal-impuritajiet.
Speċijiet tat-test
— l-isem xjentifiku, ir-razza, is-sors, kwalunkwe pretrattament, l-akklimaz
zjoni, l-età, il-medda ta' daqsijiet, eċċ..
Kundizzjonijiet tat-test
— il-proċedura tat-test użata (eż. statiku, semistatiku jew bi fluss kontinwu);
— it-tip u l-karatteristiċi tal-illuminazzjoni użata u l-fotoperjodu/i;
— id-disinn tat-test (eż. in-numru, il-materjal u d-daqs tal-kompartimenti tattest, il-volum ta' ilma, il-massa u l-volum tan-naqal, ir-rata ta' sostituz
zjoni tal-volum ta' ilma (għal proċeduri bi fluss kontinwu jew semista
tiċi), kwalunkwe arja li tingħata qabel u matul it-test, in-numru ta' rrepli
kati, in-numru ta' dud għal kull irreplikat, in-numru ta' konċentrazzjoni
jiet tat-test, it-tul tal-fażijiet ta' teħid u eliminazzjoni, il-frekwenza talkampjunar);
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— il-metodu ta' tħejjija u applikazzjoni tas-sustanza tat-test kif ukoll irraġunijiet għall-għażla ta' metodu speċifiku;
— il-konċentrazzjonijiet nominali tat-test;
— is-sors tal-kostitwenti tal-ilma u n-naqal artifiċjali jew — jekk jintużaw
midjums naturali — l-oriġini tal-ilma u n-naqal, deskrizzjoni ta'
kwalunkwe pretrattament, ir-riżultati ta' kwalunkwe wiri tal-ħila tal-anni
mali tat-test sabiex jgħixu u/jew jirriproduċu fil-midjums użati, il-karat
teristiċi tan-naqal (il-pH u l-ammonijaka tal-ilma tal-pori (naqal naturali),
il-kontenut ta' karbonju organiku (TOC), id-distribuzzjoni tad-daqs talpartikoli (perċentwal ta' ramel, fajd u tafal), il-kontenut perċentwali ta'
ilma, u kwalunkwe kejl ieħor li sar) u l-karatteristiċi tal-ilma (il-pH, lebusija, il-kondottività, it-temperatura, il-konċentrazzjoni ta' ossiġenu
dissolt, il-livelli ta' klorur residwu (jekk imkejjel) u kwalunkwe kejl
ieħor li sar);
— il-piż xott nominali u mkejjel f' % ta' piż imxarrab (jew il-proporzjon ta'
piż xott għal piż imxarrab) tan-naqal artifiċjali; il-piż xott imkejjel f' %
tal-piż imxarrab (jew il-proporzjon ta' piż xott għal piż imxarrab) għal
naqal mill-għelieqi;
— il-kwalità tal-ilma fi ħdan il-kompartimenti tat-test kif ikkaratterizzata
mit-temperatura, il-pH, l-ammonijaka, l-ebusija totali u l-konċentrazzjoni
ta' ossiġenu dissolt;
— informazzjoni ddettaljata dwar it-trattament tal-kampjuni tal-ilma, innaqal u d-dud, inklużi dettalji dwar it-tħejjija, il-ħżin, il-proċeduri ta'
żieda, l-estrazzjoni u l-proċeduri analitiċi (u l-preċiżjoni) għas-sustan
zatat-test u l-kontenut lipidu, u l-irkupru tas-sustanza tat-test.
Riżultati
— il-mortalità tad-dud tal-kontroll u d-dud f'kull kompartiment tat-test u
kwalunkwe effett subletali osservat inkluża mġiba anormali (eż., evitar
tan-naqal, il-preżenza jew l-assenza ta' gerbub tar-rawt, nuqqas ta' ripro
duzzjoni);
— il-piż xott imkejjel f' % ta' piż imxarrab (jew proporzjon ta' piż xott għal
piż imxarrab) tan-naqal u l-organiżmi tat-test (utli għan-normalizzaz
zjoni);
— il-kontenut lipidu tad-dud;
— kurvi li juru l-kinetika tat-teħid u l-eliminazzjoni tas-sustanza tat-test fiddud, u ż-żmien sal-istat kostanti;
— Ca, Cs u Cw (b'devjazzjoni u medda standard, jekk xieraq) għaż-żminijiet
kollha tal-kampjunar (Ca fi g kg– 1 piż imxarrab u xott tal-ġisem sħiħ, Cs
mogħti f'g kg– 1 piż imxarrab u xott tan-naqal, u Cw f'mg l– 1). Jekk
huwa meħtieġ fattur ta' akkumulazzjoni tal-bijota-naqal (BSAF; ara lAppendiċi 1 għad-definizzjoni) (eż. għal paragun tar-riżultati minn
żewġ testijiet jew iktar imwettqin b'annimali b'kontenut lipidu differenti),
Ca għandu jingħata wkoll bħala g kg-1 kontenut lipidu tal-organiżmu, u
Cs għandu jingħata bħala g kg– 1 karbonju organiku (OC) tan-naqal;
— BAF (mogħti f'kg naqal imxarrab kg– 1 dud imxarrab), il-kostanti tar-rata
tat-teħid tan-naqal ks (mogħti f'g naqal imxarrab kg– 1 tad-dud imxarrab
j– 1), u l-kostanti tar-rata ta' eliminazzjoni ke (mogħti fil-j– 1); il-BSAF
(mogħti f'kg OC tan-naqal kg– 1 kontenut lipidu tad-dud) jista' jiġi rrap
portat ukoll;
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— Residwi mhux eliminati (NER) fi tmiem il-fażi ta' eliminazzjoni;
— jekk jitkejlu: il-perċentwali tas-sustanza prinċipali, il-prodotti ta' degra
dazzjoni, u r-residwi maqbudin (jiġifieri l-perċentwal tas-sustanza tat-test
li ma jistax jiġi estratt b'metodi komuni ta' estrazzjoni) identifikati flannimali tat-test;
— il-metodi użati għal analiżijiet statistiċi tad-dejta.
Evalwazzjoni tar-riżultati
— il-konformità tar-riżultati mal-kriterji ta' validità kif elenkat fil-para
grafu 21;
— riżultati mhux mistennijin jew mhux tas-soltu, eż. eliminazzjoni mhux
sħiħa tas-sustanza tat-test mill-annimali tat-test; f'dawn il-każijiet, ir-riżul
tati minn kwalunkwe studju preliminari jistgħu jipprovdi informazzjoni
siewja.
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Appendiċi 1
Definizzjonijiet u unitajiet
Naqal artifiċjali, jew naqal ifformulat, rikostitwit jew sintetiku huwa taħlita ta'
materjali użati biex jimitaw il-komponenti fiżiċi ta' naqal naturali.

Il-bijoakkumulazzjoni hija ż-żieda fil-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test f'or
ganiżmu jew fuq organiżmu b'rabta mal-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test filmidjum tal-madwar. Ir-riżultati tal-bijoakkumulazzjoni kemm mill-proċess ta'
bijokonċentrazzjoni kif ukoll ta' bijofokalizzazzjoni (ara iktar 'il quddiem).

Il-fattur ta' bijoakkumulazzjoni (BAF) fi kwalunkwe waqt matul il-fażi tatteħid ta' dan it-test ta' bijoakkumulazzjoni huwa l-konċentrazzjoni tas-sustanza
tat-test f'organiżmu tat-test jew fuqu (Ca f'g kg– 1 piż xott jew imxarrab) diviża
bil-konċentrazzjoni tas-sustanza fil-midjum tal-madwar (Cs bħala g kg– 1 tal-piż
imxarrab jew xott tan-naqal). Sabiex isir riferiment għall-unitajiet ta' Ca u Cs, ilBAF għandu l-unitajiet ta' kg naqal kg– 1 dudu (15).

Il-fatturi ta' bijoakkumulazzjoni kkalkolati direttament mill-proprozjon talkostanti tar-rata tat-teħid tan-naqal diviż bil-kostanti tar-rata ta' eliminazzjoni
(ks u ke, rispettivament — ara iktar 'il quddiem) jissejħu l-fattur ta' bijoakkumu
lazzjoni kinetika (BAFK).

Il-bijokonċentrazzjoni hija ż-żieda fil-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test f'or
ganiżmu jew fuqu, li tirriżulta esklussivament mit-teħid permezz tal-wiċċ talġisem, b'rabta mal-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fil-midjum tal-madwar.

Il-bijofokalizzazzjoni hija ż-żieda fil-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test jew
f'organiżmu jew fuqu, li tirriżulta primarjament mit-teħid minn ikel jew priża
kontaminati, b'rabta mal-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fl-ikel jew il-priża.
Il-bijofokalizzazzjoni tista' twassal għal trasferiment jew akkumulazzjoni tassustanza tat-test fi ħdan il-ktajjen alimentari.

Il-fattur ta' akkumulazzjoni tal-bijota-naqal (BSAF) huwa l-konċentrazzjoni
tal-istat kostanti normalizzata għal-lipidi tas-sustanza tat-test f'organiżmu tat-test
jew fuqu diviża bil-konċentrazzjoni normalizzata għall-karbonju organiku tassustanza fin-naqal fi stat kostanti. Imbagħad Ca jingħata bħala g kg– 1 kontenut
lipidu tal-organiżmu, u Cs bħala g kg– 1 kontenut organiku tan-naqal.

Il-perjodu ta' kundizzjonament jintuża biex jiġi stabbilit il-komponent mikrob
jali tan-naqal u titneħħa eż. ammonijaka li toriġina mill-komponenti tan-naqal;
iseħħ qabel ma tiżdied is-sustanza tat-test man-naqal. Normalment, l-ilma talmadwar jintrema wara l-kundizzjonament.

L-eliminazzjoni ta' sustanza tat-test hija t-telf ta' din is-sustanza mit-tessut talorganiżmu tat-test bi proċessi attivi jew passivi li jseħħ indipendentement millpreżenza jew l-assenza tas-sustanza tat-test fil-midjum tal-madwar.

Il-fażi ta' eliminazzjoni hija ż-żmien, wara t-trasferiment tal-organiżmi tat-test
minn midjum kontaminat għal midjum ħieles mis-sustanza tat-test, li matulu tiġi
studjata l-eliminazzjoni (jew it-telf nett) tas-sustanza mill-organiżmi tat-test.

Il-kostanti tar-rata ta' eliminazzjoni (ke) huwa l-valur numeriku li jiddefinixxi
r-rata ta' tnaqqis fil-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fl-organiżmu tat-test/
fuqu, wara t-trasferiment tal-organiżmi tat-test minn midjum li fih is-sustanza
tat-test għal midjum ħieles mis-sustanza kimika; ke jingħata mogħti fil-d– 1.
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Il-perjodu ta' ekwilibrazzjoni jintuża biex is-sustanza tat-test tkun tista'
titqassam bejn il-fażi solida, l-ilma tal-pori u l-ilma tal-madwar; iseħħ wara li
s-sustanza tat-test tiżdied man-naqal u qabel ma jiddaħħlu l-organiżmi tat-test.
Il-koeffiċjent ta' partizzjoni ottanol/ilma (Kow) huwa l-proporzjon tas-solubilità
ta' sustanza fl-n-ottanol u fl-ilma f'ekwilibriju, xi kultant mogħti bħala Pow. Illogaritmu ta' Kow (log Kow) jintuża bħala indikazzjoni tal-potenzjal ta' sustanza
għal akkumulazzjoni bijoloġika minn organiżmi akwatiċi.
Il-koeffiċjent ta' partizzjoni karbonju organiku/ilma (Koc) huwa l-proporzjon
tal-konċentrazzjoni ta' sustanza fuq jew fil-frazzjoni ta' karbonju organiku ta'
naqal u l-konċentrazzjoni tas-sustanza fl-ilma f'ekwilibriju.
L-ilma tal-madwar huwa l-ilma li jinsab fuq in-naqal fir-reċipjent tat-test.
Plateau jew stat kostanti huwa ddefinit bħala l-ekwilibriju bejn il-proċessi ta'
teħid u eliminazzjoni li jseħħu fl-istess ħin matul il-fażi ta' espożizzjoni. L-istat
kostanti jintlaħaq fil-plott tal-BAF f'kull perjodu ta' kampjunar kontra ż-żmien
meta l-kurva ssir parallela għall-assi taż-żmien u tliet analiżijiet suċċessivi talBAF li jsiru fuq kampjuni meħudin f'intervalli tal-inqas jumejn ikunu fi ħdan
20 % minn xulxin, u ma jkun hemm ebda differenza statistikament importanti
fost it-tliet perjodi ta' kampjunar. Għas-sustanzi tat-test li jittieħdu bil-mod, inter
valli ta' sebat ijiem ikunu iktar xierqa (5).
Ilma tal-pori jew ilma interstizjali huwa l-ilma li jokkupa l-ispazju bejn in-naqal
jew il-partikoli tal-ħamrija.
Il-kostanti tar-rata ta' teħid tan-naqal (ks) huwa l-valur numeriku li jiddefi
nixxi r-rata ta' żieda fil-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fl-organiżmu tat-test
jew fuqu li tirriżulta mit-teħid mill-fażi tan-naqal. ks jingħata fi g naqal kg– 1 dud
d – 1.
In-naqal miżjud huwa n-naqal li fih tiddaħħal is-sustanza tat-test.
Il-fattur ta' bijoakkumulazzjoni fi stat kostanti (BAFss) huwa l-BAF fi stat
kostanti u li ma jinbidilx ħafna matul perjodu itwal ta' żmien, il-konċentrazzjoni
tas-sustanza tat-test fil-midjum tal-madwar (Cs bħala g kg– 1 tal-piż imxarrab jew
xott tan-naqal) li tkun kostanti matul dan il-perjodu ta' żmien.
Il-fażi ta' teħid jew espożizzjoni hija ż-żmien li matulu l-organiżmi tat-test
ikunu esposti għas-sustanza tat-test.
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Appendiċi 2
Kalkolu tal-parametri tat-teħid u l-eliminazzjoni
Il-punt ta' tmiem ewlieni ta' test ta' bijoakkumulazzjoni huwa l-fattur ta' bijoak
kumulazzjoni, BAF. Il-BAF imkejjel jista' jiġi kkalkolat billi tiġi diviża l-konċen
trazzjoni tas-sustanza tat-test fl-organiżmu tat-test, Ca, bil-konċentrazzjoni tassustanza tat-test fin-naqal, Cs, fi stat kostanti. Jekk l-istat kostanti ma jintlaħaqx
matul il-fażi tat-teħid, il-BAF jiġi kkalkolat bl-istess mod għall-jum 28. Madan
kollu, għandu jiġi indikat jekk il-BAF huwiex ibbażat fuq konċentrazzjonijiet fi
stat kostanti jew le.
Il-mezz ippreferut sabiex jinkisbu l-fattur ta' bijoakkumulazzjoni kinetika
(BAFK), il-kostanti tar-rata ta' teħid tan-naqal (ks) u l-kostanti tar-rata ta' elimi
nazzjoni (ke) huwa li jintużaw metodi ta' stima tal-parametri mhux lineari fuq
kompjuter. Minħabba l-medda ta' żmien tal-fatturi medji ta' akkumulazzjoni (Ca,
il-valuri medji ta' kull data ta' kampjunar/Cs, il-valuri medji ta' kull data ta'
kampjunar = AF) tal-fażi tat-teħid fuq il-bażi tal-piż imxarrab tad-dud u tannaqal, u l-ekwazzjoni mudell

AF(t) = BAF × (1 – eke

× t

[ekwazzjoni 1]

)

fejn AF(t) huwa l-proporzjon tal-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fid-dud u lkonċentrazzjoni tagħha fin-naqal fi kwalunkwe waqt (t) tal-fażi tat-teħid, dawn ilprogrammi tal-kompjuter jikkalkolaw il-valuri għall-BAFK, ks u ke.
Meta jintlaħaq l-istat kostanti matul il-fażi tat-teħid (jiġifieri t = ∞), l-ekwazzjoni
1 tista' titnaqqas għal:

BAFK ¼ kkes

[ekwazzjoni 2]

fejn
ks = il-kostanti tar-rata tat-teħid fit-tessut [g naqal kg–

1

dud d– 1]

ke = il-kostanti tar-rata ta' eliminazzjoni [d– 1]
Imbagħad ks/ke × Cs huwa approċċ għall-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fittessut tad-dud fi stat kostanti (Ca,ss).
Il-Fattur ta' Akkumulazzjoni ta' Bijota-Naqal (BSAF) għandu jiġi kkalkolat kif
ġej:
BSAF ¼ BAF K Ü

f oc
f lip

fejn foc hija l-frazzjoni tal-karbonju organiku tan-naqal, u l-flip hija l-frazzjoni
tal-lipidu tad-dud, bit-tnejn li huma bbażati fuq piż xott jew inkella fuq piż
imxarrab.
Minħabba l-medda ta' żmien tal-valuri tal-konċentrazzjoni, il-kinetika tal-konċen
trazzjoni tista' tiġi mmudellata bl-użu tal-ekwazzjonijiet mudell li ġejjin u metodu
ta' stima tal-parametru mhux lineari bbażat fuq kalkolu bil-kompjuter.
Ir-residwu mkejjel medju tal-ġisem fi tmiem il-fażi tat-teħid huwa rrakkomandat
bħala l-punt tat-tluq predefinit. L-użu tal-valur immudellat/stima mill-fażi tatteħid għandu jsir biss, eż., jekk il-valur imkejjel ivarja b'mod sinifikanti mirresidwu tal-ġisem immudellat. Ara wkoll il-paragrafu 50 għal preespożizzjoni
alternattiva tad-dud magħżul għall-eliminazzjoni; b'dan l-approċċ, kampjuni ta'
dan id-dud preespost fil-jum 0 tal-fażi ta' eliminazzjoni jitqiesu li jipprovdu
residwu tal-ġisem realistiku biex bih tinbeda l-kinetika tal-eliminazzjoni.
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Jekk il-punti tad-dejta plottjati kontra ż-żmien jindikaw tnaqqis esponenzjali
kostanti tal-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test fl-annimali, jista' jintuża mudell
b'kompartiment wieħed (ekwazzjoni 4) sabiex jiġi deskritt kif seħħet l-eliminaz
zjoni maż-żmien.
Ca ðtÞ ¼ Ca;ss Ü eÄke t

[ekwazzjoni 3]

Il-proċessi ta' eliminazzjoni kultant jidhru li huma bifażiċi, u juru tnaqqis
mgħaġġel ta' Ca matul il-fażijiet bikrin, li jinbidel f'telf iktar kajman tas-sustanzi
tat-test fil-fażijiet avvanzati tal-eliminazzjoni (8)(19)(25)). Iż-żewġ fażijiet jistgħu
jiġu interpretati bis-suppożizzjoni, li hemm żewġ kompartimenti differenti florganiżmu, li minnhom is-sustanza tat-test tintilef b'veloċità differenti. F'dawn
il-każijiet, għandu jiġi studjat tagħrif speċifiku (15)(16)(17)(25).
Eliminazzjoni b'żewġ kompartimenti hija deskritta, eż., bl-ekwazzjoni li ġejja
(25):
Ca ¼ A Ü eÄka Üt þ B Ü ekb Üt

[ekwazzjoni 4]

A u B jirrappreżentaw id-daqs tal-kompartimenti (f'perċentwal tar-residwu tattessut ġenerali), fejn A huwa l-kompartiment b'telf rapidu tas-sustanza, u B huwa
l-kompartiment b'telf bil-mod tas-sustanza tat-test. Is-somma ta' A u B tkun
100 % tal-volum tal-kompartimenti tal-annimali sħaħ fi stat kostanti. ka u kb
jirrappreżentaw il-kostanti ta' eliminazzjoni korrispondenti [d– 1]. Jekk il-mudell
b'żewġ kompartimenti jitqabbel mad-dejta dwar id-depurazzjoni, il-kostanti tarrata ta' teħid ks jista' jiġi stabbilit kif ġej (53)(54):
ks ¼

ðA Ü ka þ B Ü kb Þ Ü BAF
AþB

[ekwazzjoni 5]

Dawn l-ekwazzjonijiet mudell xorta waħda għandhom jintużaw bil-galbu, speċ
jalment meta jseħħu bidliet fil-bijodisponibilità tas-sustanza tat-test matul it-test
(42).
Bħala alternattiva għall-ekwazzjonijiet mudell deskritti iktar 'il fuq, il-kinetika (ks
u ke) tista' tiġi kkalkolata wkoll f'sensiela waħda billi jiġi applikat il-mudell talkinetika tal-ewwel ordni għad-dejta kollha mill-fażi tat-teħid kif ukoll minn dik
ta' eliminazzjoni f'daqqa. Għal deskrizzjoni ta' metodu li jista' jippermetti li jsir
kalkolu kombinat bħal dan tal-kostanti tar-rata ta' eliminazzjoni u ta' teħid, jistgħu
jiġu kkonsultati r-referenzi (55), (56) u (57).
Ir-Residwi Mhux Eliminati (NER) għandhom jiġu kkalkolati bħala punt ta' tmiem
sekondarju billi jiġi moltiplikat il-proporzjon tal-konċentrazzjoni medja fid-dud
(Ca) fil-jum 10 tal-fażi ta' eliminazzjoni u l-konċentrazzjoni medja fid-dud (Ca) fi
stat kostanti (jum 28 tal-fażi tat-teħid) b'100:
NER10d ½%â ¼

C a at the end of eliminationðaverageÞ Ü 100
C a at steady stateðaverageÞ
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Appendiċi 3
Eżempju ta' skeda tal-kampjunar għal test tal-bijoakkumulazzjoni ta' 28 jum
a)

Fażi tat-teħid (inkluża fażi ta' ekwilibrazzjoni ta' 4 ijiem)
Jum

Attivitajiet

– 6

Tħejjija tas-sospensjoni tal-pit għan-naqal; kondizzjonament tas-sospensjoni għal 48 siegħa;

– 4

Naqal jew frazzjoni tan-naqal miżjudin; taħlit tal-kostitwenti kollha tan-naqal; tneħħija tal-kampjuni
tan-naqal ta' naqal ittrattat u dak tal-kontroll bis-solvent sabiex tiġi stabbilita l-konċentrazzjoni tassustanza tat-test; mili tal-ilma tal-madwar; inkubazzjoni fil-kundizzjonijiet tat-test (fażi ta'
ekwilibrazzjoni);

– 3/– 2

Separazzjoni tal-organiżmi tat-test mill-koltura għall-akklimatizzazzjoni;

0

Kejl tal-kwalità tal-ilma (ara l-paragrafu 52); tneħħija tal-irreplikati għat-teħid ta' kampjuni tal-ilma u nnaqal sabiex tiġi stabbilita l-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test; tqassim għal għarrieda tad-dud filkompartimenti tat-test; żamma ta' biżżejjed subkampjuni ta' dud sabiex jiġu stabbiliti l-valuri ta' sfond
analitiċi; il-kontroll tal-provvista tal-arja, jekk tintuża sistema ta' test magħluq;

1

Tneħħija tal-irreplikati għall-kampjunar; kontroll tal-provvista tal-arja, l-imġiba tad-dud, il-kwalità talilma (ara l-paragrafu 56); teħid ta' kampjuni tal-ilma, in-naqal u d-dud sabiex tiġi stabbilita l-konċen
trazzjoni tas-sustanza tat-test;

2

Kontroll tal-provvista tal-arja, imġiba tad-dud u temperatura;

3

L-istess bħall-jum 1;

4 — 6

L-istess bħall-jum 2;

7

L-istess bħall-jum 1; ikkumpensa għal ilma evaporat jekk hemm bżonn;

8 — 13

L-istess bħall-jum 2;

14

L-istess bħall-jum 1; ikkumpensa għal ilma evaporat jekk hemm bżonn;

15 — 20

L-istess bħall-jum 2;

21

L-istess bħall-jum 1; ikkumpensa għal ilma evaporat jekk hemm bżonn;

22 — 27

L-istess bħall-jum 2;

28

L-istess bħall-jum 1; kejl tal-kwalità tal-ilma (ara l-paragrafu 52); tmiem tal-fażi tat-teħid; żamma ta'
biżżejjed subkampjuni ta' dud sabiex jiġu stabbiliti l-valuri ta' sfond analitiċi, il-piż xott u l-piż
imxarrab, u l-kontenut lipidu; trasferiment tad-dud mill-irreplikati esposti li jifdal f'reċipjenti li fihom
naqal nadif għall-fażi ta' eliminazzjoni (ebda żvojtar tal-imsaren); kampjunar tal-ilma, in-naqal u d-dud
minn kontrolli bis-solvent; kampjunar tas-soluzzjonijiet ta' nases, jekk ikunu installati.
L-attivitajiet ta' qabel l-espożizzjoni (fażi ta' ekwilibrazzjoni) għandhom jiġu skedati filwaqt li jittieħdu
f'kunsiderazzjoni l-karatteristiċi tas-sustanza tat-test. Jekk ikun hemm bżonn, kondizzjonament tan-naqal
imħejji fl-ilma tal-madwar f'20 ± 2 °C għal 7 ijiem; f'dan il-każ, tħejjija bikrija tan-naqal!
L-attivitajiet deskritti għall-jum 2 għandhom isiru kuljum (tal-inqas fil-jiem tax-xogħol).
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b)

Fażi ta' eliminazzjoni
Jum

Attivitajiet

– 6

Tħejjija tas-sospensjoni tal-pit għan-naqal; kondizzjonament tas-sospensjoni għal 48 siegħa;

– 4

Taħlit tal-kostitwenti kollha tan-naqal; tneħija tal-kampjuni tan-naqal tan-naqal ittrattat u tal-kontroll
bis-solvent sabiex tiġi stabbilita l-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test; mili tal-ilma tal-madwar; inku
bazzjoni fil-kundizzjonijiet tat-test;

0 (jum 28
tal-fażi tatteħid)

Kejl tal-kwalità tal-ilma (ara l-paragrafu 52); trasferiment tad-dud mill-irreplikati esposti li jifdal għarreċipjenti li fihom naqal nadif; wara 4 — 6 sigħat tneħħija tal-irreplikati għat-teħid ta' kampjuni talilma, in-naqal u d-dud sabiex tiġi stabbilita l-konċentrazzjoni tas-sustanza tat-test; tqassim għal għar
rieda tad-dud fil-kompartimenti tat-test;

1

Tneħħija tal-irreplikati għall-kampjunar; kontroll tal-provvista tal-arja, l-imġiba tad-dud, il-kwalità talilma (ara l-paragrafu 52); teħid ta' kampjuni tal-ilma, in-naqal u d-dud sabiex tiġi stabbilita l-konċen
trazzjoni tas-sustanza tat-test;

2

Kontroll tal-provvista tal-arja, imġiba tad-dud u temperatura;

3

L-istess bħall-jum 1;

4

L-istess bħall-jum 2;

5

L-istess bħall-jum 1;

6

L-istess bħall-jum 2;

7

L-istess bħall-jum 1; ikkumpensa għall-ilma evaporat jekk hemm bżonn;

8 — 9

L-istess bħall-jum 2;

10

L-istess bħall-jum 1; tmiem il-fażi ta' eliminazzjoni; kejl tal-kwalità tal-ilma (ara l-paragrafu 52);
kampjunar tal-ilma, in-naqal u d-dud mill-kontrolli bis-solvent; kampjunar tas-soluzzjonijiet tannases, jekk jiġu installati.
It-tħejjija tan-naqal qabel tibda l-fażi ta' eliminazzjoni għandha ssir bl-istess mod bħal qabel il-fażi tatteħid.
L-attivitajiet deskritti għall-jum 2 għandhom isiru kuljum (tal-inqas fil-jiem tax-xogħol).
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Appendiċi 4
Ċerti karatteristiċi fiżikokimiċi ta' ilma ta' dilwizzjoni aċċettabbli
KOSTITWENTI

KONĊENTRAZZJONIJIET

Materja partikolata

< 20 mg/l

Karbonju organiku totali

< 2μg/l

Ammonijaka mhux jonizzata

< 1 μg/l

Klorur residwu

< 10 μg/l

Perstiċidi organofosfori totali

< 50 ng/l

Pestiċidi organokloru totali flimkien ma' bifenili
poliklorinati

< 50 ng/l

Kloru organiku totali

< 25 ng/l

KOMPOŻIZZJONI TAL-ILMA RIKOSTITWIT RAKKOMANDAT
(a) Soluzzjoni tal-klorur tal-kalċju
Ħoll 11,76 g CaCl2 · 2 H2O f'ilma dejonizzat; żid sa 1 l b'ilma dejonizzat
(b) Soluzzjoni ta' sulfat tal-manjeżju
Ħoll 4,93 g MgSO4 · 7 H2O f'ilma dejonizzat; żid sa 1 l b'ilma dejonizzat
(c) Soluzzjoni ta' bikarbonat tas-sodju
Ħoll 2,59 g NaHCO3 f'ilma dejonizzat; żid sa 1 l b'ilma dejonizzat
(d) Soluzzjoni tal-klorur tal-potassju
Ħoll 0,23 g KCl f'ilma dejonizzat; tella' sa 1 l b'ilma dejonizzat
Is-sustanzi kimiċi kollha għandhom ikunu ta' grad analitiku.
Il-konduttività tal-ilma distillat jew dejonizzat ma għandhiex taqbeż 10 μScm– 1.
jitħalltu 25 ml kull wieħed ta' soluzzjonijiet (a) sa (d) u l-volum totali li jiżdied sa
1 l b'ilma dejonizzat. Is-somma tal-joni tal-kalċju u tal-manjeżju f'din is-soluz
zjoni hija ta' 2,5 mmol/l.
Il-proporzjon ta' joni Ca:Mg huwa ta' 4:1 u ta' joni Na:K huwa ta' 10:1. Ilkapaċità tal-aċidu KS4.3 ta' din is-soluzzjoni hija 0,8 mmol/l.
Żid l-arja mal-ilma dilwit sakemm tintlaħaq is-saturazzjoni tal-ossiġenu, imba
għad aħżnu għal madwar jumejn mingħajr arjazzjoni ulterjuri qabel l-użu.
Il-pH ta' ilma ta' dilwizzjoni aċċettabbli għandha tkun fil-medda ta' 6 — 9.
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Appendiċi 5
Naqal artifiċjali — rakkomandazzjonijiet dwar it-tħejjija u l-ħżin
Għall-kuntrarju tar-rekwiżiti fil-metodu ta' ttestjar C.8 (40), huwa rrakkomandat li
l-kontenut tal-pit tan-naqal artifiċjali ikun ta' 2 % minflok 10 % tal-piż xott,
sabiex ikun jikkorrispondi għal kontenut organiku baxx sa moderat tan-naqal
naturali (58).

Il-perċentwal tal-kostitwenti nixfin tan-naqal artifiċjali:

Kostitwent

Karatteristiċi

% ta' naqal
imnixxef

Pit

Pit ta' sfanju, grad ta' dekompożizzjoni: “midjum”, arja
mnixxfa, ma fadal ebda pjanta viżibbli, mitħun fin
(daqs tal-partikoli ≤ 0,5 mm)

2 ± 0,5

Ramel kwarzuż

Daqs tal-gerbub: ≤ 2 mm, iżda > 50 % tal-partikoli
għandhom ikunu fil-medda ta' 50-200 μm

76

Tafal tal-kawlina

Konteut ta' kawlina ≥ 30 %

Sors tal-ikel

Folia urticae, weraq imfarrak ta' Urtica sp. (ħurrieq),
mitħun fin (daqs tal-partikoli ≤ 0,5 mm), jew taħlita ta'
weraq imfarrak ta' Urtica sp. b'alfaċelluloża (1: 1);
skont l-istandards tal-farmaċija, għal konsum millbniedem; minbarra n-naqal imnixxef

0,4 — 0,5 %

Karbonat tal-kalċju

CaCO3, polverizzat, kimikament pur, flimkien mannaqal xott

0,05 — 1

Ilma Dejonizzat

Kondottività ≤ 10 μS/cm, minbarra n-naqal xott

30 — 50

Jekk ikunu mistennijin konċentrazzjonijiet għoljin tal-ammonijaka, eż. jekk issustanza tat-test tkun magħrufa li tinibixxi n-nitrifikazzjoni, jista' jkun utli li jiġi
sostitwit 50 % tat-trab tal-ħurrieq rikk fin-nitroġenu maċ-ċelluloża (eż., trab αĊelluloża, kimikament pura, daqs tal-partikoli ≤ 0,5 mm).

Tħejjija
Il-pit jitnixxef bl-arja u jitfarrak fi trab fin (daqs tal-partikoli ≤ 0,5 mm, ma jifdal
ebda pjanta viżibbli). Sospensjoni tal-ammont meħtieġ ta' trab tal-pit titħejja blużu ta' porzjoni tal-ilma dejonizzat li trid tiddaħħal fin-naqal imnixxef (volum ta'
ilma ta' 11,5 × piż xott tal-pit instab li huwa utli biex tiġi prodotta sospensjoni
magħquda li tista' titħallat tal-pit (8)) bl-użu ta' apparat omoġenizzanti bi prestaz
zjoni għolja.

Il-pH ta' din is-sospensjoni huwa aġġustat għal 5,5 ± 0,5 b'CaCO3. Is-sospensjoni
hija kondizzjonata għal tal-inqas jumejn b'tħawwid bil-galbu f'20 ± 2 °C, sabiex
tiġi stabbilizzata l-pH u jiġi stabbilit komponent mikrobjali stabbli. Il-pH terġa'
titkejjel u tiġi aġġusta għal 6,0 ± 0,5 b'CaCO3 jekk ikun hemm bżonn. Imbagħad,
is-sospensjoni kollha titħallat mal-kostitwenti nixfin l-oħrajn, filwaqt li tittieħed
f'kunsiderazzjoni kwalunkwe porzjon għaż-żieda. L-ilma dejonizzat li jifdal
jiżdied sabiex jinkiseb naqal omoġenu. Il-pH terġa' titkejjel u tiġi aġġusta għal
6,5 sa 7,5 b'CaCO3 jekk ikun hemm bżonn. Madankollu, jekk ikun mistenni
żvilupp ta' ammonijaka, jaf ikun utli li l-pH tan-naqal jinżamm inqas minn 7,0
(eż. bejn 6,0 u 6,5). Il-kampuni tan-naqal jittieħdu sabiex jiġi stabbilit il-piż xott
u l-kontenut ta' karbonju organiku. Jekk ikun mistenni żvilupp tal-ammonijaka,
in-naqal artifiċjali jista' jiġi kondizzjonat għal sebat ijiem fl-istess kundizzjonijiet
li jkunu prevalenti fit-test sussegwenti (eż. proporzjon ta' naqal-ilma 1: 4, għoli
tas-saff tan-naqal bħal fir-reċipjenti tat-test) qabel tiżdied is-sustanza tat-test
miegħu, jiġifieri għandu jimtela' bl-ilma, li għandu jingħata l-arja. Fi tmiem ilperjodu ta' kondizzjonament, l-ilma tal-madwar għandu jitneħħa u jintrema. Ilkampjuni tan-naqal jittieħdu sabiex jiġi stabbilit il-piż xott u l-kontenut ta'
karbonju organiku totali (eż. 3 kampjuni).

22 ± 1
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Wara, ir-ramel kwarzuż miżjud jitħallat man-naqal għal kull livell tat-trattament,
in-naqal jitqassam fir-reċipjenti tat-test tal-irreplikati, u jimtela bl-ilma tat-test (eż.
proporzjon ta' naqal-ilma ta' 1: 4, għoli tas-saff tan-naqal bħal fir-reċipjenti tattest). Imbagħad ir-reċipjenti jiġu inkubati fl-istess kundizzjonijiet li jkunu preva
lenti fit-test sussegwenti. Dan huwa fejn jibda il-perjodu ta' ekwilibriju. L-ilma
tal-madwar għandu jingħata l-arja.
Is-sors tal-ikel magħżul għandu jiddaħħal qabel jew meta s-sustanza tat-test tkun
qed tiżdied man-naqal. Għall-ewwel jista' jitħawwad mas-sospensjoni tal-pit (ara
iktar 'il fuq). Madankollu, degradazzjoni eċċessiva tas-sors tal-ikel qabel ma
jiddaħħlu l-organiżmi tat-test — eż. fil-każ ta' perjodu ta' ekwilibrazzjoni twila
— tista' tiġi evitata billi l-perjodu ta' żmien bejn it-tidħil tal-ikel u l-bidu talespożizzjoni jinżamm qasir kemm jista' jkun. Sabiex jiġi żgurat li l-ikel ikollu
biżżejjed kuntatt mas-sustanza tat-test, is-sors tal-ikel għandu jitħawwad mannaqal mhux iktar tard minn dakinhar li s-sustanza tat-test tiżdied man-naqal.
Eċċezzjonijiet jistgħu jkunu meta t-tul tal-perjodu ta' ekwilibrazzjoni jista' jwassal
għal degradazzjoni mikrobjali eċċessiva tal-ikel qabel ma jiddaħħlu l-organiżmi
tat-test. Il-kampjuni tan-naqal jittieħdu sabiex jiġi stabbilit il-piż xott u l-karbonju
organiku totali (eż. 3 kampjuni ta' naqal miżjud jew bil-kontroll).
Il-piż xott tal-komponenti (pit, ramel, kawlina) għandu jiġi rrapportat fi g u
f'perċentwal tal-piż xott totali.
Il-volum ta' ilma li għandu jiddaħħal fil-komponenti nixfin matul it-tħejjija tannaqal għandu jiġi rrapportat f'perċentwal tal-piż xott totali wkoll (eż. 100 % piż
xott + 46 % ilma tfisser 1 000 g d.w. jirċievu total ta' 460 ml ilma, li jirriżulta
f'1 460 g naqal imxarrab).
Ħżin
Il-kostitwenti nixfin tan-naqal artifiċjali jistgħu jinħażnu f'post xott u biered
f'temperatura ambjentali. In-naqal imħejji u mxarrab jista' jinħażen (għal użu
ulterjuri fil-koltura biss) f'4 ± 2 °C fid-dlam għal perjodu ta' bejn ġimgħatejn
u ebra' ġimgħat minn dakinhar tat-tħejjija (8).
In-naqal miżjud bis-sustanza tat-test għandu jintuża mill-ewwel sakemm ma
jkunx hemm informazzjoni li tindika li n-naqal partikolari jista' jinħażen mingħajr
ma jkunu affettwati t-tossiċità u l-bijodisponibilità tas-sustanza tat-test. Il-kamp
juni tan-naqal miżjud jistgħu jinħażnu fil-kundizzjonijiet irrakkomandati għassustanza tat-test partikolari analizzata.
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Appendiċi 6
Speċijiet ta' oligoċaeti rakkomandati għall-ittestjar tal-bijoakkumulazzjoni
Tubifex tubifex (MÜLLER),Tubifiċidi, Oligoċaeta
L-oligoċaeti tublifiċidi (Tubifiċidi, Oligoċaeti) Tubifex tubifex (Müller) jgħixu
fin-naqal tal-ilma ħelu f'tubi li fihom linja mukus. F'dawn it-tubi, id-dud jgħix
rasu 'l isfel, u jinġesti partikoli tan-naqal billi juża l-mikroorganiżmi assoċjati u
fdalijiet organiċi. Il-porzjon ta' wara normalment jidħol fl-ilma tal-madwar għal
skopijiet ta' teħid tan-nifs. Għad li din l-ispeċi tgħix f'medda wiesgħa ta' tipi ta'
naqal madwar l-emisfera tat-Tramuntana kollha, Tubifex tubifex tippreferi daqsi
jiet tal-ħbub relattivament fini (59). L-idoneità ta' din l-ispeċi għall-ittestjar
ekotossikoloġiku hija deskritta pereżempju fi (8)(29)(31)(39)(60)(62)(63).

Metodi tal-koltura
Sabiex ikun hemm numru suffiċjenti ta' Tubifex tubifex sabiex isiru testijiet talbijoakkumulazzjoni, id-dud irid jinżamm f'koltura tal-laboratorju permanenti.
Sistema li tikkonsisti f'naqal artifiċjali fuq il-bażi tal-ħamrija artifiċjali skont ilMetodu ta' Ttestjar C.8 (4) u ilma rikostitwit skont il-metodu ta' ttestjar C.1 hija
rrakkomandata għall-koltura ta' T. tubifex (8).

Kontenituri tal-ħġieġ jew l-azzar inossidabbli b'għoli ta' 12 sa 20 cm jistgħu
jintużaw bħala reċipjenti tal-koltura. Kull kontenitur tal-koltura jimtela b'saff
naqal artifiċjali mxarrab kif deskritt fl-Appendiċi 5. Il-fond tas-saff tan-naqal
għandu jippermetti sabiex id-dud iġib ruħu b'mod naturali meta jħaffer (talinqas 2 cm fond għal T. tubifex). L-ilma rikostitwit jiddaħħal fis-sistema.
Għandha tingħata attenzjoni sabiex in-naqal ma jiġix disturbat kemm jista'
jkun. Il-korp tal-ilma jingħata ftit arja (eż. 2 bżieżaq fis-sekonda b'arja ffiltrata
b'0,45 μm) permezz ta' pipetta pasteur imqiegħda 2 cm 'il fuq mill-wiċċ tannaqal. It-temperatura rrakkomandata tal-koltura hija ta' 20 ± 2 °C.

Id-dud jiddaħħal fis-sistema tal-koltura b'tagħbija massima ta' 20 000 indi
vidwu/m2 superfiċje tan-naqal. Tagħbija ikbar tista' tikkaġuna tnaqqis fir-rati ta'
tkabbir u riproduzzjoni (43).

F'kolturi tan-naqal artifiċjali, id-dud irid jintema'. Dieta li tikkonsisti f'ikel tal-ħut
mitħun fin, eż. TetraMin® tista' sservi bħala nutrizzjoni addizzjonali (8); Klerks
1994, komunikazzjoni personali. Ir-rati tat-tmigħ għandhom jippermettu tkabbir u
riproduzzjoni suffiċjenti u għandhom iżommu l-akkumulazzjoni ta' ammonijaka u
tkabbir fungali fil-koltura baxxi kemm jista' jkun. L-ikel jista' jingħata darbtejn
fil-ġimgħa (eż. 0,6 — 0,8 mg kull cm2 superfiċje tan-naqal). L-esperjenza prat
tika għallmet li l-applikazzjoni ta' ikel sospiż u omoġenizzat filma dejonizzat
tista' tħaffef id-distribuzzjoni omoġena tal-ikel fil-wiċċ tan-naqal fil-kontenituri
tal-koltura.

Biex tiġi evitata l-akkumulazzjoni tal-ammonijaka, l-ilma tal-madwar għandu
jinbidel bl-użu ta' sistema bi fluss kontinwu, jew, tal-inqas darba fil-ġimgħa,
b'mod manwali. In-naqal għandu jinbidel kull tliet xhur fil-kolturi tal-istokk.

Il-kampjunar tad-dud mill-koltura jista' jsir billi n-naqal tal-koltura jingħadda
minn passatur ta' 1 mm jekk huma meħtieġa biss l-adulti. Għaż-żamma tal-fosd
qiet tal-larva, xieraq li tintuża xibka ta' 0,5 mm, u għad-dud żgħir passatur ta'
0,25 mm. Il-passaturi jistgħu jitqiegħdu f'ilma rikostitwit wara li jkun ingħadda nnaqal minn ġo fih. Id-dud iħalli x-xibka u mbagħad jista' jinġabar mill-ilma blużu ta' forċipi tal-azzar ħafif jew pipetta bi truf illostrati bil-fjamma.
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Jintużaw biss kampjuni ta' Tubifex tubifex intatti u identifikati biċ-ċar (eż. (64))
sabiex jinbdew test jew kolturi ġodda. Dud marid jew korrut kif ukoll fosdqi tallarva infestati b'ifa fungali jridu jintremew.

Koltura sinkronizzata tista' tipprovdi dud ta' età speċifika f'intervalli xierqa meta
jkun hemm bżonn. Reċipjenti ġodda tal-koltura jiġu stabbiliti fl-intervalli magħ
żulin (eż. kull ġimgħatejn), u l-ewwel jibdew annimali ta' ċerta età (eż. fosdqa
tal-larva). Fil-kundizzjonijiet tal-koltura deskritti hawnhekk, id-dud isir adult wara
8 — 10 ġimgat. Il-kolturi jistgħu jiġabru meta d-dud ikun bied fosdqi ġodda, eż.
wara għaxart ijiem. L-adulti fil-kampjun jistgħu jintużaw għat-testijiet, u jistgħu
jinbdew kolturi ġodda bil-fosdqi tal-larva.

Lumbriculus variegatus (MÜLLER), Lumbrikulida, Oligoċaeti
Anki lumbriculus variegatus (Lumbrikulidi, Oligoċaeti) tgħix f'naqal tal-ilma
ħelu madwar id-dinja u tintuża ħafna f'ittestjar ekotossikoloġiku. Informazzjoni
dwar il-bijoloġija, il-kundizzjonijiet tal-koltura, u s-sensittività tal-ispeċijiet tista'
tinkiseb minn (1)(6)(9)(36). Lumbriculus variegatus tista' tiġi kolturata wkoll finnaqal artifiċjali rrakkomandat għal T. tubifex skont (8) fi ħdan ċerti limitazzjo
nijiet. Peress li, fin-natura tagħha, L. variegatus tippreferi naqal iktar aħrax minn
T. tubifex (59), il-kolturi tal-laboratorju bin-naqal artifiċjali użati għal T. tubifex
jistgħu jieqfu wara 4 sa 6 xhur. L-esperjenza prattika wriet li L. variegatus tista'
tinżamm f'substratum ramli (eż. ramel kwarzuż, żrar fin) f'sistema bi fluss
kontinwu bl-użu ta' ikel tal-ħut bħala sors nutrizzjonali tul bosta snin bla tiġdid
tas-substratum. Vantaġġ kbir ta' L. variegatus meta mqabbla ma' speċijiet oligo
ċaeti akkwatiċi huwa r-riproduzzjoni veloċi tagħha, li tirriżulta f'bijomassa li
tiżdied malajr ħafna f'popolazzjonijiet kolturati fil-laboratorju (1)(6)(9)(10).

Metodi tal-koltura
Il-kundizzjonijiet tal-koltura għal Lumbriculus variegatus huma spjegati f'dettall
f'Phipps et al. (1993) (10), Brunson et al. (1998) (28), ASTM (2000) (1), U.S.
EPA (2000) (6). Hawn taħt jingħata sommarju qasir ta' dawn il-kundizzjonijiet.

Id-dud jista' jiġi kolturat f'akkwarji kbar (57 — 80 l) fi 23 °C b'fotoperjodu ta'
16L:8D (100 — 1 000 lux) bl-użu ta' ilma naturali mġedded kuljum (45 — 50 l
għal kull akkwarju). Is-substrat jitħejja bi qtugħ ta' karti kannella mhux ibbliċjati
fi strixxi, li mbagħad jistgħu jitħalltu mal-ilma tal-koltura għal ftit sekondi biex
jirriżultaw f'biċċiet żgħar ta' substrat tal-karta. Imbagħad dan is-substrat jista'
jintuża fl-akkwarji tal-koltura ta' Lumbriculus billi jgħatti ż-żona tal-qiegħ tattank, jew inkella jinħażen iffriżat f'ilma dejonizzat sabiex jintuża iktar tard.
Ġeneralment, substrat ġdid fit-tank idum madwar xahrejn.

Kull koltura tad-dud tinbeda b'500 — 1 000 dudu, u tintema' sospensjoni ta' 10
ml li fiha 6 g ikel tal-bidu għat-troti 3 darbiet fil-ġimgħa f'kundizzjonijiet ta'
tiġdid jew bi fluss kontinwu. Kolturi statiċi jew semistatiċi għandhom jirċievu
rati inqas ta' tmigħ biex jiġi evitat it-tkabbir batterjali u fungali. Is-substrat talkarta u l-ikel għandu jiġi analizzat għas-sustanzi li għandhom jintużaw fit-testijiet
tal-bijoakkumulazzjoni.

F'dawn il-kundizzjonijiet, in-numru ta' individwi fil-koltura ġeneralment jirdoppja
f'madwar 10 sa 14-il jum.

Lumbriculus variegatus tista' titneħħa mill-kolturi eż. billi s-substrat jiġi ttrasferit
f'xibka b'malja fina, jew organiżmi li jużaw pipetta tal-ħġieġ b'toqba wiesgħa
llostrata bil-fjamma (dijametru ta' madwar 5 mm), f'bekk separat. Jekk is-substrat
jiġi kotrasferit f'dan il-bekk, il-bekk li fih id-dud u s-substrat jitħalla f'kundiz
zjonijiet bi fluss kontinwu lejl sħiħ, u dan ser ineħħi s-substrat mill-bekk, filwaqt
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li d-dud jibqa' fil-qiegħ tar-reċipjent. Imbagħad jista' jiddaħħal f'tankijiet talkoltura mħejjin ġodda, jew ikompli jiġi pproċessat għat-test kif spjegat f'(1) u
(6). Korrimenti jew awtotomija fid-dud għandhom jiġu evitati, eż. billi jintużaw
pipetti bi truf illostrati bil-fjamma, jew maqbad tal-azzar inossidabbli għat-tqandil
ta' dan id-dud.

Problema li trid titqies b'mod kritiku meta tintuża L. variegatus f'testijiet talbijoakkumulazzjoni tan-naqal hija l-modalità ta' riproduzzjoni tagħha (arkitomija
segiwta mill-morfallassi). Din ir-riproduzzjoni asesswali tirriżulta f'żewġ fram
menti, li ma jiklux għal ċertu perjodu sakemm tiġi riġenerata l-parti tar-ras jew
tad-denb (eż. (36)(37)). Dan ifisser li f'L. variegatus it-teħid ta' naqal u inkwi
nanti bl-inġestjoni jaf ma jseħħx kontinwament bħal f'tubifiċidi, li ma jirripro
duċux bi frammentazzjoni.

Għalhekk, għandha ssir sinkronizzazzjoni biex jiġu minimizzati r-riproduzzjoni u
r-riġenerazzjoni bla kontroll, u l-varjazzjoni kbira sussegwenti fir-riżultati tat-test.
It-tali varjazzjoni tista' sseħħ, meta ċerti individwi, li jkunu fframmentaw u
għaldaqstant ma jiklux għal ċertu perjodu ta' żmien, ikunu esposti inqas għassustanza tat-test meta mqabbla ma' individwi oħrajn, li ma jifframmentawx matul
it-test, eż. (38). 10 sa 14-il jum qabel ma tibda l-espożizzjoni, id-dud għandu jiġi
frammentat b'mod artifiċjali (sinkronizzazzjoni) (65). Għandu jintuża dud kbir, li
idealment ma għandux ikollu marki ta' frammentazzjoni riċenti. Dan id-dud jista'
jitqiegħed fuq slide tal-ħġieġ f'qatra ilma tal-koltura, u jiġi dissezzjonat fir-reġjun
medjan tal-ġisem b'sikkina kirurġika. Għandha tingħata attenzjoni li t-truf ta'
wara jkunu ta' daqs simili. It-truf ta' wara mbagħad għandhom jitħallew jirriġe
neraw irjus ġodda f'reċipjent tal-kultura li fih l-istess sottostrat kif użat fil-kultura
u l-ilma rikostitwit sal-bidu tal-espożizzjoni. Ir-riġenerazzjoni ta' rjus ġodda hija
indikata meta d-dud sinkronizzat ikun qiegħed iħaffer fis-sottostrat (il-preżenza ta'
rjus riġenerati tista' tiġi kkonfermata bl-ispezzjoni ta' sottokampjun rappreżen
tattiv taħt mikroskopju binokulari). Wara, l-organiżmi tat-test ikunu mistennija
li jkunu fi stat fiżjoloġiku simili. Dan ifisser li meta r-riġenerazzjoni bil-morfal
lassi sseħħ f'dud sinkronizzat matul it-test, prattikament l-annimali kollha jkunu
mistennija jkunu esposti bl-istess mod għan-naqal miżjud. It-tmigħ tad-dud sink
ronizzat għandu jsir malli d-dud jibda jħaffer fis-substrat, jew 7 ijiem wara ddissezzjoni. L-iskema tat-tmigħ għandha tkun paragunabbli mal-kolturi regolari,
iżda jista' jkun rakkomandat li d-dud sinkronizzat jintema mal-istess sors tal-ikel
bħal kif jintuża fit-test. Id-dud għandu jinżamm f'temperatura tat-test, f'20 ± 2 °C.
Wara r-riġenerazzjoni, għat-test għandu jintuża dud sħiħ intatt ta' daqs simili li
jkun qiegħed jgħum jew jitkaxkar b'mod attiv fuq stimolu mekkaniku ħafif.
Korrimenti jew awtotomija fid-dud għandhom jiġu evitati, eż. billi jintużaw
pipetti bi truf illostrati bil-fjama, jew maqbad tal-azzar inossidabbli għat-tqandil
ta' dan id-dud.

Meta tintuża Lumbriculus variegatus fit-test, minħabba l-modalità ta' riproduzz
joni speċifika ta' din l-ispeċi, għandha sseħħ żieda fin-numru ta' dud matul it-test
jekk il-kundizzjonijiet ikunu xierqa (6). Għandu jiġi rreġistrat nuqqas ta' ripro
duzzjoni f'test tal-bijoakkumulazzjoni b'L. variegatus, u dan irid jiġi kkunsidrat
meta jiġu interpretati r-riżultati tat-test.

Branchiura sowerbyi (BEDDARD), Tubifiċidi, Oligoċaeti (mhux ivvalidati
fir-ringtest)
Branchiura sowerbyi tgħix f'firxa ta' tipi ta' naqal ta' riżervi, lagi, għadajjar u
xmajjar, u oriġinarjament f'żoni tropikali. Tista' tinstab ukoll f'korpi tal-ilma sħin
fl-emisfera tat-Tramuntana. Madankollu, hija iktar abbundanti f'naqal tafli u bittajn b'kontenut għoli ta' materja organika. Barra minn hekk, id-dud jgħix fis-saff
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tan-naqal. Anki l-parti ta' wara tad-dud normalment tkun fil-ħofor. Din l-ispeċi
malajr tingħaraf minħabba l-filamenti tal-garġi fuq in-naħa ta' wara tagħha. Ladulti jistgħu jilħqu tul ta' 9 -11-il cm u piż imxarrab ta' 40-50 mg. Id-dud
għandu rata għolja ta' riproduzzjoni, juri żminijiet ta' rdoppjar ta' popolazzjoni
ta' inqas minn ġimgħatejn u fil-kundizzjonijiet tat-temperatura u t-tmigħ deskritti
hawn taħt (ASton et al., 1982, (65)). B. sowerbyi ntużat kemm fi studji tattossiċità kif ukoll dawk tal-bijoakkumulazzjoni (Marchese & Brinkhurst 1996,
(31) Roghair et al. 1996, (67) rispettivament).

Metodi tal-koltura
Hawn taħt jingħata sommarju tal-kundizzjonijiet tal-koltura għal Branchiura
sowerbyi (ipprovdut minn Mercedes R. Marchese, INALI, l-Arġentina, u Carla
J. Roghair, RIVM, Il-Pajjiżi l-Baxxi).

Ma hemm bżonn ta' ebda teknika unika għall-koltura tal-organiżmi tat-test. Lorganiżmi jistgħu jiġu kolturati bl-użu ta' naqal naturali u mhux kontaminat (31).
L-esperjenza prattika għallmet li midjum li jikkonsisti f'naqal naturali u ramel
itejjeb il-kundizzjoni tad-dud meta mqabbel ma' naqal naturali pur (32)(67).
Għall-koltura jistgħu jintużaw bekkijiet ta' 3 L li fihom 1 500 ml midjum ta'
naqal/ilma, u li jikkonsistu f'375 ml naqal naturali mhux kontaminat (madwar
10 % tal-Karbonju Organiku totali; madwar 17 % tal-partikoli ≤ 63 μm), 375 ml
ramel nadif (M32), u 750 ml ilma tal-vit rikostitwit jew deklorinat (31)(32)(67).
Jistgħu jintużaw ukoll karti bħala substrat għall-koltura, iżda t-tkabbir tal-popo
lazzjoni jkun inqas milli f'naqal naturali. F'sistemi semistatiċi s-saff tal-ilma filbekk jingħata ftit arja, u l-ilma tal-madwar għandu jiġġedded darba fil-ġimgħa.

Kull bekk ikun fih 25 dudu żgħir għall-ewwel. Wara xahrejn, id-dud il-kbir
jittieħed min-naqal bil-pinzetta u jitqiegħed f'bekk ġdid b'midjum ta' naqal/ilma
magħmul ġdid. Il-bekk il-qadim fih fosdqi u dud żgħir ukoll. B'dan il-mod
jistgħu jinġabru sa 400 dudu żgħir għal kull bekk. Id-dud adult jista' jintuża
għar-riproduzzjoni għal tal-inqas sena.

Il-kolturi għandhom jinżammu f'temperatura ta' 21 sa 25 °C. Il-varjazzjoni tattemperatura għandha tinżamm għal inqas minn ± 2 °C. Iż-żmien meħtieġ għalliżvilupp embrijoniku minn meta bajda titbied sakemm iż-żgħar iħallu l-fosdqa
huwa ta' madwar tliet ġimgħat f'25 °C. Instab li l-produzzjoni tal-bajd miksuba
għal kull dudu li jibqa' ħaj f'B. sowerbyi kienet tvarja bejn 6,36 (31) u 11,2 (30)
fit-tajn f'25 °C. In-numru ta' bajd għal kull fosdqa varja bejn 1,8 u 2,8 (66)(69)
jew anki wasal sa 8 (68).

L-ossiġenu dissolt, l-ebusija tal-ilma, it-tempratura, u l-pH għandhom jitkejlu
darba fil-ġimgħa. L-ikel tal-ħut (eż. TetraMin®) jista' jiddaħħal bħala sospensjoni
darbtejn jew tliet darbiet fil-ġimgħa ad libitum. Id-dud jista' jintema wkoll ħass li
jitħalla joqgħod ad libitum.

Vantaġġ kbir ta' din l-ispeċi huwa l-bijomassa individwali għolja (sa 40 — 50
mg piż imxarrab għal kull individwu). Għalhekk, din l-ispeċi tista' tintuża għallittestjar tal-bijoakkumulazzjoni ta' sustanzi tat-test mhux radjutikkettati. Tista' tiġi
esposta fis-sistemi użati għal T. tubifex jew L. variegatus b'individwu wieħed
għal kull irreplikat (11). Madankollu, imbagħad għandha tiżdied ir-replikazzjoni,
sakemm ma jintużawx kompartimenti tat-test ikbar (11). Barra minn hekk, ilkriterju tal-validità marbut mal-imġiba tat-tħaffir irid jiġi aġġustat għal din lispeċi.
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C.47. TEST TAT-TOSSIĊITÀ FI STADJU BIKRI TAL-ĦAJJA TAL-ĦUT
INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linja gwida tat-test (TG) 210
tal-OECD (2013). It-testijiet fl-istadji bikrija tal-ħajja tal-ħut huma maħsuba
biex jiddefinixxu l-effetti letali u subletali tas-sustanzi kimiċi fuq l-istadji u lispeċijiet ittestjati. Huma jrendu informazzjoni ta' valur għall-istima tal-effetti
letali u subletali kroniċi tas-sustanza kimika fuq speċijiet ta' ħut oħrajn.

2.

Il-linja gwida tat-test 210 hija bbażata fuq proposta mir-Renju Unit li ġiet
diskussa f'laqgħa ta' esperti tal-OECD li saret f'Medmenham (ir-Renju Unit)
f'Novembru 1988 u li kompliet tiġi aġġornata fl-2013 sabiex tkun tirrifletti lesperjenza fl-użu tat-test u r-rakkomandazzjonijiet minn sessjoni ta' ħidma
tal-OECD dwar l-ittestjar tat-tossiċità tal-ħut, li ġiet organizzata f'Settembru
2010 (1).

IL-PRINĊIPJU TAT-TEST
3.

L-istadji bikrija tal-ħajja tal-ħut huma esposti għal firxa ta' konċentrazzjoni
jiet tas-sustanza kimika tat-test maħlula fl-ilma. Huma ppreferuti kundizzjo
nijiet bi fluss kontinwu; madankollu, jekk dawn ma jkunux possibbli, huma
aċċettabbli wkoll kundizzjonijiet semistatiċi. Għad-dettalji, għandu jiġi kkon
sultat id-dokument ta' gwida tal-OECD dwar l-ittestjar tat-tossiċità akwatika
ta' sustanzi u taħlitiet diffiċli (2). It-test jinbeda billi l-bajd fertilizzat jitqie
għed f'kompartimenti tat-test u jitkompla għal perjodu ta' żmien speċifiku
għall-ispeċi li huwa neċessarju sabiex il-ħut taħt kontroll jilħaq stadju bikri
tal-ħajja. L-effetti letali u subletali jiġu vvalutati u mqabbla mal-valuri talkontroll sabiex tiġi ddeterminata l-konċentrazzjoni bl-inqas effett osservat
(LOEC) jew (i) il-konċentrazzjoni bla effett osservat (NOEC) u/jew (ii) lECx (eż. EC10, EC20) permezz ta' mudell ta' rigressjoni sabiex tiġi stmata lkonċentrazzjoni li tikkawża bidla ta' x % fl-effett imkejjel. Ir-rappurtar talkonċentrazzjonijiet tal-effett u l-parametri rilevanti jista' jiddependi fuq ilqafas regolatorju. Il-konċentrazzjonijiet tat-test għandhom jibbrakitjaw l-ECx
biex b'hekk l-ECx toħroġ mill-interpolazzjoni aktar milli mill-estrapolazzjoni
(ara l-Appendiċi 1 għad-definizzjonijiet).

INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA KIMIKA TAT-TEST
4.

Is-sustanza kimika tat-test tirreferi għal dak li qed jiġi ttestjat. Għandhom
ikunu magħrufa s-solubbiltà fl-ilma (ara l-kapitolu A.6 ta' dan l-Anness) u lpressjoni tal-fwar (ara l-kapitolu A.4 ta' dan l-Anness) tas-sustanza kimika
tat-test u għandu jkun disponibbli metodu analitiku affidabbli għall-kwanti
fikazzjoni tas-sustanza kimika fis-soluzzjonijiet tat-test bi preċiżjoni u limitu
ta' kwantifikazzjoni magħrufa u rrappurtati. Għalkemm mhuwiex neċessarju
li jsir it-test, ir-riżultati minn test tat-tossiċità akuta (ara l-kapitoli C.1 jew
C.49 ta' dan l-Anness), preferibbilment imwettaq bl-ispeċijiet magħżula għal
dan it-test, jistgħu jipprovdu informazzjoni siewja.

5.

Jekk il-metodu ta' ttestjar jintuża għall-ittestjar ta' taħlita, il-kompożizzjoni
tagħha għandha tiġi kkaratterizzata kemm jista' jkun possibbli, pereżempju,
mill-identità kimika tal-kostitwenti tagħha, l-okkorrenza kwantitattiva
tagħhom u l-proprjetajiet speċifiċi għas-sustanzi tagħhom (bħal dawk imsem
mija fuq). Qabel jintuża l-metodu ta' ttestjar għall-ittestjar regolatorju ta'
taħlita, għandu jiġi kkunsidrat jekk dan huwiex ser jipprovdi riżultati aċċet
tabbli għall-iskop regolatorju maħsub.

6.

L-informazzjoni siewja tinkludi l-formula strutturali, il-purità tas-sustanza, issolubbiltà fl-ilma, l-istabilità fl-ilma u fid-dawl, il-pKa, il-Pow u r-riżultati ta'
test għall-bijodegradabilità immedjata (pereżempju, il-kapitoli C.4 jew C.29
ta' dan l-Anness).
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IL-VALIDITÀ TAT-TEST
7.

Sabiex test ikun validu japplikaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:
— Il-konċentrazzjoni tal-ossiġenu dissolt għandha tkun > 60 % tal-valur tassaturazzjoni tal-arja matul it-test;
— it-temperatura tal-ilma ma għandhiex tvarja b'aktar minn ± 1,5 °C bejn ilkompartimenti tat-test jew bejn il-jiem suċċessivi fi kwalunkwe ħin matul
it-test u għandha tinżamm fi ħdan il-meded tat-temperaturi speċifikati
għall-ispeċi tat-test (Appendiċi 2);
— Il-kejl analitiku tal-konċentrazzjonijiet tat-test huwa obbligatorju.
— is-sopravivenza ġenerali tal-bajd fertilizzat u s-suċċess fil-kontrolli wara
t-tifqis u, fejn rilevanti, fil-kontrolli tas-solventi, għandhom ikunu akbar
minn jew daqs il-limiti definiti fl-Appendiċi 2.

8.

Jekk tiġi osservata devjazzjoni żgħira mill-kriterji tal-validità, għandhom jiġu
kkunsidrati l-konsegwenzi b'rabta mal-affidabbiltà tad-dejta tat-test u dawn
il-kunsiderazzjonijiet għandhom jiġu inklużi fir-rapport. L-effetti fuq issopravivenza, it-tifqis jew it-tkabbir li jseħħu fil-kontroll tas-solvent, meta
mqabbel mal-kontroll negattiv, għandhom jiġu rrapportati u diskussi filkuntest tal-affidabbiltà tad-dejta tat-test.
DESKRIZZJONI TAL-METODU
Kompartimenti tat-test

9.

Jistgħu jintużaw reċipjenti tal-ħġieġ, tal-azzar inossidabbli jew ta' kwalunkwe
materjal kimikament inerti ieħor. Billi s-silikon huwa magħruf bħala li
għandu kapaċità qawwija li jassorbi sustanzi lipofiliċi, l-użu ta' tubi tassilikon fi studji bi fluss kontinwu u l-użu ta' siġilli tas-silikon f'kuntatt
mal-ilma għandhom jitnaqqsu bl-użu ta', pereżempju, akkwarji ta' ħġieġ
magħmul minn blokka waħda. Id-dimensjonijiet tar-reċipjenti għandhom
ikunu kbar biżżejjed sabiex jippermettu tkabbir xieraq fil-kontroll, iżżamma tal-konċentrazzjoni ta' ossiġenu dissolt (pereżempju, għall-ispeċijiet
ta' ħut żgħir, din tista' tinkiseb b'tank b'volum ta' 7 litri) u l-konformità malkriterji tar-rata tat-tagħbija msemmija fil-paragrafu 19. Idealment, il-kompar
timenti tat-test jitqiegħdu f'pożizzjoni għal għarrieda fiż-żona tat-test. Disinn
bi blokki aleatorji b'kull trattament preżenti f'kull blokka huwa ppreferut
minn disinn kompletament aleatorju. Il-kompartimenti tat-test għandhom
ikunu protetti minn disturbanza mhux mixtieqa. Preferibbilment, is-sistema
tat-test għandha tiġi kkondizzjonata bil-konċentrazzjonijiet tas-sustanza
kimika tat-test għal tul ta' żmien suffiċjenti sabiex ikunu jistgħu jintwerew
konċentrazzjonijiet ta' esponiment stabbli qabel l-introduzzjoni tal-organiżmi
tat-test.
Għażla ta' speċijiet

10. L-ispeċijiet ta' ħut irrakkomandati huma mogħtija fit-Tabella 1. Dan ma
jeskludix l-użu ta' speċijiet oħrajn, iżda jista' jkun li l-proċedura tat-test
ikollha tiġi adatta sabiex tipprovdi kundizzjonijiet tat-test addattati. F'dan
il-każ, ir-raġuni li tiġġustifika l-għażla tal-ispeċi u l-metodu sperimentali
għandhom ikunu magħrufa.
Iż-żamma tal-ħut riproduttiv
11. Id-dettalji dwar iż-żamma tal-istokk riproduttiv taħt kundizzjonijiet sodisfa
ċenti jistgħu jinstabu fl-Appendiċi 3 u fir-referenzi ċċitati (3)(4)(5).
It-trattament tal-bajd iffertilizzat, tal-embrijuni u tal-larvi
12. Fil-bidu, il-bajd iffertilizzat, l-embrijuni u l-larvi jistgħu jiġu esposti f'reċipjenti
iżgħar tal-ħġieġ jew tal-azzar inossidabbli fi ħdan ir-reċipjent ewlieni,
mgħammrin bi xbieki fil-ġenb jew fit-truf biex ikun hemm fluss tas-soluzzjoni
tat-test mir-reċipjent. Fluss kontinwu mhux turbolenti f'dawn ir-reċipjenti żgħar
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jista' jiġi indott billi jiġu sospiżi minn fergħa mqiegħda biex ir-reċipjent
jiċċaqlaq 'il fuq u 'l isfel, iżda l-organiżmi għandhom dejjem jinżammu
mgħaddsin. Il-bajd iffertilizzat ta' ħut salmonidu jista' jiġi sistemat fuq xkafef
jew xbieki b'fetħiet kbar biżżejjed li jippermettu lil-larvi jgħaddu minnhom
wara li jfaqqsu.

13. Meta jkunu intużaw kontenituri tal-bajd, grilji jew xbieki biex il-bajd
jinżamm fir-reċipjent ewlieni tat-test, dawn ir-restrizzjonijiet għandhom
jitneħħew wara li jfaqqsu l-larvi, skont il-gwida pprovduta fl-Appendiċi 3,
ħlief li x-xbieki għandhom jinżammu biex jiġi evitat li l-larva taħrab. Jekk
ikun hemm bżonn li jiġu ttrasferiti l-larvi, dawn ma għandhomx ikunu
esposti għall-arja u ma għandhomx jintużaw xbieki biex il-larvi jinħelsu
mill-kontenituri tal-bajd. It-twaqqit ta' dan it-trasferiment ivarja skont l-ispe
ċijiet u għandu jiġi ddokumentat fir-rapport. Madankollu, mhux dejjem ikun
neċessarju li jsir trasferiment.

Ilma
14. Kwalunkwe ilma li fih l-ispeċi tat-test juru sopravivenza u tkabbir adegwati
fit-tul jista' jintuża bħala ilma tat-test (ara l-Appendiċi 4). Għandu jkun ta'
kwalità kostanti matul il-perjodu tat-test. Sabiex jiġi żgurat li l-lima taddilwizzjoni mhuwiex ser ikollu influwenza żejda fuq ir-riżultat tat-test (pere
żempju b'kumplessazzjoni tas-sustanza kimika tat-test) jew jaffettwa b'mod
avvers il-prestazzjoni tal-istokk riproduttiv, għandhom jittieħdu kampjuni
f'intervalli għal analiżi. Għandu jsir il-kejl tal-metalli tqal (eż. Cu, Pb, Zn,
Hg, Cd, Ni), l-anjoni u l-katjoni kbar (eż. Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl–, SO42–),
l-ammonja, il-pestiċidi klorini residwi totali, il-karbonju organiku totali u ssolidi sospiżi, pereżempju, fuq bażi biennali meta l-ilma tad-dilwizzjoni jkun
magħruf li huwa relattivament kostanti fil-kwalità. Jekk l-ilma jkun magħruf
li huwa ta' kwalità varjabbli, il-kejl għandu jsir aktar ta' spiss; il-frekwenza
tiddependi fuq kemm il-kwalità tkun varjabbli. Fl-Appendiċi 4 jissemmew xi
karatteristiċi kimiċi ta' ilma tad-dilwizzjoni aċċettabbli.

Is-soluzzjonijiet tat-test
15. Għat-testijiet bi fluss kontinwu, hija meħtieġa sistema li tiddistribwixxi u
tiddilwixxi b'mod kontinwu soluzzjoni ewlenija tas-sustanza kimika tat-test
(pereżempju, pompa tal-kejl, dilwitur proporzjonali, sistema ta' saturazzjoni)
sabiex twassal serje ta' konċentrazzjonijiet fil-kompartimenti tat-test. Ir-rati
tal-fluss tas-soluzzjonijiet ewlenin u l-ilma tad-dilwizzjoni għandhom jiġu
kkontrollati f'ċerti intervalli matul it-test u ma għandhomx ivarjaw b'aktar
minn 10 % matul it-test. Instab li rata tal-fluss ekwivalenti għal mill-inqas
ħames volumi tal-kompartimenti tat-test kull 24 siegħa hija xierqa (3).
Madankollu, jekk ir-rata tat-tagħbija speċifikata fil-paragrafu 19 tiġi rrispet
tata, rata ta' fluss aktar baxxa ta', pereżempju, 2-3 volumi tal-kompartimenti
tat-test tkun possibbli sabiex jiġi evitat li l-ikel jitneħħa malajr.

16. Is-soluzzjonijiet tat-test tal-konċentrazzjonijiet magħżula jiġu preparati billi
tiġi dilwita soluzzjoni ewlenija. Preferibbilment, is-soluzzjoni ewlenija
għandha titħejja sempliċiment billi s-sustanza kimika tat-test titħallat jew
tiġi aġitata f'ilma tad-dilwizzjoni bl-użu ta' mezzi mekkaniċi (eż. tħawwid
u/jew ultrasonikazzjoni). Jistgħu jintużaw kolonni ta' saturazzjoni (kolonni
tas-solubilità) jew metodi ta' dożaġġ passiv (6) sabiex tinkiseb soluzzjoni
ewlenija kkonċentrata kif xieraq. L-użu ta' portatur ta' solvent mhuwiex
rakkomandat. Madankollu, f'każ li jkun hemm bżonn ta' solvent, fl-istess
ħin għandu jsir kontroll tas-solvent, fl-istess konċentrazzjoni tas-solvent
bħat-trattamenti kimiċi; i.e. preferibbilment, il-livell tas-solvent għandu
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jkun ugwali fil-konċentrazzjonijiet kollha, kif ukoll fil-kontroll tas-solvent.
Għal xi sistemi ta' dilwituri, dan jista' jkun teknikament diffiċli; hawnhekk,
il-konċentrazzjoni tas-solvent fil-kontroll tas-solvent għandha tkun daqs logħla konċentrazzjoni tas-solvent fil-grupp tat-trattament. Għal sustanzi li
diffiċli jiġu ttestjati, għandu jiġi kkonsultat id-Dokument ta' Gwida talOECD Nru. 23 dwar l-ittestjar tat-tossiċità akwatika ta' sustanzi u taħlitiet
diffiċli (2). Jekk jintuża solvent, l-għażla tas-solvent tiġi ddeterminata millproprjetajiet kimiċi tas-sustanza. Id-Dokument ta' Gwida tal-OECD Nru. 23
jirrakkomanda konċentrazzjoni massima ta' 100 μl/l. Sabiex jiġi evitat l-effett
potenzjali tas-solvent fuq il-punti tat-tmiem imkejla (7), huwa rakkomandat li
l-konċentrazzjoni tas-solvent tinżamm kemm jista' jkun baxxa possibbli.
17. Għal test semistatiku, jistgħu jiġu segwiti żewġ proċeduri ta' tiġdid differenti.
Kwalunkwe waħda mis-soluzzjonijiet ġodda tat-test jitħejjew f'kompartimenti
nodfa u l-bajd u l-larvi li jibqgħu ħajjin jiġu ttrasferiti bil-galbu f'komparti
menti ġodda, jew l-organiżmi tat-test jinżammu fil-kompartimenti tat-test,
filwaqt li jinbidel proporzjon (mill-inqas żewġ terzi) tas-soluzzjoni tat-test
/ tal-volum tal-kontroll.
PROĊEDURA
Kundizzjonijiet tal-Esponiment
Durata
18. It-test għandu jibda mill-aktar fis possibbli wara li l-bajd ikun iffertilizza u
preferibbilment wara li jkun ġie mgħaddas fis-soluzzjonijiet tat-test qabel
jibda t-tifriq tal-blastodisc, jew kemm jista' jkun qrib wara dan l-istadju.
Id-durata tat-test ser tiddependi fuq l-ispeċijiet użati. Xi durati rakkomandati
huma mogħtija fl-Appendiċi 2.
Tagħbija
19. In-numru ta' bajd fertilizzat fil-bidu tat-test għandu jkun biżżejjed sabiex jiġu
ssodisfati r-rekwiżiti tal-istatistika. Huma għandhom jiġu distribwiti b'mod
aleatorju fost it-trattamenti u għandhom jintużaw mill-inqas 80 bajda, li
jinqasmu b'mod ugwali bejn mill-inqas erba' kompartimenti tat-test irrepli
kati. Ir-rata tat-tagħbija (il-bijomassa skont il-volum tas-soluzzjoni tat-test)
għandha tkun baxxa biżżejjed sabiex tkun tista' tinżamm konċentrazzjoni
maħlula ta' ossiġenu ta' mill-inqas 60 % tal-valur ta' saturazzjoni tal-arja
mingħajr ossiġenazzjoni matul l-istadju tal-bajda u tal-larva. Għat-testijiet
bi fluss kontinwu, ġiet rakkomandata rata ta' tagħbija b'piż imxarrab ta'
mhux aktar minn 0.5 g/l kull 24 siegħa u mhux inqas minn 5 g/l ta' soluz
zjoni fi kwalunkwe ħin (3).
Id-dawl u t-temperatura
20. Il-fotoperjodu u t-temperatura tal-ilma għandhom ikunu adattati għall-ispeċi
tat-test (ara Appendiċi 2).
Tmigħ
21. L-ikel u t-tmigħ huma kritiċi u huwa essenzjali li jiġi fornut l-ikel korrett
għal kull stadju tal-ħajja minn żmien xieraq u f'livell suffiċjenti sabiex jiġi
sostnut it-tkabbir normali. It-tmigħ għandu jkun bejn wieħed u ieħor ugwali
fost ir-repliki, sakemm ma jiġix aġġustat biex jieħu kont tal-mortalità.
Għandhom jitneħħew l-ikel u r-rawt żejda, skont kif ikun hemm bżonn,
sabiex tiġi evitata akkumulazzjoni ta' skart. Ir-reġimi tat-tmigħ dettaljati
huma mogħtija fl-Appendiċi 3 iżda, bl-esperjenza li qiegħda tinkiseb, irreġimi tal-ikel u tat-tmigħ qegħdin jiġu raffinati kontinwament sabiex
tittejjeb is-sopravivenza u jiġi ottimizzat it-tkabbir. L-ikel ħaj jipprovdi
sors ta' arrikkiment ambjentali u, għalhekk, għandu jintuża minflok jew
flimkien mal-ikel imnixxef jew iffriżat, kull meta jkun xieraq għall-ispeċijiet
u għall-istadju tal-ħajja.
Il-konċentrazzjonijiet tat-test
22. Normalment ikunu meħtieġa ħames konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika
tat-test, b'minimu ta' erba' repliki kull konċentrazzjoni, spazjati b'fattur
kostanti ta' mhux aktar minn 3.2. Jekk tkun disponibbli, għandha tiġi kkun
sidrata l-informazzjoni dwar l-ittestjar akut, preferibbilment bl-istess speċi
u/jew test tas-sejbien tal-medda (1) meta tintgħażel il-medda tal-konċentraz
zjonijiet tat-test. Madankollu, għandhom jiġu kkunsidrati s-sorsi ta' informaz
zjoni kollha meta tintgħażel il-medda tal-konċentrazzjonijiet tat-test, inklużi
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sorsi bħal, pereżempju, “read-across” dejta dwar l-ittestjar tat-tossiċità akuta
tal-embrijuni tal-ħut. Test tal-limitu, jew test tal-limitu estiż, b'inqas minn
ħames konċentrazzjonijiet bħala t-test definittiv, jista' jkun aċċettabbli meta
jkunu jridu jiġu stabbiliti biss l-NOECs empiriċi. Għandha tingħata ġustifi
kazzjoni jekk jintużaw inqas minn ħames konċentrazzjonijiet. Konċentraz
zjonijiet tas-sustanza kimika tat-test ta' aktar minn 96 siegħa LC50 jew 10
mg/l, skont liema tkun l-aktar baxxa, ma hemmx bżonn li jiġu ttestjati.

Kontrolli
23. Għandu jsir kontroll tal-ilma tad-dilwizzjoni u, jekk ikun meħtieġ, kontroll
tas-solvent li jkun fih it-trasportatur tas-solvent biss, minbarra s-serje talkonċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test (ara l-paragrafu 16).

Il-Frekwenza tal-Kejl u d-Determinazzjonijiet Analitiċi
24. Qabel il-bidu tal-perjodu ta' esponiment, għandha tiġi żgurata l-funzjoni
xierqa tas-sistema tal-kunsinna tas-sustanza kimika fost ir-repliki kollha
(pereżempju, billi jitkejlu l-konċentrazzjonijiet tat-test). Għandhom jiġu stab
biliti l-metodi analitiċi meħtieġa, inkluż limitu xieraq ta' kwantifikazzjoni
(LOQ) u għarfien suffiċjenti dwar l-istabilità tas-sustanza fis-sistema talittestjar. Matul it-test, il-konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test jiġu
ddeterminati f'intervalli regolari sabiex jiġi kkaratterizzat l-esponiment.
Huwa meħtieġ minimu ta' ħames determinazzjonijiet. Fis-sistemi bi fluss
kontinwu, il-kejl analitiku tas-sustanza kimika tat-test f'replikat wieħed
għal kull konċentrazzjoni għandu jsir mill-inqas darba fil-ġimgħa u jinbidel
sistematikament fost ir-repliki. Id-determinazzjonijiet analitiċi addizzjonali ta'
spiss itejbu l-kwalità tal-eżitu tat-test. Jista' jkun meħtieġ li l-kampjuni jiġu
ffiltrati sabiex titneħħa kwalunkwe materja partikulata (eż. bl-użu ta' daqs ta'
0.45 μm tal-pori) jew inkella jiġu ċċentrifugati sabiex jiġi żgurat li d-deter
minazzjonijiet fuq is-sustanza kimika jsiru f'soluzzjoni vera. Sabiex jitnaqqas
l-adsorbiment tas-sustanza kimika tat-test, il-filtri għandhom jiġu ssaturati
qabel jintużaw. Meta l-konċentrazzjonijiet imkejla ma jibqgħux fil-medda
ta' 80-120 % tal-konċentrazzjoni nominali, il-konċentrazzjonijiet tal-effett
għandhom jiġu ddeterminati u espressi b'mod relattiv għall-konċentrazzjoni
medja aritmetika għat-testijiet bi fluss kontinwu (ara l-Appendiċi 6 talmetodu tal-ittestjar C.20 għall-kalkolazzjoni tal-medja aritmetika (8)) u
jiġu espressi b'mod relattiv għall-medja ġeometrika tal-konċentrazzjonijiet
imkejla għat-testijiet semistatiċi (ara l-Kapitolu 5 fid-Dokument ta' Gwida
tal-OECD dwar l-ittestjar tat-tossiċità akwatika ta' sustanzi u taħlitiet diffiċli
(2)).

25. Matul it-test, l-ossiġenu dissolt, il-pH u t-temperatura għandhom jitkejlu firreċipjenti kollha tat-test, mill-inqas kull ġimgħa, filwaqt li s-salinità u lebusija, jekk ikunu ġustifikati, għandhom jitkejlu fil-bidu u fi tmiem ittest. Idealment, it-temperatura għandha tiġi ssorveljata kontinwament f'millinqas reċipjent wieħed tat-test.

Osservazzjonijiet
26. Stadju tal-iżvilupp embrijoniku: l-istadju embrijoniku fil-bidu tal-esponi
ment għas-sustanza kimika tat-test għandu jiġi vverifikat bl-aktar mod preċiż
possibbli. Dan jista' jsir bl-użu ta' kampjun rappreżentattiv ta' bajd ippre
servat u mnaddaf kif xieraq.

27. Tifqis u sopravivenza: l-osservazzjonijiet fuq it-tifqis u s-sopravivenza
għandhom isiru mill-inqas darba kuljum u n-numri jridu jiġu rreġistrati.
Jekk jiġi osservat fungu fuq il-bajd fi stadju bikri tal-iżvilupp tal-embrijun
(eż. fl-ewwel jew fit-tieni jum tat-test), dak il-bajd għandu jingħadd u
jitneħħa. Embrijuni, larva u ħut żgħir mejtin għandhom jitneħħew malli
jiġu osservati minħabba li jistgħu jitmermru malajr u jistgħu jitfarrku
minħabba l-azzjonijiet tal-ħut l-ieħor. Għandha tingħata attenzjoni estrema
meta jitneħħew individwi mejtin sabiex ma ssirx ħsara fiżika lill-bajd/larva li
jmissu magħhom. Is-sinjali ta' mewt ivarjaw skont l-ispeċi u l-istadju talħajja. Pereżempju:
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— għall-bajd fertilizzat: partikolarment fl-istadji bikrija, nuqqas notevoli ta'
trasluċidità u bidla fil-kulur, kawża ta' koagulazzjoni u/jew preċipitaz
zjoni ta' proteini, li twassal għal dehra bajda opaka;

— għall-embrijuni, għal-larva u għall-ħut żgħir: immobilità u/jew nuqqas ta'
moviment respiratorju u/jew nuqqas ta' taħbit tal-qalb u/jew nuqqas ta'
reazzjoni għal stimulu mekkaniku.

28. Dehra anormali: in-numru ta' larva jew ħut żgħir li juru anormalità fil-forma
tal-ġisem għandu jiġi rreġistrat f'intervalli adegwati skont id-durata tat-test u
n-natura tal-anormalità deskritta. Ta' min jinnota larva u ħut żgħir anormali
jseħħu b'mod naturali u jistgħu jkunu fl-ordni ta' perċentwal kbir filkontroll(i) f'xi speċijiet. Meta d-deformitajiet u l-imġiba anormali assoċjata
jitqiesu li huma tant severi li jkun hemm tbatija konsiderevoli għall-orga
niżmu u dan ikun laħaq punt fejn ma jkunx jista' jirkupra, huwa jista'
jitneħħa mit-test. Dawn l-annimali għandhom jiġu ewtanizzati u ttrattati
bħala mortalitajiet għal analiżi tad-dejta sussegwenti. L-iżvilupp normali
tal-embrijuni kien iddokumentat għall-maġġoranza tal-ispeċijiet irrakkoman
dati f'dan il-metodu ta' ttestjar (9) (10) (11) (12).

29. Imġiba anormali: l-anormalitajiet, pereżempju, iperventilazzjoni, għawm
mhux ikkoordinat, trankwillità atipika u mġiba atipika tat-tmigħ għandhom
jiġu rreġistrati f'intervalli adegwati skont id-durata tat-test (pereżempju darba
kuljum għal speċijiet li jgħixu f'ilma sħun). Dawn l-effetti, għalkemm diffiċli
jiġu kkwantifikati, jistgħu, meta jiġu osservati, jgħinu fl-interpretazzjoni taddejta dwar il-mortalità.

30. Piż: fi tmiem it-test, il-ħut kollu li jibqa' ħaj jintiżen mill-inqas fuq bażi
replikata (permezz tar-rappurtar tal-għadd ta' annimali fir-replikat u tal-piż
medju għal kull annimal): il-piż imxarrab — (imnixxef bit-taptip) huwa
ppreferut, madankollu, tista' tiġi rrapportata wkoll dejta dwar il-piż xott (13).

31. Tul: fi tmiem it-test, jitkejlu t-tulijiet individwali. It-tul totali huwa rrakko
mandat, madankollu, jekk il-ġewnaħ tad-denb jitħassar jew jitħaffer, jista'
jintuża it-tul standard. L-istess metodu għandu jintuża għall-ħut kollu f'test
partikolari. It-tul individwali jista' jitkejjel permezz ta', pereżempju, kalipers,
kamera diġitali jew mikrometru okulari kkalibrat. It-tulijiet minimi tipiċi
huma definiti fl-Appendiċi 2.

DEJTA U RAPPORTAR
Trattament tar-riżultati
32. Huwa rrakkomandat li d-disinn tal-esperiment u l-għażla tat-test statistiku
jippermettu qawwa adegwata (80 % jew ogħla) sabiex jiġu identifikati lbidliet ta' importanza bijoloġika fil-punti tat-tmiem fejn għandha tiġi rrap
portata NOEC. Ir-rappurtar tal-konċentrazzjonijiet tal-effett u l-parametri rile
vanti jista' jiddependi fuq il-qafas regolatorju. Jekk irid jiġi rrapportat ECx,
id-disinn tal-esperiment u l-għażla tal-mudell ta' rigressjoni għandhom jipper
mettu li ssir stima tal-ECx sabiex b'hekk (i) l-intervall ta' fiduċja ta' 95 %
irrapportat għal ECx ma jkunx fih żero u ma jkunx wiesa' żżejjed, (ii) lintervall ta' fiduċja ta' 95 % għall-medja mbassra f'ECx ma jkunx fih il-medja
tal-kontroll u (iii) ma jkun hemm ebda nuqqas ta' adattament sinifikanti talmudell ta' rigressjoni għad-dejta. Kwalunkwe wieħed mill-approċċi jirrikjedi
l-identifikazzjoni tal-bidla perċentwali f'kull punt ta' tmiem li huwa impor
tanti li jiġi identifikat jew stmat. Id-disinn sperimentali għandha jitfassal biex
jippermetti dan. Meta l-kundizzjonijiet għad-determinazzjoni tal-ECx ma
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jiġux issodisfati, għandu jintuża l-approċċ ta' NOEC. Mhuwiex probabbli li listess bidla perċentwali tapplika għall-punti tat-tmiem kollha, lanqas ma
huwa probabbli li jkun jista' jiġi ddisinjat esperiment fattibbli li jissodisfa
dawn il-kriterji għall-punti tat-tmiem kollha, għalhekk huwa importanti li
wieħed jiffoka fuq il-punti tat-tmiem, li huma importanti għall-esperiment
rispettiv sabiex l-esperiment jiġi ddisinjat kif xieraq. Il-flow diagrams ta'
statistika u l-gwida għal kull approċċ huma disponibbli fl-Appendiċijiet 5
u 6 sabiex iservu ta' gwida fit-trattament tad-dejta u fl-għażla tal-aktar test ta'
statistika jew mudell xieraq li għandu jintuża. Jistgħu jintużaw approċċi ta'
statistika oħrajn, diment li jkunu xjentifikament ġustifikati.
33. Ser ikun neċessarju li l-varjazzjonijiet jiġu analizzati f'kull sett ta' repliki blużu ta' analiżi tal-varjanza jew proċeduri b'tabella ta' kontinġenza u li
jintużaw il-metodi ta' analiżi statistika xierqa abbażi ta' din l-analiżi. Sabiex
ikunu jistgħu jsiru paraguni multipli bejn ir-riżultati fil-konċentrazzjonijiet
individwali u dawk għall-kontrolli, huwa rrakkomandat li jsir it-test ta'
tendenza rigressiva ta' Jonckheere-Terpstra jew ta' Williams għal risponsi
kontinwi u test ta' tendenza rigressiva ta' Cochran-Armitage għal risponsi
kwantali li huma konsistenti ma' rispons ta' konċentrazzjoni monotona u
mingħajr ebda evidenza ta' varjanza extra-binomjali (14). Meta jkun hemm
evidenza ta' varjanza extra-binomjali, hija rrakkomandata modifika ta' RaoScott tat-test ta' Cochran-Armitage (15) (16) jew jiġi applikat it-test ta'
Williams jew Dunnett (wara trasformazzjoni arcsin-square-root) jew ta'
Jonckheere-Terpstra għall-proporzjonijiet irreplikati. Meta d-dejta ma tkunx
konsistenti ma' rispons ta' konċentrazzjoni monotona, il-metodu ta' Dunnett
jew Dunn jew dak ta' Mann-Whitney jista' jinstab li huwa utli għal risponsi
kontinwi, filwaqt li t-test Eżatt ta' Fisher jista' jinstab li huwa utli għal
risponsi kwantali (14) (17) (18). Għandha tingħata attenzjoni meta jiġi
applikat kwalunkwe metodu jew mudell ta' statistika sabiex ikun żgurat li
r-rekwiżiti tal-metodu jew tal-mudell jiġu ssodisfati (eż. il-varjabbiltà minn
kompartiment minn ieħor hija stmata u kkunsidrata fid-disinn sperimentali u
fit-test jew fil-mudell użat). Id-dejta għandha tiġi evalwata għan-normalità u
l-Appendiċi 5 jindika x'għandu jsir fuq ir-residwi minn ANOVA. L-Appen
diċi 6 jiddiskuti kunsiderazzjonijiet addizzjonali għall-approċċ ta' rigressjoni.
Għandhom jiġu kkunsidrati t-trasformazzjonijiet sabiex jiġu ssodisfati rrekwiżiti ta' test tal-istatistika. Madankollu, it-trasformazzjonijiet li jipper
mettu t-tqabbil ta' mudell ta' rigressjoni jeħtieġu attenzjoni kbira, minħabba
li, pereżempju, bidla ta' 25 % fir-reazzjoni mhux ittrasformata ma tikkorres
pondix għal bidla ta' 25 % f'rispons ittrasformat. Fl-analiżijiet kollha, ilkompartiment tat-test, mhux il-ħut individwali, huwa l-unità tal-analiżi u lunità sperimentali u kemm it-testijiet tal-ipoteżi kif ukoll ir-rigressjoni
għandhom jirriflettu dan (3) (14) (19) (20).
Rapport tat-test
34. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Sustanza kimika tat-test:
Sustanza monokostitwenti
— id-dehra fiżika, is-solubbiltà fl-ilma u proprjetajiet fiżikokimiċi rilevanti
addizzjonali;
— l-identifikazzjoni tas-sustanza kimika, bħall-IUPAC jew l-isem CAS, innumru CAS, SMILES jew il-kodiċi InChI, il-formula strutturali, il-purità,
l-identità tas-sustanza kimika tal-impuritajiet, kif xieraq u prattikament
fattibbli, eċċ. (Inkluż il-kontenut tal-karbonju organiku, jekk ikun xieraq.
Sustanza multi-kostitwenti, UVCBs u taħlitiet:
— ikkaratterizzati kemm jista' jkun possibbli, eż., mill-identità tas-sustanza
kimika (ara fuq), l-okkorrenza kwantitattiva u l-proprjetajiet fiżikokimiċi
rilevanti tal-kostitwenti
Speċijiet tat-test:
— l-isem xjentifiku, ir-razza, is-sors u l-metodu tal-ġbir tal-bajd iffertilizzat
u t-trattament sussegwenti.
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Kundizzjonijiet tat-test:
— il-proċedura tat-test użata (pereżempju, semistatika jew bi fluss kontinwu,
tagħbija);
— fotoperjodu/i;
— id-disinn tat-test (pereżempju, l-għadd ta' kompartimenti tat-test u repliki,
l-għadd ta' bajd għal kull replika, il-materjal u d-daqs tal-kompartiment
tat-test (l-għoli, il-wisa', il-volum), il-volum tal-ilma għall-kompartiment
tat-test);
— il-metodu ta' tħejjija tas-soluzzjonijiet ewlenin u l-frekwenza tat-tiġdid
(għandhom jingħataw l-aġent solubilizzanti u l-konċentrazzjoni tiegħu,
meta jintużaw);
— il-metodu li jintuża għad-dożaġġ tas-sustanza kimika tat-test (eż. pompi,
sistemi ta' dilwizzjoni)
— l-effiċjenza tal-irkupru tal-metodu u l-konċentrazzjonijiet tat-test nomi
nali, il-limitu tal-kwantifikazzjoni, il-medji tal-valuri mkejla u d-devjaz
zjonijiet standard tagħhom fir-reċipjenti tat-test u l-metodu li permezz
tiegħu nkisbu u evidenza li l-kejl jirreferi għall-konċentrazzjonijiet tassustanza kimika tat-test f'soluzzjoni vera;
— il-karatteristiċi tal-ilma tad-dilwizzjoni: pH, l-ebusija, it-temperatura, ilkonċentrazzjoni tal-ossiġenu dissolt, il-livelli tal-klorin residwu (jekk
jitkejjel), il-karbonju organiku totali (jekk jitkejjel), is-solidi sospiżi
(jekk jitkejlu), is-salinità tal-medium tat-test (jekk titkejjel) u kwalunkwe
kejl ieħor li jsir;
— il-kwalità tal-ilma fir-reċipjenti tat-test, il-pH, l-ebusija, it-temperatura u
l-konċentrazzjoni tal-ossiġenu dissolt;
— informazzjoni dettaljati dwar it-tmigħ (pereżempju, it-tip ta' ikel, is-sors,
l-ammont mogħti u l-frekwenza).
Riżultati rrapportati individwalment (jew fuq bażi rreplikata) u bħala medja
u koeffiċjent tal-varjazzjoni, kif xieraq, għall-punti tat-tmiem li ġejjin:
— evidenza li l-kontrolli ssodisfaw l-istandard ta' aċċettabbiltà tas-sopravi
venza globali tal-ispeċi għat-test (Appendiċi 2);
— dejta dwar il-mortalità f'kull stadju (embrijun, larva u żgħir) u l-mortalità
kumulattiva;
— jiem għat-tifqis, numru ta' larva li faqqsu kull jum u t-tmiem tat-tifqis;
— in-numru ta' ħut f'saħħtu fi tmiem it-test;
— dejta għat-tul (speċifika l-istandard jew l-ammont totali) u l-piż tal-anni
mali li jibqgħu ħajjin;
— l-inċidenza, id-deskrizzjoni u n-numru ta' anormalitajiet morfoloġiċi, jekk
hemm;
— l-inċidenza, id-deskrizzjoni u n-numru ta' effetti ta' mġiba, jekk hemm;
— l-approċċ għall-analiżi statistika (analiżi ta' rigressjoni jew analiżi talvarjanza) u t-trattament tad-dejta (it-test statistiku jew il-mudell użat);
— il-konċentrazzjoni bla effett osservat għal kull rispons ivvalutat (NOEC);
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— il-konċentrazzjoni bl-inqas effett osservat (p = 1,05) għal kull rispons
ivvalutat (LOEC);
— ECx għal kull rispons ivvalutat, jekk applikabbli, u l-intervalli ta' kunfi
denza (eż. 90 % jew 95 %) u graff tal-mudell imqabbel għall-kalkolaz
zjoni tagħha, l-inklinazzjoni tal-kurva tar-rispons ta' konċentrazzjoni, ilformula tal-mudell ta' rigressjoni, il-parametri stmati tal-mudell u l-iżbalji
standard tagħhom.
Kwalunkwe devjazzjoni mill-metodu tal-ittestjar.
Diskussjoni tar-riżultati, inkluża kwalunkwe influwenza tad-devjazzjonijiet
mill-metodu ta' ttestjar fuq l-eżitu tat-test.
Tabella 1
Speċi ta' ħut rakkomandat għat-test
ILMA ĦELU

ILMA SALMURA U BAĦAR

Oncorhynchus mykiss
Trota qawsalla

Cyprinodon variegatus
Karpjun tas-snien varjegati

Pimephales promelas
Karpjun buras

Menidia sp.
Menidja

Danio rerio
Żebra
Oryzias latipes
Medaka
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONIJIET
Tul sal-furketta (fork length - FL): jirreferi għat-tul mill-ponta tal-geddum sattarf tax-xewk tal-pinen f'nofs id-denb u jintuża f'ħut fejn huwa diffiċli li wieħed
jgħid fejn tispiċċa l-kolonna vertebrali (www.fishbase.org)
Tul standard (standard length - SL): jirreferi għat-tul ta' ħuta mkejjel millponta tal-geddum sat-tarf ta' wara tal-aħħar vertebra jew sat-tarf ta' wara talporzjon midlaterali tal-hypural plate. Fi kliem sempliċi, dan il-kejl jeskludi t-tul
tad-denb. (www.fishbase.org)
Tul totali (total length - TL): jirreferi għat-tul mill-ponta tal-geddum sal-ponta
tal-lobu itwal tad-denb, ġeneralment imkejjel bil-lobi kkumpressati tul il-linja tannofs. Dan huwa kejl ta' linja dritta, li ma jitkejjilx fuq il-kurva tal-ġisem
(www.fishbase.org)
Figura 1
Deskrizzjoni tat-tulijiet differenti użati

Sustanza kimika: sustanza jew taħlita
ECx: (Konċentrazzjoni effettiva għal effett ta' x %) hija l-konċentrazzjoni li
tikkawża x % ta' effett fuq l-organiżmi tat-test f'perjodu ta' esponiment partikolari
meta mqabbla ma' kontroll. Pereżempju, EC50 hija konċentrazzjoni stmata li
tikkawża effett fuq il-punt ta' tmiem l-ittestjar f'50 % ta' popolazzjoni esposta
fuq perjodu ta' esponiment definit.
Konċentrazzjoni bl-inqas effett osservat (LOEC) hija l-inqas konċentrazzjoni
ttestjata ta' sustanza kimika tat-test li fiha tiġi osservata s-sustanza kimika sabiex
ikollha effett statistikament sinifikanti (p < 0,05) meta mqabbla mal-kontroll.
Madankollu, il-konċentrazzjonijiet kollha tat-test 'il fuq mil-LOEC għandu
jkollhom effett ta' ħsara daqs jew akbar minn dawk osservati fl-LOEC. Meta
dawn iż-żewġ kundizzjonijiet ma jkunux jistgħu jiġu ssodisfati, għandha tingħata
spjegazzjoni sħiħa għal kif intgħażlet l-LOEC (u b'hekk l-NOEC). L-appendiċijiet
5 u 6 jipprovdu gwida.
Konċentrazzjoni bla effett osservat (NOEC) hija l-konċentrazzjoni tat-test
immedjatament taħt l-LOEC, li meta mqabbla mal-kontroll, ma għandha ebda
effett statistikament sinifikanti (p < 0,05), f'perjodu ta' esponiment ddikjarat.
Sustanza kimika tat-test: Kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata bl-użu ta' dan
il-metodu tal-ittestjar
UVCB: sustanzi ta' kompożizzjoni varjabbli jew mhux magħrufa, prodotti ta'
reazzjoni kumplessa jew materjali bijoloġiċi.
IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry (Unjoni Internaz
zjonali tal-Kimika Pura u Applikata).
SMILES: Simplified Molecular Input Line Entry Specification.
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Appendiċi 2
IL-KUNDIZZJONIJIET TAT-TEST, ID-DURATA U L-KRITERJI TAS-SOPRAVIVENZA GĦALL-ISPEĊIJIET IRRAKKOMANDATI
SPEĊIJIET

IL-KUNDIZZJONIJIET TAT-TEST

It-temperatura (°C)

Salinità (0/00)

Fotoperjodu (sigħat)

IS-SOPRAVIVENZA TALIt-tul totali medju
KONTROLLI (minima)
IRRAKKOMANDATI DURATA TAT- minimu tipiku tal-ħut
TEST
tal-kontroll fi tmiem lIs-suċċess wara tistudju (mm) (1)
Is-suċċess tat-tifqis
tifqis

Ilma Ħelu:
10 ± 1,5 (2)

12 - 16 (3)

ġimagħtejn wara li l-kontrolli
jibdew jieklu weħidhom (jew 60
jum wara t-tifqis)

40

75 %

75 %

Pimephales promelas
Karpjun buras

25 ± 1,5

16

32 jum mill-bidu tat-test (jew 28
jum wara t-tifqis)

18

70 %

75 %

Danio rerio
Żebra

26 ± 1,5

12 - 16 (4)

30 jum wara t-tifqis

11

70 %

75 %

25 ± 2

12 - 16 (4)

30 jum wara t-tifqis

17

80 %

80 %

32 jum mill-bidu tat-test (jew 28
jum wara t-tifqis)

17

75 %

80 %

28 jum

20

80 %

60 %

Oryzias latipes
Medaka
Tal-Estwarju u tal-Baħar:
Cyprinodon variegatus
Karpjun tas-snien varjegati

25 ± 1,5

15-35 (5)

12 - 16 (4)

Menidia sp.
Menidja

22 - 25

15-35 (5)

13

Spjega:
(1) It-tul totali medju minimu tipiku mhuwiex kriterju ta' validità, iżda d-devjazzjonijiet taħt iċ-ċifra indikata għandhom jiġu eżaminati bir-reqqa b'rabta mas-sensittività tat-test. It-tul totali medju minimu huwa mnissel
minn għażla ta' dejta disponibbli fil-ħin attwali.
(2) Ir-razza partikolari tat-trota qawsalla ttestjata tista' tirrikjedi l-użu ta' temperaturi oħrajn. L-istokk riproduttiv għandu jinżamm fl-istess temperatura bħal dik li tintuża għall-bajd. Wara li jasal il-bajd mingħand nissiel
kummerċjali, jeħtieġ li jsir adattament qasir (pereżempju ta' siegħa jew sagħtejn) sabiex tiġi ttestjata t-temperatura wara l-wasla.
(3) Dlam għal-larva sa ġimgħa wara t-tifqis, ħlief meta tkun qed tiġi spezzjonata, imbagħad dawl baxx matul it-test (fotoperjodu ta' bejn 12 u 16-il siegħa) (4).
(4) Għal kwalunkwe kundizzjonijiet tat-test partikolari, ir-reġim tad-dawl għandu jkun kostanti.
(5) Għal kwalunkwe test partikolari, dan għandu jsir għal ± 20/00.
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Appendiċi 3
GWIDA DWAR IT-TMIGĦ U T-TRATTAMENT GĦAR-RIPRODUZZJONI U L-ITTESTJAR TA' ANNIMALI TAL-ISPEĊIJIET IRRAKKOMANDATI
IKEL (*)
SPEĊIJIET
Ħut riproduttiv

IL-ĦIN TAT-TRASFERI
MENT WARA T-TIFQIS

Żgħar

Larva li għadha
tfaqqas

Tip

IL-ĦIN SAL-EWWEL TMIGĦ

Frekwenza

Ilma Ħelu:
ikel tal-bidu tat-trota
BSN

2-4 porzjonijiet ta' għalf kuljum

14-16-il jum wara ttifqis jew fl-għawma
(mhux essenzjali)

19-il jum wara t-tifqis jew flgħawma

BSN

BSN48,
imsaffaf

ikel

2-3 darbiet kuljum

ladarba
90 %

t-tifqis

ikun

jumejn wara t-tifqis

BSN, ikel imsaffaf,

Ikel
tal-larva
kummerċjali,
protożoa (b),
proteina (c)

BSN48,
imsaffaf

ikel

BSN darba kuljum; Ikel imsaffaf
darbtejn kuljum

ladarba
90 %

t-tifqis

ikun

jumejn wara t-tifqis

ikel imsaffaf

BSN, ikel imsaffaf
(jew protożoa jew
rotiferi)

BSN48,
imsaffaf
rotiferi)

ikel
(jew

BSN darba kuljum; ikel imsaffaf
darbtejn kuljum jew ikel imsaffaf
u rotiferi darba kuljum

mhux applikabbli

6-7 ijiem wara l-bidien

BSN

BSN48

2-3 porzjonijiet ta' għalf kuljum

mhux applikabbli

jum wara t-tifqis/l-għawma

BSN

BSN48

2-3 porzjonijiet ta' għalf kuljum

mhux applikabbli

jum wara t-tifqis/l-għawma

ikel tat-trota

Pimephales promelas
Karpjun buras

BSN,
FBS

Danio rerio
Żebra

Oryzias latipes
Medaka

ikel

imsaffaf,

Tal-Estwarju u tal-Baħar:
Cyprinodon varieqatus
Karpjun
tas-snien
varjegati

BSN,
FBS

ikel

imsaffaf,

Menidia sp.
Menidja

BSN48, ikel imsaffaf

Spjega:
(*) L-ikel għandu jingħata sakemm il-ħut jixba'. Għandhom jitneħħew ikel u rawt żejda, skont kif ikun hemm bżonn, sabiex tiġi evitata akkumulazzjoni ta' skart

FBS
gambli tal-ilma mielaħ iffriżati; adulti Artemja sp
BSN
gambli nauplii tal-ilma mielaħ; għadhom kif faqqsu
BSN48 gambli nauplii tal-ilma mielaħ; f'età ta' 48 siegħa
(a) il-larva mill-membrana tal-isfar tal-bajd ma għandhiex bżonn ikel
(b) iffiltrati minn kultura mħallta
(c) bċejjeċ żgħar minn proċess ta' fermentazzjoni
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Appendiċi 4
XI

KARATTERISTIĊI

KIMIĊI TA' ILMA
AĊĊETTABBLI

Komponent

TAD-DILWIZZJONI

Konċentrazzjoni limitu

Materja partikolata

5 mg/l

Karbonju organiku totali

2 mg/l

Ammonja mhux jonizzata

1 μg/l

Kloru residwu

10 μg/l

Pestiċidi organofosforiċi totali

50 ng/l

Pestiċidi organofosforiċi totali flimkien ma'
bifenili poliklorinati

50 ng/l

Kloru organiku totali

25 ng/l

Aluminju

1 μg/l

Arseniku

1 μg/l

Kromju

1 μg/l

Kobalt

1 μg/l

Ram

1 μg/l

Ħadid

1 μg/l

Ċomb

1 μg/l

Nikil

1 μg/l

Żingu

1 μg/l

Kadmju

100 ng/l

Merkurju

100 ng/l

Fidda

100 ng/l
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Appendiċi 5
GWIDA STATISTIKA GĦAD-DETERMINAZZJONI TAL-NOEC
Ġenerali
It-tank irreplikat huwa l-unità tal-analiżi. B'hekk, għall-kejl kontinwu, bħad-daqs,
għandhom jiġu kkalkolati l-medji tal-irreplikati jew il-medjani tal-irreplikati u
dawn il-valuri tal-irreplikati huma d-dejta għall-analiżi. Għandha tintwera lqawwa tat-testijiet użati, preferibbilment abbażi ta' database storika adegwata
għal kull laboratorju. L-effett tad-daqs li jista' jiġi identifikat b'qawwa ta' 7580 % għandu jiġi pprovdut għal kull punt tat-tmiem bit-test statistiku li jrid
jintuża.

Id-databases disponibbli fiż-żmien tal-iżvilupp ta' dan il-metodu ta' ttestjar jistab
bilixxu l-qawwa possibbli skont il-proċeduri statistiċi rrakkomandati. Laboratorju
individwali għandu juri l-abbiltà tiegħu li jissodisfa dan ir-rekwiżit tal-qawwa
billi jwettaq l-analiżi tal-qawwa tiegħu stess jew billi juri li l-Koeffiċjent talVarjazzjoni (CV) għal kull rispons ma jaqbiżx id-90 perċentil tas-CVs użati fliżvilupp tat-TG. It-Tabella 1 tipprovdi dawn is-CVs. Jekk ikunu disponibbli biss
il-medji tal-irreplikati jew il-medjani tal-irreplikati, mela allura s-CV irreplikat
jista' jiġi injorat.

Tabella 1
Id-90 Perċentil tas-CVs għall-Ispeċijiet tal-Ilma Ħelu magħżula
Speċijiet

Trota Qawsalla

Karpjun Buras

Żebra

Rispons

CV_Bejn irRepliki

CV_Fi ħdan irRepliki

Tul

17,4

9,8

Piż

10,1

28

Tul

16,9

13,5

Piż

11,7

38,7

Tul

43,7

11,7

Piż

11,9

32,8

Kważi għat-testijiet statistiċi kollha użati għall-evalwazzjoni tal-istudji tossikolo
ġiċi fil-laboratorji, il-paraguni ta' interess għandhom jiġu kkontrollati mill-gruppi
ta' trattament. Għal dik ir-raġuni, mhuwiex xieraq li jintalab li jsir test F sinifi
kanti ta' ANOVA qabel l-użu tat-test ta' Dunnett jew ta' Williams jew test
sinifikanti ta' Kruskal-Wallis qabel l-użu tat-test ta' Jonckheere-Terpstra, MannWhitney jew Dunn (Hochberg and Tamhane 1987, Hsu 1996, Dunnett 1955,
1964, Williams 1971, 1972, 1975, 1977, Robertson et al. 1988, Jonckheere
1954, Dunn 1964).

It-test ta' Dunnett għandu aġġustament ta' multipliċità inkorporat u r-rati pożittivi
foloz u negattivi foloz tiegħu huma affettwati b'mod avvers bl-użu tat-test F bħala
għassies. B'mod simili, it-testijiet b'tendenza rigressiva ta' Williams u JonckheereTerpstra li jużaw livell ta' sinifikat ta 0.05 f'kull pass jippreservaw rata pożittiva
falza globali ta' 5 % u r-rata u l-qawwa tat-testijiet jiġu affettwati b'mod avvers
bl-użu tat-test F- jew Kruskal-Wallis bħala kustodju. It-testijiet ta' Mann-Whitney
u ta' Dunn għandhom jiġu aġġustati għall-multipliċità u huwa rrakkomandat laġġustament ta' Bonferroni-Holm.

Diskussjoni fil-fond rigward il-maġġoranza tar-rakkomandazzjonijiet dwar littestjar tal-ipoteżi u l-verifika tas-suppożizzjonijiet sottostanti għal dawn it-testi
jiet hija mogħtija fl-OECD (2006), li tinkludi wkoll bibljografija estensiva.
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It-trattament tal-Kontrolli meta Jintuża Solvent
Jekk jintuża solvent, għandhom jiġu inklużi kemm kontroll tal-ilma tad-dilwiz
zjoni kif ukoll kontroll tas-solvent. Iż-żewġ kontrolli għandhom jitqabblu għal
kull rispons u jiġu kkombinati għal analiżi statistika jekk ma tinstab ebda diffe
renza sinifikanti bejn il-kontrolli. Altrimenti, għandu jintuża l-kontroll tassolventi għad-determinazzjoni tal-NOEC jew għall-istima tal-ECx u ma jintużax
il-kontroll tal-ilma. Ara r-restrizzjoni fil-kriterji tal-validità (Paragrafu 7).

Għat-tul, il-piż, il-proporzjon ta' tifqis tal-bajd jew mortalità tal-larva jew larva
anormali, u għall-ewwel jew l-aħħar jum tat-tifqis jew tal-għawma, għandu
jintuża T-test jew it-test ta' Mann-Whitney sabiex il-kontroll tal-ilma tad-dilwiz
zjoni jitqabbel mal-kontroll tas-solvent f'livell ta' sinifikat ta' 0.05, billi jiġu
injorati l-gruppi tat-trattamenti kollha. Ir-riżultati ta' dawn it-testijiet għandhom
jiġu rrapportati.

Il-kejl tad-daqs (it-tul u l-piż)
Il-valuri tat-tul u tal-piż tal-ħut individwali jistgħu jiġu distribwiti b'mod normali
jew log-normali. Fi kwalunkwe każ, il-valuri medji rreplikati għandhom ittendenza li jkunu distribwiti b'mod normali permezz tas-Central Limit Theorem
u kkonfermati mid-dejta minn aktar minn 100 studju tal-ELS ta' tliet speċijiet li
jgħixu fl-ilma ħelu. Inkella, meta d-dejta jew id-databases storiċi jissuġġerixxu
distribuzzjoni b'log-normali għall-valuri ta' daqsijiet ta' ħut individwali, jista' jiġi
kkalkolat il-logaritmu medju rreplikat tal-valuri tal-ħut individwali u d-dejta
għall-analiżi tista' mbagħad tkun l-anti-logs ta' dawn il-logaritmi medji rreplikati.

Id-dejta għandha tiġi evalwata għall-konsistenza b'distribuzzjoni normali u
omoġeneità tal-varjanza. Għal dan il-għan, għandhom jintużaw ir-residwi minn
mudell ANOVA b'konċentrazzjoni bħall-varjabbli tal-klassi ta' spjegazzjoni
waħda. Tista' tintuża determinazzjoni viżiva minn plotts ta' diffużjoni u isto
grammi jew minn stem-and-leaf plots. B'mod alternattiv, jista' jintuża test formali
bħal Shapiro-Wilk jew Anderson-Darling. Il-konsistenza mal-omoġeneità talvarjanza tista' tiġi vvalutata minn eżaminazzjoni viżiva tal-istess plott ta' diffuż
joni jew b'mod formali permezz tat-test ta' Levene. Huma biss it-testijiet para
metriċi (eż. ta' Williams, Dunnett) li jeħtieġ li jiġu evalwati għan-normalità jew
għall-omoġeneità tal-varjanza.

Għandha tingħata attenzjoni lill-outliers possibbli u lill-effett tagħhom fuq lanaliżi. Jistgħu jintużaw it-test tal-outlier ta' Tukey u l-ispezzjoni viżiva tal-istess
plottijiet ta' residwi deskritti hawn fuq. Għandu jiġi mfakkar li l-osservazzjonijiet
huma repliki sħaħ, għalhekk, it-tħollija barra ta' outlier mill-analiżi għandha ssir
biss wara kunsiderazzjoni bir-reqqa.

It-testijiet statistiċi li jagħmlu użu mill-karatteristiċi tad-disinn sperimentali u laspettattiva bijoloġika huma testijiet b'tendenza rigressiva, bħal Williams u
Jonckheere-Terpstra. Dawn it-testijiet jassumu rispons ta' konċentrazzjoni mono
tona u d-dejta għandha tiġi vvalutata għall-konsistenza ma' dik is-suppożizzjoni.
Dan jista' jsir b'mod viżiv minn plott ta' diffużjoni tal-medji rreplikati fl-isfond
tal-konċentrazzjoni tat-test. Ikun utli jekk dak il-plott ta' diffużjoni jiġi sovrappost
bi plott lineari segmentat li jgħaqqad il-medji tal-konċentrazzjoni ponderati skont
id-daqs tal-kampjun irreplikat. Devjazzjoni kbira ta' dan il-plott lineari segmentat
minn monotoniċità tindika l-ħtieġa possibbli li jintużaw testijiet mingħajr
tendenza. B'mod alternattiv, jistgħu jintużaw testijiet formali. Test formali
sempliċi huwa għall-komputazzjoni tal-kuntrasti lineari u kwadratiċi tal-medji
tal-konċentrazzjoni. Jekk il-kuntrast kwadratiku jkun sinifikanti u l-kuntrast
lineari ma jkunx sinifikanti, din hija indikazzjoni ta' problema possibbli bilmonotoniċità, li għandha tiġi evalwata aktar mill-plotts. Meta n-normalità jew
l-omoġeneità tal-varjanza tikkostitwixxi kwistjoni, dawn il-kuntrasti jistgħu
jinbnew minn dejta ttrasformata skont l-ordni tal-klassifikazzjoni. Jistgħu
jintużaw proċeduri alternattivi, bħat-test ta' Bartholomew, għall-monotoniċità,
iżda dawn iżidu l-kumplessità.
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Figura 2
Flow-Chart bil-Kejl tad-Daqs tal-NOEC (it-tul u l-piż)

Sakemm id-dejta ma tkunx konsistenti mar-rekwiżiti għal dawn it-testijiet, lNOEC tiġi ddeterminata minn applikazzjoni b'tendenza rigressiva tat-test ta'
Williams jew ta' Jonckheere-Terpstra. OECD (2006) jipprovdi dettalji dwar
dawn il-proċeduri. Għad-dejta li mhijiex konsistenti mar-rekwiżiti għal test b'ten
denza rigressiva, jista' jintuża t-test ta' Dunnett jew ta' Tamhane-Dunnett (T3), li
t-tnejn li huma għandhom aġġustamenti inkorporati għall-multipliċità. Dawn ittestijiet jassumu n-normalità u, fil-każ ta' Dunnett, l-omoġeneità tal-varjanza.
Meta dawk il-kundizzjonijiet ma jiġux issodisfati, jista' jintuża t-test mhux para
metriku ta' Dunn. OECD (2006) jinkludi dettalji għal dawn it-testijiet kollha. Ilfigura 2 tagħti ħarsa ġenerali lejn kif tista' ssib it-test tal-għażla tiegħek.
It-Tifqis tal-Bajd u s-Sopravivenza tal-Larva
Id-dejta hija dwar il-proporzjonijiet ta' bajd li jfaqqas jew larva li tibqa' ħajja
f'repliki individwali. Dawn il-proporzjonijiet għandhom jiġu vvalutati għallvarjanza extra-binomjali, li hija komuni iżda mhux universali għal dan il-kejl.
Il-flowchart fil-figura 3 hija gwida għat-test tal-għażla; ara t-test għal deskriz
zjonijiet iddettaljati.
Normalment jintużaw żewġ testijiet. Dawn huma t-test ta' Tarone C(α) (Tarone,
1979) u l-chi-squared tests, kull wieħed applikat separatament għal kull konċen
trazzjoni tat-test. Jekk tinstab varjanza extra-binomjali f'konċentrazzjoni waħda
tat-test, mela allura għandhom jintużaw metodi li jakkomodaw.
Formula 1
It-test ta' Tarone C (α) (Tarone 1979)
Pm

Z¼Õ

ðxj Änj pÞ
̂ 2
j¼1 pð1Ä
̂
pÞ
̂

2

Pm

j¼1

Ä

Pm

j¼1 nj
Ø1=2

nj ðnj Ä 1Þ

fejn ̂p huwa l-proporzjon medju għal konċentrazzjoni partikolari, m huwa l-għadd
ta' tankijiet irreplikati, nj huwa l-għadd ta' suġġetti fir-replika j u xj huwa l-għadd
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ta' suġġetti f'dik ir-replika li tirrispondi, eż. mhux imfaqqsin jew mejta. Dan ittest jiġi applikat għal kull konċentrazzjoni separatament. Dan it-test jista' jitqies
bħala test aġġustat tal-chi-square, iżda s-simulazzjonijiet b'qawwa limitata magħ
mula minn Tarone wrew li huwa aktar b'saħħtu minn test tal-chi-square.

Figura 3
Flow Chart tal-NOEC għat-Tifqis tal-Bajd u l-Mortalità tal-Larva

Meta ma jkun hemm ebda evidenza sinifikanti ta' varjanza extra-binomjali, jista'
jintuża t-test b'tendenza rigressiva ta' Cochran-Armitage. Dan it-test jinjora rrepliki, għalhekk, fejn ikun hemm tali evidenza, huwa rrakkomandat li jsir aġġus
tament ta' Rao-Scott għat-test ta' Cochran-Armitage (RSCA), li jieħu f'kunside
razzjoni r-repliki, id-daqsijiet tar-repliki u l-varjanza extra-binomjali. It-testijiet
alternattivi jinkludu t-testijiet b'tendenza rigressiva ta' Williams u JonckheereTerpstra u t-test ta' Dunnett kif deskritti għall-kejl tad-daqs. Dawn it-testijiet
japplikaw irrispettivament minn jekk ikunx hemm varjanza extra-binomjali,
iżda għandhom qawwa kemmxejn aktar baxxa (Agresti 2002, Morgan 1992,
Rao and Scott 1992, 1999, Fung et al. 1994, 1996).

L-Ewwel jew l-Aħħar Jum tat-Tifqis jew tal-Għawma
Ir-rispons huwa inteġer, li jagħti l-jum tat-test li fih tiġi osservata l-osservazzjoni
indikata għal tank irreplikat partikolari. Il-medda tal-valuri ġeneralment tkun
limitata ħafna u sikwit ikun hemm proporzjonijiet kbar ta' valuri marbuta, pere
żempju, jiġi osservat l-istess l-ewwel jum ta' tifqis fir-replikati ta' kontroll u forsi
f'konċentrazzjoni waħda jew żewġ konċentrazzjonijiet baxxi tat-test. Testijiet
parametriċi bħal Williams u Dunnett mhumiex addattati għal tali dejta. Sakemm
ma jkunx hemm evidenza fuq non-monotoniċità serja, it-test b'tendenza rigressiva
ta' Jonckheere-Terpstra huwa b'saħħtu ħafna għad-detezzjoni tal-effetti tassustanza kimika tat-test. Altrimenti, jista' jintuża t-test ta' Dunn.

Anormalitajiet tal-Larva
Ir-rispons huwa l-għadd ta' larva li b'xi mod tinstab li hija anormali. Dan irrispons ta' spiss ikun ta' inċidenza baxxa u jesperjenza wħud mill-istess problemi
bħall-ewwel jum tat-tifqis, kif ukoll xi drabi juri rispons erratiku għall-konċen
trazzjoni. Jekk id-dejta mill-inqas bejn wieħed u ieħor issegwi forma ta' konċen
trazzjoni monotona, it-test b'tendenza rigressiva ta' Jonckheere-Terpstra huwa
b'saħħtu għall-identifikazzjoni tal-effetti. Altrimenti, jista' jintuża t-test ta' Dunn.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 2071
▼M7
REFERENZI
Agresti, A. (2002); Categorical Data Analysis, second edition, Wiley, Hoboken.
Dunnett C. W. (1955); A multiple comparison procedure for comparing several
treatments with a control, J. American Statistical Association 50, 1096-1121.
Dunn O. J. (1964 ); Multiple Comparisons Using Rank Sums, Technometrics 6,
241-252.
Dunnett C. W. (1964); New tables for multiple comparisons with a control,
Biometrics 20, 482-491.
Fung, K.Y., D. Krewski, J.N.K. Rao, A.J. Scott (1994); Tests for Trend in
Developmental Toxicity Experiments with Correlated Binary Data, Risk Analysis
14, 639-648.
Fung, K.Y, D. Krewski, R.T. Smythe (1996); A comparison of tests for trend
with historical controls in carcinogen bioassay, Canadian Journal of Statistics 24,
431-454.
Hochberg, Y. and A. C. Tamhane (1987); Multiple Comparison Procedures,
Wiley, New York.
Hsu, J.C. (1996); Multiple Comparisons: Theory and Methods; Chapman and
Hall/CRC Press, Boca Raton.
Jonckheere A. R. (1954); A distribution-free k-sample test against ordered alter
natives, Biometrika 41, 133.
Morgan, B.J.T. (1992); Analysis of Quantal Response Data, Chapman and Hall,
London.
OECD (2006). Current approaches in the statistical analysis of ecotoxicity data:
A guidance to application. Series on Testing and Assessment, No. 54. Organi
sation for Economic Co-operation and Development, OECD, Paris..
Rao J.N.K. and Scott A.J. (1992) — A simple method for the analysis of
clustered binary data, Biometrics 48, 577-585.
Rao J.N.K. and Scott A.J. (1999) — A simple method for analyzing overdisper
sion in clustered Poisson data, Statistics in Medicine 18, 1373-1385.
Robertson, T., Wright F.T. and Dykstra R.L. (1988); Order restricted statistical
inference, Wiley.
Tarone, R.E. (1979); Testing the goodness of fit of the Binomial distribution,
Biometrika 66, 585-590.
Williams D.A. (1971); A test for differences between treatment means when
several dose levels are compared with a zero dose control, Biometrics 27, 103117.
Williams D.A. (1972); The comparison of several dose levels with a zero dose
control, Biometrics 28, 519-531.
Williams D. A. (1975); The Analysis of Binary Responses from Toxicological
Experiments Involving Reproduction and Teratotlogy, Biometrics 31, 949-952.
Williams D.A. (1977); Some inference procedures for monotonically ordered
normal means, Biometrika 64, 9-14.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 2072
▼M7
Appendiċi 6
GWIDA STATISTIKA GĦALL-ESTIMI TA' RIGRESSJONI
Ġenerali
L-osservazzjonijiet użati biex jiddaħħal mudell huma medji rreplikati (tul u piż)
jew proporzjonijiet irreplikati (tifqis tal-bajd u mortalità tal-larva) (OECD 2006).

Ġeneralment, hija rrakkomandata rigressjoni ponderata li tuża d-daqs tal-kampjun
irreplikat bħala l-piż. Huma possibbli skemi ta' ponderazzjoni oħrajn, bħallponderazzjoni b'rispons medju mbassar jew kombinazzjoni ta' dan u d-daqs talkampjun irreplikat. Mhix irrakkomandata l-ponderazzjoni b'varjanza reċiproka fi
ħdan il-kampjun ta' konċentrazzjoni (Bunke et al. 1999, Seber and Wild, 2003,
Motulsky and Christopoulos 2004, Huet et al. 2003).

Kwalunkwe trasformazzjoni tar-risponsi qabel analiżi għandha tippreserva l-indi
pendenza tal-osservazzjonijiet u l-ECx u l-limiti ta' kunfidenza tagħha għandhom
jiġu espressi fl-unitajiet oriġinali tal-kejl, aktar milli f'unitajiet ittrasformati. Pere
żempju, bidla ta' 20 % fil-logaritmu tat-tul mhijiex ekwivalenti għal bidla ta'
20 % fit-tul (Lyles et.al 2008, Draper and Smith 1999).

Il-flowchart fil-figura 4 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-estimi tal-ECx. Id-dettalji
huma deskritti fit-test ta' hawn taħt.

Figura 4
Flow chart għal ECx Stima tat-Tul, tal-Piż jew tal-Proporzjon Medju Replikat tat-Tifqis talBajd jew tal-Mortalità tal-Larva, ara t-test għal aktar dettalji

Kunsiderazzjonijiet għat-Tifqis tal-Bajd u għall-Mortalità tal-Larva
Għat-tifqis tal-bajd u l-mortalità tal-larva, huwa ġeneralment aħjar li jiddaħħal
mudell ta' tnaqqis, sakemm ma jiddaħħalx mudell probit kif deskritt hawn taħt.
Jiġifieri, wieħed għandu jimmudella l-proporzjon ta' bajd li ma jfaqqasx jew ta'
larvi li jmutu. Ir-raġuni għal dan hija li ECx tirreferi għal konċentrazzjoni li fiha
jkun hemm bidla ugwali għal x % tar-rispons medju tal-kontroll. Jekk ikun
hemm 5 % tal-bajd fil-kontroll li ma jfaqqsux u wieħed jimmudella n-nuqqas
ta' tifqis, mela allura l-EC20 tirreferi għal konċentrazzjoni li fiha jkun hemm bidla
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ugwali għal 20 % tal-5 % tal-bajd fil-kontroll li ma jfaqqsux, jiġifieri bidla ta' 0,2
× 0,05 = 0,01 jew punt perċentwal wieħed għal 6 % tal-bajd li ma jfaqqsux. Din
il-bidla żgħira ma tistax tiġi stmata bi kwalunkwe mod sinifikanti mid-dejta
disponibbli u mhijiex bijoloġikament importanti. Filwaqt li, jekk wieħed jimmu
della l-proporzjon tal-bajd li jfaqqsu, il-proporzjon tal-kontroll ikun 95 % f'dan leżempju u tnaqqis ta' 20 % mill-medja tal-kontroll ikun ifisser bidla ta' 0,95 × 0,2
= 0,18, għalhekk, minn rata ta' suċċess tat-tifqis ta' 95 % għal suċċess ta' tifqis ta'
77 % (= 95-18) u l-konċentrazzjoni tal-effetti tista' tiġi stmata u preżumibbilment
hija ta' interess akbar. Din ma tikkostitwixxi ebda kwistjoni bil-kejl tad-daqs,
għalkemm l-effetti avversi fuq id-daqs ġeneralment ifissru tnaqqis fid-daqs.
Mudelli għad-Daqs (tul jew piż) u s-Suċċess tat-Tifqis tal-Bajd jew is-Sopra
vivenza tal-Larva.
Għajr għall-mudell ormetiku ta' Brain-Cousens, dawn il-mudelli kollha huma
deskritti u rrakkomandati fl-OECD (2006). Dawn il-mudelli, imsejħa OECD 25, huma diskussi wkoll għall-esperimenti tal-ekotossiċità fi Slob (2002). Ovvja
ment, hemm ħafna mudelli oħrajn li jistgħu jkunu utli. Bunke, et al. (1999)
isemmi bosta mudelli li mhumiex inklużi hawnhekk u hemm għadd kbir ta'
referenzi għal mudelli oħrajn. Dawk imsemmija hawn taħt huma ssuġġeriti
bħala partikolarment xierqa fl-esperimenti tal-ekotossiċità u jintużaw ħafna.
B'5 konċentrazzjonijiet tat-test flimkien mal-kontroll
— Bruce-Versteeg
— Esponenzjali Sempliċi (OECD 2)
— Esponenzjali bil-parametru tal-forma (OECD 3)
— Esponenzjali Sempliċi b'Livell Inferjuri (OECD 4)
B'6 konċentrazzjonijiet tat-test jew aktar flimkien mal-kontroll
— Esponenzjali b'parametru tal-forma u livell inferjuri (OECD 5)
— Michaelis-Menten
— Hill
Fejn ikun hemm evidenza viżiva ta' ormeżi (mhux probabbli b'suċċess ta' tifqis
tal-bajd jew sopravivenza tal-larva, iżda xi drabi osservata fl-osservazzjonijiet
tad-daqs)
— Brain-Cousens Hormetic; Brain and Cousens (1989)
Mudelli alternattivi għall-falliment fit-tifqis tal-bajd u l-mortalità tal-larva
— Il-mudelli dejjem jiżdiedu għal dawn ir-risponsi jistgħu jiddaħħlu b'mudelli
probit (jew loġistiċi) jekk ma jkun hemm ebda evidenza ta' varjanza extrabinomjali u l-inċidenza tal-kontroll tkun stmata fil-mudell addattat. Dan
mhuwiex il-metodu ppreferut, minħabba li jittratta l-individwu, mhux irreplika, bħala l-unità tal-analiżi (Morgan 1992, O'Hara Hines and Lawless
1993, Collett 2002, 2003).
L-idoneità tal-adattament ta' mudell waħdieni
— Qabbel b'mod viżiv it-tnaqqis perċentwali osservat u mbassar f'kull konċen
trazzjoni tat-test (Motulsky and Christopoulos 2004, Draper and Smith 1999).
— Qabbel il-medja kwadratika tal-iżball ta' rigressjoni mal-medja kwadratika taliżball pur bl-użu ta' F-test (Draper and Smith 1999).
— Ivverifika li kull terminu fil-mudell huwa differenti b'mod sinifikanti minn
żero (jiġifieri ddetermina jekk it-termini kollha użati fil-mudell humiex
importanti), (Motulsky and Christopoulos 2004).
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— Il-plotts ta' residwi minn rigressjoni kontra l-konċentrazzjoni tat-test, possib
bilment fuq skala log(conc). Ma għandu jkun hemm ebda mudell għal dan ilplott; il-punti għandhom ikunu mifruxa b'mod aleatorju madwar linja oriz
zontali f'għoli ta' żero.
— Id-dejta għandha tiġi evalwata għan-normalità u għall-omoġeneità tal-varjanza
bl-istess mod kif indikat fl-Appendiċi 5.
— Barra minn hekk, in-normalità tar-residwi dwar il-mudell ta' rigressjoni
għandha tiġi vvalutata bl-użu tal-istess metodi indikati fl-Appendiċi 5 għarresidwi minn ANOVA
Qabbel il-mudelli
— Uża l-kriterji AICc ta' Akiake Valuri ta' AICc iżgħar juru adattamenti aħjar u
jekk AICc(B)-AICc(A)≥10, il-mudell A huwa kważi ċertament aħjar millmudell B (Motulsky and Christopoulos (2004).
— Qabbel iż-żewġ mudelli viżwalment skont kemm jissodisfaw tajjeb il-kriterji
tal-mudell waħdieni msemmija fuq.
— Huwa rrakkomandat il-prinċipju ta' parsimonja, fejn jintuża l-aktar mudell
sempliċi li jkun adattat b'mod raġonevoli għad-dejta (Ratkowsky 1993,
Lyles et.al 2008).
Stima tal-kwalità tal-ECx
L-intervall ta' kunfidenza (confidence interval — CI) għall-ECx ma għandux ikun
wiesa' żżejjed. Huwa meħtieġ ġudizzju statistiku sabiex jiġi deċiż kemm jista'
jkun wiesa' l-intervall ta' kunfidenza u l-ECx jibqgħu utli. Is-simulazzjonijiet
għall-mudelli ta' rigressjoni adattati għat-tifqis tal-bajd u d-dejta dwar id-daqs
juru li madwar 75 % tal-intervalli ta' kunfidenza għal ECx (x=10, 20 jew 30)
huma mifruxa fuq mhux aktar minn żewġ konċentrazzjonijiet tat-test. Dan
jipprovdi gwida ġenerali għal x'inhu aċċettabbli u gwida prattika għal dak li
jista' jinkiseb. Bosta awturi jasserixxu l-ħtieġa li jiġu rrapportati l-intervalli ta'
kunfidenza għall-parametri tal-mudelli kollha u li l-intervalli ta' kunfidenza
wiesgħa għall-parametri tal-mudelli jindikaw mudelli inaċċettabbli (Ott and
Longnecker 2008, Alvord and Rossio 1993, Motulsky and Christopoulos 2004,
Lyles et al. 2008, Seber and Wild 2003, Bunke et al. 1999, Environment Canada
2005).
Is-CI għall-ECx (jew kwalunkwe parametru ta' mudell ieħor) ma għandux jink
ludi żero (Motulsky and Christopoulos 2004). Din hija r-rigressjoni ekwivalenti
għad-differenza sinifikanti minima li sikwit tiġi ċċitata fl-approċċi tal-ittestjar
ipotetiku (eż. Wang et al 2000). Hija tikkorrespondi għall-intervall ta' kunfidenza
sabiex ir-risponsi medji fl-LOEC ma jkunux jinkludu l-medja tal-kontroll.
Wieħed għandu jistaqsi jekk l-estimi tal-parametru humiex xjentifikament plaw
żibbli. Pereżempju, jekk l-intervall ta' kunfidenza għal y0 ikun ±20 %, ma hija
plawżibbli ebda stima ta' EC10. Jekk il-mudell jipprevedi effett ta' 20 % f'kon
ċentrazzjoni C u l-effett massimu osservat f'C u konċentrazzjonijiet aktar baxxi
jkun 10 %, mela allura l-EC20 ma tkunx plawżibbli (Motulsky and Christopoulos
2004, Wang et al. 2000, Environment Canada 2005).
ECx ma għandhiex tirrikjedi estrapolazzjoni barra l-medda ta' konċentrazzjonijiet
pożittivi (Draper and Smith 1999, OECD 2006). Pereżempju, gwida ġenerali
tista' tkun li l-ECx ma tkunx aktar minn madwar 25 % taħt l-inqas konċentraz
zjoni ttestjata jew aktar mill-ogħla konċentrazzjoni ttestjata.
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C.48.

ASSAĠĠ

TAR-RIPRODUZZJONI
QASIR

TAL-ĦUT

FUQ

ŻMIEN

INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linja gwida tat-test (TG) 229
tal-OECD (2012). Il-ħtieġa li jiġi żviluppat u vvalidat assaġġ tal-ħut li jkun
jista' jidentifika ċerti sustanzi kimiċi attivi fis-sistema endokrinali ġejja mittħassib li l-livelli ambjentali tas-sustanzi kimiċi jistgħu jikkawżaw effetti
avversi kemm fil-bnedmin kif ukoll fl-organiżmi selvaġġi minħabba l-inte
razzjoni ta' dawn is-sustanzi kimiċi mas-sistema endokrinali. Fl-1998, lOECD bdiet attività ta' prijorità għolja biex tirrevedi l-linji gwida eżistenti
u tiżviluppa linji gwida ġodda għall-iskrinjar u l-ittestjar ta' sustanzi li
potenzjalment ifixklu s-sistema endokrinali. Element minnhom tal-attività
kien li tiġi żviluppata linja gwida tat-test għall-iskrinjar ta' sustanzi kimiċi
attivi fis-sistema endokrinali tal-ispeċi tal-ħut. L-Assaġġ tar-Riproduzzjoni
tal-Ħut Fuq Żmien Qasir għadda minn programm estensiv ta' validazzjoni
li jikkonsisti fi studji interlaboratorji b'sustanzi kimiċi magħżula biex jint
werew ir-rilevanza u l-affidabbiltà tal-assaġġ għad-detezzjoni ta' sustanzi
kimiċi li jħallu impatt fuq ir-riproduzzjoni tal-ħut b'diversi mekkaniżmi,
inklużi modalitajiet endokrinali (1, 2, 3, 4, 5 ). Il-punti tat-tmiem kollha
tal-linja gwida tat-test tal-OECD ġew ivvalidati fuq il-karpjun buras u subsett
ta' punti tat-tmiem ġie vvalidat fuq il-medaka Ġappuniża (jiġifieri l-vitello
ġenina u l-karatteristiċi sesswali sekondarji) u fuq iż-żebra (jiġifieri vitello
ġenina). Il-ħidma ta' validazzjoni ġiet riveduta permezz ta' evalwazzjoni bejn
il-pari minn bord ta' esperti nnominati mill-Koordinaturi Nazzjonali talProgramm tal-Linji Gwida tat-Test tal-OECD (6) u minn bord ta' esperti
indipendenti kkummissjonati mill-Aġenzija għall-Ħarsien Ambjentali talIstati Uniti (29). L-assaġġ mhuwiex imfassal biex jidentifika mekkaniżmi
speċifiċi ta' tfixkil ormonali minħabba li l-annimali tat-test għandhom assi
ipotalamika-pitwitarja-gonadali (HPG) intatta, li jista' jkollha rispons għal
sustanzi kimiċi li għandhom impatt fuq l-assi HPG f'livelli differenti.

2.

Dan il-metodu ta' ttestjar jiddeskrivi assaġġ ta' skrinjar in vivo li fih ħut
maskili sesswalment matur u ħut femminili li jkun qed ibid jinżammu flim
kien u jiġu esposti għal sustanza kimika matul parti limitata miċ-ċiklu talħajja tagħhom (21 jum). Fi tmiem il-perjodu ta' esponiment ta' 21 jum,
jitkejlu żewġ punti ta' tmiem bijomarkaturi fl-irġiel u n-nisa bħala indikaturi
tal-attività endokrinali tas-sustanza kimika tat-test; dawn il-punti ta' tmiem
huma l-vitelloġenina u l-karatteristiċi sesswali sekondarji. Il-vitelloġenina
titkejjel fil-karpjun buras, fil-medaka Ġappuniża u fiż-żebra, filwaqt li lkaratteristiċi sesswali sekondarji jitkejlu fil-karpjun buras u fil-medaka
Ġappuniża. Barra minn hekk, il-fekondità kwantitattiva tiġi mmonitorjata
kuljum matul it-test. Il-gonadi jiġu ppreservati wkoll u l-istopatoloġija tista'
tiġi evalwata sabiex tkun ivvalutata l-idoneità riproduttiva tal-annimali tattest u tiżdied mal-piż tal-evidenza ta' punti tat-tmiem oħrajn.

3.

Dan il-bijoassaġġ iservi bħala assaġġ ta' skrinjar riproduttiv in vivo u lapplikazzjoni tiegħu għandha titqies fil-kuntest tal-“Qafas Kunċettwali talOECD għall-Ittestjar u l-Valutazzjoni ta' Sustanzi Kimiċi li Jfixklu s-Sistema
Endokrinali” (30). F'dan il-Qafas Kunċettwali, l-Assaġġ tar-Riproduzzjoni
Fuq Żmien Qasir huwa propost fil-Livell 3 bħala assaġġ in vivo li jipprovdi
dejta dwar il-mekkaniżmu/i jew il-passaġġ(i) endokrinali magħżula.

KUNSIDERAZZJONIJIET INIZJALI U LIMITAZZJONIJIET
4.

Normalment il-vitelloġenina (VTG) tiġi prodotta mill-fwied ta' vertebrati
ovipari femminili bħala rispons għall-estroġenu endoġenu li jkun qed jiċċir
kola. Hija prekursur tal-proteini tal-isfar tal-bajd u, ladarba tiġi prodotta filfwied, tgħaddi mad-demm u tidħol fl-ovarji, fejn tiġi assorbita u modifikata
mill-bajd li jkun qed jiżviluppa. Il-vitelloġenina hija kważi intraċċabbli filplażma ta' ħut femminili u maskili immaturi għaliex ma għandhomx
biżżejjed estroġenu jiċċirkola; madankollu, il-fwied kapaċi jissintetizza u
jnixxi l-vitelloġenina bħala rispons għal stimulazzjoni tal-estroġenu eżoġenu.
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5.

Il-kejl tal vitelloġenina jservi għad-detezzjoni ta' sustanzi kimiċi li għandhom
diversi modi ta' azzjoni estroġenika. Id-detezzjoni ta' sustanzi kimiċi estro
ġeniċi tista' ssir bil-kejl tal-induzzjoni tal-vitelloġenina fil-ħut maskili, u ġiet
dokumentata sew fil-letteratura xjentifika evalwata bejn il-pari (eż. (7)). Linduzzjoni tal-vitelloġenina ntweriet ukoll wara espożizzjoni għal androġeni
aromatizzabbli (8, 9). Tnaqqis fil-livell ta' estroġenu li jiċċirkola fin-nisa,
pereżempju, permezz tal-inibizzjoni tal-aromatażi li tikkonverti l-androġenu
endoġenu f'estroġenu naturali 17β-estradjol, jikkawża tnaqqis fil-livell ta'
vitelloġenina, li jintuża għad-detezzjoni ta' sustanzi kimiċi li għandhom
karatteristiċi inibitorji tal-aromatażi (10, 11). Ir-rilevanza bijoloġika tarrispons tal-vitelloġenina wara inibizzjoni estroġenika/tal-aromatażi hija stab
bilita u ġiet iddokumentata b'mod estensiv. Madankollu, huwa possibbli
wkoll li l-produzzjoni tal-VTG fin-nisa tiġi affettwata mit-tossiċità ġenerali
u modi ta' azzjoni tossiċi mhux endokrinali, eż. epatotossiċità.

6.

Ġew żviluppati b'suċċess diversi metodi ta' kejl u dawn ġew standardizzati
għall-użu ta' rutina. Dan huwa l-każ fil-metodi ta' Assaġġ ta' Immunoassor
biment Enzimatiku (ELISA) speċifiċi għall-ispeċi li jużaw l-immunokimika
għall-kwantifikazzjoni tal-VTG prodotta f'kampjuni żgħar tad-demm jew talfwied miġbura minn ħut individwali (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). Għall-kejl
tal-VTG jittieħed kampjun tad-demm tal-karpjun buras, id-demm taż-żebra
jew l-omoġenat tar-ras/denb, u l-fwied tal-medaka. Fil-medaka, hemm korre
lazzjoni tajba bejn il-VTG imkejla mid-demm u mill-fwied (19). L-Appen
diċi 6 jipprovdi l-proċeduri rrakkomandati għall-ġbir tal-kampjuni għal
analiżi tal-VTG. Kits għall-kejl tal-vitelloġenina jistgħu jinkisbu faċilment;
dawn il-kits għandhom ikunu bbażati fuq metodu ELISA vvalidat li jkun
speċifiku għall-ispeċi.

7.

Il-karatteristiċi sesswali sekondarji f'ħut maskili ta' ċerti speċijiet jidhru fuq
barra, huma kwantifikabbli u jirrispondu għal-livelli ta' androġeni endoġeni li
jiċċirkolaw; dan huwa l-każ għall-karpjun buras u l-medaka — iżda mhux
għaż-żebra, li ma għandhiex karatteristiċi sesswali sekondarji kwantifikabbli.
In-nisa jżommu l-kapaċità li jiżviluppaw karatteristiċi sesswali sekondarji
maskili, meta jiġu esposti għal sustanzi kimiċi androġeniċi fl-ilma. Hemm
bosta studji disponibbli fil-letteratura xjentifika li jiddokumentaw dan it-tip
ta' rispons fil-karpjun buras (20) u fil-medaka (21). Tnaqqis fil-karatteristiċi
sesswali sekondarji fl-irġiel għandu jiġi interpretat b'kawtela minħabba saħħa
statistika dgħajfa, u għandu jkun ibbażat fuq ġudizzju espert u l-piż talevidenza. Hemm limitazzjonijiet dwar l-użu taż-żebra f'dan assaġġ, minħabba
n-nuqqas ta' karatteristiċi sesswali sekondarji kwantifikabbli li jirrispondu
għal sustanzi kimiċi b'effetti androġeniċi.

8.

Fil-karpjun buras, l-indikatur ewlieni ta' esponiment androġeniku eżoġenu
huwa l-għadd ta' tuberkuli tan-namra (nuptial tubercles) li jinsabu fuq
imnieħer il-ħuta femminili. Fil-medaka, l-għadd ta' proċessi papillari jikkos
titwixxi l-markatur ewlieni ta' esponiment eżoġenu għal sustanzi kimiċi
androġeniċi f'ħut femminili. L-Appendiċi 5A u l-Appendiċi 5B jindikaw ilproċeduri rrakkomandati li għandhom jiġu segwiti għall-evalwazzjoni talkaratteristiċi sesswali fil-karpjun buras u fil-medaka, rispettivament.

9.

L-assaġġ ta' 21 jum jinkludi l-evalwazzjoni tal-produzzjoni kwantitattiva talbajd u l-preservazzjoni tal-gonadi għal eżaminazzjoni fakultattiva tal-istopa
toloġija. Xi awtoritajiet regolatorji jistgħu jirrikjedu dan il-punt ta' tmiem
addizzjonali għal evalwazzjoni aktar sħiħa tal-idoneità riproduttiva tal-anni
mali tat-test, jew f'dawk il-każijiet fejn il-vitelloġenina u l-karatteristiċi sess
wali sekondarji ma rrispondewx għall-esponiment kimiku. Għalkemm xi
punti ta' tmiem jistgħu jkunu dijanjostiċi ħafna (eż. induzzjoni tal-VTG flirġiel u formazzjoni tat-tuberkuli fin-nisa), mhux il-punti tat-tmiem kollha
(eż. fekondità u istopatoloġija gonadali) fl-assaġġ huma maħsuba biex jiden
tifikaw b'mod inekwivoku l-mekkaniżmi ċellulari speċifiċi ta' azzjoni.
Minflok, il-firxa ta' punti ta' tmiem, b'mod kollettiv, tippermetti li jsiru
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inferenzi fir-rigward tad-disturbanzi endokrinali possibbli u, b'hekk, tipprovdi
gwida għal aktar ittestjar. Għalkemm mhijiex speċifika għall-endokrini, ilfekondità, minħabba s-sensittività murija minnha fost is-sustanzi kimiċi attivi
endokrinali magħrufa (5), hija punt ta' tmiem importanti li jrid jiġi inkluż,
minħabba li meta dan u punti ta' tmiem oħrajn ma jkunux affettwati, wieħed
huwa aktar kunfidenti li kompost mhux probabbli jkun attiv fis-sistema
endokrinali. Madankollu, meta l-fekondità tkun affettwata, hija tikkontrib
wixxi ħafna għall-inferenzi fil-piż tal-evidenza. F'dan il-metodu ta' ttestjar
hija pprovduta gwida dwar l-interpretazzjoni tad-dejta u l-aċċettazzjoni tarriżultati tat-test.
10. Id-definizzjonijiet użati f'dan il-metodu ta' ttestjar huma mogħtija fl-Appen
diċi 1.
IL-PRINĊIPJU TAT-TEST
11. Fl-assaġġ, il-ħut maskili u dawk femminili li jkunu fi stat riproduttiv jiġu
esposti f'reċipjenti tat-test flimkien. L-istat adult u riproduttiv tagħhom
jippermetti sabiex issir differenzjazzjoni ċara bejn is-sessi, u b'hekk tkun
tista' ssir analiżi relatata mas-sess ta' kull punt ta' tmiem, u jiżgura s-sensit
tività tagħhom lejn sustanzi kimiċi esoġeni. Fi tmiem it-test, is-sess jiġi
kkonfermat permezz ta' eżami makroskopiku tal-gonadi wara ftuħ ventrali
tal-addome b'imqass. Fl-Appendiċi 2 tingħata ħarsa ġenerali lejn il-kundizz
jonijiet rilevanti tal-bijoassaġġ. Normalment, l-assaġġ jinbeda b'kampjun ta'
ħut minn popolazzjoni li tkun f'kundizzjoni riproduttiva; ma għandhomx
jintużaw annimali li qed jixjieħu. Fis-sezzjoni dwar l-Għażla tal-ħut hija
pprovduta gwida dwar l-età tal-ħut u dwar l-istatus riproduttiv. L-assaġġ
isir permezz ta' tliet konċentrazzjonijiet ta' sustanzi kimiċi li jintużaw
għall-espożizzjoni kif ukoll kontroll tal-ilma, u kontroll tas-solvent jekk
ikun hemm bżonn. Għaż-żebra jintużaw żewġ reċipjenti jew repliki għal
kull trattament (kull reċipjent ikun fih 5 irġiel u 5 nisa). Għall-karpjun
buras jintużaw erba' reċipjenti jew repliki għal kull trattament (kull reċipjent
ikun fih 2 irġiel u 4 nisa). Dan isir biex tiġi akkomodata l-imġiba territorjali
tal-karpjun buras maskili filwaqt li jinżamm assaġġ b'saħħtu biżżejjed. Għallmedaka jintużaw erba' reċipjenti jew repliki għal kull trattament (kull reċip
jent ikun fih 3 irġiel u 3 nisa). L-espożizzjoni ssir għal 21 jum u l-kampjunar
tal-ħut isir fil-21 jum tal-esponiment. Il-fekondità kwantitattiva tiġi mmoni
torjata kuljum.
12. Mal-kampjunar fil-jum 21, l-annimali kollha jinqatlu bla tbatija. Il-karatte
ristiċi sesswali sekondarji jitkejlu fil-karpjun buras u fil-medaka (ara lAppendiċi 5A u l-Appendiċi 5B); fiż-żebra u l-karpjun buras jinġabru kamp
juni tad-demm għad-determinazzjoni tal-vitelloġenina, inkella jistgħu
jinġabru r-ras/id-denb għad-determinazzjoni tal-vitelloġenina fiż-żebra
(Appendiċi 6); fil-medaka, il-fwied jinġabar għall-analiżi tal-VTG (Appendiċi
6); il-gonadi jinżammu jew magħqudin flimkien bħala ħaġa sħiħa jew inkella
mifrudin għal evalwazzjoni istopatoloġika potenzjali (22).
IL-KRITERJI TA' AĊĊETTAZZJONI TAT-TEST
13. Biex ir-riżultati tat-test ikunu aċċettabbli, japplikaw il-kundizzjonijiet li
ġejjin:
— il-mortalità fil-kontrolli tal-ilma (jew tas-solvent) ma għandhiex taqbeż l10 fil-mija fi tmiem il-perjodu ta' esponiment;
— matul il-perjodu ta' esponiment, il-konċentrazzjoni ta' ossiġenu dissolt
għandha tilħaq minimu ta' 60 fil-mija tal-valur tas-saturazzjoni tal-arja
(ASV);
— it-temperatura tal-ilma ma għandhiex tvarja b'aktar minn ± 1,5 °C bejn irreċipjenti tat-test fi kwalunkwe ħin matul il-perjodu ta' esponiment u
għandha tinżamm fi ħdan 2 °C tal-meded tat-temperaturi speċifikati
għall-ispeċi tat-test (Appendiċi 2);
— għandha tkun disponibbli evidenza li turi li l-konċentrazzjonijiet tassustanza kimika tat-test fis-soluzzjoni jkunu nżammu b'mod sodisfaċenti
fi ħdan ± 20 % tal-valuri medji mkejla;
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— evidenza li l-ħut qed jirriproduċi b'mod attiv fir-repliki kollha qabel
Jinbeda esponiment kimiku u fir-repliki ta' kontroll matul it-test.

DESKRIZZJONI TAL-METODU
Apparat
14. Tagħmir normali tal-laboratorju u speċjalment dan li ġej:

a. ossiġenometri u apparati li jkejlu l-pH;

b. tagħmir għad-determinazzjoni tal-ebusija u l-alkalinità tal-ilma;

c. apparat adegwat għall-kontroll tat-temperatura u preferibbilment monito
raġġ kontinwu;

d. tankijiet magħmulin minn materjal kimiku inerti u ta' kapaċità adattata
b'rabta mad-densità rrakkomandata tat-tagħbija u tal-istokkjar (ara lAppendiċi 2);

e. sottostrat tal-bidien għall-karpjun buras u ż-żebra, l-Appendiċi 4 jagħti ddettalji neċessarji.

f. bilanċ preċiż biżżejjed (jiġifieri preċiż sa ± 0.5mg).

Ilma
15. Kwalunkwe ilma li fih l-ispeċi tat-test juru sopravivenza u tkabbir adegwat
fit-tul jista' jintuża bħala ilma tat-test. Għandu jkun ta' kwalità kostanti matul
il-perjodu tat-test. Il-pH tal-ilma għandha tkun fil-medda ta' 6.5 sa 8.5, iżda
matul test speċifiku għandha tkun f'medda ta' ± 0.5 unitajiet tal-pH. Sabiex
jiġi żgurat li l-ilma tad-dilwizzjoni ma jinfluwenzax bla bżonn ir-riżultat tattest (pereżempju billi jbiddel is-sustanza kimika tat-test); għandhom jittieħdu
kampjuni f'intervalli sabiex jiġu analizzati. Għandu jsir il-kejl tal-metalli tqal
(eż. Cu, Pb, Zn, Hg, Cd, Ni), l-anjoni u l-katjoni kbar (eż. Ca2+, Mg2+, Na+,
K+, Cl– u SO42–), il-pestiċidi (eż. pestiċidi organofosforiċi totali u pestiċidi
organokloriniċi totali), il-karbonju organiku totali u s-solidi sospiżi, pere
żempju, kull tliet xhur meta l-ilma tad-dilwizzjoni jkun magħruf li huwa
relattivament kostanti fil-kwalità. Jekk ikun intwera li l-kwalità tal-ilma
hija kostanti matul tal-anqas sena, id-determinazzjonijiet jistgħu jkunu
inqas spissi u l-intervalli jistgħu jittawlu (eż. kull sitt xhur). Xi karatteristiċi
kimiċi ta' ilma b'dilwizzjoni aċċettabbli huma elenkati fl-Appendiċi 3.

Is-soluzzjonijiet tat-test
16. Is-soluzzjonijiet tat-test tal-konċentrazzjonijiet magħżula jiġu preparati billi
tiġi dilwita soluzzjoni ewlenija. Idealment, is-soluzzjoni ewlenija għandha
tiġi ppreparata permezz ta' sempliċi tħallit jew theżżiż tas-sustanza kimika
tat-test f'ilma tad-dilwizzjoni bl-użu ta' mezzi mekkaniċi (eż. tħawwid jew
ultrasonikazzjoni). Biex tinkiseb soluzzjoni ewlenija konċentrata adegwata
jistgħu jintużaw kolonni ta' saturazzjoni (kolonni ta' solubilità). L-użu ta'
portatur ta' solvent mhuwiex rakkomandat. Madankollu, f'każ li jkun
hemm bżonn ta' solvent, fl-istess ħin għandu jsir kontroll tas-solvent, fl-istess
konċentrazzjoni tas-solvent bħat-trattamenti kimiċi; Għal sustanzi kimiċi li
diffiċli jiġu ttestjati, solvent jista' teknikament ikun l-aħjar soluzzjoni; għandu
jiġi kkonsultat id-Dokument ta' Gwida tal-OECD dwar l-ittestjar tat-tossiċità
akwatika ta' sustanzi u taħlitiet diffiċli (23). L-għażla tas-solvent tiġi ddeter
minata mill-proprjetajiet kimiċi tas-sustanza jew tat-taħlita. Id-Dokument ta'
Gwida tal-OECD jirrakkomanda massimu ta' 100μl/l, li għandu jiġi osservat.
Madankollu, reviżjoni riċenti (24) enfasizzat fuq tħassib addizzjonali meta
jintużaw solventi għall-ittestjar tal-attività fis-sistema endokrinali. Għalhekk,
huwa rrakkomandat li l-konċentrazzjoni tas-solvent, jekk ikun meħtieġ, tiġi
minimizzata meta dan ikun teknikament fattibbli (skont il-proprjetajiet fiżi
kokimiċi tas-sustanza kimika tat-test).
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17. Għandha tintuża sistema ta' test bi fluss kontinwu. Sistema bħal din tiddis
tribwixxi u tiddilwixxi b'mod kontinwu soluzzjoni ewlenija tas-sustanza
kimika tat-test (eż. pompa tal-kejl, dilwitur proporzjonali, sistema ta' saturaz
zjoni) sabiex twassal serje ta' konċentrazzjonijiet fil-kompartimenti tat-test.
Ir-rati tal-fluss tas-soluzzjonijiet ewlenin u tal-ilma tad-dilwizzjoni għandhom
jiġu ċċekkjati kull ċertu żmien, idealment kuljum, matul it-test u m'għand
homx ivarjaw b'aktar minn 10 % matul it-test. Għandha tingħata attenzjoni
biex jiġi evitat l-użu ta' tubi tal-plastik ta' grad baxx jew materjal ieħor li
jista' jkun fih sustanzi kimiċi bijoloġikament attivi. Meta jkun qed jintgħażel
il-materjal għas-sistema bi fluss kontinwu, għandha titqies il-possibilità li ssustanza kimika tat-test tiġi adsorbita f'dan il-materjal.

Iż-żamma tal-ħut
18. Il-ħut tat-test għandu jintgħażel minn popolazzjoni tal-laboratorju, idealment
minn stokk wieħed, li jkun idderra għal mill-inqas ġimgħatejn qabel it-test
fil-kondizzjonijiet ta' kwalità tal-ilma u ta' illuminazzjoni li jkunu simili għal
dawk użati fit-test. Importanti li r-rata tat-tagħbija u d-densità tal-istokkjar
(għad-definizzjonijiet, ara l-Appendiċi 1) jkunu xierqa għall-ispeċi tat-test
użata (ara l-Appendiċi 2).

19. Wara perjodu ta' 48 siegħa li fih il-ħut jitħallew joqogħdu, jiġu rreġistrati lmortalitajiet u jiġu applikati l-kriterji li ġejjin:

— mortalitajiet ta' aktar minn 10 % tal-popolazzjoni f'sebat ijiem: jintrema llott kollu;

— mortalitajiet ta' bejn 5 % u 10 % tal-popolazzjoni: akklimatizzazzjoni
għal sebat ijiem oħra; jekk ikun hemm mortalità ogħla minn 5 %
matul it-tieni sebat ijiem, il-lott kollu jitwarrab;

— mortalitajiet ta' inqas minn 5 % tal-popolazzjoni f'sebat ijiem: il-lott jiġi
aċċettat.

20. Matul il-perjodu ta' akklimatizzazzjoni, fil-perjodu ta' qabel l-esponiment,
jew matul il-perjodu ta' esponiment l-ħut m'għandux jingħata kura għal mard.

Perjodu ta' qabel l-esponiment u l-għażla tal-ħut
21. Il-perjodu ta' qabel l-esponiment ta' bejn ġimgħa u ġimgħatejn huwa rrakko
mandat għall-annimali mqiegħda f'reċipjenti simili għat-test proprju. Matul ilperjodu ta' żamma u matul il-fażi ta' esponiment, il-ħut għandu jiġi mitmugħ
ad libitum. Il-fażi ta' esponiment tinbeda b'ħut adult sesswalment dimorfiku
minn provvista tal-laboratorju ta' annimali maturi biżżejjed għar-riproduzzjo
ni (eż. b'karatteristiċi sesswali sekondarji li jidhru fir-rigward tal-karpjun
buras u l-medaka), u li jkunu qed ibidu b'mod attiv. Għal gwida ġenerali
biss (u dan ma għandux jitqies mingħajr l-osservazzjoni tal-istatus riproduttiv
propju ta' lott partikolari ta' ħut), il-karpjuni buras għandu jkollhom madwar
20 (± 2) ġimgħa, jekk wieħed jassumi li jkunu ġew ikkulturati f'temperatura
ta' 25 ± 2 °C matul ħajjithom. Il-medaka Ġappuniża għandu jkollha madwar
16 (± 2)il-ġimgħa, jekk wieħed jassumi li jkunu ġew ikkulturati f'temperatura
ta' 25 ± 2 °C matul ħajjithom. Iż-żebra għandu jkollha madwar 16 (± 2)ilġimgħa, jekk wieħed jassumi li jkunu ġew ikkulturati f'temperatura ta' 26 ±
2 °C matul ħajjithom. Il-produzzjoni tal-bajd għandha tiġi vvalutata kuljum
matul il-fażi ta' qabel l-esponiment. Huwa rrakkomandat li r-riproduzzjoni
tiġi osservata fit-tankijiet irreplikati kollha qabel l-inklużjoni fil-fażi tal-espo
niment tal-assaġġ. F'dan l-istadju, ma tistax tiġi pprovduta gwida kwantitat
tiva dwar il-produzzjoni tal-bajd mixtieqa ta' kuljum, iżda huwa relattivament
komuni li jiġu osservati bidien medji ta' > 10 bajdiet/femminili/jum għal kull
speċi. Għandu jintuża disinn bi blokki aleatorji skont l-output tal-produzzjoni
tal-bajd sabiex jiġu allokati repliki għad-diversi livelli sperimentali bil-għan
li tiġi żgurata distribuzzjoni bilanċjata tar-repliki.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 2081
▼M7
ID-DISINN TAT-TEST
22. Jintużaw tliet konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test, kontroll wieħed
(tal-ilma) u, jekk ikun hemm bżonn, kontroll tas-solvent. Id-dejta tista' tiġi
analizzata sabiex jiġu determinati differenzi statistikament sinifikanti bejn irrisponsi għat-trattament u għall-kontroll. Dawn l-analiżijiet ser jindikaw jekk
hemmx il-ħtieġa ta' ittestjar ulterjuri aktar fit-tul għal effetti avversi (jiġifieri,
is-sopravivenza, l-iżvilupp, it-tkabbir u r-riproduzzjoni) għas-sustanza
kimika, aktar milli għall-użu fil-valutazzjoni tar-riskju (25).

23. Għaż-żebra, fil-jum 21 tal-esperiment, jittieħdu kampjuni ta' rġiel u nisa
minn kull livell ta' trattament (5 irġiel u 5 nisa f'kull wieħed miż-żewġ
repliki) u mill-kontroll(i) għall-kejl tal-vitelloġenina. Għall-medaka, fil-jum
21 tal-esperiment, jittieħdu kampjuni ta' rġiel u nisa minn kull livell ta'
trattament (3 irġiel u 3 nisa f'kull wieħed mill-erba' repliki) u mill-kontroll(i)
għall-kejl tal-vitelloġenina u tal-karatteristiċi sesswali sekondarji. Għallkarpjun buras, fil-jum 21 ta' esponiment, l-irġiel u n-nisa (2 irġiel u 4 nisa
f'kull wieħed mill-erba' repliki) u mill-kontroll(i) jiġu kampjunati għall-kejl
tal-vitelloġenina u tal-karatteristiċi sesswali sekondarji. Hija meħtieġa valu
tazzjoni kwantitattiva tal-fekondità u t-tessuti gonadali għandhom jitqiegħdu
sħaħ jew mifrudin tkun tista' ssir evalwazzjoni istopatoloġika, jekk tkun
meħtieġa.

L-għażla tal-konċentrazzjonijiet tat-test
24. Għall-finijiet ta' dan it-test, l-ogħla konċentrazzjoni tat-test għandha tiġi
stabbiliti mill-konċentrazzjoni massima tollerata (MTC) li tiġi ddeterminata
minn range finder jew minn dejta oħra dwar it-tossiċità, jew 10 mg/l, jew issolubilità massima fl-ilma, skont liema tkun l-aktar baxxa. L-MTC hija defi
nita bħala l-ogħla konċentrazzjoni tat-test tas-sustanza kimika li twassal għal
mortalità ta' inqas minn 10 %. L-użu ta' dan l-approċċ jassumi li teżisti dejta
empirika dwar tossiċità akuta jew dejta oħra dwar it-tossiċità li minnha tista'
tiġi stmata l-MTC. L-istima tal-MTC tista' ma tkunx eżatta u normalment
teħtieġ ċertu ġudizzju professjonali.

25. Huma meħtieġa tliet konċentrazzjonijiet tat-test, spazjati b'fattur kostanti li
ma jaqbiżx l-10, u kontroll ta' ilma tad-dilwizzjoni (u kontroll tas-solvent
jekk ikun meħtieġ). Huwa rrakkomandat li l-fatturi ta' spazjar jkunu f'firxa ta'
bejn 3.2 u 10.

PROĊEDURA
L-għażla u l-użin tal-ħut tat-test
26. Huwa importanti li fil-bidu tal-assaġġ tiġi minimizzata l-varjazzjoni fil-piż
tal-ħut. Il-meded ta' daqsijiet adattati għall-ispeċi differenti rrakkomandati
għall-użu f'dan it-test huma mogħtija fl-Appendiċi 2. Għal-lott kollu ta' ħut
użat fit-test, il-medda tal-piżijiet individwali għall-ħut maskili u femminili filbidu tat-test għandha, jekk possibbli, tinżamm bejn ± 20 % tal-piż medju
aritmetiku tal-istess sess. Huwa rrakkomandat li qabel it-test jintiżen sotto
kampjun tal-istokk tal-ħut sabiex jiġi stmat il-piż medju.

Kundizzjonijiet tal-Esponiment
Durata
27. It-test idum għaddej 21 jum, wara perjodu ta' qabel l-esponiment. Il-perjodu
ta' qabel l-esponiment rrakkomandat huwa ta' bejn ġimgħa u ġimgħatejn.

Tmigħ
28. Il-ħut għandu jiġi mitmugħ ad libitum b'ikel addattat (Appendiċi 2) b'rata
suffiċjenti biex tinżamm il-kundizzjoni tal-ġisem. Għandha tingħata attenz
joni biex jiġi evitat tkabbir mikrobiku u turbidità fl-ilma. Bħala gwida ġene
rali, ir-razzjon ta' kuljum jista' jinqasam f'żewġ jew tliet porzjonijiet ugwali
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għal tmigħ multiplu kuljum, separat b'mill-inqas tliet sigħat bejn kull tmigħ.
Huwa aċċettabbli li jingħata razzjon akbar uniku b'mod partikolari għal
tmiem il-ġimgħa. Il-ħut m'għandux jingħata x'jiekol għal 12-il siegħa qabel
il-kampjunar/nekroskopija.
29. L-ikel tal-ħut għandu jiġi evalwat għall-preżenza ta' kontaminanti bħal pesti
ċidi organokloriniċi, idrokarboni aromatiċi poliċikliċi (PAHs), bifenili polik
lorinati (PCBs). Għandu jiġi evitat ikel b'livell għoli ta' fitoestroġeni li jista'
jikkomprometti r-rispons tal-assaġġ għal agonisti magħrufa tal-estroġenu (eż.
17b- estradiol).
30. Ikel mhux mikul u materjal tar-rawt għandu jitneħħa mir-reċipjent tat-test talinqas darbtejn fil-ġimgħa, eż. billi l-qiegħ ta' kull tank jitnaddaf sew permezz
ta' sifun.
Id-dawl u t-temperatura
31. Il-fotoperjodu u t-temperatura tal-ilma għandhom ikunu adattati għall-ispeċi
tat-test (ara Appendiċi 2).
Il-Frekwenza tal-Kejl u d-Determinazzjonijiet Analitiċi
32. Qabel jibda l-perjodu ta' qabel l-esponiment, għandu jiġi żgurat li s-sistema
tat-twassil tas-sustanza kimika taħdem kif suppost. Għandhom jiġu stabbiliti
l-metodi analitiċi kollha meħtieġa, inkluż għarfien suffiċjenti dwar l-istabilità
kimika fis-sistema tat-test. Matul it-test, il-konċentrazzjonijiet tas-sustanza
kimika tat-test jiġu determinati f'intervalli regolari, kif ġej: preferibbilment,
ir-rati tal-fluss tas-soluzzjoni ewlenija dilwenti u tossikanti għandhom jiġu
vverifikati kuljum, iżda mill-inqas darbtejn fil-ġimgħa, u ma għandhomx
ivarjaw b'aktar minn 10 % matul it-test. Huwa rrakkomandat li l-konċentraz
zjonijiet tas-sustanzi kimiċi tat-test innifsu jitkejlu fir-reċipjenti kollha filbidu tat-test u f'intervalli ta' ġimgħa wara dan.
33. Huwa rrakkomandat li r-riżultati jkunu bbażati fuq il-konċentrazzjonijiet
imkejla. Madankollu, jekk matul it-test il-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika
tat-test fis-soluzzjoni tkun inżammet b'mod sodisfaċenti bejn ±20 % talkonċentrazzjoni nominali, ir-riżultati jkunu jistgħu jiġu bbażati fuq valuri
nominali jew valuri mkejla.
34. Il-kampjuni jistgħu jeħtieġu jiġu ffiltrati (eż. bl-użu ta' pori ta' μ0.45 μm) jew
jiġu ċentrifugati. Jekk ikun hemm bżonn, imbagħad iċ-ċentrifugazzjoni hija lproċedura rrakkomandata. Madankollu, jekk il-materjal tat-test ma jiġix
adsorbit mill-filtri, il-filtrazzjoni tista' tkun aċċettabbli wkoll.
35. Matul it-test, l-ossiġenu dissolt, it-temperatura, u l-pH għandhom jitkejlu firreċipjenti kollha tat-test tal-inqas darba fil-ġimgħa. L-ebusija u l-alkalinità
totali għandhom jitkejlu fil-kontrolli u f'reċipjent wieħed fl-ogħla konċentraz
zjoni tal-anqas darba fil-ġimgħa. Idealment, it-temperatura għandha tiġi ssor
veljata kontinwament f'mill-inqas reċipjent wieħed tat-test.
Osservazzjonijiet
36. Għadd ta' risponsi ġenerali (eż. sopravivenza) u risponsi bijoloġiċi ewlenin
(eż. il-livelli tal-vitelloġenina) jiġu vvalutati matul l-assaġġ jew fi tmiem lassaġġ. Jeħtieġ li kuljum isir il-monitoraġġ kwantitattiv tal-fekondità. Il-kejl
u l-valutazzjoni ta' dawn il-punti ta' tmiem u l-utilità tagħhom huma deskritti
hawn taħt.
Sopravivenza
37. Matul il-perjodu tat-test, il-ħut għandu jiġi eżaminat kuljum u kwalunkwe
mortalità għandha tiġi rreġistrata u l-ħut mejjet għandu jitneħħa malajr kemm
jista' jkun. Il-ħut mejjet m'għandux jiġi sostitwit la fir-reċipjent tal-kontroll u
lanqas fir-reċipjent tat-trattament. Is-sess tal-ħut li jmut matul it-test għandu
jiġi determinat permezz ta' evalwazzjoni makroskopika tal-gonadi.
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Imġiba u dehra
38. Għandha tittieħed nota ta' kwalunkwe mġiba abnormali (relatata malkontrolli); din tista' tinkludi sinjali ta' tossiċità ġenerali inklużi iperventilaz
zjoni, għawm mhux ikkoordinat, telf tal-bilanċ u inattivitá jew tmigħ mhux
tas-soltu. Barra minn hekk għandha tittieħed nota ta' anormalitajiet esterni
(bħal emorraġija, skolorazzjoni). Dawn is-sinjali ta' tossiċità għandhom jiġu
kkunsidrati bir-reqqa waqt l-interpretazzjoni tad-dejta peress li jistgħu
jindikaw konċentrazzjonijiet li fihom il-bijomarkaturi ta' attività endokrinali
ma jkunux affidabbli. Dawn l-osservazzjonijiet tal-imġiba jistgħu anke
jipprovdu informazzjoni kwalitattiva biex jinkiseb tagħrif dwar rekwiżiti
futuri potenzjali għall-ittestjar tal-ħut. Pereżempju, fil-karpjuni buras, f'irġiel
normali jew f'nisa b'karatteristiċi maskili ġiet osservata aggressività territor
jali matul esponiment androġeniku; fiż-żebra, l-imġiba karatteristika ta'
tgħammir u riproduzzjoni wara li jinxtegħel id-dawl tiddgħajjef jew tiġi
mfixkla minn esponiment estroġeniku jew antiandroġeniku.

39. Billi xi aspetti tad-dehra (primarjament il-kulur) jistgħu jinbidlu malajr bittqandil, importanti li l-osservazzjonijiet kwalitattivi jsiru qabel ma l-annimali
jitneħħew mis-sistema tat-test. L-esperjenza miksuba sa issa bil-karpjuni
buras tissuġġerixxi li, għall-ewwel, xi sustanzi kimiċi attivi fis-sistema
endokrinali jistgħu jikkawżaw tibdil fil-karatteristiċi esterni li ġejjin: ilkulur tal-ġisem (ċar jew skur), mudelli ta' kolorazzjoni (il-preżenza ta' strixxi
vertikali) u l-forma tal-ġisem (ir-ras u r-reġjun pettorali). Għalhekk, l-osser
vazzjonijiet dwar id-dehra fiżika tal-ħut għandhom isiru matul it-test, u fi
tmiem l-istudju

Fekondità
40. L-osservazzjonijiet kwantitattivi ta' kuljum tar-riproduzzjoni għandhom jiġu
rreġistrati fuq bażi rreplikata. Il-produzzjoni tal-bajd għandha tiġi rreġistrata
bħala l-għadd ta' bajd/nisa li jibqgħu ħajjin/jum fuq bażi rreplikata. Il-bajd
jitneħħa kuljum mill-kompartimenti tat-test. Is-sottostrati riproduttivi
għandhom jitqiegħdu fil-kompartimenti tat-test għall-karpjun buras u għażżebra sabiex il-ħut ikun jista' jbid f'kundizzjonijiet normali. L-Appendiċi 4
jagħti aktar dettalji tas-sottostrati riproduttivi għaż-żebra (Appendiċi 4A) u
għall-karpjun buras (Appendiċi 4B). Mhuwiex meqjus bħala neċessarju li jiġi
pprovdut sottostrat riproduttiv għall-medaka.

Il-qtil bla tbatija tal-ħut
41. Fil-jum 21, jiġifieri fi tmiem l-esponiment, il-ħut għandu jiġi ewtanizzat
b'ammonti xierqa ta' Trikaina (Trikaina metan sulfonat, Metakaina, MS222 (CAS 886-86-2), 100-500 mg/l ibbaferjat bi 300 mg/l NaHCO3 (bikar
bonat tas-sodju, CAS.144-55-8) biex titnaqqas l-irritazzjoni fil-membrana
mukuża; imbagħad jittieħed kampjun tad-demm jew tat-tessut għad-determi
nazzjoni tal-vitelloġenina, kif spjegat fis-sezzjoni tal-vitelloġenina.

Osservazzjoni tal-karatteristiċi sesswali sekondarji
42. Ċerti sustanzi kimiċi attivi fis-sistema endokrinali jistgħu jikkawżaw tibdil
fil-karatteristiċi sesswali sekondarji speċjalizzati (l-għadd ta' tuberkuli tannamra fil-karpjun buras maskili, il-proċessi papillari fil-medaka maskili).
B'mod partikolari, sustanzi kimiċi li jkollhom ċerti modi ta' azzjoni jistgħu
jikkawżaw l-okkorrenza anormali ta' karatteristiċi sesswali sekondarji fl-anni
mali tas-sess oppost; pereżempju, agonisti tar-riċettur tal-androġenu, bħal
trenbolon, metiltestosteron u diidrotestosteron, jistgħu jwasslu sabiex il-karp
juni buras femminili jiżviluppaw tuberkuli tan-namra prominenti jew sabiex
il-medaka femminili tiżviluppa proċessi papillari (11, 20, 21). Ġie rrapportat
ukoll li l-agonisti tar-riċettur tal-estroġenu jistgħu jnaqqsu l-għadd tat-tuber
kuli tan-namra u d-daqs tal-kuxxinett tal-kozz dorsali f'irġiel adulti ta'
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karpjun buras (26, 27). Dawn l-osservazzjonijiet morfoloġiċi grossi jistgħu
jipprovdu tagħrif kwalitattiv u kwantitattiv siewi biex jingħata tagħrif dwar
rekwiżiti futuri potenzjali għall-ittestjar tal-ħut. L-għadd u d-daqs tat-tuber
kuli tan-namra fil-karpjun buras u l-proċessi papillari fil-medaka jistgħu jiġu
kkwantifikati b'mod dirett jew b'mod aktar prattiku f'kampjuni ppreservati. Ilproċeduri rrakkomandati għall-evalwazzjoni tal-karatteristiċi sesswali sekon
darji fil-karpjun buras u fil-medaka huma disponibbli mill-Appendiċi 5A u
mill-Appendiċi 5B, rispettivament.
Vitelloġenina (VTG)
43. Id-demm jinġabar mill-arterja/vina kawdali permezz ta' tubulu kapillari
mikroematokritiku eparinizzat, jew inkella permezz ta' titqiba fil-qalb b'si
ringa. Skont kemm hi kbira l-ħuta, il-volumi tad-demm li jistgħu jinġabru
ġeneralment ivarjaw bejn 5 u 60 μl għal kull ħuta individwali għall-karpjuni
buras u minn 5-15 μl għal kull ħuta individwali għaż-żebra. Il-plażma tiġi
separata mid-demm permezz ta' ċentrifugazzjoni, u tinħażen ma' inibituri talproteażi f'temperatura ta' – 80 °C, sakemm tiġi analizzata għall-vitelloġenina.
Inkella, fil-medaka jintuża l-fwied, u fiż-żebra jista' jintuża l-omoġenat tarras/denb bħala sors ta' tessut għad-determinazzjoni tal-vitelloġenina (Appen
diċi 6). Il-kejl tal-VTG għandu jkun imsejjes fuq metodu ELISA omologu
vvalidat, bl-użu ta' standard omologu tal-VTG u antikorpi omologi. Huwa
rrakkomandat li jintuża metodu li jkun kapaċi jiskopri livelli ta' VTG baxxi
daqs ftit ng/ml fil-plażma (jew ng/mg fit-tessut), li huwa l-livell ta' sfond
f'ħut maskili li ma jkunx ġie espost.
44. Il-kontroll tal-kwalità tal-analiżi tal-vitelloġenina jintlaħaq permezz tal-użu ta'
standards, bjanki u mill-inqas analiżijiet duplikati. Għal kull metodu ELISA,
għandu jsir test għall-effett matriċi (effett ta' dilwizzjoni ta' kampjun) biex
jiġi determinat il-fattur minimu tad-dilwizzjoni tal-kampjun. Kull platt
ELISA li jintuża għall-assaġġi tal-VTG għandu jinkludi l-kampjuni talkontroll tal-kwalità li ġejjin: mill-inqas 6 standards ta' kalibrazzjoni li jkopru
l-firxa ta' konċentrazzjonijiet mistennija tal-vitelloġenina u mill-inqas bjank
tal-assaġġ vinkolanti mhux speċifiku wieħed (analiżi duplikata). L-assorbi
ment ta' dawn il-bjanki għandu jkun ta' anqas minn 5 % tal-assorbiment
standard massimu ta' kalibrazzjoni. Minn kull kampjun ta' dilwizzjoni jiġu
analizzati tal-anqas żewġ alikwoti (well-duplicates). Well-duplicates li
jvarjaw b'aktar minn 20 % għandhom jerġgħu jiġu analizzati.
45. Il-koeffiċjent tal-korrelazzjoni (R2) għall-kurvi ta' kalibrazzjoni għandu jkun
ta' aktar minn 0.99. Madankollu, korrelazzjoni għolja mhijiex biżżejjed biex
tiggarantixxi tbassir adegwat tal-konċentrazzjoni fil-meded kollha. Minbarra
li jkun hemm korrelazzjoni għolja biżżejjed għall-kurva ta' kalibrazzjoni, ilkonċentrazzjoni ta' kull standard, kif ikkalkolata mill-kurva ta' kalibrazzjoni,
dejjem għandha taqa' bejn 70 u 120 % tal-konċentrazzjoni nominali tiegħu.
Jekk il-konċentrazzjonijiet nominali jxaqilbu lil hinn mil-linja ta' rigressjoni
tal-kalibrazzjoni (eż. f'konċentrazzjonijiet inqas), jista' jkun hemm bżonn li lkurva ta' kalibrazzjoni tinqasam f'meded baxxi u għoljin jew li jintuża mudell
nonlineari li jaqbel b'mod adegwat mad-dejta dwar l-assorbiment. Jekk ilkurva tinqasam, iż-żewġ segmenti tal-linja għandu jkollhom R2 > 0.99.
46. Il-limitu ta' detezzjoni (LOD) huwa definit bħala l-konċentrazzjoni tal-inqas
standard analitiku, u l-limitu ta' kwantitazzjoni (LOQ) huwa definit bħala lkonċentrazzjoni tal-inqas standard analitiku mmoltiplikata bl-inqas fattur ta'
dilwizzjoni.
47. F'kull jum li fih isiru l-assaġġi tal-vitelloġenina għandu jiġi analizzat
kampjun ta' fortifikazzjoni permezz ta' standard ta' referenza interassaġġi
(Appendiċi 7). Il-proporzjon tal-konċentrazzjoni mistennija għall-konċentraz
zjoni mkejla jiġi rrapportat flimkien mar-riżultati minn kull sett ta' assaġġi li
jkunu saru dakinhar.
Evalwazzjoni tal-istopatoloġija gonadali
48. Jista' jkun meħtieġ li ssir istopatoloġija gonadali mill-awtoritajiet regolatorji
sabiex ikunu jistgħu jistudjaw l-organu fil-mira fuq l-assi tal-HPG wara lesponiment kimiku. F'dan ir-rigward, il-gonadi jitqiegħdu sħaħ jew dissez
zjonati. Meta tkun meħtieġa istopatoloġija, għandhom jiġu mfittxija risponsi
endokrinali speċifiċi fuq il-gonadi fil-valutazzjoni tal-attività endokrinali tassustanza kimika tat-test. Dawn ir-risponsi dijanjostiċi essenzjalment jinkludu
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l-preżenza ta' ooċiti testikulari, iperplażja taċ-ċellula Leydig, tnaqqis filformazzjoni tal-isfar tal-bajd, żieda fl-ispermatogonija u iperplażja perifolli
kulari. Leżjonijiet gonadali oħrajn, bħal atreżja tal-ooċiti, diġenerazzjoni
testikulari u bidliet fl-istadji, jista' jkollhom diversi kawżi. Id-dokument ta'
Gwida dwar l-istopatoloġija gonadali tal-ħut jispeċifika l-proċeduri li
jintużaw fid-dissezzjoni, il-fissazzjoni, is-sezzjonar u l-evalwazzjoni istopa
toloġika tal-gonadi (22).
DEJTA U RAPPORTAR
Valutazzjoni tar-Risponsi tal-Bijomarkatur permezz ta' Analiżi talVarjanza (ANOVA)
49. Biex tiġi identifikata l-attività endokrinali potenzjali ta' sustanza kimika, irrisponsi jitqabblu bejn il-gruppi ta' trattament u ta' kontroll permezz ta'
analiżi tal-varjanza (ANOVA). Meta jintuża kontroll tas-solvent, għandu
jsir test statistiku xieraq bejn il-kontroll tal-ilma tad-dilwizzjoni u l-kontroll
tas-solvent għal kull punt ta' tmiem. Gwida dwar kif tittratta d-dejta dwar ilkontroll tal-ilma tad-dilwizzjoni u tas-solvent fl-analiżi statistika sussegwenti
tista' tinstab fl-OECD, 2006c (28). Id-dejta kollha dwar ir-rispons bijoloġiku
għandha tiġi analizzata u rrapportata separatament skont is-sess. Jekk ma
jintlaħqux is-suppożizzjonijiet meħtieġa għall-metodi parametriċi — distri
buzzjoni mhux normali (eż. it-test ta' Shapiro-Wilk) jew varjanza eteroġena
(it-test ta' Bartlett jew it-test ta' Levene), għandha tiġi kkunsidrata l-possibi
lità li d-dejta tiġi konvertita f'varjanzi omoġenizzati qabel ma ssir l-ANOVA,
jew qabel ma ssir ANOVA ponderata. It-test ta' Dunnett (parametriku) fuq
tqabbiliet multipli bejn pari jew it-test ta' Mann-Whitney b'aġġustament
Bonferroni (mhux parametriku) jista' jintuża għal rispons mhux monotonu
għad-doża. Jekk ir-rispons għad-doża ikun kważi monotonu jistgħu jintużaw
testijiet statistiċi oħra (eż. it-test ta' Jonckheere-Terpstra jew it-test ta'
Williams). Fl-Appendiċi 8 ġiet ipprovduta flowchart statistika biex tgħin
fid-deċiżjoni dwar l-aktar test statistiku xieraq li għandu jintuża. Tagħrif
addizzjonali jista' jinkiseb ukoll mid-Dokument tal-OECD dwar Approċċi
Attwali lejn l-Analiżi Statistika ta' Dejta dwar l-Ekotossiċità (28).
Rappurtar tar-riżultati tat-test
50. Id-dejta tal-istudju għandha tinkludi:
Il-faċilità tal-ittestjar:
— Il-persunal responsabbli u r-responsabilitajiet tal-istudju tiegħu,
— Kull laboratorju għandu jkun wera profiċjenza fl-użu ta' firxa ta' sustanzi
kimiċi rappreżentattivi
Sustanza kimika tat-test:
— Karatterizzazzjoni tas-sustanza kimika tat-test
— In-natura fiżika u l-proprjetajiet fiżikokimiċi rilevanti
— Il-metodu u l-frekwenza tal-preparazzjoni tal-konċentrazzjonijiet tat-test
— Informazzjoni dwar l-istabbiltà u l-bijodegradabilità
Solvent:
— Il-karatterizzazzjoni tas-solvent (in-natura, il-konċentrazzjoni użata)
— Ġustifikazzjoni tal-għażla tas-solvent (jekk ma jkunx ilma)
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Annimali tat-test:
— L-ispeċi u r-razza
— Il-fornitur u l-faċilità speċifika tal-fornitur,
— L-età tal-ħut fil-bidu tat-test u l-istatus ta' riproduzzjoni
— Dettalji tal-proċedura ta' akklimatizzazzjoni tal-annimali
— Il-piż tal-ġisem tal-ħut fil-bidu tal-esponiment (minn sottokampjun talistokk tal-ħut)
Kundizzjonijiet tat-test:
— II-proċedura tat-test użata (it-tip tat-test, ir-rata tat-tagħbija, id-densità talistokkjar, eċċ.);
— Il-metodu ta' preparazzjoni tas-soluzzjonijiet ewlenin u r-rata tal-fluss;
— Il-konċentrazzjonijiet nominali tat-test, il-konċentrazzjonijiet tas-soluzzjo
nijiet tat-test imkejla kull ġimgħa u l-metodu analitiku użat, il-medji talvaluri mkejla u d-devjazzjonijiet standard fir-reċipjenti tat-test u evidenza
li l-kejl jirreferi għall-konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test fissoluzzjoni vera;
— Il-karatteristiċi tal-ilma tad-dilwizzjoni (inkluż il-pH, l-ebusija, l-alkali
nità, it-temperatura, il-konċentrazzjoni tal-ossiġenu dissolt, il-livelli ta'
klorin residwu, il-karbonju organiku totali, is-solidi sospiżi u kwalunkwe
kejl ieħor li jkun sar)
— Il-kwalità tal-ilma fir-reċipjenti tat-test: il-pH, l-ebusija, it-temperatura u
l-konċentrazzjoni tal-ossiġenu dissolt;
— Informazzjoni ddettaljata dwar it-tmigħ (eż. it-tip ta' ikel, is-sors, lammont li ngħata u l-frekwenza u analiżijiet għal kontaminanti relevanti
jekk disponibbli (eż. PCBs, PAHs u pestiċidi organoklorurati).
Riżultati
— Evidenza li l-kontrolli jissodisfaw il-kriterji ta' aċċettazzjoni tat-test;
— Dejta dwar il-mortalitajiet li jseħħu fi kwalunkwe konċentrazzjoni tat-test
u fil-kontroll;
— Tekniki analitiċi statistiċi użati, it-trattament tad-dejta u ġustifikazzjoni
tat-tekniki użati;
— Dejta dwar osservazzjonijiet bijoloġiċi ta' morfoloġija grossa, inklużi lkaratteristiċi sesswali sekondarji, il-produzzjoni tal-bajd u l-vitelloġenina;
— Riżultati tal-analiżi tad-dejta, idealment f'forma tabulari u grafika;
— Inċidenza ta' kwalunkwe reazzjoni mhux tas-soltu mill-ħut u kwalunkwe
effett viżibbli kkawżat mis-sustanza kimika tat-test
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GWIDA GĦALL-INTERPRETAZZJONI U L-AĊĊETTAZZJONI TARRIŻULTATI TAT-TEST
51. Din is-sezzjoni fiha ftit kunsiderazzjonijiet li għandhom jitqiesu fl-interpre
tazzjoni tar-riżultati tat-test għad-diversi punti ta' tmiem imkejla. Ir-riżultati
għandhom jiġu interpretati b'kawtela fejn is-sustanza kimika tat-test tidher li
tkun qed tikkawża tossiċità evidenti jew li qed ikollha impatt fuq il-kundiz
zjoni ġenerali tal-annimal tat-test.

52. Meta tkun qed tiġi stabbilita l-medda tal-konċentrazzjonijiet tat-test, għandha
tingħata attenzjoni biex ma tinqabiżx il-konċentrazzjoni massima tollerata
biex tkun tista' ssir interpretazzjoni valida tad-dejta. Importanti li tal-anqas
ikun hemm trattament wieħed li fih ma jkunx hemm sinjali ta' effetti tossiċi.
Sinjali ta' mard u sinjali ta' effetti tossiċi għandhom jiġu vvalutati u rrap
portati f'ċertu dettall. Pereżempju, huwa possibbli li l-produzzjoni tal-VTG
fin-nisa tiġi affettwata wkoll mit-tossiċità ġenerali u modi ta' azzjoni tossiċi
mhux endokrinali, eż. epatotossiċità. Madankollu, l-interpretazzjoni tal-effetti
tista' tiġi sostnuta minn livelli oħra ta' kura li ma jitfixklux mit-tossiċità
sistemika.

53. Hemm xi aspetti li wieħed irid iqis għall-aċċettazzjoni tar-riżultati tat-test.
Bħala gwida, il-livelli tal-VTG fi gruppi ta' kontroll tal-irġiel u tan-nisa
għandhom ikunu distinti u separati b'madwar tliet ordnijiet ta' kobor filkarpjun buras u fiż-żebra, u b'madwar ordni uniku ta' kobor għall-medaka.
Eżempji tal-medda ta' valuri li wieħed jista' jiltaqa' magħhom fil-gruppi ta'
kontroll u ta' kura huma disponibbli fir-rapporti ta' validazzjoni (1, 2, 3, 4).
Valuri għolja tal-VTG fl-irġiel ta' kontroll jistgħu jikkompromettu r-rispons
tal-assaġġ u l-kapaċità tiegħu li jiskopri agonisti dgħajfa tal-estroġenu. Valuri
baxxi tal-VTG fin-nisa ta' kontroll jistgħu jikkompromettu r-risponsività talassaġġ u l-ħila tiegħu li jiskopri inibituri tal-aromatażi u antagonisti talestroġenu. Biex tinbena dik il-gwida ntużaw l-istudji ta' validazzjoni.

54. F'dak li għandu x'jaqsam mal-kwantifikazzjoni tal-produzzjoni tal-bajd, dan
huwa soġġett għal varjazzjonijiet importanti [il-koeffiċjent tal-varjazzjoni
(CV) jista' jvarja minn 20 sa 60 %] li jaffettwaw il-kapaċità tal-assaġġ li
jidentifika tnaqqis sinifikanti fil-produzzjoni tal-bajd iżgħar minn 70 %,
hekk kif is-CV javviċina 50 % jew aktar. Meta s-CV ikun limitat għal valuri
aktar baxxi (madwar 20-30 %), l-assaġġ ikollu qawwa aċċettabbli (80 %)
sabiex jidentifika tnaqqis ta' 40-50 % fil-produzzjoni tal-bajd. Id-disinn tattest użat għall-karpjun buras, inklużi erba' repliki għal kull livell tat-tratta
ment, għandu jippermetti aktar qawwa lill-punt tat-tmiem tal-fekondità,
imqabbel ma' disinn tat-test b'2 repliki biss.

55. Jekk laboratorju ma jkunx għamel l-assaġġ qabel jew jekk ikunu saru bidliet
sostanzjali (eż. bidla fir-razza tal-ħut jew tal-fornitur) huwa rrakkomandat li
jsir studju tal-profiċjenza teknika. Huwa rrakkomandat li jintużaw sustanzi
kimiċi li jkopru firxa ta' modi ta' azzjoni jew impatti fuq għadd tal-punti ta'
tmiem tat-test. Fil-prattika, kull laboratorju huwa mħeġġeġ jibni dejta storika
ta' kontroll proprja għall-irġiel u għan-nisa u biex jagħmel kimika ta' kontroll
pożittiv għall-attività estroġenika (eż. 17β-estradjol f'doża ta' 100 ng/l, jew
agonist dgħajjef magħruf) li twassal għal żieda fil-VTG fil-ħut maskili,
kimika ta' kontroll pożittiv għall-inibizzjoni tal-aromatażi (eż. fadrozole
jew prochloraz f'doża ta' 300 μg/l) li twassal għal tnaqqis fil-VTG fil-ħut
nisa, u kimika ta' kontroll pożittiv għall-attività androġenika (eż. 17β-tren
bolon f'doża ta' 5 μg/l) li twassal għall-induzzjoni ta' karatteristiċi sesswali
sekondarji fil-karpjun buras u l-medaka femminili. Din id-dejta kollha tista'
titqabbel ma' dejta disponibbli mill-istudji ta' validazzjoni (1, 2, 3) biex tiġi
żgurata l-profiċjenza tal-laboratorju.

56. B'mod ġenerali, il-kejl tal-vitelloġenina għandu jitqies pożittiv jekk ikun
hemm żieda statistikament sinifikanti fil-VTG fl-irġiel (p < 0,05), jew tnaqqis
statistikament sinifikanti fin-nisa (p < 0,05) tal-anqas fl-ogħla doża ttestjata
meta mqabbla mal-grupp ta' kontroll, u fin-nuqqas ta' sinjali ta' tossiċità
ġenerali. Riżultat pożittiv jikseb sostenn ikbar meta jintwera li hemm relaz
zjoni bijoloġikament plawżibbli bejn id-doża u l-kurva tar-rispons. Kif intqal
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qabel, it-tnaqqis fil-vitelloġenina jaf ma jkollux oriġini kompletament endok
rinali; madankollu, ġeneralment riżultat pożittiv għandu jiġi interpretat bħala
evidenza ta' attività endokrinali in vivo, u normalment għandu jagħti bidu
għal azzjonijiet għal kjarifika ulterjuri.

57. Tista' tkun meħtieġa evalwazzjoni tal-istopatoloġija gonadali mill-awtoritajiet
regolatorji sabiex tiġi ddeterminata l-idoneità riproduttiva tal-annimali tat-test
u sabiex tkun tista' ssir valutazzjoni tal-piż tal-evidenza tar-riżultati tat-test.
L-eżekuzzjoni ta' istopatoloġija gonadali tista' ma tkunx meħtieġa f'każijiet
fejn il-VTG jew il-karatteristiċi sesswali sekondarji jkunu pożittivi (jiġifieri
żieda jew tnaqqis fil-VTG jew induzzjoni tal-karatteristiċi sesswali sekon
darji).
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Appendiċi 1
ABBREVJAZZJONIJIET U DEFINIZZJONIJIET
Sustanza kimika: sustanza jew taħlita
CV: koeffiċjent tal-varjazzjoni
ELISA: Assaġġ ta' Immunoassorbiment Enżimatiku
Assi HPG: assi ipotalamika-pitwitarja-gonadali
Rata ta' tagħbija: il-piż imxarrab tal-ħut skont il-volum ta' ilma.
MTC: Konċentrazzjoni Massima Tollerata, li tirrapreżenta madwar 10 % tal-LC50
Densità tal-istokkjar: l-għadd ta' ħut għal kull volum ta' ilma.
Sustanza kimika tat-test: Kwalunkwe sustanza jew taħlita li tkun qed tiġi ttest
jata permezz ta' dan il-metodu ta' ttestjar.
VTG: vitelloġenina hija prekursur tal-fosfolipoglikoproteina għall-proteina flisfar tal-bajd li normalment iseħħ f'nisa sesswalment attivi tal-ispeċijiet ovipari
kollha.
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Appendiċi 2
KUNDIZZJONIJIET SPERIMENTALI GĦALL-ASSAĠĠ TAL-ISKRINJAR TAS-SISTEMA ENDOKRINALI
TAL-ĦUT
1.

Speċijiet rakkomandati

Karpjun buras
(Pimephales promelas)

Medaka
(Oryzias latipes)

Żebra
(Danio rerio)

2.

Tip ta' test

Bi fluss kontinwu

Bi fluss kontinwu

Bi fluss kontinwu

3.

Temperatura tal-ilma

25 ± 2 °C

25 ± 2 °C

26 ± 2 °C

4.

Kwalità
illuminazzjoni

(bi

Bozoz fluworexxenti (bi
spettru wiesa')

Bozoz fluworexxenti (bi
spettru wiesa')

5.

Intensità tad-dawl

10-20 μE/m2/s, 540-1 000 lux,
jew 50-100 ft-c (livelli tallaboratorju ambjentali)

10-20 μE/m2/s, 5401 000 lux, jew 50-100
ft-c (livelli tal-laboratorju
ambjentali)

10-20 μE/m2/s, 540-1 000
lux, jew 50-100 ft-c
(livelli
tal-laboratorju
ambjentali)

6.

Fotoperjodu (it-tranżiz 16-il siegħa ta' dawl, 8 sigħat
zjonijiet bejn tlugħ ix- ta' dlam
xemx / inżul ix-xemx
huma fakultattivi, mada
nakollu
ma
jitqisux
neċessarji)

12-16-il siegħa ta' dawl,
12-8 sigħat ta' dlam

12-16-il siegħa ta' dawl,
12-8 sigħat ta' dlam

7.

Rata ta' tagħbija

< 5 g għal kull l

< 5 g għal kull l

< 5 g għal kull l

8.

Id-daqs tal-kompartiment
tal-ittestjar

10 l (minimu)

2 l (minimu)

5 l (minimu)

9.

Volum tas-soluzzjoni tattest

8 l (minimu)

1,5 l (minimu)

4 l (minimu)

10. Volum tal-iskambji tassoluzzjonijiet tat-test

Minimu ta' 6 kuljum

Minimu ta' 5 kuljum

Minimu ta' 5 kuljum

11. L-età tal-organiżmi tattest

Ara l-paragrafu 21

Ara l-paragrafu 21

Ara l-paragrafu 21

12. Piż imxarrab approssi Nisa: 1,5 ± 20 %
mattiv tal-ħut adulti (g)
Irġiel: 2,5 ± 20 %

Nisa: 0,35 ± 20 %
Irġiel: 0,35 ± 20 %

Nisa: 0,65 ± 20 %
Irġiel: 0,4 ± 20 %

13. Nru ta' ħut f'kull reċip 6 (2 irġiel u 4 nisa)
jent tat-test

6 (3 irġiel u 3 nisa)

10 (5 irġiel u 5 nisa)

tal-

Bozoz
fluworexxenti
spettru wiesa')

14. Nru. ta' trattamenti

= 3 (flimkien mal-kontrolli
xierqa)

= 3 (flimkien
kontrolli xierqa)

15. Nru ta' reċipjenti għal
kull trattament

Minimu ta' 4

Minimu ta' 4

Minimu ta' 2

16. Nru. ta' ħut għal kull
konċentrazzjoni tat-test

16-il mara adulta u 8 irġiel (4
nisa u 2 irġiel f'kull reċipjent
irreplikat)

12-il mara adulta u 12
irġiel (3 nisa u 3 irġiel
f'kull reċipjent irreplikat)

10-il mara adulta u 10
irġiel (5 nisa u 5 irġiel
f'kull reċipjent irreplikat)

17. Reġim ta' tmigħ

Gambli adulti jew nauplii talilma mielaħ ħajjin jew iffriżati
darbtejn jew tliet darbiet
kuljum (ad libitum), ikel dispo
nibbli fis-suq jew taħlita ta'
dawn ta' hawn fuq

Gambli nauplii tal-ilma
mielaħ darbtejn jew tliet
darbiet
kuljum
(ad
libitum), ikel disponibbli
fis-suq jew taħlita ta'
dawn ta' hawn fuq

Gambli nauplii tal-ilma
mielaħ darbtejn jew tliet
darbiet
kuljum
(ad
libitum), ikel disponibbli
fis-suq jew taħlita ta'
dawn ta' hawn fuq

mal-

= 3 (flimkien
kontrolli xierqa)

mal-
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18. Ossiġenazzjoni

Xejn ħlief jekk il-konċentraz Xejn ħlief jekk ilzjoni tad-DO taqa' taħt is- konċentrazzjoni tad-DO
taqa' taħt is-60 % tas60 % tas-saturazzjoni tal-arja
saturazzjoni tal-arja

Xejn ħlief jekk il-konċen
trazzjoni tad-DO taqa' taħt
is-60 % tas-saturazzjoni
tal-arja

19. Ilma tad-dilwizzjoni

Ilma tal-wiċċ, tal-bir jew rikos Ilma tal-wiċċ, tal-bir jew
titwit jew ilma tal-vit deklo rikostitwit jew ilma talvit deklorinat nadif
rinat nadif

Ilma tal-wiċċ, tal-bir jew
rikostitwit jew ilma talvit deklorinat nadif

perjodu rakkomandat ta' 7-14-il
jum

perjodu rakkomandat ta'
7-14-il jum

perjodu rakkomandat ta'
7-14-il jum

21. Id-durata tal-esponiment
kimiku

21 jum

21 jum

21 jum

22. Punti ta' tmiem bijoloġiċi

—
—
—
—

sopravivenza
imġiba
fekondità
karatteristiċi
sesswali
sekondarji
— VTG
— istopatoloġija
gonadali
b'mod fakultattiv

—
—
—
—

sopravivenza
imġiba
fekondità
karatteristiċi
sess
wali sekondarji
— VTG
— istopatoloġija gona
dali
b'mod
fakultattiv

—
—
—
—
—

23. Aċċettabilità tat-test

Ossiġenu dissolt ≥ 60 % tassaturazzjoni;
temperatura
medja ta' 25 ± 2 °C; sopravi
venza ta' 90 % tal-ħut filkontrolli; konċentrazzjonijiet
imkejla tat-test fi ħdan 20 %
tal-valuri medji mkejla għal
kull livell ta' trattament.

Ossiġenu dissolt ≥ 60 %
tas-saturazzjoni; tempe
ratura medja ta' 25 ±
2 °C; sopravivenza ta'
90 % tal-ħut fil-kontrolli;
konċentrazzjonijiet
imkejla tat-test fi ħdan
20 % tal-valuri medji
mkejla għal kull livell
ta' trattament.

Ossiġenu dissolt ≥ 60 %
tas-saturazzjoni; tempera
tura medja ta' 26 ± 2 °C;
sopravivenza ta' 90 % talħut fil-kontrolli; konċen
trazzjonijiet imkejla tattest fi ħdan 20 % talvaluri medji mkejla għal
kull livell ta' trattament.

20. Perjodu
ta'
espożizzjoni

pre-

sopravivenza
imġiba
fekondità
VTG
istopatoloġija gona
dali b'mod fakultattiv
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Appendiċi 3
XI

KARATTERISTIĊI

KIMIĊI TA' ILMA
AĊĊETTABBLI

KOMPONENT

TAD-DILWIZZJONI

KONĊENTRAZZJONIJIET

Materja partikolata

< 20mg/l

Karbonju organiku totali

< 2 mg/l

Ammonijaka mhux jonizzata

< 1 μg/l

Kloru residwu

< 10 μg/l

Pestiċidi organofosforiċi totali

< 50 ng/l

Pestiċidi organofosforiċi totali flimkien ma'
bifenili poliklorinati

< 50 ng/l

Kloru organiku totali

< 25 ng/l
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Appendiċi 4A
SOTTOSTRAT TAL-BIDIEN GĦAŻ-ŻEBRA
Trej għall-bidien: dixx kollu tal-ħġieġ, pereżempju 22 × 15 × 5,5 cm (l x w x
d), kopert b'kannizzata tal-azzar inossidabbli li tista' titneħħa (xibka wiesgħa
2mm). Il-kannizzata għandha tgħatti l-bokka tad-dixx f'livell taħt ix-xifer.

Is-sottostrat tal-bidien għandu jitpoġġa fuq il-kannizzata. Għandu jipprovdi strut
tura biex il-ħut ikunu jistgħu jidħlu fiha. Pereżempju, pjanti artifiċjali tal-akkwarji
magħmulin minn materjal aħdar tal-plastik huma tajbin (NB: għandu jitqies ladsorbiment possibbli tal-kimika tat-test fil-materjal tal-plastik). Il-materjal talplastik għandu jitbattal f'volum suffiċjenti ta' ilma sħun għal tul ta' żmien suffiċ
jenti biex jiġi żgurat li ma tintreħa ebda sustanza kimika fl-ilma tat-test. Meta
jkun qed jintuża materjal tal-ħġieġ għandu jiġi żgurat li l-ħut la jindarab u lanqas
ma jkun iffullat matul l-azzjonijiet vigorużi tiegħu.
Id-distanza bejn it-trej u l-panewwi tal-ħġieġ għandha tkun ta' mill-inqas 3 cm
biex jiġi żgurat li l-bidien ma jsirx barra mit-trej. Il-bajd li jitbied fuq it-trej jaqa'
minn ġol-kannizzata u jista' jiġi kampjunat tliet kwarti sa siegħa wara l-bidu talilluminazzjoni. Il-bajd trasparenti ma jeħilx u jista' jingħadd faċilment permezz
tal-użu ta' dawl transversali. Meta jkunu qed jintużaw ħames nisa f'kull reċipjent,
sa 20 bajda f'ġurnata jistgħu jitqiesu bħala kwantità baxxa, sa 100 bħala medja u
aktar minn 100 bħala kwantità għolja. It-trej tal-bidien għandu jitneħħa, il-bajd
għandu jinġabar u t-trej tal-bidien għandu jerġa' jiddaħħal fir-reċipjent tat-test,
jew l-aktar tard possibbli filgħaxija jew kmieni ħafna filgħodu. It-trej tal-bidien
m'għandux jitħalla aktar minn siegħa biex jerġa' jiddaħħal peress li nkella s-sinjal
tas-sottostrat tal-bidien jista' jinduċi tgħammir individwali u bidien fi żmien mhux
tas-soltu. Jekk sitwazzjoni tkun teħtieġ li t-trej tal-bidien jiddaħħal aktar tard, dan
għandu jsir mill-inqas 9 sigħat wara l-bidu tal-illuminazzjoni. F'dan il-ħin tard filġurnata, il-bidien ma jibqax jiġi indott iktar. 7Appendiċi 4B
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Appendiċi 4 B
SOTTOSTRAT TAL-BIDIEN GĦALL-KARPJUN BURAS
F'kull kompartiment tat-test jitqiegħdu żewġ jew tliet madumiet jew trejs ripro
duttivi kkombinati tal-plastik/ċeramika/ħġieġ jew tal-azzar inossidabbli (eż. kanal
semiċirkulari griż twil 80mm imqiegħed fuq trej bix-xoffa twil 130mm) (ara listampa). Intwera li madum taċ-ċeramika jew tal-PVC akklimatizzati sew
joqgħod bħala sottostrat tal-bidien (Thorpe et al, 2007).
Huwa rrakkomandat li l-madum jinbarax biex tittejjeb l-adeżjoni. It-trej għandu
jiġi skrinjat ukoll biex il-ħut jitwaqqaf milli jaċċessa l-bajd li jkun waqa' sakemm
ma tkunx intweriet effiċjenza tas-sottostrat tal-bidien użat fl-adeżjoni tal-bajd.

Il-bażi hija ddisinjata biex iżżomm kwalunkwe bajd li ma jeħilx mal-wiċċ talmadum u għalhekk jaqa' f'qiegħ it-tank (jew dak il-bajd li jitbied direttament fuq
il-bażi ċatta tal-plastik). Qabel jintużaw, is-sottostrati tal-bidien għandhom
jitbattlu lkoll għal mhux inqas minn 12-il siegħa, f'ilma tad-dilwizzjoni.
Thorpe KL, Benstead R, Hutchinson TH, Tyler CR, 2007. An optimised expe
rimental test procedure for measuring chemical effects on reproduction in the
fathead minnow, Pimephales promelas. Aquatic Toxicology, 81, 90–98.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 2097
▼M7
Appendiċi 5 A
VALUTAZZJONI TAL-KARATTERISTIĊI SESSWALI SEKONDARJI
FIL-KARPJUN BURAS GĦAD-DETEZZJONI TA' ĊERTI SUSTANZI
KIMIĊI ATTIVI FIS-SISTEMA ENDOKRINALI
Ħarsa ġenerali
Karatteristiċi potenzjalment importanti fid-dehra fiżika fil-karpjuni buras adulti flittestjar għal sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali jinkludu l-kulur tal-ġisem
(jiġifieri ċar/skur), il-mudelli ta' kolorazzjoni (jiġifieri l-preżenza jew in-nuqqas
ta' faxex vertikali), il-forma tal-ġisem (jiġifieri l-forma tar-ras u tar-reġjun petto
rali, id-distensjoni tal-addome), u l-karatteristiċi sesswali sekondarji speċjalizzati
(jiġifieri l-għadd u d-daqs tat-tuberkuli tan-namra, id-daqs tal-kuxxinett dorsali u
tal-ovipożitur).

It-tuberkuli tan-namra jinsabu fuq ir-ras (il-kuxxinett dorsali) tal-karpjuni buras
irġiel riproduttivament-attivi, u ġeneralment ikunu rranġati f'mudell bilateralment
simmetriku (Jensen et al. 2001). In-nisa tal-kontroll u l-irġiel u n-nisa żgħar ma
juru l-ebda żvilupp ta' tuberkuli (Jensen et al. 2001). Jista' jkun hemm sa tmien
tuberkuli individwali madwar l-għajnejn u bejn l-imnifsejn tal-irġiel. L-akbar
għadd ta' tuberkuli u l-akbar tuberkuli jinsabu f'żewġ linji paralleli eżatt taħt limnieħer u fuq il-ħalq. F'ħafna ħut hemm gruppi ta' tuberkuli taħt ix-xedaq t'isfel;
dawk l-eqreb tal-ħalq ġeneralment jinsabu bħala par uniku, filwaqt li l-aktar sett
ventrali jista' jkun magħmul minn massimu ta' erba' tuberkuli. L-għadd attwali ta'
tuberkuli rarament ikun ta' aktar minn 30 (medda, 18-28; Jensen et al. 2001). Ittuberkuli predominanti (f'termini ta' għadd) huma preżenti bħala struttura waħda,
relattivament tonda, b'għoli kważi ekwivalenti għar-raġġ. Ħafna mill-irġiel attivi
fir-riproduzzjoni għandhom ukoll, tal-anqas ftit, tuberkuli mkabbrin u evidenti li
m'humiex distingwibbli bħala strutturi individwali.

Xi tipi ta' sustanzi kimiċi li jfixklu s-sistema endokrinali jistgħu jikkawżaw lokkorrenza anormali ta' ċerti karatteristiċi sesswali sekondarji fis-sess oppost;
pereżempju, agonisti tar-riċettur tal-androġenu, bħal 17α-metiltestosteron jew
17β-trenbolon, jistgħu jikkawżaw l-iżvilupp ta' tuberkuli tan-namra fil-karpjuni
buras nisa (Smith 1974; Ankley et al. 2001; 2003), filwaqt li agonisti tar-riċettur
tal-estroġenu jistgħu jnaqqsu l-għadd jew id-daqs tat-tuberkuli tan-namra fl-irġiel
(Miles-Richardson et al. 1999; Harries et al. 2000).

Hawn taħt hawn deskrizzjoni tal-karatterizzazzjoni tat-tuberkuli tan-namra filkarpjuni buras fuq il-bażi ta' proċeduri użati fil-laboratorju tal-Aġenzija għallĦarsien tal-Ambjent f'Duluth, MN, l-Istati Uniti. Prodotti u/jew tagħmir speċifiċi
jistgħu jiġu sostitwiti ma' materjali paragunabbli disponibbli.

L-osservazzjoni ssir l-aħjar bl-użu ta' lenti illuminata jew mikroskopju 3X illu
minat għad-dissezzjonijiet. Ħares lejn il-ħuta mil-lat dorsali u anterjuri 'l quddiem
(ir-ras lejn min ikun qed josserva).

— Poġġi l-ħuta f'dixx Petri żgħir (eż. b'dijametru ta' 100 mm), anterjuri 'l
quddiem, u ventrali 'l isfel. Iffoka l-viewfinder biex tippermetti l-identifikaz
zjoni tat-tuberkuli. Bil-galbu u bil-mod dawwar il-ħuta minn naħa għall-oħra
biex tidentifika ż-żoni fejn ikun hemm it-tuberkuli. Għodd u kklassifika ttuberkuli.

— Irripeti l-osservazzjoni fuq il-lat ventrali tar-ras billi tpoġġi l-lat anterjuri
dorsali tal-ħuta 'l quddiem fid-dixx Petri.

— L-osservazzjonijiet għandhom jitlestew fi żmien 2 minuti għal kull ħuta.
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L-Għadd u l-Klassifikazzjoni tat-Tuberkuli
Ġew identifikati sitt żoni speċifiċi għall-valutazzjoni tal-preżenza u tal-iżvilupp
tat-tuberkuli f'karpjuni buras adulti. Ġie żviluppat mudell biex jiġu mmappjati lpost u l-kwantità tat-tuberkuli preżenti (ara fl-aħħar ta' dan l-Appendiċi). L-għadd
ta' tuberkuli jiġi rreġistrat u d-daqs tagħhom jista' jiġi kklassifikat b'mod kwanti
tattiv bħala: 0- xejn, 1-preżenti, 2-imkabbrin u 3-evidenti għal kull organiżmu
(Fig. 1).

Klassifikazzjoni ta' 0- ebda tuberkulu preżenti. Klassifikazzjoni ta' 1-preżenti, hija
identifikata bħala kwalunkwe tuberkulu li jkollu punt uniku li l-għoli tiegħu ikun
kważi ekwivalenti għar-raġġ tiegħu. Klassifikazzjoni ta' 2-mkabbrin, hija identi
fikata bħala tessut li fid-dehra jixbah asterisk, li ġeneralment ikollu bażi radjali
kbira bi xquq jew kanali ħerġin miċ-ċentru. Ħafna drabi l-għoli tat-tuberkuli ikun
aktar ippizzjat iżda xi drabi jista' jkun naqra fit-tond. Klassifikazzjoni ta' 3evidenti, ġeneralment ikun pjuttost kbir u ttundjat bi struttura inqas definita. Xi
drabi dawn it-tuberkuli ikunu qrib xulxin u jiffurmaw massa waħda tul żona
individwali jew taħlita ta' żoni (B, C u D, deskritti hawn taħt). Il-kolorazzjoni
u d-disinn huma simili għall-klassifikazzjoni ta' 2 iżda xi drabi ikunu pjuttost
indiskriminati. Ġeneralment, l-użu ta' din is-sistema ta' klassifikazzjoni jwassal
għal punteġġi globali ta' tuberkuli ta' < 50 f'raġel normali tal-kontroll b'għadd ta'
18 sa 20 tuberkulu (Jensen et al. 2001).

Figura 1

F'ċertu ħut, l-għadd proprju ta' tuberkuli jista' jkun akbar mill-kaxxi tal-mudelli
għal żona partikolari ta' klassifikazzjoni. F'dan il-każ, in-numri addizzjonali ta'
klassifikazzjoni jistgħu jiġu mmarkati ġewwa, fuq il-lemin jew fuq ix-xellug talkaxxa. Għalhekk, il-mudell ma għandux bżonn juri simmetrija. Teknika addizz
jonali għall-immappjar tat-tuberkuli f'pari jew mehmużin vertikalment tul il-pjan
orizzontali tal-ħalq tista' ssir billi f'kaxxa waħda jitniżżlu żewġ punti ta' klassifi
kazzjoni tat-tuberkuli.

Reġjuni ta' mmappjar:
A - Tuberkuli li jinsabu madwar l-għajnejn. Jiġu mmappjati mil-lat dorsali għal
dak ventrali madwar ir-rimm anterjuri tal-għajn. Komunement dawn ikunu f'mul
tipli f'irġiel maturi ta' kontroll, ma jkunux preżenti f'nisa ta' kontroll, ikunu
ġeneralment f'par (wieħed ħdejn kull għajn) jew waħedhom f'nisa esposti
għall-androġeni.

B - Tuberkuli li jinsabu bejn l-imnieħer, (pori sensorjali fil-kanal). Normalment
dawn ikunu f'pari f'irġiel tal-kontroll f'livelli aktar elevati (2- imkabbrin jew 3evidenti) ta' żvilupp. Mhux preżenti f'nisa tal-kontroll b'xi okkorrenza u żvilupp
f'nisa esposti għall-androġeni.

C - Tuberkuli li jinsabu eżatt wara l-imnieħer, paralleli mal-ħalq. Ġeneralment
dawn ikunu mkabbrin jew evidenti f'irġiel maturi tal-kontroll. Preżenti jew
imkabbrin f'irġiel anqas żviluppati jew f'nisa ttrattati bl-androġeni.
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D - Tuberkuli li jinsabu paralleli tul il-linja tal-ħalq. Ġeneralment ikklassifikatati
bħala żviluppati f'irġiel tal-kontroll. Assenti f'nisa tal-kontroll iżda preżenti f'nisa
esposti għall-androġeni.
E - Tuberkuli li jinsabu fuq ix-xedaq t'isfel, qrib il-ħalq, normalment ikunu żgħar
u ġeneralment ikunu f'pari. Ivarjaw f'irġiel tal-kontroll jew ittrattati, u f'nisa
ttrattati.
F - Tuberkuli li jinsabu fil-lat ventrali għal E. Normalment ikunu żgħar u f'pari.
Preżenti f'irġiel tal-kontroll u f'nisa esposti għall-androġeni.
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Appendiċi 5 B
VALUTAZZJONI TAL-KARATTERISTIĊI SESSWALI SEKONDARJI
FIL-MEDAKA GĦAD-DETEZZJONI TA' ĊERTI SUSTANZI KIMIĊI
ATTIVI FIS-SISTEMA ENDOKRINALI
Hawn taħt tingħata deskrizzjoni tal-kejl tal-proċessi papillari (1), li huma l-karat
teristiċi sesswali sekondarji fil-medaka (Oryzias latipes).

(1) Wara l-qtugħ tal-fwied (Appendiċi 6), il-karkassa titqiegħed f'tubu koniku li
jkun fih madwar 10 ml ta' 10 % formalina newtrali bbaferjata ('il fuq: ir-ras, 'l
isfel: id-denb). Jekk il-gonada titqiegħed f'soluzzjoni oħra li mhijiex 10 %
formalina newtrali bbaferjata, agħmel qatgħa trasversali tul il-karkassa bejn
ir-reġjun anterjuri tal-pinna anali u l-anus permezz ta' xafra, u ara li ma
tagħmilx ħsara lill-gonopori u l-gonada stess (Fig.3). Poġġi n-naħa kranjali
tal-ġisem tal-ħuta fis-soluzzjoni fissattiva biex tippreserva l-gonada, u n-naħa
tad-denb tal-ġisem tal-ħuta f'10 % formalina newtrali bbaferjata kif deskritta
hawn fuq.

(2) Wara li tpoġġi l-ġisem tal-ħuta f'10 % formalina newtrali bbaferjata, aqbad irreġjun anterjuri tal-pinna anali b'pinzetta u itwih għal madwar 30 sekonda
biex iżomm il-pinna anali miftuħa. Meta tkun qed taqbad il-pinna anali
b'pinzetta, aqbad ftit xewk tal-pinen fir-reġjun anterjuri bil-galbu biex ma
tobroxx il-proċessi papillari.

(3) Wara li żżomm il-pinna anali miftuħa għal madwar 30 sekonda, aħżen ġisem
il-ħuta f'10 % formalina newtrali bbaferjata f'temperatura ambjentali sakemm
jitkejlu l-proċessi papillari (il-kejl għandu jsir wara ffissar għal mhux anqas
minn 24 siegħa).

Kejl
(1) Wara l-iffissar tal-ġisem tal-ħuta f'10 % formalina newtrali bbaferjata għal
mill-inqas 24 siegħa, iġbor il-karkassa tal-ħuta mit-tubu koniku u imsaħ ilformalina fuq il-karta tal-filtru (jew b'xugaman tal-karta).

(2) Poġġi l-ħut bl-addome 'l fuq. Imbagħad aqta' l-pinna anali b'imqass żgħar
tad-dissezzjoni bil-galbu (idealment għandek taqta' l-pinna anali b'ammont
żgħir ta' pteriġjofora).

(3) Aqbad ir-reġjun anterjuri tal-pinna anali li tkun inqatgħet b'pinzetta u
poġġiha fuq lastra tal-ħġieġ b'diversi qtar tal-ilma. Imbagħad agħtti l-pinna
anali b'għatu tal-ħġieġ. Ara li meta tkun qed taqbad il-pinna anali bil-pinzetta
ma tobroxx il-proċessi papillari.

(4) Għodd in-numru tal-joint plate bi proċessi papillari permezz ta' kontatur taħt
mikroskopju bijoloġiku (mikroskopju wieqaf jew mikroskopju invertit). Ilproċessi papillari jingħarfu meta jkun hemm formazzjoni żgħira ta' proċessi
viżibbli fuq in-naħa posterjuri tal-joint plate. Ikteb in-numru tal-patt magħqud
(1) Normalment il-proċessi papillari jidhru biss f'irġiel adulti u jinsabu fuq ix-xewk tal-pinen
mit-tieni sas-seba' jew it-tmien waħda jekk wieħed jgħodd min-naħa posterjuri tal-pinna
anali (Fig.1 u 2). Madankollu, il-proċessi rarament jidhru fl-ewwel xewka tal-pinna millat posterjuri tal-pinna anali. Dan l-SOP ikopri l-kejl ta' proċessi fuq l-ewwel xewka talpinna (l-għadd ta' xewk tal-pinen jirreferi għall-ordni min-naħa posterjuri tal-pinna anali
f'dan l-SOP).
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li jkollu proċessi papillari f'kull xewka tal-pinna fuq il-worksheet (eż. lewwel xewka tal-pinna: 0, it-tieni xewka tal-pinna: 10, it-tielet xewka talpinna: 12, eċċ.) u daħħal it-total ta' dan in-numru fuq l-spreadsheet tal-Excel
għal kull ħuta individwali. Jekk ikun hemm bżonn, ħu ritratt tal-pinna anali u
għodd in-numru tal-joint plate bi proċessi papillari fuq ir-ritratt.
(5) Wara l-kejl, poġġi l-pinna anali fit-tubu koniku deskritt f'(1) u aħżnu.
Fig.1.
Dijagramma li turi differenza sesswali fil-forma u d-daqs tal-pinna anali. A,
raġel; B, mara. Oka, T. B., 1931. On the processes on the fin rays of the
male of Oryzias latipes and other sex characters of this fish. J. Fac. Sci.,
Tokyo Univ., IV, 2: 209-218.

Fig.2.
A, Proċessi fuq joint plates ta' xewka tal-pinna anali. J.P., joint plate; A.S.,
spazju assjali; P., proċess. B, Estremità distali tax-xewka tal-pinna. LAktinotrikiji (Act.) qegħdin fuq il-ponta. Oka, T. B., 1931. On the
processes on the fin rays of the male of Oryzias latipes and other sex
characters of this fish. J. Fac. Sci., Tokyo Univ., IV, 2: 209-218.

Fig.3.
Ritratt tal-ġisem ta' ħuta li juri l-post tal-qtugħ meta l-gonada tkun iffissata
fis-soluzzjoni fissattiva li mhijiex 10 % formalina newtrali bbaferjata. F'dak
il-każ, il-ġisem li jifdal jinqata' bejn ir-reġjun anterjuri tal-pinna anali u lanus b'xafra (strixxa ħamra), u l-parti tar-ras tal-ġisem tal-ħuta titqiegħed
fis-soluzzjoni fissattiva għall-gonada u l-parti tad-denb ta' ġisem il-ħuta
titqiegħed f'10 % formalina newtrali bbaferjata.
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Appendiċi 6
PROĊEDURI

RAKKOMANDATI GĦALL-ĠBIR TAL-KAMPJUNI
GĦALL-ANALIŻI TAL-VITELLOĠENINA

Għandha tingħata attenzjoni biex tiġi evitata kontaminazzjoni kroċjata bejn ilkampjuni tal-VTG tal-irġiel u tan-nisa.

Proċedura 1 A: Karpjun Buras, Il-Ġbir ta' Demm mill-Vina/Arterja
Kawdali
Wara li tingħata l-anestesija, il-pedunkulu kawdali jinqata' parzjalment b'xafra taliskarpell u d-demm jinġabar mill-vina/arterja kawdali b'tubu kapillari mikroema
tokritiku eparinizzat. Wara li jinġabar id-demm, il-plażma tiġi iżolata malajr
permezz ta' ċentrifugazzjoni għal 3 min f'15 000 g (jew inkella għal 10 min.
f'15 000 g f'temperatura ta' 4 °C). Jekk ikun mixtieq, il-perċentwal tal-ematokrit
jista' jiġi ddeterminat wara ċ-ċentrifugazzjoni. Imbagħad il-porzjon tal-plażma
jitneħħa mit-tubu mikroematokritiku u jinħażen ġo tubu ċentrifugu b'0,13-il
unità ta' aprotinin (inibitur tal-proteażi) f'temperatura ta' – 80 °C sakemm tkun
tista' ssir id-determinazzjoni tal-vitelloġenina. Skont id-daqs tal-karpjun buras (li
jiddependi mis-sess), il-volumi tal-plażma li jistgħu jinġabru ġeneralment ivarjaw
minn 5 sa 60 mikrolitru għal kull ħuta (Jensen et al. 2001).

Proċedura 1 B: Karpjun Buras, Il-Ġbir ta' Demm mill-Qalb
Inkella d-demm jista' jinġabar ukoll permezz ta' titqiba fil-qalb b'siringa epari
nizzata (1 000 unità eparina għal kull ml). Id-demm jiġi ttrasferit f'tubi Eppendorf
(miżmuma fuq is-silġ) u mbagħad jiġi ċentrifugat (5 min, 7 000 g, f'temperatura
ambjentali). Il-plażma għandha tiġi ttrasferita f'tubi Eppendorf nodfa (f'alikwoti
jekk il-volum tal-plażma jippermetti li dan isir) u dlonk tiġi ffriżata f'temperatura
ta' – 80 °C, sakemm tiġi analizzata (Panter et al., 1998).

Proċedura 2 A: Medaka Ġappuniża, il-Qtugħ tal-Fwied fil-Medaka
It-tneħħija tal-ħuta tat-test mill-kompartiment tat-test
(1) Il-ħut tat-test għandu jitneħħa mill-kompartiment tat-test permezz ta' xibka
żgħira f'forma ta' mgħarfa (spoon-net). Ara li ma twaqqax il-ħut tat-test filkompartimenti l-oħra tat-test.

(2) Fil-prinċipju, il-ħut tat-test għandu jitneħħa fl-ordni li ġejja: il-kontroll, ilkontroll tas-solvent (fejn xieraq), l-inqas konċentrazzjoni, il-konċentrazzjoni
tan-nofs, l-ogħla konċentrazzjoni u l-kontroll pożittiv. Barra minn hekk, lirġiel kollha għandhom jitneħħew minn kompartiment wieħed tat-test qabel
ma jitneħħew in-nisa li jifdal.

(3) Is-sess ta' kull ħuta tat-test jiġi identifikat abbażi tal-karatteristiċi sesswali
sekondarji esterni (eż. il-forma tal-pinna anali).

(4) Poġġi l-ħut tat-test f'reċipjent għat-trasport u ġorru lejn l-istazzjon tax-xogħol
għall-qtugħ tal-fwied. Iċċekkja t-tikketti tal-kompartiment tat-test u tar-reċip
jent tat-trasport għall-eżattezza u biex tikkonferma li l-għadd ta' ħut li jkun
tneħħa mill-kompartiment tat-test u li l-għadd ta' ħut li fadal fil-kompartiment
tat-test huma konsistenti ma' dak li huwa mistenni.

(5) Jekk is-sess ma jkunx jista' jiġi identifikat mid-dehra esterna tal-ħuta, neħħi lħut kollu mill-kompartiment tat-test. F'dan il-każ, is-sess għandi jiġi identi
fikat billi jiġu osservati l-gonadi jew il-karatteristiċi sesswali sekondarji taħt
mikroskopju sterjoskopiku.

Qtugħ tal-fwied
(1) Ittrasferixxi l-ħut tat-test mir-reċipjent biex jiġi trasportat lejn is-soluzzjoni
anestetika bix-xibka żgħira f'forma ta' mgħarfa.
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(2) Wara li l-ħut tat-test ikun ġie anestetizzat, ittrasferixxi l-ħut tat-test fuq karta
fitru (jew biċċa tal-karti) b'pinzetta (tip bażiku). Meta tkun qed iżżomm ilħut tat-test, applika l-pinzetta fuq il-ġnub tar-ras biex tevita milli tikser iddenb.

(3) Imsaħ l-ilma fuq wiċċ il-ħuta tat-test fuq il-karta filtru (jew il-biċċa talkarti).

(4) Poġġi l-ħut bl-addome 'l fuq. Imbagħad agħmel inċiżjoni trażversali żgħira
bejn ir-reġjun ventrali tal-għonq u r-reġjun addominali tan-nofs b'imqass
tad-dissezzjoni.

(5) Daħħal l-imqass tad-dissezzjoni fl-inċiżjoni ż-żgħira, u agħmel inċiżjoni fladdome minn punt kawdali għall-branchial mantle għan-naħa kranjali talanus tul il-linja tan-nofs tal-addome. Ara li ma daħħalx l-imqass tad-dissez
zjoni wisq fil-fond biex tevita milli tagħmel ħsara fil-fwied u l-gonadi.

(6) Wettaq l-operazzjonijiet li ġejjin taħt il-mikroskopju sterjoskopiku.

(7) Poġġi l-ħut tat-test bl-addome 'l fuq, fuq il-biċċa tal-karti (dixx Petri talħġieġ jew lastri tal-ħġieġ huma disponibbli wkoll).

(8) Estendi l-ħitan tal-kavità addominali b'pinzetta ta' preċiżjoni u oħroġ lorgani interni fuq barra. Huwa aċċettabbli wkoll li toħroġ l-organi interni
fuq barra billi tneħħi naħa waħda tal-ħajt tal-kavità addominali jekk ikun
meħtieġ.

(9) Esponi l-parti mqabbda tal-fwied u tal-marrara b'pinzetta oħra ta' preċiżjoni.
Imbagħad aqbad il-kanal tal-bili u aqta' l-marrara barra. Ara li ma tiksirx ilmarrara.

(10) Aqbad l-esofagu u bl-istess mod aqta' l-passaġġ gastrointestinali minn malfwied. Ara li l-kontenut tal-passaġġ gastrointestinali ma jnixxix. Aqta' lpassaġġ gastrointestinali kawdali minn mal-anus u neħħi l-passaġġ millkavità addominali.

(11) Ittrimmja l-massa ta' xaħam u t-tessuti l-oħrajn mill-periferija tal-fwied. Ara
li ma tobroxx il-fwied.

(12) Aqbad iż-żona portali tal-fwied permezz tal-pinzetta ta' preċiżjoni u neħħi lfwied mill-kavità addominali.

(13) Poġġi l-fwied fuq il-lastra tal-ħġieġ. Permezz tal-pinzetta ta' preċiżjoni,
neħħi kwalunkwe xaħam addizzjonali u tessut estranju (eż. ir-rita addomi
nali), jekk ikun meħtieġ, mill-wiċċ tal-fwied.

(14) Kejjel il-piż tal-fwied b'mikrotubu ta' 1,5 ml bħala tara permezz ta' miżien
analitiku elettroniku. Irreġistra l-valur fuq il-worksheet (jinqara: 0,1 mg).
Ikkonferma l-informazzjoni ta' identifikazzjoni fuq it-tikketta tal-mikrotubu.

(15) Agħlaq l-għatu tal-mikrotubu li fih il-fwied. Żommu maħżun fi xtilliera
għat-tkessiħ (jew fi xtilliera tas-silġ).

(16) Wara l-qtugħ ta' fwied wieħed, naddaf l-istrumenti tad-dissezzjoni jew
ibdilhom ma' oħrajn nodfa.
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(17) Neħħi l-fwied mill-ħut kollu fir-reċipjent tat-trasport kif deskritt hawn fuq.

(18) Wara l-qtugħ tal-fwied mill-ħut kollu fir-reċipjent tat-trasport (jiġifieri lirġiel jew in-nisa kollha f'kompartiment tat-test), poġġi l-kampjuni kollha
tal-fwied fi xtilliera għat-tubi b'tikketta għall-identifikazzjoni u aħżinha filfriża. Meta l-fwied jingħata għal pretrattament ftit wara l-qtugħ, il-kampjuni
jittieħdu fl-istazzjon tax-xogħol li jmiss fi xtilliera għat-tkessiħ (jew fi xtil
liera tas-silġ).

Wara l-qtugħ tal-fwied, il-karkassa tal-ħuta tkun disponibbli għall-istoloġija gona
dali u għall-kejl tal-karatteristiċi sesswali sekondarji.

Kampjun
Aħżen il-kampjuni tal-fwied li ttieħdu mill-ħut tat-test f'temperatura ta' ≤ – 70 °C
jekk ma jintużawx għall-pretrattament ftit wara l-qtugħ.

Fig-1
Issir qatgħa eżatt wara l-pinen pettorali bi mqass.

Fig-2
Inċiżjoni fil-linja tan-nofs tal-addome b'imqass sa punt madwar 2 mm
kranjali għall-anu.
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Fig-3
Il-ħitan addominali jinferqu b'forċipi biex jiġi espost il-fwied u organi
interni oħra.
(Inkella, il-ħitan addominali jistgħu jiġu ppinjati lateralment). Il-vleġġa turi lfwied.
Il-vleġġa turi l-fwied.

Fig-4
Il-fwied ġie dissezzjonat u jinqata' malajr bil-forċipi.

Fig-5
L-intestini jinħarġu bil-galbu permezz tal-forċipi.
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Fig-6
Iż-żewġ trufijiet tal-intestini u kwalunkwe Appendiċi meżenterika jinqatgħu
bl-imqass.

Fig-7 (mara)
Il-proċedura hija identika għall-mara.

Fig-8
Il-proċedura lesta.
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Proċedura 2 B: Medaka Ġappuniża (Oryzias latipes), Pretrattament talFwied għall-Analiżi tal-Vitelloġenina
Ħu l-flixkun tal-bafer omoġenat mill-kitt ELISA u kessħu b'silġ imfarrak (tempe
ratura tas-soluzzjoni: ≤ 4°C). Jekk ikun qed jintuża bafer omoġenat mis-sistema
EnBio ELISA, ħalli s-soluzzjoni toqgħod f'temperatura tal-kamra, u mbagħad
kessaħ il-flixkun bis-silġ imfarrak.

Ikkalkola l-volum tal-bafer omoġenat għall-fwied fuq il-bażi tal-piż tiegħu (żid
50 μl ta' bafer omoġenat għal kull mg tal-piż tal-fwied). Pereżempju, jekk il-piż
tal-fwied ikun ta' 4,5 mg, il-volum tal-bafer omoġenat għall-fwied ikun ta' 225 μl.
Ħejji lista tal-volum tal-bafer omoġenat għall-fwied kollu.

Tħejjija tal-fwied għal pretrattament
(1) Oħroġ il-mikrotubu ta' 1,5 ml li jkun fih il-fwied mill-friża eżatt qabel ittrattament minn qabel.

(2) Il-pretrattament tal-fwied mill-irġiel għandu jsir qabel dak tan-nisa biex tiġi
evitata kontaminazzjoni tal-vitelloġenina. Barra minn hekk, il-pretrattament
għall-gruppi tat-test għandu jsir fl-ordni li ġejja: il-kontroll, il-kontroll tassolvent (fejn xieraq), l-inqas konċentrazzjoni, il-konċentrazzjoni tan-nofs, logħla konċentrazzjoni u l-kontroll pożittiv.

(3) L-għadd ta' mikrotubi ta' 1,5 ml li jkun fihom kampjuni tal-fwied meħudin
mill-friża fi żmien partikolari m'għandux jaqbeż l-għadd li jista' jiġi ċentri
fugat dak il-ħin.

(4) Irranġa l-mikrotubi ta' 1,5 ml li fihom il-kampjuni tal-fwied fl-ordni tannumru tal-kampjun fuq ix-xtilliera tas-silġ (m'hemmx bżonn li l-fwied jinħall).

Operazzjoni tal-pretrattament
1) Żieda tal-bafer omoġenat
Iċċekkja l-lista għall-volum tal-bafer omoġenat li ser jintuża għal kampjun
partikolari ta' fwied u aġġusta l-mikropipetta (medda tal-volum: 100-1 000 μl)
sakemm jintlaħaq il-volum xieraq. Waħħal ponta nadifa mal-mikropipetta.

Ħu l-bafer omoġenat mill-flixkun tar-reaġent u żid il-bafer mal-mikrotubu ta'
1,5 ml li jkun fih il-fwied.

Żid il-bafer omoġenat fil-mikrotubi kollha ta' 1,5 ml li jkun fihom il-fwied
skont il-proċedura deskritta hawn fuq. M'hemmx bżonn li tibdel il-ponta talmikropipetta ma' waħda ġdida. Madanakollu, jekk il-ponta tkun kontaminata
jew ikun hemm suspett li tkun kontaminata, il-ponta għandha tinbidel.

2) Omoġenizzazzjoni tal-fwied
— Waħħal lida ġdida għall-omoġenizzazzjoni mal-omoġenizzatur tal-mikro
tubu.

— Daħħal il-lida fil-mikrotubu ta' 1,5 ml. Żomm l-omoġenizzatur tal-mikro
tubu biex tagħfas il-fwied bejn il-wiċċ tal-lida u l-ħajt intern tal-mikrotubu
ta' 1,5 ml.

— Ħaddem l-omoġenizzatur tal-mikrotubu għal 10 sa 20 sekonda. Matul loperazzjoni kessaħ il-mikrotubu ta' 1,5 ml b'silġ imfarrak.
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— Neħħi l-lida mill-mikrotubu ta' 1,5 ml u ħalliha tistrieħ għal madwar 10
sekondi. Imbagħad spezzjona viżwalment l-istat tas-sospensjoni.
— Jekk tara biċċiet ta' fwied fis-sospensjoni, irripeti l-operazzjonijiet (3) u (4)
biex tħejji omoġenat sodisfaċenti tal-fwied.
— Kessaħ l-omoġenat tal-fwied sospiż fuq l-ixtilliera tas-silġ sakemm issir iċċentrifugazzjoni.
— Biddel il-lida ma' waħda ġdida għal kull omoġenat.
— Omoġenizza l-fwied kollha bil-bafer omoġenat skont il-proċedura deskritta
hawn fuq.
3) Ċentrifugazzjoni tal-omoġenat tal-fwied sospiż
— Ikkonferma li t-temperatura
imkessaħ tkun ta' ≤ 5°C.

tal-kompartiment

taċ-ċentrifugazzjoni

— Daħħal il-mikrotubi ta' 1,5 ml li jkun fihom l-omoġenat tal-fwied sospiż
f'ċentrifuga mkessħa (aġġusta l-bilanċ jekk ikun hemm bżonn).
— Iċċentrifuga l-omoġenat tal-fwied sospiż f'13 000 g għal 10 min f'tempe
ratura ta' ≤ 5°C. Madankollu, jekk is-supernatanti ikunu ġew separati
b'mod adegwat, il-forza ċentrifuga u l-ħin jistgħu jiġu aġġustati skont ilbżonn.
— Wara ċ-ċentrifugazzjoni, ara li s-supernatanti jkunu separati b'mod
adegwat (saff tal-wiċċ: lipidu, saff intermedju: supernatant, saff talqiegħ: tessut tal-fwied). Jekk is-separazzjoni ma tkunx adegwata, erġa'
ċċentrifuga s-sospensjoni fl-istess kondizzjonijiet.
— Neħħi l-kampjuni kollha miċ-ċentrifugu mkessaħ u rranġahom fl-ordni
tan-numru tal-kampjun fuq l-ixtilliera tas-silġ. Ara li ma terġax tissospendi
kull saff li jkun ġie sseparat wara ċ-ċentrifugazzjoni.
4) Il-ġbir tas-supernatant
— Poġġi erba' mikrotubi ta' 0,5 ml biex fihom taħżen is-supernatant fl-ixtil
liera tat-tubi.
— Iġbor 30 μl minn kull supernatant (separat bħala s-saff intermedju) bilmikropipetta u poġġih f'wieħed mill-mikrotubi ta' 0,5 ml. Ara li ma
tiġborx il-lipidu fuq il-wiċċ jew it-tessut tal-fwied fis-saff tal-qiegħ.
— Iġbor is-supernatant u qassmu fiż-żewġ mikrotubi l-oħra ta' 0,5 ml blistess mod kif deskritt hawn fuq.
— Iġbor il-bqija tas-supernatant bil-mikropipetta (jekk dan ikun jista' jsir: ≥
100 μl). Imbagħad itfa' s-supernatant fil-mikrotubu ta' 0,5 ml li jifdal. Ara
li ma tiġborx il-lipidu fuq il-wiċċ jew it-tessut tal-fwied fis-saff tal-qiegħ.
— Agħlaq l-għatu tal-mikrotubu ta' 0,5 ml u ikteb il-volum tas-supernatant
fuq it-tikketta. Imbagħad kessaħ minnufih il-mikrotubi fuq l-ixtilliera tassilġ.
— Biddel il-ponta tal-mikropipetta b'waħda ġdida għal kull supernatant. Jekk
ikun hemm ammont kbir ta' lipidu mwaħħal mal-ponta, ibdilha ma' waħda
ġdida minnufih biex tiġi evitata kontaminazzjoni tal-estratt tal-fwied bixxaħam.
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— Qassam is-supernatant ċentrifugat kollu f'erba' mikrotubi ta' 0,5 ml skont
il-proċedura deskritta hawn fuq.

— Wara li tkun qassamt is-supernatant fil-mikrotubi ta' 0,5 ml, poġġihom
kollha fl-ixtilliera tat-tubi bit-tikketta ta' identifikazzjoni, u mbagħad iffri
żahom fil-friża minnufih. Jekk il-konċentrazzjonijiet tal-VTG jitkejlu eżatt
wara l-pretrattament, żomm mikrotubu wieħed ta' 0,5 ml (li fih 30 μl ta'
supernatant) kiesaħ fl-ixtilliera tat-tubi u ttrasferixxih fl-istazzjon taxxogħol fejn se jsir l-assaġġ ELISA. F'dan il-każ, poġġi l-mikrotubi li
fadal fl-ixtillieri tat-tubi u ffriżahom fil-friża.

— Wara li tiġbor is-supernatant, armi l-fdalijiet b'mod adegwat.

Ħażna tal-kampjun
Aħżen il-mikrotubi ta' 0,5 ml li jkun fihom is-supernatant tal-omoġenat tal-fwied
f'temperatura ta' ≤ -70 oC sakemm jintużaw għall-ELISA.

Proċedura 3 A: Żebra, Il-Ġbir ta' Demm mill-Vina / Arterja Kawdali
Eżatt wara li tingħata l-anestesija, il-pedunkulu kawdali jinqata' b'mod trażversali,
u d-demm jittieħed mill-vina/arterja kawdali permezz ta' tubu kapillari mikroe
matokritiku eparinizzat. Il-volumi tad-demm ivarjaw minn 5 sa 15 μl skont iddaqs tal-ħuta. Mat-tubu mikrokapillari jiżdied volum indaqs ta' bafer ta' aprotinin
(6 μg/ml f'PBS) u l-plażma tiġi sseparata mid-demm permezz ta' ċentrifugazzjoni
(5 minuti b'600 g). Il-plażma tinġabar fit-tubi tat-test u tinħażen f'temperatura ta'
– 20 °C sakemm tiġi analizzata għall-vitelloġenina jew għal proteini oħrajn ta'
interess.

Proċedura 3 B: Żebra, Il-Ġbir ta' Demm permezz ta' Titqiba fil-Qalb
Biex jiġi evitat milli d-demm jikkoagula u l-proteini jiddegradaw, il-kampjuni
jinġabru f'bafer ta' salina b'bafer tal-Fosfat (PBS) li jkun fih eparina (1 000
unità/ml) u l-inibitur tal-proteażi aprotinin (2 TIU/ml). Bħala ingredjenti għallbafer, huma rrakkomandati eparina, melħ tal-ammonijaka u aprotinin lijofilizzat.
Għall-kampjunar tad-demm, hija rrakkomandata siringa (1 ml) b'labra fissa rqiqa
(eż. Braun Omnikan-F). Is-siringa għandha timtela minn qabel b'bafer (madwar
100 μl) biex il-volumi żgħar tad-demm minn kull ħuta jitneħħew kompletament.
Il-kampjuni tad-demm jittieħdu permezz ta' titqiba fil-qalb. L-ewwel il-ħut
għandu jiġi anestetizzat b'MS-222 (100 mg/l). Il-pjan xieraq ta' anestesija jipper
metti sabiex l-utent jiddistingwi t-taħbita tal-qalb taż-żebra. Waqt li tkun qed
ittaqqab il-qalb, żomm il-pistun tas-siringa taħt pressjoni baxxa. Il-volumi taddemm li jistgħu jinġabru jvarjaw bejn 20 — 40 mikrolitru. Wara t-titqiba talqalb, it-taħlita tad-demm/bafer għandha tintefa' fit-tubu tat-test. Il-plażma tiġi
separata mid-demm permezz ta' ċentrifugazzjoni (20 min; 5 000 g) u għandha
tinħażen f'temperatura ta' – 80 °C sakemm tkun meħtieġa għall-analiżi.

Proċedura 3C: SOP: Żebra, l-omoġenizzazzjoni tar-ras u tad-denb
1. Il-ħut jiġi anestetizzat u ewtanizzat skont id-deskrizzjoni tat-test.

2. Ir-ras u d-denb jinqatgħu mill-ħuta skont il-Figura 1.

Importanti: L-istrumenti kollha tad-dissezzjoni, u l-injama tat-tqattigħ
għandhom jitlaħalħu u jitnaddfu sew (eż. b'96 % etanol) bejn l-immaniġġjar
ta' kull ħuta biex jiġi evitat “tniġġis tal-vitelloġenina” minn nisa jew irġiel
indotti lil irġiel li ma ġewx indotti.
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Figura 1

3. Il-piż ikkombinat tar-ras u d-denb minn kull ħuta jitkejjel sal-eqreb mg
4. Wara li jintiżnu, il-partijiet jitpoġġew f'tubi adattati (eż. Eppendorf ta' 1,5 ml)
u jiġu ffriżati f'– 80 °C sakemm jiġu omoġenizzati jew jiġu omoġenizzati
direttament fuq is-silġ b'żewġ pistilli tal-plastik. (Jistgħu jintużaw metodi
oħrajn jekk isiru fuq is-silġ u r-riżultat ikun massa omoġena). Importanti:
It-tubi għandhom jiġu nnumerati sew sabiex ir-ras u d-denb mill-ħuta jkunu
jistgħu jiġu relatati mas-sezzjoni tal-ġisem rispettiva tagħhom użata għallistoloġija gonadali.
5. Meta tintlaħaq massa omoġena, jiżdied bafer omoġenizzanti (1) kiesaħ silġ li
jkun 4 darbiet il-piż tat-tessut. Kompli aħdem bil-pistili sakemm it-taħlita tkun
omoġenja. Nota importanti: Għal kull ħuta jintużaw pistili ġodda.
6. Il-kampjuni jitqiegħdu fuq is-silġ sakemm issir ċentrifugazzjoni 4 °C b'50 000
x g għal 30 min.
7. Uża pipetta biex tqassam porzjonijiet ta' 20 μl ta' supernatant f'mill-inqas
żewġ tubi billi tgħaddas il-ponta tal-pipetta taħt is-saff tax-xaħam fuq ilwiċċ u tiġbed bil-mod is-supernatant mingħajr frazzjonijiet ta' xaħam jew ta'
gerbub.
8. It-tubi jinħażnu f'temperatura ta' – 80°C sakemm jiġu biex jintużaw.

(1) Bafer omoġenizzanti:
— (50 mM Tris-HCl pH 7,4; 1 % Koktejl ta' inibituri tal-proteażi (Sigma)): 12 ml TrisHCl pH 7,4 + 120 μl Koktejl ta' inibituri tal-proteażi.
— TRIS: TRIS-ULTRA PURE (ICN) eż. minn Bie & Berntsen, id-Danimarka.
— Koktejl ta' inibituri tal-proteażi: Minn Sigma (għal tessut tal-mammiferi) Numru talprodott P 8340.
NOTA: Il-bafer omoġenizzanti għandu jintuża dakinhar stess meta jiġi manifatturat.
Poġġi fuq is-silġ waqt li jkun qed jintuża.
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Appendiċi 7
KAMPJUNI

B'FORTIFIKAZZJONI
TA'
VITELLOĠENINA
STANDARD TA' REFERENZA INTERASSAĠĠ

U

F'kull jum li jsiru l-assaġġi tal-vitelloġenina, irid jiġi analizzat kampjun taż-żieda
magħmul permezz ta' standard ta' referenza interassaġġ. Il-vitelloġenina użata
biex isir l-istandard ta' referenza interassaġġ għandha tkun minn lott differenti
minn dak użat għat-tħejjija ta' standards tal-kalibrazzjoni għall-assaġġ imwettaq.
Il-kampjun taż-żieda se jittieħed billi tiżdied kwantità magħrufa tal-istandard
interassaġġ ma' kampjun ta' plażma tal-irġiel tal-kontroll. Il-kampjun ser jiġi
miżjud sabiex tinkiseb konċentrazzjoni tal-vitelloġenina bejn 10 u 100 darba lkonċentrazzjoni mistennija tal-vitelloġenina tal-ħut maskili ta' kontroll. Ilkampjun tal-plażma tal-irġiel tal-kontroll li huwa miżjud jista' jittieħed minn
ħuta waħda jew jista' jkun ġej minn diversi ħut.
Sottokampjun tal-plażma tal-irġiel tal-kontroll mhux miżjuda se jiġi analizzat
f'tal-anqas żewġ wells duplikati. Il-kampjun miżjud se jiġi analizzat f'tal-anqas
żewġ wells duplikati wkoll. Il-kwantità medja tal vitelloġenina fiż-żewġ kampjuni
tal-plażma mhux miżjuda tal-irġiel tal-kontroll tiżdied mal-kwantità kkalkolata
tal-vitelloġenina miżjuda maż-żieda tal-kampjuni biex tiġi determinata konċen
trazzjoni mistennija. Il-proporzjon ta' din il-konċentrazzjoni mistennija għallkonċentrazzjoni mkejla ser jiġi rrapportat flimkien mar-riżultati minn kull sett
ta' assaġġi li jkunu saru dakinhar.
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Appendiċi 8
FLOWCHART DEĊIŻJONALI GĦALL-ANALIŻI STATISTIKA
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C.49.

TEST TAT-TOSSIĊITÀ AKUTA TAL-EMBRIJUNI TAL-ĦUT
(FET)

INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar (TM) huwa ekwivalenti għal-linji gwida tal-OECD
(TG) 236 (2013). Dan jiddeskrivi t-Test tat-Tossiċità Akuta tal-Embrijuni talĦut (FET) bl-użu taż-żebra (Danio rerio). Dan it-test huwa maħsub biex
jiddetermina t-tossiċità akuta ta' sustanzi kimiċi fl-istadji embrijoniċi tal-ħut.
It-test FET huwa bbażat fuq studji u attivitajiet ta' validazzjoni mwettqa fuq
iż-żebra (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14). It-test FET kien
applikat b'suċċess għal firxa wiesgħa ta' sustanzi kimiċi li juru diversi
modi ta' azzjoni, solubilitajiet, volatilitajiet u idrofobiċitajiet (riveduti f'15
u 16).

2.

Id-definizzjonijiet użati f'dan il-metodu ta' ttestjar jingħataw fl-Appendiċi 1.

IL-PRINĊIPJU TAT-TEST
3.

Bajd taż-żebra li jkunu għadhom kif ġew fertilizzati jiġu esposti għassustanza kimika tat-test għal perjodu ta' 96 siegħa. Kull 24 siegħa, sa
erba' osservazzjonijiet apikali jiġu rreġistrati bħala indikaturi tal-letalità (6):
(i) koagulazzjoni tal-bajd fertilizzat, (ii) nuqqas ta' formazzjoni somite, (iii)
nuqqas ta' distakkament tat-tail-bud mill-borża tal-isfar tal-bajd, u (iv)
nuqqas ta' taħbit tal-qalb. Fl-aħħar tal-perjodu ta' esponiment, it-tossiċità
akuta tiġi ddeterminata fuq il-bażi ta' riżultat pożittiv fi kwalunkwe wieħed
mill-erba' osservazzjonijiet apikali rreġistrati, u l-LC50 jiġi kkalkulat.

KUNSIDERAZZJONIJIET TAL-BIDU
4.

It-tagħrif utli dwar il-karatteristiċi speċifiċi għas-sustanza jinkludi l-formula
strutturali, il-piż molekulari, il-purità, l-istabilità fl-ilma u d-dawl, pKa u Kow,
is-solubilità tal-ilma u l-pressjoni tal-fwar, kif ukoll ir-riżultati ta' test għal
bijodegradabilità immedjata (TM C.4 (17) jew TM C.29 (18)). Is-solubilità u
l-pressjoni tal-fwar jistgħu jintużaw biex jikkalkulaw il-kostant tal-liġi ta'
Henry, li se jindika jekk it-telf minħabba l-evaporazzjoni tas-sustanza kimika
tat-test jistax iseħħ. Għandu jkun hemm metodu ta' min jorbot fuqu dispo
nibbli, għall-kwantifikazzjoni tas-sustanza fis-soluzzjonijiet tat-test, b'eżat
tezza magħrufa u rappurtata kif ukoll il-limitu ta' rivelazzjoni.

5.

Jekk il-metodu ta' ttestjar jintuża għall-ittestjar ta' taħlita, il-kompożizzjoni
tiegħu għandha, sa fejn ikun possibbli, tkun karatterizzata, eż. bl-identità
kimika tal-kostitwenti tagħha, l-okkorrenza kwantitattiva u l-proprjetajiet
speċifiċi għas-sustanza tagħhom (ara l-paragrafu 4). Qabel l-użu tal-metodu
ta' ttestjar għall-ittestjar regolatorju ta' taħlita, għandu jiġi kkunsidrat jekk
hux se jipprovdi riżultati aċċettabbli għall-iskop regolatorju maħsub.

6.

Rigward sustanzi li jistgħu jiġu attivati permezz tal-metaboliżmu, hemm
evidenza li l-embrijuni taż-żebra għandhom kapaċitajiet tal-bijotrasformaz
zjoni (19)(20)(21)(22). Madankollu, il-kapaċità metabolika tal-ħut embrijo
niku mhix dejjem simili għal dik ta' ħut żgħir jew adult. Pereżempju, ilprotosikant alkoħol allyl (9) huwa nieqes fil-FET. Għalhekk, jekk ikun
hemm xi indikazzjonijiet li metaboliti jew prodotti tat-trasformazzjoni ta'
rilevanza oħrajn jistgħu jkunu aktar tossiċi mill-kompost oriġinarju, huwa
wkoll rakkomandat li jitwettaq it-test b'dawn il-metaboliti/prodotti tat-tras
formazzjoni u li jużaw dawn ir-riżultati meta jagħmlu konklużjoni dwar ittossiċità tas-sustanzi kimiċi tat-test, jew inkella jwettqu test ieħor li jieħu
aktar kont tal-metaboliżmu.

7.

Għal sustanzi b'piż molekulari ≥ 3kDa, struttura molekulari goffa ħafna, u
sustanzi li jikkawżaw tfaqqis imdewwem jew inaqqsu l-esponiment ta' wara
t-tfaqqis, l-embrijuni mhumiex mistennija li jkunu sensittivi minħabba bijo
disponibbiltà limitata tas-sustanza, u testijiet tat-tossiċità oħra jistgħu jkunu
aktar xierqa.
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VALIDITÀ TAT-TEST
8.

Biex ir-riżultati tat-test ikunu validi, japplikaw il-kriterji li ġejjin:
a) Ir-rata tal-fertilizzazzjoni ġenerali tal-bajd kollha miġbura għandha tkun ≥
70 % fil-grupp ittestjat.
b) It-temperatura tal-ilma għandha tinżamm 26 ± 1 °C fil-kompartiment tattest fi kwalunkwe ħin waqt it-test.
c) Is-sopravivenza totali tal-embrijuni fil-kontroll negattiv (dilwizzjoni-ilma),
u, fejn rilevanti, fil-kontroll tas-solvent għandha tkun ≥ 90 % sal-aħħar
tal-esponiment ta' 96 siegħa.
d) Esponiment għall-kontroll pożittiv (eż. 4.0 mg/l 3,4-dikloroanilina għażżebra) għandu jirriżulta f'mortalità minima ta' 30 % fl-aħħar tal-esponi
ment ta' 96 siegħa.
e) Ir-rata tat-tfaqqis fil-kontroll negattiv (u kontroll tas-solvent jekk xieraq)
għandha tkun ≥80 % fit-tmiem tal-esponiment ta' 96 siegħa.
f) Fl-aħħar tas-96 siegħa esponiment, il-konċentrazzjoni tal-ossiġenu maħlul
fil-kontroll negattiv u fil-konċentrazzjoni tal-ogħla test għandha tkun ta'
≥80 % tas-saturazzjoni.
DESKRIZZJONI TAL-METODU

9.

Ħarsa ġenerali tal-kundizzjonijiet rakkomandati tal-manutenzjoni u tat-test
hija disponibbli fl-Appendiċi 2.
Tagħmir

10. Huwa meħtieġ it-tagħmir li ġej:
a) Tankijiet tal-ħut magħmula minn materjal kimiku inert (eż. ħġieġ) u ta'
kapaċità adattata rigward tat-tagħbija rakkomandata (ara “Manutenzjoni
tal-ħut riproduttur”, paragrafu 14);
b) Mikroskopju maqlub u/jew binokulari b'kapaċità ta' tkabbir ta' mill-inqas
80 darba. Jekk il-kamra li tintuża għar-reġistrazzjoni tal-osservazzjonijiet
ma tistax tiġi aġġustata għal 26 ± 1 °C, l-istadju tal-moviment laterali bittemperatura kkontrollata jew metodi oħrajn biex tinżamm it-temperatura
huma meħtieġa;
c) Kmamar tat-test; eż., 24-well plates standard b'fond ta' madwar 20 mm.
(ara “Kmamar tat-test”, paragrafu 11);
d) eż., fojl li jeħel waħdu biex jgħatti l-24 well-plates;
e) Inkubatur jew kamra bl-arja kundizzjonata bit-temperatura kontrollata, li
tippermetti li tinżamm 26 ±1 °C fil-bjar (jew fil-kmamar tat-test);
f) miter tal-pH;
g) Ossiġenometru;
h) Apparat għad-determinazzjoni tal-ebusija tal-ilma u l-konduttività;
i) Nassa tal-bajd: trejs tal-istrumenti tal-ħġieġ, azzar inossidabbli jew mater
jali inerti oħra; malja tal-ħadid (daqs tal-gradilja ta' 2 ± 0.5 mm) tal-azzar
inossidabbli jew materjal inert ieħor li jipproteġi l-bajd meta jinbiedu;
sottostrat riproduttiv (eż. imitazzjonijiet ta' pjanti ta' materjal inert) (TM
C.48, Appendiċi 4a (23));
j) Pipetti bi ftuħ imwessa' sabiex jiġbru l-bajd;
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k) Reċipjenti tal-ħġieġ biex jippreparaw konċentrazzjonijiet tat-test differenti
u ilma għat-trattib (beakers, flasks gradwati, ċilindri gradwati u pipetti
gradwati) jew biex jiġbru l-bajd taż-żebra (eż. beakers, dixxijiet tal-kris
tallizzazzjoni);

l) Jekk sistemi tal-esponiment alternattivi, bħall-fluss (24) jew id-dożaġġ
passiv (25) jintużaw biex isir it-test, huma meħtieġa faċilitajiet u tagħmir
xierqa.

Kompartimenti tat-test
11. Għandhom jintużaw kompartimenti tat-test tal-ħġieġ jew tal-polistiren (eż.
24-well plates b'kapaċità tal-mili ta' 2.5-5 ml għal kull bir). Fil-każ li jkun
hemm suspett tal-adsorbiment tal-polistiren (eż., għal sustanzi mhux polari,
ċatti b'KOW) għoli, għandhom jintużaw materjali inerti (ħġieġ) biex jitnaqqas
it-telf minħabba l-adsorbiment (26). Kompartimenti tat-test għandhom ikunu
ppożizzjonati b'mod każwali fl-inkubatur.

Kundizzjonijiet tal-ilma u tat-test
12. Hija rrakkomandata dilwizzjoni tal-ilma tal-manutenzjoni biex jinkisbu livelli
ta' ebusija tipiċi ta' varjetà wiesgħa ta' ilmijiet tal-wiċċ. L-ilma tad-dilwiz
zjoni għandu jiġi ppreparat minn ilma rikostitwit (27). L-ammont ta' ġebla li
jirriżulta li jkun fih l-ilma għandu jkun ekwivalenti għal 100-300 mg/l
CaCO3 sabiex tiġi evitata preċipitazzjoni eċċessiva tal-karbonat tal-kalċju.
Jista' jintuża ilma b'wiċċ karatterizzat tal-bir ieħor jew ilma tal-bir. L-ilma
rikostitwit jista' jiġi adattat għal ilma tal-manutenzjoni b'ammont baxx ta'
melħ minn diluzzjoni ma' ilma dejonizzat sa proporzjon ta' 1:5 għal ebusija
minima ta' 30-35 mg/l CaCO3. L-ilma huwa arjat għas-saturazzjoni tal-ossi
ġenu qabel iż-żieda tal-kimika tat-test. It-temperatura għandha tinżamm
26 ± 1 °C, fil-bjar, matul it-test. Il-pH għandu jkun f'medda ta' bejn pH
6.5 u 8.5, u ma jvarjax f'din il-medda b'aktar minn 1.5 unità matul it-test.
Jekk il-pH mhux mistenni li jibqa' f'din il-medda, għandu jsir aġġustament
tal-pH qabel ma jinbeda t-test. L-aġġustament tal-pH għandu jsir b'tali mod li
l-konċentrazzjoni tas-soluzzjoni tal-ħażna ma tinbidilx b'xi mod sinifikanti u
li l-ebda reazzjoni kimika jew preċipitazzjoni tas-sustanza kimika tat-test ma
tiġi kkawżata. L-użu tal-klorur tal-idroġenu (HCl) u l-idrossidu tas-sodju
(NaOH) biex jikkoreġu l-pH fis-soluzzjonijiet li jkun fihom is-sustanza
kimika tat-test huwa rrakkomandat.

Is-soluzzjonijiet tat-test
13. Is-soluzzjonijiet tat-test tal-konċentrazzjonijiet magħżula jistgħu jiġu pprepa
rati, eż. bid-dilwizzjoni ta' soluzzjoni tal-ħażna. Is-soluzzjonijiet tal-ħażna
għandhom preferibbilment jiġu ppreparati billi sempliċiment titħallat jew
titħawwad is-sustanza kimika tat-test fl-ilma tad-dilwizzjoni b'mezzi mekka
niċi (eż. billi tħawwad jew bl-ultrasonifikazzjoni). Jekk is-sustanza kimika
tat-test hija diffiċli biex tinħall fl-ilma, għandhom jiġu segwiti l-proċeduri
deskritti fid-Dokument ta' Gwida tal-OECD Nru 23 għall-ġestjoni ta' sustanzi
u taħlitiet diffiċli għandhom jiġu segwiti (28). L-użu ta' solventi għandu jiġi
evitat, iżda jista' jkun meħtieġ f'xi każijiet sabiex jipproduċi soluzzjoni talħażna konċentrata b'mod xieraq. Fejn jintuża solvent biex jassisti fil-prepa
razzjoni tas-soluzzjoni tal-ħażna, il-konċentrazzjoni finali tiegħu m'għandhiex
taqbeż il-100 μl/l u għandha tkun l-istess fir-reċipjenti tat-test kollha. Meta
jintuża solvent, huwa meħtieġ kontroll tas-solvent addizzjonali.

Manutenzjoni tal-ħut riproduttiv
14. Il-ħażna għat-trobbija taż-żebra mhux espost u tat-tip selvaġġ b'rata ta' ferti
lizzazzjoni tal-bajd dokumentata sew tintuża għall-produzzjoni tal-bajd. Ilħut għandu jkun ħieles minn sintomi makroskopikament dixxernibbli ta'
infezzjoni u mard u m'għandux ikun sarlu kwalunkwe trattament farmaċew
tiku (akut jew profilattiku) għal xahrejn qabel ir-riproduzzjoni. Il-ħut ripro
duttiv jinżamm f'akwarji b'kapaċità tat-tagħbija rakkomandata ta' 1 l ilma
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għal kull ħuta u fotoperjodu fiss ta' 12 — 16-il siegħa (29)(30)(31)(32)(33).
Ir-rati ta' filtrazzjoni ottimali għandhom jiġu aġġustati; rati ta' filtrazzjoni li
jikkawżaw perturbazzjoni żejda tal-ilma għandhom jiġu evitati. Għal kun
dizzjonijiet tal-għalf, ara Appendiċi 2. Għandu jiġi evitat l-għalf żejjed, u lkwalità tal-ilma u l-indafa tal-akwarji għandhom jiġu mmonitorjati b'mod
regolari u jerġgħu jiġu ssettjati għall-istat inizjali, jekk ikun hemm bżonn.

Ittestjar tal-profiċjenza
15. Bħala sustanza kimika ta' referenza, 3,4-dikloroanilina (użat fl-istudji ta'
validazzjoni (1)(2)), għandha tiġi ttestjata f'medda tar-rispons ta' konċentraz
zjoni sħiħa biex tiġi ċċekkjata s-sensittività tar-razza tal-ħut użata, preferib
bilment darbtejn f'sena. Għal kwalunkwe laboratorju li jistabbilixxi inizjal
ment dan l-assaġġ, għandha tintuża s-sustanza kimika ta' referenza. Labora
torju jista' juża din is-sustanza kimika biex juri l-kompetenza teknika
tagħhom fit-twettiq tal-assaġġ qabel jissottometti d-dejta għal skopijiet rego
latorji.

Produzzjoni tal-bajd
16. Bajd taż-żebra jistgħu jiġu prodotti permezz ta' gruppi riproduttivi (f'tankijiet
riproduttivi individwali) jew permezz ta' riproduzzjoni tal-massa (fit-tankijiet
tal-manutenzjoni). Fil-każ ta' gruppi tar-riproduzzjoni, irġiel u nisa (eż., fi
proporzjon ta' 2:1) fi grupp tat-tgħammir jitpoġġew f'tankijiet riproduttivi ftit
sigħat qabel il-bidu ta' meta jidlam fil-jum ta' qabel it-test. Peress li gruppi
tar-riproduzzjoni taż-żebra jistgħu kultant jonqsu milli jbidu, l-użu parallel ta'
mill-inqas tliet tankijiet riproduttivi huwa rakkomandat. Biex jiġi evitat ixxaqlib ġenetiku, il-bajd jinġabar minn minimu ta' tliet gruppi tat-tgħammir,
imħallta u magħżula b'mod każwali.

17. Għall-ġbir tal-bajd, nases tar-riproduzzjoni jitpoġġew fit-tankijiet tar-ripro
duzzjoni jew fit-tankijiet tal-manutenzjoni qabel il-bidu ta' meta jisbaħ filjum tat-test. Biex tkun evitata l-predazzjoni tal-bajd minn żebra adulti, innases tar-riproduzzjoni huma miksijin b'malja tal-ħadid inerti ta' daqs xieraq
(madwar 2 ± 0.5 mm). Jekk jitqies neċessarju, jistgħu jitwaħħlu pjanti arti
fiċjali magħmula minn materjal inerti (eż., plastik jew ħġieġ) mal-malja
bħala stimolu riproduttiv (3)(4)(5)(23)(35). Għandhom jintużaw materjali
tal-plastik użati li ma jiffiltrawx (eż., ftalati). It-tgħammir, ir-riproduzzjoni
u l-fertilizzazzjoni jseħħu fi żmien 30 minuta wara l-bidu tad-dawl u n-nases
tar-riproduzzjoni bil-bajd miġbur jistgħu jitneħħew b'attenzjoni. Huwa rrak
komandat it-tlaħliħ tal-bajd b'ilma rikostitwit wara li jinġabru min-nases tarriproduzzjoni.

Id-differenzjazzjoni tal-bajd
18. F'26 °C, il-bajd fertilizzat jgħaddi mill-ewwel qasma wara madwar 15-il
minuta u l-qasmiet konsekuttivi sinkroniċi jifformaw 4, 8, 16 u 32 blasto
mers taċ-ċellola (ara Appendiċi 3)(35). F'dawn l-istadji, il-bajd fertilizzat
jista' jiġi identifikat b'mod ċar mill-iżvilupp ta' blastula.

PROĊEDURA
Kundizzjonijiet tal-esponiment
19. Għoxrin embrijun għal kull konċentrazzjoni (embrijun wieħed għal kull bir)
huma esposti għas-sustanza kimika tat-test. L-esponiment għandu jkun b'tali
mod li ± 20 % tal-konċentrazzjoni nominali kimika tinżamm matul it-test.
Jekk dan mhux possibbli fis-sistema statika, għandu jiġi applikat intervall
maniġġevoli semistatiku (eż. tiġdid kull 24 siegħa). F'dawn il-każijiet ilkonċentrazzjonijiet tal-esponiment jeħtieġu jiġu vverifikati bħala minimu
fl-ogħla u l-inqas konċentrazzjonijiet tat-test fil-bidu u fit-tmiem ta' kull
intervall tal-esponiment (ara l-paragrafu 36). Jekk konċentrazzjoni ta' espo
niment ta' ± 20 % tal-konċentrazzjonijiet nominali ma tistax tiġi sostnuta, ilkonċentrazzjonijiet għandhom bżonn jitkejlu fil-bidu u fit-tmiem ta' kull
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intervall tal-esponiment (ara l-paragrafu 36). Waqt it-tiġdid, għandha tingħata
attenzjoni li l-embrijuni jibqgħu miksijin b'ammont żgħir tas-soluzzjonijiet
tat-test qodma biex ikun evitat li jinxfu. Id-disinn tat-test jista' jiġi adattat
biex jissodisfa r-rekwiżiti tat-test ta' sustanzi speċifiċi (eż,. fluss kontinwu
(24) jew sistemi tad-dożaġġ passivi (25) għal sustanzi faċilment degradabbli
jew adsorbivi ħafna (29), jew oħrajn għal sustanzi volatili (36)(37)). Fi
kwalunkwe każ, għandha tingħata attenzjoni biex jitnaqqas kwalunkwe stress
lill-embrijuni. Il-kompartimenti tat-test għandhom jiġu kkondizzjonati millinqas għal 24 siegħa bis-soluzzjonijiet tat-test qabel il-bidu tat-test. Il-kun
dizzjonijiet tat-test huma miġbura fil-qosor fl-Appendiċi 2.
Konċentrazzjonijiet tat-test
20. Normalment, ħames konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test spazjati
b'fattur kostanti li ma jaqbiżx it-2.2 huma meħtieġa biex jiġu ssodisfati rrekwiżiti statistiċi. Għandha tingħata ġustifikazzjoni jekk jintużaw inqas
minn ħames konċentrazzjonijiet. L-ogħla konċentrazzjoni ttestjata għandha
preferibbilment tirriżulta f'letalità ta' 100 %, u l-inqas konċentrazzjoni ttest
jata preferibbilment ma għandha tagħti l-ebda effett osservabbli, kif definit
fil-paragrafu 28. Test tat-tfittix tal-medda qabel it-test definittiv jippermetti lgħażla tal-firxa tal-konċentrazzjoni xierqa. It-tiftix tal-medda normalment
jitwettaq bl-użu ta' għaxar embrijuni għal kull konċentrazzjoni. L-istruzzjo
nijiet li ġejjin jirreferu għat-twettiq tat-test f'24-well plates. Jekk jintużaw
kompartimenti tat-test differenti (eż. dixxijiet Petri żgħar) jew jiġu ttestjati
aktar konċentrazzjonijiet, l-istruzzjonijiet għandhom jiġu aġġustati kif jixraq.
21. Dettalji u struzzjonijiet viżwali għall-allokazzjoni ta' konċentrazzjonijiet tul l24-well plates huma disponibbli fil-paragrafu 27 u l-Appendiċi 4, Figura 1.
Kontrolli
22. Huma meħtieġa kontrolli tal-ilma tad-dilwizzjoni kemm bħala kontroll
negattiv kif ukoll bħala kontrolli tal-plate interni. Jekk jiġi osservat aktar
minn embrijun 1 mejjet fil-kontroll tal-plates, il-plate tiġi rrifjutata, b'hekk
jonqos l-għadd ta' konċentrazzjonijiet użati biex tinkiseb l-LC50. Jekk plate
sħiħa tiġi rrifjutata l-abbiltà li tevalwa u tagħraf l-effetti osservati tista' tkun
aktar diffiċli, speċjalment jekk il-plate rrifjutata hija l-plate tal-kontroll tassolvent jew plate li fiha embrijuni trattati jkunu affettwati wkoll. Fl-ewwel
każ, it-test għandu jiġi ripetut. Fit-tieni waħda, it-telf ta' grupp(i) tat-tratta
ment kollu minħabba mortalità tal-kontroll interna jista' jillimita l-ħila li jiġu
evalwati effetti u jiġu determinati l-valuri LC50.
23. Isir kontroll pożittiv f'konċentrazzjoni fissa ta' 4 mg/l 3,4-dikloroanilina għal
kull lott tal-bajd użat għall-ittestjar.
24. Fil-każ li jintuża solvent, grupp addizzjonali ta' 20 embrijun jiġi espost għassolvent fuq 24-well plate separati, b'hekk ikunu qed iservu bħala kontroll tassolvent. Biex it-test jiġi kkunsidrat aċċettabbli, is-solvent għandu jintwera li
ma jkollu l-ebda effett sinifikanti fuq il-ħin biex ifaqqas, biex jibqa' ħaj, jew
jipproduċi kwalunkwe effett avvers ieħor fuq l-embrijuni (ara paragrafu 8c).
Bidu tal-esponiment u durata tat-test
25. It-test jinbeda kemm jista' jkun malajr wara l-fertilizzazzjoni tal-bajd u
jintemm wara 96 siegħa ta' esponiment. L-embrijuni għandhom ikunu
mgħaddsa fis-soluzzjonijiet tat-test qabel tinbeda l-qasma blastodiska, jew,
l-aktar tard, l-istadju 16 taċ-ċellola. Biex jibda l-esponiment b'dewmien
minimu, jintgħażel mill-inqas id-doppju tan-numru tal-bajd meħtieġa għal
kull grupp tat-trattament u dawn jiġu trasferiti fil-konċentrazzjonijiet u lkontrolli rispettivi (eż. f'dixxijiet tal-kristallizzazzjoni 100 ml; il-bajd
għandhom ikunu mgħottija għal kollox) mhux aktar tard minn 90 minuta
wara l-fertilizzazzjoni.
26. Bajd fertilizzat vijabbli għandu jiġi separat minn bajd mhux fertilizzat u jiġi
trasferit għal 24-well plates ikkundizzjonati minn qabel għal 24 siegħa u
jerġgħu jimtlew b'soluzzjonijiet tat-test ippreparati friski 2 ml fi żmien 180
minuta wara l-fertilizzazzjoni. Permezz tal-istereomikroskopija (preferibbil
ment tkabbir ta' ≥30-darba), jintagħżel bajd fertilizzat li għaddej minn qsim u
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ma juri l-ebda irregolarità ovvja waqt il-qsim (eż. nuqqas ta' simetrija,
formazzjoni ta' nfafet) jew korrimenti tal-korjon. Għall-ġbir u s-separazzjoni
tal-bajd, ara l-Appendiċi 3, Grafika 1 u 3 u l-Appendiċi 4, Grafika 2.
Distribuzzjoni tal-bajd fl-24-well plates
27. Il-bajd huma mqassma f'well plates fin-numri li ġejjin (ara wkoll l-Appendiċi
4, Grafika 1)
— 20 bajda fuq plate waħda għal kull konċentrazzjoni tat-test;
— 20 bajda bħala kontroll tas-solvent fuq plate waħda (jekk ikun meħtieġ);
— 20 bajda bħala kontroll pożittiv fuq plate waħda;
— 4 bajdiet f'ilma tad-dilwizzjoni bħala kontroll tal-plate intern fuq kull
wieħed mill-plates t'hawn fuq;
— 24 bajda fl-ilma tad-dilwizzjoni bħala kontroll negattiv fuq plate waħda.
Osservazzjonijiet
28. Osservazzjonijiet apikali mwettqa fuq kull embrijun ittestjat jinkludu: koagu
lazzjoni tal-embrijuni, nuqqas ta' formazzjoni somite, nuqqas ta' distakka
ment tad-denb, u nuqqas ta' taħbit tal-qalb (Tabella 1). Dawn l-osservazzjo
nijiet jintużaw għad-determinazzjoni tal-letalità: Kwalunkwe riżultat pożittiv
f'wieħed minn dawn l-osservazzjonijiet ifisser li l-embrijun taż-żebra ikun
mejjet. Barra minn hekk, it-tfaqqis huwa rreġistrat fil-gruppi tat-trattament u
tal-kontroll fuq bażi ta' kuljum u jibda minn 48 siegħa. Osservazzjonijiet
huma reġistrati kull 24 siegħa, sal-aħħar tat-test.
Tabella 1
Osservazzjonijiet apikali tat-tossiċità akuta fl-embrijuni taż-żebra 24-96
siegħa wara l-fertilizzazzjoni.
Ħinijiet tal-esponiment
24 siegħa

48 siegħa

72 siegħa

96 siegħa

Embrijuni koagulati

+

+

+

+

Nuqqas ta' formazzjoni somite

+

+

+

+

Nuqqas ta' distakkament taddenb

+

+

+

+

+

+

+

Nuqqas ta' taħbit tal-qalb

29. Koagulazzjoni tal-embrijun: Embrijuni koagulati huma bojod ħalib u jidhru
skuri taħt il-mikroskopju (ara l-Appendiċi 5, Grafika 1). In-numru tal-embri
juni koagulati huwa determinat wara 24, 48, 72 u 96 siegħa.
30. Nuqqas ta' formazzjoni somite: F'temperatura ta' 26 ± 1 °C, madwar 20
somites iffurmaw wara 24 siegħa (ara l-Appendiċi 5, Grafika 2) f'embrijun
taż-żebra żviluppat normali. Embrijun żviluppat normali juri movimenti
involontarji (kontrazzjonijiet minn ġenb għal ġenb). Movimenti involontarji
jindikaw il-formazzjoni tas-somites. In-nuqqas ta' somites huwa rreġistrat
wara 24, 48, 72 u 96 siegħa. In-nuqqas ta' formazzjoni ta' somites wara
24 siegħa jista' jkun dovut għal ittardjar ġenerali tal-iżvilupp. Mhux aktar
tard minn 48 siegħa wara, il-formazzjoni tas-somites għandha tiġi żviluppata.
Jekk le, l-embrijuni huma meqjusin mejta.
31. Nuqqas ta' distakkament tad-denb: F'embrijun taż-żebra li jiżviluppa normali,
id-distakkament tad-denb (ara l-Appendiċi 5, Grafika 3) mill-isfar huwa osservat
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wara li jitwal il-ġisem embrijoniku. In-nuqqas ta' distakkament tad-denb huwa
rreġistrat wara 24, 48, 72 u 96 siegħa.

32. Nuqqas ta' taħbit tal-qalb: F'embrijun taż-żebra li jiżviluppa normali f'tem
peratura ta' 26 ± 1 °C, it-taħbit tal-qalb huwa viżibbli wara 48 siegħa (ara lAppendiċi 5, Grafika 4). Għandha tittieħed attenzjoni partikolari meta jiġi
rreġistrat dan il-punt minħabba li taħbit tal-qalb irregolari (erratiku)
m'għandux jiġi rreġistrat bħala letali. Barra minn hekk, taħbit tal-qalb
viżibbli mingħajr iċ-ċirkolazzjoni fl-aorta abdominalis huwa kkunsidrat
mhux letali. Biex jiġi rreġistrat dan l-effett, embrijuni li ma juru l-ebda taħbit
tal-qalb għandhom jiġu osservati taħt tkabbir minimu ta' 80x għal mill-inqas
minuta. In-nuqqas ta' taħbit tal-qalb huwa rreġistrat wara 48, 72 u 96 siegħa.

33. Rati tat-tfaqqis tal-gruppi tat-trattament u tal-kontroll kollha għandhom jiġu
rreġistrati minn 48-il siegħa l-quddiem u jiġu rappurtati. Għalkemm it-tfaqqis
mhux effett użat għall-kalkolu tal-LC50, it-tfaqqis jiżgura l-esponiment talembrijun mingħajr funzjoni ta' xkiel tal-korjon, u bħala tali jista' jgħin linterpretazzjoni tad-dejta.

34. Deskrizzjonijiet dettaljati tal-iżvilupp normali (35) u eżempji ta' żvilupp
anormali tal-embrijuni taż-żebra huma murija fl-Appendiċi 3 u 5.

Kejliet analitiċi
35. Fil-bidu u fit-tmiem tat-test, jitkejlu l-pH, l-ebusija totali u l-konduttività filkontroll(i) u fl-ogħla konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test. F'sistemi
tat-tiġdid semistatiċi, il-pH għandu jitkejjel qabel u wara t-tiġdid tal-ilma. Ilkonċentrazzjoni ta' ossiġenu maħlul titkejjel fl-aħħar tat-test fil-kontrolli
negattivi u fl-ogħla konċentrazzjoni tat-test b'embrijuni vijabbli, fejn għandha
tkun f'konformità mal-kriterji tal-validità tat-test (ara l-paragrafu 8f). Jekk
hemm tħassib li t-temperatura tvarja madwar l-24-well plates, it-temperatura
titkejjel fi tliet reċipjenti magħżula b'mod każwali. It-temperatura għandha
tiġi rreġistrata preferibbilment b'mod kontinwu matul it-test jew, bħala
minimu, kuljum.

36. F'sistema statika, il-konċentrazzjoni tal-kimika tat-test għandha titkejjel,
bħala minimu, fl-ogħla u l-inqas konċentrazzjonijiet tat-test, iżda preferibbil
ment fit-trattamenti kollha, fil-bidu u fl-aħħar tat-test. F'testijiet semistatiċi
(tat-tiġdid) fejn il-konċentrazzjoni tal-kimika tat-test tkun mistennija li tibqa'
fi ± 20 % tal-valuri nominali, huwa rrakkomandat li, bħala minimu, l-ogħla u
l-inqas konċentrazzjonijiet tat-test ikunu analizzati meta ppreparati friski u
immedjatament qabel it-tiġdid. Għal testijiet fejn il-konċentrazzjoni talkimika tat-test mhux mistennija li tibqa fi ± 20 % tal-valur nominali, ilkonċentrazzjonijiet tat-test kollha għandhom jiġu analizzati meta ppreparati
friski u immedjatament qabel it-tiġdid. Fil-każ ta' volum insuffiċjenti għallanaliżi, l-amalgamazzjoni tas-soluzzjonijiet tat-test, jew l-użu ta' komparti
menti surrogati li jkunu tal-istess materjal u li jkollhom l-istess volum talproporzjoni tal-wiċċ bħal 24-well plates, jistgħu jkunu utli. Huwa rrakko
mandat ħafna li r-riżultati jkunu bbażati fuq konċentrazzjonijiet imkejla.
Meta l-konċentrazzjonijiet ma jibqgħux fi ħdan it-80-120 % tal-konċentraz
zjoni nominali, il-konċentrazzjonijiet tal-effett għandhom jiġu espressi firrigward tal-medja ġeometrika tal-konċentrazzjonijiet imkejla; ara l-Kapitolu
5 fid-Dokument ta' Gwida tal-OECD dwar l-Ittestjar tat-Tossiċità Akwatika
ta' Sustanzi u Taħlitiet Diffiċli għal aktar dettalji (28).

IT-TEST TAL-LIMITU
37. Permezz tal-proċeduri deskritti f'dan il-metodu ta' ttestjar, test tal-limitu jista'
jitwettaq fuq 100 mg/l tas-sustanza kimika tat-test jew fil-limitu tas-solub
biltà fil-medium tat-test (liema minnhom ikun l-inqas) sabiex juri li l-LC50
hija ogħla minn din il-konċentrazzjoni. It-test tal-limitu għandu jitwettaq blużu ta' 20 embrijun fit-trattament, il-kontroll pożittiv u — jekk meħtieġ- filkontroll tas-solvent u l-24 embrijun fil-kontroll negattiv. Jekk il-perċentwal
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tal-letalità fil-konċentrazzjoni ttestjata jaqbeż il-mortalità fil-kontroll negattiv
(jew il-kontroll tas-solvent) b'10 %, għandu jitwettaq studju sħiħ.
Kwalunkwe effett osservat għandu jiġi rreġistrat. Jekk il-mortalità taqbeż l10 % fil-kontroll negattiv (jew il-kontroll tas-solvent, it-test isir invalidu u
għandu jiġi ripetut.
DATA U RAPPORTAR
Trattament tar-riżultati
38. F'dan it-test, il-wells individwali huma kkunsidrati repliki indipendenti għallanaliżi statistika. Il-perċentwali tal-embrijuni li għalihom mill-inqas waħda
mill-osservazzjonijiet apikali hija pożittiva f'48 u/jew 96 siegħa huma mmar
kati kontra l-konċentrazzjonijiet tat-test. Għall-kalkolu tal-inklinazzjonijiet
tal-kurva, valuri LC50 u l-limiti tal-kunfidenza (95 %), għandhom jiġu appli
kati metodi statistiċi xierqa (38) u d-Dokument ta' Gwida tal-OECD dwar lAnaliżi Statistika tad-Dejta tal-Ekotossiċità għandu jiġi kkonsultat (39).
Rapport tal-ittestjar
39. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Sustanza kimika tat-test:
Sustanza monokostitwenti
— dehra fiżika, solubbiltà fl-ilma, u karatteristiċi fiżikokimiċi rilevanti ad
dizzjonali;
— identifikazzjoni kimika, bħall-isem IUPAC jew CAS, numru CAS, kodiċi
SMILES jew InChi, formula strutturali, purità, identità kimika tal-impu
ritajiet bħala xieraq u prattikament fattibbli, eċċ. (inkluż il-kontenut talkarbonju organiku, jekk xieraq).
Sustanza multikostitwenti, UVCBs u taħlitiet:
— karatterizzati kemm jista' jkun bl-identità kimika (ara hawn fuq), okkor
renza kwantitattiva u karatteristiċi fiżikokimiċi rilevanti tal-kostitwenti.
Organiżmi tat-test:
— isem xjentifiku, razza, sors u metodu tal-ġbir tal-bajd fertilizzat, u l-użu
sussegwenti.
Kundizzjonijiet tat-test:
— il-proċedura tat-test użata (eż., tiġdid semistatiku);
— fotoperjodu;
— id-disinn tat-test (eż., numru ta' kompartimenti tat-test, tipi ta' kontrolli);
— karatteristiċi tal-kwalità tal-ilma fil-manutenzjoni tal-ħut (eż. pH, kemm
fih ġebla, temperatura, konduttività, ossiġenu maħlul);
— konċentrazzjoni tal-ossiġenu maħlul, pH, ebusija totali, temperatura u
konduttività tas-soluzzjonijiet tat-test fil-bidu u wara 96 siegħa;
— metodu ta' preparazzjoni tas-soluzzjonijiet tal-ħażna u soluzzjonijiet tattest kif ukoll il-frekwenza tat-tiġdid;
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— ġustifikazzjoni għall-użu ta' solvent u ġustifikazzjoni għall-għażla ta'
solvent, jekk huwa xi ħaġa oħra barra ilma;
— il-konċentrazzjonijiet nominali tat-test u r-riżultat tal-analiżijiet kollha
biex tiddetermina l-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test fir-reċip
jenti tat-test; l-effiċjenza tal-irkupru tal-metodu u l-limitu ta' kwantifi
kazzjoni (LoQ) għandhom ukoll jiġu rrappurtati;
— evidenza li l-kontrolli ssodisfaw il-kriterji ġenerali tal-validità tas-sopra
vivvenza;
— rata tal-fertilizzazzjoni tal-bajd;
— rata tat-tfaqqis fil-gruppi tat-trattament u tal-kontroll.
Riżultati:
— konċentrazzjoni massima li ma tikkawżax mortalità matul id-durata tattest;
— konċentrazzjoni minima li tikkawża mortalità ta' 100 % matul id-durata
tat-test;
— mortalità kumulattiva għal kull konċentrazzjoni fil-ħinijiet tal-osservaz
zjoni rakkomandati;
— il-valuri LC50 fis-96 siegħa (u possibbilment fit-48 siegħa) għall-morta
lità b'limiti tal-kunfidenza ta' 95 %, jekk possibbli;
— grafika tal-kurva tal-konċentrazzjoni-mortalità fl-aħħar tat-test;
— il-mortalità fil-kontrolli (kontrolli negattivi, kontrolli interni tal-plate, kif
ukoll kontroll pożittiv u kwalunkwe kontroll tas-solvent użat);
— dejta dwar ir-riżultat ta' kull wieħed mill-erba' osservazzjonijiet apikali;
— inċidenza u deskrizzjoni ta' anormalitajiet morfoloġiċi u fiżjoloġiċi, jekk
ikun hemm (ara l-eżempji pprovduti fl-Appendiċi 5, Grafika 2);
— inċidenti fil-kors tat-test li setgħu influwenzaw ir-riżultati;
— analiżi statistika u trattament tad-dejta (analiżi probit, mudell tar-rigress
joni loġistika u medja ġeometrika għal-LC50);
— limiti tal-inklinazzjoni u tal-kunfidenza tar-rigressjoni tal-kurva talkonċentrazzjoni-rispons (trasformata).
Kwalunkwe devjazzjoni mill-metodu ta' ttestjar u spjegazzjonijiet rilevanti.
Diskussjoni u interpretazzjoni tar-riżultati.
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONIJIET
Punt ta' tmiem apikali: Li jikkaġuna effett fil-livell tal-popolazzjoni.
Blastula: Formazzjoni ċellulari madwar il-pol tal-annimal li jkopri ċertu parti talisfar.
Sustanza Kimika: Sustanza jew taħlita
Epibolija: hija proliferazzjoni enormi ta' ċelloli fil-biċċa l-kbira epidermali filfażi tal-gastrulazzjoni tal-embrijun u l-moviment tagħhom mill-ġenb dorsali għal
dak ventrali, li permezz tagħha s-saffi taċ-ċelloli entodermali huma internalizzati
fi proċess simili għall-invaġinazzjoni u l-isfar ikun inkorporat fl-embrijun.
Test tal-fluss kontinwu: Test bi fluss kontinwu ta' soluzzjonijiet tat-test fissistema tat-test matul id-durata tal-esponiment.
Kontroll Intern tal-Plate: Il-kontroll intern jikkonsisti f'4 wells mimlija bl-ilma
tad-dilwizzjoni għal kull 24-well plate biex jidentifika l-kontaminazzjoni potenz
jali tal-plates mill-manifattur jew mir-riċerkatur waqt il-proċedura, u kwalunkwe
effett tal-plate li potenzjalment jinfluwenza l-eżitu tat-test (eż. gradjent tat-tempe
ratura).
IUPAC: Unjoni Internazzjonali tal-Kimika Pura u Applikata
Manutenzjoni tal-ilma: Ilma li fih titwettaq it-trobbija tal-ħut adult.
Konċentrazzjoni Letali Medjana (LC50): Il-konċentrazzjoni ta' sustanza kimika
tat-test li hija stmata li tkun letali għal 50 % tal-organiżmi tat-test fid-durata tattest.
Test tat-tiġdid semistatiku: Test b'tiġdid regolari tas-soluzzjonijiet tat-test wara
perjodi definiti (eż., kull 24 siegħa).
SMILES: Simplified Molecular Input Line Entry Specification
Somite: Fl-embrijun vertebrat li qed jiżviluppa, is-somites huma mases ta' meso
derm imqassma b'mod laterali mat-tubu newrali, li eventwalment jiżviluppa ddermis (dermatom), fil-muskoli skeletali (mijotom), u vertebri (sklerotom).
It-test statiku: Test fejn is-soluzzjonijiet tat-test ma jinbidlux matul id-durata tattest.
Sustanza kimika tat-test: Kwalunkwe sustanza jew taħlita ttestjata bl-użu ta' dan
il-metodu ta' ttestjar
UVCB: Sustanzi ta' kompożizzjoni mhux magħrufa jew varjabbli, prodotti ta'
reazzjoni kumplessa jew materjali bijoloġiċi
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Appendiċi 2
MANUTENZJONI, TGĦAMMIR U KUNDIZZJONIJIET TIPIĊI GĦAT-TESTIJIET TATTOSSIĊITÀ AKUTA TAL-EMBRIJUNI TAŻ-ŻEBRA
Żebra (Danio rerio)

Indja, Burma, Malakka, Sumatra

Dimorfiżmu sesswali

Nisa: żaqq tisporġi 'l barra, meta jġorru l-bajd
Irġiel: aktar irqaq, lewn oranġjo bejn strixxi lonġitudonali
blu (partikolarment evidenti fix-xewka anali)

Reġim tal-għalf

Frak tal-ikel xott (flake food) (mass. 3 % piż tal-ħut filġurnata) 3 — 5 darba kuljum; addizzjonalment gambli talilma mielaħ (Artemia spec.) nauplii u / jew daphnids żgħar
ta' daqs xieraq miksuba minn sors mhux kontaminat. Lgħalf tal-ikel ħaj jipprovdi sors ta' arrikkiment ambjentali
u għalhekk l-ikel ħaj għandu jingħata kull meta jkun
possibbli. Biex ikun hemm garanzija għal kwalità tal-ilma
ottimali, ikel u ppurgar żejda għandhom jitneħħew madwar
siegħa wara l-għalf.

Piż approssimattiv tal-ħut adult

Nisa: 0,65 ± 0,13 g
Irġiel: 0,5 ± 0,1 g

Manutenzjoni tal-ħut ġenitur

Oriġini tal-ispeċi

Illuminazzjoni

Bozoz fluworexxenti (bi spettru wiesa); 10-20 μE/m2/s,
540-1 080 lux, jew 50-100 ft-c (livelli tal-laboratorju
ambjent); fotoperjodu ta' 12 sa 16-il siegħa

Temperatura tal-ilma

26 ± 1 °C

Il-kwalità tal-ilma

O2 ≥ 80 % saturazzjoni, ebusija: eż. ~ 30-300 mg/l CaCO3,
NO3-: ≤ 48mg/l, NH4+ u NO2-: < 0,001 mg/l, kloru
residwu < 10 μg/l, kloru organiku totali < 25 ng/l, pH =
6,5 – 8,5

Aktar kriterji tal-kwalità
tal-ilma

Materja f'partikoli < 20 mg/l, karbonju organiku totali < 2
mg/l, pestiċidi organofosforiċi totali < 50 ng/l, pestiċidi
organokloriċi totali flimkien ma' bifenili poliklorinati <
50 ng/l

Daqs tat-tank
manutenzjoni

eż. 180 l, 1 ħuta/l

għall-

Tisfija tal-ilma

Permanenti (iffiltrata bil-faħam); possibbiltajiet oħra jink
ludu kombinazzjonijiet b'manutenzjoni tat-tiġdid semista
tika jew sistema tal-flus bit-tiġdid tal-ilma kontinwu

Proporzjon
tat-tnissil
irġiel
għal
nisa
rakkomandat

2:1 (jew riproduzzjoni tal-massa)

Tankijiet riproduttivi

eż. tankijiet ta' 4 l mgħammra b'qiegħ ta' gradilja tal-azzar
u pjanta finta bħala stimulant għar-riproduzzjoni; twapet
tas-sħana esterni, jew riproduzzjoni tal-massa fit-tankijiet
tal-manutenzjoni

Struttura u dehra tal-bajd

Korjon stabbli (jiġifieri trasparenti ħafna, li ma jwaħħalx,
dijametru ~ 0,8-1,5 mm)

Rata tar-riproduzzjoni

Mara matura waħda tbid mill-inqas 50-80 bajda fil-ġurnata.
Skont ir-razza, ir-rati riproduttiva jistgħu jkunu konsidere
volment ogħla. Ir-rata tal-fertilizzazzjoni għandha tkun ≥
70 %. Għal ħut li jbid l-ewwel darba, ir-rati tal-fertilizzaz
zjoni tal-bajd jistgħu jkunu inqas fl-ewwel ftit drabi li
jbidu.

Tip ta' test

Kompartimenti tat-test statiċi, tat-tiġdid semistatiku, talfluss, 26 ± 1 °C, 24 siegħa kondizzjonati (eż. 24-well
plates 2,5-5 ml għal kull kavità)
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Appendiċi 3
ŻVILUPP NORMALI TAŻ-ŻEBRA F'26 °C

Grafika 1: Stadji magħżula tal-iżvilupp kmieni taż-żebra (Danio rerio): 0,2
— 1,75 siegħa wara l-fertilizzazzjoni (minn Kimmel et al., 1995 (35)). Issekwenza taż-żmien mill-iżvilupp normali tista' tittieħed għad-djanjosi kemm
tal-fertilizzazzjoni kif ukoll tal-vijabbiltà tal-bajd (ara l-paragrafu 26: Għażla
tal-bajd fertilizzat).

Grafika 2: Stadji magħżula tal-iżvilupp tard taż-żebra (Danio rerio) (embrijun
dekorjonat biex jottimizza l-viżibbiltà): 22 — 48 siegħa wara l-fertilizzazzjoni
(minn Kimmel et al., 1995 (35)).
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Grafika 3: Żvilupp normali tal-embrijuni taż-żebra (Danio rerio): (1) 0,75
siegħa, stadju-2 taċ-ċellola; (2) 1 siegħa, stadju-4 taċ-ċellola; (3) 1,2 siegħa,
stadju-8 taċ-ċellola; (4) 1,5 siegħa, stadju-16 taċ-ċellola; (5) 4,7 siegħa, bidu
tal-epiboly; (6) 5,3 siegħa, madwar 50 % epiboly (minn Braunbeck & Lammer
2006 (40)).
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Appendiċi 4
Grafika 1
Tqassim ta' 24-well plates

1-5 = ħames konċentrazzjonijiet tat-test / sustanza kimika;
nC = kontroll negattiv (ilma tad-dilwizzjoni);
iC = kontroll tal-plate intern (ilma tad-dilwizzjoni);
pC = kontroll pożittiv (3,4-DCA 4mg/l);
sC = kontroll tas-solvent
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Grafika 2
Skema tal-proċess tat-test tat-tossiċita akuta tal-embrijun taż-żebra (mix-xellug għal-lemin):
produzzjoni tal-bajd, ġbir tal-bajd, esponiment minn qabel immedjatament wara lfertilizzazzjoni f'reċipjenti tal-ħġieġ, għażla tal-bajd fertiliżżat b'mikroskopju maqlub jew
binokulari u distribuzzjoni tal-bajd fertilizzat f'24-well plate ippreparata bilkonċentrazzjonijiet/kontrolli tat-test rispettivi, n = numru tal-bajd meħtieġ għal kull
konċentrazzjoni/kontroll tat-test (hawn 20), hpf = sigħat wara l-fertilizzazzjoni.
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Appendiċi 5
ATLAS

TA' PUNTI TAT-TMIEM LETALI GĦAT-TEST
TOSSIĊITÀ AKUTA TAL-EMBRIJUNI TAŻ-ŻEBRA

TAT-

Il-punti tat-tmiem letali li ġejjin jindikaw tossiċità akuta u, konsegwentement, ilmewt tal-embrijuni: koagulazzjoni tal-embrijun, nuqqas ta' distakk tad-denb,
nuqqas ta' formazzjoni somite u nuqqas ta' taħbit tal-qalb. Il-mikrografiċi li
ġejjin intgħażlu biex juru dawn il-punti tat-tmiem.

Grafika 1:
Koagulazzjoni tal-embrijun

Taħt illuminazzjoni qawwija, l-embrijuni koagulati taż-żebra juru varjetà ta'ink
lużjonijiet mhux trasparenti.

Grafika 2:
Nuqqas ta' formazzjoni somite
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Għalkemm ritardati fl-iżvilupp b'madwar 10 sigħat, l-embrijun taż-żebra ta' 24
siegħa f'(a) juri somites żviluppati tajjeb (→), filwaqt li l-embrijun f'(b) ma juri lebda sinjal ta' formazzjoni somite (→). Għalkemm juri edema tal-borża tal-isfar
tal-bajda evidenti (*), l-embrijun taż-żebra ta' 48 siegħa f'(c) juri żvilupp distint
tas-somites (→), filwaqt li l-embrijun taż-żebra ta' 96 siegħa muri f'(d) ma juri lebda sinjal ta' formazzjoni somite (→). Innota wkoll il-kurvatura tas-sinsla (skol
jożi) u l-edema perikardjali (*) fl-embrijun murija f'(d).
Grafika 3:
Nuqqas ta' distakkament

tal-boċċa tad-denb fid-dawl laterali (a: →; embrijun taż-żebra ta' 96 siegħa).
Innota wkoll in-nuqqas tal-boċċa tal-għajn (*).
Grafika 4:
Nuqqas tat-taħbit tal-qalb

In-nuqqas tat-taħbit tal-qalb huwa, b'definizzjoni, diffiċli biex jintwera f'mikro
grafika. In-nuqqas tat-taħbit tal-qalb huwa indikat bin-nuqqas ta' konvulżjoni talqalb (vleġġa doppja). L-immobbiltà taċ-ċelloli tad-demm, eż. fl-aorta abdominalis
(→ fid-daħla) mhix indikatur għal nuqqas ta' taħbit tal-qalb. Innota wkoll innuqqas ta' formazzjoni somite f'dan l-embrijun (*, dehra omoġenja mhux
segmentali tat-tessuti muskolari). Il-ħin ta' osservazzjoni biex tirreġistra nuqqas
ta' taħbit tal-qalb għandu jkun mill-inqas minuta bi tkabbir minimu ta' 80×.
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C.50.

MYRIOPHYLLUM SPICATUM ĦIELES MIS-SEDIMENT

INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linji gwida tat-test OECD
238 (2014). Huwa mfassal biex jevalwa t-tossiċità tas-sustanzi kimiċi għallMyriophyllum spicatum, speċi tal-familja tal-ħaxixa tal-morliti tal-ilma. Huwa
bbażat fuq metodu ta' ttestjar eżistenti ASTM (1) modifikat bħala sistema tattest ħielsa mis-sediment (2) biex jistima l-ekotossiċità intrinsika tas-sustanzi
kimiċi tat-test (indipendentement mill-imġiba tad-distribuzzjoni tas-sustanza
kimika tat-test bejn l-ilma u s-sediment). Sistema tat-test mingħajr sediment
għandha kumplessità analitika baxxa (fil-fażi tal-ilma biss) u r-riżultati
jistgħu jiġu analizzati b'mod parallel u/jew f'paragun ma dawk miksuba fittest Lemna sp. (3); barra minn hekk, il-kundizzjonijiet sterili meħtieġa biex leffetti tal-mikroorganiżmi u tal-alka (assorbiment kimiku/degradazzjoni, eċċ.)
jinżammu baxxi kemm jista' jkun. Dan it-test ma jissostitwixxix testijiet tattossiċità akwatika oħrajn; minflok dan għandu jikkumplimentahom sabiex
tkun tista' ssir valutazzjoni aktar kompleta tal-periklu akwatiku tal-pjanti u
tar-riskju. Dan il-metodu ta' ttestjar ġie vvalidat permezz ta' ring-test (4).

2.

Dettalji tal-ittestjar bit-tiġdid (semistatiku) u mingħajr it-tiġdid (statiku) tassoluzzjoni tat-test huma deskritti. Skont l-objettivi tat-test u r-rekwiżiti rego
latorji, huwa rakkomandat l-użu tal-metodu semistatiku, eż. għal sustanzi li
jintilfu malajr minn soluzzjoni bħala riżultat tal-volatilizzazzjoni, adsorbi
ment, fotodegradazzjoni, idroliżi, preċipitazzjoni jew bijodegradazzjoni.
F'(5) tingħata gwida ulterjuri. Dan il-metodu ta' ttestjar japplika għal sustanzi
li għalihom il-metodu ta' ttestjar ġie vvalidat, (ara d-dettalji fir-rapport tarring test (4)) jew għal formulazzjonijiet, jew taħlitiet magħrufa; jekk taħlita
tkun ġiet ittestjata, il-kostitwenti tagħha għandhom kemm jista' jkun jiġu
identifikati u kwantifikati. Il-metodu ta' ttestjar Myriophyllum spicatum
mingħajr sediment jikkumplimenta t-Test tat-Tossiċità tas-sediment tal-ilma
Myriophyllum spicatum (6). Qabel l-użu tal-metodu ta' ttestjar għall-ittestjar
ta' taħlita maħsuba għal skop regolatorju, għandu jiġi kkunsidrat jekk, u jekk
ikun hekk għaliex, jista' jipprovdi riżultati adegwati għal dan il-għan. Tali
kunsiderazzjonijiet mhumiex meħtieġa, meta hemm rekwiżit regolatorju
għall-ittestjar tat-taħlita.

IL-PRINĊIPJU TAT-TEST
3.

Kulturi ta' pjanti li jikbru kontinwament ta' Myriophyllum spicatum (biss filmedium Andrews modifikat, ara l-Appendiċi 2) huma permessi li jikbru
bħala monokulturi f'konċentrazzjonijiet differenti tas-sustanza kimika tattest matul perjodu ta' 14-il ġurnata f'sistema tat-test mingħajr sediment. Lobjettiv tal-ittestjar huwa li jikkwantifika l-effetti relatati mas-sustanzi kimiċi
fuq it-tkabbir veġettativ matul dan il-perjodu abbażi ta' valutazzjonijiet talvarjabbli ta' kejl magħżula. It-tkabbir tat-tul tar-rimja, tal-fergħat laterali u lgħeruq kif ukoll l-iżvilupp tal-piż frisk u niexef u żieda fis-sepali huma lvarjabbli tal-kejl. Barra minn hekk, jingħata kas tal-bidliet kwalitattivi distinti
fl-organiżmi tat-test, bħall-isfigurament jew il-klorożi u n-nekrożi indikati
bil-kulur isfar jew abjad u kannella. Biex jikkwantifika l-effetti relatati
mas-sustanzi kimiċi, it-tkabbir fis-soluzzjonijiet tat-test huwa mqabbel ma'
dak tal-kontrolli u l-konċentrazzjoni li ġġib inibizzjoni speċifikata x % tattkabbir li hija determinata u espressa bħala ECx; “x” tista' tkun kwalunkwe
valur skont ir-rekwiżiti regolatorji, eż. EC10, EC20, EC50. Għandu jiġi nnotat
li l-istimi tal-valuri EC10 u EC20 huma biss affidabbli u xierqa f'testijiet fejn
il-koeffiċjenti tal-varjazzjoni fil-pjanti tal-kontroll jaqgħu taħt il-livell taleffett li qed ikun stmat, jiġifieri l-koeffiċjenti tal-varjazzjoni għandhom
ikunu <20 % għal stima robusta ta' EC20.

4.

Kemm ir-rata tat-tkabbir medja speċifika (stmata minn evalwazzjonijiet tattul ewlieni tar-rimja u tliet varjabbli tal-kejl addizzjonali) u r-rendiment
(stmat miż-żieda fit-tul ewlieni tar-rimja u tliet varjabbli tal-kejl addizzjonali)
ta' pjanti mhux trattati u trattati għandhom jiġu determinati. Ir-rata speċifika
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tat-tkabbir (r) u r-rendiment (y) huma sussegwentement użati biex jiġu deter
minati ErCx (e.g. ErC10, ErC20, ErC50) u EyCx (e.g. EyC10, EyC20, EyC50),
rispettivament.

5.

Barra minn hekk, jistgħu jiġu stabbiliti statistikament il-konċentrazzjoni blinqas effett osservat (LOEC) u l-konċentrazzjoni bla effett osservat (NOEC).

INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA KIMIKA TAT-TEST
6.

Għandu jkun disponibbli metodu analitiku, b'sensittività xierqa għall-kwan
tifikazzjoni tas-sustanza kimika tat-test fil-mezz tat-test. Informazzjoni dwar
is-sustanza kimika tat-test li tista' tkun utli biex jistabbilixxu l-kundizzjonijiet
tat-test tinkludi l-formula strutturali, il-purità u l-impuritajiet, is-solubbiltà talilma, l-istabilità fl-ilma u fid-dawl, il-kostant tad-dissoċjazzjoni tal-aċidu
(pKa), il-koeffiċjent tal-partizzjoni oktanol-ilma (Kow), il-pressjoni tal-fwar
u l-bijodegrabbiltà. Is-solubbiltà fl-ilma u l-pressjoni tal-fwar jistgħu jintużaw
biex jiġi kkalkolat il-kostant ta' Henry's Law, li jindika jekk huwiex
probabbli telf sinifikanti fis-sustanza kimika tat-test matul il-perjodu talittestjar. Dan sejjer jgħin biex jindika jekk għandhomx jittieħdu passi parti
kolari biex jiġi kkontrollat tali telf. Meta l-informazzjoni dwar is-solubbiltà u
l-istabilità tas-sustanza kimika tat-test mhix ċerta, huwa rrakkomandat li din
tiġi vvalutata skont il-kundizzjonijiet tat-test, jiġifieri medium tat-tkabbir,
temperatura, reġim tad-dawl li għandhom jintużaw fit-test.

7.

Il-kontroll tal-pH tal-medium tat-test huwa partikolarment importanti, eż.
meta jiġu ttestjati metalli jew sustanzi li huma idrolitikament instabbli.
Aktar gwida għall-ittestjar tas-sustanzi kimiċi b'karatteristiċi kimiċi fiżiċi li
jagħmluha diffiċli biex isir it-test hija pprovduta fid-Dokument ta' Gwida talOECD (5).

VALIDITÀ TAT-TEST
8.

Sabiex it-test ikun validu, il-ħin tal-irduppjar tat-tul tar-rimja prinċipali filkontroll għandu jkun inqas minn 14-il ġurnata. Bl-użu tal-kundizzjonijiet talmidja u tat-test deskritti f'dan il-metodu ta' ttestjar, dan il-kriterju jista'
jinkiseb bl-użu ta' reġim tat-test statiku jew semistatiku.

9.

Il-koeffiċjent medju tal-varjazzjoni għar-rendiment ibbażat fuq kejl tal-piż
frisk tar-rimja (jiġifieri mill-bidu tat-test għat-terminazzjoni tat-test) u lvarjabbli tal-kejl addizzjonali (ara l-paragrafu 37) fil-kulturi ma jaqbżux il35 % bejn ir-repliki.

10. Aktar minn 50 % tar-repliki tal-grupp ta' kontroll jinżammu sterili matul ilperjodu ta' esponiment ta' 14-il ġurnata, li jfisser li jkunu viżibbilment ħielsa
mill-kontaminazzjoni minn organiżmi oħra bħall-alka, fungi u batterji (soluz
zjoni ċara). Nota: Gwida dwar kif tiġi vvalutata l-isterilità hija pprovduta firrapport tar-ring-test (4).

SUSTANZA KIMIKA TA' REFERENZA
11. Sustanza(i) ta' referenza, bħal 3,5-diklorofenol użat fir-ring test (4), jistgħu
jiġu ttestjati bħala mezz tal-kontroll tal-proċedura tat-test. mid-dejta tar-ring
test, il-valuri medji EC50 ta' 3,5-DCP għall-varjabbli tar-rispons differenti
(ara l-paragrafi 37-41 ta' dan il-metodu ta' ttestjar) huma bejn 3.2 mg/l u
6.9 mg/l (ara r-rapport tar-ring test għal dettalji dwar l-intervall tal-kunfi
denza għal dawn il-valuri). Huwa rrakkomandat li tiġi ttestjata sustanza
kimika ta' referenza tal-inqas darbtejn f'sena jew, fejn jitwettaq ittestjar bi
frekwenza inqas, b'mod parallel mad-determinazzjoni tat-tossiċità ta' sustanza
kimika tat-test.
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DESKRIZZJONI TAL-METODU
Tagħmir
12. It-tagħmir kollu f'kuntatt mal-media tat-test għandu jkun magħmul mill-ħġieġ
jew materjal kimikament inerti ieħor. L-oġġetti tal-ħġieġ li jintużaw għal
finijiet ta' kulturi u ttestjar għandhom jitnaddfu minn kontaminanti kimiċi
li jistgħu jinfiltraw fil-medium tat-test u għandhom ikunu sterili. Ir-reċipjenti
tat-test għandhom ikunu twal biżżejjed għar-rimja fir-reċipjenti tal-kontroll
biex jikbru fil-fażi tal-ilma mingħajr ma jilħqu l-wiċċ tal-medium tat-test flaħħar tat-test. Huma rrakkomandati tubi tat-testijiet tal-ħġieġ tal-borosilikat
ħoxnin mingħajr xoffa, dijametru ta' madwar 20 mm, tul ta' madwar
250 mm, b'tappijiet tal-aluminju.

13. Peress li l-medium Andrews modifikat fih is-sukrosju (li jistimula t-tkabbir
tal-fungi u l-batterji), is-soluzzjonijiet tat-test għandhom jiġu ppreparati taħt
kundizzjonijiet sterili. Il-likwidi kollha kif ukoll it-tagħmir huma sterilizzati
qabel l-użu. L-isterilizzazzjoni ssir permezz ta' trattament tal-arja msaħħna
(210 °C) għal 4 sigħat jew awtoklava għal 20 minuta f'121 °C. Barra minn
hekk, il-flasks, dixxijiet, skutelli, eċċ. kollha u tagħmir ieħor jgħaddu minn
trattament tal-fjamma fuq workbench sterili eżatt qabel l-użu.

14. Il-kulturi u r-reċipjenti tat-test ma għandhomx jinżammu flimkien. Dan jint
laħaq bl-aħjar mod permezz ta' kompartimenti, inkubaturi, jew kmamar ta'
tkabbir ambjentali separati. L-illuminazzjoni u t-temperatura għandhom
ikunu kontrollabbli u jinżammu f'livell kostanti.

Organiżmu tat-test
15. Myriophyllum spicatum — dikotiledon akwatiku mgħarraq — huwa speċi
tal-familja tal-ħaxixa tal-morliti tal-ilma. Bejn Ġunju u Awwissu, fjuri rożabojod moħbija jisporġu minn fuq il-wiċċ tal-ilma. Il-pjanti huma miżrugħin
fl-art permezz ta' sistema ta' riżomi robusti u jistgħu jinstabu fl-emisfera tattramuntana kollha f'ilmijiet kalmi ewtrofiċi, iżda mhux imniġġsa u aktar
kalċiferi b'sottostrat tat-tajn. Il-Myriophyllum spicatum jippreferi l-ilma
frisk, iżda jinsab fl-ilma salmastru wkoll.

16. Għat-test tat-tossiċità mingħajr sediment, huma meħtieġa pjanti sterili. Jekk
il-laboratorju tal-ittestjar ma jkollux kulturi regolari tal-Myriophyllum
spicatum, il-materjal tal-pjanti sterili jista' jinkiseb minn laboratorju ieħor
jew materjal tal-pjanti (mhux sterili) jista' jittieħed mill-post jew jiġi
pprovdut minn fornitur kummerċjali; jekk il-pjanti jiġu mill-post, tkun
prevista verifikazzjoni tassonomika tal-ispeċi. Jekk miġbura mill-post jew
pprovduti minn fornitur kummerċjali, il-pjanti għandhom jiġu sterilizzati
(1) u miżmuma f'kultura fl-istess medium bħal dak użat għall-ittestjar għal
minimu ta' tmien ġimgħat qabel l-użu. Siti tal-kamp użati għall-ġbir talkulturi tal-bidu għandhom ikunu ħielsa minn sorsi ovvji tal-kontaminazzjoni.
Għandha tingħata attenzjoni kbira biex jiġi żgurat li l-ispeċi korretta tinkiseb
meta tinġabar il-Myriophyllum spicatum mill-post, speċjalment f'reġjuni fejn
tista' tibridizza ma' speċi oħra Myriophyllum. Jekk miksuba minn laboratorju
ieħor għandhom jinżammu b'mod simili għal minimu ta' tliet ġimgħat. Is-sors
tal-materjal tal-pjanti u l-ispeċi użati għall-ittestjar dejjem għandhom jiġu
rrappurtati.

17. Il-kwalità u l-unformità tal-pjanti użati għall-ittestjar sejjer ikollhom influ
wenza sinifikanti fuq l-eżitu tal-ittestjar u għandhom għalhekk jintgħażlu
b'attenzjoni. Għandhom jintużaw pjanti żgħar li jikbru rapidament mingħajr
leżjonijiet jew diskolorazzjoni (klorożi) evidenti. Dettalji dwar il-preparaz
zjoni tal-organiżmu tat-test huma mogħtija fl-Appendiċi 4.

Kultivazzjoni
18. Biex titnaqqas il-frekwenza tal-manteniment tal-kultura (eż. meta l-ebda test għal
Myriophyllum ma jkun ippjanat għal perjodu), il-kulturi jistgħu jinżammu taħt
illuminazzjoni u temperatura mnaqqsa(50 μE m– 2 s– 1, 20 ± 2 °C). Id-dettalji talproduzzjoni ta' kulturi huma mogħtija fl-Appendiċi 3.
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19. Mill-inqas 14 sa 21 ġurnata qabel l-ittestjar, huma trasferiti b'mod asettiku
biżżejjed organiżmi tat-test f'medium sterili frisk u jiġu kkulturati għal 14 sa
21 ġurnata taħt il-kundizzjonijiet tat-test bħala kultura ta' qabel. Dettalji
għall-preparazzjoni tal-pre-kultura huma mogħtija fl-Appendiċi 4.

Medium tat-test
20. Medium tan-nutrijent wieħed biss huwa rrakkomandat għall-Myriophyllum
spicatum f'sistema tat-test ħielsa mis-sediment, kif deskritt fl-Appendiċi 2.
Modifika tal-medium Andrews hija rakkomandata għall-kulturazzjoni u littestjar bil-Myriophyllum spicatum kif deskritt f'(1). Minn ħames soluzzjo
nijiet tal-ħażna tan-nutrijenti ppreparati b'mod separat biż-żieda ta' 3 %
sukrosju, se jiġi rranġat il-medium Andrews modifikat. Dettalji dwar ilpreparazzjoni tal-medium huma mogħtija fl-Appendiċi 2.

21. Medium Andrews ikkonċentrat għaxar darbiet huwa meħtieġ biex jinkisbu ssoluzzjonijiet tat-test (bid-dilwizzjoni kif xieraq). Il-kompożizzjoni ta' dan ilmedium hija mogħtija fl-Appendiċi 2.

Is-soluzzjonijiet tat-test
22. Is-soluzzjonjiet tal-ittestjar, ġeneralment jiġu ppreparati bid-dilwizzjoni ta'
soluzzjoni ewlenija. Is-soluzzjonijiet tal-ħażna tas-sustanza kimika tat-test
huma normalment ippreparati billi tinħall is-sutanza kimika f'ilma deminera
lizzat (jiġifieri distillat jew dejonizzat). Iż-żieda tan-nutrijenti se tinkiseb blużu tal-medium Andrews modifikat ikkonċentrat għaxar darbiet.

23. Is-soluzzjonijiet tal-ħażna tas-sustanza kimika tat-test jistgħu jiġu sterilizzati
b'awtoklava f'121 °C għal 20 minuta jew bil-filtrazzjoni sterili, sakemm itteknika tal-isterilizzazzjoni użata ma tiddenaturalizzax is-sustanza kimika tattest. Soluzzjonijiet tat-test jistgħu jiġu ppreparati f'ilma jew f'medium sterili
demineralizzat, taħt kundizzjonijiet sterili. L-istabilità termali u l-adsorbiment
fuq uċuħ differenti għandhom jitqiesu fl-għażla tal-proċedura tal-isterilizzaz
zjoni tas-soluzzjonijiet tal-ħażna tas-sustanza kimika tat-test. Minħabba dan,
huwa rrakkomandat li s-soluzzjonijiet tal-ħażna jiġu ppreparati taħt kundizz
jonijiet sterili, jiġifieri bl-użu ta' materjal sterili biex tinħall is-sustanza
kimika tat-test taħt kundizzjonijiet sterili (eż. sterilizzazzjoni bi fjamma,
kapep għall-fluss luminari, eċċ.) f'ilma sterili. Din it-teknika tal-preparazzjoni
tas-soluzzjonijiet tal-ħażna sterili hija valida għaż-żewġ sustanzi u taħlitiet.

24. L-ogħla konċentrazzjoni ttestjata tas-sustanza kimika tat-test normalment
m'għandhiex teċċedi s-solubbiltà tal-ilma taħt il-kundizzjonijiet tat-test.
Għal sustanzi kimiċi ta' solubbiltà tal-ilma baxxa jista' jkun meħtieġ li tiġi
ppreparata soluzzjoni tal-ħażna konċentrata jew dispersjoni tas-sustanza
kimika bl-użu ta' solvent organiku jew dispersant sabiex jiffaċilita ż-żieda
ta' kwantitajiet preċiżi tas-sustanza kimika tat-test għall-medium tat-test u
jgħin fid-dispersjoni u x-xoljiment tiegħu. Għandu jsir kull sforz possibbli
biex jiġi evitat l-użu ta' tali materjali. Ma għandu jkun hemm ebda fitotossi
ċità li tirriżulta mill-użu ta' solventi jew aġenti dispersivi awżiljarji. Pere
żempju, solventi li jintużaw b'mod komuni li ma jikkawżawx fitotossiċità filkonċentrazzjonijiet sa 100 μl//l jinkludu aċeton u dimetilformamid. Jekk
jintuża solvent jew aġent dispersiv, il-konċentrazzjoni finali tiegħu għandha
tiġi rrappurtata u miżmuma l-inqas possibbli (≤ 100 μl/l), u t-trattamenti u lkontrolli kollha għandu jkollhom l-istess konċentrazzjoni ta' solvent jew
aġent dispersiv. F'(5) tingħata gwida ulterjuri dwar l-użu ta' aġenti dispersivi.

Gruppi tat-test u ta' kontroll
25. Għarfien minn qabel tat-tossiċità tas-sustanza kimika tat-test għal Myriophyllum
spicatum minn test li jsib il-medda se jgħin fl-għażla tal-konċentrazzjonijiet tattest xierqa. Fit-test definittiv tat-tossiċità, għandu normalment ikun hemm ħames
(bħal fit-test tal-inibizzjoni tat-tkabbir Lemna, Kapitolu C.26 ta' dan l-Anness)
għal seba' konċentrazzjonijiet tat-test irranġati f'serje ġeometrika; għandhom
jintagħżlu sabiex il-valuri NOEC u EC50 jiġu kklassifikati skont il-medda talkonċentrazzjoni (ara hawn taħt). Preferibbilment il-fattur tas-separazzjoni bejn
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il-konċentrazzjonijiet tat-test m'għandux jaqbeż it-3.2; madankollu, jista' jintuża
valur ogħla meta l-kurva tal-konċentrazzjoni-rispons tkun waħda ċatta. Għandha
tingħata ġustifikazzjoni meta jintużaw inqas minn ħames konċentrazzjonijiet.
Mill-inqas għandhom jintużaw ħames repliki f'kull konċentrazzjoni tat-test.

26. Fl-istabbiliment tal-medda tal-konċentrazzjonijiet tat-test (għas-sejba talmedda u/jew għat-test finali tat-tossiċità), għandu jiġi kkunsidrat li ġej:

Għad-determinazzjoni ta' ECx, il-konċentrazzjonijiet tat-test iridu jsostnu lvalur ECx sabiex jiġi żgurat livell ta' kunfidenza adegwat. Pereżempju, jekk
tkun qed tikkalkula EC50, l-iktar konċentrazzjoni għolja għandha tkun ikbar
mill-valur tal-EC50. Jekk il-valur EC50 jinstab barra l-firxa ta' konċentraz
zjonijiet tat-test, intervalli ta' kunfidenza assoċjati jkunu kbar u valutazzjoni
xierqa tal-fit statistiku tal-mudell tista' ma tkunx possibbli.

Jekk l-għan huwa li jiġu stmati l-LOEC/NOEC, l-inqas konċentrazzjoni tattest għandha tkun baxxa biżżejjed biex b'hekk it-tkabbir ma jkunx ferm iktar
baxx minn dak tal-kontroll. Barra minn hekk, l-ogħla konċentrazzjoni tat-test
għandha tkun għolja biżżejjed biex b'hekk it-tkabbir ikun ferm inqas milli filkontroll. Jekk dan ma jkunx il-każ, it-test għandu jiġi ripetut permezz ta'
medda ta' konċentrazzjoni differenti (sakemm l-ogħla konċentrazzjoni tkun
fil-limitu tas-solubbiltà jew il-konċentrazzjoni limitu meħtieġa massima, eż.
100 mg/l).

27. Kull test għandu jinkludi kontrolli li jikkonsistu fl-istess medium tan-nutri
jent, organiżmu tat-test (l-għażla tal-materjal tal-pjanti l-aktar omoġenja
possibbli, friegħi laterali friski minn kulturi ta' qabel, imqassra għal
2.5 cm mill-bażi), kundizzjonijiet u proċeduri ambjentali bħala reċipjenti
tat-test iżda mingħajr is-sustanza kimika tat-test. Jekk jintuża solvent jew
aġent dispersiv awżiljari, għandu jiġi inkluż trattament ta' kontroll addizz
jonali bis-solvent/aġent dispersiv preżenti fl-istess konċentrazzjoni bħarreċipjenti bis-sustanza kimika tat-test. In-numru ta' reċipjenti tal-kontroll
ripetut (u reċipjenti tas-solvent, jekk applikabbli) għandu jkun mill-inqas
għaxra.

28. Jekk ma tkunx meħtieġa determinazzjoni tal-NOEC, id-disinn tal-ittestjar
jista' jiġi mmodifikat biex jiżdied in-numru ta' konċentrazzjonijiet u jitnaqqas
in-numru ta' repliki għal kull konċentrazzjoni. Madankollu, fi kwalunkwe
każ in-numru ta' repliki tal-kontroll għandu jkun mill-inqas għaxra.

Esponiment
29. Friegħi laterali friski minn kultura minn qabel imqassra għal 2.5cm mill-bażi
huma assenjati b'mod każwali fir-reċipjenti tat-test taħt kundizzjonijiet aset
tiċi; kull reċipjent tat-test għandu jkun fih fergħa laterali ta' 2.5 cm li għandu
jkollha meristem apikali fuq tarf wieħed. Il-materjal tal-pjanti magħżul
għandu jkun tal-istess kwalità f'kull reċipjent tat-test.

30. Huwa meħtieġ disinn aleatorju għal-lokazzjoni tar-reċipjenti tat-test fl-inku
batur biex titnaqqas l-influwenza tad-differenzi spazjali fl-intensità tad-dawl
jew it-temperatura. Huwa meħtieġ ukoll disinn ibblokkat jew pożizzjonar
każwali tar-reċipjenti (jew pożizzjonar mill-ġdid aktar frekwenti) meta jsiru
l-osservazzjonijiet.

31. Jekk test preliminari tal-istabilità juri li l-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika
tat-test ma tistax tinżamm (jiġifieri l-konċentrazzjoni mkejla taqa' taħt it80 % tal-konċentrazzjoni mkejla inizjali) matul id-durata tat-test (14-il
ġurnata), huwa rakkomandat reġim tat-test semistatiku. F'dan il-każ, il-pjanti
għandhom jiġu esposti għal test u soluzzjonijiet tal-kontroll ippreparati friski
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mill-inqas f'okkażjoni waħda waqt it-test (eż.. jum 7). Il-frekwenza ta' espo
niment għal medium ġdid se tiddependi fuq l-istabbilità tas-sustanza kimika
tat-test; jaf tkun meħtieġa frekwenza ogħla biex jinżammu konċentrazzjoni
jiet viċin għall-kostanti ta' sustanzi kimiċi volatili u mhux stabbli ħafna.
32. Ix-xenarju ta' esponiment permezz ta' applikatur tal-weraq (sprej) mhuwiex
kopert f'dan il-metodu ta' ttestjar;
Kundizzjonijiet tat-test
33. Dawl fluworexxenti baxx u/jew qawwi għandu jintuża biex jipprovdi irrad
janza tad-dawl fil-firxa ta' madwar 100-150 μE m– 2 s– 1 meta mkejjel bħala
radjazzjoni attiva fotosintetika (400-700 nm) f'punti fl-istess distanza missors tad-dawl bħall-qiegħ tar-reċipjenti tat-test (ekwivalenti għal ca. 6 000 to
9 000 lux) u bl-użu ta' ċiklu dawl-dlam ta' 16:8 h. Il-metodu ta' detezzjoni u
kejl tad-dawl, b'mod partikolari t-tip ta' senser, sejjer jaffettwa l-valur
imkejjel. Is-sensers sferiċi (li jirrispondu għad-dawl minn angoli 'l fuq u
taħt il-pjan ta' kejl) u s-sensers “cosine” (li jirrispondu għad-dawl mill-angoli
kollha 'l fuq mill-pjan ta' kejl) huma ppreferuti minn sensers unidirezzjonali,
u ser jagħtu riżultati tal-qari ogħla, għal sors ta' dawl b'ħafna punti tat-tip
deskritt hawnhekk.
34. It-temperatura fir-reċipjenti tat-test għandha tkun ta' 23 ± 2 °C. Hija
meħtieġa iktar attenzjoni f'każijiet speċjali bħal meta jiġu ttestjati sustanzi
kimiċi mhux stabbli jew metalli; il-pH għandu jibqa' fil-medda 6-9. Ara (5)
għal gwida ulterjuri.
Durata
35. It-test jintemm 14-il jum wara li l-pjanti jiġu trasferiti fir-reċipjenti tat-test.
Kejliet u determinazzjonijiet analitiċi
36. Fil-bidu tat-test, it-tul tar-rimja prinċipali tal-organiżmu tat-test huwa 2.5 cm
(ara l-paragrafu 29); huwa mkejjel b'riga (ara l-Appendiċi 4) jew bl-analiżi
tal-fotografija jew l-immaġni. It-tul tar-rimja prinċipali ta' organiżmu tat-test
li jidher normali jew anormali għandu jiġi determinat fil-bidu tat-test, millinqas darba waqt il-perjodu tal-esponiment ta' 14-il ġurnata u fit-terminaz
zjoni tat-test. Nota: Bħala alternattiva għal dawk li m'għandhomx analiżi talimmaġni, jekk il-workbench ikun sterilizzat qabel iż-żieda tal-pjanti fir-reċip
jenti tat-test, riga sterili tista' tintuża wkoll biex jitkejjel it-tul tar-rimja prin
ċipali fil-bidu tat-test u waqt it-test. Bidliet fl-iżvilupp tal-pjanti, eż. fiddeformazzjoni tar-rimjiet, fid-dehra, fl-indikazzjoni tan-nekrożi, klorożi, fittkissir jew nuqqas ta' żamma fil-wiċċ u fit-tul u fid-dehra tal-għeruq,
għandhom jiġu nnotati. Karatteristiċi sinifikanti tal-medium tat-test (eż. ilpreżenza ta' materjal mhux maħlul, it-tkabbir tal-alka, fungi u batterji firreċipjent tat-test) għandhom jiġu nnotati.
37. Flimkien mad-determinazzjonijiet tat-tul tar-rimja prinċipali, l-effetti tassustanza kimika tat-test fuq tlieta (jew aktar) mill-varjabbli tal-kejl li ġejjin
għandhom jiġu evalwati wkoll:
i. Tul tal-fergħat laterali totali
ii. Tul tar-rimja totali
iii. Tul tal-għeruq totali
iv. Piż frisk
v. Piż xott
vi. Għadd ta sepali
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Nota 1: L-osservazzjonijiet magħmula waqt it-test tas-sejbien tal-medda
jistgħu jgħinu fl-għażla tal-kejl addizzjonali rilevanti fost is-sitt
varjabbli elenkati hawn fuq.

Nota 2: Id-determinazzjoni tal-piżijiet friski u xotti (parametri iv u v) hija
mixtieqa ħafna.

Nota 3: Minħabba l-fatt li s-sukrosju u d-dawl (esponiment tal-għeruq għaddawl waqt it-test) jista' jkollhom influwenza fuq it-trasportaturi talauxin (ormon tat-tkabbir tal-pjanti), u li ċerti sustanzi kimiċi jista'
jkollhom mod ta' azzjoni tat-tip auxin, l-inklużjoni tal-punti tattmiem tal-għeruq (parametru iii) hija dubjuża.

Nota 4: Ir-riżultati tar-ring test juru koeffiċjenti għoljin tal-varjazzjoni (>
60 %) għat-tul totali tal-fergħa laterali (parametru i). It-tul totali
tal-fergħa laterali huwa fi kwalunkwe każ inkluż fi ħdan il-kejl
tat-tul tar-rimja totali (parametru ii) li juri koeffiċjenti aktar aċċet
tabbli tal-varjazzjoni ta' < 30 %.

Nota 5: B'riżultat mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti, il-punti tat-tmiem prin
ċipali rakkomandati huma: tul totali tar-rimja, piż frisk u niexef
(parametri ii, iv u v); parametru vi — numru ta' sepali — jitħalla
għall-ġudizzju ta' min qed jesperimenta.

38. It-tul tar-rimja prinċipali u n-numru ta' sepali għandhom vantaġġ, fis-sens li
jistgħu jkunu determinati għal kull reċipjent tat-test u tal-kontroll fil-bidu,
waqt, u fl-aħħar tat-test bl-analiżi tal-fotografija u tal-immaġni, għalkemm
riga (sterili) tista' tintuża wkoll.

39. Tul tal-fergħat laterali totali, tul tal-għeruq totali (bħala somma tal-fergħat
jew għeruq totali kollha) u tul tar-rimja totali (bħala somma tat-tul tar-rimja
prinċipali u t-tul tal-fergħat laterali totali) jistgħu jitkejlu b'riga fl-aħħar talesponiment.

40. Il-piż frisk u/jew niexef għandu jiġi determinat fil-bidu tat-test minn kampjun
tar-rappreżentat tal-kultura ta' qabel ta' dak li se jintuża biex jinbeda t-test, flaħħar tat-test b'materjal tal-pjanti minn kull reċipjent tat-test u tal-kontroll.

41. It-tul tal-fergħat laterali totali, it-tul tar-rimja totali, it-tul tal-għeruq totali, ilpiż frisk, il-piż niexef u n-numru ta' sepali jistgħu jiġu determinati kif ġej:

i. Tul tal-fergħat laterali totali: It-tul tal-fergħat laterali jista' jiġi determinat
bil-kejl tal-fegħat laterali kollha b'riga fl-aħħar tal-esponiment. It-tul talfergħat laterali totali huwa s-somma tal-fergħat laterali kollha ta' kull
reċipjent tat-test u tal-kontroll.

ii. Tul tar-rimja totali: It-tul tar-rimja prinċipali jista' jiġu determinat blanaliżi tal-immaġni jew bl-użu ta' riga. It-tul tar-rimja totali huwa ssomma tat-tul tal-fergħat laterali totali u t-tul tar-rimja prinċipali ta'
kull reċipjent tat-test u tal-kontroll fl-aħħar tal-esponiment.

iii. Tul tal-għeruq totali: It-tul tal-għeruq jista' jiġi determinat bil-kejl talgħeruq kollha b'riga fl-aħħar tal-esponiment. It-tul tal-għeruq totali huwa
s-somma tal-għeruq kollha ta' kull reċipjent tat-test u tal-kontroll.

iv. Piż frisk: Il-piż frisk jista' jiġi determinat billi l-organiżmi tat-test jintiżnu
fl-aħħar tal-esponiment. Il-materjal tal-pjanti ta' kull reċipjent tat-test u
tal-kontroll se jitlaħlaħ bl-ilma distillat, ixxuttat bil-mod bil-karta ċellu
loża. Wara din il-preparazzjoni, il-piż frisk se jiġi determinat billi
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jintiżen. Il-bijomassa tal-bidu (piż frisk) hija determinata fuq il-bażi ta'
kampjun tal-organiżmi tat-test meħud mill-istess lott użat biex jitlaqqmu
r-reċipjenti tat-test.

v. Piż xott: Wara l-preparazzjonijiet għad-determinazzjoni tal-piż frisk, lorganiżmi tat-test se jiġu mnixxfin f'temperatura ta' 60 °C għal piż
kostanti. Din il-massa hija l-piż niexef. Il-bijomassa tal-bidu (piż niexef)
hija determinata fuq il-bażi ta' kampjun tal-organiżmi tat-test meħud millistess lott użat biex jitlaqqmu r-reċipjenti tat-test.

vi. Għadd ta sepali: Is-sepali kollha se jingħaddu tul ir-rimja prinċipali.

Frekwenza tal-kejl u determinazzjonijiet analitiċi
42. Jekk jintuża disinn ta' test statiku, għandu jitkejjel il-pH ta' kull trattament
fil-bidu u fi tmiem it-test. Jekk jintuża disinn tat-test semistatiku, il-pH
għandu jitkejjel f'kull lott ta' soluzzjoni tat-test “ġdid” qabel kull tiġdid u
anki fis-soluzzjonijiet korrispondenti “użati”

43. L-intensità tad-dawl għandha titkejjel fil-kamra tat-tkabbir, fl-inkubatur jew fi
kmamar f'punti fl-istess distanza mis-sors tad-dawl bħall-organiżmi tat-test.
Il-kejliet għandhom isiru tal-inqas darba matul it-test. It-temperatura talmedium fil-kontenitur sostitwit miżmum fl-istess kundizzjonjiet tal-kamra
ta' tkabbir, inkubatur jew kamra għandhom jiġu rreġistrati mill-inqas darba
kuljum (jew kontinwament b'logger tad-dejta).

44. Waqt it-test, il-konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika (sustanzi kimiċi) tattest jiġu determinati f'intervalli xierqa. F'testijiet statiċi, ir-rekwiżit minimu
huwa li jiġu ddeterminati l-konċentrazzjonijiet fil-bidu u fi tmiem it-test.

45. F'testijiet semistatiċi fejn il-konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika (sustanzi
kimiċi) mhumiex mistennija li jibqgħu fi ħdan l-± 20 % tal-konċentrazzjoni
nominali, huwa meħtieġ li jiġu analizzati s-soluzzjonijiet tat-test ippreparati
friski u l-istess soluzzjonijiet f'kull tiġdid. Madankollu, għal dawk it-testijiet
fejn il-konċentrazzjonijiet inizjali mkejla tas-sustanza kimika (sustanzi
kimiċi) tat-test mhumiex fi ħdan l-± 20 % tan-nominali iżda fejn tista' tiġi
pprovduta evidenza suffiċjenti biex turi li l-konċentrazzjonijiet inizjali huma
ripetibbli u stabbli (jiġifieri fi ħdan il-medda ta' 80 — 120 % tal-konċentraz
zjoni inizjali), id-determinazzjonijiet kimiċi jistgħu jitwettqu biss fuq l-ogħla
u l-inqas konċentrazzjonijiet tat-test. Fil-każijiet kollha, id-determinazzjoni
tal-konċentrazzjonijiet tat-test qabel it-tiġdid għandhom biss isiru fuq reċip
jent replikat wieħed f'kull konċentrazzjoni tat-test (jew il-kontenut tar-reċip
jenti miġbura skont ir-replika).

46. Jekk hemm evidenza li l-konċentrazzjoni tat-test inżammet b'mod sodisfa
ċenti fi ħdan l-± 20 % tal-konċentrazzjoni inizjali nominali jew imkejla matul
it-test, l-analiżi tar-riżultati tista' tkun ibbażata fuq valuri inizjali nominali
jew imkejla. Jekk id-devjazzjoni mill-konċentrazzjoni inizjali nominali jew
imkejla mhix fi ħdan l-± 20 %, l-analiżi tar-riżultati għandha tkun ibbażata
fuq il-konċentrazzjoni medja ġeometrika waqt l-esponiment jew mudelli li
jiddeskrivu t-tnaqqis tal-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test (5).

Test tal-limitu
47. Taħt ċertu ċirkostanzi, eż. meta test preliminari jindika li s-sustanza kimika
tat-test m'għandha l-ebda effett tossiku f'konċentrazzjonijiet sa 100 mg/l jew
sal-limitu tas-solubbiltà tagħha fil-medium tat-test jew fil-każ ta' formulaz
zjoni sal-limitu tad-dispersibbiltà, jista' jsir test tal-limitu li jinvolvi paragun
tar-risposti fi grupp tal-kontroll u fi grupp tat-trattament wieħed (100 mg/l
jew konċentrazzjoni ugwali għal-limitu tas-solubbiltà). Huwa rrakkomandat
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ħafna li dan ikun appoġġjat bl-analiżi tal-konċentrazzjoni tal-esponiment.
Japplikaw il-kundizzjonijiet tat-test u l-kriterji ta' validità deskritti preċeden
tement kollha għal test tal-limitu, bl-eċċezzjoni li n-numru ta' repliki tattrattament għandu jiġi dduplikati. It-tkabbir fil-grupp ta' kontroll u trattament
jista' jiġi analizzat permezz ta' test tal-istatistika biex jitqabblu l-media, eż.
Test-t ta' Student.
DATA U RAPPORTAR
Varjabbli ta' rispons
48. L-iskop tat-test huwa li jiddetermina l-effetti ta' sustanza kimika tat-test fuq
it-tkabbir veġetattiv tal-Myriophyllum spicatum. Dan il-metodu ta' ttestjar
jiddeskrivi żewġ varjabbli tar-rispons.
a) Rata ta' tkabbir speċifika medja: Dan il-varjabbli tar-rispons huwa kkal
kulat fuq il-bażi ta' tibdil fil-logarittmi tat-tul tar-rimja prinċipali, u barra
minn hekk, fuq il-bażi ta' tibdil fil-logarittmi ta' parametru tal-kejl oħrajn,
jiġifieri it-tul tar-rimja totali, il-piż frisk, il-piż niexef jew in-numru ta'
sepali matul iż-żmien (espressi bħala ġranet) fil-kontrolli u f'kull grupp
tat-trattament. Nota: Għall-parametru tal-kejl it-tul tal-fergħat laterali totali
u t-tul tal-għeruq totali, mhux possibbli kalkolu tar-rata medja speċifika
tat-tkabbir. Fil-bidu tat-test, l-organiżmu tat-test m'għandu l-ebda fergħa
laterali u l-ebda għeruq (abbażi tal-preparazzjoni mill-kultura ta' qabel);
meta tibda mill-valur żero, il-kalkolu tar-rata tat-tkabbir speċifika medja
mhux definit.
b) Rendiment: Dan il-varjabbli tar-rispons huwa kkalkulat fuq il-bażi ta'
tibdil fit-tul tar-rimja prinċipali, u barra minn hekk, fuq il-bażi ta' tibdil
f'parametri tal-kejl oħra — jiġifieri preferibbilment it-tul tar-rimja totali,
il-piż frisk, il-piż niexef jew in-numru ta' sepali, u parametri oħra jekk
jitqiesu utli — fil-kontrolli u f'kull grupp tat-trattament sal-aħħar tat-test.
49. Stimi tat-tossiċità għandhom ikunu bbażati fuq it-tul tar-rimja prinċipali u
tliet varjabbli tal-kejl addizzjonali (jiġifieri preferibbilment it-tul tar-rimja
totali, il-piż frisk, il-piż niexef, in-numru ta' sepali, ara l-paragrafu 37 u nNoti 2, 4 u 5 ta' dan il-paragrafu), minħabba li ċertu sustanzi kimiċi
jaffettwaw varjabbli oħra tal-kejl ħafna aktar mit-tul tar-rimja prinċipali.
Dan l-effett ma jiġix rivelat bil-kalkolu tat-tul tar-rimja biss.
Rata ta' tkabbir speċifika medja
50. Ir-rata tat-tkabbir speċifiku medju għal perjodu speċifiku hija kkalkulata
bħala ż-żieda logaritmika fil-varjabbli tat-tkabbir — tul tar-rimja prinċipali
u tliet varjabbli tal-kejl addizzjonali (jiġifieri it-tul tar-rimja totali, il-piż frisk,
il-piż niexef jew in-numru tas-sepali) — bl-użu tal-formula t'hawn taħt għal
kull replikazzjoni tal-kontroll u t-trattamenti:

μiÄj ¼

ln ðN j Þ Ä ln ðN i Þ
t

fejn:
μi-j: rata ta' tkabbir speċifika medja mill-ħin i sa j
Ni: varjabbli ta' kejl fil-kontenitur tat-test jew kontroll f'ħin i
Nj: varjabbli ta' kejl fil-kontenitur tat-test jew kontroll f'ħin j
t: perjodu ta' ħin minn i sa j
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Għal kull grupp ta' trattament u kull grupp ta' kontroll, ikkalkola valur medju
għar-rata ta' tkabbir flimkien mal-istimi tal-varjanza.
51. Ir-rata ta' tkabbir speċifika medja għandha tiġi kkalkolata għall-perjodu ta'
ttestjar kollu (il-ħin “i” fil-formola ta' hawn fuq huwa l-bidu tat-test u l-ħin
“j” huwa t-tmiem tat-test). Għal kull konċentrazzjoni tat-test u ta' kontroll,
ikkalkola valur medju għar-rata ta' tkabbir speċifika medja flimkien malistimi tal-varjanza. Barra minn hekk, għandha tiġi vvalutata r-rata ta' tkabbir
skont is-sezzjoni sabiex jiġu evalwati l-effetti tas-sustanza kimika tat-test li
jseħħu matul il-perjodu ta' esponiment (eż.. billi jiġu spezzjonati l-kurvi ta'
tkabbir ittrasformati mil-log).
52. Perċentwal ta' inibizzjoni tar-rata ta' tkabbir (Ir) jista' jiġi kkalkulat fuq kull
konċentrazzjoni tat-test (grupp ta' trattament) bil-formula li ġejja:

%I r ¼

ðμC Ä μT Þ
Ü 100
μC

fejn:
% Ir: perċentwal ta' inibizzjoni f'rata medja ta' tkabbir speċifiku
μC: valur medju għal μ fil-kontroll
μT: valur medju għal μ fil-grupp tat-trattament
Rendiment
53. Effetti fuq ir-rendiment huma determinati fuq il-bażi tat-tul tar-rimja prinċi
pali tal-varjabbli tal-kejl u tliet varjabbli tal-kejl addizzjonali (jiġifieri prefe
ribbilment it-tul tar-rimja totali, il-piż frisk, il-piż niexef jew in-numru tassepali) preżenti f'kull reċipjent tat-test fil-bidu u fl-aħħar tat-test. Għall-piż
frisk jew piż niexef, il-bijomassa tal-bidu hija determinata fuq il-bażi ta'
kampjun tal-organiżmi tat-test meħud mill-istess lott użat biex jitlaqqmu rreċipjenti tat-test. Għal kull konċentrazzjoni tat-test u ta' kontroll, ikkalkula
valur medju għar-rendiment flimkien mal-istimi tal-varjanza. Il-perċentwal
medju fir-rendiment ( % Iy) jista' jiġi kkalkulat għal kull grupp tat-trattament
kif ġej:

%I y ¼

ðbc Ä bT Þ
bc

fejn:
% Iy: tnaqqis perċentwali fir-rendiment
bC: bijomassa finali li minnha titnaqqas il-bijomassa tal-bidu għall-grupp ta'
kontroll
bT: bijomassa finali li minnha titnaqqas il-bijomassa tal-bidu fil-grupp ta'
trattament
Ħin għall-irdoppjar
54. Biex jiġi ddeterminat il-ħin tal-irduppjar (Td) tat-tul tar-rimja prinċipali u laderenza għal dan il-kriterju tal-validità (ara l-paragrafu 8), il-formula li ġejja
hija użata bid-dejta miksuba mir-reċipjenti tal-kontroll:
Td = ln 2/μ
Fejn μ hija r-rata speċifika tat-tkabbir medja determinata kif deskritt filparagrafi 50-52.
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Ipplottjar tal-kurvi konċentrazzjoni-rispons
55. Il-kurvi tal-konċentrazzjoni-rispons li għandhom x'jaqsmu mal-inibizzjoni talperċentwal medju tal-varjabbli tar-rispons (Ir, jew Iy ikkalkulat kif jidher filparagrafu 53) u l-konċentrazzjoni tal-log tas-sustanza kimika tat-test
għandhom jiġu pplottjati.

Stimi tal-ECx
56. Stimi tal-ECx għandhom ikunu bbażati kemm fuq ir-rata speċifika tat-tkabbir
medja (ErCx) kif ukoll ir-rendiment (EyCx), li kull wieħed minnhom għandu
mbagħad ikun ibbażat fuq it-tul tar-rimja prinċipali, u possibbilment varjabbli
tal-kejl addizzjonali (jiġifieri preferibbilment it-tul tar-rimja totali, il-piż frisk,
il-piż niexef jew in-numru tas-sepali). Dan minħabba li hemm sustanzi kimiċi
li jagħmlu impatt fuq it-tul tar-rimja prinċipali u varjabbli tal-kejl oħrajn
b'mod differenti. Il-parametri ta' tossiċità mixtieqa huma għalhekk erba'
valuri ECx għal kull livell ta' inibizzjoni kkalkulat: ErCx (tul tar-rimja prin
ċipali); ErCx (jiġifieri preferibbilment it-tul tar-rimja totali, il-piż frisk, il-piż
niexef, jew in-numru tas-sepali); EyCx (tul tar-rimja prinċipali); EyCx (jiġi
fieri preferibbilment it-tul tar-rimja totali, il-piż frisk, il-piż niexef, jew innumru tas-sepali);

57. Għandu jiġi nnotat li l-valuri ECx ikkalkulati bl-użu ta' dawn il-varjabbli tarrispons mhumiex komparabbli u din id-differenza hija rikonoxxuta meta
jintużaw ir-riżultati tat-test. Valuri ECx ibbażati fuq ir-rata tat-tkabbir speċi
fika medja (ErC) fil-maġġoranza tal-każi se jkunu ogħla minn riżultati
bbażati fuq ir-rendiment (EyCx) — jekk il-kundizzjonijiet tat-test ta' dan ilmetodu ta' ttestjar huma osservati — minħabba l-bażi matematika talapproċċi rispettivi. Din id-differenza m'għandhiex tkun interpretata bħala
differenza fis-sensittività bejn iż-żewġ varjabbli tar-rispons, iżda sempliċi
ment li l-valuri huma differenti matematikament.

Proċeduri ta' statistika
58. L-għan huwa li tinkiseb relazzjoni bejn il-konċentrazzjoni u r-rispons b'ana
liżi tar-rigressjoni. Huwa possibbli li tintuża rigressjoni lineari ponderata
wara li tkun twettqet trasformazzjoni linearizzanti tad-data dwar ir-rispons
— eż. ma' modelli probit jew logit jew Weibull (7), iżda proċeduri ta'
rigressjoni mhux lineari huma tekniki ppreferuti li jimmaniġġjaw aħjar irre
golaritajiet inevitabbli fid-dejta u devjazzjonijiet minn distribuzzjonijiet
uniformi. Meta jkunu viċin iż-żero jew inibizzjoni totali, tali irregolaritajiet
jistgħu jitkabbru bit-trasformazzjoni, u dan jinterferixxi mal-analiżi (7).
Għandu jiġi nnotat li l-metodi standard tal-analiżi li jużaw it-trasformazzjo
nijiet probit, logit jew Weibull huma maħsuba għall-użu fuq id-data kwantali
(eż. mortalità jew sopravivenza), u għandhom jiġu modifikati biex jakko
modaw ir-rata tat-tkabbir jew irendu d-dejta. Proċeduri speċifiċi għad-deter
minazzjoni tal-valuri ECx minn dejta kontinwa jistgħu jinsabu f'(8) (9) (10).

59. Għal kull varjabbli ta' rispons li jiġi analizzat, għandha tintuża r-relazzjoni
konċentrazzjoni-rispons biex jiġu kkalkulati l-estimi ta' punti ta' valuri ECx.
Fejn ikun possibbli, għandhom jiġu stmati l-limiti ta' kunfidenza ta' 95 %
għal kull stima. It-tjubija tad-dwar ir-rispons tad-dejta għall-mudell ta'
rigressjoni għandha tiġi vvalutata grafikament jew statistikament. L-analiżi
tar-rigressjoni għandha ssir permezz ta' risponsi tar-repliki individwali, mhux
il-medji tal-grupp ta' trattament.

60. Stimi EC50 u limiti ta' kunfidenza jistgħu wkoll jiġi miksuba bl-użu ta'
interpolazzjoni lineari b'sekwenza ta' istruzzjonijiet inizjali (10), jekk ilmudelli/metodi ta' regressjoni aċċessibli m'humiex xierqa għad-dejta.

61. Għal stima tal-LOEC u għalhekk tal-NOEC, huwa meħtieġ li jitqabblu lmedji ta' trattament permezz ta' analiżi tat-tekniki ta' varjanza (ANOVA). Ilmedja għal kull konċentrazzjoni mbagħad titqabbel mal-medja tal-kontroll blużu ta' metodu ta' ttestjar ta' paragun multipli jew tax-xejriet xieraq. It-testi
jiet Dunnett jew Williams jistgħu jkunu utli (12) (13) (14) (15) (16). Huwa
meħtieġ li jiġi vvalutat jekk treġġix is-suppożizzjoni tal-omoġeneità ta'
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varjanza ta' ANOVA. Din il-valutazzjoni tista' titwettaq grafikament jew
b'test formali (15). Testijiet xierqa huma Levene jew Bartlett. Jekk is-suppo
żizzjoni ta' omoġeneità tal-varjanzi ma tkunx issodisfata, din kultant tista' tiġi
kkoreġuta bi trasformazzjoni logaritmika tad-dejta. Jekk l-eteroġeneità talvarjanza hija estrema u ma tistax tiġi kkoreġuta bi trasformazzjoni, għandha
tiġi kkunsidrata analiżi b'metodi bħat-test ta' tendenza rigressiva ta' Jonck
heere. F'(10) tista' tinstab gwida addizzjonali dwar id-determinazzjoni talNOEC.
62. Żviluppi xjentifiċi riċenti wasslu għal rakkomandazzjoni biex jiġi abbandunat
il-kunċett tal-NOEC u minflok jinbidel bi stimi ECx ta' punti bbażati fuq
regressjoni. Ma ġiex stabbilit valur xieraq għal x għal dan it-test Myriop
hyllum. Madankollu, firxa ta' 10 sa 20 % tidher xierqa (jiddependi fuq ilvarjabbli tar-rispons magħżul), u preferibbilment kemm l-EC10 u l-EC20 u llimiti tal-kunfidenza tagħhom għandhom jiġu rappurtati.
Ir-rapportar
63. Ir-rapport tat-test jinkludi dan li ġej:
Sustanza kimika tat-test
Sustanza monokostitwenti:
— dehra fiżika, solubbiltà fl-ilma, u karatteristiċi fiżikokimiċi rilevanti ad
dizzjonali;
— identifikazzjoni kimika, bħall-isem IUPAC jew CAS, numru CAS, kodiċi
SMILES jew InChi, formula strutturali, purità, identità kimika tal-impu
ritajiet bħala xieraq u prattikament fattibbli, eċċ. (inkluż il-kontenut talkarbonju organiku, jekk xieraq).
Sustanza multikostitwenti, UVCBs jew taħlita:
— karatterizzati kemm jista' jkun bl-identità kimika (ara hawn fuq), okkor
renza kwantitattiva u karatteristiċi fiżikokimiċi rilevanti tal-kostitwenti.
Speċijiet tat-test
— L-isem xjentifiku u s-sors.
Kundizzjonijiet tat-test
— Il-proċedura tat-test użata (statika jew semistatika).
— Id-data tal-bidu tat-test u d-durata tiegħu.
— Medium tat-test
— Deskrizzjoni tad-disinn sperimentali: reċipjenti u għotjien tat-test, volumi
tas-soluzzjoni, it-tul tar-rimja prinċipali għal kull reċipjent tat-test fil-bidu
tat-test.
— Il-konċentrazzjonijiet tat-test (nominali u mkejla kif xierqa) u n-numru ta'
repliki għal kull konċentrazzjoni.
— Metodi ta' preparazzjoni tas-soluzzjonijiet ewlenin u tat-test inkluż l-użu
ta' kwalunkwe solvent jew aġent dispersiv.
— It-temperatura matul it-test.
— Is-sors tad-dawl, l-intensità tad-dawl u l-omoġenità.
— Il-valuri tal-pH tal-media tat-test u ta' kontroll.
— Il-metodu tal-analiżi tas-sustanza kimika tat-test bid-dejta tal-valutazzjoni
ta' kwalità xierqa (studji tal-validazzjoni, devjazzjonijiet standard jew
limiti tal-kunfidenza ta' analiżijiet).
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— Metodi għad-determinazzjoni tat-tul tar-rimja prinċipali u varjabbli talkejl oħrajn, eż. tul tal-fergħat laterali totali, tul tar-rimja totali, tul talgħeruq totali, piż frisk, piż niexef jew numru tas-sepali.
— L-istat tal-kultura (sterili jew mhux sterili) ta' kull reċipjent tat-test u talkontroll f'kull osservazzjoni.
— Id-devjazzjonijiet kollha minn dan il-metodu ta' ttestjar.
Riżultati
— Dejta mhux ipproċessata: tul tar-rimja prinċipali u varjabbli tal-kejl
oħrajn f'kull reċipjent tat-test u tal-kontroll f'kull osservazzjoni u okkaż
joni tal-analiżi.
— Medji u devjazzjonijiet standard għal kull varjabbli ta' kejl;
— Kurvi tat-tkabbir għal kull varjabbli tal-kejl.
— Il-varjabbli ta' rispons ikkalkolati għal kull replikat tat-trattament, bilvaluri medji u l-koeffiċjenti ta' varjazzjoni għar-repliki.
— Rappreżentazzjoni grafika tar-relazzjoni bejn il-konċentrazzjoni u leffett.
— Stimi ta' punti ta' tmiem tossiċi għal varjabbli ta' rispons eż. EC50, EC10,
EC20, u l-intervalli ta' kunfidenza assoċjati. Jekk ikunu kkalkolati, lLOEC u/jew l-NOEC u l-metodi statistiċi użati għad-determinazzjoni
tagħhom.
— Jekk tintuża ANOVA, id-daqs tal-effett li jista' jiġi skopert (eż. id-diffe
renza l-inqas sinifikanti).
— Kwalunkwe stimulazzjoni ta' tkabbir misjuba fi kwalunkwe trattament.
— Kwalunkwe sinjal viżiva tal-fitotossiċità kif ukoll l-osservazzjonijiet tassoluzzjonijiet tat-test.
— Diskussjoni tar-riżultati, inkluż kwalunkwe influwenza fuq l-eżitu tattest li tirriżulta mid-devjazzjonijiet minn dan il-metodu ta' ttestjar.
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Appendiċi 1
DEFINIZZJONIJIET
Bijomassa hija l-piż frisk u/jew niexef ta' materja ħajja preżenti f'popolazzjoni.
F'dan it-test il-bijomassa hija s-somma tar-rimja prinċipali, tal-fergħat laterali
kollha u tal-għeruq kollha.
Sustanza kimika hija sustanza jew taħlita.
Klorożi hija l-bidla tal-kulur minn aħdar għal sfurija tal-organiżmu tat-test speċ
jalment tas-sepali.
ECx huwa l-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test maħlula fil-medium tattest li jirriżulta fi tnaqqis ta' x % (eż. 50 %) fit-tkabbir tal- Myriophyllum
spicatum f'perjodu ta' esponiment ddikjarat (li għandu jissemma espliċitament
jekk ivarja mid-durata tat-test sħiħ jew normali). Biex tindika mingħajr ambi
gwità valur EC li jiġi derivat minn rata tat-tkabbir, is-simbolu “ErC” jintuża għarrata tat-tkabbir u “EyC” jintuża għar-rendiment, segwit mill-varjabbli tal-kejl użat,
eż. ErC (tul tar-rimja prinċipali).
It-tkabbir huwa żieda fil-varjabbli tal-kejl, eż. tul tar-rimja prinċipali, l-ammont
tal-fergħat laterali totali, it-tul tar-rimja totali, it-tul tal-għeruq totali, il-piż frisk,
il-piż niexef jew in-numru ta' sepali matul il-perjodu tat-test.
Ir-rata tat-tkabbir (rata ta' tkabbir speċifika medja) hija ż-żieda logaritmika filvarjabbli tal-kejl waqt il-perjodu tal-esponiment. Nota: Il-varjabbli tar-rispons
relatati mar-rata tat-tkabbir huma indipendenti mid-durata tat-test sakemm ilmudell tat-tkabbir ta' organiżmi tal-kontroll mhux esposti huwa esponenzjali.
Il-Konċentrazzjoni bl-Inqas Effett Osservat (LOEC) hija l-inqas konċentraz
zjoni ttestjata li fiha s-sustanza kimika hija osservata li jkollha effett ta' tnaqqis
statistikament sinifikanti fuq it-tkabbir (b'p < 0,05) meta mqabbla mal-kontroll,
f'ħin ta' esponiment partikolari. Madankollu, il-konċentrazzjonijiet tat-test kollha
ogħla mil-LOEC għandu jkollhom effett ta' ħsara ugwali jew ogħla minn dawk
osservati fil-LOEC. Meta dawn iż-żewġ kundizzjonijiet ma jistgħux jiġu ssodis
fati, għandha tingħata spjegazzjoni dettaljata għal kif il-LOEC (u b'hekk inNOEC) intgħażlet.
Varjabbli tal-kejl huma kwalunkwe tip ta' varjabbli li huma mkejla biex
jesprimu l-punt tat-tmiem tat-test bl-użu ta' wieħed jew aktar varjabbli tar-rispons
differenti. F'dan il-metodu ta' ttestjar it-tul tar-rimja prinċipali, it-tul tal-fergħat
laterali totali; it-tul tar-rimja prinċipali, it-tul tal-għeruq totali, il-piż frisk, il-piż
xott u n-numru ta' sepali huma varjabbli tal-kejl.
Monokultura hija kultura bi speċi ta' pjanta waħda.
Nekrożi huwa tessut mejjet (jiġifieri abjad jew kannella skur) tal-organiżmu tattest.
Il-Konċentrazzjoni Bla Effett Osservat (NOEC) hija l-konċentrazzjoni tat-test
eżattament taħt l-LOEC.
Varjabbli tar-rispons huwa varjabbli għall-istima tat-tossiċità derivata minn
kwalunkwe varjabbli mkejjel li jiddeskrivi l-bijomassa b'metodi differenti talkalkolu. Għal dan il-metodu ta' ttestjar, ir-rata tat-tkabbir u r-rendiment huma
varjabbli tar-rispons derivati minn varjabbli tal-kejl bħat-tul tar-rimja prinċipali,
tul tar-rimja totali, piż frisk, piż niexef jew numru ta' sepali.
Test semistatiku (tiġdid) huwa test fejn is-soluzzjoni tat-test tiġi sostitwita
perjodikament f'intervalli speċifiċi matul it-test.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 2148
▼M7
Test statiku huwa metodu ta' ttestjar mingħajr tiġdid tas-soluzzjoni tat-test matul
it-test.
Sustanza kimika tat-test hija kwalunkwe sustanza jew taħlita li tiġi ttestjata billi
jintuża dan il-metodu ta' ttestjar
Punt ta' tmiem tat-test jiddeskrivi l-fattur ġenerali li jinbidel b'mod relattiv għallkontroll mis-sustanza kimika tat-test bħala mira tat-test. F'dan il-metodu ta'
ttestjar, il-punt ta' tmiem tal-ittestjar hija l-inibizzjoni li tista' tiġi espressa b'var
jabbli ta' rispons differenti li huma bbażati fuq varjabbli ta' kejl wieħed jew iktar.
Medium tat-test huwa medium ta' tkabbir sintetiku komplut li fuqu jikbru lpjanti tal-ittestjar meta esposti għas-sustanza kimika tat-test. Is-sustanza kimika
tat-test tinħall fil-medium tat-test.
UVCB hija sustanza ta' kompożizzjoni mhux magħrufa jew varjabbli, prodott ta'
reazzjoni kumplessa jew materjal bijoloġiku
Rendiment huwa l-valur ta' varjabbli ta' kejl biex tiġi espressa l-bijomassa fi
tmiem il-perjodu ta' esponiment li minnu jitnaqqas il-varjabbli ta' kejl fil-bidu talperjodu ta' esponiment. Nota: Meta l-mudell tat-tkabbir ta' organiżmi mhux
esposti huwa esponenzjali, il-varjabbli tar-rispons ibbażati fuq ir-rendiment se
jonqsu matul id-durata tat-test.
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Appendiċi 2
ANDREWS MODIFIKAT GĦALL-KULTURA TAL-ĦAŻNA U TA'
QABEL IL-ĦAŻNA
Minn ħames soluzzjonijiet tal-ħażna tan-nutrijent ippreparati separatament ilmedium Andrews modifikat għall-kultura tal-ħażna u l-kultura ta' qabel ilħażna se jiġi ppreparat, biż-żieda ta' 3 % sukrożju.

Tabella 1
Kompożizzjoni tas-soluzzjoni tan-nutrijent Andrews: (Deżinjazzjoni ASTM
E 1913-04)
Il-produzzjoni
ta' soluzzjoni
tan-nutrijent

Il-produzzjoni ta' soluzzjonijiet tal-ħażna tan-nutrijent

Soluzzjoni talħażna

Sustanza Kimika

Piż inizjali għal kull
1000 ml

ml għal kull 5
l soluzzjoni
tan-nutrijent

1

KCl

74,6 mg

50

KNO3

8,08 g

Ca(NO3)2 × 4 H2O

18,88 g

2

MgSO4 × 7 H2O

9,86 g

3

Ara hawn taħt soluzzjoni tal-ħażna 3.1

50
50

4

KH2PO4

2,72 g

50

5

FeSO4 × 7 H2O

0,278 g

50

Na2EDTA × 2 H2O

0,372 g

Is-soluzzjonijiet tal-ħażna jistgħu jinżammu fi friġġ għal 6 xhur (f'temperatura ta'
5-10 °C). Hija biss is-soluzzjoni tal-ħażna Nru. 5 li għandha ħajja fuq l-ixkaffa
mnaqqsa (xahrejn).

Tabella 2
Produzzjoni tas-soluzzjoni tal-ħażna 3.1 għall-preparazzjoni tas-soluzzjoni
tal-ħażna 3
Sustanza Kimika

Piż inizjali ta' g/100 ml

MnSO4 * 4 H2O

0,223

ZnSO4 * 7 H2O

0,115

H3BO3

0,155

CuSO4 * 5 H2O

0,0125

(NH4)6Mo7O24 * 4 H2O

0,0037

Wara li tipproduċi s-soluzzjoni tal-ħażna 3,1 (Tabella 2), iffriża malajr din issoluzzjoni fi 11 ml alikwoti (f'temperatura ta' – 18 °C mill-inqas). Il-porzjonijiet
iffriżati malajr għandhom żmien tal-ħżin ta' ħames snin.

Biex tipproduċi soluzzjoni tal-ħażna 3, neħħi mill-friża s-soluzzjoni tal-ħażna 3,1,
ilma 10 ml minnu fi flixkun volumetriku ta' 1 l u żid ilma pur ħafna sal-marka
tal-flixkun.

Biex tikseb medium Andrews modifikat, imla madwar 2 500 ml ilma pur ħafna
ġo flixkun volumetriku 5 l. Wara li żżid 50 ml ta' kull soluzzjoni tal-ħażna, imla
90 % tal-flixkun volumetriku b'ilma pur ħafna u taġġusta l-pH għal 5,8.
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Wara dan, żid 150 g sukrożju maħlul (3 % għal kull 5 l); imbagħad, żid ilflixkun volumetriku b'ilma pur ħafna sal-marka. Finalment, is-soluzzjoni tannutrijent timtela fil-fliexken Schott ta' 1 l u maqsuma f'temperatura ta' 121 °C
għal 20 minuta.
Is-soluzzjoni tan-nutrijenti prodotta tista' tinżamm sterili fi friġġ (f'temperatura ta'
5-10 °C) għal tliet xhur.
Medium Andrews modifikat għal test tat-tossiċità ħieles mis-Sediment
Mis-soluzzjonijiet tal-ħażna ta' ħames nutrijenti diġà msemmija fit-Tabelli 1 u 2,
medium Andrews modifikat ikkonċentrat għal għaxar darbiet meħtieġ biex
jinkisbu s-soluzzjonijiet tat-test se jkunu ppreparati, biż-żieda ta' 30 % sukrożju.
Biex tagħmel dan, imla madwar 100 ml ilma pur ħafna ġo flixkun volumetriku 1
l. Wara li żżid 100 ml ta' kull wieħed mis-soluzzjonijiet tal-ħażna, aġġusta l-pH
għal 5,8. Wara dan, żid 30 % tas-sukrożju maħlul (300 g għal kull 1 000 ml);
imbagħad, żid il-flixkun volumetriku b'ilma pur ħafna sal-marka.
Finalment, is-soluzzjoni tan-nutrijent timtela fil-fliexken Schott ta' 0,5 l u
maqsuma f'temperatura ta' 121 °C għal 20 minuta.
Is-soluzzjoni tan-nutrijenti konċentrata għal għaxar darbiet prodotta tista' tinżamm
sterili fi friġġ (f'temperatura ta' 5-10 °C) għal tliet xhur.
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Appendiċi 3
ŻAMMA TAL-KULTURA TAL-ĦAŻNA
F'din l-Appendiċi 3, il-kultura tal-ħażna Myriophyllum spicatum L (1), dikotile
donu akwatiku mgħarraq, hija deskritta speċi tal-ħaxixa tal-morliti tal-ilma. Bejn
Ġunju u Awwissu, fjuri roża-bojod moħbija jisporġu minn fuq il-wiċċ tal-ilma.
Il-pjanti huma miżrugħin fl-art permezz ta' sistema ta' riżomi robusti u jistgħu
jinstabu fl-emisfera tat-tramuntana kollha f'ilmijiet kalmi ewtrofiċi, iżda mhux
imniġġsa u aktar kalċiferi b'sottostrat tat-tajn. Il-Myriophyllum spicatum jippreferi
l-ilma frisk, iżda jinsab fl-ilma salmastru wkoll.

Għall-kultura tal-ħażna ħielsa mis-sediment taħt kundizzjonijiet tal-laboratorju,
huma meħtieġa pjanti sterili. Pjanti sterili huma disponibbli mil-laboratorju talekotossikoloġija tal-Umweltbundesamt Ġermaniż (Aġenzija Federali Ambjentali
tal-Ġermanja).

Inkella, l-organiżmi tat-test jistgħu jiġu ppreparati minn pjanti mhux sterili skont
id-deżinjazzjoni ASTM E 1913-04. Ara hawn taħt — estratt mill-Gwida Standard
ASTM — il-proċedura għall-ikkulturar tal-Myriophyllum sibiricum miġbur millpost:

“Jekk tibda mill-post fejn miġbura, pjanti mhux sterili, iġbor il-blanzuni tal-M.
sibiricum fil-ħarifa. Poġġi l-blanzuni f'akwarju ta' 20 l li fih 5 cm sediment
sterili li huwa mgħotti bir-ramel silica jew pereżempju bit-Turface® u 18 l ta'
ilma reaġent. Qalleb l-akwarju u żomm f'temperatura ta' 15 °C u rata talfluenza ta' 200 sa 300 μmol m– 2 s– 1 għal 16-il siegħa fil-ġurnata. Il-kultura
tal-pjanti fl-akwarju tista' tinżamm bħala sors ta' riżerva ta' pjanti fil-każ li lkulturi tal-pjanti sterili jinqerdu b'malfunzjoni mekkanika fil-kabinett tattkabbir, bil-kontaminazzjoni jew xi raġuni oħra. Il-pjanti mkabbra fl-akwarju
mhumiex sterili u kulturi sterili ma jistgħux jinżammu f'sistema tal-kultura tallott. Biex tiġi sterilizzata l-kultura, il-pjanti jitneħħew mill-akwarju u jitlaħalħu
taħt ilma ġieri dejonizzat għal madwar nofs siegħa. Taħt kundizzjonijiet aset
tiċi f'kabinett tal-arja laminari, il-pjanti huma diżinfettati għal inqas minn 20
minuta (sakemm il-maġġoranza tat-tessut tal-pjanta jiġi bbliċjat u l-apiċi li qed
tikber tibqa' ħadra) f'soluzzjoni ta' 3 % (w/v) tas-sodju ipokloritu li fiha 0,01 %
tal-aġent tensjoattiv xieraq. Ħawwad id-diżinfettant u l-materjal tal-pjanti.
Segmenti b'diversi nodi huma trasferiti f'tubi tal-kulturi sterili li fihom 45
ml medium Andrews sterilizzat u modifikat u magħluqa b'għeluq tat-tubu
tal-kultura sempliċi. Segment tal-pjanti wieħed biss jitpoġġa f'kull komparti
ment tat-test. Film tal-issiġillar tal-laboratorju jintuża biex jiżgura l-għeluq lirreċipjent tal-kultura. Ladarba tkun ġiet stabbilita kultura sterili, is-segmenti talpjanti li fihom bosta nodi għandhom jiġu ttrasferiti fil-kompartimenti tat-test
ġodda li jkun fihom midja tan-nutrijenti likwida friska kull għaxar sa tnax-il
ġurnata. Kif muri bl-ikkulturar fuq il-plates tal-agar, il-pjanti għandhom ikunu
sterili u jibqgħu sterili għal tmien ġimgħat qabel jista' jinbeda l-ittestjar.”

Peress li l-medium Andrews modifikat fih is-sukrożju (li jistimula t-tkabbir talfungi u tal-batterji), il-materjali, soluzzjonijiet u l-ikkulturar kollha għandhom
isiru taħt kundizzjonijiet sterili. Il-likwidi kollha kif ukoll it-tagħmir huma steri
lizzati qabel l-użu. L-isterilizzazzjoni ssir permezz ta' trattament tal-arja msaħħna
(210 °C) għal 4 sigħat jew awtoklava għal 20 minuta f'121 °C. Barra minn hekk,
il-flasks, dixxijiet, skutelli, eċċ. kollha u tagħmir ieħor jgħaddu minn trattament
tal-fjamma fuq workbench sterili eżatt qabel l-użu.

Kulturi tal-ħażna jistgħu jinżammu taħt illuminazzjoni u temperatura mnaqq
saμE m– 2 s– 1, 20 ± 2 °C) għal ħinijiet itwal mingħajr il-bżonn li jerġgħu
jiġu stabbiliti. Il-medium tat-tkabbir Myriophyllum għandu jkun l-istess bħal
dak użat għall-ittestjar iżda midja oħra rikka fin-nutrijenti tista' tintuża għallkulturi tal-ħażna.
(1) Carl von Linné (* it-23 ta' Mejju 1707 f' Råshult /Älmhult; † l-10 ta' Jannar 1778 f'
Uppsala).
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Is-segmenti tal-pjanti huma distribwiti assenikament f'diversi fliexken tal-500 ml
Erlenmeter u/jew 2 000 ml Fernbach, kull wieħed mimli b'madwar 450 u rispet
tivament 1 000 ml medium Andrews modifikat. Imbagħad, il-fliexken isirilhom
plagg bit-tapp assenikament ċellulożi.
Barra minn hekk, it-trattament bil-fjamma ta' tagħmir fil-workbench sterili eżatt
qabel l-użu huwa assolutament neċessarju. Skont in-numru u d-daqs, il-pjanti
għandhom jiġu trasferiti fis-soluzzjoni tan-nutrijent friska madwar kull tliet
ġimgħat.
Jistgħu jintużaw apiċi kif ukoll segmenti tal-parti tan-nofs taz-zokk għal din ilkultura mġedda. In-numru u d-daqs tal-pjanti trasferiti (jew tas-segmenti talpjanti) jiddependi fuq kemm huma meħtieġa pjanti. Pereżempju, tista' tittrasfe
rixxi ħames segmenti tar-rimja fi flixkun Fernbach wieħed u tliet segmenti tarrimja fi flixkun Erlenmeyer wieħed, kull waħda b'tul ta' 5 cm. Armi kwalunkwe
partijiet bl-għeruq, bil-fjuri, mejta jew li jkunu evidenti b'xi mod jew ieħor.

Figura 1
Il-qtugħ tal-pjanti għall-ħażna u l-kultura ta' qabel wara 3 ġimgħat tal-kultivazzjoni.

Il-kultura tal-pjanti għandha titwettaq fi fliexken tal-500 ml Erlenmeyer u filfliexken tal-2 000 ml Fernbach f'inkubatur li jkessaħ f'temperatura ta' 20 ± 2 °C
b'dawl kontinwu f'madwar 100-150 μE m– 2 s– 1 jew 6 000-9 000 Lux (emess
minn illuminazzjoni tal-kompartiment bil-kulur tat-temperatura “dawl abjad
baxx”).
Figura 2
Il-kultura tal-pjanti f'inkubatur li jkessaħ b'kompartiment talilluminazzjoni.

Għandhom jintużaw reċipjenti tal-kulturi tal-ħġieġ kimikament nodfa (maħsula
bl-aċidu) u sterilizzati kif ukoll tekniki ta' mmanniġġar asettiċi. Fil-każ ta' konta
minazzjoni tal-kultura tal-ħażna eż. bl-alka, fungi u/jew batterji, kultura ġdida
għandha tiġi ppreparata jew kultura tal-ħażna minn laboratorju għandha tintuża
biex tiġġedded waħda mill-kulturi.
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Appendiċi 4
MANUTENZJONI TAL-KULTURA TA' QABEL U PREPARAZZJONI
TAL-ORGANIŻMU TAT-TEST GĦALL-ITTESTJAR
Biex tikseb kultura ta' qabel, aqta r-rimjiet mill-kultura tal-ħażna f'segmenti
b'żewġ sepali kull wieħed; poġġi s-segmenti fil-fliexken Fernbach mimlija b'me
dium Andrews modifikat (bi 3 % sukrożju). Kull flixkun jista' jkollu sa 50
segment tar-rimja. Madankollu, għandha tingħata attenzjoni li s-segmenti huma
vitali u m'għandhom l-ebda għeruq u fergħat laterali fuq il-blanzuni (ara l-figura
1 fl-Appendiċi 3).
L-organiżmi tal-kultura ta' qabel huma kkulturati għal 14 sa 21 ġurnata taħt
kundizzjonijiet sterili f'kompartiment ambjentali b'fażijiet li jalternaw iddawl/dlam ta' 16/8 sigħat. Intensità tad-dawl magħżula mill-firxa ta 100150 μE m– 2 s– 1. It-temperatura fir-reċipjenti tat-test għandha tkun ta' 23 ± 2 °C.
Peress li l-medium Andrews modifikat fih is-sukrosju (li jistimula t-tkabbir talfungi u l-batterji), għandhom jiġu ppreparati soluzzjonijiet tas-sustanza kimika
tat-test u l-ikkulturar għandu jsir taħt kundizzjonijiet sterili. Il-likwidi kollha kif
ukoll it-tagħmir huma sterilizzati qabel l-użu. L-isterilizzazzjoni ssir permezz ta'
trattament tal-arja msaħħna (210 °C) għal 4 sigħat jew awtoklava għal 20 minuta
f'121 °C. Barra minn hekk, il-flasks, dixxijiet, skutelli, eċċ. kollha u tagħmir
ieħor jgħaddu minn trattament tal-fjamma fuq workbench sterili eżatt qabel l-użu.
Rimjiet huma mneħħija b'mod asseniku mill-fliexkien tal-kultura ta' qabel, blgħażla ta' materjal li huwa omoġenju kemm jista' jkun. Kull test jeħtieġ millinqas 60 organiżmu tat-test (l-ittestjar bi tmien konċentrazzjonijiet kimiċi tat-test).
Għall-ittestjar, aqbad friegħi laterali friski minn kulturi ta' qabel, qassarhom għal
2,5 cm mill-bażi (bl-użu ta' riga) u ttrasferihom għal beaker li fih medium
Andrews modifikat sterili. Dawn il-friegħi laterali friski jistgħu jintużaw għattest tat-tossiċità ħieles mis-sediment Myriophyllum spicatum.
Figura 2
Qtugħ

tal-pjanti

minn

pre-kultura għat-test tat-tossiċità
Myriophyllum spicatum.

ħieles

mis-sediment
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C.51. MYRIOPHYLLUM SPICATUM TAS-SEDIMENT TAL-ILMA
INTRODUZZJONI
1.

Dan il-metodu ta' ttestjar huwa ekwivalenti għal-linji gwida tat-test tal-OECD
239 (2014). Metodi tat-test huma disponibbli għall-pjanta li tibqa' f'wiċċ lilma, monokotiledonja akwatika, Lemna speċi (1) u għall-alka speċi (2).
Dawn il-metodi normalment jintużaw biex jiġġeneraw dejta biex jindirizzaw
ir-riskju tas-sustanzi kimiċi tat-test, b'mod partikolari sustanzi kimiċi b'atti
vità erbiċidali, għal speċi ta' pjanti akwatiċi mhux fil-mira. Madankollu,
f'ċertu każijiet, tista' tkun meħtieġa dejta għal speċi makrofiti addizzjonali.
Gwida riċenti ppubblikata mill-workshop tas-Soċjetà għat-Tossikoloġija u lKimika Ambjentali (SETAC) dwar il-Valutazzjoni tar-Riskju tal-Makrofiti
Akwatiċi għall-Pestiċidi (AMRAP) ipproponiet li d-dejta għal speċi makrofiti
tal-għeruq jistgħu jkunu meħtieġa għas-sustanzi kimiċi tat-test fejn il-Lemna
u l-alki huma magħrufa li ma jkunux sensittivi għall-mod ta' azzjoni jew jekk
il-qsim tas-sediment huwa ta' tħassib, iwassal għal esponiment permezz talassorbiment tal-għeruq (3). Abbażi tal-għarfien u l-esperjenza attwali,
Myriophyllum spp intgħażlu bħala l-ispeċi ppreferuta f'każijiet fejn id-dejta
hija meħtieġa għal speċi ta' taħt l-ilma, dikotiledoni bl-għeruq (4) (5) (6).
Dan it-test ma jissostitwixxix testijiet tat-tossiċità akwatika oħrajn; minflok
dan għandu jikkumplimentahom sabiex tkun tista' ssir valutazzjoni aktar
kompleta tal-periklu akwatiku tal-pjanti u tar-riskju. Il-metodu ta' ttestjar
tas-sediment tal-ilma Myriophyllum spicatum jikkumplimenta t-Test tatTossiċità tas-sediment tal-ilma Myriophyllum spicatum (7).

2.

Dan id-dokument jiddeskrivi metodu ta' ttestjar, li jippermetti evalwazzjoni
tal-effetti ta' ssutanza kimika tat-test fuq l-ispeċi tal-pjanta akwatika blgħeruq Myriophyllum spicatum, li tikber f'sistema tas-sediment tal-ilma.
Dan il-metodu ta' ttestjar huwa bbażat parzjalment fuq il-metodi eżistenti
(1) (2) (8) u jqis ir-riċerka riċenti relatata mal-valutazzjoni tar-riskju tal-pjanti
akwatiċi (3). Il-metodu tas-sediment tal-ilma ġie vvalidat minn ring test
internazzjonali li twettaq bl-ispeċijiet Myriophyllum li tkabbret f'kundizzjo
nijiet statiċi, li ġew esposti għas-sustanza kimika tat-test permezz ta' appli
kazzjonijiet magħmula permezz tal-kolonna tal-ilma (9). Madankollu, issistema tat-test hija faċilment adattata biex tippermetti għal esponiment
permezz tas-sediment modifikat jew esponiment permezz tal-fażi tal-ila f'xe
narji semistatiċi jew bid-doża pulsata, għalkemm dawn ix-xenarji ma ġewx
formalment ittestjati. Barra minn hekk, il-metodu ġenerali jista' jintuża għal
speċijiet oħrajn bl-għeruq, mgħaddsa u emerġenti, inkluż speċi oħra talMyriophyllum (eż Myriophyllum aquaticum) u Glyceria maxima (10). Modi
fikazzjonijiet tal-kundizzjonijiet tat-test, tad-disinn u tad-durata jistgħu jkunu
meħtieġa għal speċi alternattivi. B'mod partikolari, huwa meħtieġ aktar
xogħol biex jiġu definiti l-proċeduri xierqa għall-Myriophyllum aquaticum.
Dawn l-għażliet mhumiex ippreżentati fid-dettall f'dan il-metodu ta' ttestjar, li
jiddeskrivi l-approċċ standard għall-esponiment tal-Myriophyllum spicatum
f'sistema statika permezz tal-fażi tal-ilma.

3.

Il-metodu ta' ttestjar japplika għal sustanzi, li għalihom il-metodu ta' ttestjar
ġie vvalidat, (ara d-dettalji fir-rapport tar-ring test (9)) jew għal formulaz
zjonijiet jew taħlitiet magħrufa. Jista' jitwettaq test Myriophyllum biex jisso
disfa rekwiżit tad-dejta tal-Livell 1 ikkawżat minn sustanza kimika tat-test
potenzjali tal-qsim tas-sediment jew mod ta' azzjoni/kwistjonijiet tas-seletti
vità. Bl-istess mod, jista' jkun meħtieġ test Myriophyllum ibbażat fil-labora
torju bħala parti minn strateġija ta' livell ogħla biex jiġi indirizzat tħassib
dwar ir-riskju għal pjanti akwatiċi. Ir-raġuni speċifika għat-twettiq ta' test
sejra tiddetermina r-rotta tal-esponiment (jiġifieri permezz tal-ilma jew tassediment). Qabel l-użu ta' dan il-metodu ta' ttestjar għall-ittestjar ta' taħlita
maħsuba għal skop regolatorju, għandu jiġi kkunsidrat jekk, u jekk ikun
hekk għaliex, jista' jipprovdi riżultati adegwati għal dak il-għan. Tali kunsi
derazzjonijiet mhumiex meħtieġa, meta hemm rekwiżit regolatorju għallittestjar tat-taħlita.
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IL-PRINĊIPJU TAT-TEST
4.

It-test huwa mfassal biex jevalwa l-effetti relatati mat-tkabbir veġetattiv talpjanti tal-Myriophyllum li jikbru fil-midja standardizzata (ilma, sediment u
nutrijenti). Għal dan il-għan, apiċi tar-rimjiet ta' pjanti b'saħħithom li ma
jifjorixxux huma mħawla f'sediment standardizzat, artifiċjali, li huwa ssup
plimentat b'nutrijenti addizzjonali biex jiġi żgurat it-tkabbir tal-pjanti
adegwat, u mbagħad jinżamm f'medium Smart u Barko (Appendiċi 1).
Wara perjodu ta' stabbilment biex jippermetti għall-formazzjoni tal-għeruq,
il-pjanti huma esposti għal serje ta' konċentrazzjonijiet tat-test miżjuda malkolonna tal-ilma. Inkella, l-esponiment permezz tas-sediment jista' jiġi
simulat billi jiġi modifikat is-sediment artifiċjali bis-sustanza kimika tat-test
u jiġu trapjantati l-pjanti f'dan is-sediment modifikat. Fiż-żewġ każijiet, ilpjanti huma sussegwentement miżmuma taħt kundizzjonijiet ambjentali
kontrollati għal 14-il ġurnata. Effetti fuq it-tkabbir huma determinati minn
valutazzjonijiet kwantitattivi tat-tul tar-rimja, tal-piż frisk u tal-piż niexef, kif
ukoll osservazzjonijiet kwalitattivi ta' sintomi bħall-klorożi, nekrożi jew
sfigurazzjoni tat-tkabbir.

5.

Biex jikkwantifika l-effetti relatati mas-sustanzi kimiċi, it-tkabbir fis-soluz
zjonijiet tat-test huwa mqabbel mat-tkabbir tal-pjanti tal-kontroll, u l-konċen
trazzjoni li tikkawża inibizzjoni speċifikata x % tat-tkabbir li hija determinata
u espressa bħala ECx; “x” tista' tkun kwalunkwe valur skont ir-rekwiżiti
regolatorji, eż. EC10, EC20, EC50. Għandu jiġi nnotat li l-istimi tal-valuri
EC10 u EC20 huma biss affidabbli u xierqa f'testijiet fejn il-koeffiċjenti talvarjazzjoni fil-pjanti tal-kontroll jaqgħu taħt il-livell tal-effett li qed ikun
stmat, jiġifieri l-koeffiċjenti tal-varjazzjoni għandhom ikunu <20 % għal
stima robusta ta' EC20.

6.

Kemm ir-rata tat-tkabbir medja speċifika (stmata minn evalwazzjonijiet tattul tar-rimja, piż tar-rimja friska u piż tar-rimja niexfa) u r-rendiment (stmat
miż-żieda fit-tul tar-rimja, piż tar-rimja friska u piż tar-rimja niexfa) ta' pjanti
mhux trattati u trattati għandhom jiġu determinati. Ir-rata speċifika tat-tkabbir
(r) u r-rendiment (y) huma sussegwentement użati biex jiġu determinati ErCx
(e.g. ErC10, ErC20, ErC50) u EyCx (e.g. EyC10, EyC20, EyC50), rispettivament.

7.

Jekk meħtieġ, il-konċentrazzjoni bl-inqas effett osservat (LOEC) u l-konċen
trazzjoni bl-ebda effett osservat (NOEC) jistgħu jiġu determinati statistika
ment minn stimi tar-rati tat-tkabbir speċifiċi u mir-rendiment.

INFORMAZZJONI DWAR IS-SUSTANZA KIMIKA TAT-TEST
8.

Metodu analitiku, b'sensittività xierqa għall-kwantifikazzjoni tas-sustanzi
kimiċi fil-mezz tat-test, għandu jkun disponibbli.

9.

Informazzjoni dwar is-sustanza kimika tat-test li tista' tkun utli biex jiġu
stabbiliti l-kundizzjonijiet tat-test tinkludi l-formula strutturali, il-kompożiz
zjoni u fil-każ ta' sustanzi multi kostitwenti, UVCBs, taħlitiet u formulaz
zjonijiet, il-purità, is-solubbiltà tal-ilma, l-istabilità fl-ilma u fid-dawl, ilkostant tad-dissoċjazzjoni tal-aċidu (pKa), il-koeffiċjent tal-partizzjoni
oktanol-ilma (Kow), jekk disponibbli Kd għas-sedimenti, il-pressjoni talfwar u l-bijodegrabbiltà. Is-solubilità tal-ilma u l-pressjoni tal-fwar jistgħu
jintużaw biex jikkalkulaw il-kostant tal-Liġi ta' Henry, li se jindika jekk
huwiex probabbli li jkun hemm telf sinifikanti tas-sustanza kimika tat-test
waqt il-perjodu tat-test. Jekk it-telf tas-sustanzi kimiċi tat-test huwa
probabbli, it-telf għandu jkun ikkwantifikat u għandhom jiġu dokumentati
l-passi sussegwenti biex jiġi kontrollat tali telf. Meta l-informazzjoni dwar issolubbiltà u l-istabilità tas-sustanza kimika tat-test ma tkunx waħda ċerta,
huwa rrakkomandat li dawn il-karatteristiċi jiġu vvalutati skont il-kundizzjo
nijiet tat-test, jiġifieri medium tat-tkabbir, temperatura, reġim tad-dawl li
għandhom jintużaw fit-test. Nota: meta erbiċidi perossidanti li jiddependu
fuq id-dawl jiġu ttestjati, id-dawl tal-laboratorju għandu jkun fih il-preżenza
ekwivalenti tad-dawl ultravjola tax-xemx li jinsab fid-dawl tax-xemx naturali.
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10. Il-pH għandu jitkejjel u jiġi aġġustat fil-medium tat-test bħala xieraq. Ilkontroll tal-pH tal-medium tat-test huwa partikolarment importanti, eż.
meta jiġu ttestjati metalli jew sustanzi kimiċi li huma instabbli idrolitikament.
Aktar gwida għall-ittestjar tas-sustanzi kimiċi b'karatteristiċi kimiċi fiżiċi li
jagħmluha diffiċli biex isir it-test hija pprovduta fid-Dokument ta' Gwida talOECD (11).

VALIDITÀ TAT-TEST
11. Biex ikunu validi r-riżultati tat-test, it-tul tar-rimja totali medju u l-piż frisk
tar-rimja totali medju fil-pjanti tal-kontroll għandhom mill-inqas jirdoppjaw
waqt il-fażi tal-esponiment tat-test. Barra minn hekk, il-pjanti tal-kontroll
m'għandhomx juru xi sintomu viżiv ta' klorożi u għandhom ikunu viżwal
ment ħielsa mill-kontaminazzjoni minn organiżmi oħra bħall-algi u/jew films
batterjali fuq il-pjanti, fuq il-wiċċ tas-sediment u fil-medium tat-test.

12. Il-koeffiċjent medju tal-varjazzjoni għar-rendiment ibbażat fuq il-kejl tal-piż
frisk tar-rimja (jiġifieri mill-bidu tat-test sat-tmiem tat-test) fil-kulturi talkontroll ma jaqbiżx il-35 % bejn ir-repliki.

SUSTANZA KIMIKA TA' REFERENZA
13. Sustanza(i) ta' referenza, bħal 3,5-diklorofenol użat fir-ring test (9),
għandhom jiġu ttestjati perjodikament sabiex tiġi ċċekkjata l-prestazzjoni
tal-proċedura tat-test matul iż-żmien. Id-dejta tar-ring test tindika li l-valuri
medji EC50 ta' 3,5-DCP għall-varjabbli tar-rispons differenti kienu bejn 4.7 u
6.1 mg/l (ara r-rapport tar-ring test għal dettalji tal-intervall tal-kunfidenza
antiċipat madwar dawn il-valuri). Huwa rakkomandabbli li tittestja sustanza
kimika tar-referenza mill-inqas darbtejn f'sena jew, fejn l-ittestjar ma jitwet
taqx b'mod frekwenti, b'mod parallel mat-testijiet tat-tossiċità definittivi.
Gwida għall-valuri EC50 mistennija għal 3,5-DCP hija pprovduta fir-Rapport
Statistiku tar-Ring test Internazzjonali (9).

DESKRIZZJONI TAL-METODU
L-apparat tat-test
14. It-test għandu jitwettaq taħt kundizzjonijiet ambjentali kontrollati, jiġifieri
f'kompartiment tat-tkabbir, kamra tat-tkabbir jew laboratorju, b'tul tal-jum,
dawl u temperatura kontrollabbli (ara t-taqsima “Kundizzjonijiet tat-test”
paragrafi 56-58). Il-kulturi tal-ħażna għandhom jinżammu separatament
mir-reċipjenti tat-test.

15. L-istudju għandu jitwettaq bl-użu ta' reċipjenti tat-test tal-ħġieġ bħal akwarji
jew beakers; beakers tal-ħġieġ taż-2-l (ta' madwar 24 cm għoli u 11 cm
dijametru) jintużaw ta' spiss. Madankollu, reċipjenti oħrajn (jiġifieri ikbar)
jistgħu jkunu adattati sakemm ikun hemm biżżejjed fond tal-ilma biex jipper
metti tkabbir mingħajr limitu u jżomm il-pjanti mgħarrqa tul id-durata tattest.

16. Qsari tal-pjanti tal-plastik jew tal-ħġieġ (madwar 9 cm dijametru u 8 cm
għoljin u 500 ml volum) jistgħu jintużaw bħala kontenituri biex iżommu lpjanti fis-sediment. Inkella, jistgħu jintużaw beakers tal-ħġieġ u huma ppre
feruti f'ċertu każijiet (eż. l-ittestjar ta' sustanzi kimiċi idrofobiċi jew sustanzi
kimiċi b'Kow għoli).

17. L-għażla tad-daqs tal-qasrija/beaker għandha tiġi kkunsidrata flimkien malgħażla tar-reċipjenti tat-test u d-disinn tat-test ippreferut (ara hawn taħt). Jekk
jintuża d-Disinn tat-Test A (rimja waħda għal kull qasrija bi tliet qsari f'kull
reċipjent) b'hekk jistgħu jkunu meħtieġa qsari iżgħar jew reċipjenti ikbar.
Jekk jintuża d-Disinn tat-Test B (tliet rimjiet għal kull qasrija u qasrija
waħda għal kull reċipjent) b'hekk id-daqsijiet tal-qasrija u tar-reċipjent iddik
jarati għandhom ikunu adegwati. Fil-każijiet kollha, il-fond minimu tal-ilma
għandu jkun 12 cm 'il fuq mill-quċċata tas-sediment u l-proporzjon tal-erja
tas-superfiċje/volum tal-wiċċ tas-sediment għall-erja tas-superfiċje/volum talilma għandu jiġi rreġistrat.
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Organiżmu tat-test
18. L-approċċi ġenerali deskritti f'dan il-metodu ta' ttestjar jistgħu jintużaw biex
jittestjaw firxa ta' speċi tal-pjanti akwatiċi. Madankollu, il-kundizzjonijiet
deskritti f'dan il-metodu ta' ttestjar ġew imfassla għall-ittestjar tal-ispeċi talħaxixa tal-morliti tal-ilma, Myriophyllum spicatum. Din l-ispeċi tappartjeni
għall-familja dikotiledoni, Haloragaceae.

19. Myriophyllum spicatum (ħaxixa tal-morliti tal-Ewrasja) hija speċi bl-għeruq li
tittollera firxa wiesgħa ta' kundizzjonijiet u tinsab f'korpi tal-ilma kemm
statiċi kif ukoll mexxejja. M. spicatum hija perenni li tmut lura għall-għeruq
tagħha matul ix-xitwa. Il-pjanti normalment jiffjorixxu u jitfgħu iż-żerriegħa
liberament għalkemm il-propogazzjoni minn frammenti tal-blanzuni awżil
jarji jew taz-zokk li jinqatgħu b'mod naturali jew wara disturb, hija ta' spiss
il-metodu primarju tal-kolonizzazzjoni.

Kultivazzjoni tal-organiżmu tat-test
20. Il-pjanti jistgħu jinkisbu minn popolazzjonijiet naturali jew minn fornituri talpjanti akwatiċi. Fiż-żewġ każijiet, is-sors tal-pjanti għandu jiġi dokumentat u
l-identità tal-ispeċi għandha tiġi verifikata. Għandha tingħata attenzjoni kbira
biex jiġi żgurat li l-ispeċi korretta tinkiseb meta tinġabar il-Myriophyllum
spicatum mill-post, speċjalment f'reġjuni fejn tista' tibridizza ma' speċi oħra
Myriophyllum. Jekk ikun hemm xi dubju, l-użu ta' kulturi tal-laboratorju
verifikati minn sorsi magħrufa huwa rakkomandat. Pjanti li ġew esposti
għal kwalunkwe kontaminanti kimiċi, jew miġbura minn siti li huma magħ
rufa li huma kontaminati, m'għandhomx jintużaw f'dan it-test.

21. F'reġjuni fejn M. spicatum mhix disponibbli matul ix-xhur tax-xitwa, jista'
jkun meħtieġ il-manteniment fit-tul tal-kulturi tal-ħażna taħt kundizzjonijiet
ta' serra jew laboratorju. Kulturi tal-ħażna għandhom jinżammu taħt kundizz
jonijiet simili għall-kundizzjonijiet tat-test għalkemm jistgħu jitnaqqsu lirradjanza u t-temperatura sabiex titnaqqas il-frekwenza tal-manutenzjoni
tal-kultura (eż. meta testijiet tal-Myriophyllum mhumiex ippjanati għal
perjodu). Użu ta' akkwarji u qsari tal-pjanti ikbar minn dawk li jintużaw
fit-test, huwa rrakkomandat sabiex jippermetti l-ispazju għall-proliferazzjoni.
Il-kompożizzjoni tas-sediment u tal-midja tal-ilma għandha tkun l-istess bħal
dik użata għat-testijiet għalkemm metodi alternattivi tal-fertilizzazzjoni tattest jistgħu jiġu adottati (eż. l-użu ta' formulazzjonijiet tal-fertilizzant
kummerċjali ta' rilaxx bil-mod)

22. Pjanti tal-ħażna għandhom ikunu viżibilment ħielsa mill-kontaminazzjoni ma'
kwalunkwe organiżmi oħra, inkluż bebbux, alka filamentuża, fungi u insetti,
eż. bajd jew larva tal-kamla Paraponyx stratiotata u larva jew adulti talcurculionidae Eubrychius velutus. Jista' jkun meħtieġ it-tlaħliħ tal-materjal
tal-pjanti fl-ilma frisk biex tiġi eliminata kontaminazzjoni viżibbli. Barra
minn hekk, għandhom isiru sforzi biex jitnaqqas l-iżvilupp tal-alka uniċellu
lari u l-kontaminazzjoni batterjoloġija għalkemm l-isterilità kompleta talmaterjal tal-pjanti mhix neċessarja. Kulturi tal-ħażna għandhom jiġu sorvel
jati u trapjantati kif meħtieġ biex jiġi evitat l-iżvilupp tal-kontaminazzjoni
tal-alka u tal-batterji. L-arjazzjoni tal-kulturi tal-ħażna tista' tkun ta' bene
fiċċju jekk il-kontaminazzjoni tal-alga jew tal-batterji ssir problematika.

23. Fil-każijiet kollha, il-planti huma kkulturati/akklimatizzati taħt kundizzjoni
jiet li huma simili, iżda mhux neċessarjament identiċi, għal dawk użati fittest għal perjodu adegwat (jiġifieri > ġimagħtejn) qabel l-użu tagħhom f'test.

24. Kulturi tal-ħażna li jifjorixxu m'għandhomx jintużaw f'test minħabba li r-rati
tat-tkabbir ġeneralment jonqsu matul u wara li jifjorixxu.
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Sediment
25. Is-sediment ifformulat li ġej, ibbażat fuq is-sediment artifiċjali użat fil-Kapi
tolu C.28 ta' dan l-Anness (8), huwa rrakkomandat għall-użu f'dan it-test. Issediment huwa ppreparat kif deskritt f'TM C.28, minbarra ż-żieda tan-nutri
jenti kif deskritt hawn taħt:
a) 4-5 % pit (piż niexef, skont 2 ± 0.5 % karbonju organiku) viċin kemm
jista' jkun għal pH 5.5 sa 6.0; huwa importanti li jintuża l-pit f'forma ta'
trab, mitħun fin (preferibbilment bid-daqs tal-partikola ta' < 1 mm) u jkun
imnixxef bl-arja biss.
b) 20 % tafal tal-kawlina (piż fin-niexef) (kontenut ta' kawlina preferibbil
ment aktar minn 30 %).
c) 75-76 % ramel tal-quartz (piż fin-niexef) (għandu jippredomina ramel fin
b'aktar minn 50 % tal-partiċelli bejn 50 u 200 μm).
d) Medium tan-nutrijent akweju huwa miżjud b'tali mod li l-aħħar lott tassediment ikun fih 200 mg/Kg sediment niexef kemm tal-klorur talammonju kif ukoll tal-fosfat tas-sodju u l-kontenut tal-umdità tal-aħħar
taħlita huwa fil-firxa ta' 30-50 %.
e) Jiżdied karbonat tal-kalċju ta' kwalità kimikament pura (CaCO3) sabiex
jiġi aġġustat il-pH tat-taħlita finali tan-naqal għal 7.0 ± 0.5.
26. Is-sors tal-pit, it-tafal tal-kawlina u r-ramel għandu jkun magħruf u jkun
dokumentat. Jekk l-oriġini ma tkunx magħrufa jew toħloq xi livell tattħassib, allura l-komponenti rispettivi għandhom jiġu ċċekjati għall-assenza
tal-kontaminazzjoni kimika (eż. metalli tqal, komposti organoklorurati,
komposti organofosforiċi).
27. Il-kostitwenti niexfa tas-sediment għandhom jitħalltu b'mod omoġenju qabel
titħallat is-soluzzjoni tan-nutrijent akweju kompletament fis-sediment. Issediment imxarrab għandu jkun ippreparat mill-inqas jumejn qabel l-użu
biex jippermetti t-tixrib komplet tal-pit u biex jipprevjeni milli l-frak idrofo
biċi tal-pit imorru f'wiċċ l-ilma meta s-sediment jinkesa bil-midja; qabel lużu, is-sediment niedi jista' jinħażen fid-dlam.
28. Għat-test, is-sediment huwa trasferit f'kontenituri ta' daqs xieraq, bħal qsari
tal-pjanti ta' dijametru li joqgħod fir-reċipjenti tal-ħġieġ (il-erja tas-superfiċje
tas-sediment għandha tkopri madwar 70 % jew aktar tal-erja tas-superfiċje
tar-reċipjent). F'każijiet fejn il-kontenitur għandu t-toqob fil-qiegħ, biċċa
karta filtru fil-qiegħ tal-kontenitur tgħin biex iżżomm is-sediment fil-konte
nitur. Il-qsari jimtlew bis-sediment b'tali mod li l-wiċċ tas-sediment huwa
livell, qabel jitgħatta b'saff irqiq (~ 2-3 mm) ta' materjal inerti bħal ramel,
żrar ortikulturali fin (jew qroll imfarrak) biex iżomm is-sediment f'postu.
Medium tat-test
29. Il-medium Smart u Barko (12) huwa rakkomandat għall-ikkulturar u littestjar Myriophyllum spicatum. Il-preparazzjoni ta' dan il-medium hija desk
ritta fl-Appendiċi 1. Il-pH tal-medium (fażi tal-ilma) fil-bidu tat-test għandu
jkun bejn 7.5 u 8.0 għat-tkabbir ottimali tal-pjanti.
Disinn sperimentali
30. It-test għandu jinkorpora minimu ta' sitt reċipjenti tat-test replikati għallkontroll mhux trattat u minimu ta' erba' reċipjenti tat-test replikati għal
kull wieħed minn minimu ta' ħames livelli tal-konċentrazzjoni.
31. Jekk ma tkunx meħtieġa determinazzjoni tal-NOEC, id-disinn tal-ittestjar
jista' jiġi mmodifikat biex jiżdied in-numru ta' konċentrazzjonijiet u jitnaqqas
in-numru ta' repliki għal kull konċentrazzjoni.
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32. Kull reċipjent tat-test jirrappreżenta replika li fiha tliet rimjiet. Hemm żewġ
għażliet għat-tkabbir ta' tliet rimjiet f'kull reċipjent tat-test:

— Disinn tat-Test A: rimja waħda għal kull qasrija u tliet qsari għal kull
reċipjent.

— Disinn tat-Test B: tliet rimjiet għal kull qasrija u qasrija waħda għal kull
reċipjent.

— Disinni tat-test alternattivi ta' rimja waħda għal kull qasrija għal kull
reċipjent tat-test huma aċċettabbli sakemm ir-replikazzjoni hija aġġustata
kif meħtieġ biex jinkisbu l-kriterji tal-validità meħtieġa.

33. Ir-reċipjenti tat-test individwali għandhom jiġu assenjati bl-addoċċ lill-gruppi
tat-trattament. Disinn bl-addoċċ għall-post tar-reċipjenti tat-test fiż-żona tattest huwa meħtieġ biex titnaqqas l-influwenza ta' differenzi tal-ispazju flintensità tad-dawl jew fit-temperatura.

Konċentrazzjonijiet u gruppi ta' kontroll tas-sustanza kimika tat-test
34. Il-konċentrazzjonijiet għandhom normalment isegwu serje ġeometrika; ilfattur tas-separazzjoni bejn il-konċentrazzjonijiet tat-test m'għandux jeċċedi
it-3.2. Għarfien minn qabel tat-tossiċità tas-sustanza kimika tat-test minn test
li jsib il-medda se jgħin fl-għażla tal-konċentrazzjonijiet tat-test xierqa.

35. Għad-determinazzjoni ta' ECx, il-konċentrazzjonijiet tat-test iridu jsostnu lvalur ECx sabiex jiġi żgurat livell ta' kunfidenza adegwat. Pereżempju, jekk
tkun qed tikkalkula EC50, l-iktar konċentrazzjoni għolja għandha tkun ikbar
mill-valur tal-EC50. Jekk il-valur EC50 jinstab barra l-firxa ta' konċentraz
zjonijiet tat-test, intervalli ta' kunfidenza assoċjati jkunu kbar u valutazzjoni
xierqa tal-fit statistiku tal-mudell tista' ma tkunx possibbli. L-użu ta' aktar
konċentrazzjonijiet tat-test se jtejjeb l-intervall tal-valr ECx li jirriżulta.

36. Sabiex tiddetermina l-LOEC/NOEC (punt tat-tmiem mhux obbligatorju), linqas konċentrazzjoni tat-test għandha tkun baxxa biżżejjed li t-tkabbir ma
jkunx sinifikament differenti mit-tkabbir fil-pjanti tal-kontroll. Barra minn
hekk, l-ogħla konċentrazzjoni tat-test għandha tkun għolja biżżejjed li ttkabbir ikun ferm iktar baxx minn dik ta' fil-kontroll. L-użu ta' aktar repliki
se jsaħħaħ il-poter statistiku tal-konċentrazzjoni bla effett/disinn ANOVA.

Test tal-limitu
37. F'każijiet fejn test li jsib il-medda jindika li s-sustanza kimika tat-test
m'għandha l-ebda effett negattiv f'konċentrazzjonijiet sa 100 mg/l jew sallimitu tas-solubbiltà tagħha fil-medium tat-test jew fil-każ ta' formulazzjoni
sal-limitu tad-dispersibbiltà, jista' jittieħed test tal-limitu biex jiffaċilita
paragun tar-risposti fi grupp tal-kontroll u fi grupp tat-trattament wieħed
— 100 mg/l jew konċentrazzjoni ugwali għal-limitu tas-solubbiltà — jew
1 000 mg/kg sediment niexef. Dan it-test għandu jsegwi l-prinċipji ġenerali
ta' test tad-doża-rispons standard, bl-eċċezzjoni li żieda fin-numru minimu
tar-repliċi għal sitt reċipjenti tat-test għal kull kontroll u konċentrazzjoni hija
rakkomandata. It-tkabbir fil-grupp ta' kontroll u trattament jista' jiġi analizzat
permezz ta' test tal-istatistika biex jitqabblu l-media, eż. Test-t ta' Student.

Is-soluzzjonijiet tat-test
38. Soluzzjonijiet tat-test huma normalment ippreparati bid-dilwizzjoni ta' soluz
zjoni tal-ħażna, ippreparata billi tħoll jew ixxerred is-sustanza kimika tat-test
fil-medium Smart u Barko, bl-użu ta' ilma demineralizzat (jiġifieri distillat
jew dejonizzat) (ara l-Appendiċi 1).
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39. L-ogħla konċentrazzjoni tat-test normalment m'għandhiex teċċedi s-solubbiltà
tal-ilma tas-sustanza kimika tat-test jew, fil-każ ta' formulazzjonijiet, iddispersibbiltà taħt il-kundizzjonijiet tat-test.

40. Għal sustanzi kimiċi ta' solubbiltà tal-ilma baxxa jista' jkun meħtieġ li tiġi
ppreparata soluzzjoni tal-ħażna konċentrata jew dispersjoni tas-sustanza
kimika bl-użu ta' solvent organiku jew dispersant sabiex jiffaċilita ż-żieda
ta' kwantitajiet preċiżi tas-sustanza kimika tat-test għall-medium tat-test u
jgħin fid-dispersjoni u x-xoljiment tiegħu. Għandu jsir kull sforz biex jiġi
evitat l-użu ta' tali solventi jew dispersanti. Ma għandu jkun hemm ebda
fitotossiċità li tirriżulta mill-użu ta' solventi jew aġenti dispersivi awżiljarji.
Pereżempju, solventi li jintużaw b'mod komuni li ma jikkawżawx fitotossi
ċità fil-konċentrazzjonijiet sa 100 μl//l jinkludu aċeton u dimetilformamid.
Jekk jintuża solvent jew dispersant, il-konċentrazzjoni finali tiegħu għandha
tiġi rappurtata u miżmuma fil-minimu (≤100 μl/l). Taħt dawn iċ-ċirkostanzi,
it-trattamenti u l-kontrolli (tas-solvent) kollha għandu jkun fihom l-istess
konċentrazzjoni ta' solvent jew dispersant. Repliki tal-kontroll mhux trattati
li ma fihomx solvent jew dispersant huma wkoll inkorporati fid-disinn tattest. Tingħata gwida ulterjuri dwar l-użu ta' aġenti dispersivi f'Dokument ta'
Gwida OECD (11).

PROĊEDURA TAT-TEST
41. Il-proċedura tat-test tvarja skont ir-rotta tal-applikazzjoni tas-sustanza kimika
tat-test (jiġifieri permezz tal-fażi tal-ilma jew tas-sediment). L-imġiba
probabbli tas-sustanza kimika tat-test f'sistema tal-ilma-sediment għandha
tiġi kkunsidrata biex tinforma l-għażla tar-reġim tal-esponiment użat fit-test
(jiġifieri tiġdid statiku jew mhux statiku, ilma modifikat jew sediment modi
fikat). Testijiet tas-sediment modifikat jistgħu jiġu ppreferuti f'ċertu każijiet
għal sustanzi kimiċi li huma mbassra li jisseparaw is-sediment b'mod sinifi
kanti.

Fażi tal-istabbilment
42. Apiċi/ponot tar-rimja b'saħħithom, jiġifieri mingħajr rimjiet fil-ġenb,
jinqatgħu mill-pjanti tal-kultura biex jagħtu tul tar-rimja ta' 6 cm (± 1 cm).
Għad-Disinn tat-Test A (rimja waħda għal kull qasrija u tliet qsari għal kull
reċipjent) ponot tar-rimja singoli huma mħawla f'kull qasrija. Għad-Disinn
tat-Test B (tliet rimjiet għal kull qasrija u qasrija waħda għal kull reċipjent)
erba' sa ħames apiċi huma mħawla f'kull qasrija li fiha s-sediment.

43. Fiż-żewġ każijiet, il-qsari żejda għandhom jiġu mħawla biex jippermettu
għall-għażla ta' pjanti uniformi fil-bidu tat-test, kif ukoll biex jipprovdu
pjanti żejda biex jintużaw għall-ispezzjoni tat-tkabbir tal-għeruq immedjata
ment qael it-trattament u pjanti żejda biex jinħasdu għall-bijomassa tar-rimja
u l-kejl tat-tul fil-Jum 0.

44. Rimjiet huma mdaħħla b'tali mod li madwar tliet cm, li jkopru mill-inqas
żewġ nodi, huma taħt il-wiċċ tas-sediment.

45. Il-qsari huma mbagħad trasferiti fir-reċipjenti tat-test taħt l-istess kundizzjo
nijiet ambjentali għall-fażi tal-esponiment u miżmuma għal sebat ijiem f'me
dium Smart u Barko biex jiġi kkawżat l-iżvilupp tal-għeruq.

46. Wara dan iż-żmien, bosta pjanti fi qsari żejda għandhom jitneħħew għallispezzjoni tat-tkabbir tal-għeruq. Jekk it-tkabbir tal-għeruq mhux viżibbli
(jiġifieri l-punti tal-għeruq mhumiex viżibbli), allura l-fażi tal-istabbilment
għandha tiġi estiża sakemm it-tkabbir tal-għeruq ikun viżibbli. Dan il-pass
huwa rrakkomandat biex jiżgura li l-pjanti qed jikbru b'mod attiv fil-ħin talbidu tat-test.
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Għażla ta' materjal tal-pjanti uniformi.
47. Għad-Disinn tat-Test A (rimja waħda għal kull qasrija u tliet qsari għal kull
reċipjent) il-qsari huma magħżulin għall-uniformità qabel il-bidu tat-test.
Għad-Disinn tat-Test B (tliet rimjiet għal kull qasrija u qasrija waħda għal
kull reċipjent), pjanti żejda huma mneħħija biex iħallu tliet pjanti li huma
uniformi fid-daqs u fid-dehra.

Esponiment permezz tal-fażi tal-ilma
48. Qsari, magħżula għall-uniformità, huma mpoġġija fir-reċipjenti tat-test kif
meħtieġ għad-disinn sperimentali. Il-medium Smart u Barko huwa mbagħad
miżjud mar-reċipjenti tat-test. Għandha tingħata attenzjoni biex jiġi evitat ittaħwid fis-sediment. Għal dan il-għan, jista' jiżdied mezz bl-użu ta' lembut
jew diska tal-plastik biex jgħatti s-sediment waqt li l-medium jitferra' firreċipjenti tat-test sakemm id-diska titneħħa immedjatament wara. Inkella, ilqsari tal-pjanti jistgħu jitqiegħdu fir-reċipjenti tat-test wara ż-żieda tal-midja.
Fiż-żewġ każijiet, midja friska tista' tintuża fil-bidu tal-fażi tal-esponiment,
jekk meħtieġ biex timminimizza l-akkumulazzjoni potenzjali tal-alka u talbatterji jew biex tippermetti l-preparazzjoni ta' lottijiet singoli tas-soluzzjoni
tat-test madwar repliki.

49. It-tul tar-rimja 'l fuq mis-sediment titkejjel, jew qabel jew wara ż-żieda talmedium.

50. L-ammonti rilevanti tas-sustanza kimika tat-test jistgħu jiġu miżjuda malmedium tat-test qabel jiżdied mar-reċipjenti tat-test. Inkella, is-sustanza
kimika tat-test tista' tiġi introdotta mal-medium wara li tiżdied mar-reċipjenti
tat-test. F'dan il-każ, għandha tingħata attenzjoni biex jiġi żgurat li s-sustanza
kimika tat-test tkun imqassma b'mod omoġenju fis-sistema tat-test mingħajr
ma tiddisturba s-sediment.

51. Fil-każijiet kollha, id-dehra (eż. ċara, imdardra, eċċ) tal-medium tat-test hija
rreġistrata fil-bidu tat-test.

Esponiment permezz tas-sediment
52. Sedimenti modifikati tal-konċentrazzjoni magħżula huma ppreparati biż-żieda
ta' soluzzjoni tas-sustanza kimika tat-test direttament mas-sediment frisk.
Soluzzjoni tal-ħażna tas-sustanza kimika tat-test dissolta f'ilma dejonizzat
titħallat mas-sediment ifformulat b'mitħna tal-irrumblar, ħallat tal-għalf jew
tħallit bl-idejn. Jekk ftit li xejn tinħall fl-ilma, is-sustanza kimika tat-test tista'
tiġi dissolta f'volum żgħir kemm jista' jkun ta' solvent organiku xieraq (eż..
essan, aċeton jew kloroformi). Din is-soluzzjoni hija mbagħad imħallta ma'
madwar 10 g ta' ramel tal-kwarz għal reċipjent tat-test wieħed. Is-solvent
jitħalla jevapora u r-ramel huwa mbagħad imħallat mal-ammont xieraq tassediment għal kull beaker tat-test. Aġenti li huma volatili faċilment jistgħu
jintużaw biex iħollu, jferrxu jew jemulsifikaw is-sustanza kimika tat-test.
Għandu jiġi mfakkar li l-volum/piż tar-ramel modifikat bis-sustanza kimika
tat-test għandu jiġi kkunsidrat fit-tħejjija finali tas-sediment (jiġifieri s-sedi
ment għandu għalhekk ikun ippreparat b'inqas ramel). Għandha tingħata
attenzjoni biex jiġi żgurat li s-sustanza kimika tat-test miżjuda mas-sediment
tiġi distribwita sew u b'mod uniformi fis-sediment.

53. Is-sediment modifikat jimtela fil-qsari (kif deskritt hawn fuq). Il-pjanti,
magħżula għall-uniformità u għal sistema tal-għeruq adegwata, jitneħħew
mill-qsari użati waqt il-fażi tal-istabbilment u jiġu trapjantati fis-sediment
modifikat kif deskritt hawn fuq.

54. Il-qsari jitpoġġew fir-reċipjenti tat-test kif meħtieġ għad-disinn sperimentali.
Il-medium Smart u Barko huwa mbagħad miżjud b'attenzjoni (jiġifieri bl-użu
ta' lembut) sabiex jiġi evitat it-taħlit fis-sediment. It-tul tar-rimja 'l fuq missediment titkejjel, jew qabel jew wara ż-żieda tal-midja.
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Manutenzjoni tal-livelli tal-ilma waqt id-durata tat-test
55. Il-volum tal-ilma finali għandu jiġi reġistrat u l-livell tal-ilma jiġi mmarkat
fuq kull reċipjent tat-test. Jekk l-ilma jevapora waqt it-test b'aktar minn
10 %, il-livell tal-ilma għandu jiġi aġġustat bl-ilma distillat. Jekk ikun
meħtieġ, il-beakers jistgħu jitgħattew b'mod laxk b'għatu trasparenti bħal
għotjien tal-plastik trasparenti biex tiġi minimizzata l-evaporazzjoni u lkontaminazzjoni ma' spori tal-alka.
Kundizzjonijiet tat-test
56. Dawl fluworexxenti baxx u/jew qawwi jintuża biex jipprovdi l-irradjanza
tad-dawl fil-medda ta' madwar 140 (± 20) μE·m– 2 s– 1 meta mkejjel
bħala radjazzjoni attiva fotosintetika (400-700 nm) fil-wiċċ tal-ilma u blużu ta' proporzjon ċar:skur ta' 16:8 h. Kwalunkwe differenza mill-irradjanza
tad-dawl magħżula fl-erja tat-test m'għandhiex teċċedi l-medda ta' ± 15 %.
57. It-temperatura fir-reċipjenti tat-test hija ta' 20 ± 2°C.
58. Il-pH tal-medium ta' kontroll ma għandux jiżdied b'aktar minn 1.5 unitajiet
matul it-test. Madankollu, devjazzjoni ta' aktar minn 1.5 unità ma tagħmilx
it-test invalidu meta jkun jista' jintwera li l-kriterji tal-validità speċifikati
qabel jiġu sodisfatti.
Durata tat-test
59. Il-perjodu ta' esponiment huwa ta' 14-il ġurnata.
Kejliet u determinazzjonijiet analitiċi
60. Wara l-fażi tal-istabbilment u immedjatament qabel it-trattament (jiġifieri filĠurnata 0), pjanti żejda minn ħames qsari magħżula każwalment għat-tliet
pjanti għal kull disinn tal-qasrija jew 15-il qasrija għal pjanta waħda għal
kull disinn tal-qasrija, huma maħsuda għall-evalwazzjoni tat-tul tar-rimja u lpiż frisk u niexef kif deskritt hawn taħt.
61. Għal pjanti trasferiti fil-fażi tal-esponiment, isiru l-evalwazzjonijiet li ġejjin
kif muri fit-Tabella 1:
— Evalwazzjonijiet tat-tul tar-rimja prinċipali, numru tar-rimja tal-ġenb u tul
tar-rimja tal-ġenb huma rreġistrati għall-inqas fl-aħħar tal-perjodu talesponiment (eż. fil-ġurnata 14).
— Evalwazzjonijiet viżwali tas-saħħa tal-pjanti huma rreġistrati mill-inqas
tliet darbiet waqt il-perjodu tal-esponiment (eż. fil-ġranet 0, 7 u 14).
— Evalwazzjonijiet tal-piż frisk u l-piż xott tar-rimja huma magħmulin flaħħar tat-test (jiġifieri fil-Ġurnata 14).
62. It-tul tar-rimja huwa determinat bl-użu ta' riga. Jekk rimjiet tal-ġenb huma
preżenti, in-numru u t-tulijiet tagħhom għandhom jitkejlu wkoll.
63. Evalwazzjonijiet viżwali tas-saħħa tal-pjanti jsiru billi tiġi rreġistrata d-dehra
tal-pjanti u l-kundizzjoni ġenerali tal-medium tat-test. Osservazzjonijiet li
għandhom jiġu nnotati jinkludu:
— In-nekrożi, il-klorożi jew kwalunkwe telf tal-kulur bħal ħmurija eċċessiva
relattiva għall-pjanti tal-kontroll.
— L-iżvilupp tal-kontaminazzjoni batterjali jew tal-alka;
— Anormalitajiet tat-tkabbir bħal nuqqas fit-tkabbir, tul internodali mibdul,
rimjiet/weraq mgħawwġin, il-proliferazzjoni ta' rimjiet tal-ġenb, telf talweraq, telf tal-pressjoni u frammentazzjoni taz-zokk.
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— Evalwazzjonijiet viżwali tas-saħħa tal-għeruq isiru fit-tmiem tat-test, billi
jinħasel is-sediment b'attenzjoni mill-għeruq biex jippermettu l-osservaz
zjoni tas-sistema tal-għeruq. Skala għall-evalwazzjoni proposta, relattiva
għall-pjanti tal-kontroll, tidher hawn taħt:
1) għeruq assenti
2) ftit għeruq
3) żvilupp moderat tal-għeruq
4) żvilupp tal-għeruq tajjeb ħafna, simili għall-kontrolli
64. Evalwazzjonijiet tal-piż frisk isiru fil-bidu u fl-aħħar tat-test billi taqta' rrimja fil-livell tas-sediment u tixxotta qabel l-użin. Għandha tingħata attenz
joni biex jitneħħew partikoli tas-sediment li jistgħu jaderixxu għall-bażi tarrimja. Il-materjal tar-rimja mbagħad jitpoġġa f'forn tat-tnixxif f'madwar
60 °C u jiġi mnixxef għal piż kostanti, qabel jerġa' jintiżen u jiġi rreġistrat
il-piż niexef.
65. Sommarju tal-evalwazzjonijiet bijoloġiċi minimi meħtieġa tul id-durata tattest huwa pprovdut fit-Tabella 1.
Tabella 1
Skeda tal-evalwazzjoni
Myriophyllum spicatum
Trattament ta'
ġurnata wara
Tul tar-rimja,
(DAT)
tul tar-rimja talġenb u numru

Evalwazzjoni
viżwali tarrimjiet

Piż frisk u
niexef tar-rimja
Evalwazzjoni
viżwali talgħeruq

pH
O2

0

A

A

A

A

4

—

—

—

—

7

—

A

—

A

14

A

A

A

A

A: jindika li evalwazzjonijiet huma meħtieġa f'dawn l-okkażjonijiet
—: jindika li mhux meħtieġ il-kejl
Frekwenza tal-kejl u determinazzjonijiet analitiċi
66. It-temperatura tal-medium fil-kontenitur supplimentari miżmum fl-istess
kundizzjonjiet tal-kamra ta' tkabbir, inkubatur jew kamra għandu jiġi rreġis
trat mill-inqas darba kuljum (jew kontinwament b'logger tad-dejta).
67. Il-konċentrazzjoni tal-pH u tal-ossiġenu tal-medium tat-test għandha tiġi
ċċekkjata fil-bidu tat-test, mill-inqas darba waqt l-istudju u fl-aħħar talistudju fir-reċipjenti replikati kollha. F'kull okkażjoni, il-kejliet għandhom
jittieħdu fl-istess ħin tal-ġurnata. Jekk jintużaw soluzzjonijiet tal-massa
biex jippreparaw ir-repliki kollha f'kull konċentrazzjoni tat-test, allura kejl
wieħed ta' kull soluzzjoni tal-massa huwa aċċettabbli fil-Ġurnata 0.
68. L-irradjanza għandha titkejjel fil-kamra tat-tkabbir, inkubatur jew kamra
f'punti ekwivalenti għal-livell tal-wiċċ tal-ilma. Il-kejliet għandhom isiru
mill-inqas darba fil-bidu tat-test jew waqt it-test. Il-metodu ta' detezzjoni u
kejl, b'mod partikolari t-tip ta' senser, jaffettwa l-valur imkejjel. Is-sensers
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sferiċi (li jirrispondu għad-dawl minn angoli 'l fuq u taħt il-pjan ta' kejl) u ssensers “cosine” (li jirrispondu għad-dawl mill-angoli kollha 'l fuq mill-pjan
ta' kejl) huma ppreferuti minn sensers unidirezzjonali, u ser jagħtu riżultati
tal-qari ogħla, għal sors ta' dawl b'ħafna punti tat-tip deskritt hawnhekk.

Kejliet analitiċi tas-sustanza kimika tat-test
69. L-applikazzjoni korretta tas-sustanza kimika tat-test għandha tiġi appoġġata
mill-kejliet analitiċi tal-konċentrazzjonijiet tas-sustanza kimika tat-test.

70. Kampjuni tal-ilma għandhom jinġabru għall-analiżi tas-sustanza kimika tattest ftit wara l-bidu tat-test (jiġifieri fil-ġurnata tal-applikazzjoni għal sustanzi
kimiċi tat-test stabbli jew siegħa wara l-applikazzjoni għal sustanzi kimiċi li
mhumiex stabbli) u fit-tmiem tat-test għall-konċentrazzjonijiet tat-test kollha.

71. Il-konċentrazzjonijiet fis-sediment u fl-ilma tal-pori tas-sediment għandhom
ikunu determinati fil-bidu tat-test u fit-tmiem tat-test, tal-inqas fl-ogħla
konċentrazzjoni tat-test, sakemm is-sustanzi kimiċi tat-test huma magħrufa
li jkunu stabbli fl-ilma (> 80 % tan-nominali). Il-kejl fis-sediment u fl-ilma
tal-pori jista' ma jkunx meħtieġ jekk il-partizzjoni tas-sustanza kimika tat-test
bejn l-ilma u s-sediment ġiet determinata b'mod ċar fi studju tal-ilma/sedi
ment taħt kundizzjonijiet kumparabbli (eż. proporzjon tas-sediment ma' ilma,
metodu tal-applikazzjoni, tip tas-sediment).

72. It-teħid ta' kampjuni tas-sediment fil-bidu tat-test huwa probabbli li jfixkel issistema tat-test. Għalhekk, reċipjenti tat-test trattati addizzjonali jistgħu jkunu
meħtieġa biex jiffaċilitaw determinazzjonijiet analitiċi fil-bidu tat-test u fittmiem tat-test. Bl-istess mod, fejn evalwazzjonijiet intermedji huma neċes
sarji, jiġifieri fil-ġurnata 7 u l-analiżijiet jeħtieġu kampjuni kbar tas-sediment
li ma jistgħux jitneħħew b'mod faċli mis-sistema tat-test, determinazzjonijiet
analitiċi għandhom jitwettqu bl-użu ta' reċipjenti tat-test addizzjonali trattati
bl-istess mod bħal dawk użati għall-evalwazzjonijiet bijoloġiċi.

73. Ċentrifugazzjoni, pereżempju, ta' 10 000 g u 4 °C għal 30 minuta hija
rakkomandata biex tiżola l-ilma interstizjali. Madankollu, jekk is-sustanza
kimika tat-test tintwera li ma tassorbix il-filtri, il-filtrazzjoni tista' tkun aċċet
tabbli wkoll. F'ċertu każijiet, jista' ma jkunx possibbli li tanalizza konċen
trazzjonijiet fl-ilma tal-pori jekk id-daqs tal-kampjun huwa żgħir wisq.

74. F'testijiet semistatiċi (jiġifieri esponiment permezz tal-fażi tal-ilma) fejn ilkonċentrazzjoni tas-sustanza kimika (sustanzi kimiċi) tat-test mhix mistennija
li tibqa' fi ħdan l-20 % tal-konċentrazzjoni nominali tul id-durata tat-test
mingħajr it-tiġdid tas-soluzzjonijiet tat-test, soluzzjonijiet tat-test użati u
ppreparati friski għandhom jittieħdu kampjuni minnhom għall-analiżijiet
tal-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test f'kull tiġdid.

75. F'każijiet fejn il-konċentrazzjoni inizjali mkejla tas-sustanza kimika tat-test
mhix fi ħdan l- 20 % tan-nominali iżda fejn tista' tiġi pprovduta evidenza
suffiċjenti biex turi li l-konċentrazzjonijiet inizjali huma ripetibbli u stabbli
(jiġifieri fi ħdan il-medda ta' 80-120 % tal-konċentrazzjoni inizjali), id-deter
minazzjonijiet kimiċi jistgħu jitwettqu biss fuq l-ogħla u l-inqas konċentraz
zjonijiet tat-test.

76. Fil-każijiet kollha, id-determinazzjoni tal-konċentrazzjonijiet tas-sustanza
kimika tat-test għandhom bżonn jitwettqu biss fuq reċipjent replikat f'kull
konċentrazzjoni tat-test. Inkella, is-soluzzjonijiet tat-test tar-repliki għal kull
konċentrazzjoni jistgħu jinġabru flimkien għall-analiżijiet.

77. Jekk hemm evidenza li l-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test ġiet
miżmuma fi ħdan l-20 % tal-konċentrazzjoni inizjali nominali jew imkejla
matul it-test, b'hekk l-analiżi tar-riżultati u d-derivazzjoni sussegwenti talpunti tat-tmiem tista' tkun ibbażata fuq valuri inizjali nominali jew imkejla.
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78. F'dawn il-każijiet, konċentrazzjonijiet tal-effett għandhom ikunu bbażati fuq
konċentrazzjonijiet tal-ilma nominali jew imkejla fil-bidu tat-test.

79. Madankollu, jekk hemm evidenza li l-konċentrazzjoni naqset (jiġifieri mhix
miżmuma fi ħdan l-20 % tal-konċentrazzjoni nominali jew imkejla inizjali
fil-kompartiment trattat) matul it-test, b'hekk l-analiżi tar-riżultati għandha
tkun ibbażata fuq il-konċentrazzjoni medja ġeometrika waqt l-esponiment
jew mudelli li jiddeskrivu t-tnaqqis tal-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika
tat-test fil-kompartiment trattat (11).

EVALWAZZJONI TAD-DEJTA
80. F'każijiet fejn l-użu ta' solvent/aġent ta' dispersjoni huwa meħtieġ, id-dejta
minn solvent u minn kontrolli mhux trattati tista' tinġabar flimkien għallfinijiet tal-analiżijiet statistiċi sakemm ir-risponsi tas-solvent u tal-kontrolli
mhux trattati ma jkunux ferm differenti.

Varjabbli ta' rispons
81. L-għan tat-test huwa li jiddetermina l-effetti tas-sustanza kimika tat-test fuq
it-tkabbir veġetattiv tal-ispeċi tat-test, bl-użu ta' żewġ varjabbli tar-rispons,
rata tat-tkabbir speċifika medja u rendiment, kif ġej:

Rata ta' tkabbir speċifika medja
82. Dan il-varjabbli tar-rispons huwa bbażat fuq bidliet fil-logarittmi tat-tul tarrimja totali, piż tar-rimja friska totali u piż tar-rimja niexfa totali, matul iżżmien fil-kontroli u f'kull grupp tat-trattament. Dan il-varjabbli huwa kkal
kulat għal kull replika ta' kull grupp tal-kontroll u tat-trattament. It-tul u l-piż
medju tat-tliet pjanti għal kull reċipjent tat-test (replikat) u, sussegwentement,
ir-rata tat-tkabbir għal kull replikat, għandhom jiġu kkalkulati bl-użu talformula li ġejja:

μiÄj ¼

ln ðN j Þ Ä ln ðN i Þ
t

fejn:

μi-j: rata ta' tkabbir speċifika medja mill-ħin i sa j

Ni: varjabbli ta' kejl fil-kontenitur tat-test jew kontroll f'ħin i

Nj: varjabbli ta' kejl fil-kontenitur tat-test jew kontroll f'ħin j

t: perjodu ta' ħin minn i sa j

83. Mir-risposti tar-replikat, valur medju għar-rata tat-tkabbir flimkien mal-istimi
tal-varjanza għandhom jiġu kkalkulati għal kull grupp tat-trattament u talkontroll.

84. Ir-rata ta' tkabbir speċifika medja għandha tiġi kkalkolata għall-perjodu ta'
ttestjar kollu (il-ħin “i” fil-formola ta' hawn fuq huwa l-bidu tat-test u l-ħin
“j” huwa t-tmiem tat-test). Għal kull konċentrazzjoni tat-test u ta' kontroll,
ikkalkola valur medju għar-rata ta' tkabbir speċifika medja flimkien malistimi tal-varjanza.
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85. Perċentwal ta' inibizzjoni tar-rata ta' tkabbir (Ir) jista' jiġi kkalkulat fuq kull
konċentrazzjoni tat-test (grupp ta' trattament) bil-formula li ġejja:

%I r ¼

ðμC Ä μT Þ
Ü 100
μC

fejn:
% Ir: perċentwal ta' inibizzjoni f'rata medja ta' tkabbir speċifiku
μC: valur medju għal μin fil-kontroll
μT: valur medju għal μin fil-grupp tat-trattament
Rendiment
86. Dan il-varjabbli tar-rispons huwa bbażat fuq bidliet fit-tul tar-rimja totali, piż
tar-rimja friska totali u piż tar-rimja niexfa totali, matul iż-żmien fil-kontroli
u f'kull grupp tat-trattament. Il-perċentwal medju fir-rendiment ( % Iy) jista'
jiġi kkalkulat għal kull grupp tat-trattament kif ġej:

%I y ¼

ðbC Ä bT Þ
bC

fejn:
% Iy: tnaqqis perċentwali fir-rendiment
bC: bijomassa finali li minnha titnaqqas il-bijomassa tal-bidu għall-grupp ta'
kontroll
bT: bijomassa finali li minnha titnaqqas il-bijomassa tal-bidu fil-grupp ta'
trattament
Ipplottjar tal-kurvi konċentrazzjoni-rispons
87. Il-kurvi tal-konċentrazzjoni-rispons li għandhom x'jaqsmu mal-inibizzjoni talvarjabbli tar-rispons (Ir jew Iy) ikkalkulat kif jidher hawn fuq u l-konċentraz
zjoni tal-log tas-sustanza kimika tat-test għandhom jiġu pplottjati.
Stimi tal-ECx
88. Stimi tal-ECx (eż. EC50) għandhom ikunu bbażati kemm fuq ir-rata speċifika
tat-tkabbir medja (ErCx) kif ukoll ir-rendiment (EyCx), li kull wieħed
minnhom għandu mbagħad ikun ibbażat fuq il-piż tar-rimja friska totali, ilpiż tar-rimja niexfa totali u t-tul tar-rimja totali.
89. Għandu jiġi nnotat li l-valuri ECx ikkalkulati bl-użu ta' dawn il-varjabbli tarrispons mhumiex komparabbli u din id-differenza hija rikonoxxuta meta
jintużaw ir-riżultati tat-test. Valuri ECx ibbażati fuq ir-rata tat-tkabbir speċi
fika medja (ErCx) fil-maġġoranza tal-każi se jkunu ogħla minn riżultati
bbażati fuq ir-rendiment (EyCx) — jekk il-kundizzjonijiet tat-test ta' dan ilmetodu ta' ttestjar huma osservati — minħabba l-bażi matematika talapproċċi rispettivi. Din id-differenza m'għandhiex tkun interpretata bħala
differenza fis-sensittività bejn iż-żewġ varjabbli tar-rispons, iżda sempliċi
ment li l-valuri huma differenti matematikament.
Proċeduri ta' statistika
90. L-għan huwa li tinkiseb relazzjoni bejn il-konċentrazzjoni u r-rispons b'ana
liżi tar-rigressjoni. Huwa possibbli li tintuża rigressjoni lineari ponderata
wara li tkun twettqet trasformazzjoni linearizzanti tad-data dwar ir-rispons
— eż. f'unitajiet probit jew logit jew Weibull (13), iżda proċeduri ta' rigress
joni mhux lineari huma tekniki ppreferuti li jimmaniġġjaw aħjar irregolari
tajiet inevitabbli fid-dejta u devjazzjonijiet minn distribuzzjonijiet uniformi.
Meta jkunu viċin iż-żero jew inibizzjoni totali, tali irregolaritajiet jistgħu

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 2167
▼M7
jitkabbru bit-trasformazzjoni, u dan jinterferixxi mal-analiżi (13). Għandu jiġi
nnotat li l-metodi standard tal-analiżi li jużaw it-trasformazzjonijiet probit,
logit jew Weibull huma maħsuba għall-użu fuq id-data kwantali (eż. morta
lità jew sopravivenza), u għandhom jiġu modifikati biex jakkomodaw ir-rata
tat-tkabbir jew irendu d-dejta. Proċeduri speċifiċi għad-determinazzjoni talvaluri ECx minn dejta kontinwa jistgħu jinsabu f'(14) (15) (16).
91. Għal kull varjabbli ta' rispons li jiġi analizzat, għandha tintuża r-relazzjoni
konċentrazzjoni-rispons biex jiġu kkalkulati l-estimi ta' punti ta' valuri ECx.
Il-limiti tal-kunfidenza ta' 95 % għal kull stima huma determinati u l-adegwa
tezza tad-dejta tar-rispons u l-mudell tar-rigressjoni għandhom jiġu evalwati
jew grafikament jew statistikament. L-analiżi tar-rigressjoni għandha ssir
permezz ta' risponsi tar-repliki individwali, mhux il-medji tal-grupp ta' trat
tament.
92. Stimi EC50 u limiti ta' kunfidenza jistgħu wkoll jiġi miksuba bl-użu ta'
interpolazzjoni lineari b'sekwenza ta' istruzzjonijiet inizjali (18), jekk ilmudelli/metodi ta' regressjoni aċċessibli m'humiex xierqa għad-dejta.
93. Għal stima tal-LOEC u għalhekk tal-NOEC, huwa meħtieġ li jitqabblu lmedji ta' trattament permezz ta' analiżi tat-tekniki ta' varjanza (ANOVA). Ilmedja għal kull konċentrazzjoni mbagħad titqabbel mal-medja tal-kontroll blużu ta' metodu ta' ttestjar xieraq (eż. testijiet ta' Dunnett, Williams) (19) (20)
(21) (22). Huwa meħtieġ li jiġi evalwat jekk l-assunzjoni ANOVA tad-distri
buzzjoni normali (ND) u tal-omoġeneità tal-varjanza (VH) tal-varjanza
iżżommx. Din l-evalwazzjoni għandha titwettaq bl-użu ta' test ShapiroWilks (ND) jew test Levene (VH). In-nuqqas li tintħalaq l-assunzjoni ta'
ND u l-omoġeneità tal-varjanzi tista' xi kultant tiġi korretta bit-trasformaz
zjoni logaritmika tad-dejta. Jekk l-eteroġeneità tal-varjanza u/jew tad-devjaz
zjoni minn ND hija estrema u ma tistax tiġi kkoreġuta bit-trasformazzjoni, lanaliżi b'metodi bħat-t-test Bonferroni-Welch, it-test step-down Jonkheere
Terpstra u t-Test Bonferroni-Median għandhom jiġu kkunsidrati. F'(16)
tista' tinstab gwida addizzjonali dwar id-determinazzjoni tal-NOEC.
IR-RAPPORTAR
94. Ir-rapport tat-test jinkludi dan li ġej:
Sustanza kimika tat-test
Sustanza monokostitwenti:
— dehra fiżika, solubbiltà fl-ilma, u karatteristiċi fiżikokimiċi rilevanti ad
dizzjonali;
— identifikazzjoni kimika, bħall-isem IUPAC jew CAS, numru CAS, kodiċi
SMILES jew InChi, formula strutturali, purità, identità kimika tal-impu
ritajiet bħala xierqa u prattikament fattibbli, eċċ.
Sustanza multikostitwenti, UVCBs u taħlitiet:
— karatterizzati kemm jista' jkun bl-identità kimika (ara hawn fuq), okkor
renza kwantitattiva u karatteristiċi fiżikokimiċi rilevanti tal-kostitwenti.
Speċijiet tat-test
— l-isem xjentifiku u s-sors.
Kundizzjonijiet tat-test
— durata u kundizzjonijiet tal-fażi tal-istabbilment;
— il-proċedura tat-test użata (statika, semistatika, ppulsata);
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— id-data tal-bidu tat-test u d-durata tiegħu.
— il-medium tat-test, jiġifieri s-sediment u l-medium tan-nutrijent likwidu;
— deskrizzjoni tad-disinn sperimentali: kompartiment/kamra tat-tkabbir jew
laboratorju, reċipjenti tat-test u għotjien, volumi tas-soluzzjoni, tul u piż
tal-pjanti tat-test għal kull reċipjent tat-test fil-bidu tat-test, proporzjon
tal-wiċċ tas-sediment mal-wiċċ tal-ilma, proporzjon tal-volum tas-sedi
ment u tal-ilma;
— il-konċentrazzjonijiet tat-test (nominali u mkejla kif xierqa) u n-numru ta'
repliki għal kull konċentrazzjoni;
— metodi ta' preparazzjoni tas-soluzzjonijiet ewlenin u tat-test inkluż l-użu
ta' kwalunkwe solvent jew aġent dispersiv;
— it-temperatura matul it-test;
— sors tad-dawl, irradjanza (μE·m–

2

s– 1 )

— valuri pH tat-test u midja tal-kontroll kif ukoll id-dehra tal-midja tat-test
fil-bidu u fit-tmiem tat-test;
— konċentrazzjonijiet tal-ossiġenu;
— il-metodu tal-analiżi bid-dejta tal-valutazzjoni ta' kwalità xierqa (studji
tal-validazzjoni, devjazzjonijiet standard jew limiti tal-kunfidenza ta'
analiżijiet);
— metodi għad-determinazzjoni tal-varjabbli tal-kejl, eż., tul, piż niexef, piż
frisk;
— id-devjazzjonijiet kollha minn dan il-metodu ta' ttestjar.
Riżultati
— dejta mhux ipproċessata: tul tar-rimja u piż tar-rimja ta' pjanti/qasira u
varjabbli tal-kejl oħra f'kull reċipjent tat-test u tal-kontroll f'kull osservaz
zjoni u okkażjoni tal-analiżi skont l-iskeda tal-evalwazzjoni pprovduta fitTabella 1;
— medji u devjazzjonijiet standard għal kull varjabbli ta' kejl;
— il-kurvi tat-tkabbir għal kull konċentrazzjoni;
— l-irduppjar tal-ħin/rata tat-tkabbir fil-kontroll ibbażat fuq it-tul tar-rimja u
l-piż frisk inkluż il-koeffiċjent tal-varjazzjoni għar-rendiment tal-piż frisk;
— il-varjabbli ta' rispons ikkalkolati għal kull replikat tat-trattament, bilvaluri medji u l-koeffiċjenti ta' varjazzjoni għar-repliki;
— rappreżentazzjoni grafika tar-relazzjoni bejn il-konċentrazzjoni u l-effett;
— stimi ta' punti ta' tmiem tossiċi għal varjabbli ta' rispons eż. EC50, u lintervalli ta' kunfidenza assoċjati. Jekk ikunu kkalkolati, l-LOEC u/jew lNOEC u l-metodi statistiċi użati għad-determinazzjoni tagħhom.
— jekk tintuża ANOVA, id-daqs tal-effett li jista' jiġi skopert (eż. id-diffe
renza sinifikanti minima).
— kwalunkwe stimulazzjoni ta' tkabbir misjuba fi kwalunkwe trattament.

02008R0440 — MT — 18.05.2017 — 007.002 — 2169
▼M7
— kwalunkwe sinjal viżiva tal-fitotossiċità kif ukoll l-osservazzjonijiet tassoluzzjonijiet tat-test.
— diskussjoni tar-riżultati, inkluż kwalunkwe influwenza fuq l-eżitu tat-test
li tirriżulta mid-devjazzjonijiet minn dan il-metodu ta' ttestjar.
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Appendiċi 1
KOMPOŻIZZJONI TAL-MEDIUM SMART U BARKO

Komponent

L-ammont ta' reaġent miżjud mal-ilma (*)
(mg/l)

CaCl2 · 2 H2O

91,7

MgSO4 · 7 H2O

69,0

NaHCO3

58,4

KHCO3

15,4

pH (ekwilibriju fl-arja)

7,9

(*) ilma demineralizzat (jiġifieri distillat jew dejonizzat)
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Appendiċi 2
DEFINIZZJONIJIET
Bijomassa hija l-piż frisk u/jew niexef ta' materja ħajja preżenti f'popolazzjoni.
F'dan it-test il-bijomassa hija s-somma tar-rimja prinċipali, tal-fergħat laterali
kollha u tal-għeruq kollha.
Sustanza kimika hija sustanza jew taħlita.
Klorożi hija l-bidla tal-kulur minn aħdar għal sfurija tal-organiżmu tat-test speċ
jalment tas-sepali.
ECx huwa l-konċentrazzjoni tas-sustanza kimika tat-test maħlula fil-medium tattest li jirriżulta fi tnaqqis ta' x % (eż. 50 %) fit-tkabbir tal- Myriophyllum
spicatum f'perjodu ta' esponiment ddikjarat (li għandu jissemma espliċitament
jekk ivarja mid-durata tat-test sħiħ jew normali). Biex tindika mingħajr ambi
gwità valur EC li jiġi derivat minn rata tat-tkabbir, is-simbolu “ErC” jintuża għarrata tat-tkabbir u “EyC” jintuża għar-rendiment, segwit mill-varjabbli tal-kejl użat,
eż. ErC (tul tar-rimja prinċipali).
It-tkabbir huwa żieda fil-varjabbli tal-kejl, eż. tul tar-rimja prinċipali, l-ammont
tal-fergħat laterali totali, it-tul tar-rimja totali, it-tul tal-għeruq totali, il-piż frisk,
il-piż niexef jew in-numru ta' sepali matul il-perjodu tat-test.
Ir-rata tat-tkabbir (rata ta' tkabbir speċifika medja) hija ż-żieda logaritmika filvarjabbli tal-kejl waqt il-perjodu tal-esponiment. Nota: Il-varjabbli tar-rispons
relatati mar-rata tat-tkabbir huma indipendenti mid-durata tat-test sakemm ilmudell tat-tkabbir ta' organiżmi tal-kontroll mhux esposti huwa esponenzjali.
Il-Konċentrazzjoni bl-Inqas Effett Osservat (LOEC) hija l-inqas konċentraz
zjoni ttestjata li fiha s-sustanza kimika hija osservata li jkollha effett ta' tnaqqis
statistikament sinifikanti fuq it-tkabbir (b'p < 0,05) meta mqabbla mal-kontroll,
f'ħin ta' esponiment partikolari. Madankollu, il-konċentrazzjonijiet tat-test kollha
ogħla mil-LOEC għandu jkollhom effett ta' ħsara ugwali jew ogħla minn dawk
osservati fil-LOEC. Meta dawn iż-żewġ kundizzjonijiet ma jistgħux jiġu ssodis
fati, għandha tingħata spjegazzjoni dettaljata għal kif il-LOEC (u b'hekk inNOEC) intgħażlet.
Varjabbli tal-kejl huma kwalunkwe tip ta' varjabbli li huma mkejla biex
jesprimu l-punt tat-tmiem tat-test bl-użu ta' wieħed jew aktar varjabbli tar-rispons
differenti. F'dan il-metodu ta' ttestjar it-tul tar-rimja prinċipali, it-tul tal-fergħat
laterali totali; it-tul tar-rimja prinċipali, it-tul tal-għeruq totali, il-piż frisk, il-piż
xott u n-numru ta' sepali huma varjabbli tal-kejl.
Monokultura hija kultura bi speċi ta' pjanta waħda.
Nekrożi huwa tessut mejjet (jiġifieri abjad jew kannella skur) tal-organiżmu tattest.
Il-Konċentrazzjoni Bla Effett Osservat (NOEC) hija l-konċentrazzjoni tat-test
eżattament taħt l-LOEC.
Varjabbli tar-rispons huwa varjabbli għall-istima tat-tossiċità derivata minn
kwalunkwe varjabbli mkejjel li jiddeskrivi l-bijomassa b'metodi differenti talkalkolu. Għal dan il-metodu ta' ttestjar, ir-rata tat-tkabbir u r-rendiment huma
varjabbli tar-rispons derivati minn varjabbli tal-kejl bħat-tul tar-rimja prinċipali,
tul tar-rimja totali, piż frisk, piż niexef jew numru ta' sepali.
Test semistatiku (tiġdid) huwa test fejn is-soluzzjoni tat-test tiġi sostitwita
perjodikament f'intervalli speċifiċi matul it-test.
Test statiku huwa metodu ta' ttestjar mingħajr tiġdid tas-soluzzjoni tat-test matul
it-test.
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Sustanza kimika tat-test hija kwalunkwe sustanza jew taħlita li tiġi ttestjata billi
jintuża dan il-metodu ta' ttestjar
Punt ta' tmiem tat-test jiddeskrivi l-fattur ġenerali li jinbidel b'mod relattiv għallkontroll mis-sustanza kimika tat-test bħala mira tat-test. F'dan il-metodu ta'
ttestjar, il-punt ta' tmiem tal-ittestjar hija l-inibizzjoni li tista' tiġi espressa b'var
jabbli ta' rispons differenti li huma bbażati fuq varjabbli ta' kejl wieħed jew iktar.
Medium tat-test huwa medium ta' tkabbir sintetiku komplut li fuqu jikbru lpjanti tal-ittestjar meta esposti għas-sustanza kimika tat-test. Is-sustanza kimika
tat-test tinħall fil-medium tat-test.
UVCB hija sustanza ta' kompożizzjoni mhux magħrufa jew varjabbli, prodott ta'
reazzjoni kumplessa jew materjal bijoloġiku
Rendiment huwa l-valur ta' varjabbli ta' kejl biex tiġi espressa l-bijomassa fi
tmiem il-perjodu ta' esponiment li minnu jitnaqqas il-varjabbli ta' kejl fil-bidu talperjodu ta' esponiment. Nota: Meta l-mudell tat-tkabbir ta' organiżmi mhux
esposti huwa esponenzjali, il-varjabbli tar-rispons ibbażati fuq ir-rendiment se
jonqsu matul id-durata tat-test.

